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van de redactie
Hoofdmoot van het april nummer is
ook ditmaal de slotfase van de RSB
competitie. De IJsselteams deden van
zich spreken. Koplopers werden
geklopt en dat bleek nodig, want daardoor doen en deden zowel het eerste
als het tweede nog mee om de hoofdprijzen. Bij het tweede had het desondanks nog verkeerd kunnen aflopen
vanwege het bizarre competitieverloop in deze klasse. Het verlies van
het eerste tegen de Goudse concurrent
deed wel zeer, maar waren we echt
van die slechte verliezers? Het derde
team deed het eigelijk ook prima,
maar ontbeerde net dat beetje geluk
dat je soms nodig hebt. Het betere
eindresultaat was dit jaar onvoldoende
voor handhaving.
De strijd om de clubtitel is nog lang
niet gestreden. De koplopers snoepen
elkaar punten af en de bezetting van
de eerste plaatsen kan nog vele kanten
heen. Onder de kopgroep strijdt een
brede middengroep waarbij ook de
junioren zich de kaas niet van het
brood laten eten. Een veteraan werd
knap ingeblikt zo zal de geïnteresseerde lezer kunnen ervaren. Jan
Evengroen werd rapidkampioen en
dat lag niet aan het nieuwe competitiesysteem, want bij elk ander systeem
zou hij dat ook geworden zijn. Maar
zou iedereen tevreden zijn over dit
nieuwe systeem?

Bij de toernooiberichten natuurlijk
veel aandacht voor het Corus toernooi
waar in de lagere regionen ook diverse IJsselspelers actief waren. De spektakelpartij met een prachtig torenoffer
is zeker het naspelen waard. Het toernooi is een van de weinige schaakgebeurtenissen wat in Nederland nog
behoorlijke media aandacht krijgt. In
een speciale radiopartij lieten luisteraars de wereldtitel van Euwe in 1935
wankelen, want als Aljechin toen.....
Ook ons eigen toernooi om de
Zilveren Dame ging weer van start.
De 40e editie en ter ere daarvan siert
de ‘Dame’ de voorpagina van dit
nummer. Ditmaal deelname van
diverse regiotoppers, die in de eerste
ronden al fors uithaalden. De finalegroep belooft een spannende tweede
toernooihelft. Bij het overige toernooinieuws zijn het vooral berichten
over de Evengroenen die her en der
grepen in de prijzenkast doen. HenkJan was de beste bij de PK voor de Djeugd en Bernard werd derde bij de Fjeugd. Dat krijgt een vervolg bij het
NK voor die leeftijdsklassen.
Diezelfde Bernard gooit ook hoge
ogen in de strijd om de jeugdtitel bij
De IJssel, maar daar zijn nog meer
kapers op de kust zoals Sjoerd Keizer
die in het Noord-Hollandse Huizen de
eer van De IJssel hoog hield. Ook een
kampioenschap was er voor het uit

IJsseljeugd bestaande schoolteam van
de Johannes Calvijnschool bij de RSB
schoolschaakkampioenschappen.
Voor de Groene Hart Cup moet nog
wat worden bijgeleerd, zo blijkt.
Forum, een nieuwe rubriek op de
RSB website, zorgde voor discussie
over diverse onderwerpen waarin ook
IJsselbestuursleden zich mengden. De
eindredacteur is natuurlijk geen
vreemde eend, maar ook de geheimzinnige Albert Gender, met zijn aparte
bijdrage in de discussie over of vrouwen beter kunnen schaken dan mannen, schijnt in IJsselkringen geen
onbekende te zijn.
In dit nummer voorts nog nieuws over
het komende top 12 toernooi, belevenissen van de Pouwelsen in
Scheveningen, Theo vast in de
sneeuw, en medianieuws over dartschaak en (ex) wereldkampioenen
Fischer, Kasparov en Van Oosterom.
Tenslotte nog dit, waar gehakt wordt
vallen spaanders. Oplettende lezers
zal het zijn opgevallen dat op pagina
2 nummer 65 werd aangeduid als
nummer 64 van november 2004, dat
moest natuurlijk nummer 65 van januari 2005 zijn. In het verslag over De
IJssel 1 tegen Groenoord stond vermeld dat Frank van de Pavoordt evenals vorig jaar remise speelde tegen
Kees Sio. Dat was niet juist, vorig
jaar won Frank.

attentie
*

Dankzij inspanningen van Mick van den Berg is de website van De IJssel vernieuwd en heeft ook een nieuw
adres: http://www.bergmick.freeler.nl/ijsselset.htm

*

Op woensdag 20 april wordt de gezamenlijke slotronde van de promotieklasse van de RSB gespeeld in
Wijkgebouw Clemenshuis, Gruttostraat 9, 3083 KZ Rotterdam. Het team van De IJssel speelt dan tegen
Nieuwerkerk a/d IJssel.
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corus 2005
Het toernooi waar door velen reikhalzend naar wordt uitgezien is weer achter de rug. De meedoeners hebben hun
partijtjes in Wijk aan Zee weer kunnen
spelen, de kijkers konden zich weer ter
plaatse vergapen aan de hoofdrolspelers en -speelsters en voor de meedenkers was er de commentaar tent in
Wijk aan Zee, teletekst, internet en de
krantenrubrieken.
corus en de media
De dagbladpers pakte uit dit jaar.
Vooral het AD met op elke speeldag
een volledige pagina in de sportkrant,
voorts natuurlijk ook de Volkskrant
met het dagelijks commentaar van
Ligterink. De verslaggeving in de
Telegraaf stak daar wat magertjes bij
af. Een sfeerverslag van Hans
Woudstra in de Telegraaf beschrijft
het schakersvolk als volgt: ‘Een wat
morsig, tikkeltje verstrooid leger van
veelal wereldvreemde snuiters die in
diep gepeins verzonken vale linnen
tasjes over hun afgezakte schouders
dragen met daarin zakschaakstukjes en
bruine boterhammen met kaas en
rookvlees. Ze kijken niet op of om,
ook niet bij het oversteken.’ Is dat echt
ons imago? De toppers komen niet
alleen voor het prijzengeld, aldus dit
artikel. Toernooidirecteur Jeroen van
den Berg laat weten dat Kasparov, die
hij er graag bij had gehad, meer dan
60.000 euro startgeld vraagt.
Om uiteenlopende redenen kregen
sommige personen extra aandacht.
Allereerst natuurlijk voor de niet uitgenodigde Jan Timman. ‘De laatste
schaakhippie’ kopte het AD en ‘Ik
word betaald om niets te doen’. Dit
laatste betreft een betaling van, naar
zeggen, van circa 7000 euro als vergoeding voor de door het toernooicomité niet nagekomen belofte dat hij de
plaats van Kasparov zou mogen innemen als die niet meedeed. Hoewel hij
ook de keuze had om er niets voor te
doen, gaf hij voor dat geld tweemaal
commentaar en dat trok volle zalen.
John van der Wiel, een andere afwezige, die al 25 keer meedeed maar nu

werd verdreven door de talenten, deed
zijn zegje over het leven van een
schaakprof. ‘Een kleine zelfstandige’
zo vond hij. Bijzondere aandacht was
er ook voor glamourgirl Kosteniuk. Zij
sierde op 18 januari de voorpagina van
de AD sportkrant als vertegenwoordigster van de jonge B-groep met een
gemiddelde leeftijd van 23 jaar. ‘Nu
ook nog moeder’ ging uiteraard over
de enige vrouw die in vele opzichten
een uitzondering is in de schaakwereld, Judit Polgar, die haar vijf maanden oude zoontje in Boedapest had
achtergelaten. Een mooi item was ook
de familie Mamedjarov uit
Azerbeidzjan. ‘Krachtpatser als inspirator’ luidde de kop voor de voormalige nationale kampioen gewichtheffen
die met zoon en twee dochters meespeelde. De zoon in de B-groep, één
dochter in de C-groep en vader en de
andere dochter in de tienkampen. Ook
Van Wely’s secondant grootmeester
Tsjoetselov kwam aan bod. Drie
weken voorbereiding van circa 7 uur
per dag en vervolgens tijdens het toernooi nog zo’n 5 uur per dag, zo klapte
hij uit de school. ‘Weer een gouden
jochie’ over de 11 jarige Negi, deelnemer aan groep C, die behalve schaakt
ook nog met auto’s speelt. Soms werd
ook speciale ruimte ingeruimd voor
toppers, zoals voor Anand over zijn
blunder tegen Van Wely: ‘Stom, stom,
stom’, voor Short ‘Een oudje van 40 te
midden van het schaakgrut’ en aan het
slot voor Leko en zijn ‘Grand-slam’.
Na Linares en Dortmund won hij nu
ook in Wijk aan Zee, het Wimbledon
van het schaken.
toernooiverloop via persberichten
In de krantenkoppen weerspiegelden
zich per ronde het verloop van het
toernooi zoals de verrassingen van
Polgar, het sterke optreden van
Topalov, de tegenvallende prestaties
van Anand en Kramnik, de remises
van Van Wely en natuurlijk het geweldige optreden van winnaar Leko:
‘Favoriet is hekkensluiter’, ‘Judit
Polgar koningin’, ‘Topalov overtui-
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gend koploper’, ‘Kramnik en Anand
onderuit’, ‘Topalov vernederd wereldkampioen’, ‘Leko nestelt zich naast
Topalov’, ‘Grisjoek en Leko imposant’, ‘Lang omzien in verdriet, zoiets
doet Leko niet’, ‘Adams wint topduel’,
‘Sokolov pardoes mat’,
‘Wereldkampioen Kramnik schrikt
eindelijk wakker’, ‘Eindelijk zege
Anand’, ‘Van Wely en Sokolov delen
punt’, ‘Koele Anand wint gooi en
smijt partij’, ‘Anand en Kramnik zijn
in aantocht’, ‘Anand heeft smaak te
pakken’, ‘Artiest Morozevitsj levert
broddelwerk af’, ‘Topalov trotse koploper’, ‘Peter Leko staat op uit de
schaakdood’, ‘Eerste nederlaag Loek
van Wely’, ‘Loek van Wely licht
depressief van alle remises’, ‘Leko
naast Topalov’, ‘Geen kwaad woord
meer over Leko’, ‘Sokolov raakt spoor
volledig bijster’, ‘Polgar verrast koploper’, ‘Van Wely slagvaardig’, ‘In slotweek lijkt niets nog logisch’, ‘Leko in
grootse stijl’, ‘Peter Leko lacht het
laatst’, ‘Peter Leko flirt met eindzege’,
‘Kristalhelder spel van Leko valt
goed’, ‘Leko lost eindelijk belofte in’,
‘Een mentale veerkracht die zijn weerga niet kent’, ‘Leko wint Corus Natuurlijk’, ‘De metamorfose van
Peter Leko’, ‘In niets meer de remiseschuiver van weleer’.
hans lodeweges op dreef in tienkamp
Ook De IJssel kent een aantal Corus
verslaafden. In de 10-kampen waren
dat ditmaal Hans Lodeweges die al
jarenlang meespeelt en de debuterende
René Ordelman. Ook de in Roemenië
vertoevende Theo van Herk had zich
aangemeld, maar hij bleek ter elfder
ure niet aanwezig. Ziek, aldus de
spaarzame berichtgeving. Hans als
René speelden respectievelijk in groep
4E en 4G, groepen met een gemiddelde rating van 1833 en 1836 dus van
vergelijkbare sterkte.
Hans begon met een nederlaag tegen
Grondsma uit Wormer (ZSC
Saende/Lasker, 1889), maar dat zou de
enige blijven. Met winstpartijen tegen
Kruiper uit Heemskerk (Excelsior,
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1706), Veerman (Volendam, 1858) en
Avis uit Hoorn (Caïssa, 1821) en remises tegen Thomson uit Heerhugowaard
(1845), Paul Vreeken (de man van...)
uit Maassluis (SO Rotterdam, 1808),
Hendrikse uit Haarlem (Bloemendaal,
1881) en Alberti uit Zwanenburg
(1824) eindigde hij met 5 punten en
een TPR van 1913 op de derde plaats
en op dat resultaat mocht hij best trots
zijn. René had een goede start met een
zege tegen Strik uit Breezand (1873),
maar dat bleek later zijn enige zege. Er
kwamen nog drie remises bij, tegen
Van Vuure uit Heerhugowaard (1866),
tegen Min uit Bloemendaal (1847) en
tegen de latere winnaar Dekker uit
Amsterdam (1819). Hij eindigde daarmee met 2,5 punten en een TPR van
1714 op een gedeelde laatste plaats.
Dat viel wel wat tegen van onze
IJsseltopper die met zijn 1871 toch
beter moet kunnen. Plankenkoorts
wellicht.
eijgelaar incident
Voor beiden geldt dat het resultaat
werd behaald in 8 partijen, want eenmaal kwam er voor hen een reglementaire nul op de uitslagen lijst. Oorzaak
was wat de geschiedenis in gaat als het
Eijgelaar incident. Beiden reden dagelijks mee met oud-lid Jeroen Eijgelaar.
Regelmatig was er onderweg bij het
wegrestaurant in de omgeving van
Schiphol een rook-eet pauze. Op weg
naar de 6e ronde duurde deze pauze
chauffeur Eijgelaar te lang en toen ook
zijn aansporingen niet direct het
gewenste effect hadden, vertrok hij
zonder passagiers alleen naar Wijk aan
Zee. De passagiers, alsmede supporter
Huibert Looren de Jong konden toen
Wijk aan Zee niet meer tijdig bereiken, hebben zich vervolgens afgemeld

en zijn met de nodige moeite met het
openbaar vervoer huiswaarts gekeerd.
frank van de pavoordt beste ijsselspeler in weekend-vierkampen
Bij de vierkampen drie spelers van De
IJssel. In klasse 4 Frank vd Pavoordt
en Mick vd Berg en in klasse 5 Gerard
vd Wouden. De eindscore was precies
50% voor de IJsselspelers. Frank verloor in de eerste wedstrijd van de, van
oorsprong Armeense, speelster
Geragousian (Leiderdorp/LSG, 1889),
maar herstelde de schade op de andere
dagen met mooie winstpartijen tegen
Schol (Krommenie, 1709) en Van
Hattum (De Amstel, 1837). Hij ging
daardoor naar huis met de 2e prijs.
Ook Gerard leek dat kunstje te gaan
uithalen. Op vrijdag verloor hij van de
bij WSV spelende Roelofs (1784)
maar de tweede tegen Muller (De Uil,
1703) was geen probleem. In zijn laatste partij had hij tegen oud-Messemaker en thans voor de Pionier spelende Seinen, een prima en normaliter
beslissende aanval, toen hij een vol
stuk (en daarmee de partij) verspeelde.
Mick bleef op de 50% score met drie
remises op rij en kon daardoor de 2e
prijs delen. Na een tamme eerste partij
tegen de Noord-Hollander Ivan Bos
(Alkmaars Schaakgenootschap, 1797),
kreeg hij in de tweede partij na een
kwaliteitsoffer een prachtige koningsaanval maar Van Houten (1753), speler (en voorzitter) van EBSV, wist vindingrijk schade te voorkomen. De laatste partij, tegen de 11-jarige Milan
Mostertman (Groningen, 1568) eindigde al snel in remise.

