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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving:
Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Rien Duine, Bas Meijers en Peter de Vlaam

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal

:

Gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 2841 XE
Moordrecht, tel. 0182-373486

Voorzitter

:

Gerard van der Wouden, Palenstein 1, 2804 GA Gouda,
tel. 0182-572667
e-mail: gerardvdwouden@planet.nl

in dit nummer o.a.:
zilveren dame-toernooi
mix rapid en snelschaak

sorry dat ik heb gewonnen

Secretaris

Penningmeester

:

:

ruben laat van zich horen
invitatietoernooi

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

rapidtoernooi

Sjaak in ’t Veld, Groene Wetering 13, 2831 XL
Gouderak, tel. 0182-373632
e-mail: j.int.veld@hetnet.nl

uit de media

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

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

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

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

schaakgeschiedenis
clubcompetitie
jeugd

€ 85,-€ 45,-€ 28,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

http://home.hetnet.nl/~f2hbergmick/ijsselset.htm
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Bij de voorplaat:
Impressie van het invitatietoernooi:
de familieteams van de Evengroenen,
Jacobsen, Macdaniëls en Vinken.
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van de redactie
Dit nummer van IJsselschaak is de eerste
‘home alone’ productie. Voorheen werd
voor de vormgeving gebruikgemaakt van
de faciliteiten van de inmiddels ex-werkgever van de vormgeefster van het clubblad. Dit nummer werd echter met uitzondering van de reproductie geheel in eigen
beheer geproduceerd. Het had wat voeten
in de aarde voor het allemaal naar behoren
werkte, maar nummer 69 kon toch in
januari uitkomen. De al enkele jaren
alleen in IJsselschaak verschijnende terugblik op het voorgaande schaakjaar vindt
daardoor nog een passende plaats.
Veel RSB nieuws in dit nummer. Het eerste team liep averij op tegen Schiedammers die daarvoor samenspande met de
NS en zo onze Amsterdamse hulptroepen
de pas afsneden. Dankzij een willige dame
bleef het team echter op koers. Ook bij de
andere teams meer of minder grote vreugdevuren. Alles wordt door de correspondenten uitgebreid uit de doeken gedaan.
Nieuws over impotente paardverschuivingen, een zelfopknooppartij en keurig

gedekte stukken. In een speciale bijdrage
doet een tegenstander uit de doeken waarom hij niet had moeten winnen.
Zonder tussentijdse promoties en degradaties een wat tam verloop bij de strijd om
de clubtitel. Dat geldt niet voor de partijen, af en toe vliegen de vonken er af zoals
bijvoorbeeld bij het offerfeest tussen de
koplopers. De ranglijst begint inmiddels
vaste vormen aan te nemen en leidt, ander
systeem of niet, niet tot opmerkelijke verschuivingen.
Het invitatietoernooi, een mix van oud en
jong, van vaste bezoekers, oude bekenden
en nieuwelingen, van geroutineerden en
beginnelingen en van huisschakers en
clubschakers was weer een echte schaakhappening. Verrassende winnaars gingen
met de hoofdprijs naar huis en staken
daarmee een aantal jeugdige kanshebbers
de loef af. Een nieuw toernooi, de strijd
om de Zilveren Dame, staat al weer in de
startblokken. Ook voor minder getalenteerden valt er daar wat te winnen, zo
meldt de berichtgeving.

Veel berichten van het jeugdfront.
Natuurlijk van het eerste Moordrechtse
schoolschaaktoernooi, weer een mijlpaal
in de geschiedenis van De IJssel.
Daarnaast natuurlijk weer een vervolg van
de Evengroen successen. Zij blijven prijzen pakken en daarbij sneuvelen soms ook
gelauwerde senioren. De heersende jeugdkampioen is nog steeds de sterkste, maar
door Nieuwerkerkse concurrenten wordt
het hem af en toe knap lastig gemaakt.
Zonder verleden geen toekomst en daarom
ook in dit nummer weer wat schaakgeschiedenis. Terug naar 1972 een wk match
met veel trammelant, ook voer voor een
komische visie van Kees van Kooten.
Meer hedendaags nieuws is er weer in de
rubriek uit de media.
De samenstellers van IJsselschaak wensen u allen voor 2006 een heel plezierig
schaakjaar. Het volgende nummer zal in
april verschijnen. Bijdragen in de vorm
van schaaknieuwtjes, partijen, foto’s, toernooiresultaten, etc zijn weer van harte
welkom.

het toernooi om de zilveren dame, een mix van rapid en snelschaak
Het toernooi om de Zilveren Dame en
Hoekveldtrofee is al sinds de oprichting in
1963 het bekertoernooi van De IJssel. Het
is echter een open toernooi, dwz dat ook
niet-leden kunnen deelnemen. Het toernooi
is ook bijzonder geschikt voor minder
gevorderden en huisschakers. Er zijn zes
speelronden verdeeld over de maanden
februari t/m juni. Deelname aan alle ronden biedt de meeste kansen, maar is niet
verplicht.
De te winnen prijzen in natura zijn bescheiden van aard, maar daarnaast is er een
extra prijs van 100 euro. Die prijs wordt
verloot onder deelnemers/sters die vijf van
de zes speelronden hebben meegespeeld.
Het toernooi kent met de inmiddels
befaamde minimatches een bijzondere
toernooi formule. In elke minimatch gaat
het om drie partijen met respectievelijk
een bedenktijd per persoon van 1 uur, 20
minuten en 5 minuten. In de betreffende
partijen zijn bij winst respectievelijk 4, 3
en 2 punten te verdienen en bij remise de
helft van dit puntenaantal. Na elke ronde
wordt een ranglijst opgemaakt op basis

van behaalde punten.
De matches worden steeds vastgesteld via
loting tussen de aanwezige deelnemers met
een gelijk puntenaantal. Bij een oneven
aantal verschuift de overgebleven deelnemer naar de opvolgende groep met een
lager puntenaantal. Na de derde ronde
wordt de deelnemersgroep gesplitst. De 8
hoogst geplaatsten spelen verder om de
Zilveren Dame (ZD) en de overigen om de
Hoekveldtrofee (HV).
Daarnaast gelden nog de volgende bepalingen:
- De vier sterkste deelnemers worden
‘geplaatst’ en kunnen de eerste drie
ronden niet tegen elkaar uitkomen, tenzij zij hun plaatsing door verlies van
een minimatch verspelen.
- Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
- Er wordt tussen de deelnemers van een
match geloot om de kleur bij de eerste
partij (uur). Degene die daarin met wit
speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.
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Bij een gelijk aantal punten is voor de
volgorde in de ranglijst het behaalde
puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is beslist het aantal punten in de 20 minuten partijen en
vervolgens, zo nodig, het totaal van de
5 minuten partijen.
- Is er tijdens een ronde een ongelijk aantal deelnemers dan spelen de 3 laagst
geplaatsten onder elkaar minimatches
bestaande uit 2 partijen met een
bedenktijd van elk 15 minuten per persoon. In deze partijen wordt steeds
gespeeld om 3 punten.
- Een deelnemer die zich afmeldt voor
een ronde krijgt 3 punten.
De kosten voor deelname door niet-leden
bedraagt € 10.
Winnaar van de Zilveren Dame of
Hoekveldtrofee wordt degene met het
hoogste puntenaantal in zijn groep. Voor
alle deelnemers aan de finalegroep om de
ZD en de nummers 1 t/m 3 van de HVgroep zijn er prijzen in natura.
Speeldata: 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 29/5, 19/6.
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het schaakjaar 2005 in vogelvlucht
Internationaal was het wk toernooi in
San Luis, waar Topalov de FIDE
wereldtitel in de wacht sleepte,
natuurlijk de meest opvallende
schaakgebeurtenis van het jaar 2005.
Desondanks is ook hij geen alleenheerser, Kramnik deed niet mee en is
nog steeds wereldkampioen klassiek

schaak. Zijn schaakaanzien is gezien
zijn matige resultaten echter wel knap
aangetast. Op de FIDE ratinglijst van
oktober 2005 was hij al gezakt naar
de zevende plaats. Een opvallend feit
uit 2005 was ook dat Kasparov na het
toernooi in Linares het toernooischaak
voor gezien hield. Anand, de volgens

New In Chess beste schaker van
2004, was ook dit jaar opvallend aanwezig op de toptoernooien. Met
Topalov was hij de schaaksmaakmaker van 2005, zoals blijkt uit het
onderstaande overzicht van de topposities in de meest vooraanstaande
gesloten toernooien.

Toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

WK San Luis (8)
Linares (7)*
Sofia (6)
Wijk aan Zee (14)
Dortmund (8)
Monaco** (12)
Poikovsky (10)
Stepanakert (10)
Dos Hermanas (10)
Serajevo (10)
Biel (6)
Skanderborg (10)
Havanna (7)

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

Topalov
Kasparov
Topalov
Leko
Naiditsch
Anand
Bacrot
Aronian
Radjabov
Bologan
Volokitin
Jobava
Ivanchuk

Anand
Topalov
Anand
Anand
Topalov
Morozevich
Bologan
Anastasian
Azamaiparashvilli
Sokolov
Gelfand
Bruzon
Bruzon

Svidler
Anand
Polgar
Topalov
Bacrot
Ivanchuk
Grischuk
Nakamura
Dreev
Timofeev
Pelletier
Pengziang
Dominguez

Morozovich
Leko
Ponomariov
Polgar
Van Wely
Leko
Dreev
Sokolov
Felgaer
Shirov
Nakamura
Miton
Delgado

Leko
Adams
Kramnik
Grischuk
Svidler
Kramnik
Svidler
Ivanchuk
Rustemov
Movsesian
Bauer
Timofeev
Jobava

Kasimdzhanov
Vallejo
Adams
Adams
Kramnik
Shirov
Vaganian
Asrian
Harikrishna
Elianov
Carlsen
Hansen
Nogueiras

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

Bij het EK in Warschau ging de titel
bij de mannen naar de Roemeen
Liviu-Dieter Nisipeanu en bij de
vrouwen won de 15 jarige Katyla
Lahno uit de Oekraïne. De WK-titels
bij de jeugd waren voor Shakhriyar
Mamedyarov uit Azerbeidzjan bij de
jongens en Elisabeth Paehtz uit
Duitsland bij de meisjes. Levon
Aronian uit Armenië versloeg in de
finale van het FIDE wereldbeker k.o.
toernooi, tevens kwalificatietoernooi
voor de WK cyclus 2005-2007,
Ruslan Ponomariov uit de Oekraïne.
Het Europees teamkampioenschap In
Gotenburg werd gewonnen door
Nederland vóór Israël en Frankrijk.
Het Russische team eindigde op eenteleurstellende 14e plaats. Bij de vrouwen won Polen gevolgd door Georgië
en Rusland. Bij het wereldkampioenschap voor landenteams werd Rusland
eerste met een half bordpunt voorsprong op China. De Europacup voor
clubteams ging dit jaar naar de
Russische kampioen Tomsk-400

(Yakovenko, Tkachiev, Inarkiev,
Bologan, Belozerov, Smirnov,
Aronian).
In Nederland was het voor veel titels
weer een herhaling van zetten. Loek
van Wely werd opnieuw nationaal
kampioen bij de mannen met nipte
voorsprong op Daniël Stellwagen. De
nummer twee van vorig jaar Ivan
Sokolov en opnieuw Jan Timman
(geblesseerd) waren niet van de partij.
Ook Zhaoqin Peng prolongeerde haar
titel bij de vrouwen. Joost Michielsen
won de jeugdtitel (t/m 20 jr) bij de
jongens en Marlies Bensdorp, net als
vorig jaar, bij de meisjes. Bij het EK
was er geen hoofdrol voor Peng, zij
eindigde als achtste met één punt achterstand op de winnares. Sergei
Tiviakov was met een elfde plaats de
hoogst geplaatste Nederlander bij de
mannen.
Pavel Eljanov uit de Oekraïne werd
winnaar van het tweede Amsterdam
Chess Toernooi en de 15 jarige Yuri
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Kuzubov, ook al uit de Oekraïne, van
het Harmonietoernooi in Groningen.
De Rus Maxim Turov won het NK
Open, Pentala Harikrishna uit India
het Essent toernooi in Hoogeveen en
Friso Nijboer voor de vierde maal het
Hogeschool Zeeland toernooi in
Vlissingen.
Erwin l ‘Ami werd de 19e Nederlander
met een grootmeester titel. Daniël
Stellwagen verloor in de Cogas tweekamp met 2,5-1,5 van Jan Timman,
maar won een Advanced Chess tweekamp (dus met hulp van de computer)
met 3-1 van Loek van Wely. Joop van
Oosterom werd wereldkampioen
correspondentieschaak.
Het Nederlandse mannenteam won de
Europese titel bij teamkampioenschap
in Gotenburg en het vrouwenteam
eindigde hier op de 10e plaats. ZZICT
behaalde het tiende nationale clubkampioenschap op rij.
Een nieuw KNSB-bestuur begon
onder leiding van de nieuwe voorzitter Joop Rozeboom aan een bezuini-
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gingsoperatie en herstructurering van
de schaakbond. Dit laatste met de
nodige druk van de uit OSBO kringen
afkomstige Moderne Schaakbond.
Voorts werden ambitieuze plannen
ontvouwd om de teruggang van het
ledental om te buigen tot een stijging
van 50% in de komende drie jaar.
Gouwenaar Ab Scheel, tenslotte, werd
schaakvrijwilliger van het jaar.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB nam Wim Koster van RSR
Ivoren Toren de titel over van Rick
Lahaye van Spijkenisse, de winnaar
van 2004 die dit jaar niet van de partij
was. Peter van den Bergh van Sliedrecht pakte de titel bij de A-jeugd.
Winnaar van de vijfde editie van de
Zuidplas-vd Speldcompetitie werd
Peter Ypma van Messemaker 1847.
Het tweede team van Messemaker

