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Bij de voorplaat:
‘The Game’, een afbeelding van een schilderij van

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

Henryette Weijmar Schultz afkomstig uit het boek
Spel uit de Kunst in de Kunst . Auteur L.C.M.
Diepstraten geeft hierbij de volgende beschrijving:
‘De wereld is hier een symbool van het schaakspel.

Materiaalbeheer

:

Teus Boere, Pijlkruid 16, 2841 SV Moordrecht,
tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

De zwart-witte velden zijn op een bolvormig vlak
geschilderd en tegen de achtergrond zien we een
licht en donker hemellichaam zweven. Centraal op
het schaakbord zit een danser in het wit met een
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Senioren
Junioren
(16-19 jaar)
Aspiranten
(t/m 15 jaar)
Donateurs

€ 85,--

rode jas op de linker knie en met de handen opgeheven naar de zwarte koning. Een zwarte en een

€ 45,--

witte loper, een wit paard, een zwarte toren, twee
witte pionnen en een zwarte, en tenslotte een dame

€ 28,-€ 16,--

van menselijk gestalte met een rood gewaad zijn
de stukken in het spel. Een witte zwaan komt links
onder het tafereel in vliegen. Onder tegen de zwar-

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

te koning zit een mooie ringstaartmaki, die zijn
staart om de zwarte pion heeft geslingerd.
Als dierenliefhebster plaatst de kunstenares de
mens naast het dier in een fantasiewereld die
schoonheid uitstraalt, maar die soms ook bedreigd
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www.bergmick.freeler.nl/ijsselset.htm
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van de redactie
‘The Game’ (zie voorpagina) is weer
begonnen, de kop van het schaakseizoen 2005/06 is er inmiddels af en
van het wel en wee een verslag in dit
nummer. De grootste verandering in
vergelijk met voorgaand seizoen is
natuurlijk het nieuwe competitiesysteem. Er wordt nog eens uit de doeken
gedaan hoe je aan je punten en je
tegenstander komt. De eerste resultaten getuigen van een spannend verloop met soms verrassende resultaten,
maar welk systeem er ook wordt
gekozen, de besten blijven de besten.
Op papier lijkt het een knap zwaar
RSB seizoen te worden en in de praktijk is dat niet anders. Van de eerste
vijf wedstrijden werd er slechts één
gewonnen en viermaal dolven
IJsselschakers het onderspit. Het eerste team moet drie teams onder zich
houden om zich te handhaven. Het
eerste klapje werd uitgedeeld aan een
verzwakt ex KNSB team, een tweede
ex KNSB team bracht een omgekeerde uitslag op de borden. De andere
twee teams kregen te maken met de
dadendrang van onze Waddinxveense
buur. Dat liep niet goed af met het
tweede en het toch niet gedegradeerde
derde. Of dat goed gaat aflopen is de

vraag, want ook in de tweede wedstrijd van het derde ging het mis.
Geflatteerde nederlagen wellicht,
maar toch...
Aandacht is er ook voor schaakgeschiedenis. Ruim 25 jaar geleden,
toen schaken voor de media nog een
interessante sport was, stond Jan
Timman in de schijnwerpers in het
interzonetoernooi in Rio de Janeiro.
Een terugblik op dat toernooi met
daarbij een eindspel wat de gemoederen danig bezig hield en later vele
bladzijden vulde.
De toernooitijgers schoven ook in de
zomermaanden achter de borden. Her
en der werden goede resultaten
geboekt. Vooral de Evengroenen
weerden zich daarbij uitstekend. Het
bleef niet bij streektoernooien, ook op
nationaal niveau en bij de persoonlijke kampioenschappen van de RSB
deden zij van zich spreken.
Ook de jeugd is weer van start
gegaan. Zo als altijd aan het begin
diverse nieuwe gezichten. Het contingent uit Nieuwerkerk neemt toe, maar
een Moordrechter is tot nu toe nog
steeds de sterkste.
Bijzondere schaaknieuwtjes vullen de
rubriek uit de media. Wat hebben Jan

Ulrich en Lance Armstrong met schaken te maken? Hebben we echt een
nieuwe wereldkampioen? Hoe blij is
Nederland met EK teamkampioenschap? Waarom kan je met een gebroken hand niet schaken? Hoeveel zetten duurt de kortste ten onrechte
opgegeven partij? Welke slaapkamergeheimen speelden een rol op het
NK? Etc.
Naast het jaarprogramma voorts ook
de stand van zaken t.a.v. de initiatieven van de Moderne Schaakbond, de
rapidcompetitie, de ledenvergadering
in vogelvlucht, het snelschaaktoernooi, de ratingontwikkeling, het denksportfestival en korte berichten met
betrekking tot ons schaakmateriaal,
pr-zaken, nieuwe adverteerders en
vreugdevolle feiten in de gezinssituatie van een vooraanstaand lid.
Zoals altijd stelt de redactie bijdragen
van leden bijzonder op prijs, dus ziet
u een bijzonder schaaknieuwtje, heeft
u een mooie partij (stand) of een
leuke schaakanekdote, breng ons op
de hoogte. Volgens de planning zal
het volgende nummer in januari verschijnen.

aan de weg timmeren
Het valt voor kleine verenigingen en
zeker schaakverenigingen niet mee om
het hoofd boven water te houden. Voor
handhaving van het bestaan is PR,
publiciteit, bekendheid of hoe je het ook
wilt noemen een dwingende noodzaak.
Er moet dus aan de weg worden getimmerd. Zo ook bij De IJssel en dat
gebeurde.
Het begon in augustus met een schaaksimultaan van Pim te Lintelo op het
jaarlijkse buurtfeest van de Steinenbuurt
in Gouda, het woongebied van voorzitter en secretaris. Met vaardigde hand
schoof Pim de super amateurtjes van het

bord, hier en daar een halfje weggevend, maar dat gold niet voor de IJssel
voorzitter die moest er aan geloven,
kostte wat het kost.
Eind augustus was De IJssel weer present met de schaakstand op de braderie
in Moordrecht. In de loop der jaren veel
vaste bezoekers en veel jeugdige klanten. Bas Meijers kreeg een ‘Knoop’
complex, de Evengroen broers klopten
de Jacobsen en Ronald Mandersloot
probeerde een ieder die maar naar een
schaakbord durfde te kijken te strikken
voor het Straten- en Bedrijventoernooi.
Soms curieuze partijen met als hoogte-
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punt ditmaal de onderlinge strijd tussen
twee bezoekers die lustig door speelden
nadat de koning was geslagen.
In September organiseerden het kinderdagverblijf het Gruttonest en peuterspeelzaal het Kwetternest in
Moordrecht een informatieve ouderavond met als onderwerp Sporten in
Moordrecht. De IJssel was één van de
tien sportverenigingen die acte de presence gaf. Secretaris en penningmeester
informeerden diverse belangstellende
ouders over de mogelijkheden van de
jeugd bij De IJssel. We denken ook aan
de toekomst. (Aad)
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schaakgeschiedenis:
heel nederland leeft in 1979 mee met timman in rio
In 1979 was heel Nederland in de ban
van Jan Timman, toen 28 jaar. Hem
werden goede kansen toebedacht om
zich via het interzonetoernooi te
plaatsen voor de WK kandidatenmatches met als uiteindelijk doel de
uitdager te worden van wereldkampioen Karpov. Zover was toen na
Euwe in 1937 geen Nederlander meer
gekomen. Net als Euwe destijds wist
Timman zich financieel gesteund door
een comité, het Timmancomité. Dat
maakte het mogelijk ter voorbereiding
een tweekamp te spelen tegen de
Russische topper Polugajevsky en
voorts kon hij zich daardoor de
Zweed Ulf Andersson als secondant
permitteren.
Het toernooi had niet alleen de aandacht van de schaakjournalisten, toen
nog in grote getale, maar ook ‘gewone’
sportjournalisten als Henk Spaan, Mart
Smeets en Jan Mulder meenden hun
zegje te moeten doen. Vaak tot hoon
van de eerste groep over het onbegrip
en ontbreken van kennis van zaken.
Zelfs de tv en radio deden mee in de
schaakhausse die Nederland overspoelde. ‘Het publicitair effect van de zware
en omslachtige weg, die in de schaakwereld voor het wereldkampioenschap
is uitgestippeld, is eens en te meer
bewezen’ schreef Donner later in het
blad Schaakbulletin.
Jan Timman had zich via een zonetoernooi geplaatst voor het interzone
toernooi dat in 1979 zou plaatsvinden
in Rio de Janeiro. Van elk van de
twee interzonetoernooien zouden de
nummers een tot en met drie zich
plaatsen voor de kandidatenmatches
die uiteindelijk de kandidaat zou opleveren die de strijd mocht aanbinden
met wereldkampioen Karpov. Tot de
favorieten behoorden behalve
Timman, de Duitser Hübner, de
Hongaar Portisch en de oud-wereldkampioen Petrosjan uit de Sovjet
Unie. Ook de Braziliaan Mecking
behoorde tot de kanshebbers maar hij
trok zich na de tweede ronde terug.

Aan het bord voor de laatste partij.

De strijd om de eerste drie plaatsen
ging inderdaad tussen de vier favorieten, waarvan er dus één moest afvallen. In totaal speelden de 18 deelnemers 19 ronden, waarvan ze er twee
vrij hadden. Dit en het grote aantal
afgebroken partijen maakte de stand
niet overzichtelijk. Met 2,5 uit 6 had
Timman een slechte start, maar ook
de anderen lieten steken vallen. Na 12
ronden ging Portisch met 8 uit 12 aan
de leiding gevolgd door Hübner met
7,5 uit 10, de verrassende Braziliaan
Suneye met 7 uit 10 en Petrosjan met
6,5 uit 10. Timman had toen 5,5 uit
10 en nog een afgebroken partij tegen
Velimirovic die de gemoederen van
de schaakliefhebbers danig bezig
hield (zie partij). Drie ronden later
ging Hübner aan de leiding (9,5 uit
14) en deelden Portisch met Petrosjan
de tweede plaats met 9 uit 13.
Timman had toen 7,5 uit 13, maar nog
steeds de kansrijke afgebroken partij
tegen Velimirovic. De winst in die
partij en vervolgens nog tweemaal
winst bracht zijn totaal bij het ingaan
van de laatste ronde op 10,5 uit 16.
Hübner, die de laatste ronde vrij had,
was geëindigd op 11,5, Portisch stond
op 11 en Petrosjan, net als Timman,
op 10,5. In theorie zouden zij allen
gelijk kunnen eindigen en in dat geval
zou een vierkamp beslissen over wie
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moest afvallen.
Op de dag van de laatste ronde deed
Rona Petrosjan, volgens Timman in
zijn boek ‘Het Smalle Pad (1988)’ via
Timman’s vrouw het voorstel dat
Petrosjan en hij beiden in de laatste
ronde remise zouden spelen. Een
tweekamp zou dan beslissen wie zich
zou plaatsen. Het voorstel werd door
Timman van de hand gewezen. Hij
had in Garcia een zwakkere tegenstander dan Petrosjan die tegen Ivkov
moest aantreden die zelf bij winst en
verlies van Timman ook nog een kans
had. Bovendien speelde Timman met
wit en had Petrosjan zwart. Het werd
een spannende finish. Nadat Portisch
al snel remise was overeengekomen
verspeelde Ivkov rond de tijdcontrole
door twee opeenvolgende fouten in
tijdnood een zekere remise waardoor
Petrosjan ook op 11,5 punten kwam
en Timman dus moest winnen. Deze
had in zijn afgebroken partij een pion
meer en ook positioneel leken de
vooruitzichten gunstig. Na de 40e zet
stond het hier alsvolgt:

In plaats van af te breken speelde
Timman nog 41.Pa4 ‘Een ernstige
fout, voortkomend uit ongeduld’
aldus Timman, ‘Wit wil naar een
loper-paard eindspel afwikkelen in
plaats van zijn koning rustig naderbij
te brengen door 41.Kf2. Ik had een
vage angst voor 41...Kc7 42.Th6
Txb3, maar na 43.d6+ Kc6 44.Pa4
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heeft zwart geen afdoende verdediging meer, aangezien 44...Td3 op
45.d7+ faalt.’ Al snel bleek dat, als
zwart de goede zet had afgegeven,
een loperoffer hem nu remise zou
opleveren. En inderdaad had Garcia
de goede zet 41...Txb6 afgegeven en
na 42.axb6 Lxd5 43.Pxc5 a5 44. Kf1
Kc8 45.Kf2 Kb8 46.g3 hxg3
47.Kxg3 komt het loperoffer
47...Lxb3 waarna wit na 48.Pxb3 a4
49.Pc1 Kb7 50.Kf4 Kxb6 in de volgende stelling niet verder dan remise
komt.