Vierkampers in actie
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spektakel in de tent
Voor toeschouwers die niet alleen
de hoofdrolspelers in actie willen
zien, maar ook hun partij willen
volgen, is er tijdens het Corus toernooi op de Dorpsweide de grote
tent waar commentatoren de spektakelstukken van die dag life becommentariëren. Voor toeschouwers die
goede zetten aandragen zijn er kleine attenties en soms wat grotere. Zo
werd Lotte, de dochter van onze
voorzitter, bezitster van een glazen
sierschaakspel door vanaf de eerste
rij luidkeels een goede suggestie te
doen. Op 22 januari werd het een
gedenkwaardige middag, althans
volgens Lex Jongsma, die samen
met Vlastimil Hort het commentaar
verzorgde, later in de Telegraaf. De
reden was onderstaande partij. Het
commentaar is ten dele van Jongsma (J) uit de Telegraaf van 5 en 12
februarie en ten dele van Ponomariov uit New In Chess 2005/2.
Ponomariov, R - Kramnik,V
Corus, 22.01.2005
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 Wie op dit
niveau een open Siciliaan wil spelen, dient minstens eerst 48 uur
samen met zijn geactualiseerde
database door te brengen. Doet hij
dit niet, speelt hij voor de vuist
weg, vertrouwend op eigen kennis,
inzicht en positiegevoel, dan speelt
hij met een handicap, als een golfer
(J). 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5
9.Pd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6 11.c3 Lg5
12.Pc2 0-0 13.a4 bxa4 14.Txa4 a5
15.Lc4 Tb8 16.Ta2 Kh8 Met als
plan de opmars f7-f5. 17.Pce3 g6
18.h4
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Ponomariov vond dat hij weinig
keus had. Na het rustige 18. 0–0 f5
19.Dd3 f4 20.Pc2 f3 21.g3 h5 ontwikkelt zwart een vreselijk initiatief tegen de witte koning. Beter
zelf aanvallen, zo vond hij.
Commentator Jongsma en zijn
publiek waren het er over eens dat
het aannemen van dit pionoffer
veel te gevaarlijk zou zijn voor
zwart. Maar Ponomariov meende
dat zwart de uitdaging wel moest
aannemen omdat het alternatief
18...Lxe3 19.Pxe3 h5 20.b3 wit het
beste spel zou geven. 18...Lxh4
19.g3 Lf6 20.b3 Vanaf hier was de
zaal zowel bruisend als muisstil.
De spanning trilde door de tentzeilen (J). 20...Lg7 21.f4 exf4 22.gxf4
Te8 23.Df3 Kg8 Pas de eerste
nieuwe zet van Kramnik! (J)
24.Tah2 h5

Bij de voorbereiding had
Ponomariov gerekend op 24...h6.
25.Txh5?!! Achteraf niet het beste
vond hij. Hier had ik Df2 moeten
spelen wat ik van plan was na
24...h6. 25...gxh5 26.Dxh5 Te6
27.Dh7+ Met Tg1 had wit hier
remise kunnen forceren, dat had
ook de voorkeur van Fritz. Maar
wit wil meer. [27.Tg1 Kf8 28.Txg7
Kxg7 29.Pf5+ Kg8 30.Ph6+ Kg7
31.Pf5+] 27...Kf8 28.Tg1 Tg6
29.Txg6 fxg6 30.f5 De enige
manier om de aanval voort te zetten. Alle andere zetten verliezen
volgens Ponomariov zelfs, zoals
bv. 30.Pc7 Ne7 31.f5 (Maar wat is
er mis met 31.Ped5 Pg8 32.Dxg6 ?
- AvdB) 31...d5 32.Pexd5 gxf5 of
30.Pf6 Ne7. 30...Dg5 31.Pf4 Pe7
[31...Dxf4 32.Dg8+ Ke7 33.Pd5+]
32.Pxg6+ Ke8 Een ontsnapping
waarmee Ponomariov geen rekening mee had gehouden. Met de
dame op g5 kan zwart nu via eeuwig schaak altijd remise afdwingen
[32...Pxg6 33.Dg8+ Ke7 34.Pd5+
Kd7 35.Dxg7+] 33.Pd5 De laatste
reserves worden aangesproken.
33...Dg1+ 34.Kd2 Dg5+ 35.Ke1
Lf6 Zwart wil meer dan remise.
36.Pgxe7 Lxe7 37.Dh8+ Kd7
38.f6

38...Dg3+ [38...Ld8? 39.Lb5+
Txb5 40.Dg7+ Dxg7 41.fxg7]
39.Ke2 Dg2+ 40.Ke3 Dg3+
41.Ke2 Dg4+ 42.Kf2 Ld8 43.Lf1
[43.Dg7+ Kc6] 43...Kc6 De simpelste weg naar remise. Minder
eenvoudig is het na 43...Dxe4
44.Lg2 De5 45.Dg7+ Kc6 46.Da7
Txb3 47.Pb6+ Kb5 48.Lf1+ Kc6
49.Lg2+ d5 50.Lxd5+ Kb5
51.Lc4+] 44.Dxd8 Dh4+ 45.Kg1
Dg3+ (0,5-0,5).
De slotakte in de tent was de unanieme beslissing van het publiek
om de publieksprijs voor de meest
spectaculaire partij van die dag toe
te kennen aan beide spelers.

luisteraars beter dan aljechin in 1935
In 1935 speelde Max Euwe tegen
Alexander Aljechin om het wereldkampioenschap. De match werd
gespeeld in diverse steden in
Nederland en de 15e partij vond
plaats op 5 november in het Badhotel
te Baarn. De stand was op dat
moment 7-7. De partij werd op de 40e
zet afgebroken (dat kon toen nog) en
de door wit (Aljechin) afgegeven zet
was 41.Lxb5, waarna de volgende
stelling op het bord verscheen:

‘Bij de hervatting kwam Aljechin vanwege autopech ruim een half uur te
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laat en zag tot zijn verbazing dat wit’s
klok nog steeds liep. Euwe wilde eerst
Aljechins gezicht zien voor hij zijn zet
deed, De stand was, zo had Euwe
thuis getaxeerd, was namelijk na de
meest aannemelijke voortzettingen
voor hem verloren. Er was nog maar
één kans, en de vraag was of Aljechin
dat bij de analyses ook had ontdekt.
Dat zou dan aan Aljechins gezicht bij
de hervatting te zien zijn, reden voor
Euwe om dat schouwspel eerst af te
wachten alvorens zijn zet te doen. Zou
Aljechin met een blij gezicht binnenkomen, dan had hij niets in de gaten
en kon Euwe zonder bezwaar de
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hoofdvariant van zijn verdedigingsplan uitvoeren, waardoor remise
onvermijdelijk zou zijn. Welnu
Aljechin kwam stralend binnen, duidelijk zeker van zijn zaak. De prachtige verdediging van Euwe overrompelde hem en twintig zetten later werd de
vrede getekend.’ aldus de Max Euwe
Biografie.
Vanaf de diagramstand werd de partij
op 26 januari, tijdens het Corus toernooi 2005, opnieuw gespeeld door
radioluisteraars tegen afwisselend
Sosonko/vd Wiel/Bouwmeester. Net
als Euwe spelen de luisteraars
41...Ld3 De enige kans aldus Euwe
destijds: ‘De loper mag zwart niet
slaan, bv. 41...Kxb5 42.Te1 Pxg4 –
loperzetten zijn evenmin voldoende –
43.Txe4 Pxh2 44.Te5+ en het is
eigenaardig, dat wit dank zij de apion de partij toch nog wint. Gaat de
zwarte koning naar a6 dan volgt
45.Kb4, Te6+ met verovering van de
c-pion door de koning. Vervolgens
een koningsmars naar c5, het opruk-

ken van de a-pion naar a6, een torenschaak op de zevende rij en tenslotte
verovering van de zwarte a-pion.
Dezelfde methode beslist als zwart
44...Kc6 speelt. Aldus blijft nog de zet
44....Ka4 over, maar deze verliest als
volgt: 45.Txg5 a6 46.Kxc4 (dreigt
47.Tg2) 46...Pf3 47.Tg2 Kxa5 48.Kc5
Ka4 49.Tg4+ gevolgd door Tg3 en
stukwinst. Ook na 45...Pf1, Pf3 of h6
verliest wit in deze variant’ (Max
Euwe Biografie). 42.Te1 Pg6 [Euwe:
42...Pxg4? 43.La6 (43.Tg1 Kxb5
44.Txg4 Kxa5 45.Txg5+ Kb6=)
43...Pf6 44.Lb7 met de dreiging
45.Te7+- 44...Kd6 45.Kd4;
42...Kxb5? 43.Txe5+ Ka6 44.Kb4+-;
42...Pf3 43.Te3 Pxh2 44.Ld7+-]
43.La6 Tot zover volgen de luisteraars de oorspronkelijke partij, maar
hier spelen zij niet zoals Euwe
43....Pf4, maar vervolgen met een
later door Euwe als beter gegeven
voortzetting 43...La4 Pf4 44.Te5+
Pd5+ 45.Kd2 en na 45...Kd4
46.Txg5 c3+ 47.Kc1 Pb4 48.Lb3
Le4 49.Tg7 a6 50.Td7+ Ke3 51.Tc7

Pd3+ 52.Kd1 Pf2+ 53.Kc1 Pd3+
54.Kc2 Pf2+ 55.Kxc3 Pxg4 56.h4
Pe5 57.h5 Kf4 58.Ta7 Ld3 59.Lc2
Lxc2 60.Kxc2 Pc6 61.Txh7 gaf zwart
op. De luisteraars deden het dus beter
dan Aljechin die niet verder kwam
dan remise. Of waren hun tegenstanders minder goed dan Euwe?
In werkelijkheid ging de 15e wk-partij Aljechin-Euwe na de 43e zet als
volgt verder: 43...Pf4 44.Lb7 Pe2+
45.Kd2 Pd4 46.Te7 Kb4 47.Le4
Lxe4 48.Txe4 Pf3+ 49.Ke2 Pxh2
50.Kf2 a6 51.Ke2 Kxa5 52.Txc4
Kb5 53.Te4 a5 54.Te5+ Kb4
55.Txg5 a4 56.Kd3 a3 57.Kc2 a2
58.Kb2 a1D+ 59.Kxa1 Kc3 60.Tg7
h6 61.Tg6 Kd3 (0,5-0,5) Euwe won
uiteindelijk de match met 15,5-14,5,
een belangrijk half puntje dus. Bij 1515 had Aljechin zijn wereldtitel
behouden en had Nederland tot op
heden geen wereldkampioen schaken
gehad. (Aad)

het vink zuidplas top 12-toernooi
De tiende editie van dit toernooi zal
worden gehouden op zaterdag
18 juni 2005, vanaf 10.30 tot
17.00 uur, in gebouw De Zespunt,
Molenlaan 10 te Moordrecht. Het
wordt, zoals blijkt, ook ditmaal weer
gesponsord door Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn BV uit Moordrecht.
Voor de invitatiegroep zijn inmiddels
9 deelnemers uitgenodigd welke schaken bij de vier in het Zuidplasgebied
actieve verenigingen. Dit betreft:
Dick Bac, Ben van Geffen en Gerard
van Ommeren van sv. Moerkapelle,
Gerard Nieuwenkamp en Edo

Pouwelse van sv. Nieuwerkerk a/d
IJssel en Erik Hennink en Mark van
Putten van de Waddinxveense
Schaakvereniging. Voor De IJssel
zullen Jan Evengroen, Pim te Lintelo
(winnaar kandidatengroep 2003) en
René Ordelman acte de présence
geven. Twee wildcards zijn weer vergeven aan de in Nieuwerkerk a/d
IJssel wonende spelers van Krimpen
a/d IJssel 1 Dick Brus en titelverdediger Marcel Glissenaar.
Naast de invitatiegroep is er ook weer
een kandidatengroep (12 deelnemers) waarvan de deelnemers door
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elk van de verenigingen worden aangewezen. De samenstelling van deze
groep is op dit moment nog niet
bekend. De winnaar van deze groep
zal bij de volgende editie van de Top
12 worden uitgenodigd voor de invitatiegroep.
Voorts is er weer een dubbelrondige
vierkamp tussen clubviertallen
(rating maximaal 1700) van de vier
Zuidplas schaakverenigingen.
Tenslotte staat er ook een top 12 voor
de jeugd (t/m 13 jaar) op het programma. Elk van de verenigingen zal
hiervoor kandidaten afvaardigen.
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forum
Sinds kort is er op de RSB website
(www.r-s-b.demon.nl) een discussierubriek geopend onder de naam
Forum waarin iedereen zijn ei kwijt
kan. Inmiddels zijn er een aantal
onderwerpen die de gemoederen
bezighouden cq hielden. Voor hen die
deze rubriek niet volgen of kunnen
volgen, hieronder een tweetal items
uit deze rubriek.
De eerste betreft het al belegen onderwerp over of vrouwen beter schaken
dan mannen of juist niet. Daarbij
kwam ook aan de orde of schaken
door mannen tegen vrouwen anders
was dan schaken tegen mannen. Het
bleef zoals immer een welles nietes
discussie. Interessant werd het echter
toen ene Albert Gender zich in de discussie mengde.
‘Als we als schakers nou eens echt
gaan emanciperen dan stel ik voor dat
we een toernooi organiseren waarbij
de mannen verplicht worden een jurk
aan te doen. En de vrouwen een heerlijke strakke spijkerBROEK. Het toppunt van humor is: Het Donner
Memorial dat gewonnen wordt door
Judit Polgar!!‘
Na een serieus antwoord van ene Gert
van Driel, die ondermeer opmerkt:
‘Het (schaken tegen vrouwen) voelt
gewoon anders en omdat je je anders
voelt, schaak je ook anders en meestal
gaat dat ten koste van je spel. En als
je dan verlies, baal je er misschien
toch wel extra van omdat je jezelf de
schuld ervan geeft dat je van een
vrouw verlies ómdat je tegenstander
een vrouw is’. opnieuw een reactie
van Albert: ‘Gert ik wil wel eens
tegen jou schaken waarbij de verliezer na de partij een week lang een
jurk aan doet.’
Dat vond lang niet iedereen leuk:
‘Kijk, zo'n opmerking van Albert is
nou echt dom. Daar is iedereen het
mee eens neem ik aan?’ en ‘Ja,
begrijp de reactie van Albert ook niet

echt. Wat heeft het aantrekken van
een jurk na het verlies van een
schaakpartij in vredesnaam te maken
met het feit of vrouwen wel of niet
beter schaken én waarom het vervelender is van een vrouw te verliezen
dan van een man? Bovendien: er is in
de hele KNSB ratinglijst géén Gender
terug te vinden, dus het is klaarblijkelijk niet Albert z'n echte (volledige)
achternaam.....’ Waarna een wijsneus
opmerkt: ‘Kijk eens in Van Dale bij
gender, zucht’.
Tot slot Albert: ‘Gelukig dat er in in
de schaakwereld nog mensen zijn die
weten wat er in de Dikke Van Dale
staat. De rest zou voor straf een jurk
aan moeten.’
Een tweede onderwerp betrof het
RSB websitebeleid dat werd aangekaart door de eindredacteur van dit
blad: ‘De RSB beschikt over een prima website en een uitstekende webmaster, maar wat ontbreekt is een
website beleid. Wat zetten we wel en
wat zetten we niet op de website? In
z’n algemeenheid zou je geneigd zijn
te zeggen dat de berichten betrekking
moeten hebben op de RSB (personen,
verenigingen) en het verenigingsniveau dienen te ontstijgen. Naar mijn
mening hoort een verslag van het
Noteboom toernooi op de LSG en
KNSB site (en staat daar ook). Het
bericht is interessant, maar niet relevant voor de RSB en bovendien is het
elders te vinden. Prestaties van jeugdspelers van Messemaker 1847 op het
Glasstad toernooi is louter verenigingsinformatie en niet op zijn plaats
op de RSB site. Hetzelfde geldt voor
de belevenissen van Messemaker
schakers op het Corus toernooi. Het
bericht over de onderscheiding van
schaakster Peng is relevant voor de
RSB omdat zij lid is en speelt bij de
RSB vereniging Rotterdam. Die laatste informatie, die ontbreekt in het
KNSB bericht, zou je er als webmaster aan toe kunnen voegen. Op dit
moment plaatst de webmaster alles
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wat hij ontvangt zonder enige voorbehoud op de website. Niet toevallig zit
daar veel Messemaker nieuws bij,
want die berichten ontvangt hij in zijn
functie als webmaster van de
Messemaker uiteraard in overvloed.
Of je alles, dus ook die eigen site artikelen ook op de RSB website moet
(kan) zetten daar zou je met een kritisch oog naar moeten kijken. Er moet
dan echter wel een beleid zijn dat dit
duidelijk maakt.’
Daarop volgden diverse hiermee
instemmende reacties met als belangrijkste die van Peter Kemner: ‘In de
tijd dat ik redakteur was van De
Spiegel, hadden we een redaktiestatuut. Het RSB-bestuur was eindverantwoordelijk voor wat er in de
Spiegel verscheen. De redakteur had
wel in principe alle vrijheid om keuzes te maken. Ik vermoed dat het
momenteel wat betreft de RSB-site
niet anders is. Alleen: met de Spiegel
hadden we altijd last van het fenomeen drukkosten en daardoor was het
sowieso zaak om heel secuur de kopij
te zeven. Met internet heb je geen last
van die beperking, alles kun je in
principe plaatsen, ruimte zat. Dat
brengt wel met zich mee dat het heel
verleidelijk is om zo uitgebreid mogelijk te zijn, en dat gaat dan wel eens
ten koste van de leesbaarheid en overzichtelijkheid van een site. Ik zou dus
voorstander zijn van puur RSB-gerelateerd nieuws op de voorpagina en
daarnaast eventueel een rubriek of
pagina die linkt naar diverse teamverslagen, zoals ook de KNSB dat doet
na een KNSB-ronde. Wellicht als
onderdeel van de competitie-pagina.
Het zou ook teamleiders en webmasters kunnen stimuleren hun link te
melden aan Ab.’
Vervolgens kwam er een metamorfose van de RSB website. De nieuwsrubriek werd ontdaan van de wedstrijdverslagen. Deze bleven er echter wel
op staan, maar onder een afzonderlijke rubriek, gesplitst in KNSB-compe-
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titie en RSB-competitie. Onder dat
laatste hoofd verscheen alles wat niet
tot het eerste behoorde, dus ook de
niet op de RSB-competitie betrekking
hebbende items.
Mijn reactie: ‘Hoe snel kan het gaan.
De website is inmiddels geschoond en
de eerder door mij gemaakte opmerkingen zijn nu niet meer van toepassing. RSB-beleid of webmaster beleid,
mij maakt het niet uit. Wel viel het me
op dat onder het item wedstrijdverslagen onder het hoofd RSB competitie
ook nog andere verslagen voorkomen.
Misschien hier nog een splitsing
maken. Overigens zouden toernooiverslagen van RSB verenigingen m.i.
best in de hoofdrubriek kunnen worden opgenomen. Veelal zijn onder de
deelnemers leden van diverse verenigingen en de info bestrijkt dus een
ruimer gebied dan het verenigingsniveau.’
Vervolgens het laatste woord van
webmaster Ab Scheel: ‘Beste Aad, Ik
heb dit op eigen initiatief gedaan, ik
weet nu alleen niet of dit nu ook weer
niet goed is. Ik hoor het graag van je.’

