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Bij de voorplaat:
‘Glansrijk schaak-mat’, een afbeelding uit de kunstcatalogus van de
expositie Schaken en Kunst ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van
de schaakvereniging Messemaker
1847. Het is een kunstwerk van plexiglas dat in 1997 werd vervaardigd
door Ariane Stam. Het materiaal is
bewust gekozen omdat het voor haar
iets gemeen heeft met het glasheldere
denkproces en de uiterste confrontatie
tussen wit en zwart.
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van de redactie
De eerste berichten uit het 41e levensjaar van De IJssel en nog wat na
nieuws uit het 40e. Het schaakjaar
startte zoals immer met veel zaken die
moesten worden geregeld. Wat er veranderde is in dit nummer terug te vinden. Met het nieuwe programma staat
het clubgebeuren voor dit schaakseizoen weer op de rails.
Vertrouwde gezichten verdwenen,
nieuwe verschenen. Dat betekende
geschuif in de vertegenwoordigende
RSB teams en teamleiding. Door het
vertrek van een aantal bepalende spelers zijn de verwachtingen niet hoog
gespannen. In de eerste ronde viel dat
met éénmaal winst en tweemaal een
gelijkspel helemaal niet tegen. De
tweede ronde startte met twee nederlagen beduidend minder. Spanning,
kerende kansen, miskleunen, etc van
alles valt erover te lezen. Nieuws is er
ook van het bekerfront, springende
peerden (of peerten) werden tot stilstand gebracht.
Groenoord mocht als kampioen
2003/04 naar de landelijke competitie,

maar wilde niet en ook nummer twee
Rotterdam 3 had daar geen zin in. De
promotie ging vervolgens naar het als
derde geëindigde Hillegersberg. Met
de vierde plaats was De IJssel dus wel
erg dicht bij die landelijke competitie.
De eindredacteur was nieuwsgierig
hoe het de promoverende RSB teams
verging in die landelijke competitie.
Hij dook in de geschiedenis en in dit
nummer het resultaat.
Ook de clubcompetities zijn weer van
start gegaan. Er werd teruggekeerd
naar een ‘oude’opzet gecombineerd
met een rapidcompetitie. Dat laatste
vulde met ruim 70 wedstrijden in deze
eerste weken al een belangrijk deel
van het programma. Wel af en toe
verrassende uitslagen, maar de toppers zijn ook hier de toppers. De reguliere clubcompetitie kwam er nog wat
bekaaid af, de eerste van de vier cycli
is nog niet achter de rug. Jeugdige
talenten doen ook hier van zich spreken en de clubkampioen leed na bijna
drie jaar weer een nederlaag.
In diverse toernooien, tot over de

’t springend peert getemd
De vier supersterren van onze vereniging
(Jan Evengroen, Pim te Lintelo, René
Ordelman en Frank van de Pavoordt) traden op 1 november aan voor een bekerwedstrijd tegen vier bescheiden ruiters, die
’t Springend Peert vertegenwoordigden.
Nadat de loting voor de kleur had plaatsgevonden, konden onze supersterren achter
het bord plaatsnemen. Jan aan bord 1 speelde met wit tegen J. Smit, Pim moest aan
bord 2 met de zwarte stukken aantreden
tegen W. van Schelven, René had aan bord
drie wit tegen H. van ’t Hof en Frank moest
het met zwart opnemen tegen A. Verkerk
aan bord 4. Vooraf rekenden onze supersterren erop, dat zij ’t Springend Peert met
ratings van respectievelijk 1660, 1695,
1649 en 1634 met gemak zouden temmen.
Toen ik dat optimisme hoorde en naar de
bescheiden uitstraling keek van onze tegenstanders spookte het spreekwoord ‘men

moet een boek
niet beoordelen
aan de kaft’ door
mijn hoofd.
Hoewel onze
tegenstanders
niet die uitstraling van onze
vier supersterren
hadden, weet je maar nooit welke verborgen krachten achter die bescheiden uitstraling schuil gaan.
En al snel kwamen de verborgen krachten
van Van ’t Hof boven water drijven. René
had problemen om in het zadel te blijven
van ’t springend peert van Van ’t Hof. Het
werd geen lange rodeorit voor René. Hij
moest al snel in het zand bijten.
Na dit verlies zweefde de schrik even door
het gebouw. Was ’t Springend Peert niet te
temmen door ons? Gelukkig konden wij al

3

grens toe, deden IJsselschakers van
zich spreken. De laatste (?) successen
van Theo van Herk in Nederland en
vooral van de Evengoens die op
diverse toernooien hun schaakpot
spekten. Dat beperkte zich niet tot de
regionale toernooien, ook bij PK’s en
NK’s waren zij actief. IJsselschaak
plukte de resultaten van het web.
Ook bij de jeugd veel wisseling in het
ledenbestand. Voor de nieuwelingen
is het nog wat wennen maar dat zal
wel snel veranderen. Nieuws is er van
de Groene Hart Cup, waar het
IJsseljeugdteam voortvarend van start
ging, en van de Zuidplas-vd Speld
competitie. Natuurlijk ook de eerste
competitie resultaten.
Onze clubkampioen is nummer 973
op de KNSB ratinglijst die zón 13.900
personen telt. Dit en veel meer nieuws
in een bijdrage over de nieuwe
ratings. Voorts een selectie uit het
RSB jaarverslag en herinneringen aan
een overleden oud-clubkampioen.
Veel leesplezier!

snel deze vraag bevestigend beantwoorden.
Jan en Pim lieten al gauw merken dat zij
hun rodeoritten tot een goed eind wilden
brengen. Hun tegenstanders probeerden
nog wel bokkensprongen te maken, maar
moesten uiteindelijk als een woelmuis die
angstig naar het wassende water van een
rivier kijkt, inzien dat verdere strijd hopeloos was. Hun ‘springende peerden’ waren
getemd.
Frank moest van zijn ‘springend peert’ het
Morra gambiet temmen. In het begin voelde Frank zich ongemakkelijk in zijn zadel,
maar naarmate de rit vorderde bleek dat
ook hij zich als een ervaren ruiter ontpopte.
Hij zette zijn ‘springend peert naar zijn
hand’ en toen was het niet moeilijk meer
voor Frank om op zijn gemak naar winst te
galopperen. Zijn tegenstander probeerde
nog van alles, maar dit had net zo veel kans
van slagen als nieuw leven in Peyton Place
inblazen.
Na een mislukte sprongoefening van René,
hadden wij toch nog vrij gemakkelijk ’t
Springend Peert met 3-1 getemd. (Ronald)
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jaarprogramma 2004/2005
8/11
15/11
17/11
22/11
29/11
6/12
9/12
13/12
20/12
27/12
3/1
10/1
17/1
21/1
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3
14/3
21/3
30/3
4/4
5/4
11/4
18/4
20/4
25/4
2/5
9/5
18/5
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6

(wo)

(do)

(vr)

(wo)
(di)

(wo)

(wo)

HH I.4
De Willige Dame 1 – De IJssel 1; De IJssel 3 – Zwijndrecht 3 + Rapidcompetitie
Schoolschaakkampioenschap Moordrecht
De IJssel 2 – CSV 2 + Rapidcompetitie
HH I.5
De IJssel 1 – Groenoord 1 + Rapidcompetitie
Sliedrecht 3 – De IJssel 3
Krimpen a/d IJssel 3 – De IJssel 2 + Rapidcompetitie
HH II.1
Invitatie/gezelligheidstoernooi
HH II.2
HH II.3
De IJssel 3 – Dordrecht 4 + Rapidcompetitie
Spijkenisse 2 – De IJssel 1
HH II.4
De IJssel 2 – Moerkapelle 2 + Rapidcompetitie
HH II.5
Messemaker 2 – De IJssel 1; De IJssel 3 – Moerkapelle 3 + Rapidcompetitie
ZD-1
De IJssel 2 – Charlois Europoort 3 + Rapidcompetitie
HH III.1
De IJssel 1 – VastNed Rotterdam 3; Eeuwig Schaak 1 – De IJssel 3 + Rapidcompetitie
ZD-2
HH III.2
HH III.3
Papendrecht/Albl. 2 – De IJssel 2
ZD-3
HH III.4
Nieuwerkerk 1 – De IJssel 1
HH III.5
HH IV.1
ZD-4
HH IV.2
HH IV.3
ZD-5
HH IV.4
HH IV.5
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

evengroens spekken de pot op flanderijntoernooi
Het was een gunstig toernooi voor de schaakpot van de Evengroenen op 11 september in Krimpen a/d IJssel. In de
hoofdgroep (23 deelnemers) legde Jan, achter Rick Lahaye en Kachun Lui, beslag op een gedeelde derde plaats met
5 uit 7 o.a. door winstpartijen tegen Top 12 winnaars Marcel Glissenaar en Dick Brus. Minder goed verging het Theo
van Herk in wellicht voorlopig zijn laatste toernooi optreden in Nederland. Hij kwam niet verder dan een gedeelde
18e plaats. Bij de jeugd won Henk-Jan de C-groep met 6 uit 7 en dat is alweer zijn tweede winst in het RSB Grand
Prixtoernooi. Ruben eindigde hier op een gedeelde 6e plaats met 3,5 punten. In groep E viel ook Bernard bijna in de
prijzen, hij werd hier vierde met 5 uit 9.
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sterke snelschaakstart pim te lintelo
Na de ledenvergadering werd het schaakseizoen traditioneel geopend met een snelschaakwedstrijd. In twee poules werd
gestreden om vier finale plaatsen. Pim en Frank plaatsten zich ten koste van Rien, Mick, Bas en Arie en inde andere poule
waren Jan en Leen te sterk voor Gerard, Aad, Panc en Henk. Uiteindelijk kwam Pim ongeslagen als winnaar uit de bus. Hij
versloeg in de finale alle drie zijn concurrenten.
einduitslag:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

tot

xx
0
0
0

1
xx
0
0

2
1
xx
0

1
2
1
xx

1
1

1
1
-

1
0

1
1

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1

1
-

8
7
5
3

0
0
0
0
-

0
0
0
0

0
0
0
0
-

0
1
0
0
-

xx
0
0
0,5
0
0
-

xx
0
1
1
0
-

2
xx
1
0
0
-

1
1
0
xx
0
-

0,5
0
1
xx
0,5
0
-

1
1
0,5
xx
1
-

1
1
0
xx
-

1
1
1
xx
-

xx

finalegroep
1
2
3
4

Pim te Lintelo
Jan Evengroen
Frank Visser
Leen Boonstra

overigen
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Panc Vink
Rien Duine
Bas Meijers
Arie Macdaniël
Henk Stuivenberg
Frans Dubois
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4,5
3
3
3
3
1,5
1
0
0
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de 49e ledenvergadering
Schakers willen schaken en niet vergaderen, dat bleek ook nu weer uit de
aanwezigheid van de leden bij de jaarlijkse ledenvergadering. Nog niet de
helft van het aantal leden was present.
Zij hadden het volste vertrouwen in
de voortzetting van het al meer dan
36 jaar durende bestuurslidmaatschap
van de secretaris en hij werd dan ook
met algemene stemmen herkozen. Bij
de prijsuitreiking ditmaal geen bekers
maar schaakboeken en dat bleek geen
verkeerde keus. Bij de bestuursvoorstellen voor het nieuwe seizoen stond
alweer het competitiesysteem centraal. Er werd met ruime meerderheid
gekozen voor het groepensysteem met
6 deelnemers. Voor de eerstvolgende
vergadering zal een commissie
(Aad vd Berg, Mick vd Berg, Pim te
Lintelo) de mogelijkheden nagaan van
een geheel ander systeem. Het halverwege het seizoen starten met een
nieuw/ander systeem kreeg geen
meerderheid. Na enige jaren afwezigheid doet de rapidcompetitie opnieuw
zijn intrede. De ‘extra wedstrijden’
tijdens RSB wedstrijden vervallen en
zullen nu worden ingevuld met wedstrijden voor deze rapidcompetitie.
De afwezige penningmeester werd
niet gemist, voor iedereen was het

Opnieuw herkozen.

duidelijk. Desondanks wacht de goedkeuring nog op de bevindingen van de
kascontrole die nog moet plaatsvinden. Wel kon worden ingestemd
met de gepresenteerde begroting en
dus betaalt ieder seniorlid dit nieuwe
seizoen geen 80 maar 85 euro contributie.
Roken in de schaakzaal is met ingang
van dit seizoen niet meer toegestaan.