51.Ke5 a3 52.Kd6 Kb5 53.Kd5 Kb6
54.h4 Kc7 55.Pa2 Kd7 56.h5 Ke7
57.Ke5 Kf7 58.Kf5 Kg7 59.Kg5 Kf7
60.Kh6 Kg8 61.Pc3 Kh8 62.Kg5
Kg7 63.h6+ Kf7 64.Kf5 Ke7 65.Pa2
Kf7 66.Pb4 Ke7 67.Pc2 (0,5-0,5)
Daarmee eindigde Timman als vierde
en was derhalve uitgeschakeld voor
de kandidaten matches. In zijn boek
schrijft Timman: ‘Reeds was een sterke geruchtenstroom in Rio op gang
gekomen. Petrosjan zou de partij
tegen Ivkov gekocht hebben. Rona
was de dag tevoren samen met Ivkov
in een bontwinkel gesignaleerd en
ook verder hadden ze veelvuldig in
elkaars gezelschap verkeerd. Het
gerucht drong ook door tot het

Westduitse weekblad Der Spiegel dat
het onomwonden als nieuwsfeit
bracht zonder ruimte voor twijfels te
laten. Van andere kanten werd het
gerucht ten stelligste ontkend. Larsen
en Portisch, die Ivkov al van hun
jeugdjaren kennen, weigerden categorisch te geloven dat de Joegoslavische
grootmeester opzettelijk zou hebben
verloren, onder welke omstandigheden dan ook. Opvallend was dat er
nauwelijks mensen waren die geen
mening over de kwestie hadden. Zelf
had ik mijn twijfels. Aanvankelijk
geloofde ik dat Ivkov en Petrosjan een
deal gemaakt zouden kunnen hebben
afhankelijk van mijn resultaat. Als ik
namelijk zou winnen, was remise of
verlies voor Ivkov vrijwel hetzelfde,
terwijl Petrosjan alleen gebaat was bij
winst. Langzaam aan liet ik echter
mijn wantrouwen varen. In de
Schaak-informator analyseerde Ivkov
de partij heel serieus en uit vertrouwde bron vernam ik dat hij furieus was
over het artikel in Der Spiegel.’
Hoe verging het de winnaars?
Petrosjan sneuvelde al in de kwartfinale tegen de latere uitdager Kortsnoi.
Portisch klopte Spasski, maar verloor
vervolgens van Hübner. De Duitser
trok zich in de finale tegen Kortsnoi,
bij een 3,5-4,5 stand met nog twee
partijen te spelen, terug. De stress
werd hem te veel. Zo werd Kortsnoi
in 1981 de uitdager van Karpov, een
match waarin hij met 11-7 het onderspit dolf.
Met uitzondering van Petrosjan slaagden de anderen erin om na de cyclus
die in 1981 eindigde nog een aantal
malen de kandidatenmatches te halen.
Hübner was door zijn resultaat automatisch geplaatst voor de daaropvolgende matches, maar werd daarin in
de halve finale uitgeschakeld door
Smyslov. In 1990 plaatste hij zich

voor de vierde en laatste maal. Nu
sneuvelde hij echter in 1991 al in de
kwartfinale tegen Timman. Portisch
bereikte nog tweemaal de laatste acht
en bracht daarmee zijn totaal op zeven
deelnames. In 1983 sneuvelde hij in
de kwartfinale tegen Kortsnoi en in
1988 eveneens in de kwartfinale tegen
Timman. Ook voor Timman braken
dus toch nog betere tijden aan. In
1985 plaatste hij zich voor het eerst,
maar verloor de match tegen
Yusupov. In 1988 was hij er opnieuw
bij. Eerst winst tegen Salov, vervolgens in de kwartfinale ook tegen
Portisch en in de halve finale tegen
Speelman. In de finale in 1990 werd
hij verslagen door Karpov. Door deze
finaleplaats was hij in de volgende
cyclus opnieuw van de partij. Daarin
versloeg hij achtereenvolgens Hübner,
Kortsnoi en Yusupov. De finale tegen
Short werd verloren, maar omdat deze
koos voor de ‘wilde finale’ tegen
Kasparov, mocht hij in 1993 toch de
titelmatch spelen tegen Karpov. Hij
verloor die match met 8,5-12,5.
Inmiddels 26 jaar later behoort
Timman met een rating van 2625 en
een 78e plaats op de wereldranglijst
nog steeds tot de wereldtop. Dat geldt
zeker ook voor de nu 57 jarige
Hübner. Hij is de nummer een van
Duitsland en staat 65e op de wereldranglijst. Portisch, 68 jaar, behoorde
in 2002 nog tot de eerste 100 spelers,
maar is nu met 2536 nummer 363 op
de wereldranglijst. Petrosjan overleed
in 1984, 55 jaar oud. Garcia, die
Timman in de laatste ronde zo dwars
zat, overleed in 1990 ten gevolge van
een verkeersongeval. Ook
Velimirovic (63), de man van het
veelbesproken eindspel is van het
internationale front verdwenen. Hij
staat met een rating van 2472 op
plaats 911. (Aad)

timman-velimirovic
In de partij Timman-Velimirovic
zijn 77 zetten gedaan. Voor de tweede maal is de partij afgebroken. In
Schaakbulletin 144 van November

1979 gaf Timman het volgende
commentaar: ‘Diezelfde avond konden Andersson, Torre en ik geen
duidelijke winstweg vinden.
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Uiteraard niet! De volgende ochtend
werd ik vroeg wakker en zoals zo
vaak had de slaap een duidelijke
richting gewezen; feilloos wist ik het
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bijgewerkte eerste deel van Chéron
(Lehr- und Handbuch der
Endspiele), het enige dat ik bij mij
had, in mijn boekenkoffer te vinden.
Wie schetst mijn verbazing toen ik
op blz. 323 exact de afgebroken stelling aantrof, mijn vreugde toen ik las
dat wit gewonnen stond en tenslotte,
na enig snuffelen in de variantenbrei, de ontgoocheling, dat het
geheel niet binnen de 50 zetten zou
lukken tegen het beste tegenspel?
Al voor het tweede afbreken waren
al 14 zetten gedaan zonder dat een
stuk geslagen of een pion verzet was
en indien dit na 36 zetten nog steeds
het geval zou zijn, zou de partij op
grond van de ‘vijftig zetten
regel’remise worden.
In ‘Het Smalle Pad’ geeft Timman
een uitgebreide toelichting op de
verdere gang van zaken. ‘We hadden één volle week de tijd. Na enkele dagen waren we erin geslaagd op
nog drie verschillende punten versnellingen te vinden van het winstproces. Het zou hooguit 48 zetten
duren totdat ik de a-pion zou winnen. Tevreden konden we achterover
leunen en in een interview met de
Nederlandse radio deelde ik het
heuglijke feit mee. De stelling was
inmiddels via de media tot alle lagen
van de bevolking doorgedrongen.
Mijn optimistische geluiden konden
de algemene bezorgdheid niet wegnemen. Ook in Rio de Janeiro waren
er maar weinigen die geloofden dat
ik het karwei binnen 50 zetten zou
klaren. Ulf (Andersson) en ik koesterden onze bevindingen zorgvuldig.
We kenden het eindspel tot in de
finesses en hadden het beiden tegen
wie dan ook met slechts vijf minuten
bedenktijd kunnen uitspelen. Met
wit zouden we winnen binnen 50
zetten, ongeacht de verdediging die
ons voorgeschoteld zou worden.
Toen de dag van uitspelen eindelijk
daar was, gebruikte ik slechts een
kwartier voor de resterende zetten.
Velimirovic deed op twee momenten een iets minder nauwkeurige zet,
zodat de winstvoering slechts 40 zetten duurde vanaf de 64e zet toen
voor het laatst werd geslagen.’

In zijn rubriek in de Volkskrant
meldde Donner dat de partij dan wel
theoretisch remise mocht zijn, maar
dat er altijd nog gespeeld moest
worden. Na afloop van de partij
schreef hij: ‘Het werd al direct na de
hervatting duidelijk dat Velimirovic
niet begreep waar het in dit eindspel
nu eigenlijk om gaat. Timman
strooide hem zand in de ogen met
een schijnmanoeuvre, wist daardoor
vele tempi te winnen, de winstprocedure dusdoende aanzienlijk te versnellen en nog lang voor de fatale
114e zet kon hij tenslotte de zwarte
pion van het bord nemen. Want
Timman is wél een groot eindspelkunstenaar. Hij speelde perfect, zonder aarzelen en met een deskundigheid alsof hij Cheron zelf was.’
Hieronder dit eindspel met een deel
van het commentaar van Timman,
zoals het verscheen in
Schaakbulletin 144 en in zijn boek
Schaakwerk.

Stand na de 77e zet van zwart.
78.Ke7 Kh7 79.Tg3 Kh6 80.Kd6
Anderssons eerste nieuwtje. Wit laat
Chérons omslachtige methode
80.Ke6 Kh5 81.Kf5 Kh6 82.Ke4
Kh5 83.Kf4 Kh6 84.Kf5 Kh7
85.Ke4 Kh6 86.Kd5 Kh5 87.Kc4
Kh4 88.Tg8 achterwege. In de partij
ontstaat deze stelling na wit's 84e
zet. Vijf zetten gewonnen dus.
80...Kh5 81.Kc5 Kh4 De dreiging
was eenvoudig 82.Kb4 gevolgd door
83.Txa3. Deze afwikkeling is slechts
mogelijk als de zwarte koning op de
h-lijn is afgesneden. Dus moet wit
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verder manoeuvreren. Het voornaamste wat hij moet bewerkstelligen is dat de zwarte koning niet naar
h6 terug kan. 82.Tg8 Le5 Het meest
hardnekkig. Na 82...Lf6 83.Tg6 Le7
(niet 83...Lb2 84.Kb4 en wit wint
direct) 84.Kd5 Kh5 85.Tg8 zou wit
enige tempi hebben gewonnen.
83.Kd5 Een belangrijke zet. De
zwarte loper wordt naar b2 teruggedwongen. 83...Lb2 84.Kc4 Lf6 (Er
waren critici die vonden dat zwart
84...Le5 had moeten spelen.
Timman zet in Schaakbulletin 144
en later ook in zijn boek
Schaakwerk 1 uitgebreid uiteen,
waarom hij daar juist op had
gehoopt.) 85.Tg6 Lg5 86.Kd5 Lc1
De zwarte koning kan niet meer naar
h6 terugkomen. 86...Kh5 87.Tc6
Ld2 88.Ke6 Kg5 89.Tc4 Kh6
90.Tc2 Le1 (of 90..La5) 91.Th2+
Kg5 92.Th3 Lb4 93.Tf3 Kg4 Dit
veld is taboe voor de zwarte koning,
wit wint nu snel omdat de loper niet
naar g7 kan. 94.Tb3 Lf8 95.Tb8 Lh6
96.Tc8 Ld2 97.Tc2 Lh6 98.Tc4+
Kg5 99.Kf7 Kf5 100.Tc3. 87.Ke4
Lb2 88.Kf5 Kh5 89.Td6 Het begin
van een noodzakelijk intermezzo.
89...Kh4 90.Td3 Lc1 91.Tc3 Lb2
92.Te3 De enige manier om verder
te komen. 92...Lc1 93.Te1 Ld2 Ook
na 93…Lb2 zou het, gebruikmakend
van de handboek theorie, precies
binnen de 50 zetten zijn gelukt.
Maar ook hier hadden Andersson en
Timman een veiligheidsklep ingebouwd die 6 zetten sneller was dan
de handboektheorie. Ook dit is uitgebreid terug te vinden in Timman’s
boek Schaakwerk 1. 94.Th1+ Kg3
95.Td1 Lb4 96.Td3+ Snijdt de
zwarte koning onder de derde rij af.
96...Kf2 97.Ke4 Ke2 98.Kd4 Lc5+
99.Kc4 Le7 100.Th3 Ld6 101.Kb3
Lf8 Hardnekkiger was 101...Kd2,
maar het maakt reeds geen verschil
meer, want wit is ruim op na
102.Th6 Lc5 103.Tc6 Le7 104.Tc7
Lf8 105.Tf7 Lc5 106.Kc4 en de
loper moet de diagonaal a3-f8 verlaten, waarop 107.Kb4 de a-pion wint.
102.Th8 Ld6 103.Ta8 (1–0)
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het nieuwe competitiesysteem
Voor dit schaakseizoen is voor de clubcompetitie gekozen voor een nieuw
competitiesysteem. Hoe werkt dit nu
precies?
Het uitgangspunt is de clubrating. Bij
aanvang is deze voor ieder vastgesteld
aan de hand van zijn KNSB rating en
resultaten in de competitie 2004/05. Dat
was de startrating en die wijzigt conform de behaalde resultaten in deze
competitie.
De rating is vervolgens weer de basis
voor de indeling van de wedstrijden. In
totaal zijn er 31 competitieronden die
worden opgesplitst in vier perioden met
respectievelijk 7, 6, 6 en nogmaals 6
speelronden. In elke periode kan men
maar eenmaal tegen elkaar spelen. Met
in achtneming daarvan worden de wedstrijden op basis van de rating op dat
moment volgens Zwitsers systeem ingedeeld. De definitieve indeling vindt
plaats onmiddellijk bij aanvang van een
speelronde met uitzondering van de

wedstrijden van jeugdspelers. Hun wedstrijdindeling wordt enige dagen eerder
op de website gemeld. In verband met
de voor hen geldende speelduur kunnen
hun tegenstanders dan desgewenst de
wedstrijden eerder aanvangen.
Voor de waardering van de resultaten
is het waardecijfer van iedere deelnemer
belangrijk. Dit waardecijfer is gekoppeld aan de clubrating en wisselt dus
steeds. Bij winst krijgt men de punten
overeenkomend met het waardecijfer
van de tegenstander. Bij remise 2/3 deel
en bij verlies 1/3 deel van deze punten.
Deelnemers die tijdens een speelronde
uitkomen voor een RSB team of daar
anderszins (wedstrijdleiding) bij betrokken zijn, krijgen 2/3 deel van hun eigen
punten (waarderingscijfer). Dat laatste
geldt ook als men vanwege een oneven
aantal geen tegenstander heeft.
Voor een goed verloop van de wedstrijdindeling is het noodzakelijk dat de
wedstrijdleider tijdig op de hoogte is
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van eventuele afwezigheid. Bij afwezigheid krijgt de helft van zijn eigen punten. Belangrijk is dat men gedurende het
seizoen tweemaal een bye kan opnemen
en in dat geval krijgt men niet de helft
maar 2/3 deel van de eigen punten.
De som van de behaalde punten bepaalt
de rangschikking. Hierbij moet men er
attent op zijn dat de al behaalde rondescores kunnen wijzigen door de voortdurende wijziging van de waardecijfers.
Achter de namen van de deelnemers is
een code toegevoegd t.w. A, B, of C
respectievelijk betrekking hebbende op
de RSB teams (1, 2 of 3) waarvoor men
is opgegeven. De hoogst eindigende in
elke categorie is teamkampioen. De
nummer een van de ranglijst na de laatste ronde is uiteraard clubkampioen.
De stand in de competitie is terug te
vinden op de website. Bij een klik op de
naam ziet men tevens de puntenwaardering voor de gespeelde wedstrijden.
(Aad)
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programma 2005/06
14/11
17/11
21/11
28/11
7/12
12/12
13/12
19/12
28/12
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1
31/1
3/2
6/2
13/2
20/2
27/2
28/2
6/3
7/3
13/3
20/3
27/3
3/4
7/4
10/4
19/4
24/4
1/5
8/5
15/5
22/5
29/5
7/6
12/6
19/6
26/6

