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bij de voorplaat
Ter ere van de prestaties van ons
eerste team een ‘Ruiterstandbeeld’.
Een gouache op karton vervaardigd
door Greetje van Opheusden in
1986/87.
Afbeelding afkomstig uit
‘Spel uit de kunst in de kunst’ van
I.C.M. Diepstraten.
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van de redactie
Het waren weer een paar enerverende
maanden voor de IJsselschakers. Met
name de spanning in de RSB competitie steeg tot grote hoogte. Ons eerste
team schreef geschiedenis en diverse
gerenommeerde RSB toppers verloren
tegen de debutanten in de promotieklasse als ‘Popeye zonder spinazie’.
Een aantal altijd olijke Rotterdammers verstoorden hier, en ook in de
bekerstrijd, de hooggespannen verwachtingen. Het tweede heroverde
hun plaats inde 2e klasse, maar zag
jeugdige Zwijndrechters triomfantelijk met de hoofdprijs gaan strijken.
Het derde team, tenslotte, handhaafde
zich. Dankzij weer uitgebreide verslagen van de leider van alle RSB teams
kan een ieder van hun prestaties kennis nemen. Onze Mick had het er dus
maar druk mee, maar dat is al jaren
het geval. Bovendien speelde hij in al
die jaren ook nog eens 200 RSB wedstrijden. Dat laatste lukte ook onze
remisekoning Frans. Extra aandacht
natuurlijk voor de door hen bereikte
mijlpalen.

Naast de RSB verslaggeving is veel
ruimte ingeruimd voor toernooinieuws. Voor een aantal is Corus het
summum op schaakgebied en zij zijn
daar niet weg te denken. Hoe het hun
verging wordt mede dankzij foto’s
van onze voorzitter uitgebreid uit de
doeken gedaan. Speciale attentie voor
de eerste bijdrage van een nieuwe
medewerker. De strijd om de Zilveren
Dame is al weer halverwege. Diverse
kanshebbers liepen wat averij op,
maar allen maken zij nog kans op de
eeuwige wisseltrofee. Een andere wisselbeker is weer de inzet bij het VINK
Top 12 toernooi. Mede dankzij een
nieuw commissielid ziet het programma er weer wat anders uit. Bij het
jubileum e-mailtoernooi lijkt de strijd
om de eindzege zich toe te spitsen op
De IJssel en Messemaker 1847. Werd
het remise voorstel van de
Gouwenaren terecht geweigerd? Ook
bij toernooien in de regio deden
IJsselspelers met meer en minder succes mee om de prijzen en zelfs het
Open NK snelschaak telde een

IJsselschaker onder de deelnemers.
In de clubcompetitie heeft de heersende clubkampioen bij de senioren al
een flink gat geslagen en de prolongatie van zijn titel lijkt slechts een kwestie van tijd. De laatste loodjes zullen
beslissen over de eindstand in de
competitie. Dat geldt uiteraard ook bij
de jeugd, maar de kans is aanwezig
dat er hier een nieuwe clubkampioen
komt. In de regionale jeugdcompetities hangt het succes erg op de
Evengroenen, zo blijkt.
Maar er is meer, zoals bijzondere
schaaknieuwtjes uit de media, historische feiten over Rotterdams oudste
schaakclub en wapengekletter in de
vierpionnen aanval. De redactie en
medewerkers wensen de lezers weer
veel lees plezier. Evenals vorig jaar
verblijft de eindredactie in juni op het
Spaanse eiland Menorca, dus het volgende nummer verschijnt ook dit jaar
weer in juli. Bezitters van een internetaansluiting kunnen voor actueel
nieuws echter altijd terecht op onze
homepage.

mick van den berg in de schijnwerpers
Ooit in het verre verleden was Mick
lid van Messemaker, net als zijn vader
en zijn broer Frans, maar in 1974 had
hij daar genoeg van en stapt hij over
naar De IJssel. Vrijwel direct speelt
hij ook mee in het eerste team en op 7
november maakt hij zijn debuut met
De IJssel 1 tegen het tweede team van
Sliedrecht. Van zijn toenmalige teamgenoten is alleen broer Aad nog actief
bij De IJssel en speelt Anton
Reijngoudt nog bij De Veluwe in
Gelderland. Ook zijn toenmalige
tegenstander Bor is niet meer terug te
vinden bij de actieve schakers. De
wedstrijd wordt dik verloren, maar
Mick zorgt met een overwinning nog
voor een positieve bijdrage. Nadien

zijn er nog 199 gevolgd en dan tellen
we die ene waarin hij geen tegenstander had niet mee.
Op 28 februari 1989 wordt de 100 vol
gemaakt met een nederlaag tegen de
(toen) Berkelse jeugdspeler Westphal.
De tussenliggende wedstrijden betreffen aanvankelijk, tot 1981, de 3e klasse. In de jaren tot 1990 wordt het
meer de 2e klasse. In de periode 83
t/m 86 bezet Mick meestal het eerste
bord. Later komt dat niet meer voor.
Uit die tijd stammen overwinningen
op o.a. Jan Evengroen, die toen
Gouda Bloemendaal aanvoerde en de
WSV toppers Joosten en Wim van
Oort.
De jaren 90 zijn tot dusver ongetwij-
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feld zijn meest succesvolle RSB jaren.
De dan veroverde 1e klasse positie
heeft geen invloed op zijn prestaties.
Hij boekt overwinningen op o.a.
Mourits (Reeuwijk 1), Dabrowski
(Shah Mata 2), Hoogenes
(Hillegersberg 1), Korvinus (SWR 1),
Juin (HZP Schiedam 1) en houdt
gerenommeerde schakers als
Vijgeboom (NRSG W. St. 1), Van
Meggelen (Messemaker 1), Noordijk
(Rotterdam 4) op remise. Over die
laatste partij schreef Frank van de
Pavoordt (toen teamleider) in
IJsselschaak 8: ‘Mick, spelend met
wit, kreeg de Poolse verdediging
tegen zich; een opstelling voor echte
schakers. Dat viel ook te merken,
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want na 14 zetten hadden de spelers
al ruim drie uur verbruikt en werd tot
remise besloten. Ik denk dat dit voor
Mick de kortste partij sinds jaren
was.’ Het ging alsvolgt: 1.d4 b5 2.e4
a6 3.c4 e6 4.Pf3 Lb7 5.Dc2 bxc4
6.Lxc4 Pgf6 7.Pbc3 d5 8.Ld3 c5
9.exd5 Pfxd5 10.Le4 Pbd7 11.0-0
cxd4 12.Pfxd4 Tac8 13.Pde2 Ld6
14.Dd1 Pdf6 (0,5-0,5).
Mick wordt dan zeven maal topscorer
van De IJssel 1 en scoort 46,5 punten
in 73 partijen (74%). Desondanks zakt
De IJssel 1 weer naar de 3e klasse.
Maar dan komt de opmars omhoog,
waarbij ook Mick met 15,5 uit 24 zijn
aandeel levert. Met ingang van 2003
wordt het eerste team vaarwel gezegd
en gaat hij verder in De IJssel 2. Daar
speelt hij, met het team op de terugweg naar de 2e klasse, in en tegen
IJsselmonde zijn 200e wedstrijd tegen
Brabers. Net als de allereerste wordt
ook deze gewonnen.
Bekend van Mick is de onderkenning
van ‘de tweede kans’. Daarover
schreef hij in IJsselschaak 33: ‘Over
het algemeen is het een misverstand
dat slechts door één fout of slechte zet
een partij wordt weggegeven.
Normaliter zijn daar een paar foute
cq slechte zetten voor nodig. Vaak is
echter één slechte cq foutieve zet er
wel de oorzaak van dat je vervolgens
meerdere fouten gaat maken, gedemoraliseerd raakt en al snel de partij
verliest. Belangrijk is het dan ook stil
te staan bij het moment dat een foutieve zet of blunder je in de misère
brengt. Het is dan even of alles fout
gaat; zeker als het RSB of andere
belang-rijke wedstrijden betreft en er

(dus) meer
van af
hangt. Dat
moment te
boven
komen is
voor het
vervolg van
de partij
echter van
groot
belang. Niet
alleen
omdat
geprobeerd
moet worden te voorkomen dat nog
meer slechte zetten volgen, maar ook
omdat de tegenstander die vanaf dat
moment denkt de winst binnen te hebben dan vaak niet op z'n sterkst voortzet en kwetsbaar wordt. Ook één van
de RSB-wedstrijden tegen Schiebroek
kende zo'n moment. Al maakte m'n
tegenstander het complex, ik had voldoende voorsprong in materiaal om
uiteindelijk te kunnen winnen. Maar
toen gaf ik bij de 32e zet plotseling de
dame weg. Eerst schaak je dan als
een robot door en probeer je de klap
te verwerken, dan blijkt de tegenstander ook de kluts kwijt en vervolgens
begin je nog kansjes te zien. Tenslotte zie je de matcombinatie.

32...Pf3 33.Lf3 Ld4 34.Kg2 Tf8
35.Pd2 Lc3 36.Pb1 Db4 37.Lc6 Kd8
38.Lc7 Kc8 39.Tf8 (1-0).’
Een totaal van 200 in een periode van
30 jaar betekent gemiddeld bijna het
maximale aantal van 7 wedstrijden
per team per jaar. Slechts zesmaal is
hij in deze periode tijdens een wed-
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strijd niet van de partij. 187 maal
speelde hij in het eerste team en 13
maal in het tweede met een totale score van 124 punten. In totaal 101
winstpartijen en 34 remises voor het
eerste team en voorts nog 5 keer winst
en 2 keer remise voor het tweede. 27
keer trad hij aan voor een wedstrijd in
de 1e klasse, 88 maal voor de 2e klasse, 78 maal voor de 3e klasse en 7
maal voor de 4e klasse.
De oorkonde die hem hiervoor op 8
maart op de clubavond werd uitgereikt is meer dan verdiend.
Naast deze sportieve prestatie heeft
Mick zich echter sinds zijn toetreden
als lid in 1974 nog op vele andere
gebieden verdienstelijk gemaakt voor
de vereniging.
- Allereerst was er zijn betrokkenheid bij de teams voor de RSB
competitie. Van 1975-1986 was
hij teamleider van De IJssel 1 en
van 1987 tot heden wedstrijdleider
extern, dus verantwoordelijk voor
de organisatie van de deelname
van De IJssel aan de RSB competitie.
- Daarnaast was hij in de periode
1982-86 betrokken bij het jeugdschaak en is dat nu, vanaf 2003,
opnieuw.
- Vanaf 1998 maakt hij deel uit van
het bestuur en voorts is en was hij
betrokken bij veel commissies
zoals de redactiecommissie voor
IJsselschaak (1987-1994), organisatiecommissie Top 12 toernooi
(1995-2003), jubileumcommissie
1992/93 en de organisatie van
diverse invitatietoernooien
(1990/91, 1999/00, 2000/01,
2002/03, 2003/04). Ook levert hij
sinds 2003 een actieve bijdrage
aan de homepage van De IJssel op
internet.
Dit alles gekoppeld aan, naast de al
genoemde RSB prestaties, andere
sportieve prestaties (9x clubkampioen, 2x winnaar Zilveren Dame)
toont dat Mick zich gedurende een
lange jaren uitzonderlijke verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging.
Om die reden werd hij door de vereniging gelijktijdig benoemd tot erelid
van De IJssel. (Aad)
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de ijssel 3 blijft in de 3e klasse
Het ging niet van een leien dakje,
maar het vooraf gestelde doel, handhaving in de 3e klasse, werd gehaald.
Hieronder het wedervaren in de tweede competitiehelft met een verrassend
gelijkspel tegen promovendus
Groenoord 3.

verminkt shah mata 4 toch
sterker
Het werd op 26 januari geen prettige
wedstrijdavond. Dat begon al met de
twee topborden, waaraan Rien Duine
en Arie Macdaniël weliswaar hadden
plaatsgenomen, maar waaraan geen
tegenspelers verschenen. Een gemakkelijke 2-0 voorsprong dus. Veel punten zouden er echter niet meer bijkomen, mede doordat de niet verschenen
spelers niet de sterkste spelers waren
en de overige borden nu met wat
zwaardere tegenstand te maken kregen. Dat gold echter niet voor
Hendrik Spee (bord 8), die te maken
kreeg met routinier en oud-wedstrijdleider Van Lent (1267). Zijn partij
bood aanvankelijk wel aanknopingspunten voor een mooie partij. Hij
speelde echter erg snel en dan is een
foutje snel gemaakt. De kansen keerden daardoor ook snel (2-1). Bas
Meijers (bord 7) had ook z'n avond
niet. Toen hij na een afwikkeling het
materiaal telde, bleek hij een stuk
minder te hebben. Hij probeerde nog
wel het tij te keren maar tegenstander
Noorda (1536) bleek onverbiddelijk
(2-2). Bij Ton van Smirren (bord 6)
ging het al vroeg in de partij mis. In
de opening verspeelde hij tegen Blom
(1479) twee pionnen en had nauwelijks compensatie. Die achterstand in
materiaal werd hem tenslotte fataal
(2-3). Panc Vink (bord 3) speelde
zoals vaak op het scherpst van de snede. Zijn tegenstander de Jong (1672)
zette vanaf het begin veel druk en
dreigde een stuk te veroveren. Panc
gaf het stuk en ging voor fortuin met
een ver opgeschoven pion. Dat creëerde wel kansen maar toen zijn tegen-

stander die keerde moest Panc met
een stuk minder verder (2-4). Frans
Dubois trof aan bord 5 in Van de
Werf (1773) de op papier sterkste
tegenstander van dit team. Er kwam
een dichtgeschoven stelling op het
bord, waarbij de torens weinig ruimte
kregen en kansen via de paarden
moesten komen. Beiden slaagden er
echter niet in om tot voordeel te
komen (2,5-4,5). Aan bord 4 nam
Teus Boere het op tegen Douma
(1713) en daar was volop strijd te
zien. Teus had aanvankelijk veel aanval maar zijn tegenstander kon goed
en slim verdedigen. Tegen beter
weten in investeerde Teus zelfs nog
een vol stuk tegen twee pionnen om
aanval te krijgen maar ook dat hielp
niet. Het werd een spannende finish
waar beide spelers gehuld in rook de
volle tijd uitspeelden. Met de aan het
slot aangeboden remise mocht Teus
niet ontevreden zijn (3-5).