1847 werd eerste bij de clubs en promoveerde met nummer twee SO
Rotterdam 3 naar de KNSB. De beker
ging dit jaar naar Rokado en Charlois
Europoort werd winnaar van het snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams.
Bij De IJssel deed het eerste team
opnieuw mee in de strijd om het RSB
kampioenschap dat uiteindelijk op een
haartje werd gemist. Het tweede team
handhaafde zich met een prima derde
plaats in de tweede klasse en het derde team eindigde op een degradatieplaats, maar mocht desondanks in de
derde klasse blijven.
Het bekerteam sneuvelde in de eerste
wedstrijd tegen het RSB team van
Charlois Europoort. Het snelschaakteam werd tweede bij het RSB kampioenschap in de klasse voor teams uit

de promotie- en eerste klasse.
De familie Evengroen legde beslag
op alle individuele titels. Vader Jan
werd clubkampioen, rapidschaak
kampioen en winnaar van het toernooi
om de Zilveren Dame. Henk-Jan won
de Hoekveldtrofee en Bernard werd
jeugdkampioen. Daarnaast werd
Henk-Jan RSB kampioen bij de
D-jeugd en zijn broer Bernard derde
bij de F-jeugd. Het VINK Top 12toernooi werd gewonnen door Gerard
Nieuwenkamp uit Nieuwerkerk a/d
IJssel. De St.Jozefschool werd eerste
in het klassement van het eerste
Moordrechtse schoolschaaktoernooi
en Bernard Evengroen werd de eerste
Moordrechtse schoolschaakkampioen.
Op de valreep van 2005 werden de
Macdaniëls winnaar van een weer
supergezellig invitatietoernooi. (Aad)

geen scheepsrecht voor de ijssel 3 tegen sliedrecht 4
Tweemaal al gaf De IJssel 3 een goed
resultaat uit handen en dit keer tegen
Sliedrecht 4 ging het niet anders. De
tegenstander was qua rating het beste
team van deze klasse, dus het derde
team stond bij voorbaat al voor een
lastige opgave. Zeker omdat Sjaak in
’t Veld zijn vooruitgespeelde partij
aan het eerste bord tegen Peter de
Vlaam, met 1674 een tegenstander
van gelijke sterkte, al verloren had.
Volgens eigen zeggen speelde hij een
goede partij. Met dame + loper tegen
twee torens ging het echter toch nog
mis omdat hij een penning over het
hoofd gezien waardoor hij zijn dame
tegen een toren in moest leveren. Die
klap kwam hij niet meer te boven, en
na bijna 3,5 uur spel was het over.
‘Sorry dat ik heb gewonnen’, aldus
zijn tegenstander, die ter compensatie
een bijdrage leverde voor dit nummer
van IJsselschaak.
Twee weken later reisde de rest van
het team in de regen af naar
Sliedrecht. Er moest dus al een achterstand goedgemaakt worden.
Panc Vink was natuurlijk als eerste
klaar. Op bord 4 begon hij met zwart

gelijk al in de aanval tegen Joost
Stoker (1523). Hij veroverde een
toren tegen een loper en toen zijn
tegenstander nog wat van de stelling
probeerde te maken, leverde die ook
nog zijn loper in. Met een toren in de
plus trok Panc ten aanval, de verdediging voor lief latend. Dat bood kansen
voor een tegenaanval maar toen zijn
tegenstander zich daarbij andermaal
vergaloppeerde en nog een loper weggaf, gaf hij het op (1-1). Bas Meijers
speelde aan bord 6 tegen het 12-jarige
vrouwelijk talent Naomi Snikkers met
een rating van 1743, dus zo’n 220
punten meer. De opening verliep nog
rustig, maar daarna vlogen de stukken
van het bord. Snikkers probeerde aan
alle kanten door de stelling heen te
gaan, maar alles stond keurig gedekt.
Toen bijna alles van het bord was,
beiden hadden alleen nog een paard
en vier pionnen, werd er maar tot
remise besloten (1,5–1,5). Eric-Jan
Noomen speelde aan bord 7 tegen
Pieter de Vlaam, een tegenstander met
ruim 170 ratingpunten meer (1651).
EJ begon uitstekend aan de partij en
oefende veel druk uit op de verdedi-
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ging van zijn tegenstander. Hij veroverde een pion en met mooie aanvallen drong hij de stelling binnen. Toen
zijn tegenstander plotseling een loper
weggaf, werd het wel erg makkelijk
(2,5 – 1,5). Aan bord drie had Teus
Boere het niet makkelijk tegen Martin
Prins, met 1593 ook al veel meer
ratingpunten (+138). Het was verdedigen geblazen en een remise aanbod
werd dan ook in dank aanvaard (3-2).
Voor de derde keer in de competitie
een voorsprong voor het 3e team.
Maar ook nu leek het weer fout te
gaan, gezien de stellingen op de andere borden.
Ton van Smirren had de pont gemist
en kwam een half uurtje te laat. Ook
met zijn tegenstander trof hij het niet.
Op bord 5 speelde hij namelijk tegen
het grootste talent van Sliedrecht,
Niels Mijnster, met zijn rating van
1814 torenhoog favoriet. Na een goed
begin begon Ton aan een vervroegd
sinterklaas. Hij gaf pardoes een centrumpion weg en ging toen maar
volop in de aanval. Het leidde echter
alleen maar tot meer materiaal verlies.
Een soort zelf opknoop partij dus (3-
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3). Frans Dubois, ditmaal aan het laatste bord, speelde tegen Marco de
Ruiter. De stelling bleef lang in evenwicht en de remise leek in de maak.
Maar net op het moment dat hij dat
aan wilde bieden, beging hij een blunder. Dat resulteerde in een paard achterstand. Daarna zocht hij nog de aanval, maar toen de vijandelijke dame in
zijn stelling binnen kon dringen, was
het gedaan (3-4). Alles hing toen af

van Hendrik Spee die aan bord 2 een
moeizame strijd streed tegen Henri
Hartog (1576). In de opening was hij
al een pion verspeeld. Het leidde tot
een rug tegen de muur spel dat alleen
met verlies kon eindigen. Het enige
recept, tegenaanval, leidde echter toch
nog tot tegenkansen. Na wat dubieuze
zetten van zijn tegenstander kon
Hendrik wat materiaal terugpakken,
en toen zijn tegenstander ook nog een

toren weggaf, leek het 3e team zijn
eerste competitiepunt tegemoet te
zien. Helaas, bij een tegenaanval deed
hij een ongelukkige zet die hem niet
alleen de toren maar ook de partij
kostte (3-5).
In tegenstelling tot de andere
IJsselteams is er voor het derde kennelijk geen geluk weggelegd. Weer
kwamen we op een voorsprong, weer
werd die uit handen gegeven. (Bas)

sorry dat ik heb gewonnen…
‘Hierbij zend ik u een een verslag van
de vooruitgespeelde partij tussen
Sjaak in 't Veld en mij, op donderdag
3 november jl., die ik na hopeloos
slecht gestaan te hebben alsnog na
een bizarre strijd won. Uit schaamte
voor deze beroerde partij van mijn
kant bood ik Sjaak aan ‘ter compensatie’ een bijdrage te leveren voor jullie clubblad. Hij was immers de morele (en zeer sportieve) winnaar!’ aldus
Peter de Vlaam uit Sliedrecht.
Hieronder zijn bijdrage.
Als je in de externe competitie twee
punten uit twee partijen hebt behaald,
en ook nog tegen tegenstanders met
een flink hogere rating, én tevreden
bent over je eigen spel, dan geeft dat
een lekker gevoel. Dat zo’n lekker
gevoel pijlsnel kan verdampen, ondervond ik donderdag 3 november op
pijnlijk wijze.
Mijn tegenstander was Sjaak in ’t
Veld van De IJssel 3 uit Moordrecht,
die op eigen verzoek vooruit speelde
omdat hij op de officiële speelavond
(17 november) verhinderd is. Het zou
een bizarre avond worden, met een
absurde ontknoping. Met zwart bood
ik tot aan de veertiende zet nog redelijk probleemloos tegenspel in de
kruising tussen Grünfeld en damegambiet waarin we verzeild waren
geraakt - tot aan dat duistere moment,
waarop ik mijn loper op g7 wat meer
lucht wilde geven door mijn paard op
f6 naar h5 te spelen.

Het moet een stroomstoring in mijn
bovenkamer zijn geweest - de gevolgen waren desastreus:
Sjaak kon (achteraf na nodeloos lang
nadenken) ineens ongestraft mijn
kostbare d5-pion met zijn paard op c3
slaan, want pion c6 stond tot mijn afgrijzen gepend: deze pion werd plotseling aangegrijnsd door Dc2 en Tc1, en
op c7 stond - slechts door een paard
gedekt - mijn dame…
Terwijl Sjaak rustig verder kon gaan
met zijn ontwikkeling en mij veroordeelde tot vluchtzetten voor de dame
en impotente paardverschuivingen,
werd ik zet na zet in het defensief
gedrongen en werd mijn stelling door
meerdere knap opgebouwde batterijen
in een ware wurggreep genomen.
Het gevaar loerde van alle zijden en
op verschillende momenten tijdens de
partij leek wits stelling zich te lenen
voor kwaliteitsoffers. Het was keepen
met het zweet in de handen, terwijl de
stormram tegen mijn koningsstelling
steeds indrukwekkender werd, ik van
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alles uit de kast moest halen om mijn
dame niet in te laten sluiten én enige
lucht in mijn stelling te creëren, en de
tijd voorttikte. Tja, je kunt wel zeggen
dar er reden was tot enige bezorgdheid: er dreigden invallen op h6
(Ld2), mijn koning stond – met nauwelijks vluchtruimte - gepend op g8
(Tg3), mijn verdedigende pionnenstelling dreigde te worden opgeblazen
(latente dreiging h4) en mijn torens
stonden aan de grond genageld aan de
verkeerde kant van het veld, tegenover
twee witte torens die springlevend op
het punt stonden de beuk erin te gooien. Het was slechts een kwestie van
tijd, een spel van kat en muis, dat door
Sjaak op imposante en beheerste wijze
werd gespeeld. Balend van mezelf
wist ik me beurtelings gedreven door
groeiende verbetenheid en de overweging mijn koning om te leggen.
Het eerste lichtpuntje in deze vette
duisternis deed zich voor, toen Sjaak
op de 29e zet Tg4 speelde, waarbij hij
beide torens (g3 en g4) in liet staan,
bedreigd door respectievelijk Ph5 en
Le6.
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Deed hij dit bewust, was dit de offercombinatie die mij de genadeklap zou
toebrengen? Ik probeerde de stelling
te doorgronden, rook ontsteeg aan
mijn schedel. Pion h6 bedreigd, vierdubbele aanval op pion g5… het
kwam er nu op aan de juiste toren op
te blazen. Toen de kruitdampen waren
opgetrokken, had mijn dame op de 34e
zet nog maar één vluchtveld (f7)
omdat er een aftrekschaak van loper
g5 dreigde.

Sjaak zijn dame tegen één van mijn
torens kwijt.

Hier speelt Sjaak 61.Ke3? Na 61.Kf5
had hij zijn voordeel behouden.

[Ook Df7 is evenwel geen goed
vluchtveld omdat zwart dan na
35.Le7+!! mat gaat. Na 35...Kh8
volgt 36.Dd2! en ook na 35...Dg7
36.Lh7+ is het over en uit. Het enige
wat rest is 34...Dg7 met verlies van de
dame tegen een toren. Sjaak speelde
echter geen Le7 maar 35.Lh6+? en
daardoor kreeg zwart na 35...Kh8
36.Lg7+ Dxg7 37.Txg7 Kxg7 nog
behoorlijk compensatie. (AvdB)]
Snel daarna had ik geen andere keuze
dan mijn dame tegen de nog overgebleven toren en loper te ruilen, waarna mijn mijn torenpaar en drie verbonden pionnen ergens ver weg op de
damevleugel het moesten geen opnemen tegen wits dame, loper en drie
pionnen. Het zag er nog steeds donker
uit, met een vol stuk achter. Maar
toch… Sjaak had in die fase voor
mijn gevoel actiever kunnen spelen.
En ik? Ik moest wel proberen om
(eindelijk) actief met mijn torens te
gaan opereren wilde ik nog een minieme kans op remise behouden.
Het ongelooflijke gebeurde: door laten we zeggen - niet-optimale
manoeuvres met zijn koning raakte

De kansen waren gekeerd! Sjaak, die
allang en onherroepelijk de morele
winnaar van deze strijd was, kwam in
het nauw nu hij de kwaliteit achter
stond. Met ieder nog zo’n 7 minuten
op de klok gooide ik er nog maar
weer een blunder tegenaan door mijn
toren tegen de loper te laten afruilen.