weekendje scheveningen
Aan het slot van het toernooi om de
Zilveren Dame werd vorig jaar en het
jaar daarvoor een speciale prijs verloot onder de deelnemers die minimaal 5 van de zes ronden hadden
meegespeeld. Hieronder een verslag
van het weekendje van en door Edo
Pouwelse, een tevreden winnaar.
‘Ik was de gelukkige vorig jaar om
een weekeindje Scheveningen te winnen. Het is het appartement van Anita
van Eck, de zus van Gerard van de
Wouden, en zij stelt ieder jaar een
weekeind ter beschikking van de
schaakvereniging de IJssel.
Op vrijdag 4 maart 2005 gingen wij,
mijn vrouw en ik met twee van onze
beste vrienden naar Scheveningen.
Wij betraden het appartement omstreeks 16.30 uur. We werden gelijk
wegwijs gemaakt door Anita. Borg
hoefde niet alles was perfect.
Schitterend appartement, vijf minuten
van het strand, met computer, internetaansluiting, drie tv’s, Canal plus,
dvd’s en video’s, met daarbij nog een
schitterend tweepersoons bubbelbad.
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Complete keuken. Echt van alle
gemakken voorzien. Heerlijke bedden. Beddengoed en handdoeken in
voldoende mate aanwezig. Voeg daarbij dat alles superschoon was.
Wij hadden het geluk dat het zaterdag
en zondag mooi weer was in de ochtend. Lange wandelingen gemaakt en
’s avonds heerlijk gegeten. ’s
Middags lagen er twee van ons te
bubbelen, één te computeren, één te
lezen en één later tv te kijken of de
krant te lezen. Het was zo heerlijk
ontspannend allemaal.
Wij hebben ons hier heerlijk vermaakt. Vele vrienden van ons het
adres www.Scheveningen-verhuur.nl
gegeven en er waren er die ook gelijk
een weekeindje gingen boeken. Wij
gaan zeker nog een keer terug. Het is
echt de moeite waard. Heerlijk uitgerust. ’s Avonds nog lekker gekaart
met een drankje. Iedereen aan te
bevelen.
Anita, nogmaals bedankt en ik hoop
het volgend jaar weer te winnen.’
(Edo en Monika Pouwelse met
vrienden)
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de ijssel 1 doet weer mee om de ereplaatsen
Tegen de afspraken in verscheen
Theo van Herk niet in Nederland om
mee te doen aan het Corus toernooi.
Dat zadelde teamleider Frank van de
Pavoordt op met de nodige extra
invallersproblemen. Ondanks dat
bleef het team knap overeind, al was
het jammer dat de streekderby verloren ging. Het degradatiespook, als dat
er al was, is definitief uit zicht en er
wordt, met nog één ronde te gaan,
alleen maar omhoog gekeken. Hoe
liggen nu de kansen? De nummers
één en twee promoveren, maar vorig
jaar maakten zowel Groenoord als SO
Rotterdam geen gebruik van hun promotierecht. Wanneer dit dit jaar weer
het geval is, zijn er dus kansen voor
de nummers drie en vier. Shah Mata
heeft de beste papieren voor de derde
plaats en zowel De IJssel als
Messemaker 2 zijn kandidaat voor de
vierde plaats. De IJssel speelt tegen
nummer laatst Nieuwerkerk a/d IJssel
en Messemaker tegen nummer één
SO Rotterdam 3, daarbij moet De
IJssel twee bordpunten goedmaken op
de Gouwenaars. Op de gezamenlijke
slotavond op 20 april valt de beslissing. Hieronder het wedervaren in de
laatste drie wedstrijden.

winst tegenspijkenisse 2 in
enerverende wedstrijd
De wedstrijd tegen Spijkenisse 2 was
belangrijk. Bij verlies van de wedstrijd zou De IJssel in de degradatiezone belanden maar bij winst zou aansluiting met de kopgroep behouden
blijven. Met een gemiddelde rating
van 1889 tegen 1816 was het IJsselteam favoriet. Maar in de voorgaande
wedstrijd had het team uit Spijkenisse
wel Messemaker 2 geklopt, dus het
was oppassen geblazen.
Bij Spijkenisse vond men dat het er
na het eerste uur uiterst prettig uit
voor hen uitzag.’De meeste borden
stonden beter,’ aldus teamleidster
Wilma Meijer, ’maar Sander (tegen
René Ordelman) en Erik (tegen Hans
Lodeweges) stonden reeds wat passief

en ook Jeffrey (tegen Frank Visser)
had een moeilijke stelling. Vincent
(tegen Jan Evengroen) kwam al snel
naar me toe of hij op remise kon spelen, daar zijn stelling geforceerd deze
richting op leek te gaan. Mijns inziens
was dit te vroeg en zodoende werd er
doorgespeeld.’ Frank Visser (bord 7)
was de eerste die klaar was. Het was
een snel gespeelde wedstrijd waarbij
het ernaar uitzag dat de partijen elkaar
in evenwicht hielden. Jeffrey Stoffers
(1835) had zich, volgens het verslag
op de website van Spijkenisse, goed
teruggevochten vanuit een slechtere
stelling, maar kwam na het ruilen van
twee paar torens in een verloren pionneneindspel terecht. Zijn tegenstander, Frank dus, maakt echter een enorme inschattingsfout waarvan Jeffrey
had kunnen profiteren (winst i.p.v.
verlies). Deze speelde echter vrijwel
zonder nadenken de verliezende zet
en dus: 0-1. Ook de tweede partij, die
klaar was, viel gelukkig voor De
IJssel. Ronald Mandersloot (bord 5)
had zich tegen Kees van Toor (1802)
totaal vergaloppeerd en stond op een
gegeven moment maar liefst twee
stukken (!) achter. Normaliter zou hij
opgeven maar vanwege het clubbelang ging hij nog even door.
Spijkenisse: ‘In plaats van op te
geven ging zijn tegenstander nog
(veel te) lang door.’ Gelukkig maar
want het bracht de tegenstander waarschijnlijk in verwarring, een wanhopige aanval van Ronald bracht hem
opeens de winst (0-2). Maar ook bij
De IJssel konden ze er wat van. Frank
vd Pavoordt (bord 2) vergistte zich,
kwam tegen Rob Kalkman (1799) op
groot materiaalachterstand en kon
vervolgens opgeven (1-2).
Merkwaardig was wel dat Spijkenisse
hier geen melding maakte van een
blunder. Pim te Lintelo (bord 3) had
de hele avond de best ogende stelling
gehad. Meestal heeft hij niet zoveel
moeite met de tijdnood, maar misschien is hij teveel gewend aan de
elektronische klok. De nu gebruikte
conventionele klok en natuurlijk de
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problemen waar tegenstander Paul de
Freitas (1816) hem mee opzadelde
zorgden ervoor dat de vlag viel voordat hij zijn 35e zet had gedaan (2-2).
René Ordelman (bord 6) had op het
Corustoernooi al een partij gespeeld
maar hij speelde er niet minder door.
Hij verkreeg tegen Sander de Groot
(1687) gemakkelijk gelijkspel en veroverde zelfs een pion. Maar de winst
zag hij niet meer zitten en ging in op
remise (2,5-2,5). Mick vd Berg (bord
8) speelde met zwart (!) tegen Jos
Ruigrok (1753) zijn derde partij in het
1e team. Het werd een Franse partij,
al was de Tarrasch variant niet echt
naar zijn zin want die kreeg hij lange
tijd niet op het bord. Hij kon langzamerhand gelijkspel bereiken.
Misschien had hij zelfs wel de betere
stelling toen tot remise werd besloten
(3-3). Jan Evengroen (bord 1) en
Hans Lodeweges (bord 4) moesten
dus voor de beslissing zorgen. Bij Jan
was het tegen Vincent de Jong (1973)
lange tijd een gelijk opgaande strijd.
Jan investeerde toen een kwaliteit
tegen een mooie vrijpion en die bleek
beslissend (3-4). Hans had die dag
ook al een wedstrijd op het
Corustoernooi gespeeld en moest ook
hier tot het eind doorgaan. Kort voor
de tweede tijdnood was het bord nog
vol waarbij de stelling van Hans licht
in het voordeel leek. Hans wilde wel
remise maar tegenstander Erik Groen
(1836) moest door tot het bittere einde. Hans zorgde daarvoor (3-5).
Een nuttige overwinning die ervoor
zorgde dat De IJssel aansluiting hield
met de kopgroep. Bij Spijkenisse
waren ze uiteraard minder tevreden,
‘we hadden moeten winnen en hebben
het verknald, zo simpel is het’.

verlies in schaakderby tegen
goudse concurrent
In Gouda trad het eerste team op 14
februari aan tegen het tweede team
van Messemaker 1847, zoals altijd
een beladen derby. Vanwege het feit
dat de spelers van beide teams geen
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onbekenden voor elkaar zijn was als
verrassingseffect gekozen voor een
alternatieve opstelling. Maar achteraf
bleek dat niet echt een voordeel.
“Schakers De IJssel verslikken zich in
eigen tactiek” kopte Henk de
Kleijnen (HdK) in het verslag voor
hun website (en zoals bij Messemaker
toen gebruikelijk stond het dan eveneens op de RSB site). “Het uitkomen
in een zogenaamde 'tactische opstelling', waarbij de spelers door elkaar
worden gehusseld in plaats van in
volgorde van sterkte aan de borden
plaats te nemen, is in de schaaksport
vrijwel per definitie tot mislukken
gedoemd. Het verrassingselement legt
het steevast af tegen de onwennigheid
voor de betrokken spelers, zeker als
die zelf pas kort voor de start worden
geïnformeerd. Een dubbele misser,
die Messemaker 1847 - incompleet
vanwege de verhindering van captain
en steunpilaar Eduard van Dijk - in
de kaart speelde” aldus de Messemakerrapporteur.
Topscorer Ronald Mandersloot, ditmaal aan het voorlaatste bord (en volgens zijn tegenstander ‘veel te laag
ingezet’), was snipverkouden maar
ging weer ambitieus van start. Hij gaf
in de opening al een pion om spel te
krijgen. Zijn tegenstander Henk de
Kleijnen (1774) koos de beste verdediging, handhaafde de plus pion en
gezien zijn fysieke gesteldheid accepteerde Mandersloot de aangeboden
remise. Bij René Ordelman (bord 6)
tegen Henk van de Wösten (1883)
stond al snel een remisestelling op het
bord. Zijn tegenstander ging risico’s
uit de weg en dat betekende dat er
voor hem weinig meer te verdienen
viel dan het halve punt. De IJssel
kwam op achterstand door een neder-

laag van Pim te Lintelo. Bij hem ging
het er hard aan toe: er lag zelfs bloed
op het notatieformulier. Hij had last
van een bloedneus (‘bloed vloeide
vroeg’ – HdK) maar zoals al snel
bleek ook van beperkte bedenktijd.
Tegenstander Willem Jan van de
Broek (1895) speelde energiek en Pim
kon aanvankelijk niet in zijn spel
komen. Toen het hem uiteindelijk een
beetje lukte, was er nauwelijks nog
bedenktijd. Hij redde het weliswaar
nog binnen de gestelde tijd maar toen
was de stelling al verloren (1,5-0,5).
Het werd gelijk toen Jan Evengroen
spelend aan bord 5 zijn opponent
Leslie Tsjoo (1865) met een beslissend stukoffer tot overgave dwong.
(‘sleepte in een kolkende massa, die
alle kenmerken van een slangenkuil
vertoonde, de winst weg voor de ogen
van de zich manhaftig verzettende
Tsjoo’ – HdK). Frank van de
Pavoordt, (‘komisch genoeg aan het
eerste bord’ – HdK) speelde tegen Jan

Cheung (1974) een prima partij. Hij
kwam een pion voor, maar dat bleek
bij lopers van ongelijke kleur onvoldoende voor de winst. Na een eeuwig
schaak manoeuvre moest hij definitief
in remise berusten. Door verlies van
Hans Lodeweges tegen Cees Brinkers
(1968) aan bord twee kwam er een
3,5-2,5 achterstand op het scorebord.
Ook hij had ernstige tijdnood problemen. Met pion achterstand lukte dat
nog net, maar het resterende toren
eindspel kon hij niet redden. De
definitieve nederlaag van De IJssel
werd een feit door verlies van invaller
Menno van Dijk aan het laatste bord.
Ondanks ernstige tijdnoodproblemen
was het hem gelukt de valkuilen van
Ton Hortensius (1812), invaller aan
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Messemaker zijde, te omzeilen en
toen leken de kansen open. Ten
onrechte dacht hij echter (‘na een
hilarische blufzet’ – HdK) de dame te
verliezen en gaf onnodig en tot verbijstering van de IJsselspelers en vreugde van de tegenpartij de partij op. Te
vroeg opgegeven dus, maar volgens
Messemaker insiders stond
Hortensius ook technisch duidelijk
gewonnen (4,5-2,5). Frank Visser
(bord 3) kon toen tegen Peter
Vorstermans (1936) uiteindelijk
slechts de eer redden. Hij was in de
opening een pion achter gekomen en
toen hij in tijdnood kwam leken de
moeilijkheden groot. Met een sterk
loper paar schiep hij zich vervolgens
toch nog volop kansen en na een
geweigerd remise aanbod werd de
winst definitief binnengehaald.
Eindstand 4,5-3,5 in het voordeel van
Messemaker 1847.

koploper so rotterdam 3
krijgt klop
Het zag er zorgwekkend uit voor de
aanvang van de voorlaatste RSB wedstrijd tegen SO Rotterdam 3. Het team
kon niet in de sterkste opstelling aantreden. Met behalve een vaste invaller
voor de niet meer spelende Theo van
Herk, ditmaal Menno van Dijk, moest
vanwege ziekte van Frank van de
Pavoordt Leen Boonstra op het laatste
moment als tweede invaller worden
opgesteld. Geen goede vooruitzichten
dus, maar desondanks zette het team,
met gemiddeld circa 100 ratingpunten
minder, een prima prestatie neer.
Ronald Mandersloot opende met een
snelle zege tegen Theo Hoogesteger
(1761)dankzij goed rekenwerk in een
scherpe stelling na verkregen openingsvoordeel met het koningsgambiet. Hij lust er wel pap van. Snel
daarna was het alweer gelijk doordat
Hans Lodeweges, ditmaal weer eens
met wit, zich in een Albins
Tegengambiet liet verrassen door
Vreugdehil (1915) met een koningsaanval en met een fraai torenoffer
werd uitgeteld. Jan Evengroen stak
aan het eerste bord evenals zijn tegenstander John Schell (2064) veel tijd in
de beginfase van de partij. De remise-
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grens werd daarbij niet overschreden
en nog voor de twintigste zet werd
hier de vrede getekend. Op dat
moment had Pim te Lintelo na een
openingsmisser van zijn tegenstander
Gerard Kool (2115), de Rotterdamse
topscorer met 4,5 uit 5, al een gewonnen stelling op het bord en hij liet kort
daarna de 2,5-1,5 voorsprong aantekenen. Voor de derde maal in zijn IJssel
carrière profiteerde hij van dezelfde
openingsfout in het damegambiet.
Een onverwachte meevaller zorgde
voor een 3,5-1,5 stand. Menno van
Dijk had tegen Kastelein (1866) met
een kwaliteit en een pion achter een
zo goed als verloren stelling, maar
kreeg plotseling een ‘tweede kans’
toen hij een volle toren cadeau kreeg.
Dat cadeautje werd deskundig verzilverd. Toen al gloorde de overwinning.
Die werd definitief toen René
Ordelman tegen Strijdhorst een eindspel met dame en toren en plus pion

bekwaam tot winst voerde (4,5-1,5).
Topscorer Frank Visser (bord 3) trof
zijn inmiddels vaste tegenstander
Martin Noordijk (2070). Hij moest
vol aan de bak. Na een avond hard
werken deed hij een remise aanbod
dat aanvankelijk werd geweigerd,
maar bij de voor de Rotterdammers al
verloren stand werd dat een paar zetten later alsnog een feit. Ondanks zijn
vroege openingsfout was Leen

Boonstra (bord 5) toen nog steeds
bezig met zijn partij tegen Wim de
Paus, in sterkte met 1923 zo’n 350
punten hogere rating. Met de rug
tegen de muur had hij het toch nog
een avond vol gehouden. In de slotfase was er zelfs mogelijk een klein
remisekansje. Dat werd gemist en
toen was het over en uit (5-3).
(Aad/Mick)