sterk optreden tegen
groenoord 3
Een sterk optreden tegen promotiekandidaat Groenoord 3 op 17 februari
maakte de teleurstellende wedstrijd
uit de vorige ronde weer helemaal
goed.
Panc Vink (bord 3) schoof als laatste
aan het bord, maar moest toestaan dat
tegenstander Sodderland (1638) het
spel naar zijn hand dreigde te zetten.
Panc probeerde een remise-aanbod en
zijn tegenstander ging daar na enig
aarzelen mee akkoord (0,5-0,5). Eric
Jan Noomen zat aan het laatste bord
en trof daar invaller Van Mastrigt
(1557). Hij had ditmaal z'n avond
niet. Met een vork moest hij een stuk
inleveren en vervolgens werd zijn
dame over het bord gejaagd.
Successievelijk kwam Eric Jan meer
materiaal achter, tot hij besloot de
strijd maar te staken (1,5-0,5). Bas
Meijers (bord 6) ging met de zwarte
stukken met verrassende zetten het
koningsgambiet te lijf. Met scherp
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spel veroverde hij een paar pionnen
maar moest wel toestaan dat zijn
koning onder vuur werd genomen.
Toen de rook was opgetrokken had hij
drie pionnen voor een stuk en besloot
hij remise aan te bieden, wat door
tegenstander en teamcaptain Van der
Sloot (1557) werd geaccepteerd (21).Rien Duine (bord 1) kreeg weinig
kans om iets te ondernemen. Met ruil
van de stukken haalde zijn tegenstander Gunnewegh (1624) het gif uit de
stelling en uiteindelijk was door beide
spelers weinig meer met de stelling te
doen en werd tot remise besloten (2,51,5). Huibert Looren de Jong (bord 2)
zat weer eens aan het IJsselbord.
Tegenstander Van Mullem (1675)
ging er energiek tegenaan maar ook
Huibert liet zich niet onbetuigd en zo
werd het een mooie partij totdat uiteindelijk Van Mullem met de zware
stukken Huiberts open koningstelling
beslissend onder vuur nam (3,5-1,5).
Hendrik Spee (bord 7) speelde ditmaal geconcentreerd. Maar hij had
een gelukje nodig om tegen invaller
Van Toor (1610) op voorsprong te
komen maar liet toen niet meer los.
En daarmee was De IJssel weer helemaal terug in de wedstrijd (3,5-2,5).
Tegenstander Deegeling (1596) probeerde Teus Boere (bord 5) al vanaf
het begin onder druk te zetten. Teus
verdedigde zich rustig en koelbloedig,
kwam gaandeweg beter te staan en
veroverde toen beslissend materiaalvoordeel. En toen liet ook hij niet
meer los (3,5-3,5).Omdat ook Frans
Dubois (bord 5) een mooie stelling
had, leek een mooie winst voor de
IJssel in het verschiet. Hij had vanaf
het begin agressief op initiatief
gespeeld en met paardenspel en het
opspelen van de koningspion duidelijk voordeel gecreeerd. Tegenstander
Wensing (1586) kreeg toen weliswaar
tegenaanval maar met de voorsprong
in materiaal leek winst voor Frans in
het verschiet. Toen zijn vlag viel, leek
alle moeite voor niets. Het bleek dat
er, in tegenstelling met wat zijn tegenstander had gemeld, nog geen 35 zet-
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ten waren gedaan. De Groenoorder
maakte er geen punt van en bood alsnog remise aan en aldus eindigde de
wedstrijd in een gelijkspel (4-4).

nipte nederlaag tegen
vastned rotterdam 6
In de laatste competitieronde van dit
jaar kwam VastNed Rotterdam 6 op
bezoek een team met veel oudgedienden van het voormalige SO’ 81. Na
een kort huldigingmoment van Frans
Dubois, die zijn 200ste wedstrijd
speelde, begon een wedstrijd die een
grillig verloop had.
Bij Panc Vink (bord 3) ging het er
gelijk al wild aan toe. Hij rekende
echter niet goed door en kwam een
vol stuk achter. Niemand gaf meer
een cent voor zijn kansen maar Panc
kwam nog goed terug. Een paar doorgeschoven pionnen ondersteund door
de toren stichtten opeens veel verwarring. Tegenstander Van Brienen
(1593) rekende echter goed en kon
vervolgens de winst binnenhalen (01). Ton van Smirren (bord 8) had tot
dusver geen gelukkig RSB seizoen.
Hij had zich voorgenomen om daar in
de laatste wedstrijd wat aan te doen
en het zag er na de opening ook goed
uit. Een ogenblik niet uitkijken werd

hem echter fataal en dat liet tegenstander Motje (1507) zich niet ontgaan (0-2). Ook Arie Macdaniël (bord
2) speelt in de RSB niet zijn gelukkigste wedstrijden. Twee mindere zetten
achter elkaar gaven tegenstander
Verschoor (1620) de kans om de
winst te grijpen. Rien Duine (bord 1)
moest de topscorer in de klasse (4,5
uit 5) te weer staan. Na de Siciliaanse
openingszetten ging de partij over in
de Franse verdediging, waarbij tegenstander Van de Graaf (1729) veel aanvalsspel kreeg op de koningsvleugel.
Rien gebruikte veel tijd maar vond
steeds vindingrijke zetten. De aanval
was echter niet te keren (0-4).
Het leek dus een kansloze nederlaag
te worden, maar dat pakte anders uit.
Bas Meijers (bord 7) speelde een
prachtige partij. Hij kwam in het middenspel een pion voor en had ook
daarna nog sterk stukkenspel waarmee hij de stelling van de
Rotterdammer onder vuur nam. Hij
veroverde nog een pion maar toen
stagneerde het en deed hij wat mindere zetten waardoor tegenstander
Lagendijk (1619) nog kon terugkomen in de wedstrijd. Bas z’n mooie
vrijpion zorgde uiteindelijk toch nog
voor de verdiende beslissing (1-4).
Huibert Looren de Jong (bord 6) was
op het laatste moment ingevallen voor

Hendrik die zich niet lekker voelde en
hij moest aantreden tegen de enige
dame in het gezelschap. De partij
werd een strategisch gevecht waarbij
Huibert veel druk kon zetten op de
centrale diagonaal. Daar ontstond ook
het beslissende gevecht, al versnelde
Huibert’s tegenstandster Van Ingen
(1533) de ontwikkelingen door een
volle toren weg te geven (2-4). Teus
Boere (bord 4) had tegen Gebraad
(1578) veel druk gekregen op een
achtergebleven pion in het centrum.
Hij kon echter steeds overeind blijven
en bij het verstrijken van de tijd ontstond een volledig gelijkstaande stelling, waarna tot remise werd besloten
(2,5-4,5). Frans Dubois (bord 5)
kwam in de opening wat in moeilijkheden toen tegenstander Vreeburg
(1519) met agressieve zetten de
koningsvleugel onder vuur nam.
Frans kon het tij keren al resteerde
een pion achterstand. Met een paar
mooie zetten kon hij vervolgens zelf
een kansrijke aanval inzetten, maar
dat gold eveneens voor zijn tegenstander. Toen de Rotterdammer een remiseaanbod afwees en beiden zich vervolgens opmaakten voor het slotspel
kreeg jubilaris Frans plots een volle
toren en daarmee de volle winst (3-5).

De eindstand in klasse 3C:

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

Onesimus 2
Groenoord 3
VastNed R’dam 6
Shah Mata 4
Kr. a/d IJssel 4
De IJssel 3
CSV 4

Ap

Mp

6
6
6
6
6
6
6

11
9
9
6
4
3
0

Bp
33,5
30,5
28
24
19
20,5
12,5

1

2

3

4

5

6

xx
3,5
4
3,5
0,5
1,5
1,5

4,5
xx
2
2,5
3,5
4
1

4
6
xx
2,5
1,5
3,5
2,5

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

7,5
4,5
6,5
5
xx
3
2,5

6,5
4
4,5
5
5
xx
2,5

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

Met 3 matchpunten bleef de 3e klasse positie gehandhaafd. Vrijwel iedereen droeg zijn steentje bij aan de in totaal vergaarde 20,5 bordpunten. Hendrik Spee werd met 3 uit 4 topscorer en vervolgens Frans Dubois 3 (6), Teus Boere 2,5 (4), Panc
Vink 2,5 (6), Eric Jan Noomen 2 (3), Rien Duine 2(6), Bas Meijers 2 (6), Arie Macdaniël 1,5 (5), Huibert Looren de Jong
1 (2), Ton van Smirren 1(5) en Ron van Smirren 0 (1). (Mick/Aad)
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ijsselspelers op corus
Het Corustoernooi, de schaakhappening waar veel schaakliefhebbers naar
uitzien, telde dit jaar 6 leden van De
IJssel onder de deelnemers. Bij de
tienkampers waren dat Theo van
Herk, Hans Lodeweges en Jeroen
Eijgelaar en bij de weekend vierkampen Mick van den Berg, Frank van de
Pavoordt en Gerard van der Wouden.

theo steunt hans

Nieuwe commentatoren?

Bij de tienkampen wordt gestreden in 9 klassen die op rating en resultaat van
voorgaand jaar worden ingedeeld. Dit jaar waren er in totaal 54 groepen. Theo
speelde het hoogste, hij speelde in klasse 3C. Het werd geen debuut om over
naar huis te schrijven. Pas in de laatste ronden kwam hij beter op dreef. Hans
speelde, een klasse lager, een goed toernooi. Veel remises dat wel, maar met een
goed resultaat voor de reglementaire nul (vanwege ziekte) had een plaats bij de
eerste drie er wellicht in gezeten. Het beste resultaat kwam van Jeroen Eijgelaar.
Met zijn score van 7 punten eindigde hij in zijn groep in klasse 5 op de tweede
plaats. Niet alleen over zijn resultaat, maar ook over zijn spel was hij zeer tevreden. ‘ De vorm die ik momenteel heb, blijft gelukkig aanhouden. In vier winstpartijen was ik in 20 a 30 zetten reeds klaar, waarvan zelfs één partij met mat in
6 op de 16e zet. Vervolgens nog twee winstpartijen waar ik het voordeel van 1
of 2 pionnen tot in het eindspel moest uitspelen. Tegen de uiteindelijke medewinnaar, kon ik eeuwig schaak net niet voorkomen en moest in remise berusten.
Voorts eenmaal een overduidelijke nederlaag. Aan een tweede nederlaag kon ik
met veel geluk ontsnappen, alhoewel ik die partij ook nog had kunnen winnen
en dan ongedeelde eerste zou zijn geworden’ aldus Jeroen.

Hieronder de resultaten in de betreffende groepen:
3C
1. Weisshaupt, R
2. Veenhuijsen, RGA
3. Gracht, WGM vd
4. Tromp, PJ
5. Scherpenisse, C
6. Albrecht, AGJ
7. Schimmel, R
8. Bermon, HW
9. Herk, TC van
10. Belle, mw E

rating
2142
1920
1975
2124
1971
1851
1911
1879
1950
2016

pnt SB
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3,5
3,5
3

27
25
21,5
22,25
19,25
18,25
14,75
14,25
13,75
13,5

tpr
2058
2019
1981
1945
1909
1873
1837
1837
1837
1799

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

0,5
xx
0,5
0,5
0,5
0
0
0,5
0
0,5

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

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

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

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

7

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

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

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

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

We weten allemaal dat Hans Lodeweges een
tijdnood probleem heeft, dat is wel begrijpelijk aangezien het feit dat zijn stellingen complex zijn en hij altijd op zoek is naar de beste
zet. Bij Corus op 25 februari gebeurde het
volgende.

Hans kan kiezen tussen a3, a4, b3, b4, c3, c4,
d3, d4, e3, e4, f3, f4, g3, g4, h3, h4, Pa3, Pc3,
Ph3 en Pf3 en gelet op het feit dat zwart
evenveel mogelijkheden heeft, had Hans
besloten om deze ingewikkelde stand thuis
nader te bestuderen. Helaas zijn tegenstander
was meedogenloos en onsportief en zette zijn
klok in werking. Na een lang uur viel zijn
vlag. Zijn protesten bij de wedstrijdleider
haalden niets uit. Zelfs nadat ik de wedstrijdleider attent had gemaakt op het feit dat het
sinds rond 1880 niet meer of minder dan
gebruikelijk was om vijftien uur over een zet
na te denken, had hij besloten om een 0 aan
Hans toe te kennen. Zelfs een in alle haast
opgestelde petitie bood geen soelaas, aangezien het verzamelde grootmeester gilde geen
tijd had om te ondertekenen.
Hans, niet getreurd, ik ga door met mijn strijd
tegen dit onrechtmatig besluit. Inmiddels heb
ik de baas der bazen Don Iljoemzjinov op de
hoogte gesteld van deze laaghartige daad. Het
wordt wachten op zijn antwoord. (Theo)
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4C

rating

pnt SB

tpr

gemiste kans

1. Jungen, RA
2. Maassen, B v
3. Veerman, JMM
4. Otte, ME
5. Lodeweges, H
6. Min, JL
7. Hoogesteger, TJ
8. Vreeken, P
9. Elburg, J van
10. Breukelaar, B

1899
1875
1829
1843
1863
1805
1720
1850
1811
1820

6
6
5,5
5,5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
2

24,75
23,25
25
21,75
19,5
18
17,75
16,75
12,5
8,25

1942
1942
1904
1904
1877
1832
1796
1760
1703
1639

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

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

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

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

0,5
0,5
0
1
xx
0,5
0,5
0,5
1r
0

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

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

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

1
1
1
1
0r
0,5
0,5
0,5
xx
0

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

5B
1. Markus, GA
2. Eijgelaar, JR
3. Bockel, CA van
4. Dinteren, AJA v
5. Thierry, RD
6. Vos, WG de
7. Meringa, JM
8. Viegen, CPH van
9. Pancras, PA
10. Hoekstra, RAM

rating
1773
1724
1858
1744
1707
1747
1729
1644
1706
1706

pnt
7
7
6
5
4,5
4
4
4
2
1,5

SB
28,5
26,5
24,25
18,5
16,75
16
14,75
12,25
8,75
5,25

tpr
1927
1927
1844
1770
1734
1698
1698
1698
1541
1494

xx
0,5
0,5
0
0
0
0,5
0
0,5
0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In een engelse partij, waarin ik wit had, ging
mijn tegenstander Meringa voor een damevleugel aanval en ik voor koningsvleugel
aanval. Een foutieve verdedigende zet koste
vier tempo’s. De zwarte aanval zag er erg
goed uit en in een ultieme poging offerde ik
een stuk om mijn koningsaanval door te zetten. Met een stuk en twee pionnen minder
stond ik overigens verloren. Toch zette ik nog
één keer aan en lukte het me het stuk terug te
winnen. Rond dat tijdstip verscheen een
IJssel delegatie (Aad/Mick/Gerard) aan mijn
bord om mij aan te moedigen en toen (daardoor??) miste ik een opgelegde winst. De
stand was alsvolgt:

Ik speelde Ph4+ en na Kf7 en d8D werd het
remise. De eenvoudige winst is hier:
1.d8D; g1D Verplicht anders gaat via
schaakjes pion g2 verloren. 2.Dg8+;K....
3.Dxg1;Lxg1 4.Pe3! en de witte a-pion is
niet meer te stoppen. Achteraf mocht ik niet
ontevreden zijn met een remise na een stuk
en 2 pionnen te hebben achter gestaan, maar
dit had wel de ongedeelde eerste plaats opgeleverd. (Jeroen)

Ook bij de weekend vierkampen 9 klassen met hier in totaal 103 groepen ingedeeld op rating. Zowel Mick als Gerard
waren na lange tijd weer eens van de partij. In zijn groep in klasse 6 legde Gerard beslag op de eerste plaats en Mick veroverde in klasse 5, naar eigen zeggen met enig geluk, een tweede plaats. Ook voor Frank, al vele jaren van de partij op het
weekend toernooi, een tweede plaats in klasse 4.
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snelle winst

De resultaten in de betreffende groepen:
4H
1. Havelaar, T
2. Pavoordt, FJ vd
3. Tuijp, PA
4. Deceuninck, SD

rating
1871
1812
1839
1801

pnt
2,5
1,5
1,5
0,5

SB
3,25
1,25
1,25
1,25

tpr
2024
1831
1831
1638

xx
0
0
0,5

1
xx
0,5
0

1
0,5
xx
0

0,5
1
1
xx

5D
1. Kemp, B
2. Berg, M vd
3. Gelok, MD
4. Dijkman, W

1788
1729
1593
1702

2,5
2
1
0,5

2,5
2,25
1,25
0,5

1896
1798
1616
1510

xx
0,5
0
0

0,5
xx
0,5
0

1
0,5
xx
0,5

1
1
0,5
xx

6C
1. Wouden, GLNM vd
2. Loosen, CT v
3. Lust, AP
4. Potgieser, FM

1696
1636
1643
1574

2,5
2
1,5
0

2,75
1,5
1,25
0

1830
1732
1637
1315

xx
0
0,5
0

1
xx
0
0

0,5
1
xx
0

1
1
1
xx

Hieronder de snelle winst van Jeroen
Eijgelaar met wit tegen Pancras (1706) uit de
3e ronde met commentaar van hem zelf.
1.c4 Pf6 2.g3 e5 3.Lg2 c6 4.Pc3 d5 5.cxd5
cxd5 6.d4 exd4, 7.Dxd4 Pc6 8.Da4 Lc5
9.Lg5 0-0 ? Zwart geeft pion d5 om Lxf2+
gevolgd door Pg4+ en eventueel Db6 te spelen, zo meldde hij later. 10.Pxd5 Le6 11.0-00 Lxd5 12.Txd5 Db6 13.Lxf6 gxf6 14.Dg4+
Kh8 15.Th5 Ld4