(do)

(wo)
(di)
(wo)

(di)
(vr)

(di)
(di)

(vr)
(wo)

(wo)

De IJssel 1-Rokado 1 + HH
Sliedrecht 4 – De IJssel 3
De IJssel 2 – Shah Mata 2 + HH
HH
HH (ivm St Nicolaas)
De IJssel 3-Krimpen a/d IJssel 4 + HH
Groenoord 1 – De IJssel 1
Rapidcompetitie
Invitatie/gezelligheidstoernooi
HH
De IJssel 1 – De Willige Dame 1+ HH
Erasmus 5 - De IJssel 2 + HH
Rapidcompetitie
HH
Shah Mata 1 - De IJssel 1
RSR Ivoren Toren 5 – De IJssel 3
De IJssel 2 – Spijkenisse 4+ HH
ZD-1
HH
HH
Shah Mata 4 – De IJssel 3
HH
Groenoord 2 - De IJssel 2
ZD-2
De IJssel 1 –Erasmus 1+ De IJssel 3 – SO Roterdam 7 + HH
De IJssel 2 – Lombardijen 1 + HH
HH
Overschie 2 - De IJssel 1
ZD-3
HH (ivm pasen)
HH
HH
ZD-4
HH
HH
ZD-5
HH (ivm pinksteren)
HH
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

prima prestaties op nk rapid jeugd
De nationale jeugdschaak top was op
8 oktober present In Eindhoven waar
het 11e Nederlandse
Rapidkampioenschap voor de jeugd
plaatsvond. Er werden 9 ronden
gespeeld met een bedenktijd van 20
minuten per partij in 11 leeftijdsklassen vanaf 1985 t/m 1996.
Onder de deelnemers natuurlijk de
Evengroen jeugd (Bernard, Henk-Jan,

Ruben) en ook Jerome Jacobse. Bij de
jaargang 1991 was Ruben één van de
57 deelnemers/sters. Hij stuitte op
sterke tegenstand en met zijn 3 punten
eindigde hij hier als 47e. Henk-Jan
boekte in zijn groep (1993) met 6,5
punten en een derde plaats van de 51
deelnemers/sters het beste resultaat.
Hij verloor van de latere kampioen
Maurice Schippers en verspeelde ook
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een punt aan meisjes coryfee Naomi
Snikkers. Dat laatste zal hij wel niet
zo leuk gevonden hebben. Bij de 56
deelnemers/sters van jaargang 1994
scoorde Jerome bijna 50%, met 4
punten werd hij 42e op de eindranglijst. Bernard trad aan bij de groep van
1996 (42). Met 5 punten en een 13e
plaats kwam hij hier prima voor de
dag.
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snelschaakopening
Na de inspannende ledenvergadering
moest gewoontegetrouw het schaakseizoen worden geopend met een
snelschaakfestijn. Wedstrijdleider
Pim te Lintelo houdt daar wel van en
schotelde een programma met 9
speelronden voor. Niet bij iedereen is
die animo echter zo groot. Twee man
haakte al voor de aanvang af en dat
bracht het aantal deelnemers op veertien. In twee groepen streden zij om
de finaleplaatsen. Dankzij een goede
mix van beide groepen leverde dat
weinig verrassingen. Pim verspeelde
in zijn groep een punt aan Gerard van
der Wouden en Frank Visser moest
behalve tegen Pim ook tegen Hendrik
Spee een punt in leveren. Desondanks
haalden beiden de finalegroep. In de

andere groep was Jan Evengroen heer
en meester. De strijd om de tweede
finale plaats ging hier tussen Rien
Duine en Frank van de Pavoordt.
Frank won wel van Rien, maar dolf
het onderspit tegen Mick van den
Berg en dankzij remise in de laatste
ronde tegen Aad van den Berg ontliep
hij de finalepoule.
Panc Vink en Mick hielden het toen
voor gezien en de overigen zetten zich
vervolgens aan het bord voor de drie
slotwedstrijden. In de finalepoule zette Jan zijn zegereeks voort met nog
driemaal winst. Rien werd vierde, hij
verloor alle drie zijn partijen en de
tweede plaats werd na een onderlinge
remise gedeeld tussen Pim en Frank
(V). In groep 2 verloor Huibert

Looren de Jong weliswaar van
Hendrik, maar dankzij winst tegen
Frank (vdP) bleef hij hem in de rangschikking toch voor. Gerard klopte
Hendrik en dus derde in deze groep.
In groep 3 lag Aad inmiddels op apegapen. Ondanks remises tegen Bas
Meijers en Sjaak in ’t Veld werd hij
laatste. Leen Boonstra verloor van
Bas, maar werd na nog een dubbele
winst toch eerste. Sjaak bleef dankzij
het onderlinge resultaat Bas voor en
werd hier dus tweede.
De Ko Scheepers wisseltrofee, wat
stoffig geworden in huize Evengroen,
ging echter toch voor een tijdelijk verblijf naar Pim omdat die daar had
behoren te staan maar nooit was
geweest. (Aad)

de ijssel 1 blijft overeind tegen verzwakt csv
Het eerste team van de Capelse
Schaakvereniging was op 26 september de eerste tegenstander van De
IJssel 1 in het nieuwe RSB seizoen.
Vele malen zijn in het verleden de
degens gekruist tussen teams van beide verenigingen, maar een confrontatie tussen de eerste teams had nog
nimmer plaatsgevonden. Het beperkte
zich een door De IJssel gewonnen
bekerduel. In de voorbeschouwing op
de RSB website rekende men het uit
de KNSB gedegradeerde CSV tot één
der favorieten voor de titel, op papier
althans. Dat lijkt na het vertrek van
enige toppers echter nauwelijks het
geval. Gezien de gemiddelde rating
van 1793 in de eerste wedstrijd is dit
team in dat opzicht het zwakste van
alle deelnemende teams in de promotieklasse. De helft van het team was
vorig jaar nog actief in CSV 2 dat
toen met 4,5-3,5 verloor van De IJssel
2. Hun rating was dus beduidend minder dan de 1895 bij De IJssel met
Gerard van der Wouden als invaller
voor de zieke Ronald Mandersloot.
Van enig krachtverschil was aan de

borden geen sprake. Vanaf het begin
ging het gelijk op. Aan bord 5 bij
René Ordelman een plusje voor De
IJssel en aanvankelijk ook voor Frank
Visser aan bord 6, maar daar keerde
de kansen na een misser die zijn
tegenstander Rob van de Bosse
(1658) een volle kwaliteit voorsprong
bezorgde. Ook Gerard kwam, na aanvankelijk prima spel, aan bord 7 in
moeilijk vaarwater toen hij inging op
een kwaliteitsoffer. Tegenstander Jorg
Benningshof (1766) sloeg toe met een
koningsaanval die zelfs met mat eindigde (1-0). Het evenwicht leek vervolgens in de richting van CSV te
verschuiven. Pim te Lintelo (bord 3)
had tegen Jaap Rusch (1858) een
complexe stelling die veel bedenktijd
had gekost. In zijn tijdnood rond de
eerste tijdcontrole was het echter
Rusch die in de fout ging en een kwaliteit morste. Het resulteerde vrijwel
direct in een voor hem verloren eindspel (1-1). Een solide spelende Hans
Lodeweges voldeed vervolgens aan
zijn opdracht en hield aan het eerste
bord Henk Schouten (2049) op remi-
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se. Aan bord 5 sloeg het plusje bij
René, dankzij voortreffelijk verdedigingswerk van tegenstander Menno
Lieven (1786) in vliegende tijdnood,
net niet door. Wel een pluspion, maar
dat bleek niet voldoende voor de
winst. Ook hier een halfje dus en 2-2.
Op dat moment keerden de kansen
door Capelse blunders ten gunste van
De IJssel. Frank van de Pavoordt
(bord 8) had gezien een klein plusje
een remiseaanbod geweigerd, maar
daarna een kwaliteit verspeeld. Hij
verraste de omstanders en zijn tegenstander Stroosma (1644) met een
doorgebroken pion die hem uiteindelijk een stuk voorsprong en een
gewonnen eindspel opleverde (3-2).
Een tweede meevaller kwam aan bord
2 waar Jan Evengroen na moeizaam
manoeuvreren tegen Richard van
Herk (1853) plotseling een vol stuk
plus pion cadeau kreeg. De winst voor
De IJssel gloorde toen aan de horizon.
Een tegenvaller was vervolgens de
nederlaag van debutant Jan Schuur.
Hij had met zorgvuldig spel een sterk
centrum opgebouwd. De pionwinst
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waar hij voor koos was wellicht niet
het beste plan. Het leidde er toe dat
zijn paard buitenspel kwam en toen
kon Capellenaar Arjan Terlouw
(1736) de winst naar zich toe trekken
(3-3). De winstkansen stegen weer
toen de tegenstander van Frank Visser
in het eindspel de nodige steken liet
vallen en hij toch nog remise kon
afdwingen. Met 3,5-3,5 moest de partij van Jan de beslissing brengen. Dat

leek aanvankelijk geen probleem ware
het niet dat hij pardoes zijn stuk voorsprong wegblunderde. Met nog een
pionnetje in de plus wist hij, profite-

rend van de tijdnood van zijn tegenstander, het toreneindspel toch nog tot
winst te voeren (4,5-3,5). (Mick/Aad)

Overige uitslagen in de 1e ronde van de promotieklasse:
De Willige Dame 1(1900) Erasmus 1 (1990)
Shah Mata 1 (1891)
-

Op weg naar 3-2.

Rokado 1(1816)
Overschie 2 (1859)
Sliedrecht 1(1931)

4,5 – 3,5
6,5 – 1,5
5,5 – 2,5

Het beslissende punt in de maak.

Huifkarrencentrum Vledder
Huifkartochten met compleet ingerichte huifkarren.
Routes langs de mooste plekjes van zuid-west Drenthe.
Midweek, weekend of meerdere dagen.
Voor families, vrienden, clubs of verenigingen

Huifkarrencentrum Vledder
fam. Postma
De Hoek 29
8381 BK Vledder
telefoon 0521 - 381876
fax 0521 - 383038

www.homepages.hetnet.nl/~postma001/index.html
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de 51e ledenvergadering
Om de zaken voor het nieuwe seizoen
te regelen moest er natuurlijk vergaderd worden. Dat regelen kon het
bestuur natuurlijk wel, maar zoals bij
elke vereniging moeten de leden daarmee instemmen. Niet iets waar schakers echt warm voor lopen, dat is
bekend. Twee keerden bij het zien
van de vergadertafel onmiddellijk
weer huiswaarts. Halfweg was toch
ruim zestig procent present en dat viel
lang niet tegen. Er was een pak papier
rondgestuurd en wie dat had gelezen
kon meepraten.
De verslagen van twee voorgaande
vergadering en het jaarverslag leken
ongeschonden de revue te passeren,
maar een laatkomer had toch nog iets
gevonden. De secretaris meldde dat
hij er ieder jaar expres een paar fouten
maakte om de lezers te testen. Nadat
de prijzen, ook dit jaar weer in boekvorm, hun bestemming hadden
gevonden gingen de stemhokjes open.
Niemand bleek de functie van de penningmeester te willen overnemen, dus
tekende hij maar weer opnieuw voor
drie jaar.
Daarna was het de beurt aan de echte
plannen, die stuk voor stuk de revue
passeerden. De voorzitter had het
goed in de hand, keer op keer gaf hij

het woord aan zijn medebestuursleden
voor nadere toelichting. Het nieuwe
competitiereglement met daar alweer
bijgeleverde wijzigingsvoorstellen
bleek glashelder. Nog iemand had
echter een fout van de secretaris
gevonden, inderdaad geen 45 maar 44
clubavonden. Geen 32, maar 31 competitieronden dus. Wel heel wat meer
dan de 20 van voorgaand seizoen. De
voorgestelde regeling voor jeugdspelers verplichtte tot het bezoeken van
de website, dat vond lang niet iedereen geslaagd. Met, ‘wie daar geen zin
in had moest maar berusten in minder
bedenktijd’, was ook deze klip genomen. Een enkeling die een vroeger
aanvangsuur niet zag zitten, weigerde
tegen de jeugd uit te komen. Dat
moest kunnen, vond ook het bestuur.
De mini rapidcompetitie, tevens
selectie voor de Top 12 deelname,
zagen de meeste wel zitten. Ten
behoeve van jeugdige deelnemers
elke speelronde wellicht splitsen in
een deel met en een deel zonder
jeugd, was een suggestie. De voorzitter had zich verdiept in de plannen
van de Moderne Schaakbond en gaf
derhalve onmiddellijk de secretaris
het woord voor een nadere toelichting. Iedereen bleek voor het bestuurs-

voorstel: Vóór, als we er maar geen
last van hebben.
Ook het afgelopen seizoen had de
penningmeester de eindstreep weer
gehaald zonder een beroep te moeten
doen op de reserves. Dat stemde een
ieder te vree, ook de kascommissie
die vastgesteld had dat zowel dit seizoen als vorig seizoen geen malversaties waren geconstateerd en de papieren overeenkwamen met de werkelijkheid. Ten aanzien van de begroting
maakte iemand zich zorgen over de
beëindiging van de beroepsbezigheden van de echtgenote van de secretaris. Niet zo zeer omdat daar de gezinsinkomsten zouden teruglopen, maar
omdat dit mogelijk extra kosten voor
de productie van IJsselschaak, waarvoor zij de vormgeving onder haar
hoede heeft, zou kunnen betekenen.
De secretaris dacht dat dit geen probleem zou zijn en derhalve had de
penningmeester daarmee in de begroting geen rekening gehouden.
Iedereen had er inmiddels al aardig
tabak van, dus de rondvraag ging in
sneltreinvaart. Eén vraag, de competitie uitslagen wel of niet opgeven voor
rating verwerking, nam het bestuur ter
overweging mee naar huis. (Aad)