Stand in de promotieklasse na 6 ronden:

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

SO Rotterdam 3
Groenoord 1
Shah Mata 1
Messemaker 1847 2
De IJssel 1
De Willige Dame 1
Spijkenisse 2
Nieuwerkerk ad IJ. 1

Mp
8
8
8
7
7
5
4
1

Bp
26,5
26
26
26
24,5
22,5
22,5
18

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

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

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

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

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

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

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

8
5
5
5
6
.
4
5
xx

slechte verliezers?
‘Uiteraard was de teleurstelling groot aan de zijde van De IJssel, waar enkele spelers en supporters duidelijk te kennen gaven slechte verliezers te zijn. Spijtig slot van een verbeten, maar sportief duel waarin - voor wie kan objectiveren en relativeren - Messemaker 1847 niet onverdiend aan het langste eind trok’ aldus Henk de Kleijnen op de RSBen Messemaker website.
Dat liet teamleider Mick van den Berg niet op zich zitten en hij stuurde Ab Scheel, de webmaster van zowel de
Messemaker- als RSB website en tevens wedstrijdleider ter plaatse, het volgende bericht: ‘Ik heb de grootste waardering voor wat je als webmaster voor de RSB doet en heb daarom nooit commentaar gegeven. Maar gisteren stoorde
ik me aan een tendentieus verslag van Henk de Kleijnen over de confrontatie van Messemaker tegen De IJssel. Eerst
wilde ik m’n schouders erover ophalen, zoals ik vaker doe bij de verslagstijl van Henk, maar later vond ik dat ik je
het even moet laten weten. Dat dit artikel op de site van Messemaker wordt geplaatst kan ik billijken. Ik vind dat je
daar als Messemaker vrij in bent. Ook je keuze om regelmatig artikelen van de Messemaker-site ook op de RSB-site
te zetten kan ik billijken. Het is jouw keuze al vind ik niet, dat één vereniging daar extra uitgelicht moet worden. Bij
het artikel van Henk van gisteren, irriteerde me de toon die in het artikel wordt gezet. In de euforie van de overwinning dacht je waarschijnlijk dat het ook wel groot nieuws voor de rest van de RSB-populatie was. De verslagstijl van
Henk ken ik langzamerhand wel maar met name in het laatste deel van het artikel gaat hij wel wat ver door een aantal spelers en supporters van De IJssel als slechte verliezers neer te zetten. Afgezien van het feit dat ik dat niet heb
geconstateerd, is het is net of je schrijft over een stel voetbalvandalen. De IJssel wordt zo wel heel speciaal neergezet. Nogmaals op de Messemaker-site kan ik billijken dat je minder kritisch bent, maar op de meer publieke RSB-site
worden krijgen die woorden voor diegenen die niet aanwezig waren een lading die ik niet prettig vind.’
Reactie van Ab: ‘Ik ben het wat Henk zijn schrijfstijl betreft helemaal met je eens, ik vind het geen pas hebben wat hij
in de laatste alinea zegt (maar ik zal en kan nooit knippen in een artikel), ook ik heb dat niet geconstateerd.’
Achteraf bleek dat het ging om een incident in de slotfase toen Menno in de eerste tijdnood zat en Vostermans van
Frank Visser een remiseaanbod had gekregen. Vorstermans overlegde nogal luidkeels met zijn teamleider. Omdat
Menno daar last van had, vroeg teamleider Mick of ze ergens anders konden overleggen. Toen het niet hielp legde hij
zijn hand op zijn schouder en probeerde hem te bewegen om naar buiten het lokaal te gaan. Vostermans stoorde zich
daar vreselijk aan en bleef zelfs na afloop van de match nog opmerkingen maken. En natuurlijk dikte onze voorzitter
het toen nog wat aan. Misschien heeft HdK dat opgevat als een teken van ‘slechte verliezers’.
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jeugdschaak
Hierbij ook weer het verslag van de
gebeurtenissen bij de IJsseljeugd in de
afgelopen maanden. Allereerst konden we weer een nieuw lid begroeten.
Het is Jeroen Box, die nog wel erg
jong is, maar het spel al goed doorheeft. Welkom Jeroen! Maar helaas
moest onze laatste IJsseldame Judie
van Eck weer bedanken omdat ze op
maandag andere dingen te doen heeft.
En gelukkig was ook Jerome Jacobse
weer terug. Hij was lange tijd ziek
maar kon onlangs gelukkig weer op
het jeugdschaak verschenen.
De afgelopen periode kende een ronde in de snelschaakcompetitie en 8
rondes in de jeugdcompetitie.
Daarnaast waren er nog teamwedstrijden en diverse andere wedstrijden
waaraan IJsseljeugd mee deed.

snelschaken
Er werd ook weer een ronde gespeeld
in de snelschaakcompetitie. In de Agroep was Bernard Evengroen daar de
beste met 4 overwinningen tegen resp.
Mischa Grasmeyer, Sjoerd Keizer,
Valentijn Polder en Byron Voorbach.
Mischa en Sjoerd Keizer veroverden
elk 2 punten en Valentijn en Byron
elk één. De koppositie in de B-groep
werd gedeeld door Arie Macdaniël en
Ramin Merbis voor Sijmen
Knipscheer, Jitse Macdaniël, Lotte vd
Wouden en Michael Speksnijder. In
de C-groep tenslotte heerste Sydney
Siahaya met een 100% score. Jeroen
Box en Anneloes Keizer deelden de
tweede plek gevolgd door Huub van
Eck, Marten Evengroen en Judie van
Eck.

competitie
Aan de top van de ranglijst is iedereen
aan elkaar gewaagd. Het was dan ook
regelmatig stuivertje wisselen met de
koppositie. De strijd gaat tussen Jerry
Bakker, Bernard Evengroen, Mischa
Grasmeyer en Sjoerd Keizer. Lange
tijd voerde Jerry de ranglijst aan maar

toen hij een paar nederlagen moest
incasseren, is daar voor het moment
een eind aangekomen. Momenteel is
Bernard de trotse aanvoerder van de
ranglijst. Maar naast Jerry doen ook
Mischa en Sjoerd nog steeds mee om
de kopposities. Mischa liet dat zien
door van Jerry te winnen maar ook
door Bernard op remise te houden terwijl Sjoerd zowel Jerry als Bernard
een nederlaag bezorgde. In de subtop
strijden Valentijn Polder, Jerome
Jacobse, Byron Voorbach en Arie en
Jitse Macdaniël om de plek achter de
koplopers. Ook Ramon Merbis is
weer helemaal terug: de laatste 7 rondes haalde hij 50% van de punten binnen. Routinier Sijmen Knipscheer en
nieuwkomer Sydney Siahaya blijven
op de ranglijst nog net onze sterkste
dame Lotte vd Wouden voor. Marten
Evengroen laat onverwacht wel eens
een puntje liggen. Michael
Speksnijder, inmiddels ook al een
routinier laat door weinig concentratie
de winst nog wel eens glippen. Dat
geldt niet voor Huub van Eck die zich
uitstekend weert, wat ook geldt voor
ons jongste leden Jeroen Box en
Anneloes Keizer.

De stand na 17 rondes:

gew
1
2
3
4
5
6

aantal partijen
rem
verl

.
.
.
.
.
.

Bernard Evengroen
Jerry Bakker
Sjoerd Keijzer
Mischa Grasmeyer
Valentijn Polder
Jerome Jacobse

12
10
9
9
9
3

2

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

Arie Macdaniel
Byron Voorbach
Jitse Macdaniel
Ramon Merbis
Sijmen Knipscheer
Sydney Siahaya

7
5
7
8
6
5

1
1
1
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lotte vd Wouden
Huub van Eck
Marten Evengroen
Judie van Eck
Jeroen Box
Michael Speksnijder
Anneloes Keijzer

5
2
3
2
2
3
1

1
2
3
1
2
3
4

2
1
1

puntentelling
remise

gesp

winst

2
4
5
5
8
3

16
14
14
16
17
7

243
211
183
173
138
48

23,0

9
5
9
8
8
8

17
10
17
17
15
14

125
78
109
99
82
54

10,0
6,5
7,0
4,5
7,5

9
2
6
2

15
7
13
6
4
15
12

52
27
28
21
14
30
10

9
7,5
11,5
3,5
9,5
18,0
22,5

9
7

13

gt

25,0

10,0
33,6
26,4
9,2

9,5

80,0

weerst
getal

totaal
stand

25
24
22
23
21
20

301,0
268,6
231,4
230,2
159,0
157,5

6
12,8
16,8

19
17
18
15
16
14

154,0
142,6
133,5
127,0
115,3
92,3

10,4
32,0
24,0
35,2
33,6
7,2
14,0

13
10
12
11
8
9
7

84,4
82,5
80,3
75,1
65,1
64,2
53,5

47,6
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bernard evengroen derde op
pk rsb f-jeugd
In Gouda werd op 2 april gestreden
om het RSB kampioenschap bij de
F/G/H jeugd. Bij de 9-jarige (F) had
Bernard Evengroen tot aan de slotronde kans op het kampioenschap. Na
een verknoeide partij in de openingsronde kwam hij goed op gang met
vier winstpartijen op rij. In de voorlaatste ronde versloeg hij vervolgens
ook titelkandidaat Jan van Overdam
(SO Rotterdam), waardoor beiden met
5 uit 6 aan de leiding gingen. In de
laatste ronde ging het mis tegen Omar
Gomez Shee (De Bongerd) en die
passeerde hem daardoor ook nog op
de eindranglijst. Jan van Overdam
maakte geen fout en werd dus eerste.
Met zijn derde plaats is Bernard wel
verzekerd van deelname aan de
Nationale Pupillendag in Rijswijk.
Sjoerd Keizer eindigde met 3,5 punten op de negende plaats en voor
Lotte van der Wouden was de tegenstand te sterk, met een half puntje eindigde zij op de gedeelde laatste plaats.
Marten Evengroen speelde mee bij de
jongste categorie (G/H) en eindigde
met 3 punten op een gedeelde zevende plaats van de elf deelnemers.

zuidplas van der speld jeugdcompetitie
De zesde ronde in de Zuidplas Van
der Speld competitie voor de jongste
toppers van de regionale schaakjeugd
was niet succesvol voor de
Moordrechtse deelnemers. Bernard
Evengroen verspeelde zijn tweede
plaats door een nederlaag tegen
Wouter Schönwetter van Messemaker
uit Gouda. Ook jeugdkampioen
Mischa Grasmeijer beet in het zand.
Hij verloor van Henrieke van de
Knijff, eveneens van Messemaker.
Het clubgenoten duel tussen Arie en
Jitse Macdaniël eindigde in remise. In
de totaalstand staat Bernard
Evengroen met 4 punten op de zesde
plaats. De overige Moordrechtse deelnemers bivakkeren in de staart van de
ranglijst.

groene hart cup
Zonder de steun van Henk-Jan
Evengroen kon het jeugd team van De
IJssel zich in de regionale viertallencompetitie om de Groene Hart cup
niet handhaven in de hoogste categorie. Het team bestaande uit Bernard
Evengroen, Sjoerd Keizer, Jitse en
Arie Macdaniël met een gemiddelde
leeftijd van 9 jaar was niet opgewassen tegen de gemiddeld 6 jaar oudere
tegenstanders. Er werd nog wel
gewonnen van Messemaker met 2,51,5, maar tegen Woerden en het
Zoetermeerse Promotie werd met 4-0
verloren.
In de daaropvolgende ronde in de 2e
klasse ging het opnieuw mis.
Debutante Lotte van der Wouden was
het enige teamlid dat een punt wist
binnen te halen. Bernard Evengroen
was niet in vorm en ook Arie Macdaniël verloor al zijn partijen, maar
dit kwam ook doordat hij ziek werd.
De tweede debutant Ramon Merbis
kwam erachter dat de tegenstanders
hier niet in herdersmat trappen. Zowel
tegen Messemaker 2 als Botwinnik 1
werd met 4-0 verloren en tegen Bottwinnik 3 werd het 3-1 verlies. Desondanks was de jeugdleiding tevreden
over het jeugdige team, want op alle
borden werd zeker partij gegeven, al
doet de uitslag anders vermoeden.
In de 6e ronde, nu weer met Sjoerd en
Jitse in de plaats van Lotte en Ramon,
was er promotie van klasse 3 naar 2.
Van EBSV werd weliswaar met 3-1
verloren, maar in de andere twee wedstrijden tegen Woerden 2 en
Berkel/EBSV2 ging het met een 3-1
en 4-0 zege een stuk beter. Een tweede plaats met een half puntje achter
EBSV betekende terugkeer naar klasse 2. Bernard was met 3 punten topscorer, Sjoerd en Jitse scoorden ieder
tweemaal en eenmaal winst was er
voor Arie. Op 22 mei is de slotavond
en wie weet lukt het dan weer om de
1e klasse te halen.

ijsseljeugd schoolschaakkampioen rsb
Henk-Jan Evengroen, Bernard
Evengroen, Arie Macdaniël en Jitse
Macdaniël, allen leerlingen van de
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Johannes Calvijnschool uit Gouda
veroverden op 12 maart in de finale in
Capelle a/d IJssel het schoolschaakkampioenschap voor basis scholen
van de RSB. Een week eerder werden
zij poulewinnaar in de halve finale en
hadden zich daardoor gevoegd bij de
6 deelnemers aan de finale.
In de finale werden drie wedstrijden
gewonnen en twee gelijk gespeeld.
Bij de eerste twee ronden werd er veel
te snel gezet, waardoor er punten verloren gingen. Teamleider Arie
Macdaniël sr loste dit op door het
noteren van de partij verplicht te stellen. Hierna werden er uitstekende partijen gespeeld.
Einduitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Johannes Calvijn
Vest 1
Ds. Hellenbroekschool 1
De Horst
Ds. Hellenbroekschool 2
OBS Klim-Op

Gouda
Dordrecht
Zwijndrecht
Spijkenisse
Zwijndrecht
Capelle a/d IJssel

De persoonlijke scores in de finale (5
partijen): Henk-Jan 4,5 (bord 1),
Bernard 5 (bord 2), Arie 2 (bord 3)
en Jitse 1 (bord 4). Henk-Jan met
12,5 uit 13 en Bernard met 10 uit 13
waren tevens topscorers aan bord 1 en
2 in de halve finale + finale. Samen
met De Vest uit Dordrecht mag het
team van de Johannes Clavijnschool
nu meedoen aan het NK voor basisscholen op 28 mei in Nijmegen.

sjoerd keizer wint in huizen
Ver van huis was jeugdspeler Sjoerd
Keizer op 19 maart succesvol in het
Spijkertoernooi in Huizen. Met 8 uit 9
was hij de beste van de 10 deelnemers
aan de jeugdgroep. Hij kon daardoor
een fraaie beker en de bijbehorende
aandenkingsmedaille mee naar huis
nemen. (Mick/Aad)

mp
8
7
6
4
3
2

bp
12,5
11,5
11,5
9,5
8
7
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bericht van theo
Begin maart kreeg Jan Evengroen het volgende e-mailbericht in zijn postvak:
‘Heb ingesneeuwd gezeten, pak weg één maand, sneeuw van 2-3 meter en temperaturen van -35 graden Celsius. Sorry
dat ik niet kon komen voor de beloofde afspraak. Ik heb een chronische bronchitis en een aangezichtverlamming opgelopen en van de dokter een reisverbod gekregen. Ik kom in mei als mijn gezondheid dat toelaat. Voor de rest gaat alles
bijzonder goed. Details volgen volgende keer. Groetjes Theo.’
Inmiddels verscheen er op de WSV website ook een partijtje van hem met wit tegen een onbekende Roemeense tegenstander: 1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Pc3 d5 4.Da4+ Ld7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 L 7.g3 0-0 Dc8 9.0-0 c6 10.Dh4 h6 11.d3 g5
12.Lxg5 hxg5 13.Pxg5