Het is nu mat in zeven. Zwart had met
15....Tg8 het mat kunnen voorkomen ten koste van een toren, maar dan zouden de witte
stukken buiten spel komen te staan. Zwart
kan dan een sterke aanval op de "kale" witte
koning lanceren. 16.Txh7+ Kxh7 17.Le4+ f5
18.Lxf5+ Kh6 19.Dh4+ Kg7 20.Dg5+ Kh8
21.Dh6+ Kg8 22.Dh7 #
In de vierde ronde was het zelfs nog eenvoudiger. De tegenstander was Hoekstra (1706),
waar ik al in een eerdere tienkamp (2001, zie
ook IJsselschaak 50) tegen speelde.
Weliswaar verloor ik toen de partij, maar ik
had blijkbaar zoveel indruk gemaakt dat hij
na afloop verklaarde: "Ik wilde geen Frans
tegen je spelen, en koos voor deze opzet. Dit
is me ook niet bevallen." Uiteindelijk werd
het als nog een Franse opzet waar in wit koos
voor een opstelling met Lb2. 1.e4 e6 2.b3?
d5 3.Lb2 c5 4.Lb4 Pc6 5.De2 Pf6 6.e5 Dus
toch! 6...Pfd7 7.f4 Pb4! 8.d4

En nu komen we in een slechte witte stelling
in een Franse opening. Met enige krachtzetten beukte ik de damevleugel aan gort en na
20 zetten was de winst een feit.
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rsb-kampioenschap gloorde aan de horizon
Geheel onverwacht mengde het dit
jaar naar de promotieklasse gepromoveerde De IJssel 1 zich in de strijd om
het RSB kampioenschap. Vooral de
winst op kampioenskandidaat
Groenoord deed van zich spreken. Op
de clubavonden spraken de teamleden
elkaar al aan met ‘collega KNSB speler’. Helaas maakte VastNed
Rotterdam 3 (ook al verantwoordelijk
voor de uitschakeling in de bekercompetitie) een einde aan de euforie.
Hieronder het relaas tot aan de laatste
ronde.

winst in enerverende strijd tegen
shah mata
De vierde wedstrijd van De IJssel in
de promotieklasse op 27 januari tegen
het Rotterdamse Shah Mata werd een
spannende aangelegenheid. Maar het
begon voor de IJsselspelers moeizaam. Zowel Ronald Mandersloot,
met René Ordelman in één auto, als
Jeroen Eijgelaar, idem met Theo van
Herk, slaagden er niet in om op tijd in
het Carnissehuis te zijn. Maar liefst
vier spelers begonnen dus met een
achterstand in tijd. Maar, zoals
gezegd, het werd spannend.
De eerste winstpunten vielen aan de
IJsselzijde. Een in vlot tempo spelende Paunovic (1899) zette René (bord
4) al snel onder druk en Rene liet zich
in dat tempo meelokken. Zijn stelling
kwam zwaar onder druk te staan maar
met vindingrijk spel kon hij zich echter aan de druk ontworstelen en het
eerste winstpunt via een goed
gespeeld eindspel binnen halen (0-1).
Aan bord zeven boekte Ronald
Mandersloot tegen invaller Willemars
vervolgens zijn derde zege op rij. Het
koningsgambiet heeft voor hem geen
geheimen. Een snel gewonnen stuk
moest worden terug gegeven, maar de
stelling die overbleef was echter even
curieus als gewonnen. (zie ‘Verliezen
als Popeye zonder spinazie’). Aan
bord vijf leek Pim te Lintelo tegen
Van Oosterom (1884) op nederlaag af
te steven. Pim kreeg een overweldi-

gend centrum. Maar zijn opponent
zorgde voor wat verrassingen en
kreeg zelfs een vol stuk voor. Pim had
het geluk dat hij kon vluchten naar
een stelling met weliswaar twee pionnen minder, maar die feitelijk een
onneembare vesting was met lopers
van verschillende kleur (0,5-2,5). Het
werd zelfs 3,5-0,5 toen Jan Evengroen
aan het eerste bord tegenstander Van
Es (2088) overvleugelde, nog voor de
twintig zetten was de winst hier binnen. Aan bord drie kampte Theo van
Herk tegen Onderlinden (1910) echter
met toenemende problemen. Het lukte
hem niet deze in de toegemeten tijd
op te lossen en Shah Mata kwam hierdoor terug tot 1,5-3,5. Hans
Lodeweges (bord 2) speelde een puike partij. Hij haalde al snel het gif uit
de stelling, zorgde goed voor zijn tijdverdeling en gaf tegenstander Steijn
(1980) de Rotterdammer dan ook weinig kansen. Tenslotte had die niets
anders dan het aangeboden remisebod
aanvaarden (2-4). De Rotterdammers
probeerden met tweemaal winst in de
resterende partijen alsnog een gelijk
spel te realiseren. Dat lukte aanvankelijk goed. Jeroen (bord 8) kreeg een
Franse partij op het bord. Na de lange
rokade, ontstond een forse strijd op de
koningsvleugel. Hij oogstte weliswaar
een stuk tegen twee pionnen, maar
had niet het gevoel dat dat genoeg
was. Een remise-aanbod werd echter
geweigerd en toen moest er gestreden
worden. Tegenstander Van de Sluis
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(1833) bleek toen de sterkste (3-4).
Alle druk kwam toen op de schouders
van Frank van de Pavoordt (bord 6),
die uiteindelijk gegrepen had naar het
wapen van de Budapester variant.
Lange tijd zag het eruit dat het remise
zou worden, maar een remise-aanbod
werd, gezien de stand geweigerd. Er
moest dus ook hier gevochten worden. Toen alles wat Shah Mata was al
in winst voor de Shah Mata speler De
Ruyter (1846) begon te geloven, kon
Frank een kleine combinatie in de
stelling vlechten die hem een gepromoveerde pion opleverde. Ook toen
werd het, gezien de tijd (ca 1,5
minuut), nog even spannend, maar
koelbloedig zette hij het eindspel van
dame tegen toren naar zijn hand (3-5).
Een mooie winst en in de gezellige
ambiance van Shah Mata, fêteerde de
IJssel zichzelf toen nog even. De
vooruitzichten in de Promotieklasse
zijn inmiddels een stuk beter.

wat een team: winst tegen koploper groenoord!
Met het verstrijken van weer een ronde, begint duidelijk te worden dat we
tegen de beste teams mee kunnen
doen. Ditmaal kwam koploper
Groenoord bij De IJssel op bezoek.
Zelfs met de frequent scorende Jeroen
Eijgelaar op de reservebank, hij stond
zijn plaats af voor Frank Visser,
imponeerde het team.
Hans Lodeweges had lef getoond,
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door het aan bord 3 te willen proberen. In het team van Groenoord speelde daar tot op heden John van Baarle
(2248), dus dat moest wel een hele
klus worden. Hans probeerde het met
de Tsigorin-variant, maar had er niet
veel succes mee. Hij koos voor de
variant die een stuk geeft, maar Van
Baarle zorgde ervoor dat de compensatie beperkt bleef. Hans probeerde
het nog wel maar moest tenslotte als
eerste de vlag strijken (0-1). René
Ordelman (bord 5) ging voortvarend
van start. Vanuit de opening, kwam
hij nauwelijks in gevaar en slaagde er
zelfs in om een tweetal pionnen te
verschalken. Aanvankelijk had tegenstander Riksen (1846) er nauwelijks
een antwoord op, maar toen de strijd
voorderde, slaagde hij erin om de
zware stukken in René ’s stelling te

laten doordringen. Herhaling van zetten kon hij toen niet meer voorkomen
(0,5-1,5). Ronald Mandersloot (bord
8) werd nu zelf verrast met een gambiet in de opening, maar ook nu leek
hij het spel naar zijn hand te kunnen
zetten. Toen de winst binnen bereik
leek, kwam tegenstander van Beest
(1724) echter sterk terug en slaagde
erin zijn stukken op de goede plaats te
krijgen. Het was vervolgens uitkijken
geblazen voor Ronald om niet onderuit te gaan, maar hij slaagde weer met
lof (1,5-1,5). Jan Evengroen (bord 1)
leek met goed spel uit de opening te
komen. Zelf had hij ook het idee goed
te staan. Hij ging voor de winst door
een pion te verschalken, maar door
energiek spel kon tegenstander
Verschoor (1996) het gevaar keren en
vervolgens de rollen omkeren en zelf

verliezen als popeye zonder spinazie
Op 19 januari speelde De IJssel 1 tegen Shah
Mata 1 en op bord 8 speelde ik navolgende
wit tegen Shah Mata speler Willemars met
zwart. Een partij die eindigde met een curieuze slotstand.
1. e4 e5 Toen mijn tegenstander deze zet
speelde, voelde ik me op mijn gemak. Ik kon
weer mijn geliefde koningsgambiet spelen.
Deze opening hoort bij mij als boterletters bij
Sinterklaas. Bovendien kon ik wel enige rust
in mijn lichaam en geest gebruiken. Ik was
namelijk behoorlijk uit mijn doen, omdat ik,
samen met René, ongeveer 10 minuten te laat
op de plaats van bestemming was aangekomen. ’s Avonds in Rotterdam rijden is een
crime. Straatborden konden wij niet ontwaren. Het leek wel of zij even ver verwijderd
waren als Saturnus van de aarde. 2. f4 d5 Het
Falkbeer tegengambiet. De meningen hierover zijn verdeeld, maar volgens mij is dit
niet de manier om het koningsgambiet succesvol te bestrijden. Ik raakte steeds meer op
mijn gemak. Ook, omdat ik deze opening nog
onlangs had geanalyseerd. De onbehaaglijke
rit door Rotterdam was ik snel vergeten. 3.
exd5 e4 4. d3 Dxd5 5. Pc3 Lb4 6. Ld2 Lxc3
7. Lxc3 Pf6 8. Lxf6 gxf6 9. dxe4 Dxe4+ 10.
De2 Dxe2 (Deze variant behoort kennelijk
niet tot de favorieten bij de grootmeesters. De
Fritz CD gaf maar twee partijen uit 1992, die
beiden hier een andere voortzetting kozen
resp. 10..Lf5 en 10...f5. Beide partijen eindigden in remise. AvdB) 11. Lxe2 Lf5 12. 0-0-0
Pd7 13. Pf3 0-0-0 14. The1 Pc5 15. Pd4 Le6
16. a3 Ld5 17. g3 In deze stelling kan zwart
niets anders doen dan naar mijn pijpen dansen. Mijn tegenstander zou zich een stuk beter
hebben gevoeld, als hij tenminste een deel
van mijn melodie kon herschrijven. 17…. h5

Met deze zet verliest hij als een Popeye zonder spinazie. De zetten die nu komen, moet ik
uit mijn geheugen halen omdat ik niet meer
secuur ben geweest in het noteren van mijn
partij.18. Pf5 Le6 19. Pe7+ Kb8 20. Txd8
Txd8 21. f5 La2 22. b3 Pxb3+ 23. Kb2 Pd4
24. Kxa2 Pxe2 25. Txe2 c6 26. Te4 Kc7 27.
Th4 Th8 28. Td4 Te8 29. Pxc6 Kxc6 30.
Th4 Th8 31. g4 Kd5 32. Kb3 Ke5 33. Txh5
Txh5 34. gxh5 Kxf5 35. h4 (1-0)

voor de winst gaan (1,5-2,5). Pim te
Lintelo (bord 2) leek, tegen invaller
Embden (1762) lange tijd het beste
spel te hebben. Met het oplopen van
de tijd, was dat wat afgevlakt, maar
hij slaagde er toch in om met duidelijke plussen het eindspel in te gaan.
Met oplopende tijd, bleek een randpion 'in de plus', niet genoeg om de
winst te pakken (2-3). Frank Visser
(bord 7), ditmaal weer eens van de
partij, begon zijn partij niet gelukkig.
In de opening trapte hij in een combinatie op f7 en dreigde de moed al op
te geven. Hij kwam niet alleen een
pion achter maar had ook een duidelijk slechte stelling. Met vindingrijk
spel hield hij echter het hoofd boeven
water en verbeterde langzaam maar
zeker zijn positie. Toen de tijd begon
op te lopen, werd het moeilijk voor
tegenstander van Steenoven (1841)
om de winst nog binnen te halen en
werd tot remise besloten (2,5-3,5).
Frank van de Pavoordt (bord 6) speelde een solide partij. Zowel hij als
tegenstander Sio (1864) zochten kleine voordeeltjes om de partij in het
eindspel te kunnen beslissen. Dat
kwam ook op het bord en Frank
bleek, gelukkig voor De IJssel, de
beste (3,5-3,5). Theo van Herk (bord
4) was dus degene die de beslissing
moest brengen. Hoewel hij overwogen vanwege zijn vormcrisis niet mee
te willen spelen, verscheen hij toch
achter het bord. Hij had tegen Van
Dool (1949) een pluspion veroverd,
maar de winst was moeilijk. Met
oplopende tijd was de spanning dan
ook te snijden. Zorgvuldig speelde
Theo de partij uit, al hield menig
IJsselspeler zijn hart vast bij de oplopende tijdnood. Met minder dan een
minuut op de klok kon Theo echter de
partij beslissen en steeg er een gejuich
op uit de IJsselkelen (4,5-3,5).

ijsselschakers verspelen kampioenskans in bloedstollend duel
Het in de promotieklasse debuterende
De IJssel had bij het ingaan van de
voorlaatste ronde tegen het derde
team van VastNed Rotterdam nog
steeds uitzicht op het kampioenschap.
Helaas was het team gehandicapt

(Ronald)
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omdat kopman Jan Evengroen wegens
familieomstandigheden niet van de
partij kon zijn en ook vervanger Hans
Lodeweges niet beschikbaar was.
René Ordelman (bord 4) was de eerste
die klaar was. Hij kreeg een remiseaanbod, in een stelling die zowel hem
als zijn tegenstander Kastelein (1859)
weinig winstmogelijkheden bood en
dat werd geaccepteerde (0,5-0,5). De
Rotterdammers kwamen op voorsprong door verlies van de op het laatste moment ingevallen Ad Multem
(bord 6). Hij speelde de Hollandse
verdediging die er aanvankelijk wel
goed uitzag. Tegenstander Strijdhorst
(1958) kon echter via het centrum
doorzetten en kreeg vervolgens beslissend spel (1,5-0,5). Aan bord drie
bleek Pim te Lintelo tegen De Paus
(1907) vervolgens de beste rekenaar
in een complex Albin’s tegengambiet
(1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4) en aldus
kwam de stand weer in evenwicht.
Frank Visser speelt zoals afgesproken
weinig maar zijn optreden was in alle
partijen sterk. Ook ditmaal weer en nu

maar liefst aan bord 2 tegen Noordijk
(1966). Hij kon het gif uit de aanvallen van zijn tegenstander halen en zag
zijn remiseaanbod gehonoreerd (2-2).
Er waren toen nog vier partijen bezig
en de beslissing kon weer alle kanten
opgaan. Ronald Mandersloot (bord 8)
had zoals gebruikelijk zijn partij
scherp opgezet maar tegenstander
Zonne (1793) speelde zorgvuldig.
Toen de zware stukken van het bord
waren, resteerde een eindspel waarin
Zonne twee sterke centrumpionnen
had. Toen Ronald een combinatie
naar remise niet zag, werd zijn eerste
puntverlies in dit seizoen een nederlaag (3-2). Frank van de Pavoordt
(bord 5) kreeg al vroeg een remiseaanbod. Hij ging door en bezorgde de
Rotterdamse teamcaptain
Hoogesteger (1745) een loper die niet
aan het spel meedeed. De stelling was
echter erg gesloten en onduidelijk was
of het voldoende was voor de winst.
Frank vond hem niet en bij oplopende
tijd ging hij akkoord met remise (3,52,5). Theo van Herk aan het eerste

bord speelde zeer geconcentreerd en
kreeg tegen tegenstander Schell een
mooie stelling. Na circa 2uur spelen,
er waren nog maar 12 zetten gedaan,
kreeg hij een remiseaanbod dat hij na
enig afwegen afwees. Er ontstond een
gedegen strijd met twee keer een tijdnood. In de tweede tijdnood was Theo
de slimste en kon naar winst afwikkelen (3,5-3,5). Veel deed het er echter
niet meer toe, want gelijktijdig met
zijn partij was ook de partij van
Jeroen Eijgelaar geëindigd. Jeroen
was goed uit de opening gekomen
maar tegenstander Treure (1858)
maakte er een moeizaam gevecht van
waarin Jeroen langzaam in steeds grotere moeilijkheden kwam. Hij kon het
tenslotte niet redden (4,5-3,5).
En zo kwam er een eind aan een
bloedstollende wedstrijd. En met de
nederlaag kwam er ook een eind aan
de reeks stunts van De IJssel in haar
debuutjaar in de promotieklasse. De
laatste wedstrijd kunnen we weer ontspannen tegemoet gaan.