Ook daarover maakte niemand zich
druk, dat is wel eens anders geweest.
Voor de rest veel instemmend geknik
en handgeklap voor de aangeboden
verslagen en voorstellen en dus ook
voor de nieuwe wedstrijdleider snelschaak Pim te Lintelo. Die kon na
afloop gelijk aan de slag, want
ge(snel)schaakt moest er worden.
(Aad)

theo van herk winnaar wsv-zomerschaaktoernooi
Gedurende de zomermaanden organiseert WSV het zomerschaaktoernooi.
Een toernooi met zeven speelronden en
twee rapidpartijen tijdens de eerste zes
ronden en één tijdens de laatste ronde, in
totaal dus maximaal 15 partijen. De indeling en rangschikking van het toernooi
wordt bepaald via het keizersysteem. In
totaal 48 deelnemers speelden één of
meerdere ronden mee, onder hen zes
IJsselspelers. De beste van hen was Theo
van Herk. Hij won elf partijen, speelde
éénmaal remise (René Ordelman) en
verloor driemaal (Eduard Philipse, Edo
Pouwelse, Erik Hennink). Met dit resul-

taat bleef hij Wilbert Mourits (Alphen
a/d Rijn), die één remise meer scoorde,
nipt voor. Nieuwerkerker Edo Pouwelse
legde beslag op de derde plaats. Jan
Evengroen, die twaalf partijen speelde,
verloor in de eerste ronde van zijn zoon
Henk-Jan en tevens van veelspeler Wim
Mulder. Ondanks dat hij de overige tien
won bleek dit in dit systeem slechts goed
voor de 4e plaats. René Ordelman werd
met zesmaal winst, driemaal remise en
vijfmaal verlies 6e in de eindrangschikking. Ruben Evengroen werd 24e, dankzij vier overwinningen (op de WSV’ers
Hildebrand, Stam, Prins en vd Linden)
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en éénmaal remise in zijn acht partijen.
Henk-Jan Evengroen speelde vier partijen meer, maar scoorde minder. Hij won,
behalve van zijn vader, ook nog van de
WSV’ers Henk van Offeren en Nico
Dannis en voorts van Ed Singeling van
Krimpen a/d IJssel. Dat was goed voor
een 26e plaats in de eindstand. Gerard
van der Wouden meldde zich tweemaal
en wist daarbij wel raad met de deelnemers in de staart van de ranglijst.
Toevallig stuitte hij daarbij echter ook op
Leon Willemen, eerste teamspeler van
WSV, en die bleek te sterk. Met zijn drie
punten werd hij toch nog 34e.
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spannende finish van de ijssel 3
tegen overschie 3
Op 27 september trad het derde IJsselteam aan in het eerste RSB treffen van dit
schaakseizoen. Na bijna 10 jaar was er weer een team van Overschie te gast in
Moordrecht. De IJssel 1 speelde toen met 4-4 gelijk tegen Overschie 3. Toen
speelde Overschie echter met vijf teams in de competitie tegen nu met drie
teams. Het IJsselteam miste routinier Panc Vink maar deed desondanks qua
rating met 1535 weinig onder voor dat van het vorig seizoen gepromoveerde
Overschie team met 1540.
Na drie kwartier stond het eerste halfje op papier. Eric Jan Noomen kreeg op de
zesde zet van tegenstander Meyer een stuk cadeau, maar vertilde zich even later
aan een giftig pionnetje. Dat leek slecht te gaan aflopen, maar de tegenstander
koos gelukkig voor eeuwig schaak (0,5-0,5). Slechter verging het Bas Meijers
tegen De Gids (1546). Hij kwam slecht in de partij, er werd veel geruild en hoewel dat aanvankelijk niet tot nadeel leidde, keerden de kansen toen een vijandelijk toren de stelling kon binnen dringen (0,5-1,5). Ook aan het laatste bord bij
Jan Vink ging het mis. Aanvallende acties leken materiaalwinst te gaan opleveren. Het was schijn, want de tegenstander Bender (1356) kon de aanval overnemen en besliste via een fraaie damepenning de partij (0,5-2,5). Aan bord twee
zette Hendrik Spee tegenstander De Wilt (1585) van begin af onder druk. Lange
tijd leverde deze echter knap verdedigingswerk, maar na een fatale fout was het
over en uit (1,5-2,5). Teus Boere veroverde reeds in de opening een pion en leek
met gedegen spel op weg naar een goed resultaat. Een valletje van zijn tegenstander Van Steenis (1491) kostte echter plotseling een volstuk en toen kon hij
het niet meer bolwerken (1,5-3,5). Het omgekeerde gebeurde bij Ton van
Smirren tegen Koenen (1406). Met twee pionnen achter leek het finaal mis te
gaan, maar ook hier keerden, dankzij een bijna identiek valletje, de kansen.
Bekwaam werd vervolgens de winst binnengehaald (2,5-3,5). Bij Rien Duine
aan bord 1 tegen Doornheim (1863!) was het lange tijd een bijzonder saaie partij. In het eindspel kon Rien echter een pionnetje buit maken. Dat voordeel gaf
hij in vermeende tijdnood weer weg en toen was en bleef het remise (3-4). Aan
Frans Dubois toen de taak om met winst toch nog een gelijkspel te veroveren.
Lange tijd had hij zich moeten beperken tot verdedigende acties en bovendien
werd de bedenktijd krap. In tijdnood deed hij de enige goede zet en dat bracht
zijn tegenstander, veteraan Van de Bergh (1531), aan het wankelen. Na enige
voor Frans gunstige afruilen kreeg hij een plus pion en haalden beiden een nieuwe dame. Dat eindspel leek moeilijk te winnen, maar onverwacht hielp de tegenstander door zijn dame te ruilen. De overgebleven pion marcheerde door naar
een zwaar bevochte 4-4. Een goed resultaat? De toekomst zal het leren. (Aad)
Overige uitslagen:
Sliedrecht 3 (1614)
Moerkapelle 3 (1460)
Zwijndrecht 3 (1610)

- Shah Mata 4 (1494)
5,5 – 2,5
- Eeuwig Schaak 1(1484) 2,5 – 5,5
- Dordrecht 4 (1676)
2,5 – 5,5
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kerende kansen
In de wedstrijd De IJssel 3 tegen
Overschie 3 vond aan bord 7 een
vreemde partij plaats. IJsselspeler
Eric-Jan Noomen leek door een blunder van tegenstander Meyer snel te
gaan winnen, maar toen keerde de
kansen. Hieronder deze merkwaardige partij Meyer-Noomen:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4
Italiaans, vier paardenspel 4....h6 5.00 Lc5 6.Pxe5?? Wit dacht een pion te
winnen, maar heeft iets over het
hoofd gezien en verspeelt nu een stuk
tegen een pion. 6....Pxe5 7.d4 Pxc4
8.dxc5 0-0 9.b3 Pa5 10.Lb2 b6
11.cxb6 axb6 12.Pd5

12....Pxe4? Pik in pion, maar loopt
dat goed af? Beter was 12....Pxd5
13.exd5 Dg5 en zwart consolideert
zijn voorsprong. 13.Te1 Met de dreiging Dd4. Hoe kan nu het paard zonder ernstig nadeel worden behouden?
13...f5 is het enige, maar na 14.f3 Pd6
15.Pxb6 Ta6 16.Pxc8 Dxc8 is zwarts
voordeel danig afgenomen. 13....Pg5
Niet het beste dus. 14.h4? Geluk, na
14.Pe7+ Kh7 15.Dd3 f5 16.Pxf5 La6
17.c4 komt wit in het voordeel.
14...Pe6 15.Dg4 Met de dreiging
Txe6. Kan zwart zich nog redden?
15...g6? Zo niet. Aangewezen was
15....f5 en na bv Dg6 of Dg3 behoudt
zwart na Tf7 groot voordeel. 16.Pf6+
Kg7 17.Ph5+? Gelukkig voor zwart
gaat wit hier voor herhaling van zetten. Na 17.Pxd7+ f6 18.Pxf8 Dxf8
19.Txe6 wint wit zijn stuk met voordeel terug. 17...Kg8 18.Pf6+ Kg7
19.Ph5+ Kg8 20.Pf6+ (0,5-0,5)
(Aad/Fritz)
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historie van rsb-teams in de landelijke competitie 1931-2004
Nu De IJssel de landelijke competitie
zo dicht naderde, leek het aardig om
eens na te gaan hoe de RSB-teams
zich weren in de KNSB competitie.
Omdat de structuur van deze competitie in de loop der jaren diverse wijzigingen onderging, is de historie vanaf
de oprichting van de RSB in 1931
verknipt in vier perioden. Hieronder
in vogelvlucht de prestaties van de
RSB-teams die deze landelijke competitie haalden.
1931-1950
In 1931 toen de RSB werd opgericht
speelden 6 teams om het kampioenschap van Nederland in een landelijke
eerste klasse. De nummer zes in deze
competitie speelde promotie/degradatie wedstrijden tegen de onderbondskampioenen die zich hiervoor hadden
aangemeld. Steeds weer echter bleek
de degradant de sterkste, zodat de
deelname continu bestond uit VAS,
ASC, DD, Utrecht, Bussum en de
RSB vertegenwoordiger NRSV, de
Nieuwe Rotterdamse
Schaakvereniging. Net voor de RSB
werd opgericht, in het seizoen
1930/31 was het hun gelukt kampioen
te worden. Het zou bij die ene keer
blijven. In 1938 werd de nationale
eerste klasse gesplitst in een klasse 1a

en 1b elk bestaande uit 6 teams. In
klasse 1a werd gespeeld om het NK
en voor de winnaar van klasse 1b was
er promotie naar groep 1a. Deze uitbreiding had tot gevolg dat een tweede RSB team, Kralingen, in klasse 1b
aan de landelijke competitie kon deelnemen. Een jaar later promoveerden
zij naar 1a en had de RSB twee teams
bij de beste zes. Voorts veroverde een
derde team, Spangen, een plaats in 1b.
Dat bleef zo tot 1941. In dat jaar
kwam er een hoofdklasse competitie
met vier regionaal ingedeelde klassen
elk met aanvankelijk 6 en later 7
teams. De winnaars van elke klasse
streden om het NK. Deze competitie
indeling werd tot 1950 gehandhaafd
en de RSB clubs NRSV, Kralingen en
Spangen speelden daarin al die jaren
mee. Vanaf 1945 kregen zij gezelschap van een vierde RSB vereniging,
Het Centrum.

uit Rotterdam Zuid komt De Pion.
Ook Dordrecht is vanaf 1951 van de
partij. Aan de alleenheerschappij van
NRSV komt een einde. Ook Spangen
en Kralingen zijn meerdere malen de
sterkste RSB vertegenwoordigers. In
1953 na de fusie van Kralingen en
Het Centrum tot Rotterdam wordt
deze fusieclub met Spangen de
belangrijkste RSB telg. Midden jaren
’50 spelen ook Messemaker en
Westen Regina nog een bescheiden
rol. In 1955 neemt de RSB deel met
10 teams. Daarna wordt het echter
minder met de deelname van slechts
vier teams in 1959 als dieptepunt.
Begin jaren ’60 komt er een einde aan
het KNSB optreden van NRSV. Met
Charlois verschijnt er een nieuwe
deelnemer uit de RSB. Rotterdam
schrijft geschiedenis met de verovering van de landelijke titels in de
competities van 1965/66 en 1967/68.
Er zouden er nog vele volgen. Eind
jaren ’60 is Spangen door Charlois
voorbijgestreefd en de club uit
Rotterdam-Zuid wordt in 1968/69
zelfs landskampioen. Met het uit De
Pion ontstane Europoort snelt weer
een nieuwe RSB club naar de top.
Hoger dan de 1e klasse komen zij
echter niet. Ook Overschie begint in
1970 aan een langdurig bestaan in de
landelijke competitie.

1950-1971
In 1950 krijgt de competitie weer een
nieuwe structuur. Er komt een hoofdklasse, twee eerste klassen en vier
tweede klassen. Elke klasse met 8
deelnemende teams. De deelname uit
de RSB loopt snel op, zoals blijkt uit
onderstaande tabel. Wilhelm Steinitz
meldt zich als vijfde RSB telg en van-

Deelname per jaar in resp. Hoofd-, 1e- en 2e klasse in de periode 1950-1971

NRSV
W. Steinitz
NRSG W. St
Kralingen
Het Centrum
Rotterdam
Spangen
Charlois
De Pion
Europoort
Dordrecht
Messemaker
Westen Regina
Overschie

50 51 52 53 54 55 56 57 58
-1- -1- -1- -1- -1- 1-- 1-- -1- --1
--1 --1 -1- -1- --1 --1 -1- --1

59

60 61 62
--1 --1 --1

63

64

65

66

67

68

69

70

--1 --1 --1 --1 --1 --1
--1

-1- 1-1 1-1
--1 -1- -11-3 1-2 -12 1-1 1-- 1-- 1-1 1-1 11- 1-1 1-1 11- 11- 11- 1-1
1-- 1-- -1- -1- -1- -1- -1- 1-- -11 1-- 11- -2- -2- -11 -11 -11 -1- -1--1 --1 -1- -1- -1- -11 1-1
--1 -1- -1- --1 --1 --1
--1
--1 --1 --1 -1- -1- -1- -1- -1- -1- -1- --1 --1 -1- --1 --1 -1- --1
--1 --1
--1 --1 --1 --1

11- 1-1 11--1 --1 --1
1-1 1-1 -1-11 --2 -11
--1 --1 --1

--1
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1971-1986
Met ingang van 1971 wordt het aantal
teams per klasse verhoogd tot 10.
Veel invloed op de RSB deelname
heeft dit niet. De hegemonie blijft in
de beginjaren ’70 bij Rotterdam en
Charlois met Spangen en Europoort
op de hielen. Dordrecht en Overschie
blijven daar echter niet ver bij achter.
NRSV en Wilhelm Steinitz moeten
ondanks een fusie al snel afhaken en
verdwijnen naar de onderbond.
Schiebroek schrijft geschiedenis met
een tweejarig optreden in de 2e klas-

se. In 1972/73 verovert Charlois voor
de tweede maal de landstitel. Vanaf
1975 fikse veranderingen bij de RSB
vertegenwoordigers. De sponsoring
doet zijn intrede en Rotterdam gaat
als Volmac Rotterdam aan de weg
timmeren. Vanaf 1976 wordt slechts
in de competities 80/81 en 83/84 het
NK gemist. Het aandeel in de landelijke competitie loopt op tot 3 teams.
In Rotterdam-Zuid worden de hoofden bij elkaar gestoken en ziet
Charlois/Europoort het licht. Maar het
blijft onvoldoende om de gesponsorde

centrumclub te overtreffen. Dordrecht
en Overschie moeten het doen met
optredens in de 2e klasse met af en
toe een uitstapje naar de 1e klasse.
Van 1976 tot 1979 heeft Overschie
twee teams in de KNSB competitie en
doet daarmee in aantal weinig onder
voor Rotterdam. Met Krimpen a/d
IJssel meldt zich vanaf 1979 een
geheel nieuwe KNSB deelnemer.
Spangen zakt af naar de 2e klasse en
verdwijnt, ondanks een fusie in 1981
met de nieuwe club Ommoord tot SO
’81, begin jaren ’80 uit de landelijke
competitie.

Deelname per jaar in resp. Hoofd-, 1e- en 2e klasse in de periode 1971-1986

NRSG Wst
Rotterdam
Spangen
Charlois
Europoort
Charlois/Europoort
Dordrecht
Overschie
Schiebroek
Krimpen a/d IJssel

71
--1
11-1-11
-11

72
--1
1-1
--1
1-1
-1-

73
--1
-1--1
1-1
-1-

74

76

77

1-- 1-- 1-2
-1- -1- --1
1-1
-11-2 1-1
-1- -1- --1 --1 --1 --1 --1
-1- -1- --1 --1 --1 --2 -11
--1 --1

1986-heden
Vanaf 1986 wordt de KNSB competitie uitgebreid met een 3e klasse. Met
1 hoofdklasse, 2 1e klassen, 4 2e klassen en 6 3e klassen elk bestaande uit
10 teams telt de competitie dan 130
deelnemende teams. Door de uitbreiding loopt het aantal RSB teams op
van 8 naar 14, 15 en zelfs 17 deelnemers. Rotterdam blijft als Volmac
Rotterdam en van 1993-1995 als CAP
Volmac Rotterdam zowel in kwantiteit als kwaliteit de beste RSB deelnemers met lange tijd zelfs 2 deelnemende teams in de hoogste klasse.
Tot en met 1994 wordt alleen in
1993/94 het NK gemist.
Charlois/Europoort en Krimpen a/d
IJssel zijn tot beginjaren ’90 de besten
op één na. Dordrecht bereikt eind
jaren ’90 een aantal malen de 1e klasse maar zakt daarna weer terug.