En na 70 minuten nadenken gaf de tegenstander op. Op de WSV website werd het de partij van de week. Waarom is
niet duidelijk. Na 13...Lf5 ziet het er lang niet slecht uit voor zwart.
Theo is per e-mail bereikbaar op het adres: teddycrst@yahoo.com

henk-jan evengroen
rsb-kampioen pjk-d
Bij de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de RSB
voor C- en D-jeugd waren de Evengroenen goed op dreef.
Bij de D-jeugd (22 deelnemers/sters) was Henk-Jan oppermachtig. Zeven maal winst en twee remises, tegen nummer
twee, meisjes kampioen Naomi Snikkers
(Sliedrecht/Zwijndrecht) en in de laatste ronde tegen Ricardo
Kranendonk (Spijkenisse). Daarmee plaatste hij zich tevens
voor het NK in Rijswijk. Ook Bernard schaarde zich hier
onder de deelnemers en met 4,5 punten en een tiende plaats
deed hij het, als 9-jarige, lang niet slecht.
Bij de C-jeugd (20 deelnemers) had Ruben een prima start.
Op de eerste speeldag klopte hij de kampioenskandidaten
Justin Jacobse (Nieuwerkerk a/d IJssel) en Kenneth Romijn
(Messemaker 1847/De Bongerd). Ook was er een fraaie
remise tegen kampioen Jaap van Putten (Messemaker 1847).
Het was het enige halfje wat de Goudse jeugdtopper op deze
PK verspeelde. Jammer genoeg kwam er voor Ruben op de
tweede speeldag nog maar een halfje bij. Het eindresultaat
was een gedeelde zesde plaats met 4 uit 7.
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jan evengroen rapidschaakkampioen 2005
Niet onverwacht ging ook de strijd om het rapidschaak kampioenschap tussen Jan Evengroen en Pim te Lintelo. Jan won
één keer meer en verloor twee keer minder en dat gaf de doorslag. Een mooie derde plaats was er voor jeugdspeler HenkJan Evengroen, nog nipt voor Gerard van der Wouden. Verrassend genoeg was er een vijfde plaats voor anti-rapidschaker
Aad van den Berg. Ongetwijfeld een gevolg van het gekozen competitiesysteem. Want bij de eindranglijst kunnen de nodige voetnoten worden geplaatst. Ook als men er niet was (afw), of een RSB-wedstrijd (rsb) moest spelen kreeg men punten
en bij sommigen waren dat er veel, zoals onderstaande ranglijst laat zien. Aad en Mick van den Berg ‘verdienden’ veel
punten vanwege hun betrokkenheid als speler en als wedstrijdleider bij RSB-wedstrijden. Louter op basis van de resultaten
in gespeelde wedstrijden (score) zou de volgorde er anders uitzien, zoals achter elke naam tussen haakjes is aangegeven.
Daarbij moet echter nog worden aangetekend dat het niveau van de tegenstanders ook niet voor iedereen gelijk was. Dat
niveau werd bepaald door het waarderingsgetal dat na iedere ronde aan de deelnemers werd toegekend, van 40 teruglopend
tot 15. Hoe sterk de tegenstand voor iedere deelnemer was is te zien in de kolom wgt waar het gemiddelde waarderingsgetal van de tegenstanders is vermeld.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jan Evengroen (1)
Pim te Lintelo (2)
Henk-Jan Evengroen (3)
Gerard vd Wouden (4)
Aad vd Berg (16)
René Ordelman (5)
Hans Lodeweges (14)
Ronald Mandersloot (20)
Rien Duine (6)
Frank Visser (8)
Mick vd Berg (25)
Huibert Looren de Jong (7)
Bas Meijers (13)
Sjaak in ’t Veld (10)
Leen Boonstra (17)
Panc Vink (11)
Ruben Evengroen (15)
Teus Boere (12)
Henk Stuivenberg (9)
Hendrik Spee (24)
Frans Dubois (26)
Arie Macdaniel (22)
Ton v. Smirren (19)
Jan Vink (18)
Bastiaan Rietveld (21)
Sjoerd Rietveld (23)

gesp

w-r-v

18
18
20
18
12
16
9
8
18
15
2
17
15
18
14
21
11
23
24
6
3
14
18
17
30
27

15-1-2
14-0-4
13-3-4
10-2-6
6-0-6
8-0-8
3-4-2
4-1-3
8-2-8
6-3-6
2-0-0
10-0-7
6-6-3
7-4-7
5-1-8
9-2-10
9-0-2
8-5-10
8-8-8
2-1-3
0-1-2
4-2-8
7-1-10
6-3-8
7-1-22
3-1-23

toernooinieuws
Een aantal IJsselspelers waren afgelopen periode weer aanwezig op de
diverse toernooien. De familie
Evengroen speelt daarin een hoofdrol,
zij zijn de meeste zaterdagen op het
toernooipad. Hieronder een overzicht
van de resultaten geplukt van de websites op internet.
drie ronden toernooi wsv
Op 14 februari vond in Waddinxveen
het alweer 51e drie ronden toernooi

wgt

score

34,3
33,4
29,7
30,3
29,8
35,7
33,1
31,9
31,9
33,8
18,0
27,9
23,4
28,5
30,0
26,5
19,7
24,1
22,7
25,3
31,3
23,6
20,4
21,5
20,8
20,2

534
442
411
298
161
263
167,5
125,5
239,5
226
36
232
185
216
133,5
206
163
202,5
218,5
57
14
93
126
128
119,5
63

rsb
360
351
166,5
456
378
161
255
247,5
336
232,5
360
261
126
162
234
187,5
0
138
33
126
120
171
108
25,5
0
0

plaats. Eén van de weinige toernooien
waar men nog een uur bedenktijd
krijgt voor zijn partij. De deelnemers/sters worden naar sterkte ingedeeld in groepen van vier en spelen
dus drie partijen. Onder de deelnemers traditie getrouw Aad en Mick
van den Berg en voorts was ook
Frank van de Pavoordt van de partij.
Het zat de IJssel afvaardiging ditmaal
niet mee, geen van hen viel in de prijzen. Frank boekte in groep 3 nog het
beste resultaat. Verlies tegen voormalig IJssellid Jeroen Eijgelaar deed zeer
maar de winst op wedstrijdleider
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afw
108
93,6
177,6
0
147,6
262,5
244,8
257,4
48
148,8
192
69,6
210
137,7
109,2
67,5
297,6
71,3
138,6
201,6
228
76
91,8
149,6
91,2
91,5

tot
1002
886,6
755,1
754
686,6
686,5
667,3
630,4
623,5
607,3
588
562,6
521
515,7
476,7
461
460,6
411,8
390,1
384,6
362
340
325,8
303,1
210,7
154,5

WSV coryfee Barthold Jansen maakte weer veel goed. Ook Eijgelaar en
de vierde deelnemer Frijling van ASC
uit Alphen a/d Rijn klopten hem en
daardoor verbleekte de zege wel wat.
De man uit Alphen hield zijn beide
andere tegenstanders op remise en
dardoor ging Eijgelaar hier met de
eerste prijs naar huis. In groep 5 stuitte ook Mick op zware tegenstand. In
de eerste ronde ging hij onderuit tegen
Van de Wallen (HZP Schiedam) en in
de tweede ronde verknalde hij tegen
Van der Ree van het Houten Paard
met een blunder een vrijwel zekere
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v.d. Pavoordt - Eijgelaar 0-1

remise. Door remise in de laatste ronde tegen groepswinnaar WSV’er Wim
van Os bleef hij niet helemaal met
lege handen. Een zelfde resultaat was
er voor Aad in groep 13. In de eerste
ronde liet die zich beetnemen door de
latere groepswinnaar WSV’er Henk
Stam. In de tweede ronde bezorgde
een openingsblunder met stukverlies
voor een snelle zege van Theo Goor,
ook al van WSV. Ook hier zorgde de
laatste ronde met remise tegen Drost
van Denk en Zet uit Vinkeveen nog
voor enige genoegdoening.
De winnaar van groep 1 gaat de boeken in als toernooiwinnaar en dat was
dit jaar WSV´er Erik Hennink. Hij
eindigde evenals Van Deursen (SMB,
Nijmegen) met 2 punten maar zegevierde dankzij de onderlinge winstpartij. Titelverdediger Edo Pouwelse
van Nieuwerkerk a/d IJssel werd met
1,5 punt derde.
glasstadtoernooi
De Evengroenen hadden op 14 februari gekozen voor het Glasstadtoernooi
in Leerdam. Met 106 deelnemers ook
hier veel belangstelling. Henk-Jan
boekte met een zesde plaats in groep
B (2e en 3e klasse onderbond) een
uitstekend resultaat. Bij de jeugd was
er een derde plaats voor Bernard en
voorts een vierde plaats voor de
Nieuwerkerkse IJsselspeler Sjoerd
Keizer.

open kampioenschap zuid-hollandse eilanden
Op 19 maart vond in Hellevoetsluis
het door De Pionier georganiseerd
OPKZ plaats. Een rapidtoernooi met
partijen van 25 minuten bedenktijd
per persoon. Gelijktijdig met een
KNSB ronde en mogelijk daardoor
een wat onderbezette hoofdgroep. Jan
Evengroen toch present vanwege de
deelname van zijn zoons aan het Jan
Zwart Grand Prix toernooi was één
van de 8 deelnemers aan deze hoofdgroep. Hierin zou, volgens de organisatoren, op voorhand de dienst worden uitgemaakt door Jaap Amesz van
Het Houten Paard, in het bezit van de
hoogste rating (2134). De grootste
tegenstand mocht volgens hun worden
verwacht van IJsselspeler Jan
Evengroen (2039). Maar gaande het
toernooi wist Arno Slagboom (1880)
van de Willige Dame zich op te werpen als de grootste kandidaat voor de
eindzege. Dat werd vooral bereikt
door een mooie zege op Amesz in
ronde 3. Toen Amesz in de volgende
ronde ook nog eens een halfje “morste” tegen clubgenoot Ruud Bosch
(1829) kon Slagboom zich opmaken
voor een verrassende toernooioverwinning met 7 uit 7! Jan Evengroen
kon zijn faam niet helemaal waarmaken, aldus het toernooiverslag, door te
verliezen van zowel Amesz als
Slagboom. Onvermeld bleef dat fysieke hinder vanwege een flikkerende
verlichting hem de laatste ronden
flink parten speelde. Door overigens
verder geen (afgestrafte!) fouten meer
te maken eindigde favoriet Amesz op
een verdiende tweede plek en viel
zodoende nog in de prijzen. De
IJsselkampioen eindigde uiteindelijk
op de vierde plaats.
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jan zwart jeugd grandprix
In groep C (15 deelnemers) van dit
RSB Grand Prix toernooi vervulden
Henk-Jan en Ruben Evengroen een
hoofdrol. Allereerst troefde Ruben in
de zesde ronde zijn broer af en kwam
daardoor bij het ingaan van de laatste
ronde met een halve punt voorsprong
aan de leiding. Henk-Jan en Quinten
Ducarmon deelden de tweede plaats.
In die laatste ronde ging Ruben echter
onderuit tegen Quinten en speelde
Henk-Jan remise tegen Niels
Mijnster, die eerder ook Ruben al een
punt had afgesnoept. Achter Quinten
dus een gedeelde tweede plaats voor
de oudste Evengroen broers.
In groep E (10 deelnemers) ook net
geen eerste plaats voor Bernard
Evengroen. Met 6 uit 9 achter de winnaars Tabitha Snikkers en Jan van
Overdam, die beiden 8 punten scoorden, echter toch een mooie derde
plaats.
paastoernooi moerkapelle
De voltallige Evengroen familie was
zaterdag voor Pasen present in
Moerkapelle. Het beste resultaat was
voor Bernard die bij de E-jeugd de
tweede prijs in de wacht sleepte met 7
uit 9. Broertje Marten eindigde hier
onderaan de ranglijst, maar wist toch
nog één partijtje te winnen. Vader Jan
en Henk-Jan speelden in de hoofdgroep, maar vielen hier niet in de prijzen. Met een ratingsterkte uiteenlopend van 1600-2400 moest je ook wel
wat geluk hebben bij de indeling. Jan
eindigde met 4 punten op een gedeelde 13e plaats en Henk-Jan met 2 punten op de 38e plaats van de 44 deelnemers. Winnaar werd de man met de
hoogste rating (2400) Martijn
Dambacher met 6 uit 7. In de tweede
groep (rating tot 1600) deed Ruben
goed mee, met 4 punten eindigde hij
hier op de 12e plaats van de 35 deelnemers.

IJsselschaak 66

junior velt veteraan
Bas Meijers werd in 1998 als 10-jarige jeugdlid bij De IJssel. Sinds 2002
speelt hij mee bij de senioren en is
inmiddels een vast teamlid van De
IJssel 3. De overwinningen zijn al
lang niet zeldzaam meer en in de
clubcompetitie promoveerde hij
onlangs naar de C-groep. In de eerste
wedstrijd van de 3e cyclus trof hij
daar op 7 maart Aad van den Berg.
Het werd een voor hem gedenkwaardige partij. Gezegd moet worden dat
Aad een paar goede kansen over het
hoofd zag en, zeker in het tweede deel
van de partij, een serie ferme missers
produceerde. De partij werd echter
door Bas met durf gespeeld, getuige
het stukoffer op de 15e zet, en van
fouten moet je ook kunnen profiteren.
Dat deed hij en zo werd een veteraan
slachtoffer van de jeugd.
Hieronder de partij met commentaar
van de verliezer, gesteund door Fritz
6. Bas speelde met zwart en kreeg te
maken met de ruilvariant van het
damegambiet.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.cxd5 exd5 4.Pc3
Pf6 5.Lg5 Le7 6.Dc2 0–0 7.e3 Pc6
Een ongebruikelijke zet, normaal is c6
en gaat het paard naar d7. 8.a3 a6
9.Ld3 h6 10.Lh4 Dd7 Velen zouden
hier voor Te8 kiezen. 11.Pf3 Td8
12.Tc1 b5? Een zet die kwalijke
gevolgen had kunnen hebben, maar
door wit werd gemist. 13.b4? Na
13.Lxf6 Lxf6 14.Pxd5 Dxd5 wint wit
een pion. 13...De6 14.0–0 Ta7 15.Pe2
Niet de beste keuze, zo blijkt achteraf.
Tfe1 of nog steeds Lxf6 bieden betere
perspectieven.

15...Pxb4! Een gewaagd plan zo lijkt
het, een stuk voor twee pionnen.
16.axb4 Lxb4 17.Db3 Fritz heeft hier
een duidelijke voorkeur voor Pf4,
maar vindt ook Pe5 of Ta1(met de
dreiging Lxb5) beter. [17.Pf4 Dd6
18.Lf5 La3 19.Ta1 b4 20.Lxc8 Txc8
21.Lxf6 Dxf6 22.Dc5] 17...Le7
18.Lg3 Pe5 komt ook hier sterk in
aanmerking. 18...c6 Db6 of Ld6 krijgen hier de voorkeur vanwege 19.Pf4,
maar dat werd niet gespeeld. [19.Pf4
Dd6 20.Pg6 De6 21.Pxe7+ Txe7]
19.Pe5 Lb7 20.Tc2 Dc2 is hier toch
aanmerkelijk beter. Wit’s voordeel
loopt nu sterk terug. 20...Pd7 Ph5 ziet
er ook wel aardig uit. 21.Tfc1 Fritz
ziet geen kansen via de open lijn en
kiest hier voor Ta2, Pf4, Db1 of Tc3.
21...Pxe5 22.Lxe5 Tc8 Geen keuze
van Fritz, die vreest Ta2 en ziet het
daarmee rekening houdend meer in
a5, Dd7 of La8 of Tad8. 23.Db1 Een
omslachtig plan. Na Ta2 biedt Dc2
meer mogelijkheden. 23...Lf8 Een
vluchtweg voor de dame, maar La3
was dan wellicht wel een betere keus.
24.Tc3 Voortzetting van het te
omslachtige plan, direct Pf4 ziet er
beter uit. 24...Tca8 In verband met
een mogelijk e4 vindt Fritz De8 meer
op zijn plaats. 25.Lf5 Dus geen e4 en
dat was toch een goede kans op initiatief voor wit. Zijn laatste winstkans?
25...De8 26.Lg3 Ten onrechte vreest
wit dat na direct Pf4 zijn loper in de
gevarenzone komt.

26...a5 Eindelijk kan zwart profijt
gaan trekken van zijn stukoffer, een
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goede timing. 27.Pf4 a4 Goed, maar
b4 is nog beter. 28.Pd3 a3 29.Da2
Wit blijft verkeerde keuzes maken
29.Pe5 b4 30.Tb3 a2 31.Da1 biedt
betere perspectieven. 29...b4 30.Tb3
La6 Goed gezien. 31.Pe5 Kan wit het
nog houden? Een betere mogelijkheid
was 31.Pc5 Lc4 32.Txc4 dxc4
33.Txb4 Lxc5 34.dxc5 Dd8. 31...Lb5
Er dreigt nu La5 en Lc4. 32.Lc2?
Onzin. 32...f6 33.Lg6 Dc8 34.Pd3
Met 34.Pf3 Lc4 35.Pd2 Lxb3 36.Pxb3
Ta6 37.e4 Dd7 38.Lf5 had wit nog
wat meer tegenstand kunnen bieden.
34...Lc4 35.Tcb1 Ook al wordt het er
niet beter op, 35.Ta1 Lxb3 36.Dxb3
was in ieder geval beter. 35...Txb3
36.Txb3??