Stand na 6 ronden:

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

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

Mp
9
8
7
7
7
5
3
2

Bp
27,5
27
26,5
25
24
22
19
21

1
xx
.
4
4
4
2
3
3,5

2
.
xx
5
4,5
1,5
3,5
3,5
3

3
4
3
xx
3,5
4,5
5
1,5
.

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

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

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

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

8
4,5
5
.
4,5
3,5
4,5
5
xx

(Mick)

de ijssel geen sportploeg van het jaar 2003 in moordrecht
De IJssel was al vroeg in het jaar
genomineerd als kandidaat voor de
RABObank Spot Award voor de
sportploeg van het jaar van
Moordrecht. Anders dan je van een
bank zou verwachten gaat het hier
niet om een geldprijs maar om een
transparante trofee, dus slechts om de
eer. Desondanks toog een IJssel
afvaardiging (Gerard van der

Wouden, Aad van den Berg, Pim te
Lintelo) op 28 januari naar
Nieuwerkerk waar de prijzen voor de
sportman, sportvrouw en sportploeg
van het jaar in respectievelijk
Moordrecht en Nieuwerkerk a/d IJssel
tijdens een zeer amateuristisch georganiseerde prijsuitreiking werden uitgereikt. Een ‘komische’ aan elkaar
prater stelde aan elke genomineerde
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enige vooraf op papier gezette vragen.
Wat ons betreft kwam dit neer op de
vraag waarom schakers van die saaie
mensen zijn? Gelukkig was de
geluidsinstallatie verre van goed en
konden de meeste aanwezigen deze
interessante ‘gesprekken’ niet volgen.
Een vertegenwoordigster van het
gemeentebestuur van Nieuwerkerk,
die zowel de Nieuwerkerkse als
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Moordrechtse wethouders verving, reikte vervolgens aan de winnaar de ‘Award’
uit. Gezien het feit dat het de 10e maal was dat de prijzen werden uitgereikt was
er ter verhoging van de feestvreugde een sport quiz tussen een aantal onduidelijk
Nieuwerkerkse duo’s afkomstig van sportverenigingen. Ook hier veel interessante vragen zoals bijvoorbeeld: ‘Op welke plaats eindigde Pietje Puk bij de verkiezing in 1999?’ of ‘Hoeveel vlees eten de sledehonden van ….?’ Na de heldendaden van 8 sportvrouwen en 8 sportmannen te hebben aangehoord kon onze
voorzitter voor het voetlicht treden en vernemen dat niet De IJssel maar de korfballende IJsselvogels met de eer gingen strijken.
Bij de jury was De IJssel favoriet. Twee van de drie juryleden stemden voor een
eerste plaats (3 punten), maar het publiek liet het afweten. Niet zo verwonderlijk
als je bedenkt dat het aantal leden van de korfbalclub vele malen groter is dan
van de schaakclub.

IJsselvogels (korfbal)
De IJssel (schaken)
ORKA ‘97/HRC (waterpolo, dames)
MVC (volleybal, dames)

jury
5
7
3
3

publiek
6
0
4
2

totaal
11
7
7
5

Idee voor volgend jaar?

De puntentoekenning is een waar mysterie. Bij het klassement voor de sportman van het jaar had nummer één in het totaalklassement met 16 punten maar liefst 5 voorsprong op nummer twee, ook bij de jury was hij nummer één, maar desondanks ging de eerste prijs dankzij het publiek toch naar de nummer twee in het klassement. In dat klassement met 27
namen toch nog één schaker; Henk Jan Evengroen eindigde met 6 punten op een gedeelde vijfde plaats. Het verkrijgen van
punten/nominaties is sterk afhankelijk van de publiciteit van de personen en verenigingen in de Moordrechtse Koerier. Nu
de sportredacteur het schaaknieuws nog maar met mondjesmaat plaatst (volgens hem omdat hij vanwege ruimtegebrek een
keuze moet maken) zullen de kansen van de schakers zeker niet toenemen.
Pas na afloop van de prijsuitreiking ging de bierpomp open en kon De IJssel afvaardiging de bank, die ons toernooi niet
wilde sponsoren, nog wat extra onkosten bezorgen. (Aad)

200 maal rsb voor frans dubois
In 1969 werd Frans Dubois met zijn
vader lid van De IJssel. Zijn vader
speelde voor zijn komst naar
Moordrecht bij het Westen Regina in
Rotterdam. Later zouden ook zijn
broers Alfons en Marcel volgen. Het
aantal leden was toen beperkt, dus
werd er al snel een beroep op hem
gedaan om mee te spelen in het RSB
team, dat toen nog tien personen telde. Zijn eerste wedstrijd was op 17
februari 1970 tegen Spangen 5.
Met zijn vertrek naar Zevenbergen in
1975 leek het er op dat de teller bij de
toen gespeelde 24 zou blijven staan.
In 1978 keerde hij echter weer terug
en sindsdien was hij weer veelvuldig
te vinden achter het IJsselbord. Nog
maar mondjesmaat in het eerste team,
want er was inmiddels een tweede
team en daar voelde Frans zich beter
thuis. Zijn wedstrijden speelden zich

dus vooral af op het niveau van de 3e
en 4e klasse. Toch speelde hij in de
jaren ´80 ook nog een aantal wedstrijden in de 2e klasse. Het zouden er in
totaal 9 worden waarmee hij zijn
totaal voor het eerste team afsloot met
30 wedstrijden. Een opmerkelijke
nederlaag was er op 7-3-1983. Aan
het eerste bord van De IJssel 2 verloor
hij tegen Schoonhoven 1 van Theo
van Herk.
Op 9 januari 1989 werd de mijlpaal
van 100 overschreden met De IJssel 2
tegen Spijkenisse 6. Er werd met 5-3
gewonnen en dat droeg mede bij tot
het enige kampioenschap wat Frans
met De IJssel 2 meemaakte. Het jaar
daarop ging De IJssel met een derde
team deelnemen en Frans werd daarvan de motor. Liefst viermaal werd
hij in de jaren ´90 topscorer van dit
team. Daarnaast verscheen hij ook
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nog regelmatig bij het tweede team
achter het bord. In 1999/2000 en
2000/2001 speelde De IJssel ook met
een vierde team (zestal) mee en Frans
zou Frans niet zijn als hij ook hierin
niet meespeelde. Een wijs besluit
want het team debuteerde met een
kampioenschap in de 4e klasse en dat
werd dus zijn tweede kampioenschap
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in zijn RSB loopbaan.
Met zijn partij tegen Vreeburg op 15
maart met De IJssel 3 tegen VastNed
Rotterdam 6 werd de 200 bereikt en
daarmee is Frans na Aad van den
Berg, Panc Vink en Mick van den
Berg de vierde IJsselspeler die deze
grens overschrijdt.
Zoals iedere schaker heeft Frans ook
zo zijn voorkeuren. Iemand die Frans
heet zal ook wel een aanhanger zijn
van de Franse opening, zou je wellicht denken. Dat is bij deze Frans
echter niet het geval, zijn favoriete
opening is het koningsgambiet.
‘Hiermee verwacht je tegen lagere
teams een tegenstander een beetje te
verrassen’ schreef hij in IJsselschaak
12. Inderdaad had hij hiermee het
nodige succes zoals op 16 februari
1992 tegen Westerman in de wedstrijd De IJssel 3 - Moerkapelle 3:
1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Pf3 exf4 Ruim een
jaar eerder speelde een andere

Moerkapellenaar, Doornheim, hier 3...
Ld6 en na 4.Lc4 Pf6 5.Pc3 b6 6.fxe5
Pxe5 7.Pxe5 Lxe5 8.d4 Pxe4 9.Lxf7
Kf8 10.Pxe4 Dh4 11.Pf2 Lxd5 miste
Frans hier het winnende 12.0-0. Die
partij eindigde na 12.Df3 Dxf2
13.Dxf2 Lxf2 14.Kxf2 in remise. Nu
deed hij dat beter. 4.Lc4 Pf6 5.d3
Ld6 6.0-0 h6 7.Te1 Pg4 8.h3 Pge5
9.Pxe5 Lxe5 10.c3 Dg5 11.Df3 d6
12.d4 Lf6 13.Lxf4 Dg6 14.Ld3 Lg5
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15.e5 De6 16.d5 Pe5 17.Le5 De7
18.Lg3 Le6 19.dxe6 fxe6 20.Dxb7 00 21.De4 Df6 22.Dh7 Kf7 23.Tf1
Le3 24.Kh2 Df1 25.Lf1 (1-0)
Van de 200 wedstrijden werden er 30
gespeeld voor De IJssel 1, 97 voor De
IJssel 2, 66 voor De IJssel 3 en 7 voor
De IJssel 4. In totaal scoorde hij 88,5
punten. Wapenfeiten waarvoor hem
een passende oorkonde werd overhandigd. (Aad)
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vastned rotterdam te sterk in kwartfinale rsb-beker
De Rotterdammers waren op 2 februari met een geroutineerd teambezetting naar Moordrecht gekomen en dat
betekende een zwaar karwei voor ons
bekerteam. Daarnaast was Theo van
Herk niet in goede doen en daarom
was zelfs René Ordelman als reserve
opgeroepen. Uiteindelijk besloot Theo
echter toch te spelen.
Jeroen Eijgelaar (bord 4) kreeg al
vroeg een remiseaanbod. Na ampel
overleg werd besloten dat hij nog
even zou doorspelen. Tegenstander
Hoogesteger (1745) kreeg toen wat
aanval op de koningsvleugel en vervolgens kon Jeroen herhaling van zetten niet meer voorkomen (0,5-0,5).
Jan Evengroen (bord 1) speelde een
puike partij. Kort na de opening
kwam hij zwaar onder druk en besloot
hij wat materiaal te geven. Met vindingrijk spel zorgde hij er toen voor
dat de dame van tegenstander Schell
(2099) in zwaar weer kwam.
Vervolgens leek hij remise te kunnen
forceren, maar besloot voor meer te
gaan en dat bekwam hem slecht (0,51,5). Theo van Herk (bord 3) leek wat
ongelukkig uit de opening te komen.

De winnaars (v.l.n.r.: Hoogesteger, Noordijk, Schell, Zonne

Maar door een pion te geven zag zijn
stelling er vervolgens solide uit.
Tegenstander Zonne (1793) wilde
echter van geen remise weten en
besloot tot het einde door te gaan.
Ook het 'laatste kwartiertje' ging er
aan en toen moest Theo toch bezwijken (0,5-2,5). Zolang Theo nog remisekansen had, moest Pim te Lintelo
(bord 2) voor de volle winst gaan. Na

dik 3 uur spelen opperde tegenstander
Noordijk (1966) een remise, maar
Pim moest voor meer gaan. Dat leek
er ook nog lange tijd in te zitten, maar
in de laatste minuten van de partij
mislukte dit en moest hij alsnog met
remise akkoord gaan (1-3). Een resultaat dat een einde maakte aan het
beker optreden van dit jaar. (Mick)

programma schaakvereniging de ijsssel 2004
19/4
26/4
3/5
10/5
17/5
24/5
29/5 (za)
2/6 (wo)
7/6
14/6
21/6
28/6

Top 12 selectiewedstrijd
ZD-4
HH-ex
HH (III.6)
HH-ex
ZD-5
VINK Top 12 toernooi
HH-ex
HH-ex; RSB snelschaakcompetitie (?)
HH-III.7
ZD-6
Vergadering + snelschaak

HH-ex = Geen competitieronde, gelegenheid voor het spelen van extra wedstrijden
of inhalen/vooruitspelen van partijen.
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toernooi om de zilveren dame
Dertig schakers, waaronder acht nietleden, meldden zich dit jaar om deel
te nemen aan het 39e toernooi om de
Zilveren Dame. Evenals vorig jaar
speelden de deelnemers minimatches
bestaande uit drie partijen respectievelijk met een bedenktijd van 60, 20
en 5 minuten en een waardering van
4, 3 en 2 punten. De eerste drie ronden ging het om plaatsing in de finalegroep van 8 deelnemers die de laatste drie ronden strijden om de
‘Dame’. Voor de overige deelnemers
rest dan de strijd om de Hoekveld trofee.
Voor het halen van de finalegroep
moet je een beetje geluk hebben met
de loting. Dit gold overigens niet voor
de vier ‘geplaatste’ kanshebbers voor
de eindzege (Theo van Herk, Jan
Evengroen, Edo Pouwelse, René
Ordelman), die in deze eerste ronden
niet tegen elkaar konden loten. Een
topper uit de eerste ronde was de
match tussen Pim te Lintelo en Jeroen
Eijgelaar, waar Pim met winst in de
60 minuten partij en bij het snelschaken aan het langste eind trok. Behalve
Jan Evengroen die 100% scoorde
tegen Jan Vink, Bas Meijers en Arie
Macdaniël, kwamen deze favorieten
de eerste ronden niet ongeschonden
door, al kwam hun plaats in de finalegroep niet in gevaar. Edo, die tegen
Huibert Looren de Jong en Gerard
van der Wouden geen puntje liet liggen, kreeg klop van Jeroen. Hij gaf al
snel zijn dame weg, won met enig
geluk nog wel de 20 minuten partij,
maar ging bij het snelschaken
opnieuw onderuit. Theo boekte de
volle winst tegen Aad van den Berg
maar verspeelde 3,5 punten met een
remise tegen Sjaak in ’t Veld in de 20
minuten partij en verlies tegen Ad
Multem bij het snelschaken. René had
geen problemen met Mick van den
Berg en Hendrik Spee maar scoorde
tegen Pim alleen remise in de 20
minuten partij. Ondanks hun niet eenvoudige programma haalden ook Pim
en Jeroen, mede door een 100% score
tegen respectievelijk Aad van der

Kanshebber Edo Pouwelse: klop van Jeroen Eijgelaar.