-1-11--1-

75

78

79

80

81

82

83

84

85

11- 11- 11- 111 11- 111 111 1-2
--1 -1- -1- --1

1-1 1-1 -11 -11 -12 -1- -1- -11
--1
--1 -1- --1 -1- --1 --1
-11 -1- --1 --1 --1 --1 --1 --1
--1 --1 --1 --1 -1- -1- -1-

Overschie moet een langdurig optreden in de 2e klasse na de eeuwwisseling prijsgeven. Een paar opvallende
nieuwkomers melden zich. De
Capelse Schaakvereniging debuteert
in 1986 en als Ortec CSV overtreffen
zij vanaf 1992 Charlois Europoort en
Krimpen a/d IJssel. In 1994/95 wordt
dat bekroond met een éénjarig verblijf
in de hoofdklasse. Een andere nieuwkomer is het Dordtse Groothoofd.
Ook zij klimmen snel, maar niet
hoger dan de 1e klasse en dan lijkt in
1993 het avontuur ten einde. Een
oude bekende is Spangen van 1986/87
tot 1996 doen zij als SO’81 opnieuw
mee in de landelijke competitie, maar
hoger dan de 3e klasse komen zij niet.
Wisselend is het KNSB optreden van
Hillegersberg, maar Spijkenisse en
later Groenoord, Sliedrecht en
Messemaker blijken nieuwe RSB

9

deelnemers met een langere adem.
Spijkenisse klimt zelfs op naar de 1e
klasse. In 1996 doet RSR Ivoren
Toren, na een éénmalig optreden in
1990/91, definitief haar intrede in het
schaakwalhalla. Met 2 teams in de
KNSB waarvan 1 in de 1e klasse hebben zij in 2004/05 met Rotterdam,
inmiddels vanaf 2001 VastNed
Rotterdam, de sterkste afvaardiging.
Ook Groothoofd is vanaf 1997 weer
van de partij, maar in 2001/02 valt
voor hen definitief het doek. Vanaf
1997 speelt ook Moerkapelle continu
in de 3e klasse. Het aantal RSB clubs
is, na een topdeelname in 1999/00 van
17 teams, in 2004 teruggelopen tot 13
teams. Met ingang van 1997 is de
naam van de hoofdklasse gewijzigd in
meesterklasse en worden er door de
vier hoogst eindigenden teams playoff’s gespeeld om het landskampioenschap.
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Deelname per jaar in resp. Hoofd/Meester-, 1e-, 2e - en 3e klasse in de periode 1986-heden

Rotterdam
Spangen
Charl/Europoort
Dordrecht
Overschie
Kr. a/d IJssel
Groothoofd
CSV
Spijkenisse
Shah Mata
Groenoord
RSR Iv Toren
Sliedrecht
Hillegersberg
Messemaker 1847
Moerkapelle

86 87
11-1 2-1
---1
-11- -11--1- --1--1- --1-1-1 -1-1
---1 --1---1 ---1
---1

88
2--1
---1
-11--1--1-1-1
-1----1
---1
---1

89 90
2--1 11-1
---1 ---1
-1-1 -1-1
---1 ---1
---1 ---1
-1-- -1---1- --1--1- -1----1 ---1

91
2-1
---1
-1-1
---1
---1
-1---1-1----1

92
2-1---1
--1---1
--1-1----1
-1-1
---1

93
2-1---1
---1
---1
--1--1-

94
2--1
---1
---1
--1--1---1

95 96 97
2-1- 111- 11-1
---1
---1 ---1 ---1
-1-- -1-- -1---1- --1- --1---1 ---1 ---1
---1
-1-1 1--1 -1-1 -1-1 -1----1 ---1
---1

---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1 ---1
---1
---1 ---1 ---1 ---1 ---1
---1
---1
---1 ---1

98 99 00 01 02 03 04
-2-1 1-11 1-1- 1-1- 1-11 1-1- 1-1---2
--1--1---1
--1-1----1

--11
--1--1---1
--1-1----1

--1---1
--1--1--1--1--1-

---1
---1
---1
--1---1
--11
-1--

--1---1
---1
--1-

---1
---1
---1
--1-

---1
---1
--1--1-

---1 --1- ---1
-1-- --1- -1--

---1 ---1 ---1 ---1
---1 --1- ---1 --1---1 ---1 ---1 ---1
---1
---1 ---1 ---1 ---1
---1

---1
--1---1
---1
--1---1

--1---1
---1
--1---1

-1-- -1-1 -11---1 ---1 ---1
---1
--1- --1- --1---1 ---1 ----1

(Aad)

de ijssel 2 verrassend uit de startblokken
De IJssel 2 speelt dit seizoen een klasse hoger en zag bovendien eerste
bordspeler Frank Visser verhuizen
naar De IJssel 1 en tweede bordspeler
Ad Multem naar WSV. Hun plaats
wordt ingenomen door Arie Macdaniël en Huibert Looren de Jong.
Tegenstander in de eerste competitiewedstijd van dit seizoen was het tweede team van de RSB kampioen
Groenoord. Dat leek geen gemakkelijke avond te gaan worden, te meer
omdat zowel Sjaak in ’t Veld als
Menno van Dijk verhinderd waren en
voor hen dus vervangers moesten aantreden. Dat was ook de mening van de
Groenoorders: ‘Vol goede moed trokken de reserves van Groenoord, onder
de bezielende leiding van teamleider
Leo van Steenoven, naar Moordrecht
om daar tegen de plaatselijke schaakvereniging De IJssel aan te treden.
Met gemiddeld 100 ELO-punten verschil per bord moest hier een overwinning niet al te lastig zijn...’ aldus
het begin van het verslag op hun website. Dat ratingverschil was er inderdaad, bij het IJsselteam gemiddeld
1622 en bij de tegenstanders 1723.
Aan bord 8 maakte de 11-jarige

Henk-Jan als invaller zijn debuut in
een RSB-wedstrijd voor de IJssel.
Wellicht speelden de zenuwen hem
parten, want al in de opening verspeelde hij simpel een stuk. Maar hij
rechtte zijn rug en begon onvervaard
aan een kansrijke koningsaanval en
bracht daarmee zijn tegenstander
Dekker (1452) dusdanig in verwarring
dat die daarbij zijn dame cadeau deed.
Een snelle en fortuinlijke zege dus (10). De winst van ons jeugdig talent
stimuleerde de andere borden. Gerard
van der Wouden (bord 1) had er überhaupt zin. Hij was super geconcentreerd en kreeg tegen de sterke routinier Ben Riksen (1871) een thuis
voorbereide variant van het KoningsIndisch op het bord. Toen tegenstander Riksen een remisevoorstel deed,
besloot hij na ruggespraak met de
puntendeling akkoord te gaan (1,50,5). Leen Boonstra, ditmaal aan bord
3, zat het in het geheel niet mee. Al
in de opening kwam hij tegen Van
Embden (1762) in grote moeilijkheden, moest materiaal inleveren en
hoewel hij het nog probeerde vol te
houden, was er geen redden aan (1,51,5). Aad van den Berg, aan bord 4,
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kreeg tegen Peter Nederhand (1798)
weer eens de Hollandse verdediging
op het bord. Het resulteerde in een
gelijkopgaande strijd, waarbij beiden
er niet in slaagden voordeel te bereiken. Uiteindelijk werd tot remise
besloten (2-2). Bij Arie Macdaniel
(bord 5) tegen Gunnewegh (1670)
verdwenen er al snel de nodige stukken van het bord. Een oprukkende
pionnenfront maakte het er niet
gemakkelijker op, maar hopeloos was
het niet. Dat werd het wel toen hij een
vorkje over het hoofd zag waarmee de
dame tegen toren en loper geruild kon
worden. Vervolgens was het gauw
gedaan (2-3). Toch zag er nog lang
niet kansloos uit voor De IJssel want
op de overige drie borden werd nog
hard gevochten. Huibert Looren de
Jong was tegen Vrijland de eerste die
klaar was. Hij zag zijn aanvallende
acties beloond en rondde zijn debuutwedstrijd in het 2e team succesvol af
(3-3). Gezien de stand op de resterende borden, besloot gelegenheids teamcaptain Jan Evengroen vervolgens tot
een remise voorstel voor beide resterende borden zodat de match in een
gelijkspel zou eindigen. Dat werd
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afgeslagen (de teamleider van Groenoord: ‘Ik zag dit als een mooie ontsnapping
van een debacle en bracht beide Groenoorders op de hoogte met het advies dit
aanbod aan te nemen. Wim van Mullem had hier uiteraard wel oren naar, terwijl Piet Hofstee liever wilde doorspelen.’, maar leidde gelijktijdig tot enige verwarring bij de spelers van Groenoord waarvan de IJsselspelers konden profiteren. Rien Duine, invaller aan bord 7, was de eerste die afrondde. Na een moeizame start had hij tegne Van Mullem (1668) met een koningsaanval goede tegenkansen gekregen. Maar de slotstelling was nog onduidelijk en ook de tijd speelde mee. Kort na de discussie over het remisevoorstel kon hij echter (mede dankzij de verkregen extra tijd) snel naar winst afronden. Bij Mick van den Berg aan
bord twee was de strijd lange tijd in evenwicht. In de slotfase raakte zijn tegenstander Hofstee (1838) door het remisevoorstel een beetje van slag. Hij produceerde een miskleun en zag vervolgens plotseling dat de dame geen veld meer
had. Verbouwereerd speelde hij nog door, verloor nog een kwaliteit en streek
toen de vlag (5-3) en zo meldde hun website: ‘In de troosteloze regen keerden
de Groenoorders sprakeloos huiswaarts.’ (Aad/Mick)
Overige uitslagen:
Krimpen a/d IJssel 3 (1690)
CSV 2 (1638)
Charlois Europoort 3 (1711)

- Messemaker 1847 3 (1711)
- Moerkapelle 2 (1692)
- Papendrecht/Alb. 2 (1524)

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

de miskleun van groenoord
In de wedstrijd De IJssel 2 – Groenoord 2 stond na verloop van tijd een 3-3
stand op het wedstrijdformulier. Meer dan De IJssel had verwacht. Op bord 7
had Rien Duine een goede stand, maar hij had geen goed gevoel over de slotfase en aan bord 2 leek bij Mick van den Berg de stand in evenwicht. Na overleg besloot teamleider Jan Evengroen tot een aanbod van tweemaal remise.
Mick’s tegenstander Hofstee weigerde echter met remise genoegen te nemen.
Na zijn 24e zet ging het spreekwoordelijk fout, want wie het onderste uit de
kan wil hebben..... Hieronder de partij Mick van den Berg-Piet Hofstee.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.a3 Lc3 5.bc3 Pe4 6.Dc2 f5 7.g3 b6 8.Lg2 Lb7
Een, volgens de boeken, rustige voortzetting van de Sämisch variant van de
Nimzo-Indische verdediging. 9.Pf3 0-0 10.0-0 Pc6 11.Pd2 Pd6 12.Te1 Df6
Ook na het door Fritz aanbevolen 12...Pa5 heeft zwart nauwelijks voordeel.
13.e3 La6 14.Da4 De loper moet nu weer terug, 14....Lxc4 15.Pxc4 b5 16.Da6
is alleen maar gunstig voor wit. 14....Lb7 15.Tb1 Tad8 16.Dc2 Wit gaat niet
in op complicaties met bv 16.c5 16...La8 Onnodige voorzorg? 17.a4 Maakt
La3 mogelijk. 17...Pf7 Zwart’s plan is niet duidelijk. Wit komt steeds beter te
staan. 18.e4 d6 19.exf5 exf5 Aangewezen was Dxf5. 20.Pf1? Wit mist 20.d5
met afsluiting van de diagonaal en vooral Te6! Pa5 21.Pe3 Lg2 22.Kg2
(zie diagram) 22....f4?? De miskleun, na Tde8 had zwart nog geen
enkel probleem. 23.Pd5 f3? En
nog een tweede, de dame moest na
h6 of g5, nu gaat ze verloren.
24.Kf1 Ph6 25.Pf6 Tf6 26.Lg5
(1-0).
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hans en huibert
in gent
Hans Lodeweges en Huibert
Looren de Jong behoren tot de
vaste deelnemers van het jaarlijkse Open Internationale
Schaaktoernooi van Gent, dit
jaar van 17 t/m 21 juli. Een
toernooi dat, volgens de website, wordt ‘gehomologeerd door
de Vlaamse Schaakfederatie’.
In totaal 413 deelnemers, waarvan 33 GM/IM, 27 met ratings
tussen 2100-2300, 36 met
2100-2200, 104 met 19002100, 96 met 1700-1900 en 117
met minder dan 1700.
Nederlanders (171) en Belgen
(175) vormen de hoofdmoot, de
rest komt van elders. Er werden
9 ronden (Zwitsers) gespeeld
en de speelduur per partij was
twee uur. Al naar gelang de
resultaten kan de tegenstand
dus variëren. Zo trof Hans in
de eerste ronde de Noorse IM
Tiller (2390) die uiteindelijk
als 15e zo eindigen. Dat kon hij
niet redden, maar met 4,5 punten en een 216e plaats in de
eindstand boekte hij toch een
redelijk resultaat. In het ratingklassement 1700-1900 werd hij
31e van de 96 deelnemers. Bij
Huibert ging het wat minder.
Hij eindigde met 3 punten op
plaats 346. Verlies tegen tegenstanders met ratings van 2005,
1865, 1813, 1798 en 1759 is
ook wel begrijpelijk als je zelf
op 1500 bent ingeschaald. Wat
dat betreft leek het programma
van Hans zeker niet zwaarder.
Bij zijn tegenstanders waren er
vijf met ratings onder de 1700
(1434, 1535, 1582, 1667,
1685), maar die waren in dit
toernooi wellicht wat beter op
dreef.
Winnaar van het toernooi werd
de Rus Shchekachev (2555)
met 7,5 punten.
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in memoriam arend nieuwstraten
Op 81 jarige leeftijd is op 23 september in
Gouda oud-lid Arend Nieuwstraten overleden. Een markant schaker die zich in
1977 bij De IJssel als deelnemer meldde
voor het toernooi om De Zilveren Dame
en vervolgens ook het toernooi als winnaar beëindigde. Dat lukte hem, nu als lid,
ook in 1978. In het seizoen 1978/79 veroverde hij ook het clubkampioenschap.
Bovendien bezette hij ook het 1e bord van
het eerste team. In het daaropvolgende
schaakseizoen moest hij zowel in het toernooi om de Zilveren Dame als in de strijd
om het clubkampioenschap genoegen
nemen met de tweede plaats achter
Ronald Mandersloot. In 1980/81 legde hij
weer beslag op beide trofeeën en behaalde
hij met De IJssel 1 het eerste kampioenschap en de promotie naar de 2e klasse. In
1982 hield hij het bij De IJssel voor
gezien en werd lid bij Gouda
Bloemendaal waar hij behalve voor zijn
kinderen ook voor onze huidige toppers
Jan Evengroen en Pim te Lintelo als leer-