Wit mist 36...Dg4 en het is direct uit
en over, na 36.Dxb3 a2 37.Ta1 Ta3
38.Dd1 b3 39.Pb2 had het nog wat
langer kunnen duren. 37.h3 Dd1+
Ook dat nog, zwart besluit met een
mooi dameoffer, hulde! 38.Kh2 Dxb3
39.Dxb3 a2 40.Dxa2 Txa2 41.Pc1
T2a6 42.Pb3 Ta3 43.Lc2 Txb3!
44.Lxb3 Ta3 (0–1) (Aad)
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jaarprogramma 2005
20/4 (wo)
25/4
2/5
9/5
18/5 (wo)
21/5 (za)
23/5
30/5
6/6
13/6
18/6 (za)
20/6
27/6

Nieuwerkerk a/d IJssel 1 – De IJssel 1
HH III.5
HH IV.1
ZD-4
HH IV.2
Straten- en Bedrijven toernooi
HH IV.3
ZD-5
HH IV.4
HH IV.5
VINK Zuidplas Top 12
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

net niet voor de ijssel 3
Vorig seizoen handhaafde het derde
team zich in de derde klasse met 3
matchpunten. Dit seizoen werden
er 5 matchpunten gescoord, beter
dus, maar ditmaal wel onvoldoende
voor prolongatie in de derde klasse.
De concurrenten bleken aan elkaar
gewaagd en daarbij kwam het
IJsselteam net een paar bordpunten
te kort. Een niet verdiende degradatie die volgend seizoen maar snel
moet worden uitgewist.

kansloos tegen koploper
De tweede competitiehelft startte
met het duel tegen het team dat de
kampioensvlag al half in top had.
De kansen in de wedstrijd tegen
koploper Dordrecht 4 werden van
tevoren niet hoog ingeschat: de
gemiddelde rating van de
Dordtenaren was immers met 1655
een dikke honderd punten hoger
dan de 1539 van De IJssel 3. Soms
vangt een koe een haas, maar dat
ging in dit geval helaas niet op.
Bas Meijers (bord 6) was het eerst
klaar. Zijn tegenstander Van Haren
(1689) had gezorgd voor veel druk
op de stelling van Bas. Toen ook
nog de dame kon binnen dringen
leek het einde nabij. Gelukkig zag

de Dordtenaar niet hoe hij moest
afronden en werd alsnog tot remise
besloten (0,5-0,5). Panc Vink (bord
4) moest alle zeilen bijzetten om
aanvallende acties van zijn tegenstander Schreuder (1697) te smoren. Toen hij een pion achter kwam
zag het er somber uit maar op een
knappe manier lukte het hem om
een eindspel met lopers van verschillende kleur te krijgen en vervolgens de remise te forceren (1-1).
Ook Hendrik Spee (bord 2) kreeg
vanaf het begin al veel druk. Met
een vindingrijke actie kon hij nog
wat tegenspel spel creëren. Maar
ook tegenstander Grootheest (1636)
kon aanvallende acties ontketenen.
Hij was uiteindelijk het eerst met
de beslissende klap (1-2). Frans
Dubois (bord 3) had de grootste
moeite om zijn stelling tot ontwikkeling te brengen. Tegenstander De
Graaf (1566) organiseerde een
jacht op de koning en Frans raakte
een vol stuk achter in een poging
om direct onheil te voorkomen (13). Rien Duine (bord 1) had een
moeilijke avond maar leek aanvankelijk overeind te blijven. Met een
mooi schijnoffer haalde tegenstander Van de Willigen (1744) echter
de winst binnen (1-4). Erik Jan
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Noomen (bord 7) trof de op papier
sterkste tegenstander Sienkieicz
(1776). Hij kwam al vanaf de eerste
zetten in de problemen via een
agressieve actie op f7. De koning
stond toen ongelukkig en al won hij
aanvankelijk een stuk, de stelling
zag er weinig rooskleurig uit omdat
zijn stukken nauwelijks ruimte hadden. Er werd nog een hele avond
geschaakt maar het einde voor EJ
was onvermijdelijk (1-5). Ton v
Smirren (bord 8) verspeelde tegen
Van Ruijven (1502) in de opening
een pion maar wist vervolgens een
fraaie stelling op te bouwen. Een
aanvallende actie van dame en
paard zorgde voor verwarring op de
koningsvleugel en toen Ton via de
open b-lijn ook nog de torens ten
aanval liet trekken was de punt binnen (2-5). Teus Boere (bord 5) was
de laatste die klaar was. Hij had
moeizaam moeten opereren, was
vervolgens toch in de problemen
gekomen en had materiaalachterstand moeten incasseren. Gezien de
stand van zaken op de andere borden was er weinig aanleiding om de
strijd nog verder te rekken en gunde hij tegenstander Zwartjes (1630)
het volle punt (2-6). (Mick)
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mede degradatiekandidaat
geklopt
Om zich in de derde klasse te kunnen handhaven moest op 14 februari in ieder geval de voorlaatste
wedstrijd tegen nummer laatst
Moerkapelle 3 gewonnen worden.
Dat bleek geen eenvoudig karwei.
Aanvankelijk ging het van een leien dakje. Aan bord 5 pikte Bas
Meijers tegen Wim Westerman
(1446) al in de opening een pion,
sloot vervolgens een paard in en
kwam een stuk voor. Met weloverwogen zetten werd de overwinning
binnengehaald. Dat was niet de eerste want inmiddels had Panc Vink
aan bord 6 de stelling van Henk
Doornheim (1236) opgeblazen.
Henk-Jan Evengroen, voor het eerst
in De IJssel 3, moest tegen Stefan
van der Zalm (1566) nauwkeurig
manoeuvreren. Na een fraai schijnoffer maakte hij een kwaliteit buit
en toen was de tegenstand snel
over. Met 3-0 geen vuiltje aan de
lucht dus, maar dat was slechts
schijn want op diverse borden ging
het beduidend minder. Rien Duine
had aan bord 1 aan de topscorer
van het Moerkapelse team Matthias
Freeke (1571) zijn handen vol. Hij
kwam wel een pion voor, maar het
eindspel met paarden en lopers van
ongelijke kleur was lang niet eenvoudig. Hij zwichtte na overleg,
mede gezien het verschil in
bedenktijd, voor het remise aanbod.
De kansen van Hendrik Spee (bord
5) waren inmiddels meer dan voortreffelijk. Hij had Gerrit van
Meeteren (1403) danig in de tang
met een door torens en dame
gesteunde pionnenopmars op de
koningsstelling. Daarbij sneuvelde
uiteindelijk de dame van de tegenpartij en was de partij en de zege
voor De IJssel binnen (4,5-0,5).
Daarna was het al Moerkapelle wat
de klok sloeg. Frans Dubois liet
zich aan bord 3 verrassen door
Jojanneke Weijermars (1398). Met
een schijnoffer werd zijn stelling
opgeblazen en dat gekoppeld aan te
kort aan bedenktijd betekende het
einde. Ook Teus Boere kwam tegen

André Corpeleijn (1572), die ditmaal niet aan bord 1 maar voor de
verandering aan bord 8 had plaatsgenomen, bedenktijd te kort. Een
goed ogende koningsaanval waarin
een pion en veel bedenktijd werd
geïnvesteerd sloeg net niet door.
De tegenstander zwichtte niet voor
remise en hield de klok goed in de
gaten en had ook nog tegenspel,
goed genoeg voor de overwinning.
Ton van Smirren (bord 7) was de
laatste die sneuvelde. In de opening
had hij verzuimd een kwaliteit te
winnen en hierdoor gesteund ging
zijn tegenstander Freek Hofman
(1209) in de aanval. Daarbij ging
onnodig een stuk van Ton verloren.
Vervolgens kreeg hij in het vervolg
nog remisekansen, maar ook die
gingen door een misser verloren.
Het was niet zijn dag. Het eindresultaat derhalve 4,5-3,5 voor De
IJssel 3. (Aad)

gelijkspel niet genoeg
Om nog een kans te maken om de
degradatie te voorkomen moest in
de laatste wedstrijd tegen Eeuwig
Schaak gewonnen worden. Vol
goede moed begon het team in het
gebouw van Radio Ridderkerk aan
die opgave. Panc Vink (bord 4)
zorgde dat tegenstander Daudey
(1539) al om 9 uur topscorer werd
in klasse 3c. Hij dacht ongestraft
een pion te kunnen nemen, maar
dat kostte een paard en toen hij
later ook nog een toren weggaf was
het gebeurd (0-1). Voornaam Bas
(Meijers) aan bord 5 speelde tegen
achternaam Bas ( 1454) en was als
volgende klaar. Hij mocht na een
goede partij remise aanbieden in
een stelling waar niks meer inzat
(0,5-1,5). Ton van Smirren had
tegen Koppelaar (1450) aan bord 6
de zwarte stukken. In een partij die
de remisegrenzen niet overschreden
had werd het ook hier remise (1-2).
Rien Duine speelde aan bord 1
tegen G. van Os (1776) die met 5
uit 6 ook al tot de topscoorders in
deze klasse behoorde. In een ingewikkelde opening wist hij de kwali-
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teit te winnen. Na afgedwongen
dameruil kwamen de torens via de
open b-lijn binnen en was het
gebeurd (2-2). Vervolgens weer
een tegenvaller, Hendrik Spee
(bord 2) werdmat gezet.
Tegenstander Scholte (1614) had
door aanvallend spel een door
torens en dame ondersteunde pion
op e7 gepositioneerd. Knap verdedigingswerk kon na het offeren van
deze voorpost mat in enkele zetten
niet voorkomen (2-3). Frans
Dubois aan bord 3 wilde wel remise, zijn tegenstander Van de Berg
(1473) niet, omdat er nog veel
mogelijkheden waren. Gezien de
stand was remise ook voor De
IJssel geen optie. Doorspelen dus.
ErikJan Noomen aan bord 8 en
Teus Boere aan bord 7 stonden
afwisselend gewonnen en verloren.
Toen Mathyi (1521), de tegenstander van ErikJan, er te lang over
deed om zijn twee verbonden vrijpionnen te laten promoveren
creëerde EJ zelf een vrijpion en die
won wel (3-3). Stam, de tegenstander van Teus zag niet dat hij met
een torenzet een paard van Teus te
pakken zou kunnen nemen, omdat
hij zijn vrijpion wilde behouden.
Het resulteerde nu in een eindspel
toren tegen toren en Teus drie
pionnen meer. Hij rondde het
bekwaam af (4-3). Bij Frans was
het echter inmiddels een hopeloze
zaak geworden. Hij verdedigde
zich tot het uiterste, maar kon verlies niet meer voorkomen (4-4).
Gelijkspel dus in een wedstrijd
tegen een team van ongeveer
dezelfde sterkte, 1547 voor de
Ridderkerkers en 1539 voor het
IJsselteam. Helaas niet genoeg om
de voorlaatste plek in de rangschikking te kunnen verlaten. (Rien)
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Eindstand Klasse 3C

1. Dordrecht 4
2. Sliedrecht 3
3. Overschie 3
4. Eeuwig Schaak 1
5. Zwijndrecht 3
6. Shah Mata 4
7. De IJssel 3
8. Moerkapelle 3

Rating
1665
1608
1573
1526
1612
1518
1543
1441

Mp
14
10
7
7
7
5
5
1

Bp
38
35
30,5
27,5
27,5
24,5
22
19

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

2
4,5
xx
3,5
4,5
2,5
2,5
0,5
3

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

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

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

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

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

8
7
5
5,5
5,5
5,5
4
4,5
xx

Persoonlijke resultaten:

Rien Duine
HenkJan Evengroen
Hendrik Spee
Frans Dubois
Panc Vink
Bas Meyers
Henk Stuivenberg
Teus Boere
Ton van Smirren
Eric Jan Noomen
Jan Vink

Ap
7
1
5
6
6
6
2
7
7
4
2

Bp
3,5
1
3
2,5
2,5
2,5
0
1,5
4
1,5
0

%
50
100
60
42
42
42
0
21
57
38
0

Brd
1.0
2.0
2.4
3.0
4.3
5.2
5.5
6.0
7.0
7.5
8.0

Ra
1632
1592
1470
1568
1516
1513
1485

TPR
1698
1757
1636
1493
1498
1524
1312
1320
1452
1512
1179

De topscorer van De IJssel 3.

De prestatieprijs voor het beste resultaat voor De IJssel 3 gaat dus naar Ton van Smirren.
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eervolle derde plaats voor de ijssel 2
Een mooie kop, maar net als bij De
IJssel 3 had ook hier ‘net niet’ kunnen
staan. Het was een bizarre competitie
voor het tweede team. Onverwachte
zeges en nederlagen wisselden elkaar
af, zodat in de laatste ronde teams bij
verlies konden degraderen en bij
winst tot de toppers behoorden. Eén
zo’n team was De IJssel 2. Hieronder
het relaas van de laatste drie ronden.

offday tegen moerkapelle 2
RSB wedstrijden gaan vrijwel altijd
gepaard met blunders die het resultaat
beïnvloeden. Veelal hebben beide
partijen daar last van. Soms echter
vallen al de mis hits aan één kant. De
wedstrijd op 31 januari was zo’n
avond voor De IJssel. Op winst tegen
de sterker geachte Moerkapelle reserves was vooraf niet gerekend, maar
dat de nederlaag zo hoog zou uitvallen was niet verwacht.
Gerard van der Wouden (bord 3) had
zich in rapid tempo in de opening
goede kansen verschaft, maar liet zich
vervolgens al vluggerend verschalken.
Tegenstander Boudewijn Weyermars
(1721) joeg op een stuk en Gerard
probeerde dat freewheelend in veiligheid te brengen. Dat ging helemaal
fout en nog voor het eerste uur om
was, was het over en uit (0-1). Ook bij
Sjaak in 't Veld (bord 8) ging het
voortvarend, maar aanvankelijk leek
dat goed uit te pakken. In een duidelijk betere stelling, met een kwaliteit
voor, liet hij zich echter meeslepen
door de snel spelende Kevin Bakker
(1621). Sjaak overzag een combinatie
en de Moerkapellenaar kon zich redden met eeuwig schaak (0,5-1,5).
Huibert Looren de Jong (bord 7)
kwam met een prima stelling uit de
opening. Toen liet hij het wat verzanden en vervolgens kreeg Arie Hoogduijn (1607) met een sterke open lijn
het betere spel. Huibert bleef echter
overeind en de kansen leken te keren,
zeker toen Hoogduijn de partij in de

aanbieding deed door een fatale vork
toe te laten. Huibert bleek echter blind
voor de hem geboden mogelijkheid en
liet zich in de slotfase zelfs een remise door de neus boren (0,5-2,5). Ook
Arie Macdaniël (bord 5) deed mee
aan het fouten festival. Hij had met
goed spel tegen Cees van Vuuren
(1627) een duidelijke plus-stelling
opgebouwd, toen hij in tijdnood een
vol stuk verspeelde (0,5-3,5). Leen
Boonstra zat ditmaal aan het kopbord
en trof daar de sterke Arno Luinenburg (1911). Leen hield zich prima
maar kon niet voorkomen dat zijn
tegenstander langzaam maar zeker de
partij ging domineren. Het resulteerde
in materiaalverlies en ondanks fel verzet kon ook hij verlies niet voorkomen (0,5-4,5). Aad van den Berg
(bord 6) had tegenstander Jan Blok
(1649) tot verdedigen gedwongen.
Dat deed de Goudse Moerkapellenaar
echter bekwaam. Zelfs na een pion te
hebben verspeeld slaagde hij er in om
de remisehaven te bereiken (1-5).
Teamcaptain Mick van den Berg
(bord 2) was in de opening tegen
Nieuwlaat (1839), de teamcaptain van
het Moerkapelleteam, wat minder
nauwkeurig waardoor deze een mooie
drukstelling kon opbouwen. Net toen
de grootste problemen te boven waren
en de stelling onder controle leek,
leidde een tweede onnauwkeurigheid
tot pionverlies. Dat nadeel kwam hij
niet meer te boven (1-6). Rien Duine
(bord 4) was op het laatste moment
ingevallen voor de verhinderde
Menno van Dijk. In Ron Droog (159)
kreeg hij een opkomende ster als
tegenstander. Rien gaf goed partij
maar Droog deelde de lakens uit. Het
kostte Rien te veel bedenktijd en in
verloren stelling overschreed hij de
bedenktijd (1-7).
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winst tegen koploper charlois
europoort 3
Het blijft een vreemd team, De IJssel 2.
Na de smadelijke nederlaag tegen de
reserves van Moerkapelle werd in de
voorlaatste wedstrijd op 28 februari
tegen koploper Charlois Europoort 3
uit een ander vaatje getapt. Het team
achtte zich vooraf weliswaar niet
kansrijk maar had zich voorgenomen
de huid zo duur mogelijk te verkopen,
tenslotte dreigde bij een nederlaag
toch nog het degradatiespook. Al eerder is gebleken dat het team als het er
op aankomt gevaarlijk uit de hoek kan
komen.
Omdat Leen Boonstra verhinderd
was, speelde Panc Vink als invaller
aan bord 7. Zoals altijd ging hij er
ambitieus tegenaan, maar tegenstander Gerritse (1643) trok zich daar
niets van aan en bouwde een sterk
centrum op. Vervolgens kwam Panc
in moeilijkheden, moest materiaal
geven en tenslotte opgeven. ‘Ik ben in
mijn eigen val getrapt’ zo liet hij
weten (0-1). Bij teamcaptain Mick
van den Berg (bord 2) kwam een
Konings-Indische partij op het bord.
Er volgde een gevecht om de invloed
in het centrum waarbij na afruil van
de zware stukken een remise ogende
stelling op het bord kwam. Het vredesaanbod werd door tegenstander
Marcel Dirks (1822) zonder nadenken
geaccepteerd (0,5-1,5). Aan het eerste
bord revancheerde Gerard van der
Wouden zich voor een minder optreden in de laatste wedstrijd. Hij kreeg
te maken met invaller Piet Olyrhook
(1792). Bij de gespeelde Pilsnervariant voelde Gerard zich opperbest.
Zijn stukken kwamen steeds beter te
staan. Zeker toen, zoals achteraf
bleek, zijn tegenstander geboden kansen niet benutte, en langzaam maar
zeker kwam de winst in zicht. Die
volgde definitief toen Gerard ook
materiaal voorsprong kreeg (1,5-1,5).
Aan het onderste bord speelde Sjaak
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in 't Veld een puike partij. De grote
druk die Sjaak kon zetten op de
koningsvleugel leek de partij te
beslissen. Dat duurde nog even omdat
tegenstander Adri Jumelet (1539) vindingrijk verdedigde. Toen Sjaak door
een stommiteit (wat volgens de
Rotterdammer nog veel erger is dan
een blunder) de dame won tegen een
toren was de strijd gedaan (2,5-1,5).
Aad van den Berg (bord 4), nog
steeds in een vorm crisis, had alweer
een zware avond. Tegenstander John
van de Laar (1694) kreeg een sterk
centrum en toen Aad zijn aanvalskansen op de damevleugel niet tijdig
benutte, restte hem niets anders dan
verdedigen. In de slotfase velde een
pionnenruil op de koningsvleugel zijn
tegenstand definitief (2,5-2,5). Menno
van Dijk (bord 3) leek openingsvoordeel te krijgen doordat hij zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion
bezorgde. Maar Gerrit Boer (1797)
liet zich niet ontmoedigen en maakte
optimaal gebruik van de verkregen
open lijnen. Het was vervolgens uitkijken geblazen voor Menno maar hij
kreeg toch het beste van het spel. Een
foutje zorgde ervoor dat hij in het
eindspel alsnog alle zeilen moest bijzetten voor de remise (3-3). Arie
Macdaniël (bord 6) speelde een prima
partij. Hij hield vanaf het begin tegenstander Overduijn (1686) onder druk.
Won al snel een pion en later een
kwaliteit en vervolgens zag het er
zonnig uit. Juist in die fase is Arie wel
eens slordig maar beheerst vereenvoudigde hij ditmaal de stelling en won
keurig (4-3). Voor Huibert Looren de
Jong (bord 5) zag het er lange tijd
minder florissant uit. Hij verspeelde
een pion, maar ging er toen nog eens
goed voor zitten en met een goede
samenwerking van toren en paard
wist hij op beslissend voordeel te
komen (5-3).