Meer en Teus Boere, de finalegroep.
De twee laatste plaatsen gingen naar
Ad en Huibert. In de derde ronde
rekenden zij overtuigend af met hun
mede concurrenten Panc Vink en
Sjaak in ’t Veld.
De huisschakers waren deze eerste
ronden zeker geen gewillig slachtoffer. Peter Vink verloor maar nipt
van Rien Duine en hield veteraan
Henk Stuivenberg op de nul.
Diezelfde Henk hield Mick met drie
remises op een gelijkspel. Cees de
Kwaadsteniet gunde Bastiaan
Rietveld alleen twee punten in de

snelschaakpartij en hetzelfde resultaat
was er voor André Knoop tegen junior Mathijs ten Hove.
Prima resultaten waren er voor twee
junioren. Henk ten Hove kon niet op
tegen Arie, maar klopte wel Rien en
dat bracht zijn totaal met een 7-2 zege
tegen zijn broer op twaalf punten.
Nog meer punten waren er voor Bas.
Zowel zijn winst tegen huisschaker
Cornel van Gelderen als zijn verlies
tegen clubkampioen Jan waren niet
echt een verrassing, een 5-4 zege
tegen Gerard zeker wel.

De stand na 3 ronden:
60
Zilveren Dame
1. Jan Evengroen
2. Theo v. Herk
3. Pim te Lintelo
4. Edo Pouwelse
5. René Ordelman
6. Jeroen Eijgelaar
7. Ad Multem
8. Huibert Looren de Jong
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12
12
12
8
8
8
6
8

20

9
7,5
4,5
9
7,5
6
6
6

5

6
4
6
4
4
4
6
2

afw

tot

27
23,5
22,5
21
19,5
18
18
16
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Hoekveldtrofee
1. Bas Meijers
2. Arie Macdaniël
3. Peter Vink
4. Gerard vd Wouden
5. Sjaak in ‘t Veld
6. Aad vd Meer
7. Henk ten Hove
8. Hendrik Spee
9. Aad vd Berg
10. Ton v. Smirren
Jan Vink
Rien Duine
13. Panc Vink
14. Mick vd Berg
15. Cees de Kwaadsteniet
16. André Knoop
17. Frans Dubois
18. Henk Stuivenberg
19. Teus Boere
20. Mathijs ten Hove
21. Bastiaan Rietveld

6
4
4
6
4
2
8
2
4
4
4
4
4
6
4
4
4
2
2
0
0

6
6
6
3
4,5
8,25
3
6
6,75
3
3
3
3
1,5
3
3
1,5
1,5
0
0
0

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

1

1
1
1

0
0
1
0
1

14
14
14
13
12,5
12,25
12
12
10,75
10
10
10
9
8,5
7
7
6,5
4,5
3
3
2

Cornel van Gelderen zag na de 1e ronde af van verdere deelname. (Aad)

toernooinieuws
In Leerdam won Jan Evengroen op 14
februari het Glasstad schaaktoernooi. Ongeslagen eindigde hij als eerste met een halve punt voorsprong op
de grote favoriet Bobby Fijlstra uit
Gorcum. Ook zoon Henk-Jan speelde
mee bij de senioren en eindigde daar
in de middenmoot. Ruben werd winnaar van de jeugdgroep A.
In Waddinxveen vond op 21 januari
het 50e drie rondentoernooi van
WSV plaats. 98 deelnemers verdeeld
over 25 groepen speelden elk drie partijen met een bedenktijd van 1 uur per
persoon per partij. Winnaar van het
toernooi (groep 1) werd Edo Pouwelse
van Nieuwerkerk a/d IJssel. WSV
kampioen Erik Hennik eindigde hier
na barrage op de 2e plaats. In groep 4
verloor Frank van de Pavoordt de barrage om de eerste plaats van Hans van
Woudenberg (WSV) en eindigde nu
hier als tweede met 2,5 punten. In
groep 8 bond Mick van den Berg de
strijd aan met Marrianne Ranft, Ton
van Nieukerke en Wim Cornelisse. Hij

scoorde 2 punten en dat was hier goed
voor de eerste plaats. Aad van den
Berg bleef in groep 14 met lege handen. Hij verloor van Herman
Smitskamp (WSV) en de latere
groepswinnaaar Michiel Rensen
(Moerkapelle). Winst tegen Hagenaar
Zonneveld telde slechts voor de statistiek.

Aad van den Berg, ditmaal niet in de prijzen.
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In Dordrecht deden op 7 februari 200
deelnemers in de strijd om het Open
NK snelschaak. Vele nationale en
ook internationale toppers waren van
de partij. Het deelnemersveld telde 22
grootmeesters en 89 spelers met een
rating van meer dan 2000. Na 17 ronden van 2 partijen (wit/zwart) van 5
minuten had de Rus Dreev de meeste
punten. Onder de deelnemers ook
IJsselspeler Ad
Multem. Met een eindsprint van 6 uit 8 in de
laatste vier ronden met
o.a. overwinningen op
de Messemakers Henk
de Kleijnen en Ab
Scheel eindigde hij als
147e met 15,5 punten.
Eind januari verdedigde Theo van Herk zijn
vorig jaar verdiende
titel als winnaar van de
schaaknacht van
Waddinxveen. Theo
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had ditmaal duidelijk niet zijn nacht.
Met achtmaal winst, zesmaal remise
en tienmaal verlies eindigde hij met
een 24e plaats niet eens bij de eerste
helft. Ook metgezel Jeroen Eijgelaar
speelde geen rol van betekenis. Met
achtmaal winst, achtmaal remise en
achtmaal verlies eindigde hij als 18e
van de 44 deelnemers.
Het lukte Jeroen nog wel om in het

begin van de nacht in de (sub) top mee
te draaien, maar later in de nacht stortte hij in en viel met 1 uit 7 zelfs terug
onder de 50%. Gelukkig kon hij tegen
zijn favoriete tegenstander Wim
Mulder weer zijn punt scoren, waardoor hij zijn middernachtelijke dip een
halt kon toe roepen. Aldus kon hij aan
het einde van de nacht nog net op 50%
komen. Zover kwam Theo dus niet.

Zijn vorm was zelfs zo erg dat hij zijn
eerste nederlaag tegen Wim Mulder
moest incasseren.
Arno Slagboom van de Willige Dame
won de schaaknacht en voegde met
een overwinning tegen Jeroen weer
een zege tegen een IJsselspeler aan
zijn reslutaat toe. De score van de
plaag van de IJsselspelers is nu opgelopen tot 13,5 uit 17!! (info Jeroen)

het is niet altijd wat het lijkt.....
Omdat onze tegenstanders het beide lieten afweten speelde ik (Aad van den Berg) op 8 maart met wit een competitiewedstrijd tegen Pim
te Lintelo, een A-groeper die ik normaal niet tegen kom. Het werd een Konings-Indische partij met de vier pionnen aanval. Een variant
die bij beiden op het repertoire staat. Sommige omstanders gaven weinig voor mijn kansen en een enkeling meende zelfs dat ik na 11...
Pg4 al verloren stond. Maar was dat werkelijk zo? Na 1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Pf3 0-0 9.Le2
Pbd7 10.e5 dxe5 11.fxe5 Pg4 12.Lg5 Db6 13.0-0 Pdxe5 14.Pxe5 Pxe5 15.d6 Dxb2 16.Pd5 Dd4+ 17.Dxd4 cxd4 18.Le7 d3 19.Ld1
Le6 20.Pc7 Pc4 kwam de volgende stelling op het bord:
Al verloren of toch nog niet? De beste voortzetting voor wit is nu volgens Fritz 21.Tb1
Pd2 22.Lxf8 Lxf8 23.Txb7 Lxd6 24.Pxa8 Lc5+ 25.Tf2 Pe4 26.Tbb2 d2 27.Kf1 en de
strijd is nog lang niet gestreden. Maar zwart kan ook nog gemakkelijk in de fout gaan, zo
blijkt uit de computer analyses. Na 21.Tb1 heeft zwart de keuze uit 21... Pd2 (A) en 21...
Tfb8 (B). Na andere zetten komt wit al snel in het voordeel.

A. 21... Pd2 22.Lxf8 en dan naast de hierboven aangegeven variant:
A1. 22....Ld4+ 23.Kh1
A1a. 23....Tb8 24.Pxe6 fxe6 25.Le7 Pxf1 (25...Pxb1 26.Lb3 Pc3
27.d7+-) 26.d7 Lb6 27.La4 Pe3 28.Tc1 Kf7 29.Tc8 Kxe7 30.Te8+
Kf6 31.Txb8+A1b. 23....Pxb1 24.Lh6
A1b1. 24...Td8 25.Pxe6 fxe6 26.Lb3 Lg7 27.Lxe6+ Kh8 28.Lxg7+ Kxg7
29.Txb1 Txd6 29...Kf6 30.Lc4 Txd6 31.Td1 d2 32.Kg1+-)
.30.Lb3+A1b2. 24...Tb8 25.Pxe6 fxe6 26.Lb3 Pc3 27.Te1+A2. 22...Txf8 23.Pxe6 fxe6 24.Txf8+ Kxf8 25.Txb7 Ld4+ 26.Kh1 Pe4 27.Lf3 Pxd6
28.Tb3±
B. 21...Tfb8 22.Pxa8
B1. 22...Pd2 23.Pc7 Pxb1 (23...Ld4+ 24.Kh1 Pxb1 25.Pxe6 fxe6 26.Lb3 Pc3 27.d7 d2 28.d8D Txd8 29.Lxd8+-) 24.Pxe6 fxe6
25.Lb3+B2. 22...Ld4+ 23.Kh1 Txa8 (23...Pd2 24.Pc7 Pxf1 25.Pxe6 fxe6 26.d7 Lb6 27.La4 Pe3 28.Tc1 Kf7 29.Tc8 Kxe7 30.Te8++-)
24.Txb7 Pe3 25.Te1 Ld5 (25...d2 26.Txe3 Lxe3 27.d7 Lb6 28.Txb6 axb6 29.d8D++-) 26.Tb4 Pf5 27.d7 Lc3 28.Tb5 Lxe1
29.Txd5 Pxe7 30.d8D Txd8 31.Txd8 Kg7 Txd3±
B3. 22...Txa8 23.Txb7 Ld4+ 24.Kh1
B3a. 24...Pe3 25.Te1 Ld5 (25...d2 26.Txe3 Lxe3 27.d7 Lb6 28.Txb6 axb6+-) 26.Tb4 Pf5 27.d7 Lc3 28.Tb5 Lxe1 29.Txd5
Pxe7 30.d8D+ Txd8 31.Txd8+ Kg7 32.Txd3±
B3b. 24...Lc5 25.Lb3
B3b1. 25...Pd2 26.Lxe6 Pxf1 (26...fxe6 27.Te1 Pc4 28.Td1+-) 27.Lb3 d2 (27...Kg7 28.Lg5 Tf8 29.d7 Lb6 30.d8D Lxd8
31.Lxd8+-) 28.Lg5 Tf8 29.Lh6 Lxd6 30.Td7 Lc5 31.Lxf8+B3b2. 25...Pe3 26.Tf2 Lxb3 27.Txb3 Pc4 28.Tf3±
Het bovenstaande had ik, zonder mijn computer en met veel minder tijd, natuurlijk bij lange na niet gezien. Ik speelde 21.Pxa8? en toen
was het inderdaad verloren: 21...Txa8 22.Tb1 Ld4+ 23.Kh1 Pd2 24.Txb7 Pxf1 25.d7 Lb6 26.Txb6 axb6 27.d8D+ Txd8 28.Lxd8 Pe3
(0–1) (Aad)

18

IJsselschaak 62

nrsg wilhelm steinitz, een vereniging met historie
Het schaakverleden van Rotterdam is
nauw verbonden met het Leeskabinet en
dat geldt dus ook voor het verleden van
de oudste Rotterdamse club, NRSG
Wilhelm Steinitz. De oorsprong van deze
vereniging ligt mogelijk bij het in 1821
(of 1823) opgerichte Vermaak door
Oefening. Het vermoeden bestaat dat
deze vereniging dezelfde is als het eveneens in 1821 opgerichte Schaakgezelschap (Stadskroniek ‘Ach Lieve Tijd’).
Rond 1876 is deze vereniging opgegaan
in ‘ het Leeskabinet’ en wordt een soort
schaaksociëteit als onderdeel van dit
Leeskabinet met als officiéle benaming
Afdeling Rotterdam van de Nederlandsche Schaakbond. Door wijzigingen
van het Bondsreglement in 1891 is deze
organisatievorm strijdig met het reglement en dat wordt opgelost door de
oprichting van het Rotterdams Schaakgenootschap (RSG) dat dus voor hun
activiteiten gebruik maakt van het
Leeskabinet. Van deze vereniging waren
vrijwel alleen academisch gegradueerden
lid (Vlagsma, Nederland Schaakt!). Om

te kunnen schaken bij RSG moest men
ook lid zijn van het Leeskabinet en
gezien deze gebondenheid ontstaat de
behoefte aan een ‘vrije’ schaakvereniging en dat leidt eveneens in 1894 tot de
oprichting van de Nieuwe Rotterdamsche
Schaakvereniging (NRSV) met een wat
gemengder schaakpubliek. In 1928 werd
door scholieren van de HBS aan de
Bergsingel de scholierenclub Wilhelm
Steinitz opgericht. Al snel, in 1929, werd
deze club versterkt door de toetreding
van de leden van de scholierenclub
‘Greco’.
NRSV behoorde al snel tot de topclubs
van Nederland en veroverde in 1930/31
zelfs het nationale kampioenschap.
Begin jaren ’50 moet de vereniging terrein prijs geven en na het seizoen
1962/63 verdwijnt NRSV definitief uit
de landelijke competitie. Rond 1965
wordt het Rotterdams Leeskabinet opgeheven. Wellicht was dit de reden die
leidde tot de fusie van RSG (met toen
nog z’on 10 á 12 leden) met NRSV tot
het Nieuw Rotterdams Schaakgenoot-
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schap (NRSG). Ook Wilhelm Steinitz
timmerde knap aan de weg en werd in
1936, 1941 en 1948 kampioen van de
RSB. In 1953/54 werd zelfs de eerste
klasse van de KNSB gehaald, maar na
1957/58 kwam er een einde aan de deelname aan de landelijke competitie. In de
jaren zestig kreeg de vereniging versterking van de leden van de in 1938 opgerichte schaakvereniging van de PTT die
zich, na opheffing van hun vereniging,
en bloc als lid aanmeldden. In 1970
fuseerde deze club met NRSG tot het
huidige NRSG Wilhelm Steinitz. Vrij
snel wordt daarna weer de landelijke
competitie gehaald. Na 1973/74 komt
hieraan definitief een einde. Tot begin
jaren ’80 wordt er nog wel meegedraaid
in de top van de RSB, ook die positie
moet dan echter worden prijsgegeven.
(Aad, met dank aan de voorzitter voor
het beschikbaar stellen van de bron voor
dit artikel, de Rotterdamse Variant
geschreven door Peter Bulthuis ter gelegenheid van 100 jaar NRSG Wilhelm
Steinitz in 1994.)
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het vink top 12-toernooi
Met Frank van de Pavoordt in de
plaats van Mick van den Berg boog de
Top 12 commissie zich over de organisatie van de negende editie. Bij nieuwe gezichten horen soms ook nieuwe
ideeën en dat was ook hier het geval.
Het toernooi zal worden gehouden op
zaterdag 29 mei vanaf 10.30 tot 17.00
uur in Gebouw De Zespunt,
Molenlaan 10 te Moordrecht. Het
wordt, zoals blijkt, ook ditmaal weer
gesponsord door Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn BV uit Moordrecht. De
speelruimte wordt door de beheerder
gratis ter beschikking gesteld.
Voor de invitatiegroep zijn inmiddels
9 deelnemers uitgenodigd welke schaken bij de vier in het Zuidplasgebied
actieve verenigingen. Dit betreft:

Hugo van Elteren, Ben van Geffen en
Gerard van Ommeren van sv. Moerkapelle, Gerard Nieuwenkamp en Edo
Pouwelse van sv. Nieuwerkerk a/d
IJssel en Mark van Putten en Barthold
Jansen van de Waddinxveense
Schaakvereniging. Clubkampioen Erik
Hennink van WSV was verhinderd.
Voor De IJssel zullen in ieder geval
Jan Evengroen en René Ordelman
(winnaar kandidatengroep 2003) acte
de présence geven. De derde kandidaat is de winnaar van de selectiewedstrijd op 19 april. Twee wildcards zijn
weer vergeven aan de in Nieuwerkerk
a/d IJssel wonende spelers van
Krimpen a/d IJssel 1 Dick Brus en
titelverdediger Marcel Glissenaar.
Naast de invitatiegroep is er ook weer
een kandidatengroep waarvan de

deelnemers door elk van de verenigingen worden aangewezen. Dit jaar zal
deze groep weer bestaan uit 12 deelnemers. De samenstelling van deze
groep is op dit moment nog niet
bekend. De winnaar van deze groep
zal bij de volgende editie van de Top
12 worden uitgenodigd voor de invitatiegroep.
Nieuw is een dubbelrondige vierkamp tussen clubviertallen (rating
maximaal 1700) van de vier Zuidplas
schaakverenigingen. Deze vierkamp
komt in de plaats van de limietgroep
en bestuursvierkamp. Tenslotte staat
er ook een top 12 voor de jeugd (t/m
13 jaar) op het programma. Elk van de
verenigingen zal hiervoor kandidaten
afvaardigen.

de ijssel en messemaker 1847 strijden om winst
in jubileum e-mailtoernooi
Hieronder de verdere ontwikkelingen
in het jubileum e-mailtoernooi tussen
Moerkapelle, Messemaker 1847,
Nieuwerkerk a/d IJssel en De IJssel.
Het analyse team wat op dit moment
bestaat uit Aad van den Berg, Frank
van de Pavoordt, Ronald Mandersloot, Ad Multem en donateur Hans
Noordam boekte inmiddels een overwinning op Nieuwerkerk a/d IJssel en
ook in de partij tegen Moerkapelle is
de winst binnen bereik. Een remise
aanbod van Messemaker is afgeslagen. Ook het Messemaker team versloeg Nieuwerkerk a/d IJssel en blijft
dus mede kanshebber.
Het verloop en stand van zaken per
6/4:
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.
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21.Tae1 Tad8 Na een moeizaam
begin zagen we nu de kansen toenemen. 22.e6 f6 23.Pf7 Txf7 Een kwaliteitsoffer voor een sterk centrum. Uit
nood geboren? 24.exf7+ Kxf7 25.Tf2
Kg8 Hoe nu verder? De meningen
waren verdeeld Dg4 of Te6? Na veel
beraad en uitgebreide analyses werd
besloten tot 26.Te6 f5 27.Tfe2 Lf6
28.a5 Kg7 Daar hadden we niet echt
op gerekend. Er gingen nu stemmen
op voor Lxa6, maar uiteindelijk kreeg
29.Tb6 de voorkeur. Na vervolgens
29....Lc8 30.Db8 e5 kwamen we in
een vrijwel geforceerde zettenreeks.
31.Da7+ Td7 32.Da8 Tc7 33.Lxa6
Dxa5 (met remise aanbod) 34.Db8
Dc5 35.Tb5 Dc6 36.Lxc8 Txc8
37.Db7+ In plaats van ruil van de
dames koos Messemaker hier voor
37...Kh6
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Nog steeds een plusje, zo vindt het
analyseteam.
2. De IJssel-Moerkapelle
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.Tae1
bxc5 Al snel vonden we hier het winnende stukoffer 15.Pxd5! cxd5
16.Dxd5 a6 17.Lc4 Kd8 18.Dxf7
Ta7 19.Te6 cxd4 20.Tc1 Da8 21.Ld2
a5 22.Lg5 en na twee weken nog
geen antwoord. Het enige is echter
opgave, want in maximaal 14 zetten is
zwart mat.

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
zwart. Nieuwerkerk ging echter verder met 16.Dxf7 en kwam na
16…Le7 17.Pa8 Df8 18.Pf6+ Kd8
19.Dxf8+ Txf8 20.Pxe4 fxe4 21.c3
steeds slechter te staan. 21...Pe2+
22.Kh1 Lb7 23.Pb6 Pf4 24.Pc4 Pxg2!
En dat leidde tot de definitieve ondergang. 25.Pe3 Pf4 26.a4 Pd3 27.b4 d5
28.a5 d4 29.a6 La8 30.Pd1? e3+
(0–1)

Daarnaast vinden natuurlijk ook nog
wedstrijden plaats tussen Messemaker
1847, Moerkapelle en Nieuwerkerk
a/d IJssel waarvan hieronder het verloop tot nu toe:

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

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 16.Tad1 Tad8
17.Pe4 Le7 18.Tfe1 Kg7 19.Pd6
Lxd6 20.cxd6 Txd6 21.De4 Tfd8
22.Dxe5 f6
Net als tegen De IJssel heeft
Moerkapelle hier gekozen voor een
weinig gangbare opening, de Torre
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aanval. In de huidige stand heeft
Moerkapelle met een pluspion de beste kansen.
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
17.a3 Pc6 18.Dc2 Db7 19.Pd5 Tfe8
20.Kb1 Tac8 21.Tc1 Pcxe5 22.Pxe5
Pxe5 23.Tcd1 a5
Hier is de Smyslov variant van de
Grünfeld verdediging op het bord
gekomen. Aanvankelijk leek
Moerkapelle een plusje te hebben,
maar de Gouwenaren hebben een sterke aanval en het is de vraag of
Moerkapelle dit kan houden.
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 24.f4 Dh4
25.Lxg3 Dxg3 26.Pd5 Lg4 27.De1
Dxe1 28.Tae1 Pxc2 29.Tc1 Pd4
30.Pc7 Tad8 31.fxe5 dxe5 32.Lxa6
(1-0)
Hier, met wat omwegen, weer de
Sveshnikov variant met nu een stukoffer van Nieuwerkerk op de 19e
zet. Het stuk moest worden teruggegeven, maar wel werd een pion buit
gemaakt. Na verlies van nog een
tweede pion hield Nieuwerkerk het
voor gezien
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 (email: cccpavoordt@hetnet.nl of tel.
020-6690098 of 06-11448821).
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.
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de ijssel 2 terug naar de 2e klasse
Het tweede team had de terugkeer
naar de 2e klasse graag gepaard doen
gaan met een kampioenschap, maar
dat zat er na een onverwachte afgang
in de kampioenswedstrijd niet meer
in. Het is niet voor het eerst dat een
IJsselteam in een belangrijke wedstrijd misgrijpt. De promotie liep echter gelukkig geen gevaar. Hieronder
een verslag van de laatste wedstrijden.

kleinst mogelijke winst tegen
ijsselmonde
Op deze speciale vrijdag de 13e, kort
voor Valentijnsdag, waren er slechts
winnaars. De IJsselspelers, omdat de
wedstrijd werd gewonnen, de spelers
van IJsselmonde, omdat dat gebeurde
met betere cijfers dan verwacht.
IJsselmonde voelde zich duidelijk de
underdog. Dat bleek al uit de opstelling want de sterkste spelers speelden
aan de lagere borden. Toch had deze
speciale opstelling slechts beperkt
succes.
In elk geval was dat niet het geval bij
Ad Multem (bord 1), die al snel de
punt op het wedstrijdformulier liet
aantekenen. Met scherpe zetten gaf hij
invaller Bosic het nakijken (0-1).
Gerard van der Wouden (bord 2) had
het echter moeilijk tegen Vastenhout
jr (1756). Diens scherpe aanval op de
koningsvleugel zorgde ervoor dat
Gerard een lastige avond kreeg en
slechts bezig was met verdedigen.
Menige IJsselspeler hield z'n hart vast
want Gerard ging langs de afgrond
maar slaagde er toch in om de remise
veilig te stellen (0,5-1,5). Menno van
Dijk (bord 4) trof Willemze (1857).
Hij kreeg een lastige avond in een
klassiek damegambiet en de stelling
was lang in evenwicht. Volgens eigen
zeggen gooide Menno er op een gegeven moment 'de beuk in' en die 'beuk'
zag er eigenlijk best kansrijk uit.
Willemze speelde echter energiek op
tegenaanval en kwam met zijn stukken binnen in de stelling van Menno.
Er was toen geen houden aan (1,51,5). Aad van den Berg (bord 5)

speelde tegen Bongers (2026), een
van de sterke spelers van IJsselmonde
die ook een aantal jaren speelde voor
NRSG Wilhelm Steinitz. Met de vierpionnen-aanval zette Aad de stelling
scherp op maar ook de Rotterdamse
routinier speelde op scherp en kreeg
veel aanvalskansen. Aad verspeelde
de remise (herhaling van zetten) toen
hij dacht de dame te kunnen vangen.
Het bleek een valletje dat de tegenstander twee lichte stukken voor een
toren opleverde en daarnaast een
gewonnen stelling (2,5-1,5). Mick van
den Berg (bord 3) speelde tegen teamcaptain Brabers (1641) en kreeg in het
Aangenomen Damegambiet superieur
spel met veel mogelijkheden om het
spel naar zijn hand te zetten. De sympathieke speler van IJsselmonde kon
echter lange tijd het tij keren al kostte
het successievelijk materiaal (eerst
een pion en later een kwaliteit). Toen
de beslissing nabij leek, hoefde het
echter niet meer omdat de tijd voor de
Rotterdammer was verstreken (2,52,5). In een gesloten stelling kon
Sjaak in ’t Veld (bord 7) slechts proberen kleine voordeeltjes te bereiken
tegen tegenstander Blonk (1547), tot
dan ongeslagen met 3 punten uit 4
wedstrijden. Stevig volhouden van
Sjaak had succes want via het uitbuiten van de kleine voordeeltjes kon hij
het bolwerk van de Rotterdammer
slopen (2,5-3,5). Rien Duine(bord 8),
invaller voor de verhinderde Frank
Visser, speelde een puike partij. Hij
trof als tegenstander Kleinloog
(1719), die tot dan slecht één keer had
meegedaan aan het tweede bord. Al in
de opening werd er hard gevochten.
Rien leek in moeilijkheden te komen
toen de pionnen van zijn opponent
een paard in grote moeilijkheden leek
te brengen. Maar het was slechts
schijn want Rien had goed gerekend
en kon met een pion voorsprong uit
het gevecht komen. Toen was er nog
een lange weg te gaan, zelfs tot in het
'laatste kwartiertje' maar Rien was
deze avond te sterk om zich alsnog te
laten verrassen (2,5-4,5). De laatste
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was Leen Boonstra (bord 6). Hij was
het slachtoffer van de strategie van
IJsselmonde om de sterkere spelers
wat lager te laten aantreden.
Tegenstander Coenen (1722) had in
de voorliggende 4 wedstrijden een
prachtige 100% score opgebouwd aan
de hoogste borden. Maar Leen hield
zich goed. Hij moest weliswaar met
een pion minder de slotfase van de
partij in maar bracht met verrassende
zetten de IJsselmonde-speler nog in
moeilijkheden. Die weerde zich echter ook in de slotfase nog adequaat
(3,5-4,5).

off-day in kampioenswedstrijd
tegen jeugdig Zwijndrecht
Het nog jonge team van Zwijndrecht
3 bleek uiteindelijk de sterkste in het
duel tussen de koplopers in klasse 3B.
Het team van de IJssel 2, dat evenals
het team van Zwijndrecht tot dan alle
wedstrijden had gewonnen, had aan
vrijwel alle borden een off-day en
bleek in het onderlinge duel de mindere. Zwijndrecht had, zo meldde hun
website, de opstelling aangepast en
dat had succes zo bleek.
Menno van Dijk (bord 6) was de eerste die het punt moest inleveren. Hij
werd door Laurens Jiskoot (1532)
verrast door een combinatie en zag
niets anders meer dan opgeven (1-0).
Bij Leen Boonstra (bord 8) gingen
tegen Glastra van Loon (1531) al snel
de stukken van het bord. Er resteerde
een spel met lopers van de verschillende kleur. Beide spelers hadden
geen zin om dat spel tot op het bod te
spelen. Remise dus (1,5-0,5). Aad van
den Berg (bord 5) had tegen Miranda
Teegelaar (1335!) een volledige
black-out avond. Al in de opening
ging het mis en werd hij volledig verrast door agressieve zetten van de
Zwijndrechtse dame. Het kostte hem
een hoop bedenktijd, maar hij wist de
aanval vindingrijk te pareren.
Vervolgens miste hij een opgelegde
winstkans en uiteindelijk resulteerde
er een remise ogend eindspel op het
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bord. Na een afgeslagen remise kreeg
hij de oplopende tijd als belangrijke
opponent. Met een paardvork dacht
hij een stuk te verliezen en gaf toen
op. Onterecht bleek later, want stukverlies was gemakkelijk te voorkomen. (2,5-0,5). Met geconcentreerd
spel ging Gerard van der Wouden
(bord 4), hij en Frank Visser waren de
enigen die niet deelden in de malaise,
de opzet van opponent Oostrom
(1736) te lijf. Hij kon het gif uit de
stelling halen en vervolgens aan aanvallende daden gaan denken. Met een
paardcombinatie won hij een kwaliteit
en kon vervolgens winnend afsluiten
(2,5-1,5). Bij Frank Visser (bord 1)
ging weliswaar de mobiele telefoon
van zijn tegenstander Roland van
Keeken tweemaal over maar Frank
liet er zich niet door afleiden. Hij zette de stelling van de jeugdige
Zwijndrechtenaar met opmarcherende
centrumpionnen onder druk en rondde
fraai af (2,5-2,5). Sjaak in ’t Veld
(bord 7) liet zich beetnemen door zijn
klok. Zijn stelling zag er goed uit,
toen hij zich niet realiseerde dat er na
de eerste tijdperiode nog kwartier
volgt. Hij besteedde nu onvoldoende
tijd om het maximale uit de stelling te
halen. Dat deed zijn tegenstander
Fabian Jiskoot (1616) wel en die
haalde toen de volle winst binnen
(3,5-2,5). Mick van den Berg (bord
3) speelde de minioriteitsaanval in het
Damegambiet en had het gevoel een
mooie stelling te hebben. Toen hij
aarzelde met het doorzetten op de
damevleugel, kon zijn tegenstander
Henk van Gemerden (1648) aan een
aanvallende actie op de koningsvleugel gaan denken. Een schijnoffer van
een paard leek Mick een pion te gaan
kostten. Maar met een soortgelijk
offer kon hij dat nadeel teniet doen.
Maar vervolgens was zijn stelling duidelijk minder en na verloop van tijd
de nederlaag onontkoombaar (4,52,5). Bij Ad Multem (bord 2) begonnen de schermutselingen al vroeg.
Zijn paard ging fors te keer in de stelling van topscorer Jos de Bruin (1658)
en Ad leek met stellingvoordeel uit
die strijd te komen. Met eveneens een
sterk paard kon zijn tegenstander echter volledig terugkomen in de strijd.