Maar zelfs dat kon ik me nu ineens
veroorloven! Met beiden nog een
koning en één pion kwam wit tenslotte in zetdwang en moest hij toestaan
dat zijn pion op b3 werd verorberd.
Mijn pion op b4 kreeg tenslotte vrije
doorgang en bezorgde me het totaal
cadeau gekregen volle punt. Een werkelijk bizarre partij…
Ik kan me niet herinneren me ooit eerder voor een overwinning te hebben
geschaamd. Donderdag 3 november
was zo’n moment. Sjaak, ik weet het
en jij weet het… het is all in the game
van het teamspel in de externe compe-
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titie waardoor ik genoodzaakt was na
jouw gedegen schaakles dóór te spelen zolang de zaak nog niet totaal verloren was. En ook is het all in the
game, dat een gewonnen partij ook
nog eens daadwerkelijk gewonnen
moet worden. Toch wil ik besluiten
met mijn dank uit te spreken voor je
zeer sportieve reactie na afloop op een
partij, die voor jou toch wel een heel
teleurstellende afloop moet hebben
gehad. Natuurlijk hoop ik dat ons 4e
team jullie 3e team op 17 november
gaat verslaan. Maar tegelijk hoop ik
ook een beetje, dat één speler bij jullie
die avond zo zal zwijnen als ik heb
gezwijnd. Al gun ik dat lot géén van
mijn teamspelers…
Sjaak, nogmaals bedankt voor de
sportieve ontmoeting, excuses voor
mijn winst, en wie weet krijg je nog
eens een welverdiende revanche!
Met hartelijke schaakgroeten,
Peter de Vlaam, Sliedrecht 4

open
jeugdkampioenschap
rsb
Het jeugdtoernooi van RSR Ivoren
Toren is gepromoveerd tot Open
Jeugdkampioenschap van de RSB
en maakt daarnaast deel uit van de
Grand Prix cyclus. Op 12 november kon de Evengroenjeugd daar
natuurlijk niet gemist worden en
ook Jerome Jacobse was van de
partij. Speelduur 25 minuten per
persoon per partij.
In categorie A (10 deelnemers)
een zesde plaats voor Henk-Jan
met 4 uit 7. De winst ging hier
naar thuisspeler Gert-Jan van Vliet
die Chiel van Oostrum net voor
bleef. In groep B 14 deelnemers/
sters en hier scoorde Ruben ook
4 punten, goed voor de 8e plaats.
Met 21 deelnemers/sters was
groep D het best bezet. Met 5 punten legde Bernard beslag op de
7e plaats en Jerome werd met een
punt minder 12e.
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geen revanche voor de ijssel tegen barendrecht in bekerstrijd
1 mei 1992
In Capelle a/d IJssel trad het bekerteam van De IJssel, bestaande uit
Wim van Vuuren, Jan Evengroen,
Mick van den Berg en Frank van de
Pavoordt, aan tegen het team van
Barendrecht voor de finale van de
RSB bekercompetitie 1991/92.
Barendrecht speelde toen een hoofdrol in de RSB. De competitie 1990/91
werd afgesloten met een tweede
plaats in de promotieklasse en tevens
wonnen zij toen voor de tweede achtereenvolgende maal de RSB beker.
In 1991/92 ging het minder, degradatie uit de promotieklasse, maar dus
wel weer de bekerfinale. Barenrecht
dankte hun successen met name aan
een aantal jeugdige toppers zoals
Martijn Roobol, Jan Willem en Rik
van Prooyen. Toen de talenten
afhaakten was het snel gedaan met de
toppositie. De IJssel degradeerde dat
seizoen uit de eerste klasse.
Aan het derde bord zet Mick De IJssel
op een 1-0 voorsprong, maar na verlies
van Jan aan bord twee kwam de stand
weer in evenwicht. Dat bleef zo toen
Frank een betere stelling door zijn vingers liet glippen en met remise genoegen moest nemen. Ín die tijd was de
winst aan het hoogste bord bij een

gelijke stand beslissend voor het eindresultaat. Door het verlies aan bord
twee moest Wim dus de winst binnenhalen. Dat lukte niet, het werd remise
en met deze 2-2 eindstand legde Barendrecht dus voor de derde achtereenvolgende maal beslag op de RSB beker.
7 december 2005
Op de voor De IJssel wat ongebruikelijke woensdagavond kreeg het bekerteam na ruim dertien jaar de gelegenheid om in Moordrecht revanche te
nemen voor die nederlaag uit 1992.
Dat zou toch moeten lukken, was de
verwachting. De IJssel komt uit in de
promotieklasse en dan moet een vereniging die uitkomt in de derde klasse
toch geen probleem zijn. Ook gezien
de gemiddelde rating, 1875 voor het
IJssel viertal en 1762 voor het
Barendrechtse team, was Moordrecht
favoriet.
Aan bord vier speelde Gerard van der
Wouden en hij ging er heel ambitieus
in. Met een stukoffer en vervolgens
nog een schijnoffer van een stuk zorgde hij voor veel spektakel voor de
omstanders. Maar die hielden hun hart
vast toen zowel mat als het terugwinnen van materiaal uitbleef. Zijn tegenstander John Bakker (1600) bleef dan

ook koelbloedig. Uiteindelijk kon
onze voorzitter met eeuwig schaak
remise forceren (0,5-0,5). De andere
borden waren ongeveer gelijk klaar.
René Ordelman had aan bord drie een
lastige avond. Zijn tegenstander Rien
van Wilgenburg (1759) zette het spel
voortvarend op. Hij rocheerde naar de
lange kant en zette veel druk op de
koningsvleugel. Met een stukoffer
leek René het lek weer boven te krijgen en het zag er even naar uit dat het
nog goed kon komen. Toen hij echter
zijn dame moest inleveren was het
spel uit (0,5-1,5). Pim te Lintelo, aan
het tweede bord, speelde een heel
gedegen wedstrijd. Met een sterk centrum zette hij tegenstander Tjerk Peter
de Bruijn (1851) onder druk. Hij
rekende vervolgens goed en kon de
winst binnenhalen (1,5-1,5). Helaas
had ook Jan Evengroen (bord 1) een
lastige avond. Barendrechters liggen
hem kennelijk niet. Met de zwarte
stukken kreeg hij geen vat op het spel
van opponent Feike Liefrink (1836).
Die speelde het spel uitstekend en kon
daardoor de winst voor Barendrecht
vastleggen (1,5-2,5).
Geen revanche dus en een onverwacht
snel einde van het bekeravontuur van
dit seizoen. (Mick/Aad)

ruben evengroen laat van zich horen
In de schaduw van zijn broer boekte ook
de op één na oudste Evengroen de laatste

tijd een aantal opmerkelijke resultaten.
Daartoe behoort ongetwijfeld de overwinning die hij in september
behaalde op routinier Henk de
Kleijnen in een wedstrijd tussen de senioren en jeugd van
Messemaker 1847. De
Kleijnen is zoals bekend een
oude rot in het vak en behoort
tot de toppers van de Goudse
club. Vorig jaar werd hij met
het tweede team RSB kampioen en dus speelt hij dit seizoen in de 3e klasse KNSB.
Ruben komt pas kijken en met
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1432 is zijn rating dan ook zo’n 430 punten lager dan van zijn tegenstander in die
wedstrijd. Hieronder die partij waarin de
Messemakercoryfee, die met wit speelt,
met een stukoffer wel wat erg overmoedig
te werk gaat. Onderschatting wellicht. Dat
wordt fraai afgestraft, al had het in de slotfase misschien nog wel wat nauwkeuriger
gekund.
1.d4 f5 2.Lg5 h6 3.Lh4 g5 4.e3 Een gokje
op een snelle winst met Dh4 na gxh4?
Ruben trapt er niet in. 4....Pf6 5.Lg3 Lg7
6.Ld3 e6 7.Pd2 d6 8.Pe2 b6 9.c3 Lb7
10.f3 Pbd7 11.e4 f4
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12.Lxf4?? Een dubieus offer. Na 12.Lf2
staat wit zeker niet minder. 12...gxf4
13.Pxf4 Pf8 14.Db3 e5 15.dxe5 dxe5
16.Db5+? 16.Pe6 was wellicht beter,
maar ook dan is zwart na 16...Pxe6
17.Dxe6+ De7 18.Lb5+ Kf8 in het voordeel. 16...P6d7 Goed gevonden, na c6 of
Dd7 verspeelt zwart zijn voordeel. 17.Pe2
c6 18.Db4 Pc5 19.Lc2 Pfe6 20.Td1

20....Dg5 De witte dame bevindt zich in
gevaarlijk vaarwater. Met 20...Lf8 had
zwart daar goed garen bij kunnen spinnen.
Maar dat kan nog steeds. 21.Kf2? Is dat
wel een goede plaats? 21....Lf8 22.h4 Een
nadelig gevolg van Dg5. 24....Dg6 De
minst goede plaats voor de dame, ook hier
kan zij weer worden aangevallen. Het
meest in aanmerking komt 22...Dg7. Maar
in deze fase maakt het niet zoveel meer

uit. 23.Kf1 La6 Sterker was 23...a5
24.Da3 a4! 24.Pc4 Na c4 verliest wit minder snel. 24...Pf4? Niet zo, maar door
24...Lxc4 25.Dxc4 b5 26.h5 (26.Db4? Pb7
27.Db3 Pa5) 26...Dg8 27.La4 bxc4
28.Lxc6+ Ke7. 25.Pxf4 exf4 26.Th3?
Tg8 27.Td2 Dg7 28.Kg1 Pxe4 29.Da4
Lb5 30.Db3?? Wit gelooft het wel, met
30.Pd6+ had hij nog wat meer kunnen
tegenspartelen. 30...Pxd2 31.Pxd2 Dxg2#
(0–1)
Een tweede succes was er met het
Messemaker jeugdteam. In de finale van
de landelijke Meesterklasse C op 10
december behaalde Ruben met zijn teamgenoten Talitha Munnik, Peter Ypma en
Jaap van Putten een prachtige derde
plaats. Tenslotte was er dan het debuut in
de RSB competitie voor De IJssel 3 waar
hij tegen Krimpen a/d IJssel 4 de eerste
winstpunten voor het team veilig stelde.
Een hoofdrol in de clubcompetitie zit er
als gevolg van schoolverplichtingen nog
niet in, maar dat zal zeker komen. (Aad)

de eerste punten voor de ijssel 3
Na drie nederlagen werd er in de
thuiswedstrijd tegen het vierde van
Krimpen a/d IJssel veel verwacht van
het 3e team. Uiteindelijk werd die verwachting ook knap waargemaakt
tegen een tegenstander die met 1545
net wat meer ratingpunten telde dan
de 1515 van het IJsselteam.
Bovendien hadden zij met een overwinning tegen Sliedrecht 4 en een
gelijkspel tegen Shah Mata 4 inmiddels al drie punten binnengehaald.
Panc Vink was nog niet begonnen of
hij stond alweer gewonnen. Ondanks
de zwarte stukken ging hij tegen Eric
Hill (1598) aan bord 3 weer furieus
van start, en na een trucje stond hij al
snel een paard voor. Niet veel later
maakte een prachtige vork een eind
aan het verzet (1-0). De voorsprong
werd verdubbeld door Frans Dubois
aan bord 6 tegen Sabri Coban (1490),
nog zonder RSB punten in het
Krimpen team. Frans stond vanaf het
begin al iets beter, en op zijn typische
rustige manier pikte hij een pionnetje
in. Dat kleine voordeel werd gesteund
door een solide verdediging uitge-

bouwd tot een groot voordeel, zo
groot dat zijn tegenstander het verder
voor gezien hield (2-0). Krimpen deed
iets terug aan bord 6. Hier speelde
Sjaak in 't Veld tegen de nog ongeslagen Fabian Zwart, met 1493 zo’n 200
ratingpunten minder dan Sjaak. Het
zit hem echter dit seizoen niet mee in
de RSB-wedstrijden en ook nu ging
het weer mis. Zijn tegenstander kreeg
naarmate de partij vorderde steeds
meer grip op de partij en Sjaak moest
zich vooral beperken tot verdedigen.
Toen er ook nog een kwaliteit afging
was het pleit eigenlijk al beslecht. Hij
probeerde het nog een tijd, maar toen
zijn tegenstander geen fout maakte
besefte hij dat hij aan een kansloze
missie bezig was (2-1). Verrassend
kwam de 3-1 op het scorebord. Aan
bord twee speelde Hendrik Spee een
uitermate rommelige partij met wisselende kansen tegen Joop den Admirant (1360). Hij had al snel het betere
van het spel, maar zag in al zijn
enthousiasme een paardvork over het
hoofd waardoor hij zijn toren in moest
leveren. Hij had in de tussentijd wel
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een loper ingepikt, maar de achterstand was er. Dat werd echter weer een
voorsprong toen hij een paard cadeau
kreeg. Dat bleek vervolgens voldoende voor de winst. Teamleider Bas
Meijers (1517) had zichzelf het eerste
bord toebedeeld en daar trof hij Adri
van de Waal met 1679 de sterkste in
rating bij de tegenstanders. Met een
uitgebreide stukkenruil nivelleerde
Bas de aanvallende acties van zijn
tegenstander. Daarna werd het loeren
op een kansje. Beiden bleven echter
goed opletten en dus werden uiteindelijk het punt gedeeld (3,5-1,5).
Andermaal een prachtige voorsprong.
Maar zou die nu wel vastgehouden
kunnen worden? Ton van Smirren en
Teus Boere waren in zwaar weer
beland, alleen debutant Ruben Evengroen stond er goed voor. Het werd
zeer spannend. Ton heeft dit seizoen
alleen nog maar pech gehad, en ook
nu ging het weer fout. Hij kwam aan
bord zeven tegen Frans de Vos (1587)
een kwaliteit voor, maar zoals
'gewoonlijk' ging het weer mis. Hij
verrekende zich toen hij de veroverde
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kwaliteit teruggaf voor een mogelijke
beslissing. De Vos, slim natuurlijk,
kon toen zijn verdediging binnendringen en dat leverde hem een paar pionnen op waarvan er één de overkant
haalde (3,5-2,5). Aan het laatste bord
dreigde het debuut van Ruben (1443)
in het water te vallen. Tegenstander
Louis van de Broek (1560) was in de
veronderstelling dat hij thuis moest
spelen en verscheen pas na een half
uur op het strijdtoneel. Na pionwinst

gevolgd door een uitgebreide stukkenruil zag het er al snel goed uit voor
Ruben. In zijn enthousiasme om zijn
pluspion te verzilveren vergat hij echter even zijn verdediging waardoor
zijn tegenstander weer wat tegenspel
kreeg. Gelukkig rekende hij beter en
slaagde hij er toch in de pion te laten
promoveren. Hij moest vervolgens
door tot mat, maar dat was geen probleem. Daarmee was de eerste overwinning van De IJssel 3 dit seizoen

een feit. Het werd zelfs onverwacht
nog 5-3 door remise van Teus tegen
Jan Buis (1596). Lang zag het daar
niet naar uit. Kwaliteit achter, slechte
ontwikkeling, het verlies leek in zicht.
Door knap verweer ging dat echter
minder snel dan verwacht. Door een
over het hoofd geziene penning, die
een kwaliteit opleverde en het materieel evenwicht herstelde, verdwenen
de winstkansen en werd het toch nog
remise. (Bas/Mick/Aad)

Stand in de klasse 3C na de vierde ronde:

1. WSV 3
2. SO Rotterdam 7
3. RSR Ivoren Toren 5
4. Sliedrecht 4
5. Krimpen a/d IJssel 4
6. Shah Mata 4
7. Papendrecht/Alb. 2
8. De IJssel 3

Mp
6
6
5
5
3
3
2
2

Bp
18
16
19
18
14,5
14
14
13,5

1
xx
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.
.
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3,5
3

2
3
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.
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4
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4
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.
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st. jozefschool winnaar eerste moordrechtse schoolschaaktoernooi
Op woensdagmiddag 9 november
organiseerde De IJssel voor de eerste
keer in Moordrecht het schoolschaaktoernooi. Het ging daarbij niet alleen
om de beste schaker of schaakster
maar ook om het beste resultaat van
de deelnemende scholen.
Aanvankelijk waren van De Sint
Jozefschool nauwelijks deelnemers
aangemeld maar op het laatste
moment was er toch nog een behoorlijk aantal scholieren op de been
gebracht. En die slaagden er vervolgens in om de eerste prijs te winnen.
De kinderen van de school met de
Bijbel De Rank pakten de tweede
prijs, terwijl De Achtbaan en Sjaloom
gelijk eindigden op de derde plaats.
Het was het eerste schoolschaaktoernooi en niet alle scholen waren er in
geslaagd om een even grote delegatie
aan kinderen te sturen maar in het
totaal waren toch meer dan 20 kinderen opgekomen om te strijden om de
eerste titel. In de kopgroep speelden
1
1.