positief resultaat in nerveuze
slotwedstrijd
De laatste wedstrijd tegen het al gedegradeerde Papendrecht/Alblasserdam
2 mocht op 5 april niet verloren wor-

den. Doordat alle teams bijzonder kort
op elkaar zaten zou ondanks onze 7
wedstrijdpunten degradatie zeer wel
mogelijk zijn. Degradatiekandidaat
Messemaker 3 had zich de avond
ervoor al veilig gesteld met een 7,50,5 zege op titelkandidaat CSV 2. In
Schiedam vocht Groenoord 2 voor
lijfsbehoud tegen Krimpen a/d IJssel
3. Als De IJssel 2 zou winnen, zou
Krimpen a/d IJssel 3 bij minimaal een
5-3 nederlaag degraderen. Met deze
uitgangssituatie heerste er een nerveuze spanning boven wedstrijd waarin
De IJssel alles kon verliezen en de
tegenstander risicoloos voor een laatste succesje streed.
Het begon goed voor het IJsselteam.
Huibert Looren de Jong (bord 8) is dit
seizoen bijzonder goed op dreef. Al
snel veroverde hij materiaal tegen
tegenstander De Jong (1451) en toen
was het al snel afgelopen (0-1). De
situatie op de andere borden zag er
ook goed uit: Sjaak in ’t Veld (bord 7)
had materiaalvoorsprong en Leen
Boonstra (bord 4) snoepte her en der
een pionnetje. Beiden leken al op weg
naar de overwinning. Aad van den
Berg (bord 5) was tegen Arie
Speksnijder (1591) een pion voorgekomen, maar zag bij een afruilactie
iets over het hoofd waarbij dat voordeel weer verdween. Gezien de situatie op de borden leek hem een remise
aanbod toen wel redelijk. Vrijwel
gelijktijdig vond ook Arie Macdaniel
(bord 6) het toen tijd om in zijn partij
tegen Timmerman (1672) remise
overeen te komen (1-2). Menno van
Dijk (bord 3) speelde tegen de voormalige RSB-competitieleider Piet de
Jonge (1694). Die zorgde ervoor dat
Menno 's koning al snel de bescherming van de pionnen moest missen.
Echt gevaar kwam er niet uit, toen
Menno de dame weer snel terug kon
jagen. Toch leken de beste kansen
hier voor de tegenpartij. Over de aangeboden remise hoefde Menno dus
niet lang na te denken (1,5-2,5).
Maar na deze remisegolf werd het
toch nog even spannend. Leek er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht,
inmiddels waren er toch wel wat don-
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kere wolken verschenen. Sjaak werd
verrast door een torenoffer en kreeg
een felle tegenaanval, bij Leen stagneerde de winstpoging en aan bord 2
kreeg ook Gerard van der Wouden
een kansrijk offer voor zijn kiezen.
Leen zorgde weer voor wat licht aan
de horizon. Tegenstander Likic
besloot tot afruil van de dames en er
kwam een voor Leen gunstig toreneindspel op het bord waarin hij met
zijn pluspion probleemloos de winst
binnenhaalde (1,5-3,5). Bij Sjaak was
het zwaar weer geworden.
Tegenstander Roodnat (1520) had
hem danig in de tang en had zelfs kosteloos de dame kunnen winnen. Dat
zag hij gelukkig niet. Nu won hij hem
ook maar wel ten koste van twee
torens. Ondruk van de klok bood hij
toen remise aan en dat werd uiteraard
geaccepteerd. Het betekende immers
in ieder geval een matchpunt en het
behoud van de 2e klasse positie (2-4).
Gerard was inmiddels bezig aan een
topprestatie. Voor zijn overlevingskansen werd geen stuiver gegeven
maar vindingrijk als altijd wist Gerard
knap overeind te blijven.
Tegenstander Souverein (1650) wilde
van remise niet weten, maar zag na
afruil van de zware stukken zijn pionnenovermacht sneuvelen tegen
Gerards overgebleven paard en kon
toen niets anders dan opgeven (
2-5).Teamcaptain Mick vd Berg
(bord 1) moest tot het gaatje. Als snel
stond er een remise ogende stelling op
het bord. Maar tegenstander van
Wermeskerken (1727) had zijn kleinzoon beloofd dat hij er alles aan zou
doen om te winnen en negeerde het
remise-aanbod. Hij bleef proberen de
winstkansen te zoeken. Zijn volhouden werd beloond toen hij in de tijdnood van Mick alsnog de remisestelling kon slopen en fraai de winst kon
binnenhalen (3-5).
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Eindstand Klasse 2B

1. Moerkapelle 2
2. Charlois Europoort 3
3. De IJssel 2
4. CSV 2
5. Messemaker 1847 3
6. Groenoord 2
7. Krimpen a/d IJssel 3
8. Papendrecht/Alb. 2

Rating

Mp

1686
1725
1633
1638
1753
1703
1687
1602

9
9
9
8
7
7
7
0

Bp
32,5
27
26,5
27,5
31,5
29,5
29
16,5

1

2

3

4

5

6

7

8

xx
4
1
4,5
4
4
3
3

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

7
3
xx
3,5
6
3
4
3

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

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

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

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

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

Uiteindelijk werd dus Krimpen a/d IJssel 3 het kind van de rekening met een half bordpunt achterstand op Groenoord 2 en
het IJsselteam eindigde door de laatste uitslagen nog in de top van deze klasse.
Topscorer bij De IJssel 2 werd Huibert Looren de Jong met 4,5 uit 7, een meer dan uitstekende prestatie voor de debutant
in het tweede team. Maar ook Leen Boonstra 3,5 (6), Mick van den Berg 3,5 (7), Sjaak in ’t Veld 3,5 (7) en Menno van
Dijk 3 (5) boekten met een score van 50% of meer een prima resultaat. In het volgende nummer een meer uitgebreid overzicht van deze persoonlijke resultaten. (Mick/Aad)

huishoudelijke competitie
Met nog twee ronden te gaan in de derde cyclus en de vierde nog voor de boeg is er nog weinig duidelijkheid in de strijd
om het clubkampioenschap. De kanshebbers snoepen elkaar punten af, waardoor de verschillen in de kopgroep nog
miniem zijn. Hieronder een verslag van het verloop van de laatste twee ronden van de tweede cyclus en de eerste drie van
de derde cyclus.
Pim kreeg in groep A in de laatste twee ronden van de tweede cyclus, vanwege afwezigheid van Frank en Hans, twee vervangende wedstrijden. De overwinning tegen Jan gaf reden tot juichen, maar de remise tegen B-groeper Sjaak kostte
onverwacht punten. Jan kwam ook tegen René niet tot winst en zo verdiende René, in deze tweede cyclus meer punten dan
de clubkampioen. Hans handhaafde zich in de kopgroep dankzij winst in zijn inhaalpartij tegen Gerard en remise tegen
Frank. De remise tegen Frank was de enige partij die Gerard nog meer dan één punt opleverde. Zoals verwacht bleef hij
daarmee B-groeper Ronald niet voor en voor hem dus groep B in de volgende cyclus.
Eindstand 2e cyclus:
A2
A5
A1
A4
A6
A3

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

winst
A1,A5,A6
A3,A4
A2
A6

remise
B1
A1
A5,A6
A3
A1,A3
A4,A6

verlies
A1
A2
A2
A5
A2,A4
A5

gt

aw
1x
1x
2x

1x
2x

pnt
18,5
16
14
13
12
10

Ook in de derde cyclus goede resultaten voor René. Een mooie winstpartij tegen Pim en een afstraffing van het openingsexperiment 1.f4 in een vervangende wedstrijd tegen Frank Visser. Pim moest niet alleen door deze nederlaag terrein prijsgeven, hij verloor ook nog van Ronald door in een kansrijke stelling in tijdnood zijn dame weg te blunderen. En dat nog
wel op zijn verjaardag. De gedegen winst op zijn grootste concurrent verbleekte daardoor wel wat. Jan bleef langszij dankzij een overtuigende revanche tegen Frank en een zwaar bevochte overwinning tegen Hans waarbij de klok een grote rol
speelde.
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Resultaten 3e cyclus:
A5
A1
A6
A2
A4
A3

René Ordelman
Jan Evengroen
Ronald Mandersloot
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt

winst
A2,B6
A3,A4
A2
A1

remise
A4

verlies

gt

aw

A2
2x
A5,A6
A1
A1

A5

1x
2x

pnt
13
11
9
7
6
5

In groep B liep Ronald ook in de laatste ronden van de tweede cyclus geen averij op. Henk-Jan werd met huid en haar
opgepeuzeld en dat was voldoende voor promotie. Het beste resultaat in deze groep was echter voor Mick. Een vlotte winst
tegen Huibert en een veel tijd vragende remise in weinig zetten tegen Rien waren daar debet aan. De nederlaag tegen Mick
werd door Huibert weer gecompenseerd met een snelle zege tegen Sjaak. Op zijn beurt verdiende Sjaak weer extra punten
met zijn knappe remise tegen A-groeper Pim. Voor Henk-Jan waren er nog wel 4,5 punten met de winst tegen D-groeper
Panc, maar dat was onvoldoende om zich in groep B te kunnen handhaven.
Eindstand 2e cyclus:
B2
B5
B3
B4
B1
B6

Mick vd Berg
Ronald Mandersloot
Rien Duine
Huibert Looren de Jong
Sjaak in ‘t Veld
Henk-Jan Evengroen

winst
B1,B4,D10
B2,B4,B6
B5
B1,B6
B6
D1

remise
B3

verlies
B5
B3

B1,B2,B4
B3
A1,B3

gt

aw
1x
1x

B2,B5
B2,B4
B1,B4,B5

1x

pnt
19
18
16
15
14
10

In de derde cyclus is Gerard met zijn nog 100% hard op weg zijn plaats in groep A te heroveren. Ook Frank aast op een
plaats in de hoofdgroep, maar zag zijn streven gedwarsboomd door A-groeper René, die hij in plaats van de afwezige Mick
kreeg toegewezen. Rien blijft ook in deze cyclus goed meedoen in deze groep. Tegen Gerard kon hij niet op, maar zowel
Huibert als Sjaak werden bekwaam van het bord geschoven. Na drie nederlagen verschijnen er voor Huibert donkere wolken aan de horizon.
Resultaten 3e cyclus:
B5
B3
B6
B2
B1
B4

winst
Gerard vd Wouden
B2,B3,B4
Rien Duine
B1,B4
Frank Visser
B1,B4
Mick vd Berg
Sjaak in ‘t Veld
Huibert Looren de Jong

remise

verlies

gt

B5
A5
B5
B3,B6
B3,B5,B6

B1
B2

aw

1x

pnt
15
11
11
6
5
3

In groep C deden Frank en Leen in de tweede cyclus qua resultaten niet voor elkaar onder. In de laatste ronden een betere
score voor Frank en dat was voor hem juist voldoende voor promotie, met dank aan Arie Macdaniël die ook in de tweede
partij winstkansen had maar met remise tevreden was. Leen verloor het onderlinge duel van zijn voormalige buurman en
liet Aad in een bizarre partij met remise ontsnappen. Teus en Henk voegden nog een remise toe aan hun resultaten, maar
ontliepen daardoor de degradatie niet.
Eindstand 2e cyclus:
C1
C4
C3
C2
C5
C6

Frank Visser
Leen Boonstra
Arie Macdaniel
Aad vd Berg
Teus Boere
Henk Stuivenberg

winst
C2,C4,C6
C3,C5,C6
C1,C5
C6

remise
C3
C2
C1,C2
C3,C4,C5
C2,C6
C5

verlies
C3
C1
C4
C1
C3,C4
C1,C4,C6

gt

aw

1x
1x

pnt
19
19
17
15
10
8

Veel niet verwachte uitslagen in de eerste ronden van de derde cyclus. Arie wilde meer dan remise tegen Panc en kreeg
toen het deksel op zijn neus. Aad sneuvelde tegen een goed op dreef zijnde Bas (zie partij elders in dit blad) en diezelfde
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Bas counterde fraai terug na materiaalachterstand tegen Leen waarna hij alsnog remise binnenhaalde. De andere junior, Henk-Jan, ging
het minder voor de wind. Goede partijen dat wel, maar alleen maar winst tegen D-groeper Jan.
Resultaten 3e cyclus:
C2
C4
C5
C6
C3
C1

Aad vd Berg
Leen Boonstra
Bas Meijers
Panc Vink
Arie Macdaniel
Henk-Jan Evengroen

winst
C1,C6
C3
C2
C3
C1
D4

remise

verlies
C5

gt

C5
C4

aw
1x
1x
1x

C2
C4,C6
C2,C3

pnt
11
10
9
8
7
6,5

In groep D deed Panc in de slotronden van de tweede cyclus de beste zaken. Hij won van Ton en compenseerde zijn verlies tegen HenkJan met winst tegen Sjoerd. Evenveel punten waren er voor Ruben, die met dank aan Bastiaan nog vijf punten aan zijn totaal kon toevoegen. Voor promotie was dit echter niet voldoende. Bas ontfutselde niet alleen de Rietvelden de nodige punten maar was ook succesvol in
een dubbel optreden tegen Hendrik. Voor hem was het wel ruim voldoende voor een hogere groep. Goed nieuws was er voor Bastiaan
die tegen Ton vijf punten uit het vuur sleepte. Sjoerd blijft wachten op zijn eerste overwinning en de overigen waren er deze laatste twee
ronden meestal niet.
Eindstand 2e cyclus:
D1
D6
D10
D2
D7
D3
D4
D8
D5
D9

Panc Vink
Ruben Evengroen
Bas Meijers
Frans Dubois
Eric Jan Noomen
Hendrik Spee
Jan Vink
Bastiaan Rietveld
Ton van Smirren
Sjoerd Rietveld

winst
D3,D5,D9*
D4,D7,D8
D3,D8,D9*
D9
D9*
D4

remise
D2,D4

verlies
B6*

D3*
D1,D7
D2*
D10
D1

B2

gt

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

D6
D1,D10
D3,D6
D6,D10
D1,D8
D1,D2,D7,D10

D5

aw

pnt
19
19
17
15
11
11
7
9
4
4

Door de grote afwezigheid kan het geplande programma voor de derde cyclus hier in de prullenbak. Teus lijkt na zeges tegen Ton en
Hendrik weer op weg naar groep C. Ton ontsnapte met remise tegen Hendrik en dat resultaat stond ook tegen Frans snel op het bord.
Ook Ruben behoort tot de kanshebbers op promotie, maar het huiswerk gaat voor en dus is hij er niet altijd. Jan nam het op tegen de
jeugd, tegen de Evengroentjes kon hij niet op maar Sjoerd ging in sneltreinvaart ten onder.
Bij Henk Stuivenberg leidt het schaken tot nachtrustproblemen. Hij ziet voorlopig van verdere deelname af.