Met de rug tegen de muur ging Ad
vervolgens door, maar ditmaal geen
late revival meer (5,5-2,5).
De felicitaties aan het jonge team van
Zwijndrecht dat zich met deze overwinning kan gaan opmaken voor het
kampioenschap. De IJssel zal genoegen moeten nemen met de tweede
plaats.

ruime winst in slotwedstrijd
tegen ebsv 2
Na het optreden in de voorgaande
wedstrijd moest er iets goed worden
gemaakt en degradatiekandidaat
EBSV 2 werd daarvan het slachtoffer.
Het begon echter niet al te best. Leen
Boonstra (bord 7) verspeelde tegen
Van Laviere (1609) slordig zijn dame.
Tegen verwachting kon hij het toen
nog lange tijd volhouden en met een
paar opmarcherende pionnen nog
voor dreigingen zorgen. De forse
materiaalachterstand werd hem toch
echter noodlottig (0-1). Ook bij Sjaak
in ‘t Veld (bord 6) leek het mis te
gaan. In eerste instantie niet leek het
gemakkelijk te gaan en kwam hij een
stuk voor. Na sterk spel van tegenstander Tang (1490) met de zware
stukken op de onderste rij moest hij
echter zijn dame voor een toren inleveren. Door het hoofd koel te houden
(opbouwen van een vesting) kon
Sjaak echter meer nadeel beperken en
in een ultieme poging om de winst te
forceren ruilde de tegenstander de
dame voor toren en paard, maar toen
ging de winst met een pluspion naar
Sjaak (1-1). Arie Macdaniël (bord 8)
was ingevallen voor de geblesseerde
Menno van Dijk en schudde zijn
RSB-syndroom van zich af. Met sterk
aanvallend spel, waarbij hij optimaal
gebruik maakte van de overbelaste
zwarte dame, wist hij niet alleen een
pion te winnen maar viel hij ook binnen met de toren op de zevende rij.
Daarna was het snel gebeurd met
tegenstander Berghout (1437) (2-1).
Aad van den Berg (bord 4) kon met
de witte stukken maar moeizaam
voordeel behalen. Tegenstander
Crielaard (1507) hield de stelling
goed in evenwicht en leek zelfs op
voordeel te kunnen gaan. Een vergif-
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tigde pion werd hem echter noodlottig. Het kostte hem de dame en met
een opmarcherende vrij-pion was de
strijd snel beslist (3-1). Bij Ad
Multem (bord 3) tegen Keijzer
(1558) leek de stelling lange tijd in
het voordeel van wit, maar Ad bleef
goed verdedigen. Het eindspel leek
alsnog remise te worden, maar de
Bergschenhoeker was onzorgvuldig
en liet een mataanval toe (4-1).
Gerard van der Wouden (bord 2) was
zeer gemotiveerd om in de laatste
wedstrijd nog een winstpunt bij te
schrijven. Tegenstander Van der
Linde (1673) hield de stelling echter
lange tijd in evenwicht. In het eindspel veel zetten rond de kerk, waar
uiteindelijk zwart alsnog in de fout
ging. Gerard kon met zijn koning
actief zijn pionnen ondersteunen en
won (5-1). Bij Mick van den Berg
(bord 5) kwam de ruilvariant van de
Franse verdediging op het bord.
Daardoor kreeg hij al vroeg gelijkspel
maar slaagde er aanvankelijk niet in
om uit te bouwen naar een voordelige
stelling. Tegenstander Veldhuis
(1513) ruilde veel stukken weg maar
toen hij dat ook met de dames deed
kreeg Mick eindelijk zijn beoogde
voordeeltje en werd het geen remise
maar kon hij afronden naar winst (61). Frank Visser (bord 1) had een
zware avond en slaagde er niet in om
zijn 100% score overeind te houden.
Tegenstander Bauman (1564) speelde
sterk en won met een leuk schijnoffer
eerst een pion en later een toren en zo
kreeg Frank een forse koningsaanval
om zijn oren. De stelling bleef echter
overeind, en na eindeloos aanvallen
van wit kon Frank het gevaar afruilen
en kreeg een gewonnen stelling toen
wit ging forceren. De zwarte centrum
pionnen kwamen geen stukken en
geen pionnen meer tegen en de vraag
was hoe zouden deze gestopt kunnen
worden? Wit had echter nog een paar
tactische wendingen, maar dat had de
winst niet in gevaar kunnen brengen.
In vliegende tijdnood van Frank koos
hij voor een veilige route (bijna alle
stukken ruilen) waarna een wit alsnog
met een paard de vrijpion kon stoppen. Remise op voorstel van Frank
werd aangenomen toen Frank nog
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maar 30 seconden over had en zijn tegenstander 55.
Een mooie afsluiting van het seizoen, waarmee de promotie naar de 2e klasse nu ook formeel een feit werd.
Eindstand klasse 3B:

1. Zwijndrecht 3
1. De IJssel 2
3. CSV 3
4. IJsselmonde 1
5. Spijkenisse 4
6. Moerkapelle 3
7. Sliedrecht 3
8. EBSV 2

Mp
13
12
9
6
6
4
4
2

Bp
36,5
37
28,5
28,5
26,5
24,5
21
21,5

1
xx
2,5
4
2,5
2,5
3
1,5
3,5

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

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

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

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

6
5
6,5
4,5
4
4
xx
2,5
5

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

8
4,5
6,5
5,5
5
5,5
3
4,5
xx

Met 5,5 uit 6 werd Frank Visser topscorer en vervolgens Ad Multem 5,5 (7), Mick van den Berg/Gerard van der
Wouden/Sjaak in ’t Veld 5 (7), Aad van den Berg 4 (7), Leen Boonstra 3 (7), Arie Macdaniël 2,5 (3), Rien Duine 1 (1) en
Menno van Dijk 1 (4). (Mick/Jeroen/Aad)

titelprolongatie nabij in clubcompetitie
De competitie is inmiddels gevorderd tot halverwege de 3e cyclus. Er zijn nog drie ronden en eventueel nog een aantal
extra wedstrijden te spelen. In de strijd om de clubtitel lijkt de titelprolongatie van Jan Evengroen slechts een kwestie van
tijd. Hieronder nog de laatste resultaten van de 2e cyclus en verloop van de 3e cyclus tot en met 5 april.

2e cyclus
Na de in IJsselschaak 61 vermeldde stand van zaken werden nog een enkele wedstrijden gespeeld voor de tweede cyclus.
In groep A hield Sjaak in ’t Veld in huize Evengroen de clubkampioen verrassend op remise en won Theo van Herk van
Gerard van der Wouden. In groep B eindigde de zoveelste broederstrijd der Bergen in remise. Daarnaast waren er nog een
aantal extra wedstrijden. Pim te Lintelo veroverde 2 punten ten koste van René Ordelman, Leen Boonstra en Arie
Macdaniël speelden remise, Henk ten Hove klopte broer Mathijs en Huibert Looren de Jong was te sterk voor Bastiaan
Rietveld.
Voor de eindstand van de 2e cyclus betekende dit: Evengroen +1, te Lintelo +2, Ordelman -2, van Herk +3, vd Wouden
+1, In ’t Veld +3, Boonstra +0, Macdaniël +0, A. vd Berg +1, M. vd Berg +1, Looren de Jong +1,5, Henk ten Hove +2,
Mathijs ten Hove -2 en Rietveld -1.

3e cyclus
Navolgend de resultaten van de derde cyclus voor iedere groep:

A1
A6
A4
A7
A8
A2
A3
A5

Jan Evengroen
Ad Multem
Frank vd Pavoordt
Pim te Lintelo
René Ordelman
Theo van Herk
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniel

winst
A2,A5,A7
A3,A3,A8
A5,B7
A2,A5,B6
A5
A8
A7
A6

remise
A8
A4
A6
A1,A2
A8,A3
A2

verlies

gt

aw
1x

A5
1x
A3,A1
A2,A6
A1,A7
A1,A6,A6
A4,A7,A8

pnt
17
16
14,5
13,5
10
10
8
8

In groep A is Jan nog steeds ongeslagen. Alleen een snelle remise tegen René kostte wat punten. Ad is zijn inzinking in de
vorige cyclus te boven, zo lijkt het. Net als Jan driemaal winst. Wel een verrassende nederlaag tegen debutant Arie. Ook
bij Pim drie winstpartijen maar daar stond tweemaal verlies tegenover. Tegen Jan in een spetterende partij over ongebaan-
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de wegen en de altijd onberekenbare Gerard die hem met huppelende paarden van het bord tikte. De winstpartijen tegen
Arie en B-groeper Aad (zie elders in dit nummer) gingen niet echt van een leien dakje, maar Theo werd met boter en suiker
ingemaakt. Theo moet er zin in hebben anders wordt het niets. Zijn gevleugelde uitspraak ‘remise is voor mietjes’ deed hij
geweld aan door tegen Gerard te besluiten om na acht zetten de punten te delen. René was tot dusver nog niet echt op
dreef, zelfs in de enige winstpartij tegen Arie ging het moeizaam. Frank speelde minder partijen dan de anderen in deze
groep, maar zijn score leed daar niet onder. Tegen B-groeper Sjaak stuitte hij op onverwachte tegenstand die met hulp van
zijn tegenstander toch nog een positief resultaat opleverde. Arie en Gerard zullen de oprukkende B-groepers voor moeten
blijven en dat zal een zwaar karwei worden.

B1
B3
B2
B6
B7
B4
B5
B8

Leen Boonstra
Frank Visser
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Teus Boere
Hans Lodeweges
Rien Duine

winst
B4,B4,B8,B7
B6,B7
B8
B4

remise

verlies

B2
B3,B7
B4,B8
B2
B6,C4

A7,B3
A4,B3,B1,C3
B1,B1,B7

B6

B1,B2,C3

gt

aw
1x
1x
1x

4x

pnt
19
15
13
8,5
6,5
6
6
5,5

In groep B leidt de continue afwezigheid van Hans Lodeweges tot ingrepen in het programma. Sommige van zijn tegenstanders kregen daarvoor sterke A-groepers in de plaats, voor anderen pakte dat soms wat gunstiger uit. Al had Teus met
een dubbele confrontatie tegen Leen en Rien tegen C-groeper Huibert evenmin succes als Aad en Sjaak tegen A-groepers.
Beide Kralingers doen verwoede pogingen een plaats bij de eerste acht te veroveren. Met zijn maximale score is Leen
daarbij goed op weg. Frank verspeelde punten tegen Mick´s damegambiet maar mocht tenslotte over het resultaat niet
ontevreden zijn. Bij de overigen is het aantal zeges dun gezaaid. Alleen Sjaak haalde tegen Teus nog vijf punten binnen.
Rien staat er het slechtste voor. Tegen Aad leek de winst met een dubbele pionwinst in de opening nabij, maar als gevolg
van weinig actief spel mocht hij uiteindelijk met remise nog zijn handen dichtknijpen.

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

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

winst
C1,C2,C7,C9,B7, B8
C1,C2,C12,D1
C5,C12,C12
C2*, C5,C11
C11,C12
C7
D2*,C6
C7

remise

verlies

gt

C6,C7
C2
D1*,C1,C3
C2
B4,C1
C1
C4,D1*

C1*
C11

1x

1x
C5
C3,C5,C7*
C1,C5,C11*
C3
C7,C12,D2*
C5,C5,C6,D2

aw

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

pnt
24,5
16
15
12
12
11
11
10
8
7
2
0

Huibert is in groep C heer en meester. Hij speelt en wint alles en heeft zich inmiddels al verzekerd van een plaats in groep
B. De overigen blijven daar ver bij achter met Panc en Hendrik als voornaamste achtervolgers. Panc verloor van broer Jan,
dat zal in officiële wedstrijden niet vaak zijn gebeurd, en dolf ook in de onderlinge confrontatie het onderspit. Hendrik beet
in het zand tegen Bas. Voor de overigen zijn de overwinningen dun gezaaid. Bastiaan boekte zijn eerste zege tegen Jira en
zij schreef op haar beurt de eerste winstpartij bij door te winnen van een gulle Ton. De junioren deden het zeker niet slecht.
Bas won als gezegd van Hendrik, Henk klopte Jan en hield Ton op remise en Mathijs won zowel van Bastiaan als Jira.

* score is gemiddeld resultaat van beide wedstrijden
** hierin verdisconteerd een niet gespeelde rapidwedstrijd
Cursief = extra wedstrijden
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stand clubcompetitie per 6-4-2004
naam+groepsindeling

bonus
pnt

totaal
1e cyclus

totaal
2e cyclus

totaal
3e cyclus

totaal

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

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

8+8+8
8+8+8
8+8+8
8+5+8
5+8+5
8+8+8
8+8+8
5+8+8

24
22,5
22,5
16
24,25
26
20
27

33
30
27
27
16
11
21,5
17

17
13,5
10
14,5
19
16
10
8

98
90
83,5
78,5
77,25
77
75,5
73

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

Macdaniël, A. (A)
Visser (B)
Looren de Jong (C)
Berg, M.vd (B)
Berg, A.vd (B)
Veld, in 't (B)
Meijers (C)
Lodeweges (B)

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

27
12
16,5
19,5
23
24,25
19
16

23
27
24
21
19
14,75
22,5
17

8
15
24,5
13
8,5
6,5
10
6

73
72
71
68,5
65,5
63,5
57,5
57

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

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

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

16,5
16
18
19
23
15
16
17
14
11
10
13
14
24*

12,5
23
17,5
23,5
16
19
16
14
17
14
16
12
12
-1

16
5,5
6
8
11
15
12
11
8
12
7
2
0
0

57
56,5
56,5
56,5
56
55
50
48
45
43
39
33
32
27

* Per 5/1 gestart met puntenaantal gelijk aan 12x afwezigheid.

jeugdschaak
Het gaat goed met het jeugdschaak.
Natuurlijk overheerst in ons wekelijks
schaakuurtje de jeugdcompetitie maar
ook zijn er leerzame en op de praktijk
gestoelde schaaktrainingen van Jan en
Gerard. Voor de gevorderden zijn er
verder regelmatig wedstrijden in de
Zuidplas vd Speld competitie en het
Regio viertallentoernooi en zo nu en
dan is er een speciale avond voor de
snelschaakcompetitie.

competitie
In de jeugdcompetitie spelen we een
systeem, 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 nog steeds in handen
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van Mischa. Maar het verschil met
nummer twee Jerry is kleiner geworden omdat Jerry er in slaagde om de
onderlinge wedstrijd te winnen.
Verder wonnen beide spelers al hun
wedstrijden. Grote kans dat de beslissing om het kampioenschap valt in het
nog komende onderlinge duel. Mike
staat nog op de derde plaats maar het
verschil met Byron die op de vierde
plek staat is klein. Regelmatig wisselen beiden dan ook van plaats. Ook de
jonge Bernard handhaaft zich al langere tijd in de kopgroep. Maar hij is
een bedreiging voor de sterkere
jeugdschakers al moet hij daar tegen
nog al eens het onderspit delven.
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Frank, Jeroen en ook Valentijn bivakkeerden een tijdje wat lager op de
ranglijst maar zijn met een opmars
bezig. Sijmen is wat gezakt op de
ranglijst. Hij was in de eerste helft
van de competitie goed voor een sterk
optreden maar steeg op de ranglijst en
kwam toen de wat sterker spelers
tegen. Toen moest hij weer menig
puntje laten. Arie en Michiel handha-

ven zich in het midden van de ranglijst. Als ze geconcentreerd spelen
kunnen beiden sterk spelen maar
anders soms knullig verliezen. Sjoerd
is wat afgezakt op de ranglijst en lijkt
z’n vorm van het begin van het seizoen wat kwijt. Nieuwkomer Ramon
maar ook Nils zijn een aanwinst voor
de jeugdgroep. Beiden wonnen bijna
al hun partijen tot dusver. Edwin en

Michael lijken ontdekt te hebben wat
remise is. Beiden haalden er drie binnen maar Michael begint ook wat
vaker een winstpuntje binnen te halen.
Ook Dylan heeft het spel aardig onder
de knie komt in zijn partijen al vaak
verrassend voor de dag. Lotte, Marten,
Joey en Mitchel speelden nog niet
veel wedstrijden maar komen er aan!