Bernard Evengroen

2.

Arie Macdaniël

3.

Dylan Vollebregt

4.

Jerome Jacobse

5.

Joey Vollebregt

6.

Jitse Macdaniël

2

3

x
J
J
0

7.

Mitchel Vollebregt

8.

Dylan Leenhouts

A

J

9.

Thijs Baalbergen

R

4

5

1
x

0

de jeugdschakers van De
IJssel natuurlijk een grote
rol maar er
waren ook nietleden die een
best partijtje
schaak speelden. Dylan
Vollebregt van
De St
Jozefschool
eindigde als
derde en won
de prijs voor de beste niet bij de
schaakvereniging spelende jeugdschaker maar ook zijn twee broers eindigden hoog in het klassement. Thijs
Baalbergen van De Rank streed ook
steeds in de hoogste regionen mee
maar alle deelnemers deden hun best
om een prijs te verdienen en gelukkig
was er voor iedereen wel een prijsje.
De beste individuele prestatie was

0
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0

x

0
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12. Tim vd Hoek

R
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13. Daniël Rook

R

14. Aron de Zwart

J
J

17. Roan de Jong

S

18. Sammy Kipp

J
R

21. Bas Overeijnder

A

22. Elise Wolvers

R

23. Marieke Wolvers

R
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A
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0
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St. Jozefschool
School met de Bijbel De Rank
Sjaloom
De Achtbaan
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10. Lotte vd Wouden

16. Job Baalbergen
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voor de jeugdkampioen van De IJssel,
Bernard Evengroen, die zich nu ook
voor een jaar schoolschaakkampioen
van Moordrecht kan noemen. Hij is
dat dan tot volgend jaar want het plan
is om dan het volgende schoolschaaktoernooi te organiseren en dan
kan er weer een nieuwe titel verdiend
worden.
Hieronder de tabel met de resultaten:
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programma 2005/06
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
13/5
15/5
22/5
29/5
7/6
12/6
19/6
26/6

(di)
(vr)

(di)
(di)

(vr)
(wo)

(za)

(wo)

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 Rotterdam 7 + HH
De IJssel 2 – Lombardijen 1 + HH
HH
Overschie 2 - De IJssel 1
ZD-3
HH
HH
HH
ZD-4
VINK Top 12 toernooi
HH
HH
ZD-5
HH
HH
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

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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macdaniëls winnaar invitatietoernooi
Zoals de laatste jaren gebruikelijk was er
weer een bont schaakgezelschap op het
invitatietoernooi. Behalve jeugd- en seniorleden waren er familieleden, vrienden,
kennissen en oud-leden. Vergeleken met
de hoeveelheid gasten waren de leden
flink in de minderheid. Met name een aantal toppers van De IJssel moesten het
helaas laten afweten. Evenals vorig jaar
werd er weer gespeeld met teams bestaande drie schakers/schaaksters. En een paar
teams bestonden geheel uit leden van één
familie. Zo was er een team van de Macdaniëls, een Vinken-team, een team van
de broers Jacobse en de familie Evengroen had zelfs twee teams geformeerd.
Ook de Scheveningse familie Van Eck
was er in grote getale: de dames (Anita en
Judie) met Ad Multem in het ene team en
de heren (vader Kees met zoon Huub)
samen met Bas Meijers in een ander team.
Maar er waren nog meer geïnviteerden.
Pieter Vonk en Rob Kool hadden lange
tijd de schaakstukken niet meer beetgepakt maar deden het weer een keer. Pieter
speelde met vader Jacobse en Cees Kaiser
die er natuurlijk ook weer bij was. En Rob
Kool speelde in een team met Huibert
Looren de Jong die een vriendin, Evita,
had meegebracht. Mischa Grasmeyer, nog
niet lang geleden nog jeugdlid, nam weer
eens aan het bord plaats en deed dat
samen met Rien Duine en medeorganisator Gerard vd Wouden, die huisbaas Arie
Reijm op het laatste moment verving. De

Gadegeslagen door echtgenoot Jan levert een verborgen talent uit huize Evengroen haar bijdrage in
het teamsucces.

jongste deelnemer was Jip, die met de
familie van Eck was meegekomen en hij
werd ingedeeld bij Hendrik Spee en Aad
vd Meer, de laatste jaren een vertrouwd
gezicht op het toernooi. En natuurlijk deed
ook Lotte mee. Haar toegezegde teamlid
Pim te Lintelo was helaas verhinderd
maar Aad vd Berg en Ton van Smirren
deden hun best om die te vervangen.
In het totaal waren er maar liefst dertien
drietallen. Zij speelden in totaal zes ronden met partijtjes van tien minuten
bedenktijd per persoon. De favorieten en

winnaars van vorig jaar, de gebroeders
Jacobse uit Nieuwerkerk a/d IJssel, moesten ervaren dat er meer kapers op de kust
waren. Natuurlijk waren dat de twee
teams van de Evengroenen, waarin ook
moeder Heleen ditmaal een kranig partijtje meespeelde, maar sterk speelden vooral de Macdaniëls. Vader Arie hield aan
het topbord de schade beperkt en broer
Christian en vooral zoon Arie scoorden er
lustig op los. Arie jr kon aan het eind van
de avond zelfs een honderd procent score
laten zien. De Macdaniëls werden dan ook
verdiend de toernooiwinnaar met vijf
overwinningen en slechts één gelijkspel
tegen de Evengroen broers Ruben, HenkJan en Bernard, die beslag legden op de
derde plaats. De tweede plaats was voor
het team van vader en moeder Evengroen
met steun van Jaap van Putten. De vierde
plaats ging naar het team bestaande uit
Gerard van der Wouden, Rien Duine en
Mischa Grasmeijer en de winnaars van
vorig jaar Léon, Justin en Jerome Jacobse
uit Nieuwerkerk a/d IJssel eindigden ditmaal op de vijfde plaats.
Na afloop vele tevreden gezichten, niet
alleen dankzij de versnaperingen van de
huisbaas van de Zespunt maar ook vanwege de door de organisatoren Mick van den
Berg en Gerard van der Wouden wel
voorziene prijzentafel.

De winnaars in actie.
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Hieronder de eindstand met de onderlinge resultaten:
1

2

3

xx

2

1,5

2

2,5

Evengroen 2: Jan en Heleen met Jaap van Putten

1

xx

1,5

2,5

2,5 2

3.

Evengroen 1: HenkJan, Ruben en Bernard

1,5 1,5 xx

1.

de Macdaniels: Arie Christian en Arie jr

2.
4.

GerardvdWouden/Rien Duine/Mischa Grasmeyer

5.

het Jacobse-team: Léon, Justin en Jerome

6.

Hendrik Spee/Aad vd Meer/Jip

7.

Bas Meyers/Kees en Huub van Eck

8.

het Vinkenteam: Panc, Peter en Michel

9.

Frank Visser met vader en zoon Rietveld

1

6

1,5 1,5

7

1,5 xx

0

0,5 1,5 3

xx

3

1,5 0

xx

2

1

xx

0,5 0,5
1

0
1

1,5

2,5

bye

2
1,5

2

2
1

12,5

4,5

11

4

11

4

11

3,5

11

2

3,5

8,5

2

1,5 xx
xx

3

bp

2
1,5

1

mp
5,5

2

2
1

9 10 11 12 13

3

0,5
1

8

3

1

12. Cees Kaijser/Frank Jacobse/Pieter Vonk
13. Ad Multem/Anita en Judie van Eck

5

0

10. Huibert Looren de Jong/Evita/Rob Kool
11. Aad vd Berg/Ton v Smirren/ Lotte vd Wouden

4

2

1,5

3,5

8

1,5 0,5 2

1,5

3

8

2

2

3

7

xx

2

2

2

8

xx

1,5 1

1

1

1

2,5 1

1

0

1

1

1,5
xx

1,5

xx

1,5

2

7

1,5

2

8

1,5

1,5

6

(Mick)

nipte winst tegen zwijndrecht 2 voor de ijssel 2 voldoende
In Zwijndrecht bond De IJssel 2 vrijdagavond 4 november de strijd aan
met Zwijndrecht 2, evenals het
IJsselteam gestart met een nederlaag.
Op papier gelijkwaardige teams getuige de gemiddelde ratings van respectievelijk 1651 en 1660.
Aan bord 5 opende Aad van den Berg
de score met een bliksemzege.
Tegenstander Ben van der Linden
(1578) gaf in de opening de rokade
weg, offerde een stuk voor twee pionnen om tegenspel te krijgen en maakte
vervolgers op de 18e zet een fatale
misser. Kort daarna kwam daar een
halfje bij van Sjaak in ’t Veld, invaller
voor de verhinderde Gerard van der
Wouden. Een volledig gelijkstaand
toreneindspel tegen Arjan Aarnoudse
werd het na wat getouwtrek remise
gegeven (0,5-1,5). Zwijndrecht trok
de stand gelijk door winst aan bord 1.
Mick van den Berg was tegen de sterk
spelende Roland van Keeken (1641),
een coming man gezien zijn eerste
prijs in categorie B van het RSB
jeugd Grand Prix 2004/05, in een

soort Wolga gambiet opstelling
terechtgekomen, pion voor en veel
druk op de damevleugel. Die aanval
was succesvol, zeker toen Mick een
volle toren wegblunderde (1,5-1,5).
Aan het laatste bord was Huibert
Looren de Jong toen al bezig om
tegen John Garcia een goed staand
eindspel met pluspion binnen te halen.
Hij deed dat prima en weloverwogen
(1,5-2,5). Aan bord 2 had Menno van
Dijk inmiddels zijn pion voorsprong,
als gevolg van niet overziene complicaties bij een stukkenruil, verspeeld.
Ook Rien Duine en Leen Boonstra
hadden beiden een pion in de plus.
Dat moest goed aflopen. Toch werd
het nog spannend. Aan bord 3 werd
de beste partij van de avond gespeeld.
Henk-Jan Evengroen had het hier niet
gemakkelijk tegen de goed spelende
Marcel Oostrum (1703) die steeds
goede tegenzetten vond. Een stukoffer
van Henk-Jan om de winst te forceren
sloeg niet door. Fout afgewikkeld of
gewoon een onjuist offer? Het eerste
bleek bij de analyses achteraf het
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geval. Hij bleef het stuk achter en
werd vervolgens door zijn tegenstander uitgeteld (2,5-2,5). Aan bord 6
kon vervolgens de winst voor Leen
Boonstra worden genoteerd. Zijn
tegenstander Coen Dortmond (1712)
was het spoor bijster geraakt en door
een mishit veel materiaal achter gekomen, voldoende om op te geven (2,53,5). Rien Duine was inmiddels tegen
Piet van Rijs (1679) in moeilijk vaarwater geraakt. Een doorstomende
pion dreigde te promoveren en zoals
altijd bij Rien was er ook nog de klok.
In vliegende tijdnood wist hij de problemen te kiepen en haalde zelf nog
een dame. In de laatste zes seconden
ging de alleen overgebleven koning
echter niet mat maar pat (3-4). Bord 2
moest dus de beslissing brengen. Hier
was het Menno gelukt weer een pion
in de plus te komen. Het eindspel leek
voor hem gewonnen, remise was echter voldoende. Hij bood remise aan en
dat werd verrassend genoeg door
teamleider Bas Nugteren (1594) geaccepteerd. Eindstand dus 3,5-4,5 (Aad)
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uitschieter van de ijssel 2 tegen
shah mata 2
Shah Mata 2 bezorgde enige jaren geleden het eerste team van De IJssel een koude
douche en verhinderde met hun overwinning toen bijna hun gang naar de promotieklasse. Vorig jaar degradeerde het team naar de tweede klasse waarin het op 21
november uitkwam tegen de IJssel 2. De IJsselreserves hadden zich weinig kansen
toebedacht tegen de kampioenskandidaat uit Rotterdam-Zuid in klasse 2B, maar hadden zich voorgenomen hun huid duur te verkopen.
Dat laatste bleek overduidelijk toen junior Henk-Jan Evengroen aan bord drie tegen
Remy Rutjes (1700) recht toe recht aan op de winst afstevende en 1-0 liet aantekenen.
Daar kwam al snel nog een halfje bij van nestor Aad van den Berg tegen Nantko
Schanssema (1629) aan het laatste bord. Die gaf en kreeg geen kansen en een forse
gedwongen stukkenruil eindigde in een pot remise stelling. De voorsprong kreeg een
nog duidelijker gestalte met een mooie overwinning van Rien Duine aan bord zes
tegen Jeroen Knikman (1708). Die zette van begin af zijn tegenstander onder druk met
een fraaie koningsaanval. Pionwinst en vervolgens ook nog een stuk, 2,5-0,5. Het eerste volle punt voor de Rotterdammers viel aan bord zeven. Huibert Looren de Jong
was daar tegen Dolf Rijkeboer (1693) in zwaar weer verzeild, zonder goede tegenkansen. Toen er een stuk sneuvelde was het snel uit (2,5-1,5). Menno van Dijk (bord 4)
leverde tegen Wim Langstraat (1753) knap werk en had lange tijd de touwtjes in handen. Echte winstkansen zaten er echter niet in en, gezien de stand op de andere borden,
dus een remise aanbod. Dat werd door zijn tegenstander aangenomen, overigens niet
met algehele instemming van sommige van zijn teamleden ( 3-2). Die stand leek al uitzicht te bieden op minstens een gelijkspel. Aan bord vijf had Leen Boonstra tegen
André Schols een eindspel met twee plus pionnen. Dat leek eenvoudig te winnen,
maar werd moeizaam planloos manoeuvreren. Hij miste een simpele winstgang en
moest toen met lede ogen toezien dat koning plus paard de promotie van zijn pion blijvend konden verhinderen, remise dus (3,5-2,5). Kopman Gerard van der Wouden
streed inmiddels een moeizame strijd tegen Roel Warnik (1892), de man die al meerde
IJsselspelers (Mandersloot, Visser) met een nul opzadelde. Een breed oprukkend pionnenfront kon lange tijd met kunst en vliegwerk worden gepareerd. Via het binnendringen met zijn torens trachtte hij tegenkansen te scheppen. Dat liep niet goed af, een
pion werd en bleef dame (3,5-3,5). Bord twee moest dus de beslissing brengen. Mick
van den Berg speelde hier tegen een oude bekende, John la Gord Dillie (1813), ooit
een van de toppers van het voormalige Schoonhoven. Hij had met knap spel een pion
voorsprong veroverd. Remise was binnen handbereik, maar was het genoeg voor de
winst? Met zijn vrijpion waren er goede aanvalskansen, maar in het dame/toren eindspel waren er ook gevaarlijke tegenkansen voor zijn tegenstander. Hij besloot voor de
winst te gaan en dat bleek een goede keus, te meer omdat ook de bedenktijd in zijn
voordeel was. In de tijdnood deed zijn tegenstander niet de beste zetten. Hoewel ook
Mick zwijnde toen hij in onderstaande stelling een fatale kans weggaf.
Mick speelde De5? (die stelling stond
natuurlijk op de Shah Mata website) en
gelukkig zag zwart toen de combinatie
Tb1-Kf2-Dh4-Ke3/e2-Te1 niet. Na Txa4
blijft wit gewoon gewonnen staan. Zwart
speelde echter Tb5 en kon daarna promotie van de pion niet meer verhinderen,
maar nog voor hij werd matgezet viel
zijn vlag. Een onverwachte 4,5-3,5 zege
voor De IJssel 2 dus. (Aad)
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Rien Duine-Jeroen Knikman
Op 21 november haalde De IJssel
2 verrassend uit tegen Shah Mata
2. Hieronder de bijdrage van Rien
Duine aan deze overwinning met
commentaar van hem zelf en, tussen haakjes, Fritz.
1.d4 Pf 6 2.c4 d6 3.Pc3 c6 Vond
zijn openingszetten een beetje
typisch. 4.e4 Pd7 5.Pf3 Dc7 Ik
was nu op termijn bang voor
paard/loper op g4, dus: 6.h3 e5
Om zelf open lijnen te krijgen en
d6 te verzwakken speelde ik: 7.d5
Le7 Ik was bang dat hij Pc5 zou
spelen, nu kon ik nog vlug Ld3
doen om e4 dubbel te dekken en
de diagonaal te pakken. 8.Ld3 h6
Later bleek dat hij mij kort wilde
laten rokeren om dan zelf lang te
rokeren. 9.0-0 Pc5 10.Lb1 g5!
Verrassing! Als hij doorgaat
wordt het lastig. 11.Ph2 Ld7 Wil
ik overleven, dan moet ik via mijn
damevleugel gaan aanvallen en
zijn witte loper van veld g4 afhouden.Dus: 12.b4 Pa6 13.a3 Even
veld b4 dekken. 13....0-0-0 Dus
toch! 14.Le3 Schijnaanval op a7,
zwart kan nu eigenlijk al weinig
meer met zijn c-pion. 14...Tdg8
15.dxc6 De c-lijn openmaken en
zijn witte loper verwijderen.
15...bxc6 iets anders gaat niet
16.b5 Doorgaan! 16...cxb5?