wsv 2 maatje te groot voor de ijssel 2
In het tweede team is dit seizoen een
vaste plaats ingeruimd voor Rien
Duine en Henk-Jan Evengroen. Dit
hield in dat Sjaak in ’t Veld en Arie
Macdaniël dit seizoen hun krachten
vooral voor het derde team zullen
inzetten.
De eerste wedstrijd was tegen de
reserves van 'onze buur' WSV. De
verwachting was niet hoog gespannen
want de Waddinxveners hadden een
flink aantal goede spelers in het team,
zoals Wim Hennink, Hans van
Woudenberg en ex-IJssellid Jeroen
Eijgelaar die vorig jaar nog aantraden

in WSV 1. Een brede top daar in
Waddinxveen dus. Voorts hadden zij
ook onze clubkampioen van 1991
Wim van Vuuren en Ad Multem, ook
al een ex-IJssellid, in de gelederen.
Hun gemiddelde rating was met 1753
dan ook 95 punten hoger dan die van
het tweede IJsselteam. Ook de WSV
‘ers waren zich dat bewust gezien de
aanhef van ‘acht-nul, acht-nul,...’, al
klonk dat uit de kelen van voormalige
IJsselspelers toch wel wat vreemd.
Daarnaast was bij De IJssel ook nog
Menno van Dijk verhinderd en moest
Sjaak dus alsnog achter het bord bij
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het tweede.
Jeroen Eijgelaar (1796) zat bij WSV
aan het eerste bord en moest het daardoor opnemen tegen Gerard van der
Wouden opnemen. Gerard was geladen en speelde een prima partij. Met
de zwarte stukken kon hij druk forceren op de witte stelling en dankzij een
over het hoofd gezien schaakje, met
een combinatie een stuk winnen.
Hoewel Jeroen nog lang tegen spartelde was het vervolgens een kwestie
van tijd voor het punt binnen was.
Huibert Looren de Jong (bord 7) had
inmiddels echter al de vlag moeten
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strijken. Tegenstander Nico Dannis
(1690) speelde als altijd agressief en
kon met penningen een dusdanige
druk geven, dat Huibert er niet meer
uitkwam (1-1). Invaller Sjaak in 't
Veld (bord 8) speelde tegen Arjen
Zuurmond (1599), invaller aan WSV
zijde, een gelijk opgaande partij. De
zware stukken gingen van het bord en
langzaam maar zeker kwam de remise
te voorschijn (1,5-1,5). Leen Boonstra
(bord 5) kwam niet goed in zijn spel.
Tegenstander Peter de Louw (1745)
zette zijn stelling fors onder druk.
Toen een ingesloten paard sneuvelde
en ging het van kwaad naar erger
(1,5-2,5). Mick van den Berg (bord 4)
vocht zijn zoveelste duel uit met Wim
van Vuuren (1719), inmiddels 80 jaar.
Aan zijn spel was dat niet te merken,

hij speelde een solide partij, kwam
niet in moeilijkheden en bood op een
gegeven moment remise aan. Mick
speelde nog wel even door maar kon
niets meer bereiken (2-3). Vervolgens
ging het snel. Rien Duine die vanwege de afwezigheid van Menno van
Dijk aan bord 3 zat, slaagde er niet in
om Hans van Woudenberg (1875) in
moeilijkheden te brengen. Hans
kwam steeds beter te staan, veroverde
wat materiaal en tenslotte het punt (24). Ook HenkJan Evengroen, aan het
tweede bord spelend, kon geen punten
binnenbrengen. Maar hij had dan ook
de sterke routinier Wim Hennink
(1876) als tegenstander. Een ogenschijnlijk kansrijk stukoffer werd
goed gepareerd en langzaam maar
zeker veroverde Wim terrein en ten-

slotte de partij (2-5). Het laatste punt
werd beslecht tussen Aad van den
Berg en Ad Multem (1727). Een
damegambiet met koningsaanval
tegen pionnenopmars op de damevleugel kostte Aad de nodige hoofdbrekens en, slordig, zelfs een kwaliteit. Daar stond met resterend aanvalsspel op de damevleugel wel wat
tegenover. Hij veroverde een tweetal
pionnen als compensatie. Ad liet vervolgens nog een goede kans lopen en
toen er bij 2-5 niets meer op het spel
stond besloten beiden tot remise (2,55,5). ‘Een niet geheel onverwachte en
terechte overwinning van onze
Waddinxveense buren’ oordeelde
teamcaptain Mick. (Mick/Aad)

Overige uitslagen in de 1e ronde in klasse 2b:
Erasmus 5(1647)
Groenoord 2 (1631)
Spijkenisse 4 (1602)

-

Lombardijen 1 (1663)
Zwijndrecht 2(1639)
Shah Mata 2 (1762)

6 -2
4,5 – 3,5
3 -5

evengroenjeugd laat zich zien op open nk
Henk-Jan Evengroen heeft begin augustus
op de Open Nederlandse Jeugd
Schaakkampioenschappen in Hengelo, het
Euro Chess Tournament, een knappe prestatie geleverd. Met nog 111 anderen
kwam hij uit in groep D (11 en 12 jaar),
waarin werd gespeeld met een speeltempo
van 40 minuten bedenktijd per persoon
per partij met bijtelling van 30 seconden
per zet. Van de dertien te spelen partijen
verloor hij er slechts drie. Acht partijen
werden gewonnen en twee eindigden in
remise. Lange tijd deed hij mee om de
podiumplaatsen, maar verlies tegen enkele
toppers, waaronder de latere winnaar
Hugo ten Hertog, kwam hij zover niet.
Een van zijn beste partijen was onderstaande partij met wit tegen Joost
Hoogland.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3
0–0 6.Le2 Lg4 7.0–0 c6 8.Te1 Pbd7
9.Db3 Dc7 10.e5 dxe5 11.Pxe5 Lxe2
12.Txe2 Pxe5 13.dxe5 Pd7 14.f4 Tfe8
15.Le3

er viel toen echter een lelijk gat op d6.
Henk-Jan was er als de kippen bij om
daar een paard neer te plompen. Het
beest kon niet geslagen worden vanwege
een aftrekaanval, en dus kon Henk-Jan het
slotoffensief inzetten.’

15... e6? 16.Pe4 Ted8 17.a4 Lf8 18.a5
Le7 19.c5 a6 20.Dc3 Kg7 21.b4 h6 22.g4
Tac8 23.Pd6 Ta8 24.f5 exf5 25.gxf5 g5
26.f6+ Pxf6 27.exf6+ Lxf6 28.Ld4
Lxd4+ 29.Dxd4+ Kg8 30.Tae1 (1–0)
Commentaar van de wedstrijdleiding:
‘Henk-Jan Evengroen ging hard door de
Koningsindische stelling van Joost
Hoogland heen. De constante mogelijkheid van de pionopstoot e5-e6 vond Joost
zo vervelend dat hij zelf maar e6 speelde;
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Zijn negen punten waren uiteindelijk goed
voor een zesde plaats op de eindrangschikking. Een goed resultaat was er ook voor
zijn broer Ruben. Hij speelde in groep C
(13 en 14 jaar) en kreeg per partij met 1.30
uur en bijtelling van 30 seconden per zet
wat meer bedenktijd. Dankzij een sterke
eindsprint van 3 uit 3 eindigde hij met een
score van 5 uit 9 op de zestigste plaats van
de 140 deelnemers. Bernard was van de
partij in groep E (t/m 10 jaar), waar men
het met 25 minuten per partij moest doen.
Uit zijn dertien partijen scoorde hij 7,5
punten en dat was een punt meer dan de
50% waar hij voor ging. Het betekende
een 24e plaats en met 82 deelnemers mag
ook die prestatie er zijn. En, hoewel geen
echte prijs, kreeg hij ook nog de prijs voor
de mooist geschreven notatie. (Aad)
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toernooinieuws
Schaaktoernooien worden in grote
getale georganiseerd. Af en toe tref je
onder de deelnemers ook IJsselspelers. Hieronder hun resultaten,
geplukt van de diverse websites.
Amsterdam Chess Tournament
Verdeeld over vier groepen deden 437
schakers en schaaksters mee de 2e
editie van dit toernooi dat van 16-24
juli uiteraard in Amsterdam werd
gehouden. Onder de 139 deelnemers
van groep C IJsselspeler René
Ordelman. Met 5,5 uit 9, kwam hij
daar goed voor de dag. Viermaal
winst, driemaal remise, slechts één
verliespartij en een reglementaire
nederlaag vanwege afwezigheid. Met
dit resultaat deed hij niet onder voor
de kampioen van WSV Erik Hennink
die net als hij eindigde op een gedeelde 25e plaats.

Gent
Zoals ieder jaar waren Hans
Lodeweges en Huibert Looren de
Jong ook dit jaar weer present op het
Open Internationaal Schaaktoernooi
van Gent. Van 16-23 juli speelden zij
daar met nog 390 anderen 9 ronden in
het Kwartier Leopold. Een internationaal gezelschap met uiteraard veel
Belgen, maar ook de nodige
Nederlanders. Er wordt gespeeld in
één groep, dat betekent vaak tegenstanders van een wisselend niveau.
Hans had tegenstanders met ratings
uiteenlopend van 2457 tot 1595,
gemiddeld 2081. Met zijn remises
tegen de Belgen Gregoir (2286) en
Vanlerberghe (2211) die respectievelijk 35e en 60e in de eindstand werden, mocht hij zeker niet ontevreden
zijn. Hij kwam uiteindelijk tot een
score van 4,5 uit 9 en een 166e plaats
in de eindrangschikking. Huibert had
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een prima start met remises tegen de
Belgen Welvaert (2034) en Fré
(2006), maar viel daarna wat terug.
Met nog tweemaal winst eindigde hij
met 3 punten op de 323e plaats en dat
is bij een gemiddelde tegenstand van
1844 geen slecht resultaat als je zelf
een rating van 1525 hebt.
Het toernooi werd gewonnen door de
Engelse grootmeester C. Ward (2485)
die in zijn 9 partijen 7,5 punten scoorde.
Zomerschaaktoernooi WSV
Vanaf eind juni tot begin augustus
verplaatst Waddinxveense
Schaakvereniging de activiteiten naar
een andere locatie, het Zuidhonk.
Gedurende 8 weken wordt dan het
zomerschaaktoernooi georganiseerd.
De deelname beperkt zich niet tot
deelnemers van WSV, ook diverse
andere schaakliefhebbers uit de regio
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scharen zich onder de deelnemers.
Elke speelavond kunnen dan twee
rapidwedstrijden worden gespeeld, in
totaal maximaal 15 partijen. Dat aantal wordt, gezien andere zomeractiviteiten, lang niet door iedereen
gehaald. Dit jaar waren dat slechts 5
van de 42 deelnemers. René
Ordelman en Jan Evengroen waren de
enige IJsselgezichten onder dit gezelschap. René speelde 11 partijen (+5,
=3, -3), goed voor een 8e plaats in de
eindstand. De deelname van Jan
beperkte zich tot vier winstpartijen en
dat was te weinig om een rol te kunnen spelen in de strijd om de eerste
plaats. Die ging verrassend naar
Kevin Bakker van Moerkapelle.
Gouda Open
In vergelijk met vorig jaar telde het
op 3 september door sv. Messemaker
1847 georganiseerde Open
Kampioenschap van Gouda beduidend minder deelnemers dan de vorige editie. Met name de hoofdgroep
(rating > 2000) en in de B-groep
(rating 1750-2000) bleven met respectievelijk 22 en 28 deelnemers duidelijk achter bij de 46 en 39 van vorig
jaar. Ook van De IJssel was met de
deelname van alleen de Evengroen
jeugd ditmaal sprake van een magere
deelname.
Henk-Jan liet de RSB jeugd
GrandPrix schieten en meldde zich als
deelnemer in de B-groep. Met 4 uit 7

en een TPR van 1915 leverde hij een
prima prestatie, goed voor een gedeelde 7e plaats. Bij zijn winstpartijen
mooie overwinningen op WSV ‘er
Jeroen Eijgelaar (1796) en
Messemaker Ton Hortensius (1838).
In de laatste ronde had hij de pech dat
hij moest aantreden tegen de supersterke Gert-Jan van Vliet (RSR Ivoren
Toren, 1992) die met 7 uit 7 ongenaakbaar was in deze groep. Ook
Henk-Jan werd door hem in een
koningsgambiet in record tempo van
het bord geveegd. In de eindrangschikking eindigde hij gelijk met
Jeroen Eijgelaar en liet hij de streekgenoten Bart van Putten (WSV 1) en
Mark van Putten (Messemaker 1847
2) en ook de winnaar van de top 12
kandidatengroep Boudewijn
Weijermars (Moerkapelle) achter
zich.
De twee andere Evengroens traden
aan bij de jeugd. Ruben in groep B
(19 deelnemers) en Bernard in groep
E (9 deelnemers). Ook Ruben scoorde hier 4 uit 7, goed voor gedeelde 5e
plaats. Bernard was de enige die met
een hoofdprijs naar huis ging.
Ongeslagen met 7 uit 7 haalde hij de
eerste prijs binnen.
In de hoofdgroep ging de eerste prijs
van 500 euro, net als in 2004, naar de
man met de hoogste rating (2604)
grootmeester Daniël Fridman uit
Letland.