De ranglijst begin april:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.

Mischa Grasmeijer
Jerry Bakker
Mike van Leeuwen
Byron Voorbach
Frank van Rhoon
Bernard Evengroen
Jeroen Knipscheer
Valentijn Polder
Sijmen Knipscheer
Arie Macdaniël
Michiel Witting
Edwin Magielse
Sjoerd Rietveld
Ramon Merbis
Dylan Vollebregt
Lotte vd Wouden
Mitchel Vollebregt
Michael Speksnijder
Nils Meijer
Joey Vollebregt
Marten Evengroen

464
448
267
263
244
238
231
223
217
208
184
160
156
153
146
118
104
98
98
95
81

snelschaken
Er is ook weer gespeeld in de snelschaakcompetitie. Daarin wordt
gespeeld in viertallen naar sterkte. Na
elke ronde promoveert de nummer 1
naar een hogere groep en de nummer
4 naar een lagere. In de laatste ronde
bestond de topgroep uit Mischa
Grasmeyer, Jerry Bakker, Sjoerd
Rietveld en Valentijn Polder. Mischa
bleek de sterkste en Valentijn werd
nummer 4. Sijmen Knipscheer promoveert naar de A-groep Hij was de
sterkste in de B-groep, verder
bestaande uit Mike van Leeuwen,
Frank van Rhoon en Ramon Merbis.
Ramon moet het volgende keer in de
C-groep proberen. Daaruit promoveert Jeroen Knipscheer, die de sterkste bleek in de groep met verder Arie

Nummer 1.

Macdaniël, Dylan Vollebregt en
Edwin Magielse. Edwin speelt de
volgende keer in de D-groep. In de Dgroep speelden de overige aanwezige
jeugdspelers. Michael Speksnijder
haalde de meeste punten en promoveert naar de C-groep.

regiocompetitie
Dankzij de oudste Evengroens had het
IJssel viertal in de tweede ronde de
hoogste groep bereikt. De tegenstand
bleek hier in de 3e ronde, ondanks de
steun van Ruben Evengroen, te sterk.

Botwinnik 1
Bongerd
Botwinnik 3
De IJssel

1
xx
2
1
0

2
2
xx
0
2
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3
3
4
xx
1

4
4
2
3
xx

tot
9
8
4
3

De punten kwamen op naam van
Ruben 1,5, Byron 1, Mischa 0,5 en
Valentijn 0.
In de 4e ronde, een groep lager,
opnieuw een laatste plaats. Ditmaal
bestond het team uit Bernard, Jerry,
Mike en Valentijn. Valentijn was nu
beter op dreef en scoorde tweemaal en
het derde punt kwam op naam van
Bernard.

Nieuwerkerk
EBSV
Botwinnik 2
De IJssel

1
2
xx
4
0 xx
0,5 1
0
1

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

tot
11,5
6
3,5
3
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zuidplas vd speld competitie

de plaats. De overige Moordrechtse
deelnemers Byron, Frank, Jerry, Mike
en Valentijn bevinden zich in de staart
van de ranglijst.

Inmiddels zijn we na de rondes 7 t/m
10 weer vier ronden verder in deze
competitie tussen de sterkste jeugdspelers uit de regio. Henk Jan en Ruben
zijn de enigen uit Moordrecht die zich
kunnen meten met de top. Zo klopte
Henk Jan koploper Kees van de Knijff
en Talitha Munnink en versloeg Ruben
titelverdediger Jaap van Putten. Ook
Mischa en Bernard zijn goed op dreef.
Hieronder een partij waarin Mischa
met zwart wint van Jorik Schot van de
Bongerd. De partij werd op de clubavond besproken en omdat het zo’n
goede partij was had Jan er zelfs een
mooi pak voor aangetrokken.
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1c4 Pg8-f6 4.Pf3-g5 d7-d5 5.e4xd5
Pc6-a5 6.d2-d3 h7-h6 7.Pg5-f3 Lf8d6 8.b2-b3 0-0 9.0-0 e5-e4 10.d3xe4
Pa5xc4 11.b3xc4 Pf6xe4 12.Dd1-e1
Tf8-e8 13.De1-d1 Dd8-f6 14.Pf3-d4
c7-c5 15.Lc1-b2 c5xd4 16.Lxd4 Df6h4 17.h2-h3 Te8-e5 18.Ld4xe5
Ld6xe5 19.c2-c3

bernard evengroen op dreef
bij PJK-RSB

En met een paar mooie stukoffers gaat
zwart naar de winst. 19.....Lc8xh3
20.Dd1-f3 Le5-h2 21.Kg1-h1 Pe5g3+ 22.f2xg3 Lh2xg3 23.Df3xf7+
Kg8-h8 24.Tf1-f3 Lh3-e6 (0-1)
In de totaalstand gaat Kees vd Knijff
met 8 punten aan de leiding, Reint vd
Knijff is tweede met 7,5 punten en
Henk Jan deelt met Jaap van Putten
de derde plaats met 7 punten. Ruben
staat met 6 punten op een gedeelde
vijfde plaats en Bernard en Mischa
met 5 punten op een gedeelde zeven-

Op 3 april vond in Nieuwerkerk a/d
IJssel het RSB kampioenschap plaats
voor de jongste jeugd. In categorie G
(geboortejaar 1996) behaald Bernard
met 5 uit 7 een prachtige derde plaats
achter Sjoerd Keizer van Nieuwerkerk a/d IJssel en Jan Overdam van
VastNed Rotterdam. Hij heeft zich
hierdoor geplaatst voor de Nationale
Pupillendag op 12 juni in Maarsen.
(Mick)

talent
3e plaats PJK.

uit de media

Bij partijen die nog niet zijn afgelopen beslist de jeugdleider op basis van
de stand over de uitslag. Bij de stand op de foto, waar toen pion f5 nog op
f4 stond, gaf hij de winst, gezien het materiaalvoordeel aan zwart.
‘Maar’, zei Marten die wit had, ‘als ik f5 speel staat zwart toch mat?’ En
zo was het!
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Begin februari berichtte het ANP dat
Kramnik en Leko van 25/9 tot 18/10
om de ‘wereldtitel’klassiek schaken
zullen spelen. De strijd zal gaan over
14 partijen.
Dit jaar start, volgens een bericht in
NIC 2004/1 ook de nieuwe cyclus om
het FIDE WK. Uit 4 continentale
kampioenschappen (Europa,
Azie/Oceanië, Afrika, Amerika) zullen 90 spelers zich plaatsen voor het
k.o. eindtoernooi. Hieraan worden 38
spelers toegevoegd op basis van
rating of andere kwalificaties. De
winnaar wordt de nieuwe FIDE
wereldkampioen. De winnaar of winnares is verplicht vóór juli 2005 een
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match te spelen tegen de speler met de
hoogste rating (Kasparov?) voor een
minimum van een half miljoen dollar.
Inzet van de match is opnieuw de FIDE
wereldtitel. De huidige FIDE wereldkampioen Ponomariov zal dus niet
meer aantreden tegen Kasparov (tenzij
hij opnieuw wint), maar is wel automatisch gekwalificeerd voor het eindtoernooi. Onder de grootmeesters is, volgens NIC, de nodige kritiek gerezen op
de privileges voor Kasparov, de man
die in 1993 de FIDE de rug toekeerde
en sindsdien alleen maar geprobeerd
heeft de FIDE de vernieling in te helpen.
In de reglementen is voorts opgenomen
dat de nieuwe FIDE wereldkampioen,
volgens de Praagse overeenkomst, een
match zal spelen tegen de winnaar van
Kramnik-Leko match om de officiële
wereldtitel. In NIC 2004/2 het vervolg.
Het k.o. WK zal naar verwachting van
8 mei tot 2 juni plaats vinden in Tripoli.
Een omstreden plaats, zeker voor de
Israëliërs, al verwacht de FIDE baas dat

zij wel visa’s zullen krijgen. Zo niet,
dan zouden zij hun deel van het kampioenschap in Malta kunnen spelen.
Goran Radovic uit Belgrado heeft een
nieuw schaakspel uitgevonden, zo
meldde Cees van Zweeden in de
Goudsche Courant van 18/2. Het spel
wordt gespeeld op een zeshoekig bord
en heeft behalve witte ook rode en
blauwe velden. Naast de normale
schaakstukken kent dit spel, door
Radovic ‘newchess’ gedoopt, ook
spionnen en springers. Het spel heeft
inmiddels al vele aanhangers onder wie
Karpov en Fischer. Men kan dit dan
wel een schaakspel noemen, zo meent
de redactie van IJsselschaak, maar is
het niet eerder een spel dat veel weg
heeft van het schaakspel?
Naast schaakbeoefenaars bestaan er
ook schaakverzamelaars met speciale
belangstelling voor schaakpostzegels.
Zij kunnen weer een aantal zegels aan
hun collectie toevoegen. Op 22 januari
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verscheen, aldus het AD, in Jersey een
serie van 6 zegels met schaakstukken.
De serie markeert het eeuwfeest van de
Britse schaakfederatie, van het 80-jarig
bestaan van de FIDE en van de Jersey
Schaak Club.
‘Hopen op een nieuwe Timman’
schreef Hans Klippius in het AD van
23/1. Hij schreef over het ontbreken
van een schaakkoning in Nederland.
Op de ranglijst van de gemiddelde
rating van de vijf hoogst geklasseerden
per land staat Nederland met 2629 op
een 8e plaats, maar dat is met inbegrip
van importspelers (Tiviakov, Sokolov).
Zonder deze importspelers zakt
Nederland naar de 16e plaats. Er dienen zich wel talenten aan (Smeets,
Stellwagen, Ernst, Werle), maar om tot
een topper uit te groeien moeten zij
zich volledig op het schaken kunnen
toeleggen en het is vrijwel zeker dat zij
voorrang aan hun studie zullen geven.
Het leven van een schaakprof is een te
onzeker bestaan.
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De aandacht in de pers voor het schaken is mondjesmaat en dat gold ook
voor de berichtgeving over het Corus
toernooi, tenslotte toch bijna het
sterkste schaaktoernooi in de wereld.
De Volkskrant met de dagelijkse
rubriek van Ligterink was het enige
landelijke dagblad met uitgebreid
commentaar. AD verslaggever Rini
Kuif gaf wel commentaar op internet,
maar dat kwam niet in de krant.
Veel aandacht was natuurlijk voor
winnaar Anand, maar ook nummer
laatst, Timman, mocht wat dit betreft
niet klagen. Ook al betrof het in zijn
geval vaak leedvermaak over al weer
een blunder. De meeste aandacht ging
echter uit naar de winnaar van de Cgroep het 13-jarige super talent uit
Noorwegen, Carlsen. Het contrast met
de al maar nullen scorende Nederlandse senioren Etmans (64) en
Barendse was ook een welkom gegeven. Voor wereldkampioen Kramnik
liep de pers niet warm en ondanks een
lang niet slecht resultaat gold dit ook
voor nationaal kampioen Van Wely.
Ook informatie over het sterkst bezette schaaktoernooi ter wereld in
Linares was in de pers met mondjesmaat te vinden. De top drie van de
einduitslag verder kwam de landelijke
dagbladpers niet. Geen nieuws op
teletekst en op internet moest je het
doen met originele Spaans talige site.
Op de KNSB site werd er zelfs geen
melding van gemaakt. De einduitslag
van dit dubbelrondige toernooi met 7
deelnemers en dus 12 ronden: 1.
Kramnik 7, 2. Leko 6,5, 3. Kasparov
6,5, 4. Radjabov 6, 5. Topalov 6, 6.
Shirov 5 7. Vallejo 5. Van de 42 partijen werden er maar liefst 33 remise.
Kramnik boekte tweemaal winst
(Leko, Topalov). Leko boekte daarnaast nog winst tegen Radjabov en
Shirov. Bij Kasparov bleef het bij één
winstpartij, tegen Vallejo.
Het aanbod van Nederlandstalige
schaakboeken is beperkt. Onlangs
verschenen er echter weer twee die
opmerkelijk genoeg beide over exwereldkampioen Bobby Fischer gaan.
Bij Trion Sport verscheen ‘Bobby
Fischer, de dolende koning’van Hans

Böhm en Kees Jongkind. Aanleiding
voor dit boek was de NOS documentaire waarin het leven van de in 2003
60 jaar geworden Amerikaanse schaker wordt geschetst aan de hand van
interviews met schaakgrootheden en
voormalige vrienden. E.e.a. wordt
aangevuld met zijn levensverhaal in
vogelvlucht waarbij o.a. gebruik
gemaakt wordt van de in 2002 vrijgekomen FBI files over Fischer. Het
tweede betreft ‘Bobby Fischer trekt
ten strijde’ van David Edmons en
John Eidinow. Dit boek gaat over de
schaakmatch Fischer-Spasski in 1972
op IJsland en met name over het hoe
en waarom een door de Sovjet staat
gesteunde super schaker kon verliezen
van de op zich zelf aangewezen
Amerikaan. ‘Een overbodig relaas’
aldus Alexander Münninghof in de
Goudsche Courant van 19/3. Ook de
Engelse vlotschrijvers lossen volgens
hem niet op hoe het de botte, ontoegankelijke en uiterst onsubtiele
Fischer gelukt was om Spasski psy-

chologisch op het verkeerde been te
zetten.
In AD Magazine van 27/3 haalt Tim
Krabbé herinneringen op aan een
andere oud-wereldkampioen, Michail
Tal: ‘Tals toverschaak had een enorme invloed. Hij was ook geliefd als
mens; zijn eerste echtgenote Sally
Landau gaf onlangs een ontroerend,
liefderijk interview over hem. Tal
kwam, zegt zij, van een andere planeet om hier te schaken. Hij was een
genie, maar ongeschikt voor het dagelijks leven. Hij ging op reis met een
koffer vol schaakboeken, lege flessen
en vuil ondergoed; hij kon geen melk
warmen, raakte zijn paspoort en tickets altijd kwijt, en vulde nooit zijn
onkostenformulieren in zodat hij die
ook zelf moest betalen. Hij werd
twaalf keer aan zijn zieke nier geopereerd, maar hij dronk veel en rookte
vijf pakjes sigaretten per partij. Dat
hij de vijfenvijftig haalde, was een
wonder.’

Schaakopeningen in beeld brengen zonder diagram is een hele kunst. Uit de hieronder afgedrukte foto zullen kenners natuurlijk direct opmaken dat het hier gaat om
de ‘leeuw’, de opening met de witte zetten 1.e4 2.Pf3 3.d3 4.Le2.

Dat is uiteraard toeval want de hoofdpersoon op deze foto, afkomstig uit NIC
2004/1, is natuurlijk ’s werelds sterkste schaakster Judith Polgar. In een uitgebreid
interview worden herinneringen opgehaald aan haar succesvolle schaakprestaties in
2003. Het jaar waarin haar rating steeg tot 2728 waarmee zij de achtste plaats op de
wereldranglijst bezet.
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