meester optrad.
se heb ik er dus nooit uit kunnen slepen.
Het was in september 1976 toen ik hem
Hieronder de snelste nederlaag op 24 mei
voor het eerst tegenkwam, als tegenstan1982:
der op het Lakerveldtoernooi van
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.b4 cxb4 4.a3 bxa3 d5
Messemaker in Gouda. Die partij won ik,
5.axb4 dxe4 6.b5 exf3 7.bxc6 fxg2
dankzij een blunder, en vervolgens ook de
8.Lxg2 Dc7 9.Lb2 bxc6 10.0-0 f6
beslissingswedstrijd om de tweede plaats.
11.Dh5+ g6 12.Dc5 Ld7 13.Pc3 Dd6
Daarvoor mocht ik uiteindelijk de laatste
14.De3 Lh6 15.f4 a6 16.Tae1 Lf8?
prijs op de prijzentafel, een peper en zout17.Pe4 Dc7 18.Pxf6+ Pxf6 19.Lxf6 Lf5
stelletje, ‘kiezen’. Daarna heb ik nooit
20.Lxh8 (1–0) (Aad)
meer van hem gewonnen. Van de
18 partijen won hij er 9 en werden er 9 remise. Met wit hanteerde hij in het Siciliaans het bijzondere vleugelgambiet waarbij hij
op de 2e zet Pf3 speelde, dus 1.e4
c5 2.Pf3 Pc6 3.b4 cxb4 4.a3 d5 en
vervolgens hanteerde hij diverse
voortzettingen 5. axb4, exd5 en
e5. Vaak kwam je met zwart goed
te staan, maar was de foutenkans
groot en meerdere malen werd ik
Arend Nieuwstraten (r.) voor Messemaker uitkomend
daarvan de dupe. Meer dan remitegen De IJssel op 26-1-1998, met Leen Boonstra als
tegenstander.
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uit het rsb jaarverslag
De terugloop van het aantal leden is tot stilstand gekomen. Per 1 augustus 2004 telde de RSB 2257 leden, dat
zijn er 44 meer dan het jaar ervoor. Het aantal verenigingen is na de opheffing van Primes inter Pares gedaald
tot 47. Spijkenisse is met 136 leden (+7) de grootste vereniging en Messemaker 1847, de nummer één van
vorig jaar, is nu met 121 leden (-10) tweede. VastNed Rotterdam zag het ledental groeien met 19 tot 118 en
neemt de derde plaats over van Dordrecht. Aldaar zakte het ledental van 102 naar 85. Ook bij de Capelse
Schaakvereniging, die van 91 naar 77 terugliep, een forse daling. Een opmerkelijke stijging was er bij Berkel,
waar het ledental meer dan verdubbelde namelijk van 15 naar 46. De jeugdschaakvereniging Beatrix blijft
met 2 leden de kleinste vereniging, gevolgd door Maasstad ´87 (8), jeugdschaakvereniging De Bongerd (10),
Rokado (11) en Oostflakkee (12).
Elke vereniging betaalde vorig jaar voor ieder seniorlid € 28 aan de RSB en voor junioren en aspiranten
bedroeg dit respectievelijk € 18 en € 12. Waar werd deze contributie door de RSB aan besteed?
De uitgaven van de RSB bedroegen in 2003/04 € 71.743. In totaal betaalden de RSB leden € 52.039 aan contributie. Dat bleek niet voldoende want uiteindelijk kwam de RSB penningmeester € 2.115 te kort. Hieronder
een overzicht van kosten en financiering.

Kosten
KNSB
Competities
Wedstrijden
Jeugd
Website
PR
Materiaal/winkel
Schaaktraining
Bestuur
Diversen*
Totaal

51.854
1.483
4.722
4.591
376
67
1.658
4.373
2.319
300
=====
71.743

Financiering
Inschrijfgelden

Sponsoring

681

====
681

Diversen

1.731
2.887
1.884

931
752

3.020

3.243
1.353

====
9.522

1.107
====
7.386

Uit contributie
51.854
-248
904
1274
376
67
-1.585
0
2.319
-807
=====
54.154

* = betreft voor een belangrijk deel vereffening van oude rekeningen en rente inkomsten van € 1.111.
Van de totaal betaalde contributie ging dus ca. 99,6 % naar de KNSB. De activiteiten van de RSB werden voor het grootste
deel gefinancierd uit eigen inkomsten (sponsoring, inschrijfgelden, barinkomsten PK, verhuur/verkoop materiaal, rente),
het nadelig saldo voor de schaaktraining volwassenen kwam ten laste van een reservering voor ‘nieuw beleid’ en voor de
jeugd kwam een bijdrage uit een reservering met de bestemming diplomaconsul.
De kosten voor de wedstrijden waren in 2003/04 circa € 1.500 hoger voornamelijk vanwege het bedrijfschaak (niet in
2002/03) en meerkosten van de snelschaakcompetitie. Dat leverde weer meer inkomsten op uit inschrijfgelden, dus per saldo toch ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. De jeugd kostte bijna € 1000 meer. Dit werd veroorzaakt door het wegvallen van ruim € 2.000 aan sponsorgelden en dat kon niet alleen door de verhoogde eigen bijdrage worden gecompenseerd. Door een hogere opbrengst en lagere kosten bij het verhuur van materiaal verdubbelde hier de inkomsten, dat was
meevaller.
Het een beroep moeten doen op reserveringen, alsmede het tekort laat zien dat de contributies onvoldoende waren om de
uitgaven te dekken. Gelukkig heeft de RSB een eigen vermogen (incl. reserveringen) van ruim € 60.000, dus het kon nog
wat leiden.
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rapidcompetitie
Veel ééndaagse schaaktoernooien
worden gespeeld volgens de rapidformule, 20 minuten bedenktijd per persoon. Om die reden staat er dit jaar bij
De IJssel, naast de normale clubcompetitie, opnieuw een rapidcompetitie
op het programma. Per speelronde
worden er drie partijen gespeeld.
Voor de indeling van de wedstrijden
wordt gebruikgemaakt van het
Keizersysteem. Wedstrijden worden
vastgesteld conform de ranglijst met
dien verstande dat gedurende twee
opeenvolgende wedstrijdavonden
slechts een keer tegen dezelfde speler
kan worden uitgekomen. Voor de
keuze van de kleur wordt het kleursaldo gehanteerd, dat voor de spelers
wordt bijgehouden.
Bij het begin van de competitie werd
naar sterkte een ranglijst geformeerd,
die conform de scores per gespeelde
wedstrijd wordt bijgewerkt. Per deelnemer wordt daartoe een ‘waardegetal’ en een totaalscore bijgehouden.
Het waardegetal is afhankelijk van de
plaats op de ranglijst: nummer 1 van
de ranglijst krijgt een waardegetal van
40, nummer 2 een waardegetal van 39
etc. De totaalscore is gelijk aan het
actuele waardegetal verhoogd met een
getal per wedstrijd, afhankelijk van
zowel de desbetreffende uitslag als
het actuele waardegetal van de tegenstander.
Winst van een partij wordt beloond
met het volledige actuele waardegetal

van de tegenstander, remise met 50%
daarvan en verlies levert geen punten
op. Als er geen sprake is van een
tegenstander is het actuele waardegetal van de speler zelf basis voor de
bijwerking van de score. Als men wel
wil spelen maar bij de indeling geen
tegenstander kan krijgen wordt 60%
ervan geteld, bij afwezigheid vanwege een RSB wedstrijd 50% en als men
om een andere reden geen wedstrijd
speelt 40%.
Pim te Lintelo en Ronald Mandersloot
zijn tot nu toe de enige deelnemers
met een honderd procent score. Pim
won alle 6 door hem gespeelde partijen (Gerard, Hans, Leen, René en
tweemaal Rien) en voert met een ruime voorsprong de ranglijst aan.
Ronald speelde nog maar drie partijen
(Henk-Jan, Panc, Leen) en liep daardoor achterstand op. Met 5 zeges
(Aad, Bas, Frank, Jan, Leen, Rien) en
slechts nederlagen tegen Hans en Pim
heeft ook René Ordelman een prima
score. Jan Evengroen, derde op de
ranglijst, won vier van zijn zes partijen (Frank, Huibert, Panc, Gerard)
maar verloor van René en verspeelde
een halfje tegen Hans. Verrassende
uitslagen waren er ook. Zo boekte
Henk tegen Hans een remise en wist
Leen zelfs van hem te winnen. Junior
Henk-Jan klopte Sjaak, Leen en Arie
en een andere junior, Sjoerd, won van
Ton. Hieronder de stand per 1 november:

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

Pim te Lintelo
René Ordelman
Jan Evengroen
Ronald Mandersloot
Hans Lodeweges
Rien Duine
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Frank Visser
Henk-Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
Bas Meijers
Leen Boonstra
Panc Vink
Henk Stuivenberg
Ruben Evengroen
Huibert Looren de Jong
Teus Boere
Sjaak in ’t Veld
Arie Macdaniël
Jan Vink
Frans Dubois
Ton v. Smirren
Sjoerd Rietveld
Bastiaan Rietveld

413,0
356,9
329,6
320,8
290,2
278,5
272,4
260,5
249,8
237,6
235,5
229,5
216,0
208,5
175,5
168,4
165,0
158,7
140,6
136,0
125,5
117,4
113,6
95,9
89,5

geflatteerd gelijkspel voor de ijssel 1 tegen shah mata 1
Driekwartier voor de aanvang van de
wedstrijd meldde René Ordelman zich
af bij teamleider Frank van de
Pavoordt en dat zorgde voor de nodige problemen. Gerard van der
Wouden zou al invallen voor de in
Roemenie vertoevende Theo van
Herk en dus was er een tweede invaller noodzakelijk. Mick van den Berg
had net een 24-urige treinreis uit

Spanje achter de rug, maar kroop toen
toch achter het laatste bord. Met een
gemiddelde rating van 1872 deed het
IJsselteam ondanks de invallers maar
weinig onder voor de 1899 van de
tegenstander. Al snel bleek dat het
desondanks evenals vorig jaar weer
een spannende aangelegenheid zou
worden.
De Botwinnik variant van de
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Slavische verdediging zat er nog goed
in bij Mick en lange tijd bleef het duel
tegen Klaas de Ruijter (1836) op het
theoretische spoor. Hij kwam een
pion voor en had steeds het beste van
het spel. Goede winstkansen zag hij
echter niet en met het aangenomen
remise aanbod scoorde hij zijn eerste
halve punt in de promotieklasse. Aan
bord zes was Frank Visser tegen
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Mesman (1956) al in de opening in
moeilijkheden geraakt. Met een pionoffer kreeg hij wat lucht, maar weinig
kansen. Net na de in vliegende tijdnood gehaalde tijdcontrole won hij
die pion terug en nam zelfs nog een
tweede. Een matnet maakte echter
snel een einde aan zijn illusies (0,51,5). Hans Lodeweges was inmiddels
aan bord drie tegen oud CSV speler
Karta (1912) op de goede weg. In het
begin zag het daar niet echt naar uit,
maar in de Leeuw opstelling is dat
soms optisch bedrog. Twee pionnen
achter zo leek het. Hans had echter
erg goed gerekend en met een prachtige combinatie won hij een vol stuk in
de tot gatenkaas geruïneerde stelling
van zijn tegenstander (1,5-1,5).
Vrijwel gelijktijdig sneuvelden vervolgens de tegenstanders van Pim te
Lintelo en Ronald Mandersloot. Pim
trof aan bord twee opnieuw Van
Oosterom (1935) waar tegen hij vorig
jaar nog net met remise ontsnapte.
Wederom de Tsigorin verdediging
met een ogenschijnlijk sterk centrum

voor wit. Met een knappe combinatie
die leidde tot stukwinst was het nu
Pim die zijn tegenstander verraste en
kwam er een onverwacht snel einde
aan de partij (2,5-1,5). Ronald bestreed de Scandinavische verdediging
van Onderlinden (1903) met open lijnen op de damevleugel. Een kansrijke
stelling voor onze rekenmeester.
Binnenvallende torens en een oprukkende f-pion bliezen de verdediging
op (3,5-0,5). Dat zag er goed uit dus.
Maar waar moest dat ene puntje vandaan komen? Niet van het eerste bord
in ieder geval. Jan Evengroen had
zich door Steijn (1979) laten verrassen en een stuk voor twee pionnen
ingeleverd. Daarvan sneuvelde er tenslotte ook nog een. Jan leverde nog
lang tegenstand, maar het bleef een
ongelijke strijd (3,5-2,5). Het punt
kwam jammer genoeg ook niet van
bord zeven. Hier leek Gerard van der
Wouden tegen Van der Sluijs (1827)
lange tijd heer en meester. Hij kwam
zelfs een volle kwaliteit voor, maar de
winst was niet eenvoudig. Door een

misser moest hij zijn dame inleveren
voor toren plus paard en werd het nog
moeilijker. De samenhang ging uit de
stelling en de binnendringende dame
maakte een einde aan zijn aspiraties.
Zeer teleurgesteld moest hij opgeven
(3,5-3,5). Zo was het, net als vorig
jaar, Frank van de Pavoordt die de
beslissing in handen had. Daar was,
na een Engelse opening, een stelling
ontstaan met dame + loper tegen
dame + paard met op de vleugels drie
tegen twee en twee tegen drie pionnen. Toen de dames werden geruild
leek het dat Frank kon profiteren van
een slechte positie van het paard. Dat
was ook het geval geweest als hij het
goed had gedaan. Nu kreeg Paunovic
(1843) tegenkansen. Frank offerde
zijn loper en zijn tegenstander stopte
de doorlopende randpion tijdelijk met
zijn paard. Beiden haalden een dame
en na afruil bleven er slechts twee
koningen over (4-4). Al met al een
gelijkspel waarmee Shah Mata goed
weg kwam. (Aad)

Overige uitslagen:
Messemaker 1847 2 (1895) - Groenoord 1
Roterdam 3 (1952)
- Nieuwerkerk a/d IJssel 1(1829)
Spijkenisse 2 (1823)
- Willige Dame 1 (1912)

4 - 4
5 - 3
3,5 - 4,5

huishoudelijke competitie 1e cyclus
Dit schaakseizoen wordt er weer gespeeld in groepen van 6 deelnemers. Voorts zijn er geen ‘extra’ wedstrijden meer. In
totaal kunnen er dus in vier cycli 20 wedstrijd rondes worden gespeeld. Hiervan zijn er inmiddels pas drie achter de rug.
Hieronder voor elke groep de resultaten in deze eerste ronden.