IJsseltoernooi
Op 10 september gingen de
Evengroenen op prijzenjacht in
Krimpen a/d IJssel. Hier ging het 29e
toernooi van start, nu zonder sponsor
gewoon IJsseltoernooi en geen
Flanderijntoernooi meer. Het ontbreken van een sponsor betekende ook
het afhaken van de op geldprijzen
jagende toppers, daarom nu een
hoofdgroep met maar zes deelnemers.
In deze hoofdgroep was vader Jan
supersterk. Hij versloeg Krimpen
coryfee Marcel Glissenaar en het
Willige Dame duo Sander
Vogelesang en Arno Slagboom en
speelde tegen Nieuwerkerker Hans
Ranft remise. Toch werd hij geen eerste want tegen thuisspeler Dick Brus
gaf hij na een blunder de winst uit
handen, tweede dus. In groep A stuitte
Henk-Jan op sterke tegenstand. Met 3
uit 4 belandde hij in de kopgroep. Hij
kon het daar niet bolwerken tegen de
latere winnaar, alweer Gert-Jan van
Vliet (zie Gouda Open) en ook de
nummer twee en vier van de eindranglijst bezorgden hem een nederlaag. Het werd tenslotte een 9e plaats.
Ook Ruben scoorde in groep B (20
deelnemers) 3 punten en dat was hier
goed voor de 15e plaats. In groep C
viel Bernard wel in de prijzen.
Jeugdtopper Julian van Overdam was
hier heer en meester, maar met zijn
tweede plaats met 5 uit 7 kon hij best
tevreden zijn.

de ijssel 3 in slotfase ten onder tegen wsv 3
Vorig seizoen degradeerde het 3e
team naar de vierde klasse, maar er
kwam een extra plaats in de derde
klasse beschikbaar en de RSB competitieleider vond dat De IJssel 3 daarvoor in aanmerking kwam. Ergo weer
een seizoen in de derde klasse.
Kopman Rien Duine vertrok naar het
tweede IJsselteam, maar daarvoor
kregen zij Arie Macdaniël en Sjaak in
’t Veld voor terug. Geen slechte ruil
dus, jammer was wel dat Arie deze
eerste wedstrijd op 29 september in
Waddinxveen tegen het derde van

WSV niet mee kon spelen. De nieuwe
teamleider Bas Meijers had om die
reden maar zelf plaatsgenomen achter
het eerste bord. Met een gemiddelde
rating van 1615 waren de
Waddinxveners favoriet, het
IJsselteam kwam niet verder dan
1520.
Panc Vink was op bord 6 als eerste
klaar met zijn partij. Na al te laat te
zijn binnen gekomen was hij ook in
zijn partij al snel in de moeilijkheden.
Zoals altijd, haastige spoed is zelden
goed. Een pion van tegenstander Teun
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van der Linden (1567) kon al snel
Panc's verdediging binnen rukken en
na een cadeautje van ook nog een volle toren werd het wel erg lastig. De
WSV teamleider in zijn verslag: ‘Ik
hoorde naast me iemand iets mopperen in de trant van “het was alles of
niks”. Het was dus heel duidelijk
niks’. Na nauwelijks een uur spelen
was het dus 1-0 voor WSV. Eric-Jan
Noomen speelde op bord 8 tegen Jan
Muit (1546). De partij ging aanvankelijk redelijk gelijk op. Even leek het
erop of Eric-Jan een stuk zou gaan
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verliezen, maar hij had goed gerekend. Van beide kanten gebeurde er
daarna niet echt veel meer en logischerwijs werd toen maar tot remise
besloten (1,5-0,5). Henk Stam (1636),
de tegenstander van Frans Dubois
(bord 4) begon sterk aan de partij,
maar verdedigen kan Frans als geen
ander. Geen van beiden slaagde er
volgens in om nog kansen te creëren.
Een remise aanbod van Frans werd
vervolgens, na enig treuzelen, toch
aangenomen (2-1). Aan bord twee had
WSV’er Ton van Nieukerke (1660)
aan Hendrik Spee een vreemd ogende
opening voorgeschoteld: 1.e4 g6 2.d4
Lg7 3.e5. Hendrik anticipeerde goed,
pikte een paar pionnen en later ook
stukken in. Het mislukte openingsexperiment levert De IJssel de eerste
winstpartij (2-2). Daarna was het de
beurt aan de witte borden. Aan bord 1
ging het bij Bas Meijers tegen Albert
Prins (1571) in een Franse partij

redelijk gelijk op. Na grootschalig
afruilwerk stond zwart een tikje beter
en dat werd na nog meer ruilen een
pion voorsprong. Na een door de
WSV’er gemiste paardvork moest
deze nog meer materiaal inleveren en
hield het derhalve voor gezien (2-3).
Gezien de stand op de overige borden
leek WSV met een 4-4 goed weg te
komen. Maar het IJssel team bleek
zijn kruit te hebben verschoten en
opeens ging het snel bergafwaarts.
Ton van Smirren trof aan bord 7
Wim van de Hoek een tegenstander
met een rating van 1692, ruim 300
ratingpunten meer dan Ton dus. Het
ging echter lange tijd prima, Van de
Hoek werd in de hoek gedrukt. Maar
Ton kon het allemaal niet echt doordrukken al bleef hij wel beter staan.
Na wat dubieuze zetten ging het mis,
waarna de spreekwoordelijke kan bij
Ton leeg was (3-3). Sjaak in t Veld
(bord 3) was nauwelijks een minuut

later klaar tegen Bert van der Knaap
(1649). Noodzakelijk verdedigingswerk belemmerde zijn aanvalsactiviteiten en dat brak hem op. Hij kwam
een pion achter en die werd tenslotte
verzilverd (4-3). Een gelijkspel zat er
toen niet meer in. Teus Boere (bord 5)
was na een aanvankelijke gelijke stelling al snel teruggedrongen en moest
vechten voor een halfje. Dat zat er bij
het vorderen van het spel niet meer in,
via een loper-dame batterij op de diagonaal werd hij door Arjen Zuurmond
(1599) tot opgave gedwongen, 5-3
voor WSV 3 dus. ‘Een zwaar bevochten overwinning die er lange tijd niet
in leek te zitten’ meldde de WSV
website. ‘Er had misschien iets meer
ingezeten. We hebben er goed voor
gestreden, maar de Waddinxveners
bleken net wat uitgekookter’ vond de
IJsselteamleider. (Bas/Aad)

Overige uitslagen in de 1e ronde in klasse 3c:
Papendrecht/Alb. 2 (1629) SO Rotterdam 7 (1644)
Sliedrecht 4 (1589)
-

Vol punt aan bord 1 voor de nieuwe teamleider.

RSR Ivoren Toren 5 (1627)
Shah Mata 4 (1537)
Krimpen a/d IJssel 4 (1556)

1,5 – 6,5
4 -3
3,5 – 4,5

Knappe winst aan bord 2.
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denksportfestival weinig festival
‘Groot Denksport festival in
Bibliotheek Rotterdam’ meldden de
media, derhalve leek een bezoek aan
deze manifestatie op 3 september de
moeite waard. Er bleek echter die
zaterdagmorgen weinig te beleven.
Weinig bezoekers die tussen bibliotheekgangers wat verdwaald tussen
een aantal kraampjes van denksportaanbieders op de informatiemarkt
ronddwaalden. Tussen deze kraampjes in de hal streed dammer Ton
Sijbrands een eenzame strijd.
Volgens het programma zouden hier
ook ca. 80 fanatieke jeugdige
Rotterdamse schakers o.l.v. World
International Master Desiree
Hamelink hun strategisch inzicht aan
de bezoekers vertonen en zouden er
ook experts van de RSB zijn die je tijdens het spelen van een partij zouden
begeleiden. Die indruk kreeg je niet,
slechts hier en daar was een schaakpartij aan de gang. Wellicht zaten de
meeste schakers in het bibliotheektheater om een schaakstudie van Hans
Böhm te volgen, maar zoveel tijd had
de eindredacteur niet beschikbaar.
Ook zijn deelname aan zijn simultaan
werd om die reden van het program-

ma geschrapt. Bij de kramen stond
ook een schaakkraam, van de RSB,
volgens opgave. Het had echter verdacht veel weg van een reclame uiting
van de Rotterdamse schaakvereniging
RSR Ivoren Toren. Er viel bij die
kraam overigens weinig te beleven en
PR materiaal was er nauwelijks. De
jeugd kon nog naar de film ‘Lang leve
de koningin’of ‘Alice en het betoverde schaakspel’. Dat was, naast vriend
Hans die ook hier zijn zelfgemaakte
borden en stukken trachtte te verkopen en een op de 5e etage verstopt
groot schaakspel, het enige wat er van
het Westers schaken, zoals het programma aanduidde, te vinden was.
Andere schaakvormen, zoals het
Chinees Schaken (zie ook www.chessvariants.org), Japans Schaken en
Superschaak (zie ook www.superschaak.nl) , timmerden nadrukkelijker
aan de weg. Dat deed ook de
Motiefgroep Schaken aan de kraam
bij monde van de altijd enthousiaste
Joris Leijten en via aansprekende vormen van fraai opgestelde schaakverzamelingen. Denksport gaat echter
verder dus was er ook de nodige
informatie over Bridge,

Backgammon, Dammen, Gipf, Go,
Kolonisten van Katan, Mahjong,
Puzzelen, Shogi, Warhammer en kon
je terecht bij Daphne Hagens voor
stoelmassage. Veel van die spellen
zagen er ingewikkeld uit. Met je te
bekwamen in een of twee ervan zou je
tijd al aardig gevuld zijn, zo leek het.
Volgens één van de enthousiaste
demonstrateurs was dat zeker niet het
geval, maar ja, hij bleek er dan ook in
te handelen.
Alhoewel de Motiefgroep op hun
website sprak van een geslaagd festival, bekroop je als schaker toch het
gevoel dat er qua propaganda toch
wel wat meer mogelijk was geweest.
Misschien kunnen ze eens komen kijken hoe wij dat op de braderie doen.
Voor de belangstellenden zijn beelden
van de expositie en foto’s van het festival nog te bekijken via de website
van de Motief groep Schaken:
www.euwe.nl/index.html (Aad)

varia
welkom
Amsterdammer Jan Schuur is lid
geworden van De IJssel. Evenals
Frank van de Pavoordt is hij ook lid
van de Amsterdamse
Schaakvereniging Het Probleem. Jan
was daar clubkampioen 2003/2004 en
speelt in het eerste team dat uitkomt
in de eerste klasse van de SGA
(Schaakbond Groot Amsterdam). Ter
kennismaking hieronder een competitiepartij van hem met wit tegen Frank:
1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 Controleert e5
3.Lg5 Pbd7 4.Pbd2 c6 5.e4 e5 6.c3
Le7 7.Ld3 h6 8.Lh4 Dc7 9.h3
Zekert g4 9...Tg8 10.g4 g5 11.Lg3 h5

12.Pc4 b5 12...exd4!? Is een nadere
analyse waard. 13. Pxd4 Pe5= 13. Pe3
Zwakker is 13.dxe5 bxc4 14.exf6
Pxf6 = 13...Tb8 13...exd4!? Moet
zeker in aanmerking genomen worden. 14.cxd4 Th8 +/= 14.Dd2 h4
15.Lh2 Ph7 16.Pf5 f6 17.Td1 17.c4
bxc4 18.Lxc4 Tg6 +- 17...Phf8
17...Pb6 18.b3 +- 18.Lc2 Pb6
19.dxe5 dxe5 20.Pd6+ 20.Lb3 Met
zeer goede kansen voor wit. 20... Pc4
21.De2 +- 20... Lxd6 21.Dxd6 Dxd6
22.Txd6 Pe6 23.Lb3 Ke7 24.Td2
Tb7 25.Ke2 Td7 26.Txd7+ Pxd7
27.Lxe6 Kxe6 28.Pb6 (0,5-0,5)
[Commentaar Fritz 7 (40s)]
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Ook bij de jeugd een aantal nieuwe
gezichten, uit Moordrecht Roald de
Jong, Daniël Rook en Dylan
Leenhouts en uit Nieuwerkerk a/d
IJssel Shiv-An, Shria en Shravan
Kanhai.

IJsselschaak 68

felicitaties
Hartelijke gelukwensen aan Frank van
de Pavoordt en Masja Elshout. Op 4
september zijn zij in het huwelijk
getreden en op 3 oktober werd hun
dochter Maike geboren. Dubbel feest
dus in Badhoevedorp. Het huis daar is
echter nu te klein. Per 1-1-2006 verhuizen zij naar de G.van Dijkstraat 6,
2641 RV in Langeraar.
schaaksportverslaggeving
Jarenlang verzorgde Dick de Jong in
Rijn en Gouwe de schaakverslaggeving, een door schakers veel gelezen
rubriek. Daaraan is een einde gekomen, zoals hij liet op 2 oktober weten:
‘Sinds de Rijn en Gouwe is opgegaan
in het AD Groene Hart, kreeg ik
steeds meer problemen om mijn lezers
het denksportnieuws op minimaal het
oude niveau te brengen. Uiteindelijk
mocht ik alleen nog de drie landelijk
spelende eerste teams volgen uit het
verspreidingsgebied. Een verslag van
die 24 partijen moest dan ook nog
eens gecomprimeerd worden tot zo'n
25 krantenregels. Met zwaar onder-

handelen heb ik het aantal van drie
teamsnaar zeven kunnen opkrikken.
Maar nadat afgelopen week voor de
zoveelste maal een verslag (van De
IJssel in dit geval) van mij is 'omgebouwd' tot een slecht lopend stukje
met fouten heb ik een besluit genomen. Ik stop met de denksportverslaggeving. Een klacht richt natuurlijk
weinig uit, maar het effect van veel
klachten kan ik niet voorspellen. Met
droefheid en veel dank voor de jarenlange samenwerking’. Naast De IJssel
verzonden kennelijk veel van zijn
lezers een protest en nog geen week
later berichtte hij dat hij ‘back in business’ was: ‘Vanaf heden versla ik
weer de wedstrijden van de drie eerste teams in de KNSB plus de matches
van de twee hoogste provinciale klasse. Het zal wel allemaal compacter
worden dan we gewend zijn, maar dat
is beter dan niets. De verslagen
komen standaard op dinsdag in de
krant en dat betekent dat wedstrijden
op maandag, dinsdag en woensdag
niet worden meegenomen, maar daar
valt mee te leven.’

exclusieve schaakmogelijkheden
Met ingang van dit nummer staan er
in IJsselschaak twee advertenties speciaal voor verstokte schakers die op
zoek zijn naar exclusieve schaakmogelijkheden. Wat dacht u van een
schaaktoernooi tijdens een huifkartocht? Daarvoor kunt u terecht bij
Huifkarrencentrum Vledder. Voorts is
er Camping Boszicht in Laag Soeren,
vlak bij Dieren waar ieder jaar in juli
het Open Kampioenschap van
Nederland plaatsvindt. Een echte
schaakcamping dus, met zelfs een
schaakbibliotheek. Voorzitter Gerard
van der Wouden maakte het allemaal
al een keer mee en kan u er alles over
vertellen.
beheer schaakmateriaal
Wat doet een beheerder van het
schaakmateriaal? Dat is niet gering,
een kort overzicht van de activiteiten
van onze beheerder Teus Boere en
zijn vrouw Riny bij de aanvang van
dit seizoen: schaakborden en plastic
opbergdoosjes schoongemaakt, spellen uitgezocht, batterijen van digitale

Rust, gemoedelijkheid en puur natuur aan de Veluwezoom
Ideaal voor fietsen, wandelen, paardrijden, enzovoort
Verblijfsmogelijkheden voor ruiter en paard

Camping Boszicht
Priesnitzlaan 4
6957 DE Laag Soeren
telefoon 0313 - 420435
www.campingboszicht.nl
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klokken doorgemeten, 16 stuks batterijen vervangen, twee houten klokken
gerepareerd, op alle borden/klokken/
doosjes de naam "De IJssel" geplakt,
op en in de plastic doosjes de tekst
"Houten Stukken" geplakt, op en in
de kartonnen doosjes de tekst
"Kunststof Stukken"geplakt.
Er bleek ook nogal wat mis: 10 stukken teveel beschadigd (weggegooid)

en 2 spellen niet meer compleet te
krijgen ondanks de vele reserve stukken.
De teksten op de doosjes zijn er niet
voor niets op geplakt, de bedoeling is
duidelijk na afloop van de partij houten stukken in plastic doosjes, kunststofstukken in kartonnen doosjes.
Voorts na gebruik de digitale klokken
svp afzetten.