D1
D6
D2
D4
D5
D7
D3
D8
D9

Teus Boere
Ruben Evengroen
Frans Dubois
Jan Vink
Ton van Smirren
Eric Jan Noomen
Hendrik Spee
Bastiaan Rietveld
Sjoerd Rietveld

winst
D3,D5
D4*,D8*

remise

verlies

D5

gt

1x

D9*

C1,D6*
D1

D2,D3
D5

D1
D6
D4

* = gemiddeld resultaat
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aw
1x
2x
1x
1x
3x
1x
2x
2x

pnt
12
9
9
7
7
6
4
1
1
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stand huishoudelijke competitie
naam+groepsindeling

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e cyclus

totaal
2e cyclus

3e cyclus

totaal
punten

1.
2.
3.
4
5.
6.

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

8+8+8
8+8+8
8+8+8
6+6+8
8+8+6
6+8+8

4
4
4
3
4
3

20,5
19
13
17
13
21

18,5
14
16
18
12
13

7
11
13
9
15
6

74
72
70
67
66
65

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

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

4+6+6
8+8+8
6+6+6
8+4+6
4+4+4
4+6+6

2
4
3
4
2
2

19
19
15
6
17
19,5

16
11
19
19
15
14

11
5
6
11
11
5

64
63
61
58
57
56,5

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

Meijers (C)
Looren de Jong (B)
Boonstra (C)
Macdaniël, A. (C)
Vink, P. (C)
Boere(D)

2+2+4
4+6+6
6+4+4
6+4+4
4+2+4
2+4+2

1
2
3
3
2
1

19
17
7
11
10
18

17
15
19
17
19
10

10
3
10
7
8
12

55
53
53
52
49
49

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

Evengroen, HJ. (C)
Evengroen, R. (D)
Dubois(D)
Stuivenberg (--)
Noomen (D)
Vink, J. (D)
Spee (D)
Smirren, T. v. (D)
Rietveld, B. (D)
Rietveld, S. (D)

6+6+4
2+2+2
4+2+2
2+4+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2

3
1
2
1
1
1
1
1
1
1

12
12
9
17
13
13
12
12
9
5

10
19
15
8
11
9
10
4
9
4

6,5
9
9
6
6
7
4
7
1
1

47,5
47
43
40
37
36
33
30
26
17

veel kanshebbers op zilveren dame
Met veel ‘buitenlandse’ inbreng ging
het 40e toernooi om de Zilveren
Dame van start. Gezien de kwaliteit
van de deelnemers het sterkst bezette
toernooi sinds ooit met de deelname
van toppers van Nieuwerkerk a/d
IJssel en WSV uit Waddinxveen.
Daarnaast meldden zich ook een aantal huisschakers waaronder diverse
bekende gezichten uit het verleden
van De IJssel.
Een ongewijzigde toernooiformule,

dus ook nu weer minimatches
bestaande uit drie partijen van respectievelijk 60, 20 en 5 minuten met een
waardering van 4, 3 en 2 punten. De
eerste drie ronden ging het vooral om
plaatsing voor de finalegroep van acht
deelnemers die de laatste drie ronden
strijden om de wisselprijs, de Zilveren
Dame. De overigen gaan dan door
voor de Hoekveld trofee.
Zeker met zoveel favorieten moet het
die eerste ronden een beetje meezitten
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met de loting, zeker als je niet tot de
vier geplaatsten (Jan Evengroen, Pim
te Lintelo, Edo Pouwelse, Mark van
Putten) behoort. Die geplaatsten
waren in deze eerste ronden gevrijwaard voor onderlinge duels.
Smaakmaker van de eerste toernooihelft was ongetwijfeld Messemaker/
WSV‘er Bart van Putten. Hij trof het
zeker niet met zijn tegenstanders. In
de eerste ronde was zijn clubgenoot
Jeroen Eijgelaar zeker geen makkie,
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nodige punten gekost en na de 9-0
tegen Aad van den Berg moest daar
nog wat bij. De loting leverde in de
eerste ronde ook een titanenduel tussen Nieuwekerker Edo Pouwelse en
de WSV kampioen in spé Erik
Hennink, remise in de uur partij, verlies voor Edo in de rapidpartij en verlies van Erik bij het snelschaken
bracht een 5-4 uitslag voor de WSV
‘er op het scorebord. Beiden hadden
het daarna relatief gemakkelijker. Edo
won tweemaal met 9-0 van Gerard

van der Wouden en Peter Morgenrood
en Erik had weinig moeite met
Huibert Looren de Jong en Arie
Macdaniël. Al snoepte die laatste hem
met een remise bij het snelschaken
nog een puntje af. Zoiets kan kostbaar
zijn. Het overkwam ook Jeroen
Eijgelaar tegen Sjaak in ’t Veld en dat
kostte Jeroen net een finaleplaats.
Ondanks zijn nederlaag kwam ook
Jan Evengroen’s finaleplaats niet in
gevaar. Tweemaal 9-0 tegen Rien
Duine en Mick van den Berg leverden

Smaakmaker Bart van Putten.

desondanks 9-0. Daarna achtereenvolgend Jan Evengroen en Pim te
Lintelo. Winst voor de titelverdediger
in de uur partij bleek niet voldoende,
want bij het snellere werk werd hij
geklopt, 5-4 dus. Tegen Pim waren de
rollen omgedraaid, hier was de
IJsselspeler heer en meester bij rapiden snelschaak. Dat was ook nodig,
want anders was de finale aan zijn
neus voorbijgegaan. Een salon gelijkspel tegen Ronald Mandersloot had de

Edo Pouwelse en Erik Hennink op weg naar de finale.
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daarvoor voldoende punten. Frank
Visser moest in de derde ronde tegen
Mark van Putten aan de bak. Hij had,
na een 9-0 tegen Frans Dubois, twee
punten gemorst tegen Nieuwerkerker
Wim van de Wel en er moest dus nog
iets bij. In de uur partij miste hij in de
slotfase een opgelegde wint, maar met
hulp van zijn tegenstander werd dat
bij het rapidpartijtje weer goedgemaakt, 6-3 verlies, net genoeg dus.
Voor tegenstander Mark was het de
eerste tegenstand van kaliber, want
zowel Sjaak in ’t Veld als Panc Vink
hadden tegen hem weinig kunnen uitrichten. De laatste finale plaats ging
naar Nieuwerkerker Han Everaars. In
de eerste ronde 7-2 tegen Leen
Boonstra en in de tweede ronde met

het nodige geluk een 4-5 nederlaag
tegen Mick van den Berg en vervolgens een 9-0 tegen Ton van Smirren
(omhooggeschoten na zijn 9-0 tegen
Sjoerd Rietveld), bracht zijn totaal op
20 punten, ruim voldoende voor de
finale.
Behalve Jeroen Eijgelaar behoorde
ook Henk-Jan Evengroen tot degenen
die de finale net misten. Tegen Mick
van den Berg won hij alleen het snelschaken en goede overwinningen
tegen Leen Boonstra (7,5-1,5) en
Wim van de Wel (7,5-1,5) konden dat
puntenverlies net niet goed maken.
Arie Macdaniël moest, na een 9-0 in
de eerste ronde tegen Bas Meijers,
met een remise in de uur partij tegen
Peter Morgenrood twee punten inle-

veren en bleef die dus tekort komen.
Bij Ronald Mandersloot verhinderde
zijn broodheer de deelname aan de
derde ronde en daardoor zal hij ook
dit jaar de dame niet kunnen winnen.
Christian Macdaniël, inmiddels huisschaker, liet zien dat hij het schaken
nog niet is verleerd. Tegen Huibert
Looren de Jong won hij zijn rapidpartij en tegen Leen Boonstra werd dat
remise met vervolgens ook nog winst
bij het snelschaken. Een andere gast,
Schoonhovenaar Aad van der Meer,
had met een 0-9 tegen Wim van de
Wel en een 3-6 tegen Hendrik Spee
een slechte start. Met een 9-0 tegen
Bastiaan Rietveld maakte hij daarna
weer heel wat goed.

De stand na de 3e ronde met de behaalde punten in de diverse categorieën:
60
Zilveren Dame
1. Mark v. Putten
2. Jan Evengroen
3. Erik Hennink
4. Edo Pouwelse
5. Han Everaars
6. Frank Visser
7. Pim te Lintelo
8. Bart v. Putten
Hoekveldtrofee
1. Jeroen Eijgelaar
2. Henk-Jan Evengroen
3. Arie Macdaniël
4. Rien Duine
5. Ronald Mandersloot
6. Wim vd Wel
7. Huibert Looren de Jong
8. Mick vd Berg
9. Aad vd Meer
10. Gerard vd Wouden
Peter Morgenrood
12. Bas Meijers
13. Sjaak in ’t Veld
14. Ton v. Smirren
Panc Vink
Leen Boonstra
17. Teus Boere
18. Hendrik Spee
19. Aad vd Berg
20. Christian Macdaniël
21. Frans Dubois
22. Hans Lodeweges
23. Bastiaan Rietveld
24. Cees de Kwaadsteniet
Sjoerd Rietveld
Jan Vink

20

5

afw

tot

12
12
10
10
10
6
6
8

6
6
9
6
6
9
7,5
6

6
4
3
6
4
4
5
4

24
22
22
22
20
19
18,5
18

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

6
3
6
6
4,5
4,5
0
6
6
3
3
3
3
3
3
3
8,6
2,3
5,6
4,5
3
3
0
0
0
0

3
6
5
2
3
2
4
0
2
2
2
4
3
2
2
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0

17
17
17
16
14,5
12,5
12
12
12
11
11
11
10
9
9
9
8,6
8,3
7,6
7,5
7
5
2
0
0
0

1

1

1
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uit de media
Naar nieuws over werelds sterkste
schaaktoernooi in Linares moest je
knap zoeken in de media, maar een
curiositeit als het wk dartschaak
(schakersinformatie internet) of
schaakdarts (AD) kwam in de pers
goed aan zijn trekken. Dit vond plaats
op 28 februari in hotel Krasnapolsky
in Amsterdam in zaal de Wintertuin.
Op heilige grond, aldus de organisatoren, omdat hier in deze zaal de laatste
partij werd gespeeld tussen Euwe en
Aljechin in 1935, waarbij Euwe z’n
wereldtitel veroverde. Vier duo’s
bestaande uit darters en schakers/
schaaksters streden om dit eerste
wk.Hoewel de titel anders doet vermoeden, hield eenieder zich aan zijn
eigen professie. Er waren dus geen
dartende schakers/ schaaksters en
evenmin schakende darters. Er zijn
ook geen overeenkomsten, aldus melden de dart toppers in het AD van 1/3.
Het schaken bestaat uit snelschaakpartijen van drie minuten. AD verslaggever Pim Sedee: ‘Snelschaken is
een genot om te zien. De stenen (!)
schieten over het bord..’ Het koppel
bestaande uit dartfenomeen Andy
Fordham en schaakdiva Alexandra
Kosteniuk (AD: ‘The Beauty and the
Beast’) werd winnaar. Zij klopten in
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de finale Raymond van Barneveld en
Tea Lanchava.
Het belangrijkste schaaknieuws kwam
op 12 maart uit Linares waar winnaar
Gary Kasparov na zijn (enige) verliespartij tegen Topalov in de laatste ronde meedeelde dat hij het toernooischaak voor gezien houdt. Voor veel
insiders nauwelijks te geloven. Zowel
Hans Böhm (NOS radio), Lex
Jongsma (Telegraaf) als Hans

Klippius (AD) denken dat het slechts
tijdelijk is en verwachten dat ’s
werelds sterkste schaker na verloop
van tijd weer een triomfantelijke
comeback zal maken.
Eerder al had hij zich teruggetrokken
uit de strijd om de wereldtitel omdat
de FIDE er niet in slaagde zijn tweekamp met FIDE wereldkampioen
Kasimdzjanov te organiseren.
Volgens Van Wely in het AD van
12/3 één van de aanleidingen van dit

besluit. ‘Het is een man met charisma
en uitstraling. Hij heeft veel voor het
schaken betekend. Nu moeten Anand
en Kramnik de kar trekken. Ik weet
niet of de sponsors in het schaken dat
zo leuk vinden.’ In hotel Anibal in
Linares werd als aandenken kamer
103, waar hij altijd tijdens het toernooi verbleef, omgedoopt tot La habitación Kasparov, zo meldde Edwin
Winkels in de AD Sportkrant van
15/3.

Voor de liefhebbers hieronder de uitslag van Linares 2005:

1
2
3
4
5
6
7

Kasparov
Topalov
Anand
Leko
Adams
Kasimdzhanov
Vallejo Pons

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

2
0,5/0
xx
1/0,5
0,5/0,5
0/0,5
0,5/0
0/0

Kasparov werd winnaar in Linares
omdat hij de meeste partijen met
zwart had gewonnen en incasseerde
de hoofdprijs van 100.000 euro.
Eerder, eind 2004, had hij ook al het
sterk bezette kampioenschap van
Rusland gewonnen. Met categorie 18
deed het toernooi weinig onder voor
Corus (categorie 19). Ongeslagen
werd hij eerste met 7,5 uit 10 en 1,5
punt voorsprong op nummer twee
Grischuk. Tussen een historisch treffen met de twee andere K ‘s, Kramnik
en Karpov kwam het helaas niet.
Kramnik was ziek en Karpov liet het
op het allerlaatste moment afweten
vanwege zakelijke aangelegenheden.
Een imposant slot van Kasparov ’s
roemrijke schaakcarrière.
Er was veel overleg voor nodig, maar
Bobby Fischer, de oud-wereldkampioen die de Sovjets in 1972 van de
schaaktitel beroofde, is sinds 26 maart
weer vrij. Persberichten meldden al
meerdere overleg in IJsland over de
toekenning van een IJslands paspoort.
Maar daarnaast waren er ook berichten dat Japan de gearresteerde schaker

3
0,5/0,5
0/0,5
xx
0,5/0,5
0,5/1
0,5/0
0,5/0,5

4
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
xx
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5

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

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

alleen naar de VS wilde sturen. Daar
waren weer argumenten tegen omdat
Fischer geen Japanse wet had overtreden. Het werd dan toch IJsland, prima
volgens Fischer, ‘Als ik maar bij die
klote Jappen weg ben’, meldde hij op
de IJslandse TV. Ook had hij weinig
goede woorden over voor de regeringsleiders van Japan en de VS,
‘Koizumi en Bush zijn misdadigers.
Ze zouden opgehangen moeten worden’, aldus Fischer bij zijn vertrek.
In het laatste nummer van het blad
van de correspondentieschakers,
Schaakschakeringen 369, natuurlijk
uitgebreid aandacht voor het wereldkampioenschap van Joop van
Oosterom. Het toernooi werd
gespeeld per e-mail en daar was Van
Oosterom een voorvechter van, briefpost ging hem te langzaam. Na zijn
tweede plaats in het 15e wk, achter
Gert Timmermans, nu dus eerste in
het 18e wk dat in juni 2003 van start
ging. Maar zou Van Oosterom de zetten allemaal zelf gedaan hebben,
vroeg Tim Krabbé zich af in zijn
rubriek in het AD Magzine van 2
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7
1/1
1/1
0,5/0,5
0,5/0,5
1/0,5
0,5/0
xx

8
8
6,5
6
5,5
4
4

april, daarbij verwijzend naar diens
werknemer ex schaakprof Jeroen
Piket. ‘Ik heb geen Ik heb geen bewijzen dat Piket zich met de kampioenszetten van Van Oosterom heeft
bemoeid, maar laten we het eens van
de andere kant bekijken. Van
Oosterom betaalt Piket een riant salaris als secretaris. Dan zal hij niet
graag zien dat die zijn tijd verlummelt
met schaken. Maar Van Oosterom
zèlf doet mee aan het wereldkampioenschap correspondentieschaak.
Dat kost zo'n 5 uur per zet. Hij is de
afgelopen twee jaar dus constant met
schaken bezig geweest. Dan zal zijn
persoonlijk secretaris wel eens binnen
zijn komen vallen, nèt terwijl hij zat
te analyseren. Wat er dan gebeurd is
lijkt me duidelijk. Van Oosterom
gooit meteen de stukken door elkaar
en roept: 'Hola, schaken, daar betaal
ik je niet voor. Weg jij, ga secretarisdingen doen.' Wereldkampioen correspondentieschaak? Wereldkampioen
delegeren, lijkt me eerder.’ Aldus
Krabbé.