A3
A2
A1
A6
A5
A4

Frank vd Pavoordt
Pim te Lintelo
Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
René Ordelman
Frank Visser

winst
A1,A4
A5,A6
A2

remise

A6
A1

A4

verlies

gt

A1
A3
A2
A2,A3
A5

1x

aw
1x

2x

pnt
12
11
9
8
7
5

In groep A had Frank (vdP) een prima start. Hij klopte niet alleen zijn ‘angstgegner’ René, maar ook de heersende clubkampioen. Sinds december 2001 toen hij verloor van Theo van Herk was Jan in de clubcompetitie ongeslagen. Ook tegen
Gerard had Jan ongetwijfeld op meer dan remise gerekend. Reserve kampioen Pim was goed op dreef tegen René en
Gerard, maar tegen Jan kwam hij er niet aan te pas. Spectaculair was het treffen dus Frank (V) en René waar Frank uiteindelijk al offerend in vliegende tijdnood ten onder ging. Vanwege vakantie, die echter door ziekte niet doorging, bleef zijn
optreden tot dusver beperkt tot deze ene wedstrijd.
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B4
B5
B1
B2
B3
B6

Hans Lodeweges
Ronald Mandersloot
Arie Macdaniel
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Henk-Jan Evengroen

winst
B3,B6
B3

remise
B5
B4
B2,B3,B6
B1
B1
B1

verlies

gt

aw
1x
2x

B4,B5
B4,C1

pnt
13
10
9
7
5
5

Na overleg met de volgens de eindrangschikking van het voorgaande seizoen geplaatste deelnemers werden zowel Ronald
als Hans, die toen slechts incidenteel aan de competitie deelnamen, ingedeeld in groep B. Daarnaast werd er ook een plaats
ingeruimd voor de debuterende Henk-Jan Evengroen. Onze debutant kreeg het zwaar te verduren. Kansen waren er tegen
Arie, maar die wist met remise te ontsnappen. Minder verging het hem tegen het Albin’s tegengambiet van Hans. In verloren stelling streek hij sportief met nog maar weinig seconden voor Hans de vlag. Ronduit slecht verliep het duel tegen Cgroeper Huibert toen hij al in de opening een stuk wegblunderde. Goede perspectieven zijn er voor Hans en Ronald.
Beiden klopten Leen en onderling werd het remise. Arie is met driemaal remise nog ongeslagen, maar moet nog aan de bak
tegen deze favorieten. De deelname van Mick beperkte zich vanwege vakantie en ziekte tot eenmaal remise tegen Arie.

C5
C1
C2
C3
C6
C4

Rien Duine
Huibert Looren de Jong
Aad vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Frans Dubois
Panc Vink

winst
C4
B6
C6
D8

remise
C2,C3
C6
C5
C3
C1,C4
C6

verlies

gt

aw
1x
1x
1x

C2
C5

1x

pnt
11
10
10
9,5
7
6

Rien is in groep C vooralsnog het best op dreef. Het had nog beter gekund als hij zijn toreneindspel met 3 pluspionnen
tegen Sjaak niet had verknoeid. Daar tegenover staat dat Panc een goede stelling tegen hem pardoes weggaf. Huibert won
gemakkelijk tegen een blunderende Henk-Jan. Sjaak kreeg voor de winst tegen D-groeper Jan een halfje minder en blijft
dankzij zijn ontsnapping tegen Rien op koers. De partij tussen Aad en Huibert moet nog worden ingehaald (15/11) en staat
voorlopig onder ‘afwezig’ geboekt. Wel won Aad een remise eindspel tegen Frans dat hij eigenlijk had moeten verliezen:
Stand na de 33e zet van Frans. Aad dacht hier met 34.Ld5 te kunnen winnen.
Dat gebeurde ook want Frans speelde 34....Ld7 en na 35.Lb7 gaf hij op. Maar
na 34...Lxd5 exd5 35.exd5 Ke7 (35...b4? 36.d6 Ke8 37.c6 Kd8 38.Ke4 en wit
wint.) is het zwart die aan het langste eind trekt. Na 36.Ke4 Kd7 kan wit met
zijn koning niet zowel de e- als de a- of b-pion stoppen. Kortom wit had met
34.Kd3 genoegen moeten nemen met remise.

D2
D4
D5
D3
D6
D1
D7
D8
D9
D10

Bas Meijers
Teus Boere
Henk Stuivenberg
Hendrik Spee
Ruben Evengroen
Ton van Smirren
Eric Jan Noomen
Jan Vink
Bastiaan Rietveld
Sjoerd Rietveld

winst
D6,D9*,D10*
D10,D10
D9,D9*
D1
D5

remise
D1

verlies

D1

D6*

D2,D5

D2
D3

gt

aw
1x

C3
D2,D5,D5
D2,D4,D4

* score is gemiddeld resultaat van beide wedstrijden
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2x
1x
3x
2x

pnt
13
12
11
9
8
7
6
5
3
3
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In groep D tien deelnemers die ook volgens een vooraf gemaakte planning spelen. Dat was tenminste de bedoeling, maar
de afwezigheid van een aantal deelnemers schopt dit programma danig in de war. Bas is hier met een prima gespeelde
winstpartij tegen debutant Ruben, een dubbele zege op de Rietvelden en een traditionele remise tegen Ton de man met de
beste papieren. Door de wegblijvers kregen zowel Henk als Teus een dubbele confrontatie met respectievelijk Bastiaan en
Sjoerd. Dat was voor beiden goed voor tien punten en daarmee kon Henk zijn nederlaag tegen Ruben opvijzelen tot drie
punten. Het is te hopen dat Hendrik nog wat wedstrijden kan spelen dat zal de spanning alleen maar ten goede komen. Nu
bleef het bij één overwinning tegen Ton. Voor Bastiaan en de derde junior debutant Sjoerd staat de teller nog op nul.

stand huishoudelijke competitie
naam+groepsindeling

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e cyclus

totaal
punten

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

vd Pavoordt (A)
te Lintelo (A)
Evengroen, J. (A)
vd Wouden (A)
Lodeweges (B)
Ordelman (A)

8
8
8
8
6
8

12
12
12
12
9
12

12
11
9
8
13
7

32
31
29
28
28
27

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Visser (A)
Mandersloot (B)
Macdaniël, A. (B)
Berg, M.vd (B)
Duine (C)
Boonstra (B)

8
6
6
6
4
6

12
9
9
9
6
9

5
10
9
7
11
5

25
25
24
22
21
20

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Evengroen, HJ. (B)
Looren de Jong (C)
Berg, A.vd (C)
Veld, in 't (C)
Meijers (D)
Dubois(C)

6
4
4
4
2
4

9
6
6
6
3
6

5
10
10
9,5
13
7

20
20
20
19,5
18
17

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Boere(D)
Vink, P. (C)
Stuivenberg (D)
Spee (D)
Evengroen, R. (D)
Smirren, T. v. (D)
Noomen (D)
Vink, J. (D)
Rietveld, B. (D)
Rietveld, S. (D)

2
4
2
2
2
2
2
2
2
2

3
6
3
3
3
3
3
3
3
3

12
6
11
9
8
7
6
6
3
3

17
16
16
14
13
12
11
11
8
8

puntentelling
Voor de normale competitiewedstrijden geldt: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt, geen tegenstander 4 punten,
afwezig met afmelding 2 punten, afwezig zonder afmelding 0 punten.
De puntentoekenning bij vervangende wedstrijden is als volgt:
- zijn beide spelers in dezelfde groep ingedeeld of bedraagt het verschil op de ranglijst minder dan 8 plaatsen dan geldt
de normale puntentoekenning.
- bij een verschil van 8-12 plaatsen op de ranglijst, dan krijgt de laagst geplaatste 1 punt extra en de hoogstgeplaatste een
half punt in mindering
- bij een verschil van meer dan 12 plaatsen op de rang lijst, dan krijgt de laagst geplaatste 2 punten extra en de hoogstgeplaatste 1 punt in mindering.
Bonuspunten per cyclus zijn in vergelijk met vorig seizoen gewijzigd in 8, 6, 4 en 2 punten voor resp. A, B, C en D-groep.
De startpunten zijn gewijzigd in 12-9-6-3. Na de 1e, 2e en 3e cyclus wordt steeds een derde deel van de startpunten in
mindering gebracht.
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ijsselspelers draaien warm op gouda open
Op 3 september stond het sterk bezette Open kampioenschap van Gouda
op het programma. De hoofdgroep
telde 46 deelnemers, waaronder ook
de clubkampioen van De IJssel. Met
zijn rating van 2035 was hij nummer
41 op de deelnemerslijst in deze
groep. Met drie punten uit 7 partijen
eindigde hij in de eindstand op de 30e
plaats met een TPR van 2053, op
niveau dus. Met twee nullen tegen
twee nationale dames toppers, Petra
Schuurman (2263) en Désiree
Hamelink (2149) had hij een slechte
start. Ook Van Dijk (2220, LSG
Leiden) bleek te sterk en de partij
tegen Broekman (2076, Promotie
Zoetermeer) ging in remisestand door
een blunder verloren. Daartegenover
stonden drie winstpartijen tegen
Termeulen (2100, LSG Leiden), Smit
(1961, DBC De Bilt) en tegen de
auteur van ‘De Leeuw’ de kampioen
van Sliedrecht Jerry van Rekom
(1955), die in zijn eigen opening werd
weggespeeld.

Winnaar van de hoofdgroep werd, net
als vorig jaar, de Let Fridman (2617)
met 6 punten. Alleen Stellwagen en
Van Mil konden hem een halfje
afsnoepen. Nederlands jongste grootmeester Smeets (2505) eindigde met
evenveel punten op de tweede plaats.
In groep B (39 deelnemers) veroverde
een sterk spelende Theo van Herk met
5,5 punten een prachtige gedeelde
tweede plaats. Ook Edo Pouwelse,
inmiddels met een rating van 1980,
dolf tegen hem het onderspit. Verlies
was er slechts tegen Van Oosterom
(1935, Shah Mata) en in de slotronde
een halfje in een salonremise tegen
winnaar Jansen (1993, HMC Den
Bosch).
Ook Hans Lodeweges was in deze
groep goed op dreef, maar verspeelde
een paar zekere winstpartijen door de
klok. WSV kampioen Ronald Dannis
behoorden tot de vier die wel werden
geklopt. Met vier punten eindigde
Hans op een gedeelde 10e plaats.
In groep C was Huibert Looren de

Jong niet op dreef. Hij won alleen van
WSV’er Ton van Nieukerke. Een bye
en nog halfje brachten zijn totaal op
2,5 punten en dat betekende nummer
41 van de 51 deelnemers in deze
groep.
In het jeugdtoernooi, tevens Grand
Prix toernooi, een uitstekende 1e
plaats voor Henk-Jan Evengroen in
groep C (21 deelnemers) met 5 uit 6.
Na een nederlaag tegen Peter Ypma
(Nieuwerkerk a/d IJssel) leken de
kansen op de hoofdprijs verkeken.
Toen deze echter op zijn beurt ook de
nodige puntjes verspeelde, kwamen er
weer kansen. Met een prima zege
tegen concurrent Jaap van Putten
(Messemaker 1847) in de laatste ronde werd de buit binnengehaald. Bij
broer Ruben liep het minder goed. Hij
bleef steken op 50 procent en dat was
goed voor een 11e plaats. De vierde
Evengroen, Bernard, speelde in groep
E (16 deelnemers)en eindigde met 4
uit 7 op een gedeelde 4e plaats.

ook de jeugd begint aan het nieuwe seizoen
Ook voor de jeugd is het nieuwe
schaakseizoen begonnen. Een aantal
vertrouwde gezichten waren er in het
nieuwe seizoen niet meer bij maar
daar stond tegenover dat er weer een
aantal nieuwe gezichten bij kwamen.
Allereerst Jitse Macdaniël, de neef
van Arie, maar sinds kort ook Sjoerd
Keizer met zijn zus Anneloes, terwijl
Sydney Siahaya en Jeromme Jacobse
nog even aankijken of zij bij de IJssel
lid gaan worden. Ook dit seizoen hebben we weer grote plannen. Natuurlijk
als hoofdmoot weer de jeugdcompetitie, maar ook snelschaken, veel externe toernooien en op 17 november a.s.
wordt het schoolschaaktoernooi van
Moordrecht georganiseerd in de
Zespunt.

snelschaken
De eerste ronde van de snelschaakcompetitie zit er inmiddels op. Er
werden 2 rondes gespeeld. In de Agroep bleken Jerry Bakker en Bernard
Evengroen de sterksten. Zij kwamen
niet tegen elkaar uit maar wonnen
allebei hun wedstrijden tegen Mischa
Grasmeyer en Sijmen Knipscheer. In
de B-groep waren Arie Macdaniël,
Lotte van de Wouden en Ramon
Merbis goed op dreef en scoorden elk
2 punten.

de jeugdcompetitie
In de competitie nam Jerry Bakker na
een overwinning op zijn concurrent
van vorig jaar, Mischa Grasmeyer in
de 1e ronde direct al de leiding. Na 4