Speciaal voor RSB wedstrijden worden in de toekomst 8 borden en spellen aangeschaft. Deze zijn dan alleen
voor dat doel beschikbaar en niet voor
alle andere clubactiviteiten.
Gebruik van schaakmateriaal voor
niet clubactiviteiten alleen met toestemming van de materiaalbeheerder.

de evengroenen op het pk
24 deelnemers bonden eind augustus
de strijd aan om het Persoonlijk kampioenschap van de RSB. Vereiste was
wel een rating van >1800, zo niet dan
restte groep B en ook hiervoor meldden zich nog 50 gegadigden.
Onder de kandidaten in groep A ook
de clubkampioen van De IJssel, Jan
Evengroen. Hij bleek niet in goede
doen, diverse missers maakten van
kansrijke stellingen ruïnes. Een redelijke start met 2 uit 4 dankzij winst
tegen veteraan Paul Dekker (1836,
RSR Ivoren Toren) en remises tegen
Leo Hugo Kranenburg (1868,
Spijkenisse) en Andrzej Pietrow
(2003, Erasmus) en een verliespartij
tegen Oscar van Veen (2174, RSR
Ivoren Toren) werd gevolgd verliespartijen tegen Paul Tromp (1913,
RSR Ivoren Toren) en Carel
Vredenborg (1962, Charlois
Europoort). Winst in de slotronde
tegen Arnout van Kempen (1844,
Overschie) bracht zijn totaal nog op 3
punten en een gedeelde 15e plaats op
de eindranglijst.
Hieronder zijn partij met wit tegen
reserve kampioen Pietrow:
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4
Lc5 5.0-0 Pf6 6.e5 d5 7.exf6 dxc4
8.Te1+ Le6 9.fxg7 Tg8 10.Lg5 Le7
11.Lxe7 Kxe7 12.Pg5 Txg7 13.Dh5
Kd7 14.Pxe6 fxe6 15.Dh3 Df6
16.Pd2 Tag8 17.g3 Pe5

Zwart heeft een pion voorsprong en
deelt de lakens uit. In plaats van Pe5
had hij wellicht beter voor T7 of Tf8
kunnen kiezen. Nu krijgt wit kansen
om het evenwicht te herstellen en dat
doet hij bekwaam. 18.Dh5 Tg5
19.Dxh7+ T5g7 20.De4 Pg4 21.Pf3
Tf7 22.Dxd4+ Dxd4 23.Pxd4 e5
24.Pb5 Txf2 25.h3 Th8 26.Tad1+
Kc6 27.Pxa7+ Kb6 28.hxg4 Thh2
29.Pc8+ Ka6 30.Txe5 (0,5–0,5)
Winnaar in groep A en dus RSB kampioen werd Wim Koster van RSR
Ivoren Toren met 6 uit 7. Dames
coryfee Désiree Hamelink
(Spijkenisse) en Andrzej Pietrow eindigden met een punt achterstand als
tweede.
Henk-Jan en Ruben Evengroen gingen voor de titel in groep B. Henk-Jan
zette een goede reeks neer winstpartij-
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en tegen Ruud Neumeijer (1631,
Onesimus), Rick van der Pluijm
(1669, Spijkenisse), Jan van der Kooij
(1692, Erasmus), Gijsbert Looij
(1717, Spijkenisse) werden slechts
onderbroken door remise tegen Bjorn
Verstraate (1677, Spijkenisse) en een
reglementaire remise vanwege verhindering. Winst in de laatste ronde
tegen koploper Martin Renssen (1739,
Onesimus) zou hem de eerste plaats
opleveren. Henk-Jan ging voor de
winst, maar zijn tegenstander gaf geen
krimp en na afruil van materiaal restte
niets anders dan remise. Eindresultaat
een gedeelde tweede plaats met 5,5
punten en een TPR van 1961, een
prestatie waarvoor je diep je hoed
afneemt. Bij Ruben lukte het minder
goed. Het bleef bij een halfje tegen
Arno Verbakel van EBSV (1449).
Daarbij kwam nog een reglementair
punt vanwege het ontbreken van een
tegenstander en een halfje voor éénmaal afwezig. In totaal dus 2 punten
en een gedeelde 43e plaats. (Aad)

Henk-Jan wist wel raad met zijn tegenstanders.
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uit de media
Kasparov heeft het niet zo op zijn
opvolger Kramnik, dat is bekend. In zijn
column in NIC laat hij dat duidelijk blijken: ‘Er is te weinig aandacht geschonken aan Vladimir Kramnik’s blunders in
Sofia (MTel Masters). Zijn crisis duurt
voort en heeft diepere achtergronden.
Hij tracht een ander soort schaak te spelen, tegengesteld aan zijn natuur. Een
transformatie van onbeweeglijk object
naar onweerstaanbare kracht is niet
gemakkelijk.’ (NIC 05/5) en ‘Kramnik
heeft weinig succes met het schoonhouden van zijn straatje met intriges en
interviews in plaats van achter het bord
(NIC 05/6)’.
De schaakwereld kent talloze verzamelaars. Een van de grootste boekenverzamelaars, de grootste van Frankrijk, is
de 88 jarige Dr Jean Mennerat zo
berichtte NIC 05/5. Zijn verzameling
beslaat 27.500 boeken. Veel werd en
wordt verkregen via zijn netwerk van
verzamelaars. Eén van zijn grootste
vrienden was de al een aantal jaren
geleden overleden Goudse schaker
Cieraad, eveneens een groot verzamelaar. Inmiddels behoort hij ook tot de
schaakhistorici en is één van de 122
leden van de in 2003 opgerichte Ken
Whyld Association (www.kwabc.com).
Op de vraag, aan het slot van een kort
interview door Leontien van Moorsel in
het AD van 12 juli, wat hij gaat doen
op de dag nadat hij is gestopt met wielrennen, antwoordde Jan Ulrich:
‘Schaken. De rest van mijn leven ga ik
alleen nog schaken’. Verstandige man
Der Jan.
Het Sparkassen toernooi in Dortmund,
met categorie 19 één van de sterkste
toernooien in de schaakwereld, werd
verrassend gewonnen door de 19 jarige
Duitser Arkady Naiditsch. Hij liet
gerenommeerde namen als Topalov
(2e), Kramnik (6e), Adams (7e) en Leko
(9e) achter zich. Een prestatie van
wereldformaat. De grootste overwinning van een Duitser sinds 1924 en dan
ook nog op Duitse bodem. Maar van

zijn bond was er weinig waardering,
tenminste dat vond Kasparov. In zijn
rubriek in NIC 05/6 merkte hij op: ‘In
plaats van de sleutel van de stad te ontvangen voor deze historische zege bood
zijn bond hem 150 euro per partij voor
zijn deelname aan het nationale team
tijdens het Europees team kampioenschap. Welkom in de wereld van de
schaakpolitiek, Arkady! De Duitse
Schaakbond is één van de best georganiseerde in de wereld en toch zien zij
geen enkele noodzaak hun beste talent
te steunen of hem te feliciteren met
zijn triomf.’ Met zijn vierde plaats
maakte ook Loek van Wely indruk. ‘Ik
heb mezelf daar in Dortmund inderdaad
verbaasd. Ik had dergelijke resultaten
niet verwacht. Uiteindelijk werd ik net
geen eerste. Wel jammer, vooral ook
omdat het publiek vond dat ik het meest
interessante spel had laten zien. Maar
ja, je krijgt niet altijd waar je recht op
hebt’ meldde hij aan Pim Sedee in het
AD van 23/7.
In een ingezonden brief in Trouw van
11/8 uitte schaakjournalist Johan Hut
zijn ongenoegen over de geringe aandacht voor het door Nederland behaalde
Europese kampioenschap schaken:
‘Terwijl zo’n titel in andere sporten
vaak goed is voor een kleurenfoto met
passend jubelverhaal, beperkte Trouw
zich tot een kort, zakelijk berichtje op
de sportpagina. Achttien regels tussen
de gemengde sportberichten, dat is
alles. Dit jaar hebben drie schakers de
voorpagina’s gehaald t.w. Jan Timman
toen hij niet mee mocht doen aan het
Corus-toernooi, Bobby Fischer toen hij
in Japan in de gevangenis werd gegooid
en Gary Kasparov toen hij aankondigde
met schaken te stoppen. Conclusie?
Schakers komen pas in het nieuws als
ze niet schaken. Een duivels dilemma.’
Niet overal was de berichtgeving zo
beperkt. In het AD van 8 en 9 augustus
ruim aandacht voor de behaalde
Europese titel: ‘Succes geen incident,
Nederlandse schakers apetrots op
Europese landentitel’. Ook in 2001 won
Nederland de titel, maar toen ontbraken
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een aantal kanshebbers (o.a. Rusland en
Armenië). Nu werden de top 3 van de
laatste Olympiade (Oekraïne, Armenië,
Rusland) geklopt. Het feit dat ditmaal
in tegenstelling tot voorgaande jaren
niet de bordpunten maar de matchpunten telden was ongetwijfeld in het voordeel van Nederland. Anders was
Nederland achter Israël en de Oekraïne
op de derde plaats geëindigd. Jan
Timman belichtte zijn voorbereiding, in
tegenstelling tot Loek van Wely die
zich afgesloten van de buitenwereld in
zijn hotelkamer voorbereidde, deed hij
het rustig aan. ‘Dat kost me veel te veel
energie, die kan ik beter gebruiken in
de partijen zelf. Bovendien deed mijn
laptop het niet. Ik speel tegenwoordig
op ervaring, aan een half uurtje studeren per dag op de computer van anderen had ik genoeg.’ Inderdaad ruim voldoende zo bleek achteraf.
In de voormalige Goudsche Courant
verscheen af en toe een kolom van oudwethouder Wim Hommels. Een liefhebber van schaken, dat bleek ook uit zijn
bijdrage in de editie van 13 augustus
die de titel meekreeg ‘Schakers, politici
en het overzien van de zetten’. Hij
beschrijft daarin de beleving van een
schaaktoernooi als toeschouwer.
‘Schaken is een van de weinige sporten
die nog de kenmerken heeft van een
volkssport: je hoeft er niet voor te betalen en de deelnemers zijn nog volop
aanraakbaar in figuurlijke en letterlijke
zin’, aldus Hommels. ‘Voor politici valt
er op zo’n toernooi wellicht nog wat te
leren’, vindt hij. ‘Schakers worden van
jongs af gedwongen de consequenties
te overzien van de zetten die ze doen.
Bij politici is dat niet altijd overtuigend
te zien’.
Tim Krabbé is de man van de bijzondere
stellingen en partijen. In zijn rubriek in
het AD Magazine van 27/8 publiceerde
hij ‘de kortste ten onrechte opgegeven
partij’. Het betreft de partij MidjordScharf gespeeld op de Olympiade te
Nice in 1974. Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4
exd4 4.Lxc4 Le7 5.c3 dxc3 6.Dh5
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Hier gaf zwart het op. Volgens Krabbé
was hij niet de enige. Hij vond in zijn
database nog 28 (!) lotgenoten, zij het
dat die soms nog 6...Ph6 7.Lxh6 deden,
of zich met 6...d6 mat in twee zetten
lieten zetten. Na 6.Dh5 staat Wit
natuurlijk helemaal niet gewonnen, na
7....0-0 8.Lxg7 Kxg7 9.Pxc3 moet hij
tevreden zijn met een iets betere stelling en na 8.Lc1 Pb4 met de dreiging
Pc2+ of c2 staat zwart zelfs beter.
Het door de Bulgaar Topalov in het
Argentijnse San Luis gewonnen wk
schaken kreeg weinig aandacht in de
pers. Het werd aangekondigd met een
algemeen persbericht dat onder verschillende koppen in de dagbladen verscheen, zoals ‘WK zonder de beste’
(AD), ‘Schijnverbroedering’ (Spits),
Schaken met de hakken in het zand
(Telegraaf). Die ontbrekende beste is
natuurlijk Kramnik de houder van de
officieuze wereldtitel. Zowel Hij als de
FIDE zetten vanwege de verstoring van
het verbroederingsproces de hakken in
het zand. Immers Kramnik weigerde
om mee te doen en wil alleen tegen de
winnaar spelen. Daarmee ging de FIDE
niet akkoord.
Hoe zat het ook al weer? Tot 1993 is er
steeds één wereldkampioen, op dat
moment Kasparov. In 1993 besluit die
samen met zijn uitdager Short de FIDE
te verlaten. Hoewel hij die match wint
is hij dan officieel geen wereldkampioen meer, dat wordt Karpov die wint
van Timman, de man die van Short
verloor. Vanaf dat moment zijn er twee
wereldkampioenen, een officiële en een
officieuze. Die officieuze titel van
Kasparov komt, na winst in een twee-