17.Pxb5 ! De clou.17....Lxb5
18.cxb5 Pc5 Nu even voorzichtig
e4 en g4 dekken. 19.f3 Kd7 Haalt
de koning uit de penning, maar
wit staat zeer goed en gaat bijna
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geforceerd naar winst (zeker nu
zwart verzuimt met h5 de tegenaanval in te zetten). 20.La2 Ke8
21.Tc1 Pfd7 22.Dd5 Tgf8 23.Pg4
Nog maar een stuk erbij. 23...Da5
(h5?) Op Pb6 speel ik denk ik
Dc6+. 24.Lxc5 Dekt a3. 24...dxc5
25.Pxe5 Dreigt mat + veld f7.
(25.Lc4 Dc7 26.b6 axb6 27.Tfd1
Ld6 28.Lb5 Ke7 29.Pe3 met hier
al meer dan 5 punten in de plus).
25...Pxe5 26. Dxe5

26....Dxb5? (Niet goed, aangewezen was Db6, nu is het, als wit het
goed doet, mat in 7). 27.Tb1 f6
28.Df5 (Voor de matvariant had
wit 28.De6 moeten spelen, na
28.Dd7 29.Tb8+ is het dan afgelopen, nu duurt het wat langer).
28...Dd7 Dameruil wil ik niet, ik
wil de koning weer achter de
dame. 29.Dg6+ (Tfd1!) Kd8
30.Tfd1Ld6 31.e5 ! Kost altijd
minimaal het stuk. 31...Dh7
32.Txd6+ Kc7 33.Dxh7 Haalt de
torens van dezelfde lijn. 33...Txh7
34.Ld5 Voor veld c6 en b7.
34...fxe5 35.Tc6+-Kd8 36.Tb8+
Ke7 37.Tb7+ Zwart geeft op
(1-0). (Rien)

te veel tegenslag voor
de ijssel-elite tegen groenoord
Het lot was De IJssel niet gunstig
gezind in de uitwedstrijd tegen het
Schiedamse Groenoord. Het begon al
bij de start. Tweede bord speler Jan
Schuur kon door problemen met het
treinverkeer Rotterdam niet bereiken
en moest daardoor op het laatste
moment van deelname afzien. De ter
elfder ure door hem gealarmeerde
Gerard van der Wouden kon echter
nog net op tijd, drie kwartier na aanvang van de wedstrijd, als vervanger
aantreden. Dat deed hij ook nog bijzonder goed en zijn remise tegen Cor
de Zwart (2035), na lange tijd weer
achter het bord, was zeker een verdienstelijk resultaat. In recordtempo
verschenen de zetten op het bord en
het remiseaanbod werd zonder lang
nadenken geaccepteerd. Dat bracht de
stand op 1,5-0,5 voor Groenoord
omdat René Ordelman zich al snel
vanuit de opening door Arie
Verschoor (1930) door een mataanval
had laten verrassen. Het werd gelijk
door winst van Jan Evengroen aan het
eerste bord tegen Groenoord invaller
Roel Bakker. Een duidelijk winstplan
kon ongestoord tot succes worden
gevoerd. Een nederlaag aan het derde
bord van Pim te Lintelo tegen Hans
Uitenbroek (2037) zette De IJssel
weer op achterstand. Zijn doorgaans
scherpe spel werd door zijn tegenstander knap weerlegd. Inmiddels werd
ook het verlies van Hans Lodeweges
tegen Kees Sio (1856) definitief. Hij
die altijd ruim de tijd neemt voor zijn
zetten deed het ditmaal wat erg snel

en met een fataal gevolg. Al in de
opening kwam hij een stuk achter en
dat kwam hij, ondanks moedig verzet,
niet meer te boven (3,5-1,5). Maar
plots leek Vrouwe Fortuna weer even
terug bij De IJssel. Frank Visser had
tegen Ben Riksen (1919) een moeilijke avond gehad en steeds zwaar onder
druk gestaan.Toen zijn tegenstander
een stuk verspeelde werd het voor
hem letterlijk een stuk gemakkelijker
al moest hij nog wel tijdig de winst
binnenhalen en dat lukte (3,5-2,5).
Aan het laatste bord kreeg ook Frank
van de Pavoordt ineens de wind in de
zeilen. Ook hij had lang zwaar onder
druk gestaan. Zijn tegenstander Leo
Steenhoven (1837) kon, volgens de
Groenoord website, ‘op alle mogelijke manieren winnen’. Steenhoven
raakte echter de draad kwijt en produceerde ‘de ene grafzet na de andere’
met als eindresultaat toch nog winst
voor Frank (3,5-3,5). De beslissing
moest toen vallen aan bord zeven.
Hier was Mick van den Berg tegen
Peter Nederhand (1835) energiek uit
de opening gekomen maar vertilde
zich in die euforie, waardoor zijn
tegenstander een pion voorkwam.
Toch lukte het hem het materiaal weer
in evenwicht te herstellen. Een remiseaanbod werd geweigerd, maar remise leek het toch te gaan worden. In de
slotminuten bezweek Mick echter
onder de druk, deed een onnauwkeurige zet, waarna de Groenoord speler
toch nog aan het langste eind trok
(4,5-3,5). (Mick/Aad)

drie bekers voor evengroenjeugd in capelle a/d ijssel
De Evengroenen sloten het jaar 2005 succesvol af. In het Open Capelse Jeugd Kampioenschap (29 en 30 december)
gingen zowel Ruben, Henk-Jan als Bernard met een beker naar huis. Henk-Jan speelde mee in groep 1 (17 t/m 21
jaar) en moest van de zeven concurrenten alleen de RSB jeugdkampioen, de supersterke Peter van den Bergh (rating
1998) van Sliedrecht voor laten gaan. In de tweede groep (12 t/m 16 jaar) kon Ruben het net niet redden tegen twee
Zwijndrechters, Lennard Boer en Teus Slotboom, maar de derde plaats was eveneens een prima prestatie. In de laatste
groep t/m 11 jaar was Roger Meng van SV Botwinnik de afgetekende winnaar met 24,5 punten uit 26 wedstrijden.
Dankzij winst in de laatste ronde tegen zijn directe concurrent Omar Gomez Shee besliste Bernard de strijd om de
tweede plaats in zijn voordeel.
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de ijssel 1 in hectische slotfase langs rokado
Voor de derde maal in de schaakgeschiedenis stond op 14 november een
ontmoeting tussen De IJssel 1 en
Rokado op het programma. De eerste
ontmoeting werd op 1 februari 2002
in Nieuw-Beijerland met 5-3 verloren
en de tweede op 7 april 2004 op neutraal terrein met 5-3 gewonnen.
Rokado is een kleine vereniging (11
leden) met een vrijwel vaste bezetting
van het eerste team. De broers Van
der Linden, Zoetemeijer, Luijendijk
en de Leo’s, Rietveld en Van Rhijn.
Vanaf 2002 speelt daar ook de sterke
Verkooyen, maar een andere topper,
Ensering, is sinds vorig seizoen afgehaakt. Vanaf de reservebank maakt nu
ook Brunings deel uit van de vaste
opstelling.
Het vorig jaar promoveerde Rokado
weer uit de eerste klasse en was nu
dan voor het eerst te gast in

Moordrecht. Op papier behoren zij dit
seizoen tot de teams die kandidaat
zijn voor de drie degradatieplaatsen.
Daar moest dus van gewonnen worden. Het IJsselteam moest het doen
zonder de niet beschikbare Ronald
Mandersloot en de vanwege familieomstandigheden verhinderde Hans
Lodeweges.
Al snel werd duidelijk dat het een
spannende strijd zou worden.
Ongebruikelijke openingen zorgden
voor opmerkelijke aanvangsstellingen. Twee open h-lijnen en een open
a-lijn gepaard gaande aan diverse
dubbelpionnen. Aan bord 8 leek het
voor invaller Mick van den Berg
tegen Brunings (1617), gezien de stellingopbouw, een gemakkelijke avond
te worden. Dat bleek niet het geval de
strijd ontbrandde om een randpion die
moeilijk te verdedigen leek en tenslot-
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te ook moest worden prijsgegeven.
Daarvoor kwamen echter goede
tegenkansen. Een doorlopende randpion en een over het hoofd gezien
fataal schaakje op de onderste lijn
maakte echter een einde aan de illusies (0-1). Aan bord vier kreeg Frank
van de Pavoordt tegen Leo van Rhijn
(1864) nauwelijks kansen. Het spel
koerste af op remise en veel meer dan
het aanbod aannemen zat er niet in
(0,5-1,5). Invaller Henk-Jan
Evengroen (bord 7) kreeg tegen
Luijendijk (1736) in een Spaanse ruilvariant aanvankelijk weinig kansen.
Met een kwaliteitsoffer dacht zijn
tegenstander winst te forceren. Dat
bleek een misrekening, wel leidde het
tot een koningsmars naar het midden
van het bord. De winstweg leek echter
moeilijk maar door het teruggeven
van de kwaliteit kwam er een eindspel
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met pluspion op het bord en dat werd
door onze junior bekwaam naar winst
geschoven (1,5-1,5). Aan bord drie
leken er aanvankelijk wel kansen voor
Pim te Lintelo, maar Van der Linden
(MC, 1989) counterde goed terug.
Vlak voor de eerste tijdcontrole kwam
er een remise aanbod en dat werd na
kort overleg geaccepteerd (2-2). Op
de overige borden ging het vervolgens
tot het randje. Jan Evengroen (bord 2)
was tegen Verkooyen (2071) in moeilijk vaarwater terechtgekomen. Twee
pionnen achter in het toren eindspel
leek veel, maar hij had goed gerekend. Knap manoeuvreren leidde tot
K+T tegen K+T+p en toen de torens
er af gingen was het remise (2,5-2,5).
Kopman Jan Schuur was door Van
der Linden (H, 2064) via een open hlijn vanaf de opening onder druk
gezet. Hij leek de problemen te boven
- vd Linden, H.
- vd Linden, M.C.
- Verkooyen
- Ensering
- v. Rhijn
- Rietveld
- Zoetemeijer
- Luijendijk
- Brunings
(Aad)

te komen toen er na afruil een eindspel met paard tegen loper met drie
pionnen op het bord kwam. Na ruil
van de loper voor de drie pionnen
bleek het paard niet bij machte de
promotie van één van de drie resterende pionnen te verhinderen (2,5-3,5).
Het werd weer gelijk door René
Ordelman aan bord zes. Zoetemeijer
(1816) investeerde veel tijd maar dat
leverde door een vakkundige verdediging geen winstkansen op. Opgejaagd
door de klok trachtte hij de winst te
forceren, maar zoals zo vaak, kreeg
hij daarbij het deksel op de neus. Het
eindresultaat lag vervolgens in handen
van de afloop aan bord vijf. Frank
Visser had hier, gebruikmakend van
een misrekening van zijn tegenstander
Leo Rietveld, een kwaliteit voorsprong veroverd. De weg naar de
winst was echter lastig. Door het

teruggeven van de kwaliteit dacht
Frank een mataanval in handen te
hebben. Dat bleek niet het geval, de
koning had een vluchtweg. De winst
leek toen voor de Rokado speler voor
het oprapen. Remise werd dan ook
geweigerd. De open stelling bood
echter nog mogelijke eeuwig schaak
kansen en dus werd het voor hem
nauwkeurig manoeuvreren. Frank
vond steeds goede zetten en de nauwkeurigheid werd door de oplopende
klok minder. Gelukkig voor De IJssel
zelfs fataal, toen er plotseling een
mataanval op het bord kwam en Frank
die ook nog zag (4,5-3,5).
Tot slot voor degenen die benieuwd
zijn naar de resultaten van de Rokado
spelers in de drie wedstrijden tegen
De IJssel hieronder een overzicht:

: J.Evengroen 2x0, Schuur 1
: Mandersloot 1, te Lintelo 0 en 0,5
: v. Herk 0, J.Evengroen 0,5
: Mandersloot 1, te Lintelo 0
: vd Pavoordt 1 en 0,5, Lodeweges 1
: Ordelman 0 en 1, Visser 0
: vd Pavoordt 0, vd Wouden 0,5, Ordelman 0
: M.vd Berg 1, Eijgelaar 0,5, HJ Evengroen 0
: Multem 0, M.vd Berg 1

bernard evengroen schoolschaakkampioen basisonderwijs gouda
Het was wel eens drukker op de Goudse
schoolschaakkampioenschappen. Dit jaar
stonden er 34 deelnemers/sters op de
deelnemerslijst bij het basisonderwijs en
7 bij het voortgezet onderwijs. Het tijdstip, zaterdag 3 december, was gezien
het Sinterklaasfeest ook niet echt gunstig.
De groep t/m 8 jaar telde 12 deelnemers/sters, waaronder Marten Evengroen. Met 7,5 uit 11 en een gedeelde
derde plaats sloeg de jongste Evengroen
hier geen gek figuur.
De groep 9 t/m 11 jaar telde 23 deelnemers/sters en hieronder vier jeugdleden
van De IJssel. Met 8 uit 9 klopte Bernard
Evengroen (deed ondanks zijn 8 jaar mee
in deze groep) zijn rivaal Wouter

Schönwetter op weerstandspunten en werd daarmee
kampioen bij het basisonderwijs. Arie Macdaniël kwam
met 5 punten op een gedeelde zesde plaats, Jitse
Macdaniël scoorde een halfje minder en werd daarmee
tiende en Lotte van der
Wouden twaalfde. Na een
goede start met 4 uit 5 kwam
er bij haar in de laatste vier
ronden geen puntje meer bij.
Bij het voortgezet onderwijs
Ook voor Lotte was Bernard te sterk.
konden Henk-Jan en Ruben
der Knijff nog voor laten gaan. Met een
Evengroen het niet bolwerken tegen
vijfde en zesde plaats dus niet een echt
Reint en Kees van der Knijff en moesten
super resultaat dus.
zij ook Mario Terlouw en Henrike van
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rapidcompetitie
Vier speelronden beslissen over het
rapidkampioenschap en de deelname
aan de VINK Top 12. Per speelronde
worden vijf partijen met elk een kwartier bedenktijd per persoon gespeeld.
Het deelnemersveld is ingedeeld in
drie groepen met op basis van de
resultaten tussentijdse promotie- en
degradatie mogelijkheden.
In de tweede speelronde was Jan
Evengroen in groep A ook nu weer
ongenaakbaar, alleen tegen Leen
Boonstra werd het remise. Het was
voor de naar groep A gepromoveerde
Boonstra ook het enige positieve
resultaat. Met hem was ook René
Ordelman het kind van de rekening.
Met alleen winst tegen Boonstra duikelde hij van de tweede naar de
zevende plaats. De tweede plaats is nu
voor Jan Schuur die behalve verlies
tegen Evengroen ook remise speelde
tegen Frank van de Pavoordt. Pim te

Lintelo, die de eerste ronde afwezig
was, was ditmaal wel van de partij en
met driemaal winst klom hij naar de
derde plaats.
In groep B veroverde Aad van den
Berg, met goede hulp van zijn tegenstanders, de meeste punten. Verlies
tegen Frank Visser en remise tegen
Rien Duine was het enige puntverlies.
Duine ging verrassend onderuit tegen
Bas Meijers en verspeelde ook een
halfje aan Visser. Gerard van der
Wouden won van Visser, maar daar
bleef het bij. Met daarnaast vier
nederlagen duikelde hij naar de zestiende plaats.
In groep C deelden Panc Vink en
Hendrik Spee de lakens uit. De onderlinge partij ging naar Panc Vink, maar
die liet zich op zijn beurt verrassen
door broer Jan. Ook Huibert Looren
de Jong dolf tegen hen het onderspit
en moest het doen met overwinningen
tegen Jan Vink en Sjoerd Rietveld.

Voor de laatste waren alle tegenstanders te sterk.
Door verhindering van maar liefst
vier toppers in de derde speelronde
voor de rapidcompetitie schoof een
deel van de B-divisie op naar de Agroep. Voorts schoof oud-lid Theo
van Herk, even terug uit Roemenië,
eenmalig aan in de hoofdgroep. Pim
te Lintelo maakte optimaal profijt van
de afwezigheid van zijn concurrenten.
Na winstpartijen tegen Mick van den
Berg, Rien Duine en Theo van Herk
freewheelde hij met salonremises
tegen Frank Visser en René Ordelman
naar een prima score. Ordelman bleef
daar een halfje bij achter omdat hij
verrassend het onderspit dolf tegen
Mick van den Berg. De gastspeler uit
Roemenie was niet in topvorm. Tegen
Te Lintelo en Ordelman kon hij het
niet bolwerken en ook tegen Duine
moest hij een halfje inleveren. Met

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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een vijftig procent score eindigde hij
met Visser in deze ronde op de
gedeelde derde plaats. Dankzij winst
tegen Mick van den Berg bleef Duine
hem net een halfje voor en legde dus
beslag op de vijfde plaats.
In groep B pakten Aad van den Berg,
Leen Boonstra en Hendrik Spee de
meeste punten. Boonstra verspeelde
alleen een punt aan Spee en ook Aad
van den Berg moest aan hem een halfje afstaan. Spee verloor echter van
Huibert Looren de Jong en eindigde
derhalve samen met Aad van den

Berg achter Boonstra op de tweede
plaats. De vierde plaats ging naar
Looren de Jong en Panc Vink bleef,
dankzij winst in het onderlinge duel,
Bas Meijers nog net voor.
In groep C was Jan Vink de sterkste.
Alleen tegen Gerard van der Wouden
werd het remise. De gedeelde tweede
plaats was hier voor Van der Wouden
en een goed op dreef zijnde Sjoerd
Rietveld. De rij werd hier gesloten
door Bastiaan Rietveld en Ton van
Smirren.

De stand na de 3e ronde:
naam+groepsindeling
ronde 3

bonus
pnt

start
pnt*

totaal
1e ronde

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

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

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

25
12,5
17
13
13
21
12,5
21
13
9
16
15
12,5
11
11
11
24
20
12
8

Evengroen, J. (A)
te Lintelo (A)
Ordelman (A)
Schuur (A)
Berg, A.vd (B)
Boonstra (B)
Visser (A)
Veld, in 't (A)
vd Pavoordt (A)
Spee (B)
Vink, J. (C)
Duine (A)
Looren de Jong (B)
Berg, M.vd (A)
Vink, P. (B)
vd Wouden (C)
Meijers (B)
Smirren, T. v. (C)
Rietveld, B. (C)
Rietveld, S. (C)

totaal
2e ronde
23
17
9
19
19
7
17
12,5
15
20
16
17
16
15
20
9
13
12,5
12,5
8

totaal
3e ronde

totaal
punten

12,5
21
19
12,5
19
21
15
12,5
12,5
19
22
11
15
9
9
18
7
10
12
18

89,5
79,5
74
73,5
72
72
71,5
71
69,5
67
67
66
62,5
62
59
61
61
55,5
49,5
47

* De nog resterende startpunten vervallen bij de volgende (laatste) ronde op 23
januari.
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 C-groep 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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Een oude bekende, even terug uit Roemenië.

varia
-

-

Pim te Lintelo is verhuisd.
Hij woont nu aan de
Stampioenstraat 41, 2761LS
in Zevenhuizen.
De RSB ledenadministratie
werd tot begin van dit jaar
bijgehouden door het KNSBbureau. Vanwege bezuinigingen aldaar moet de RSB
dit nu zelf doen.
IJsselsecretaris Aad van den
Berg heeft zich hiervoor als
vrijwilliger beschikbaar
gesteld. Vanaf 1 januari 2006
is hij dus de eerste ledenadministrateur van de RSB.
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de dame uit dordrecht was ditmaal willig
In de afgelopen 4 jaren speelde De
IJssel driemaal tegen De Willige
Dame en driemaal werd er verloren
tegen de Dordrechters. Met Rien
Duine als invaller zou op 9 januari
toch alsnog geprobeerd moeten worden om die reeks te doorbreken. En
daar leken kansen voor want toen het
team van de Dordrechters zich meldde in De Zespunt bleek dat er bij de
tegenstander zowel Remco Vaalen als
Pierre Smeets ontbraken, spelers die
normaliter daar de eerste twee borden
bezetten. De IJssel bracht daardoor
met 1888 tegen 1850 gemiddeld 38
ratingpunten meer achter de borden.
Al heel snel stond de 1-1 op het scoreformulier. Hans Lodeweges aan bord
3, was naar eigen zeggen erg vermoeid en ging voor de remise. Een
aanbod, na dertien zetten, dat door
tegenstander Theunis den Rooijen
(1922) werd geaccepteerd. Jan Schuur
(bord 2) kreeg kort daarop een remiseaanbod van Hans Berrevoets (1928)
en na ampele overwegingen ging ook
Jan in op het aanbod. Maar op de
andere borden werd volop strijd geleverd. René Ordelman (bord 6) speelde
weer eens met de witte stukken en
deed dat zeer voortvarend. Met fraai
stukkenspel dwong hij Hans

Nunnikhoven (1801) in amper twintig
zetten tot overgave (2-1). De voorsprong werd vergroot tot 3-1 door
Rien Duine (bord 7) die zijn debuut
maakte in de promotieklasse. Hij
kwam weliswaar wat onder druk maar
kon de stelling aardig in evenwicht
houden al liep de tijd wel erg op.
Maar ook in de tijdnood bleef hij
overeind. Hij deed vervolgens een
remiseaanbod maar tegenstander
Sander Vogelesang (1808) ging daar
niet op in. Toen de Dordtenaar echter
een giftige pion pakte en een stuk
verloor kreeg hij al snel spijt van dat
afwijzen. Rien ging toen voor de
winst. Teamcaptain Frank van de
Pavoordt bezette bord 8. Hij begon
met tijdachterstand omdat het verkeer
had tegengezeten en kwam niet echt
in de wedstrijd. Hij kreeg geen ruimte
voor zijn stukken en tegenstander
Gerrit de Wolf (1731) kon gemakkelijk overeind blijven. Toen de tijdnood voorbij was accepteerde hij het
remiseaanbod (3,5-1,5). Bij Frank
Visser (bord 5) tegen de Dordtse
invaller Marcel Pluymert (1792) werd
een boeiend duel uitgevochten op het
bord. Frank probeerde een pionnenopmars op de damevleugel maar moest
oppassen voor tegenstoten in het cen-

trum. Even leek hij een stuk te gaan
winnen (bij analyse achteraf bleek dat
dit inderdaad mogelijk geweest was)
maar er waren veel combinaties
mogelijk. Uiteindelijk kreeg hij de
kwaliteit voor een pion maar dat bleek
niet genoeg om voor de winst (4-2).
Aan het eerste bord speelde Pim te
Lintelo tegen Arno Slagboom (1886)
inmiddels een prachtige partij. Een
pionnenopmars in het centrum leidde
tot beslissend voordeel na een dame
offer voor drie stukken. Slagboom
verdedigde zich tot het uiterste, maar
vocht een vergeefse strijd (5-2).
Daarmee was de eindzege voor De
IJssel een feit. De laatste partij, van
Jan Evengroen aan bord vier tegen
Joop de Jong (1934), was de enige
waarin de winst naar Dordrecht ging.
Een complexe partij die veel bedenktijd kostte. Het leidde tot een tijdnoodduel waarin in een vijftal minuten nog een zet of 15 moesten worden
gedaan. Jan had bij het ingaan van de
tijdnood het beste van het spel maar
in de tijdnood vond zijn tegenstander
goede verdedigende zetten. De tijdcontrole werd net op tijd gehaald,
maar wel met materiaal achterstand
van een stuk tegen twee pionnen. Dat
kon hij niet bolwerken (5-3). (Mick)

Stand in de promotieklassen na de vierde ronde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erasmus
Sliedrecht 1
De IJssel 1
Shah Mata 1
De Willige Dame 1
Rokado 1
Groenoord 1
Overschie 2
CSV 1

Ap

Mp

5
5
5
4
4
5
4
4
4

8
8
6
6
6
2
2
2
0

Bp
26
22,5
21
18,5
16,5
18
14,5
12,5
10,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

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

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

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

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

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

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

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

6
6,5
4,5
.
.
.
.
4,5
xx
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schaakgeschiedenis
1972 Fischer - Spasski en Visser - Te Paske
In juli en augustus 1972 vond in
Reijkjavik de wk tweekamp plaats tussen
de Amerikaan Robert (Bobby) Fischer en
de regerend wereldkampioen de Rus Boris
Spassky. Het tot stand komen van de
tweekamp had de nodige voeten in de aarde. Het begon al in februari 1972 bij de
keuze van de plaats waar de match zou
plaats vinden. Belgrado bood het meeste
geld, 152.000 dollar, en was daardoor
favoriet bij de Amerikanen. Bij de Russen, die niet in Belgrado wilden spelen,
was Reykjavik (125.000 dollar) nummer
één. De bonden bereikten onderling geen
overeenstemming en derhalve besliste de
FIDE, waar de Nederlandse oud-wereldkampioen Max Euwe de scepter zwaaide,
dat de match over beide steden zou worden verdeeld. In maart werden tussen de
organisatoren en de beide bonden overeenstemming bereikt over de technische
details. Dat dacht men althans. Een paar
weken later gooide Fischer roet in het eten
door te verklaren dat de Amerikaanse
schaakbond niet gerechtigd was namens
hem te onderhandelen. Hij vond de aanbiedingen van beide steden onbevredigend
en eiste meer geld (verdeling van het surplus aan inkomsten tussen hem en Spasski).
Belgrado liet het vervolgens afweten. Het
werd dus Reykjavik, maar daarmee was
nog lang niet alles koek en ei.
Er moest ook worden voldaan aan de wensen van de beide spelers en vooral die van
Fischer waren niet gering. Zo wilde hij
een hotelsuite met twee kamers, roze en
zacht bruin van kleur, zware en zwarte
gordijnen, pingpongtafel en een snelle
auto. Bovendien wilde hij alléén kunnen
zwemmen. Tijdens zijn verblijf was het
zwembad daarom slechts 4 uur per dag
open voor andere gasten. Daarnaast voldeed de IJslandse Schaakfederatie aan zijn
wens met betrekking tot een huis buiten
de stad om zich terug te kunnen trekken.
Het moest een huis zijn van waaruit je
geen andere huizen kon zien en dus zo
weinig mogelijk ramen had. Niemand buiten de organisatie mocht weten waar het
huis stond. Dan waren er nog de condities
waaraan de speelruimte en het materiaal
diende te voldoen. Ooit stelde Fischer een

lijst op met 41 voorwaarden voor toernooizalen. Die hadden betrekking op het
speelbord, de reflectie van het bord, de
zwaarte van de stukken, de stoelen, de
verlichting, de afstand tot het publiek,
eventuele tocht op het toneel, e.d. Alleen
al om de belichting perfect te krijgen werden 20 elektriciens ingeschakeld. Er
moesten meerdere toiletten zijn, want
Fischer wenste een eigen toilet dat niet
werd gebruikt door zijn tegenstander.