18

rondes voert hij nog steeds de ranglijst aan. Bernard Evengroen en
Mischa Grasmeyer volgen Jerry op de
ranglijst, gevolgd door de neven
Macdaniël. Arie is dit seizoen sterk
uit de startblokken gekomen en ook
Jitse debuteert knap. Ze hebben vooralsnog de vertrouwde subtoppers
Byron Voorbach, Sijmen Knipscheer
en Valentijn Polder achter zich gelaten. De nieuwkomers Sydney
Siahaya, Jeromme Jacobse, en Sjoerd
en Anneloes Keizer speelden tot op
heden nog slechts één wedstrijd. Lotte
van de Wouden won 2 van haar 4
wedstrijden, maar Ramon Merbis,
Michael Speksnijder en ook Marten
Evengroen moeten de vorm nog te
pakken krijgen.
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De stand na 4 rondes:

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

Jerry Bakker
Bernard Evengroen
Mischa Grasmeyer
Arie Macdaniël
Jitse Macdaniël
Byron Voorbach
Sijmen Knipscheer
Valentijn Polder

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

Lotte vd Wouden
Jeromme Jacobse
Sjoerd Keizer
Marten Evengroen
Anneloes Keizer
Sydney Siahaya
Ramon Merbis
Michael Speksnijder

weerst
getal
25
24
23
22
20
21
17
18

aant
gesp
4
4
4
4
4
4
2
4

16
12
16
14
12
12
15
13

4
1
1
2
1
1
5
4

zuidplas vd speld-competitie
In de vijfde editie van de Zuidplas vd
Speld jeugdcompetitie voor jeugdspelers van de schaakverenigingen De
Bongerd uit Capelle a/d IJssel, het
Goudse Messemaker, Nieuwerkerk
a/d IJssel en De IJssel uit Moordrecht
zijn inmiddels twee ronden gespeeld.
Met uitzondering van Bernard
Evengroen is de Moordrechtse jeugd
nog niet echt op dreef. Bernard won
tweemaal en behoort nu toe de vijf
koplopers. De overigen Jerry Bakker,
Mischa Grasmeijer, Arie Macdaniël
en Jitse Macdaniël zijn nog zonder
winstpunten.

groene hart jeugdcup
Aan de jeugdviertallencompetitie om
de Groene Hart jeugdcup wordt deelgenomen door 16 teams. Er is één eerste klasse, twee tweede klassen en één
derde klasse. Na drie speelronden promoveren de nummers één en degraderen de nummers vier. Daarna volgt
opnieuw een speelronde van drie ronden.
Henk-Jan Evengroen nam aan het eerste bord met 3 uit 3 het leeuwendeel
voor zijn rekening in de 6,5-5,5 zege
in de eerste ronde tegen Overschie.
Voor de winst waren er echter meer
punten nodig en daarvoor zorgden

13/9
23
21
0
15
13
0
15

20/9
24
0
20
18
0
15
13
0

14

0

0

0
0

27/9 25/10
22
16
17
21
18
15
0
6
14
12
16
0
0
0
13
0

12
11
0

0

0
0

13
0

0
0
0
0

Bernard Evengroen aan bord twee
met 1,5 uit 3 en Arie Macdaniël met 2
uit 2 (net als Henk-Jan dus ook 100%
!). Sijmen Knipscheer speelde heel
geconcentreerd en gebruikte zijn
bedenktijd goed, maar verloor desondanks zijn beide partijen. Dat was ook
het geval bij Jitse Macdaniël in zijn
eerste officiële teamwedstrijd voor De
IJssel jeugd.
Tegen EBSV scoorden zowel HenkJan als Bernard het volle pond, 3 uit 3
dus. Voorts opnieuw tweemaal winst
voor Arie, ditmaal uit drie partijen en
de eerste winstpartij voor Jitse.
Sijmen was hier niet van de partij.
Einduitslag dus 9-3.
In de andere wedstrijd in deze klasse
eindigde EBSV tegen Berkel in een
gelijkspel (6-6) en won Berkel voorts
met 9,5-2,5 van Overschie. Het
IJsselteam deelt na twee ronden de
koppositie met Berkel met 15,5 uit 24
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totaal
stand
110
83
76
61
59
52
47
46

afw

17

18
24
21
18
18

42
41
40
35
30
30
28
13

partijen, EBSV is derde met 9 uit 24
en Overschie sluit de rij met 8 uit 24.

bernard evengroen eerste in
jeugdtoernooi rsr ivoren toren
Op 25 september speelde Bernard
Evengroen mee in de E-categorie (16
deelnemers) in het eerste jeugdtoernooi van RSR Ivoren Toren. Er werd
zonder klok gespeeld en de teller van
het aantal gespeelde ronden bleef uiteindelijk staan op 10, met ertussen
genoeg tijd om uit te kunnen blazen.
Drie deelnemers staken ver boven de
anderen uit. Het werd dan ook een
nek aan nek race tussen Bernard
Evengroen (Messemaker 1847 / De
IJssel), Olivier Heldens en Roger
Meng (beiden van SO Rotterdam).
Bernard wist in de vierde ronde te
winnen van Olivier, maar verloor vervolgens in de vijfde ronde van Roger.
Al eerder, in de derde ronde, had
Roger echter gewonnen van Olivier,
zodat de cirkel helemaal rond was.
Omdat Roger in de zevende ronde
nog een remise moest afstaan aan
clubgenoot Jonathan de Heer, moest
hij met 8,5 punten genoegen nemen
met de derde plaats. Bernard en Olivier maakten verder geen fout en behaalden 9 punten. Bernard won door
de onderlinge winst de E-categorie.
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de evengroenjeugd op het
open nk
Half augustus vonden in Hengelo de
Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen (ofwel het STORK schaaktoernooi) plaats. Ruim 500 deelnemers streden in 5 groepen om de prijzen. Onder de deelnemers drie
Evengroenen.
In groep C haalde Ruben net geen
50%, met 4 uit 9 werd het een gedeelde 77e plaats. Dat lijkt wellicht niet
hoog, maar met 134 deelnemers is dat
lang niet slecht. Uiteindelijk verloor
hij maar driemaal, maar won ook
maar twee maal. In groep D deed
Henk-Jan van begin af aan mee om de
eerste plaats. Na een goede start met 4
uit 4 ging het vervolgens wat moeizamer. Ook de partij tegen de latere
winnaar ging verloren. Hierover
meldde de website: ‘Maurice
Schippers, had niet veel moeite nodig
had om leeftijdsgenoot Henk-Jan
Evengroen te verslaan. De Almeloër
en de Gouwenaar zijn al sinds de
jongste jeugd concurrenten. Maurice
kwam in het tweepaardenspel de
gebruikelijke pion voor en dacht dat
hij het paard op a5 kon insluiten.
Vanwege een ingenieuze tegen truc
bleek dit allemaal niet te werken en
moest hij gewoon zijn pion weer inleveren. Henk-Jan ging de fout in met
Pxd3, waarna de witte lopers overtuigend richting zwarte koningsstelling
keken. Toen Henk-Jan hebberig werd
en een vergiftigd pionnetje snoepte,
haalde Maurice een stuk op en was de
partij snel over. Uw verslaggever
dacht nog een matcombinatie te zien,
maar die werd door beide spelers snel
weerlegd.’ Met een totaal van 8,5 uit
13 eindigde hij tenslotte op een
gedeelde 10e plaats van de 129 deelnemers. In groep E (65 deelnemers)
deed ook Bernard het lang niet slecht.
Voor hem was er een gedeelde 22e
plaats met 7 uit 13.
(Mick/Aad)

verlies voor gehandicapt de ijssel 3
Het aantal spelers voor het derde team is beperkt, dus afzeggingen zorgen al snel voor
problemen. Hendrik Spee moest werken, Jan Vink was in het buitenland en ter elfder
ure meldde Eric Jan Noomen zich ziek. Het resultaat was een onvolledig De IJssel 3,
dat dankzij invaller Henk Stuivenberg zeven teamleden telde. Merkwaardig genoeg
verscheen dezelfde tegenstander, Shah Mata 4, vorig jaar met slechts zes man in
Moordrecht en zij wonnen (!) toen met 5-3. Qua gemiddelde rating 1609 tegen 1540
voor De IJssel was het Shah Mata team ook nu weer favoriet.
Het tweede bord werd onbezet gelaten
en dat betekende dus bij de start al een
0-1 achterstand. Panc Vink, aan bord 5
met wit, was vervolgens het eerst klaar
na slechts 4 minuten te hebben nagedacht. Zijn tegenstander Drenth (1554)
dacht drie kwartier, maar na 1.e4 e5
2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5
Pxd5 6.Dh5 g6 7.Df3 Dxg5?? 8.Lxd5
ging zwart met de dame naar d7, dit
kost een paard + pion en na 17 zetten
gaf hij op (1-1). Ton van Smirren kreeg
met zwart tegen Van Sabben (1640) op
bord 8 te maken met de Schotse opening (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4). Na ruil
Maar 4 minuten nodig.
werd het nog wel wat ingewikkeld
voor beide partijen, maar na een gedwongen torenafruil en paard tegen paard met
enkele pionnen (Ton eentje minder), werd na twee uur spelen tot remise besloten (1,51,5). Omdat zowel Teus Boere als Henk Stuivenberg slecht stonden was de opdracht
aan de andere borden: jongens we gaan ervoor! Frans Dubois, aan bord 3 met wit
tegen Burki (1658), had een leuke partij met scherp spel. Na 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.b3
d6 4.Lb2 e6 5.d3 Pf6 6.Le2 Le7 7.0-0 0-0 8.h3 d5 9.ed5 Pd5 10.Pd2 Lf6 11.Lf6 Df6
12.Pe4 De7 13.c4 Pf6 14.Dc1Td8 15.Dg5 Pe4 16.De7 Pe7 17.e4 b6 18.Ph2 Lb7,
enz. werd desondanks niet veel later op de 30e zet tot remise besloten (2-2). Bas
Meijers, op bord 4 met zwart tegen Van de Werff (1644), had in een zuiver damegambiet een gelijke stand en met ieder nog een paard met 7 pionnen waren er geen winstkansen meer: zón half uur later ook hier remise (2,5-2,5). Rien Duine, aan bord 1 met
wit tegen De Jong (1637), moest er even inkomen. Op de zevende zet speelde hij per
ongeluk e4 in plaats van het gedachte e3 en dat kostte een pion. Maar na wat ingewikkelde combinaties wist hij de pion terug te veroveren. In het verloop van de partij
werd toen ook zijn stelling wat draaglijker. Na eerst een remiseaanbod van zijn tegenstander te hebben afgeslagen, bood ook hij, na bovenstaande remises, remise aan, wat
werd aangenomen (3-3). Henk Stuivenberg debuteerde voor De IJssel in een RSB
wedstrijd. Met zwart tegen Noorda (1506) kwam hij wat pionnen en de kwaliteit achter. Hij hield het nog een tijd vol, maar na drie uur spelen toen zijn paard tegen de
toren van zijn tegenstander werd afgeruild, had hij niets meer en zijn tegenstander nog
drie pionnen (3-4). Teus Boere, aan bord 7 met wit tegen Blom (1624), blunderde op
de 17e zet in gelijke stelling een stuk weg. Naarmate er meer stukken van het bord
verdwenen werd dat stuk sterker en met toren tegen toren en loper en ieder nog een
stuk of zes pionnen gaf ook Teus toen op de 45e zet terecht op. Weer een 3-5 nederlaag dus. (Rien)
Overige uitslagen:
Dordrecht 4 (1682) – Eeuwig Schaak 1(1524)
Overschie 3 (1535) – Moerkapelle 3 (1439)
Zwijndrecht 3 (1610) – Sliedrecht 3 (1611)
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6
- 2
5,5 - 2,5
2,5 - 5,5
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de ijssel 2 fors onderuit tegen messemakers
In het sfeerloze nieuwe onderkomen
van Messemaker, waar een iets te luid
gesproken woord met een luid gesis
en termen als ‘opzouten’ werd afgestraft, speelde De IJssel 2 op 1
november de tweede wedstrijd van
het seizoen tegen het derde team van
die club. De in gemiddelde rating
(1767) hoogst genoteerde tegenstander in deze klasse, beduidend hoger
dus dan de 1632 van het IJsselteam.
Ondanks de stimulerende aanwezigheid van Hans Lodeweges, die als
belangstellende aanwezig was en
direct tot 'mental coach' werd uitgeroepen, ging het niet best op de borden van de IJsselspelers. Die coach
was over het spel aan de diverse borden dan ook slecht te spreken.
Hoofdschuddend liep hij rond en
mededelingen als ‘Wat speelde jij
slecht’ en ‘De eerste goede zet die ik
zie’ (bij ongeveer het einde van de
laatste partij), spraken boekdelen.
Mick van den Berg speelde op het 1e
bord tegen Hörchner (1858) een
Konings Indische partij, waarbij
gedurende de partij de remisemarge
niet werd overschreden. Na de 20e zet
werd tot remise besloten. Bij de meeste andere borden ging het inmiddels

wat minder. Rien Duine, invaller voor
de verhinderde Sjaak in 't Veld, raakte
al bij de eerste zet de weg kwijt. Per
abuis beantwoordde hij e4 met het
nooit door hem gespeelde e5 en daarna was hij steeds in moeilijkheden.
Tegenstander Vermijn (1741) kon het
effectief oplossen (0,5-1,5). Gerard vd
Wouden, op het 2e bord, leek aanvankelijk wel aardig spel te hebben, maar
tegenstander Ton Hortensius (1812),
belust op revanche na een enige jaren
terug geleden nederlaag, manoeuvreerde goed en kon met een opmarcherende pion de winst forceren (0,52,5). Aad van den Berg, aan bord 3,
kreeg grote moeite om na de opening
het spel te maken. Hij veroverde weliswaar de gegeven pion terug maar
vervolgens werd het loperpaar van
tegenstander Kalkdijk (1777) erg
sterk. Hij miste een volgens de ‘mental coach’ voordeel brengende combinatie (dat klopte, zo bleek achteraf) en
kon nadien de nederlaag niet meer
voorkomen (0,5-3,5). Huibert Looren
de Jong, aan bord 7, kwam in de mindere positie terecht. Zijn lopers werden wat minder effectief en tegenstander Aerts (1678) kon afwikkelen naar
een eindspel met twee pionnen meer,

wat hij vervolgens won (0,5-4,5).
Menno van Dijk zat weer eens achter
het bord bij De IJssel. Aan het 6e
bord trof hij routinier Hans Krol
(1699) en de partij ging de hele avond
gelijk op. Op voorstel van zijn tegenstander werd uiteindelijk tot remise
besloten (1-5). Arie Macdaniël (bord
5) trof Gommers (1721), die al vanaf
de opening de partij ambitieus opzette. Arie kwam daardoor niet in zijn
gebruikelijke spel, maar kon zich toch
goed overeind houden. Kwam een
pion voor en had toen de beste kansen. Te kort aan bedenktijd brak hem
echter op. Eerst verloor hij zijn pluspion en vervolgens en met een
onzorgvuldige koningszet in het slot
van de partij gaf hij zijn tegenstander
de kans om de kwaliteit en vervolgens
de winst te veroveren (1-6). Leen
Boonsta (bord 4) moest de eer redden.
Hij had weliswaar remise aangeboden, maar toen tegenstander Van de
Belt (1766) dat weigerde ging hij er
nog even goed voor zitten en met een
mooie opmars van pionnen kon Leen
de winst pakken en daarmee de eer
redden (2-6). (Mick)

uit de media

kende in Amsterdam de bijbehorende
certificaten. Volgend jaar zal zijn
beeltenis van de munten sieren.