kamp, in handen van Kramnik. Later is
deze titel opnieuw de inzet in de match
Kramnik-Leko, waarin Kramnik dankzij een gelijkspel deze titel behoudt. De
officiële titel werd vanaf 1996 tot en
met 2004 beslist in k.o. toernooien.
Titelhouders achtereenvolgens Karpov
(1996-1999), Khalifmann (1999-2000),
Anand (2000-2002), Ponomariov
(2002-2004) en Kasimdzhanov (20042005).
Topalov was de terechte winnaar. In de
eerste toernooihelft scoorde hij maar
liefst 6,5 uit 7 en dat was ruim voldoende om het de tweede toernooihelft wat
kalmer aan te doen. Reeds in de voorlaatste ronde was het pleit beslecht, zo
meldde NOS teletext. In de ochtendkranten van 14 oktober, maar ook op
onze eigen KNSB website was dat
nieuws toen nog niet te vinden. Een dag
later hier en daar een spaarzaam persbericht. Niet verwonderlijk, want het
gehele wk speelde zich vrijwel in de
anonimiteit af, zelfs de uitslagen waren
af en toe niet terug te vinden.
Nu na afloop van het toernooi zijn er
dus nog steeds twee wereldkampioenen. Inmiddels hebben zich tijdens het
EK alweer 34 personen geplaatst voor
het volgende wk toernooi, maar of dat
nog gehouden zal worden? ‘De onvoorstelbare warboel die de FIDE van zijn
eigen winkel gemaakt heeft, verspert
het uitzicht op een antwoord op deze
vraag drastisch’ aldus Lex Jongsma in
zijn rubriek in de Telegraaf van 16/7 en
Kasparov spreekt in NIC 05/6 van een
‘New World disorder’.
‘Het is niet echt leuk meer om mee te
doen aan het NK schaken’ een uitspraak van Zhao Qin Peng in het AD
van 16/9 bij het behalen van haar
zevende nationale titel. Die zelfde uitspraak gold eigenlijk ook voor Loek
van Wely die zijn vijfde achtereenvolgende titel binnenhaalde. ‘Met een
beetje fantasie zou je hem de Lance
Armstrong van het Nederlandse schaken kunnen noemen’ vond journalist
Pim Sedee. Toch moet je wel van goede huize komen om te winnen. Op 7/9
verscheen op teletext het bericht: ‘Van
Wely wint van Smeets na een nieuwtje
op de 26e zet (!) in de Botwinnik
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variant’. Jongsma onthulde in de
Telegraaf (Slaapkamergeheimen, 10/9)
waarom er maar 6 vrouwen spelen, dat
is niet omdat er niet voldoende zouden
zijn voor een volwaardige en evenwichtige tienkamp, maar heeft een financiële achtergrond. Een dubbelrondige zeskamp betekent 10x6=60 overnachtingen en een tienkamp 9x10=90 overnachtingen. Bij de deelnemers ontbrak
Jan Timman, hij had een gebroken
rechterhand. In dat geval kun je geen
zetten noteren. Op de vraag van de ADjournalist of er dan niet iemand anders
voor hem kon noteren antwoordde hij:
‘Dat mag misschien wel, maar dan nog
kan ik nog steeds niet spelen. Doordat
ik mijn hand niet normaal kan houden,
is mijn concentratie verstoord. Mijn
denkpositie achter de tafel is gewijzigd,
mijn niveau wordt minder’.
Uit de voorbeschouwing van de RSB
competitie op de website: ‘De IJssel 1
verbaasde zichzelf door naar de promotieklasse te promoveren en zich vorig
jaar knap te handhaven. De ploeg uit
Moordrecht had dus meer schaakkracht
in huis, dat uit de ELO-punten bleek.
De IJssel loopt in elk geval wel minstens een jaar een wedstrijd mis tegen
een team van Messemaker uit Gouda.
Dat duel staat volgens sommige schakers zo ongeveer gelijk aan Ajax Feijenoord en Spakenburg IJsselmeervogels in de voetbalwereld.’
In het blad SPORT Bestuur &
Management publiceert Roel Mazure
een serie met als titel ‘De eerste vereniging van.....’. In het augustus/september
nummer is deze serie gewijd aan DSC,
de Delftsche Schaakclub, de eerste vereniging van Jan Timman. Over de club
zelf valt niet veel te lezen, maar des te
meer over de imposante carrière van
Timman. Aan het slot komt hij zelf aan
het woord. ‘De schaakbond doet te weinig met het potentieel. Ook mondiaal
zou er meer met de potentiële belangstelling voor schaken gedaan moeten
worden. De on-line Schaakacademie is
een hachelijk avontuur. De investeringen zijn groot. Ik vind dat de schaakbond zich daarmee op glad ijs begeeft’.
Waarvan acte.
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rapidcompetitie
De rapidcompetitie telt dit jaar vier speelronden (19/9, 7/11, 19/12, 23/1). Als competitiesysteem is gekozen voor het oude
groepensysteem dat tot en met vorig seizoen in gebruik was voor de clubcompetitie. De eerste ronde ging van start met drie
groepen ingedeeld op basis van rating. Daar deze competitie tevens dient als selectie voor de IJsselafvaardiging naar de
VINK Top 12 wordt ook hier een speeltempo van 15 minuten per persoon per partij aangehouden. Per speelronde worden
5 partijen gespeeld.
In groep A heerste Jan Evengroen. Hij was al zijn tegenstanders de baas. De tweede plaats was voor René Ordelman die
behalve tegen Jan Evengroen ook verloor van Frank van de Pavoordt. Deze klopte eveneens Gerard van der Wouden en
eindigde met tweemaal winst op een gedeelde derde plaats met nieuwkomer Jan Schuur. De onderlinge partij ging naar Jan
Schuur die ook tegen Mick van den Berg nog een puntje binnenhaalde. In groep B trokken Leen Boonstra en Sjaak in ’t
Veld aan het langste eind. Hun onderlinge partij werd remise en beiden verspeelden een halfje aan Aad van den Berg. Rien
Duine legde in deze groep dankzij overwinningen tegen Hendrik Spee en Panc Vink en ook een halfje tegen Aad van den
Berg beslag op derde plaats. De laatste groep werd ongeslagen gewonnen door Bas Meijers. Met een punt achterstand ging
de tweede plaats hier naar Ton van Smirren.
De stand na deze eerste ronde:
naam+groepsindeling

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e ronde

totaal
punten

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

Evengroen, J. (A)
Ordelman (A)
Schuur (A)
vd Pavoordt (A)
Veld, in 't (B)
Boonstra (B)

8
8
8
8
6
6

15
15
15
15
9
9

25
17
13
13
21
21

48
40
36
36
36
36

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

te Lintelo (A)
Visser (A)
Berg, M.vd (A)
vd Wouden (A)
Meijers (C)
Duine (B)

8
8
8
8
4
6

15
15
15
15
3
9

12,5
12,5
11
11
24
15

35,5
35,5
34
34
31
30

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Berg, A.vd (B)
Looren de Jong (B)
Smirren, T. v. (C)
Vink, P. (B)
Spee (B)
Vink, J. (C)
Boere(C)
Dubois(C)
Rietveld, B. (C)
Rietveld, S. (C)

6
6
4
6
6
4
4
4
4
4

9
9
3
9
9
3
3
3
3
3

13
12,5
20
11
9
16
12,5
12,5
12
8

28
27,5
27
26
24
23
19,5
19,5
19
15

Puntentelling:
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde
afwezigheid totaal 12,5 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor resp. A-, B-, C- en D-groep. Als startpunten zijn voor de A-, B- en Cgroep resp. 15, 9 en 3 punten toegekend. Na de 1e, 2e en 3e ronde wordt steeds een derde deel van deze startpunten in mindering gebracht.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin ze bij aanwezigheid zouden zijn uitgekomen.
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klok speelt hoofdrol in nipt verlies van
de ijssel 1 tegen sterk sliedrecht
De tweede wedstrijd in de RSB competitie vond plaats in en tegen
Sliedrecht, een team dat lange tijd uitkwam in de landelijke competitie
maar vorig seizoen degradeerde naar
de regionale competitie. Een sterke
tegenstander dus. Met twee invallers
was hun eerste wedstrijd tegen Shah
Mata verloren. Ditmaal was het team
op oorlogssterkte met een gemiddelde
rating van 1984 tegen 1895 van De
IJssel.
Aanvankelijk zag het er positief uit
voor het Moordrechtse schaakteam.
Amsterdammer Jan Schuur veroverde
voor De IJssel aan het eerste bord
tegen de jeugdige Jan-Pieter Vos
(2023) al snel een pion en bouwde dit
voordeel knap uit tot de eerste overwinning. Het werd gelijk toen Frank
van de Pavoordt moest capituleren
voor Wim Hokken, met 2003 zo’n
150 ratingpunten hoger ingeschaald
dan Frank. Een opmarcherende pion
die niet meer zonder fatale schade
gestopt kon worden deed hem de das
om. Dankzij de in uitstekende vorm
verkerende René Ordelman tegen
Hans Klein, met 1998 zo’n 165
ratingpunten meer, kwam De IJssel
weer op voorsprong. Een gedegen
partij die na pionwinst met fraaie zetten werd afgerond. Sliedrecht kwam
weer op gelijke hoogte toen Hans
Lodeweges, dit maal aan het tweede
bord, ten onder ging tegen Peter van
den Bergh (1916). ‘Geen kans vanuit
de opening (de Leeuw)’ aldus de
Sliedrecht website. Hij kon het binnendringen van de torens in zijn stelling niet verhinderen en dat is veelal,

en was het ook nu, goed voor een
overwinning. Gerard van der
Wouden, op het laatste moment ingevallen voor Ronald Mandersloot,
hield aan het laatste bord de
Sliedrechtse teamleider Rob Klop
(1919) op remise. Na een pion achterstand te hebben opgelopen, haalde
hij dankzij zorgvuldig spel zijn eerste
halve punt in de promotieklasse binnen. Met goede winstkansen van Jan
Evengroen in het verschiet leek er
toen nog veel mogelijk voor het
IJsselteam. Toch ging het mis, waarbij vooral het tekort aan bedenktijd
een belangrijke rol speelde. Frank
Visser had tegen Wout Boer (1947)
een gelijkwaardige stelling maar een
forse tijdachterstand opgelopen. Zijn
remise aanbod werd geweigerd en

mindere zetten in de tijdnood deden
hem vervolgens de das om. De definitieve nederlaag werd een feit toen ook
Pim te Lintelo tegen Jerry van Rekom
(1983) sneuvelde onder de tijdsdruk.
Een ogenschijnlijk klein voordeel had
geen effect meer toen hij de bedenktijd overschreed. Aan bord drie leken
de twee pionnen voorsprong van Jan
Evengroen voldoende voor de winst.
Zijn tegenstander Willem
Barendswaard, met 2073 de hoogste
in rating aan Sliedrechtse kant, bood
echter moedig verzet en gaf zich pas
gewonnen toen hij met nog één seconde op de klok werd matgezet. Zo ging
Sliedrecht volgens hun website ‘al
zwetend naar de 4,5-3,5 winst’.
(Mick/Aad)

Overige uitslagen uit de 2e ronde:
Groenoord 1
CSV
Rokado

-
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De Willige Dame 1
Erasmus
Shah Mata

3,5 - 4,5
2 - 6
3,5 - 4,5
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ook tegen papendrecht/alblasserdam 2
zit het de ijssel 3 niet mee
Vorig seizoen eindigde de wedstrijd
tussen De IJssel 2 tegen het toen al
gedegradeerde
Papendrecht/Alblasserdam 2 in een
nipte 5-3 overwinning voor De IJssel.
Nu was het de beurt aan De IJssel 3
om tegen hen in het strijdperk te treden. Alhoewel de tegenstanders de
eerste wedstrijd fors verloren hadden
waren zij gezien hun gemiddelde
rating van 1606 tegen de 1521 van De
IJssel 3 op papier favoriet.
De start was hoopvol aan bord 8 liet
De Jong (1642), de man die vorig seizoen ook al zo snel verloor van
Huibert Looren de Jong, zich door
Panc Vink onnodig pardoes mat zetten. Een mat die je al in je eerste
schaaklessen leert, aldus de teamleider. Ook bij Sjaak in ’t Veld zag het
er al snel hoopvol uit. Tegenstander
Likic (1633) speelde supersnel en het
leek of beide spelers nog de trein
moesten halen want binnen het half
uur stonden er al 30 zetten op het
notatiebiljet. Likic speelde dan wel
snel, maar ook slordig. Hij koos voor
een ongelijke materiaalverhouding
waarin Sjaak met vier lichte stukken
streed tegen twee torens. Gaandeweg
pikte hij hier en daar een pionnetje en

zette de koning van de tegenstander
klem in de hoek. Zijn tegenstander
maakte daar handig gebruik van, hij
offerde alles wat hij nog had en inderdaad toen Sjaak zijn laatste toren pakte was het pat (1,5-0,5). Het werd 2-1
door remise bij Frans Dubois. Hij had
tegen Castaing (1559) weinig kans
gekregen en meer dan het halve punt
zat er niet in. Op dat moment leken er
nog wel winstkansen voor het team.
Tom van Smirren had zijn tegenstander opgezadeld met een triple pion op
de koningsvleugel, waarvan hij er
later nog één buit maakte. Aan bord
twee stegen de kansen voor Hendrik
Spee. De eerste nederlaag kwam van
teamleider Bas Meijers. Hij kwam
slecht uit de opening en dat leidde tot
continu verdedigen. Die verdediging
werd door Timmerman (1613) langzaam maar zeker gesloopt en toen
daarbij een stuk sneuvelde was het
snel uit. (2-2). Snel daarna een tegenvaller bij Hendrik, die stond tegen de
op papier sterkste tegenstander De
Kluyver (1745) inmiddels met een
kwaliteit tegen een pion in de plus.
Een fatale pionzet deed de kansen
snel keren en een plotseling mat
maakte al heel snel een eind aan zijn

aspiraties (2-3). Teus Boere berustte
vervolgens na overleg in remise. Als
er al kansen waren, waren die voor
zijn tegenstander Kraaiveld (2,5-3,5).
De punten voor de winst moesten dus
uit de laatste partijen komen. Bij kopman Arie Macdaniël tegen Pattinama
(1710) waren er wederzijdse kansen
en valletjes, zeker toen er een dameloper eindspel op het bord kwam. Een
remise aanbod werd door hem, gezien
de teamstand, afgewezen en vlak
daarna werd een valletje hem fataal en
ging ook hij mat. Ook bij Ton ging
het verkeerd, door een misser werd hij
in de verdediging gedrongen. Zeer tot
vreugde van zijn tegenstander
Kemper (1439) die al even bezig was
aan een overwinningsfeestje. Die
overwinning had uiteindelijk nog de
nodige voeten in de aarde. Ton ging
nog voor pat en met koning plus dame
tegen koning was dat voor zijn tegenstander in dat stadium nog een heel
probleem maar tenslotte lukte hem dat
toch nog. Eindstand derhalve 2,5-5,5.
Volgens teamleider Bas toch weer een
(onnodige) forse nederlaag. In een
paar verloren partijen zat het niet
mee. Er had zeker niet verloren hoeven te worden. (Bas/Aad)