Cartoon uit de Herald Tribune, juli 1972

Voorts eiste hij een fotografeerverbod en
een verbod voor schoenen met hoge hakken (vanwege de geluidsoverlast).
Toen echter alles in kannen en kruiken
leek verscheen de Amerikaan op 2 juli
niet aan het bord. Hij was het niet eens
met de keuze van de scheidsrechter
(Lothar Schmidt), wilde 30% van de
opbrengst van de verkochte toegangskaartjes (5 dollar per kaartje) en bovendien een flink deel van de radio- en tv gelden en voorts wilde hij alleen maar onder
neonlicht spelen. Dat laatste was een probleem in verband met het maken van kleurenfilms. De aanvang van de match werd
twee dagen uitgesteld. Dankzij een extra
financiële bijdrage van 350.000 gulden
van de Engelse bankier Jim Slater en de
toezegging van 30% tv/filmgelden (elk
75.000 dollar) wordt de match gered. Dan
wordt er echter nog niet gespeeld. De
stoel voor Fischer bleek niet naar wens.
Hij liet vervolgens persoonlijk een eigen
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stoel uit New York overvliegen. Een speciaal vervaardigde marmeren bord werd
door beide spelers afgekeurd omdat de
vakken te groot waren. Voor Fischer
waren ook verlichting en de plaatsing van
de tv camera’s nog niet naar zijn wens.
Nadat dit alles scheen opgelost werd op
13 juli de eerste partij gespeeld. Fischer
verloor en verscheen voor de volgende
partij opnieuw niet achter het bord. De tv
camera’s moesten worden verwijderd, zij
hinderden hem te
veel. De tweede partij werd voor hem
verloren verklaard.
Op 17 juli verscheen
Fischer tot stomme
verbazing van iedereen wel voor de derde partij. Die werd
gespeeld in een kleine kamer achter het
toneel zonder
publiek. Dat riep
weer protesten op
van Russische zijde.
Uiteindelijk verdwenen de camera’s en
kreeg Fischer zijn zin. Vanaf de vierde
partij was er een normaal verloop. Fischer
won tenslotte met 12,5-8,5.
Op 15 juli 1972 verscheen naar aanleiding
van deze schaakmatch in de Haagse Post
onderstaande visie ‘Ziet u wel? ‘ van Kees
van Kooten.
‘Wel, meneer Smit; u was de hoofdscheidsrechter en tevens voorzitter van het
organisatiekomitee.’
‘Inderdaad. U ziet mij hier links op de
foto.’
‘Draagt u normaliter geen bril? Ik zie een
duidelijk kneepje in uw neus.’
‘Ach, je doet het voor de schaaksport. En
voor Norg natuurlijk. De tweekamp was
bovendien verschrikkelijk belangrijk voor
ons hele distrikt Drenthe. Kaspers, de
kruidenier, had er extra speciaal voor
ingekocht en de Norgse plattelandsvrouwen hadden vier gelegenheidskussens
geborduurd, dus al die mensen dupeer je.’
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‘Had u deze moeilijkheden verwacht?’
‘Dat wel ja. Bob Visser is een lastige jongen, dat wisten we. Een etterbuil onder
ons gezegd.’
‘Maar een groot schaker?’
‘Niet groter dan Te Paske, dacht ik. Zeker
niet als mens.’
‘Zoudt u in het kort nog eens willen vertellen welke hoofdbrekens Visser’s eisen u
en uw mensen allemaal hebben gekost?’
‘Nou, dat begon dus al meteen met de
kwestie van de huisvesting. We hebben
één hotel in Norg – pension de Karper
van de oude Peters – en dat was voor
deze gelegenheid helemaal opgeknapt
door vrijwilligers. Alle drie de kamers zijn
opnieuw behangen, de jonge Peters heeft
de verstopte wastafels doorgeprikt, en de
vrouw van oude Peters heeft zelfs nog
nieuwe, geruisloze ringetjes aan de gordijnen gezet. Schone asbakjes op de
nachtkastjes, een fris krantje in de prullemand bloemetje op tafel, u kent dat wel.’
‘Te Paske was onmiddelijk tevreden, maar
Visser moest en zou een spiegel waar nog
nooit in was gekeken. Die hadden we niet
in Norg. Via via hebben we toen een spiegel uit Peest laten komen, waar maar twee
keer in was gekeken. Dat hebben we
Visser voorgesteld en daar ging hij mee
akkoord. Dus de oude Peters installeert
die spiegel ’s avonds op Visser’s kamer,
maar per ongeluk kijkt hij er nog even in,
of hij recht hangt. Nou, toen was het hotel
natuurlijk te klein. De plafonds waren
plotseling te laag en de kamervloer daarentegen te hoog en de lantaren voor de
deur scheen ’s nachts naar binnen, enzovoort. Toen hebben we met toestemming
van de burgemeester de lamp uit de lantaren gedraaid en het plafond iets opge-

hoogd, maar desondanks eiste Visser een
ander onderkomen.’
‘En dat werd de Gouden Leeuw in Zeyen.’

‘Jawel. Maar de Gouden Leeuw heeft
maar één kamer en die lag aan de achterkant. En Visser stond op de voorkant.
Toen hebben we met alle weerbare mannen van Peest, Norg, Ter Aard en Zeyen
het hotel in één nacht afgebroken en weer
opgebouwd, met de kamer dus aan de
voorkant. Maar nou liep aan de voorkant
de provinciale weg Vries-Donderen en
daar maakte Visser bezwaar tegen. Die
moest daar weg. Toen hebben we met een
mannetje of tachtig de hele weg opgetild,
het is gelukkig een onverharde weg,
anders was het nooit gelukt, en daarna
hebben we hem dus langs de achterkant
van de Gouden Leeuw geleid.’
‘Verder zijn er nogal wat problemen
geweest rond het bord en de stukken, las
ik in het Nieuwsblad van het Noorden.’
‘Ja. Er zou namelijk gespeeld worden met
het bord van de dominee, maar één van de
witte paarden had een hapje uit zijn neus.
Dat was de dominee nooit opgevallen,
maar Visser zag het natuurlijk weer
onmiddelijk. Toen heeft de oude Jaspers,
de schrijnwerker uit Bunne, een heel
weekeinde door moeten werken voor een
nieuw wit paard. Dat is gelukt, maar
Jaspers heeft er het leven bij gelaten. ’s
Ochtends vonden we hem in zijn werkplaats onder de draaibank met het witte
paard in zijn linkerhand geklemd. De vingers waren al stijf, maar we hebben het
eruit gekregen, en toen was de kwestie
van het speelmateriaal dus in orde.
‘Heeft u er nooit aan gedacht de hele
tweekamp maar te schrappen en Visser op
een platte kar terug te rijden naar
Taarlo?’
‘We hebben even met die gedachte
gespeeld, maar dan denk je weer aan al
die mensen die zich weken en weken
belangeloos kapot hebben gewerkt. De
oude Twisk bijvoorbeeld, die daar op de
foto achter Visser staat, met die witte
hoed op. Dat is de uurwerkhersteller van
Zeegse. Die heeft sinds maart, toen we
wisten dat Norg de wedstrijd in huis zou
krijgen, gesleuteld aan een schaakklok
met Romeinse cijfers, want dat was een
andere voorwaarde van Visser.’
‘Wie staat daar naast de oude Twisk?’
‘U bedoelt de jonge Jaspers.
Oorspronkelijk zou dus de oude Jaspers
de stoelen en de schaaktafel timmeren,
maar dat kon dus niet meer, na dat
ongeluk met dat witte paard. Toen hebben
we nog een traktor naar Gasteren
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gestuurd om zo’n twintig stoelen op te
halen waar Visser dan uit zou kunnen
kiezen. En voor alle zekerheid hebben de
jongens en meisjes van Steeds Hoger uit
Hardermolen een estafetteloop op touw
gezet om nog net op tijd een Hindeloper
Stoel in de gymnastiekzaal van Norg te
krijgen. Maar Visser keurde ze allemaal
af. Hij zat er net zo lang op te wippen tot
hij er doorheen ging. Gewoon pesterij.’
‘Te Paske was zeer te spreken over de
gymnastiekzaal waar de match gespeeld
zou worden?’
‘Te Paske is een schat van een jongen.
Maar Visser eiste dat het publiek uit de
wandrekken zou worden gehaald en dat
de ringen zouden worden opgetrokken tot
exakt zeventien meter achtenzestig boven
Amsterdams Peil. Terwijl we hem al de
verzamelde politiekorpsen van Schipborg,
Anloo en de Punt hadden toegewezen, die
gedurende de gehele tweekamp in kordon
om hem heen zouden liggen. Om nou nog
maar niet te spreken van de zestienjarige
maagd die meneer iedere avond in zijn
hotelbed wenste.
Maar het blijft een enorme eer, de organisatie van zo’n provinciaal kampioenschap. Dus vraag mij niet hóe, maar die
acht meter lange bank met die olijfgroene
latjes van 38 millimeter breedte is er tenslotte óók gekomen.’
‘Getimmerd door de jonge Jaspers.’
‘Inderdaad. Hier zitten ze d’r op, dit was
de eerste partij.’
‘Er is dus uiteindelijk in de openlucht
geschaakt?’
‘Ja. Omdat Visser na de gymnastiekzaal,
het stadhuis en de veilinghal tenslotte ook
de grote zaal van ons nieuwe ziekenhuis
had afgekeurd. Toen heeft hij geëist dat er
rond de speelbank veertig rode beuken
zouden staan en achttien zwarte zwanen
zouden zwemmen, die gezamenlijk de
naam “Visser” moesten vormen. Dat is
óók weer voor elkaar gekomen, dank zij
de oude mevrouw Leda uit Eexterveen.’
‘Ik kan me levendig voorstellen dat u zich
af en toe naar het hoofd heeft gegrepen.
Wat Te Paske hier rechts op de foto trouwens óók doet, zo te zien.’
‘Nee, dat ziet u verkeerd, maar dat kunt u
niet weten want dat hebben we buiten de
provinciale pers weten te houden. Visser’s
laatste eis was namelijk dat Te Paske’s
linkerhand voor de duur van de tweekamp
op zijn hoofd zou worden vastgelijmd.
(Aad)
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clubcompetitie
Inmiddels zijn er 16 ronden achter de
rug, de competitie is dus halfweg. De
voorsprong van clubkampioen Jan
Evengroen groeit gestaag, mede dankzij een revanche op zijn grootste concurrent René Ordelman (zie partij).
Ook vrouwe Fortuna was op zijn
hand, zowel tegen Pim te Lintelo als
tegen een goed op dreef zijnde Huibert
Looren de Jong ontsnapte hij aan een
nederlaag. Doordat René ook nog
verloor van Henk-Jan liep zijn voorsprong nu op tot meer dan 150 punten.
Bij Frank Visser en Pim te Lintelo is
het stuivertje wisselen om de derde
plaats. Frank verloor punten in zijn
dubbele confrontatie met Pim en een
eveneens dubbele confrontatie tegen
René bleef in evenwicht. Op dit
moment nog net voldoende om Pim
voor te blijven. Henk-Jan Evengroen

nestelde zich dankzij zijn mooie winst
op René wat steviger op de vijfde
plaats en is daarmee de beste van de B
spelers. Daarna aangevoerd door Mick
van den Berg een achtervolgend peloton waaronder ook een aantal niet of
nauwelijks spelende deelnemers.
Opvallend is dat zij weinig terrein
verliezen. Het systeem is hen kennelijk gunstig gezind. Huibert Looren de
Jong handhaafde zich hier met o.a.
remises tegen koploper Jan Evengroen
en Hans Lodeweges prima. De laatste
ronden verspeelde hij wat punten, dat
was jammer. De positie van de reserve
kampioen van vorig seizoen, Gerard
van der Wouden blijft teleurstellend.
De IJsselvoorzitter ziet een goed resultaat in de clubcompetitie dit seizoen
echter niet als hoofddoel. Met een
plaats halverwege de ranglijst blijft

Panc Vink op koers. Bij wat meer
nauwkeurigheid in de afwerking had
er wellicht nog wel wat meer ingezeten. Zowel Aad van den Berg als Rien
Duine liet hij met remise ontsnappen.
Daar tegen over stond een mazzeltje
tegen Hendrik Spee. Hij is in ieder
geval de beste van de C- groep op dit
moment met Sjaak in ’t Veld als goede tweede. Ook Hendrik Spee is hiervoor nog kanshebber, zeker als hij
blunders zoals tegen Panc en Ruben
Evengroen weet te vermijden. Bas
Meijers boekte vijf overwinningen,
allen echter tegen lager geplaatsten en
dat zette niet zoveel zoden aan de dijk.
De stijgende lijn is er en dat geeft hoop.
Onderaan de ranglijst was er voor
Bastiaan Rietveld behalve de zege op
zoon Sjoerd ook een halfje tegen Ton,
dat geeft moed voor de toekomst.