Een bijzonder schaakbericht in het
AD van 1/7. Pim Sedee maakte daarin
melding van de steun van Gary
Kasparov aan de stichting Europa
Kinderhulp. Onder het motto ‘kinderen schaken voor kinderen’ werd een
deel van het inschrijfgeld van de deelnemers aan het Open NK jeugdschaken afgestaan aan deze stichting die er
voor zorgt dat kansarme kinderen uit
voornamelijk Oost-Europa een periode in een aangenamere omgeving
kunnen doorbrengen. Tevens werden
voor dit doel tijdens dit NK speciale
munten met de beeltenis van Jan
Timman geveild. Kasparov onderte-

De uitwijzing van Bobby Fischer naar
de USA is de laatste maanden het
vrijwel enige schaaknieuws in de landelijke pers. Het gaat dan met name
om de pogingen om die uitwijzing te
voorkomen, zoals het afgewezen
asielverzoek naar Zwitserland en een
mogelijk huwelijk met de voorzitster
van de Japanse Schaakbond, Miyoko
Watai. Het tijdstip wanner hij zal
worden uitgewezen lijkt inmiddels
nog ver weg. Het AD berichtte op 8/9
dat de Japanse autoriteiten hem niet
zullen uitwijzen voordat er een gerechtelijke uitspraak is en dat kan nog
wel een jaar op zich laten wachten.

Hans Ree meldde in NIC 2004/6 dat
er inmiddels talrijke steunbetuigingen
voor hem op gang zijn gekomen.
Nationale bonden vroegen om clementie, er kwamen verzoeken om
diplomatieke hulp, ‘Free Bobby Tshirts’ verschenen op de markt en de
website freebobby.org noteerde ca.
4000 pleidooien voor amnestie.
Opmerkelijk was de steun van Boris
Spassky, zijn tegenstander die hij
zowel in 1972 als in 1992 versloeg, in
een open brief aan president Bush. Hij
wees er op dat hij in tegenstelling tot
Fischer als Fransman in 1992 geen
enkel probleem had na de match in
Joegoslavië. Spassky gaf toe dat de
wet de wet is, maar vroeg om genade
en barmhartigheid. ‘Als dit om een of
andere reden niet mogelijk is, zou ik u
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het volgende willen verzoeken.
Corrigeer alstublieft de fout van president Mitterand in 1992. Arresteer me,
zet me in dezelfde cel als Bobby
Fischer en geef ons een schaakspel.’
Aldus Spassky in zijn brief.
In het AD van 20/7 berichtte alweer
Pim Sedee over een andere ex(?)
schaaktopper, Jan Timman. Op dat
moment nog deelnemer aan
Amsterdam Chess Tournament, maar
verder met een voor dit jaar lege toernooi-agenda. Opvallend is zijn afwezigheid op het NK sinds 1998.
Aanvankelijk door zijn weigering
vanwege de halvering en later gehele
afschaffing van het startgeld. Dit jaar
werd hij echter in het geheel niet uitgenodigd. Dus niet vanwege het niet
willen ondergaan van een dopingtest,
zoals het verhaal gaat. Timman: ‘Het
is waar dat ik dopingcontroles bij het
schaken onzin vindt. Ik slik bétablokkers voor mijn hoge bloeddruk. Dat
moet ik nu van tevoren aangeven
omdat het een verboden middel is.
Maar nog even voor de duidelijkheid:
ik ben niet benaderd, dus ik heb ook
niet kunnen afzeggen’. Z ’on drie
maanden later is Timman opnieuw in
de contramine, ditmaal over zijn niet
mee mogen doen in het Corus toernooi als invaller voor Kasparov. Dat
was hem vooraf mondeling toegezegd. ‘Ik ben gekrenkt’ liet hij weten
in AD Sportwereld van 2/11. Hij
overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de organisatie en hoopt te
bereiken dat het schaakklimaat in
Nederland verbetert. Dat het problemen oplevert met een gerenommeerde
toernooidirecteur kan hem geen moer
schelen. ‘Als ik daardoor minder toernooien kan spelen, jammer dan. Ik
heb geld genoeg’ meldde hij in het
interview.
Is er overeenkomst tussen rolstoelrugby en schaken? Volgens de Britse
teammanager Jeremy Moody wel.
‘Wij zien het meestal als een combinatie van rolstoelbasketbal, ijshockey
en American football. Naast een harde
sport, is rolstoelrugby vooral een tactisch spelletje. Daarom noemen we
het ook wel schaken met geweld’

aldus Moody in de AD sportkrant van
24 september.
In het Zwitserse Brisago werd in september en oktober de match tussen
Kramnik en Leko gespeeld om het
officieuze wereldkampioenschap.
Zoals bekend had Leko zich door het
winnen van het toernooi in Dortmund
gekwalificeerd als uitdager. In de dagbladen was er weinig aandacht voor
de match. Het beperkte zich tot veelal
commentaarloze berichtjes met de uitslag. Dat steekt scherp af met het verleden toen dergelijke wk-matches veel
publiciteit kregen. Het was veelal ook
niet echt interessant, dat moet worden
toegegeven. Halverwege de match (9
oktober) schreef Henk Happel in zijn
rubriek voor de Sijthofperskranten:
‘Wat er nu in Brissago gebeurt is weinig verheffend. Kramnik en vooral
Leko zijn van nature saaie spelers die
zich doorgaans uitleven in het risicoloos uitmelken van voor een groot
publiek nauwelijks waarneembare
voordeeltjes en daarbij op de koop toe
nemen dat er nogal eens een remise
valt. Bovendien hebben beiden zich in
verdedigend opzicht zo grondig voorbereid dat er voor een aanvaller geen
doorkomen aan lijkt.’ Via internet
was de match wel te volgen, met life
commentaar zelfs en ook analyses. Na
een 6-7 stand moest Kramnik de laatste partij winnen om zijn titel te
behouden en dat lukte. Kramnik vond
Leko, volgens een verslag op internet,
een moeilijkere tegenstander dan
Kasparov en dat in feite de hele match
moeilijker voor hem was geweest dan
toen hij in 2000 won. Bij Leko was er
vooral bewondering voor de openingsvoorbereiding van Kramnik:
‘it’s like a factory and so strong’.
Volgens Leko is Kramnik de enige
speler in de wereld die hem in de opening in problemen kan brengen.
Uiteraard was hij teleurgesteld over
de afloop maar desondanks vond hij
7-7 een correcte score. Hij begreep en
accepteerde in dat geval het voordeel
voor de wereldkampioen, maar het is
niet echt eerlijk vond hij.
Het geplande vervolg is nu dat
Kramnik een tweekamp gaat spelen
tegen de winnaar van Kasparov-
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Kasimdzhanov (de huidige FIDE
wereldkampioen) om de enige officiële wereldtitel in het klassieke schaak.
Inmiddels is ook de schaakolympiade
in Calvia op Mallorca van start
gegaan. In de AD sportkrant van 14
oktober was aan de voorbeschouwing
een hele pagina (!) gewijd. Veel ruimte was daarvan ingevuld met een
interview van Sokolov door Pim
Sedee. Eigenlijk bijzonder want ‘het
toernooibeest’ speelt maar een deel
van de Olympiade mee omdat hij
eerst nog even de Essent vierkamp in
Hoogeveen speelde (en won). Hij laat
weten dat hij uitkomen voor het
Nederlandse team een eer vindt. Het
sociale aspect dat bij teamwedstrijden
komt kijken spreekt hem aan. Na de
partijen met het team analyseren, en
tijdens de partijen tactisch spelen. Het
moeilijke van het teamaspect is wel
dat jij heel goed kan spelen terwijl het
team het slecht doet. Loek van Wely
laat weten zich nog niet echt een vertegenwoordiger van Oranje te voelen.
‘Maar als wij straks een gouden
medaille om onze nek hebben komt
dat nationale gevoel vanzelf bovendrijven’ meldt hij. Of dat zo ver komt
is zeer de vraag. Nederland, achtste
geplaatst, werd twee jaar geleden vijfde en behoort dus tot de kanshebbers,
maar dan moeten sterke schaaklanden
als Rusland, Oekraïne en Israël wel
geklopt worden. Dat gebeurde niet, na
een eindsprint veroverde Nederland,
dankzij Sokolov, nog juist de achtste
plaats. Oekraïne werd eerste en
Rusland deelde met Armenië de tweede plaats.
In het Dagblad van het Noorden van
16 oktober besteedde de sportredactie
in het kader van de Essent vierkamp
in Hoogeveen uitgebreid aandacht aan
de 13 jarige Magnus Carlsen. ‘Ís dit
de nieuwe Kasparov?, kopte de krant.
Het jeugdig talent is gezegend met
een fenomenaal geheugen en dat is
belangrijk in de schaaksport. Hij
stormt naar de top en inmiddels is
over hem, de jongste grootmeester ter
wereld, ook al een boek verschenen.
‘Het is meer heldenverering dan biografie’ aldus journalist/schaker
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Ligterink in dit artikel. ‘Voor een jongetje van 13 is hij heel goed, maar hij
moet het allemaal nog maar bewijzen’. Een score van 50% in
Hoogeveen zou hij al heel mooi vinden. Ja, Carlsen is ‘hot’. In het AD
van 21/10 een pagina grote foto en
alweer een interview over de volgens
Pim Sedee ‘leergierige dagdromer’.
Tot zijn vele supporters behoort ongetwijfeld ook Teun Korevaar, de voorzitter van de RSB. Als ware het een
RSB lid zo voorziet hij de bezoekers
van de RSB website van uitgebreide
informatie over de verrichtingen van
Noorse jongeling.
Opvallend nieuws op de RSB website,
zowel het tweede, vierde als vijfde

team van Messemaker 1847 hebben
hun eerste RSB wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Het derde had verloren, dat mocht dus alleen op de
Messemaker site. Is dat de bedoeling
van een regionale site, zo vraag je je
af. Nog even en dan vinden we dit
nieuws ook op de website van de
KNSB.
In het jubileumnummer van het 20jarige NIC een uitgebreid interview
door Dirk Jan ten Geuzendam met
Gary Kasparov, die daar in deze
periode maar liefst 30 maal de voorpagina haalde. Uiteraard forse uithalen naar de door hem verfoeide FIDE
die hem buitenspel dreigt te zetten
(het doorgaan van de match tegen

FIDE kampioen Kasimdzhanov is nog
steeds onduidelijk) en een, volgens
hem, incapabele ACP (Association of
Chess Professionals). De ondergang
van de voormalige GMA (Grand
Masters’ Association) doet nog steeds
pijn. Ook de invloed van de computer
op de ontwikkeling van de schaaksport komt aan bod en natuurlijk ook
zijn werk aan de boeken over zijn
beroemde voorgangers (My Great
Predecessors). Kijkend in de toekomst
vindt hij Magnus Carlsen het meest
veelbelovende talent.
Kleurloze schaker? Juist, zwartwit
denker (Cryptogram AD 30/10)

mutaties ledenlijst

pk rsb
Jan Evengroen was één van de 29
deelnemers die eind augustus speelden om het kampioenschap van de
RSB. Met drie winstpartijen tegen
respectievelijk Klaas de Ruijter
(1836, Shah Mata), Theo Hoogesteger
(1761, Rotterdam) en Kees van der
Knijff (1800, Messemaker 1847) en
voorts remise tegen Nathanael Spaan
(2125, Rotterdam) en een reglementair halfje, boekte hij met 4 uit 7 een
verdienstelijk resultaat. Nipt verlies
was er tegen de nationale damestopper Désiree Hamelink (2207,
Spijkenisse) en ook in onderstaande
partij met zwart tegen Oscar van Veen
(2170, RSR Ivoren Toren) was het
kantje boord:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4.e5 c5 5.a3
Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Pf3 Da5 8.Dd2
Da4 9.dxc5 Pbc6 10.Ld3 Pg6 11.0-0
Pgxe5 12.Pxe5 Pxe5 13.Dg5 Pg6
14.Tb1 Dh4 15.Lb5+ Kf8 16.De3
De4 17.Dxe4 dxe4 18.Td1 Ke7
19.Tb4 e5 20.La4 Td8 21.Txd8
Kxd8 22.Lb3 f5 23.Ld5 Kc7 24.c4
Pf4 25.Lb2 Pe2+ 26.Kf1 Pd4
27.Lxd4 exd4 28.Tb3 a5 29.Tg3 g6
30.Th3 h5 31.Tg3 Ta6 32.h4 a4
33.Lf7 Le6 34.Lxg6

Hier begaat Jan met 34....Lxc4+ een
misstap. Na 34...Tc6 35.Lxh5 Txc5
36.Ld1 Kd6 37.h5 Lxc4 38.Ke1 Tc7
is de strijd nog lang niet gestreden.
Nu is het snel uit. 35.Ke1 f4 36.Tg5
e3 37.Lxh5 b5 38.cxb6+ Kb8 39.Tc5
Le6 40.Le2 Txb6 41.Tb5 Kc7
42.Txb6 Kxb6 43.h5 (0-1)
RSB kampioen werd Rick Lahaye
(2346, Spijkenisse) met 6 punten,
Kees Wessels (2020, Sliedrecht) werd
met 5,5 punten tweede en Oscar van
Veen, Gerard Kool (2115, Rotterdam)
en Désiree Hamelink deelden met 5
punten de derde plaats.
In groep B (34 deelnemers) deed
Frank van de Pavoordt mee in de
strijd om de eerste plaats. Door verlies tegen de latere winnaar veteraan
Paul Dekker (1826, RSR Ivoren
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Het jaarverslag maakte al melding van
de definitieve komst van Henk
Stuivenberg en het vertrek van
Christian Macdaniël en Jeroen
Eijgelaar. Inmiddels heeft ook Ad
Multem De IJssel vaarwel gezegd. De
maandagavond was/werd lastig en
bovendien had hij bezwaren tegen het
competitiesysteem. Van eventuele aanpassingen/verbeteringen zal wel niets
komen, meldde hij, want ‘het bestuur
hanteert kennelijk het principe: als er
bezwaren zijn van bepaalde leden bezwaren bestrijden - eigen concept
verdedigen – dan voorleggen aan
ledenvergadering en op de oude voet
verder gaan. Als je het met een aantal
zaken niet eens bent zit er dus niets
anders op dan: slikken of stikken’. Ad
speelt nu, evenals Jeroen Eijgelaar bij
WSV. Bij de jeugd voorts veel afhakers t.w. Henk en Mathijs ten Hove,
Mike van Leeuwen, Jeroen
Knipscheer, Frank van Rhoon, Edwin
Magielse, Nils Meijer,
Dylan/Joey/Michiel Vollebregt en
Michiel Witting. Maar ook een aantal
nieuwe gezichten t.w. Jitse Macdaniël,
Sjoerd Keizer, Anneloes Keizer en
Sidney Siahaya.