Overige uitslagen in de 2e ronde:
Shah Mata 4
SO Rotterdam 7
RSR Iv. Toren 5

-
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Kr. a/d IJssel 4
WSV 3
Sliedrecht 4

4 5 4 -

4
3
4
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ontwikkeling knsb-rating
In het novembernummer van IJsselschaak, zoals gebruikelijk de laatste vier jaar, een overzicht van de KNSB ratings van
de leden van De IJssel. Verrassend was de binnenkomst van Henk-Jan Evengroen met een rating van 1983*. Wel is waar
slechts gebaseerd op 9 partij uitslagen en daarom niet betrouwbaar, maar toch een stevige entree bij de officiële KNSB
ratings. Bij de jeugd is hij nummer 216 op de nationale ranglijst. Daar kunnen velen alleen maar naar kijken, zelfs vader
Jan die dit jaar nogal wat punten moest in leveren. Alleen nieuwkomer Jan Schuur is met 1991 nog net iets hoger. Samen
met Pim te Lintelo die ook weer wat winst boekte maken, behoren zij tot de 1500 hoogst genoteerde schakers/sters in
Nederland. Bij een totaal van circa 14000 behoor je dan toch tot de besten van Nederland. De hoogste rating is voor de in
de Nederlandse competitie uitkomende Rus Bareev met 2735. Nummer 13835 P.C. Noordhoek heeft met 767* de laagste
rating.
De meeste ratingwinst bij De IJssel was dit jaar voor Leen Boonstra, Ruben Evengroen en Huibert Looren de Jong. Hun
resultaten waren goed voor circa 50 ratingpunten winst.
Hieronder een overzicht van de ratings en posities op de Nationale ratinglijst per 1 november over de laatste vier jaar.
Opvallende stijgers Ronald Mandersloot +114 en Pim te Lintelo +108.

2002
Schuur
Evengroen, HJ
Evengroen, J.
te Lintelo
Visser
Mandersloot
Lodeweges
Ordelman
vd Pavoordt
vd Berg, M.
v. Dijk
vd Wouden
in ’t Veld
Duine
Boonstra
vd Berg, A.
Spee
Looren de J
Vink, P.
Meijers
Macdaniel
Dubois
Noomen
Boere
Evengroen, R.
Vink, J.
v. Smirren

2048
1865
1889
1800
1884
1919
1876
1801
1732
1698
1670*
1636
1602
1657*
1588*
1536
1546*
1455*
1532*
1442*
-

KNSB ratings
2003
2004
2068
1877
1898
1855
1863
1894
1851
1729
1732
1696
1676*
1654
1608
1631
1587*
1518
1569*
1494*
1449*
1456*
-

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

Volgnummer KNSB ratinglijst
2002
2003
2004
2005

2005
1991
1983*
1974
1973
1946
1914
1881
1854
1845
1757
1715
1697
1696
1641
1630
1611
1603
1571
1548
1517*
1494
1481
1479*
1455*
1443
1438*
1377*

866
2468
2192
3458
2249
1143
2334
3437
4774
5574
6218
7047
7916
6525
8293
9596
9355
11252
9689
11454
-

788
2365
2111
2652
2544
2153
2704
4869
4791
5683
6152
6661
7815
7218
8377
10092
8817
10623
11470
11335
-

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

1326
1377
1464
1476
1712
2064
2401
2770
2897
4410
5243
5622
5641
6927
7185
7682
7869
8684
9261
9969
10441
10730
10758
11161
11375
11463
12264

Sinds twee jaar is er ook een KNSB jeugd ratinglijst. Hierop dit jaar 3531 personen met een rating boven 0000. Hieronder
ook een aantal IJsselschakers t.w. Henk-Jan Evengroen 1733 (nr. 216), Ruben Evengroen 1460 (646), Bernard Evengroen
1150 (1457), Sjoerd Keizer 924 (2307), Arie Macdaniël 910* (2349), Jerome Jacobse 908 (2359), Jitse Macdaniël 738*
(3294) en Shiv-An Kanhai 608* (3294).
* = rating onbetrouwbaar, gebaseerd op minder dan 25 partijen. (Aad)
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wat is en wil de moderne schaakbond?
Vele schaakliefhebbers zullen de laatste tijd gestuit zijn op berichten van
en over de Moderne Schaakbond. Dit
behelst een initiatief van de
Schaakbond Overijssel (SBO), die uit
onvrede over het niet goed functioneren van het landelijk bestuur en het
daaraan verbonden bondsbureau een
plan heeft gelanceerd om de KNSB
om te vormen tot een centrale organisatie. Op dit moment zijn er 11 autonome regionale schaakbonden die met
elkaar de KNSB vormen. Elk van
deze bonden organiseert eigen competities, kampioenschappen en toernooien. Landelijke activiteiten zoals
KNSB competitie, nationale kampioenschappen, e.d. worden georganiseerd door de KNSB. Zowel de
KNSB als de regionale bonden hebben dus een eigen bestuurs- en werkorganisatie. Het SBO plan pleit voor
een centraal bestuurde organisatie die
via een districtenstelsel zorg draagt
voor de werkorganisatie. Nadere info
over het plan is te lezen op de website
www.moderneschaakbond.nl .
Nu is ook bij de KNSB wel duidelijk
dat aanpassing van structuur en organisatievorm noodzakelijk is, maar de
reorganisatieplannen verlopen traag,
te traag vinden de initiatiefnemers.

Om die reden lanceerden zij het nieuwe plan waarvoor verenigingen rechtstreeks hun mening konden geven
door al dan niet in te stemmen met de
volgende stelling: ‘De KNSB moet
snel worden omgevormd van een koepelorganisatie naar een eenheidsorganisatie. Daarom moeten de regionale schaakbonden bereid zijn over 3
tot 4 jaar hun autonome status binnen
de KNSB op te geven.’
Het standpunt van De IJssel werd in
de laatste ledenvergadering vastgesteld en als volgt verwoord: ‘In principe zijn wij het eens met de stelling.
Voor onze gewone clubschakers is de
structuur en organisatie van de KNSB
echter een ver van mijn bed show.
Belangrijk voor hen is dat het niet
leidt tot extra kosten (de kosten van
de RSB zijn miniem) en dat de districtenstructuur voorziet in acceptabele
reisafstanden voor competitiewedstrijden. Blijkt dat bij realisatie niet
het geval, dan zal het leiden tot ledenverlies en dat is voor dat doel voor
ons niet acceptabel.’
Een heikel punt in het geheel vormt
de uitvoering van het plan, want hiermee zou men het huidige bestuur en
bondsbureau willen belasten. Niet
alleen onze eigen regionale bond, de

RSB, was om die reden tegen maar
ook bij alle andere regionale bonden
ontbrak de steun voor het plan zo
bleek bij bespreking in de Bondsraad.
De kritiek was vooral van procedurele
aard (tijdstip, communicatiewijze).
Ook de stemming leverde geen positief resultaat. Maar slechts 40 verenigingen brachten een stem uit en hiervan waren 13 of wel 33% vóór de
stelling.
Inmiddels is door de KNSB wel
besloten tot instelling van een
Commissie Organisatiestructuur die
tot taak heeft vòòr 1-2-2006 een
schriftelijk advies met een bijbehorend tijdpad uit te brengen aan het
bestuur van de KNSB t.a.v. een
mogelijke herstructurering van de
KNSB. Albert Vasse, voorzitter van
de SBO en tevens één van de initiatiefnemers van de Moderne
Schaakbond, zal deel uitmaken van
deze commissie. De Moderne
Schaakbond zelf zal in de komende
maanden vooral trachten hun voorstellen te verduidelijken en te concretiseren. Vooral daar waar het de vraag
betreft wat de verenigingen er nou
precies aan hebben en welk prijskaartje daaraan hangt. (Aad)

nieuw seizoen ook voor de ijsseljeugd van start
Ook voor de jeugd is het nieuwe
schaakseizoen begonnen. Een aantal
vertrouwde gezichten zijn er in het
nieuwe seizoen niet meer bij maar er
zijn gelukkig weer een aantal nieuwe
gezichten. Van de familie Kanhai uit
Nieuwerkerk zijn maar liefst 3 kinderen lid geworden: Shiv-An, Shria en
Shravan. Maar ook Dylan Leenhouts
en Roan de Jong zijn dit jaar voor het
eerst begonnen en ook Daniël Rook
die vorig seizoen al een paar keer
kwam kijken is nu lid geworden. En
we hebben weer grootse plannen.

Natuurlijk weer als hoofdmoot de
interne jeugdcompetitie maar er is
ook schaaktraining, snelschaken en op
9 november a.s. wordt het schoolschaaktoernooi van Moordrecht georganiseerd. En binnenkort starten ook
de externe competities: het vd Spelt
toernooi en de Groene Hart Jeugdcup.
training
De oudste jeugd begint om 7 uur
direct al met een wedstrijd voor de
jeugdcompetitie: zij hebben immers
alle bedenktijd nodig. Maar de ande-
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ren krijgen eerst nog wat schaaktraining. Gerard heeft daarvoor dit jaar
assistentie gekregen van het Valentijn
Polder, die zelf lange tijd deel uitmaakte van de schaakjeugd. Maar ook
buiten de maandagavond is er gelegenheid voor schaaktraining. Voor de
liefhebbers geeft Jan Evengroen op de
woensdagmiddag speciale schaaktraining in kleine groepjes. En dat dit
effect heeft bewijst het groepje dat
vorig jaar begonnen is met die speciale training: de deelnemers vindt je nu
terug in de kop van de ranglijst.
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jeugdcompetitie
In de jeugdcompetitie wordt in de
kopgroep om de punten gevochten
tussen Bernard Evengroen, Sjoerd
Keizer, Jerome Jacobse en Arie en
Jitse Macdaniël. Ook oud-jeugdkampioen Mischa Grasmeyer maakte deel
van uit van dit illustere gezelschap,
maar moest onlangs als lid bedanken
omdat hij het te druk kreeg met
school. Bernard Evengroen heeft vanaf het begin de koppositie in handen.
Hij won tot op heden alle gespeelde
wedstrijden. Sjoerd Keizer, die 2 keer
verloor, staat op de tweede plaats en
Arie Macdaniël en Jerome Jacobse
volgen kort daarna. Arie verloor
inmiddels twee wedstrijden en Jerome
drie, maar Jerome maakte erg veel
indruk in de mooie partij die hij won
van Sjoerd Keizer. Maar ook Jitse
Macdaniël speelt zijn wedstrijden in
de kopgroep. Jeroen Box is in opmars.
Hij krijgt de speciale training van Jan
Evengroen en dat is al duidelijk in
zijn spel te merken. Ook Marten
Evengroen, Lotte vd Wouden en

Jeroen Box: in opmars.

Sydney Siahaya zijn al wat meer
geroutineerd en vormen de middenmoot. Anneloes Keizer speelt inmiddels een aardig partijtje mee en

bevindt zich in de ranglijst bij de
nieuwkomers voor wie het allemaal
nog wat wennen is. De ranglijst van
dit moment:

ranglijst jeugdcompetitie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bernard Evengroen
Sjoerd Keijzer
Arie Macdaniel
Jerome Jacobse
Jeroen Box
Marten Evengroen
Lotte vd Wouden
Jitse Macdaniel
Sydney Siahaya
Dylan Leenhouts
Shiv-An Kanhai
Anneloes Keijzer
Daniël Rook
Roan de Jong
Shria Kanhai
Shravan Kanhai

gew
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
1

aantal partijen
rem
verl
6
2
2
3
2
3
2
3
1
3
2
1
2
2
2
2
4
1
4
3
3
1
1

gesp
129
6
5
6
5
6
4
5
6
5
5
6
6
6

winst

puntentelling
remise
gt
25

81
61
61
47
46
26
36
28
24
13
22
24
11
13,2
12,0

8,0
7,2
16,8
10,2
8
14
16
15
8
11
10

(Mick)
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6,4

24,2
22,0

weerst
getal
154,0
23
20
24
18
22
21
17
19
15
16
14
12
13

totaal
stand
104,0
89,0
85,0
72,2
68,0
63,8
63,2
55,0
53,0
51,4
51,0
36,0
32,0