Toren) en een ongelukkige nederlaag
tegen nummer twee, RSB wedstrijdleider Arian Rutten (1780, RSR
Ivoren Toren), werd het met 4,5 uit 7
een gedeelde vijfde plaats op de slotranglijst.
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de actuele knsb-ratings
Ook dit jaar aan het begin van het seizoen weer een actuele versie van de KNSB ratinglijst en een vergelijk met de posities
van vorig jaar. Per 1-11-2004 telt de ratinglijst 13902 namen (vorig jaar 13810) met een rating boven 0000. Nummer 1 is
grootmeester Bareev met 2742 en nummer laatst is P.C. Noordhoek van SV Haren met 767. Pim te Lintelo verdiende afgelopen jaar de meeste ratingpunten, maar ook Teus Boere en Gerard van der Wouden zaten knap in de plus. Menno van Dijk
verloor de meeste punten. De ratingwinst of –verlies vertaalt zich ook in stijging of daling in plaatsen op de ranglijst. In de
lagere regionen klim je sneller dan hoger op de ranglijst. Teus Boere steeg met zijn 57 pluspunten maar liefst 1184 plaatsen, terwijl de 89 van Pim te Lintelo slechts goed waren voor 896 plaatsen.
Hieronder de stand van zaken in vergelijk met de ranglijst van 1-11-2003:

senioren
Evengroen, J.
Lintelo, P. te
Herk, T.C. van
Visser, F.
Mandersloot, R.
Ordelman, R.
Lodeweges, H.
Pavoordt, F.J.v/d
Berg, M. v/d
Wouden, G.L.N.M. v/d
Dijk, M. van
Veld, J. in 't
Berg, A. v/d
Duine, M.C.
Spee, H.J.
Boonstra, L.
Vink, P.
Looren de Jong, H.
Meyers, B.
Boere, T.J.
Macdaniel, A.
Noomen, E.J.
Dubois, F.
Evengroen, Ruben
jeugd
Evengroen, Henk-Jan
Evengroen, Ruben
Evengroen, Bernard
Keizer, Sjoerd

rating

aantal
partijen

rating
verschil

volgnr.

volgnr.
verschil

2039
1966
1931
1925
1881
1871
1862
1823
1747
1733
1694
1685
1640
1632
1592
1583
1568
1525
1516*
1513*
1495
1485*
1470*
1385*

6*
17*
37
48
50
7*
60
6*
71
52
4*
31
34
38
25
43
27
2*
8
16
26
8
18
9

-29
+89
-19
+7
+26
-23
-1
-28
+18
+37
-38
+9
+9
-22
+5
-25
-1
+7
+57
+1
+21
-

973
1469
1816
1865
2351
2468
2572
3179
4538
4857
5701
5894
7007
7195
8231
8463
8835
9891
10084
10151
10518
10719
11036
12305

-169
+896
-227
+246
+301
-315
-28
-475
+331
+826
-910
+258
+211
-534
+146
-648
-18
+201
+1184
+105
+434
-

1653
1220
1023
0801*

57
48
59
23

-

334
1268
1801
2463

-

De cijfers bij de jeugd betreffen de dit jaar ingevoerde jeugdratinglijst. Hierop staan 3325 personen met een rating uiteenlopend van 2488 tot 0039.
Bij een aantal spelers is achter de rating een * geplaatst. Dit betekent dat de rating niet betrouwbaar wordt geacht, omdat
hij gebaseerd is op te weinig (minder dan 25) partijen.
Bij de actieve spelers is het aantal partijen waarop de rating is gebaseerd van een * voorzien. In dit geval duidt het getal het
aantal dit jaar verwerkte partijen aan.
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een schaakfamilie op zoek naar toernooisuccessen
Vrijwel wekelijks zijn de Evengroenen, vader Jan en zoons Bernard,
Henk-Jan en Ruben, te vinden op een of ander toernooi.
Een verslag van al die toernooien zou meerdere pagina’s kunnen
vullen.
Hieronder een selectie van aansprekende toernooien en resultaten.
Op 2 oktober meldden zich in
Hellevoetsluis maar liefst 340 personen, waaronder drie Evengroenen, om
deel te nemen aan het 4e Open NK
Rapid met in totaal € 7.000,-- aan
prijzengeld. In dit gezelschap ook de
FIDE wereldkampioen Rustam
Kasimdzhanov (2640). Met nog 39
anderen, waaronder Timman (2596),
Van Wely (2680), Fridman (2590)
Epishin (2635) Tiviakov (2601),
Nijboer (2568), Van den Doel (2586)
streed hij in de hoofdgroep om de eerste prijs van 1500 euro en met zijn
score van 7,5 uit 9 werd hij, zoals het
een goed wereldkampioen betaamt,
winnaar van de hoofdprijs.
Op en wat lager niveau speelde de
clubkampioen van De IJssel Jan
Evengroen in groep B. Met 4 uit 9
eindigde hij op een gedeelde 41e
plaats van de 70 deelnemers. De
ratings van zijn tegenstanders liepen
uiteen van 2248 tot 1895, gemiddeld
2043.
In groep D (76 deelnemers) scoorde
Henk-Jan 6 uit 9 en viel met een
gedeelde 10e plaats net buiten de prijzen. Tegen tegenstanders met een
rating van gemiddeld 1627 kwam hij
op een TPR van 1752, een uitstekend
resultaat dus.
Voor Bernard was in groep E de tegenstand te zwaar. Met enkel een overwinning op nummer laatst en een bye eindigde hij daar in de achterhoede.
Het ‘Schaken overdag toernooi’ toernooi komt voort uit het overdag
schaak, dat al sinds lange tijd door
Messemaker coryfeeën wekelijks in
Gouda wordt georganiseerd. Het
wordt gehouden in de herfstvakantie
en biedt daardoor behalve aan over-

Henk-Jan op NK-Rapid.

dag schakers ook aan leerlingen en
onderwijzend personeel de mogelijkheid de krachten met elkaar te meten.
Die laatste groep is dan ook in grote
getale aanwezig. Dit jaar telde het
toernooi 90 deelnemers die in groepen
van zes onderling 5 partijtjes met 25
minuten bedenktijd speelden. De
indeling is op basis van rating en dat
betekende dat Jan Evengroen moest
aantreden in groep 1. Daar trof hij forse tegenstand t.w. Erich Karstan
(2145, Messemaker 1), Gerard Kool
(2138, SO Rotterdam 3), Edo
Pouwelse (1944, Nieuwerkerk a/d
IJssel 1), Kees Brinkers (1968,
Messemaker 2) en Jimmy van
Zutphen (2125, Wijker Toren). Met
twee punten na winst tegen winnaar
Brinkers en Pouwelse werd het uiteindelijk een 5e plaats.
Iets beter verging het Henk-Jan die de
4e plaats veroverde in groep 6 met een
50% score door overwinningen tegen
Dolf van de Sluijs Veer (huisschaker?)
en Han Everaars (1699, Nieuwerkerk
a/d IJssel 2) en remise tegen Hans
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Krol (1704, Messemaker 3).
Het beste resultaat was voor Ruben
die in groep 13 aan het langste eind
trok. Winst was er tegen Henk
Mateeuwsen (1373, Lombardijen 2),
Piet Lodder (1259, Papendrecht/Alb),
Ad Caspers (1358, Spijkenisse 5) en
Ernst ten Schegget
(huisschaker?).
Alleen tegen Kok
van Drunen van
Charlois Europoort
werd het remise.
Veel RSB toppers
waren op 23 oktober present op het
Open Schaakkampioenschap
van Spijkenisse.
Daar kon de familie natuurlijk niet
ontbreken. In de
hoofdgroep (24
deelnemers/sters)
eindigde vader Jan met 4 uit 7 op een
verdienstelijke 6e plaats. Winnaar
Harold van Dijk (2272) en internationaal meester Bruno Carlier (2396, SO
Rotterdam 1), die derde werd, waren
in de laatste ronden een maatje te
groot, maar nummer twee Raoul van
Ketel (2256, LSG 1) moest wel het
onderspit delven. In groep 2 (44 deelnemers) scoorde Henk-Jan eveneens
vier punten en dat was hier goed voor
een gedeelde 12e plaats. Met winstpartijen tegen deelnemers met ratings
van zón 1600 en meer maak je als
jeugdspeler geen slechte beurt. In
groep 3 onder de 46 deelnemers vonden Bernard en Ruben een plaatsje.
Met 5 uit 7 miste Ruben hier net de
eerste plaats. Ook zijn overwinningen
tegen vooral Spijkenisse spelers met
(jeugd)ratings van 1500 en meer
mochten er zijn. Bij Bernard bleef het
bij één overwinning en tweemaal
remise. Maar die ene winstpartij was
toch tegen iemand met een
(jeugd)rating van 1571en dus is ook
dat best goed.
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ervaringen met fischer-random-schaken
Bij deze door Bobby Fischer bedachte variant op het schaakspel wordt de plaats van de stukken in de beginstelling door loting bepaald. Daarbij
geldt wel dat de koning tussen de torens moet staan, de lopers op verschillende kleuren velden komen en de pionnen op hun normale positie
staan. Beide partijen hanteren dezelfde opstelling. Ten aanzien van de rokade geldt dat koning en toren na een rokade op dezelfde plaats komen
te staan als bij normaal schaak. De koning en rokerende toren mogen niet eerder gezet hebben, alle velden vanaf (en inclusief) het vertrekveld
van de koning tot en met het aankomstveld mogen niet door stukken van de tegenstander worden bestreken en de velden van vertrekveld van
zowel koning als toren tot en met aankomstveld moeten onbezet zijn.
In januari 2004 startte de Internationale Correspondentie Schaak Federatie (ICCF) het eerste Fischerrandomtoernooi. In Schaakschakeringen 367
(oktober 2004) geeft Hans Böhm zijn eerste indrukken: ‘De bizarre beginstellingen laten je lange tijd in het ongewisse en dat is toch een heel
andere beleving dan de eerste 25 zetten van het Konings-Indisch naspelen waarbij het resterende spel gaat over de vraag of zwart eerder op de
koningsvleugel dan wit via de damevleugel. Ik vind de rokaderegel vreemd, je kunt rokeren met een loper op a1. Ik heb daar al fouten meegemaakt (in mijn eerste verliespartij schiet mijn tegenstander in eens weg met 0-0!). Maar dat zal wel komen door mijn gewoonschaak ervaring.
Alles went, voorlopig ben ik enthousiast.’
Een aantal openingsfases in diverse partijen met zijn commentaar:
1. Hans Böhm - Secondi

2. Dirmeik - Hans Böhm

3. Carrettoni- Hans Böhm

Ik kijk naar mijn lopers (het wordt vroeg of
laat g3 of g4), wil beide rokades openhouden, invloed op het centrum houden en
speel...1.d4 g6 2.c3 Voelt vertrouwd. 2...d5
3.Pd3 b6 Lijkt onnauwkeurig, het is nog
maar de vraag waar Lc8 naar toe wil gaan.
4.g3 Lh3 5.Lg2 Dd7 6.Lh6+ Lg7 7.Dd2 Pf6
8.f3 0-0 Een belangrijke beslissing om 0-0-0
op te geven. Juist dat plotseling wegschieten
van de koning naar de andere kant maakt
sommige stellingen net weer wel speelbaar.

1.g4 Dat zou ik niet doen. 1...c6 2.h3 g6 3.c3
d5 4.f4 f5 5.g5 e5 6.fxe5 Lxe5 7.e3 Pd7
8.d4 Lc7 9.Pd2 Pd6 Zwart staat hier beter
vanwege de zwakte op e3.
10.Lh2 0-0-0

1.c3 Beetje alternatief. 1...e5 2.Pe3 Pb6 3.d3
d5 4.g3 Lh3 Zwart staat meteen zeer goed.
Wit zal moeten rokeren en daarop kan zwart
al gaan anticiperen. 5.Pb3 h5 6.Lg2 Pe6
Beter is 6...g5 gevolgd door f6, Pg6, Le7,
Dd7 en 0-0-0 met overweldigende aanval. Ik
zie niet goed wat wit in de tussentijd voor
zinnigs kan doen. 7.f4 Lxg2? Een dure misrekening waarmee alle voordel weggegeven
wordt. Waarom niet 7...e4 en 8....f5, zwart
hoeft alleen maar lang te rokeren. 8.Kxg2
exf4 9.gxf4 f5 10.Tg1 Lf6

9.Pc2 a5 10.Te1 c5 en wit staat beter vanwege de controle over veld e5 en de lichte
voorsprong in ontwikkeling.

Nu staat wit opmerkelijk genoeg beter. 11.e4
fxe4 12.dxe4 Dg6+ 13.Kh3 De4 14.Dxe4
dxe4 15.f5 Pd8 16.Pc5 Pf7 17.Pxe4 0-0-0
...maar dit keer niet uit kracht maar uit
armoede. Er is weinig overgebleven van de
aanval.
Wit staat zeer goed.
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Slotconclusie van Hans Böhm:
‘Fischer-random-schaak staat nog in de
kinderschoenen maar als je het speelt
begrijp je de gedachte van de geestelijke
vader van dit spel beter. Gewoon een
keer doen!’