De stand na 16 ronden:
gr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Evengroen, J. (JE)
Ordelman (RO)
Visser (FV)
te Lintelo (PL)
Evengroen, HJ (HJE)
vd Berg, M. (MB)
Looren de Jong (HLJ)
vd Pavoordt (FP)
vd Berg, A. (AB)
Lodeweges (HL)
vd Wouden (GW)
Mandersloot (RM)
Duine (RD)
Vink, P. (PV)
in ‘t Veld (SV)
Evengroen, R. (RE)
Boonstra (LB)
Macdaniël (AM)
Spee (HS)
Meijers (BM)
Noomen (EJ)
Dubois (FD)
Boere (TB)
Vink, J. (JV)
v. Smirren (TS)
Rietveld, B. (BR)
Rietveld, S. (SR)

A
A
A
A
B
B
B
A
B
A
B
A
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

resultaten 9e t/m 16e ronde

gt

RO 1, PL 0,5, HLJ 0,5, HJE 1
JE 0, FV 1, HJE 0, FV 0
PL 0,5, RO 0, PL 0, RO 1
FV 0,5, JE 0, 5, GW 1, FV 1, SV 1
RO 1, MB 0,5, JE 0
HJE 0,5, RD 1, AB 0,5
JE 0,5, HL 0,5, LB 1, PV 1, GW 0, FD 0,5
PV 0,5, BR 1, MB 0,5, GW 1
HLJ 0,5
RD 0,5, SV 1, PL 0, HLJ 1, AB 0
GW 0,5, AM 1,LB 0,5, MB 0, PV 0,5
HLJ 0, SV 0, HS 1, AB 0,5, RD 0,5
PV 1, GW 0, HS 0, LB 1, PL 0
HS 1
TB 1, HLJ 0, RD 0,5, SV 0
RD 0
EJ 1, PV 0, SV 0,5, RE 0, SR 1
SR 1, FD 1, JV 1, TB 1, SR 1
HS 0, TS 1
BM 0, SR 1, TS 1, BR 1, HLJ 0,5
LB 0, TS 1, BR 1, BM 0, BR 1, JV 0,5
SR 1, BR 1, BM 0, TS 1, TB 0,5
BR 1, TB 0, EJ 0, FD 0, SR 1, JV 0, BR 0,5
TS 0, JV 0, TB 0, SR 1, AB 0, FD 0, TB 0, TS 0,5
BM 0, FD 0, BR 0, JV 0, TS 0, BM 0, HS 0

1x
1x
-

afwezig
mk
vc
4x
1x
3x
2x
2x
3x
2x
3x
5x
2x
6x
2x
3x
6x
1x
3x
8x
3x
2x
1x
2x
1x
6x
1x
2x
2x
7x
1x
1x
2x
1x
6x
2x
1x
1x
1x
3x
1x
1x
-

gt=geen tegenstander, mk=met/zonder kennisgeving, vc=voor club, met name RSB.
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start
club waarde totaal
rating rating cijfer score
1944
2114
117
1207
1895
1961
95
980
1871
1964
95
965
1920
1943
93
955
1725
1870
84
848
1749
1772
74
749
1554
1709
68
732
1846
1857
82
720
1627
1709
68
699
1798
1802
77
687
1773
1675
64
667
1822
1834
80
662
1676
1633
61
619
1529
1586
57
581
1700
1579
57
564
1481
1605
59
552
1651
1547
54
543
1578
1539
54
486
1603
1490
50
486
1505
1509
52
480
1432
1509
52
477
1456
1460
48
465
1408
1372
43
410
1383
1359
42
373
1359
1097
30
289
1334
978
25
264
1310
828
21
205
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koplopers offeren er op los

uit de media

Jan Evengroen en René Ordelman
zijn op dit moment de onbetwiste
ranglijstaanvoerders in de strijd om de
clubtitel. Vele malen al troffen zij
elkaar al achter het bord. Vaak zijn
het spannende partijen. Zo ook ditmaal in de tiende ronde van de competitie 2005/06. René start met een
dubbelpionoffer, maar wordt met een
dubbel kwaliteitsoffer door Jan overtroffen. Door een foutief derde kwaliteitsoffer, ditmaal van René, komt er
een te snel einde aan een prachtige
partij. Hieronder dit duel OrdelmanEvengroen.

Tijdens de ‘Young Masters’, een
k.o.toernooi tussen acht jonge super
talenten, kwam in de finale tussen de
Rus Volokitin en de Amerikaan
Nakamura een wel heel ongewone
opening op het bord. Nakamura, die
de eerste finale partij had verloren,
verraste zijn tegenstander met 1.e4 c5
2.Dh5!!, door Dirk Jan ten Geuzendam in NIC 2005/7 gedoopt als de Hbom aanval. Voor de insiders echter
geen echt nieuwtje. Kasparov liet in
zijn kolom weten dat het tegen hem
eerder was gespeeld, namelijk door de
voormalige top tennisser Boris Becker
bij een live wedstrijd uitgezonden
door CNN televisie. Ook in het NIC
jaarboek 76 was er al door Sosonko
over geschreven. De zet werd al eerder door Nakamura gespeeld, met
name in de Internet Chess Club, maar
ook door Diana Bahzenova, kampioene van Rusland onder de acht jaar. Na
2...Pf6 3.Dh4 Pc6 vervolgde zij met
4.Le2 en die voortzetting koos ook de
Amerikaanse kampioen. In zijn
rubriek ‘Dutch Treat’ op de website
chesscafe.com gaf Hans Ree blijk van
zijn bedenkingen. Het riep bij hem
herinneringen op aan Stanley
Kubrick’s film Dr. Strangelove or:
How I learned to stop worrying and
love the bomb. Hier speelt Peter
Sellers Dr. Strangelove, een voormalige Nazi wetenschapper die zijn expertise in het opblazen van de wereld ten
dienste stelt van de Amerikaanse
regering. Wanneer hij opgewonden
raakt gaat zijn rechterarm ongemerkt
omhoog in de richting van een Nazi
groet, waarna hij die met zijn andere
arm met moeite terugbrengt in een
meer beschaafde positie. Als ik de
film een volgende keer bekijk zal ik
me, aldus Ree, Peter Sellers voorstellen al een schaker die zijn arm uitstrekt om de dame naar h5 te zetten en
die zichzelf een moment later met
grote moeite corrigeert. De partij
werd door Nakamura in 23 zetten verloren. Liefhebbers kunnen hem met
commentaar terugvinden in NIC
2005/7 of op internet www.chesscafe.com/hans/hans.htm .

14.Le2 Te8 15.Td1 Kc8. Genoeg voor
de winst? 13.a4 Opnieuw komt nu
Pd7 in aanmerking. Na 14.Lf4 Ld6
15.Pxd7 Lxd7 16.Lxd6 Kxd6 17.fxg7
Thg8 heeft zwart een plus stelling.
13...Ld6 14.fxg7

1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 dxc4 4.Pc3 c5
5.d5 e6 6.e4 exd5 7.e5

Volgens het openingsboek van Fritz 6
de enige zet die in aanmerking komt.
Wat is er mis met exd5 of Pxd5 vraag
je je af. Wit heeft inmiddels twee
pionnen achterstand. 7...d4 Pfd7 is de
meest gespeelde voortzetting. Een
zoektocht naar d4 leverde slechts vier
partijen op. Tweemaal daarvan speelde men Lxc4 in plaats van de tekstzet.
8.exf6 dxc3 9.Dxd8+ Kxd8 10.Lg5
Kc7 11.bxc3 Le6 12.Pe5 De geciteerde partijen gingen verder met respectievelijk Lf4 en Pd2. Fritz geeft hier
een voordeel van +1.00 voor zwart.
Maar ook de twee eerder genoemde
voortzettingen waardeert hij gunstig
voor zwart en beide partijen werden
door wit niet verloren. 12....b5 Het
gunstige perspectief voor zwart is
gestoeld op materiaalvoordeel na
12...Pd7 13.Pxd7 Kxd7 en dan bv.

Een interessante stelling. Het voordeel van zwart lijkt nu na 13...Ld6
geminimaliseerd. Wat nu? Te8, Tg8
of komt ook het kwaliteitsoffer Lxe5
in aanmerking? Zwart besluit tot het
laatste.14....Lxe5 15.gxh8D Lijkt
logisch, maar 15.Lf4 is een te overwegen alternatief. 15...Lxh8 16.Ld2 b4
17.Le2 Pc6 18.Lf3 In aanmerking
komt nu 18...Te8, maar wit denkt iets
beters te hebben. 18...Td8 19.0-0-0
En boem, een tweede kwaliteitsoffer.
19....Txd2 20.Txd2 Lxc3

21.Lxc6? Jammer, na 21.Te2 lijkt de
strijd nog lang niet gestreden. Nu is het
snel uit. 21...Lxd2+ 22.Kxd2 Kxc6
23.Te1 c3+ 24.Kc2 Kd5 25.f3 Lf5+
26.Kb3 Kd4 27.Td1+ Ld3 (0–1)
(Aad/Fritz)
25
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Net als andere verenigingen in de
regio brak De IJssel een lans voor
schaakjournalist Dick de Jong toen
die zijn plaatsruimte voor de denksportbijdrage in de Groene Hart editie
van het AD tot een onaanvaardbare
omvang zag teruggebracht. Dat had
succes want hij meldde verheugd dat
hij in elke dinsdag editie gelegenheid
zou krijgen voor een redelijke verslaglegging van de hoogst spelende
teams. Dat blijkt achteraf echter nauwelijks het geval. Nog slechts eenmaal verscheen er een verslagje van
de resultaten van de IJssel elite. Niet
dat het regionale schaak nu helemaal
geen aandacht kreeg, want driemaal
verscheen er een uitgebreid artikel
van de hand van Messemaker coryfee
Henk de Kleijnen. Eenmaal, niet
onverwacht, over de verrichtingen
van de Messemaker teams in de
KNSB, eenmaal over de recente successen van de Alphense Schaakclub
uit zijn woonplaats Alphen a/d Rijn
en ook de bridger/schaker Wim
Heemskerk uit Bodegraven was een
keer de hoofdfiguur.
In de strijd tussen Mens en Machine
is de mens wederom verslagen, zo
bericht internet krant De Blitz (25).
Drie oud-wereldkampioenen t.w.
Kasimdzhanov, Ponomariov en
Khalifman moesten het afleggen
tegen de programma’s Fritz, Hydra en
Junior. Vijfmaal ging de winst naar de
computerprogramma’s, zesmaal werd
het remise en alleen Ponomariov
boekte een winstpartij (tegen Hydra).
Eindstand 8-4 voor de elektronica.
In 2007 zal opnieuw een achtkamp
beslissen over het FIDE wereldkampioenschap schaken. Daarvoor komen
in aanmerking de nr’ s 1 t/m 4 van het
wk-toernooi in San Luis, dus wereldkampioen Topalov, Anand, Svidler en

Morozevich. Dit viertal wordt aangevuld met de nr’s 1 t/m 4 van de kandidatenmatches. De 16 deelnemers aan
deze kandidatenmatches zijn de nr’s
1 t/m 10 van de in december gespeelde matches om de wereld cup. Dat
zijn dus Aronian, Ponomariov,
Bacrot, Grischuk, Bareev, Gelfand,
Rublevsky, Gurevich, Kamsky en
Carlsen. Eerste reserves zijn Malakhov en Vallejo. De Nederlandse kampioen Loek van Wely eindigde in dit
toernooi op de 15e plaats en dat betekent dat hij vierde reserve is en daar
dus waarschijnlijk niet van de partij
zal zijn. Dit tiental wordt aangevuld
met de wereldkampioen 2004
Kasimdzhanov en de vijf hoogst
genoteerden op de ratinglijst gebaseerd op de gemiddelde rating van juli
2004 en januari 2005, uiteraard met
uitzondering van de eerste vier van
San Luis. Die vijf hoogst genoteerden
zijn Kasparov, Kramnik, Leko,
Adams en Polgar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Kasparov en waarschijnlijk ook Kramnik daar van de partij
zullen zijn. In dat geval zijn de eerste
kandidaten Shirov, Bacrot en
Ivanchuk. E.e.a. is uitgebreid terug te
vinden op de website van de FIDE.
Het wereldkampioenschap schaken
voor landenteams is gewonnen door
Rusland met een half bordpunt voorsprong op China, zo viel te lezen in
NIC 2005/8. Waarom was Nederland,
de kersverse Europese kampioen, daar
niet van de partij? De website
www.thewildknights.nl bood opheldering. Dit officiële FIDE kampioenschap wordt eens in de vier jaar
gehouden. Volgens de reglementen
worden hiervoor uitgenodigd de continentale kampioenen, de drie hoogst
geëindigde landen op de Olympiade
en het organiserende land. Voorts mag
het organiserende land in overleg met

de FIDE daarnaast nog twee andere
landen uitnodigen. Voor dit WK ging
het dan om de kampioenen van 2003
(!) en de Olympiade van 2004. Daar
hoorde Nederland dus niet bij.
Wegens afzeggingen van de Afrikaanse kandidaat Egypte en plaatsvervanger Zambia kreeg Nederland toch
nog een uitnodiging, maar de benodigde middelen (20.000 euro) ontbraken.
Ter elfder ure werd nog een sponsor
gevonden maar toen was het volgens
de organisatoren te laat. De hotelruimte was niet meer beschikbaar.
In januari bestond het NOS-Journaal
50 jaar. Ter gelegenheid daarvan een
terugblik op journaal edities vanaf het
beginjaar 1956. Verrassend was de
opening van het allereerste journaal
op 5 januari, namelijk beelden van de
zevende partij van een match tussen
Euwe en Donner. De match ging om
het kampioenschap van Nederland.
Euwe maakte gebruik van zijn recht
op een tweekamp met titelhouder
Donner. Daarnaast ook een blik op de
huiskamer van Euwe waar dochter
Carolien een aantal schilderijen
omgekeerd had opgehangen en dat
zou zo blijven, meldde ze, als haar
vader niet zou winnen. Zover kwam
het niet, hij versloeg Donner met 7-3.
Dat was dus andere koek dan de
schaaksportverslaggeving van tegenwoordig, waar een Europees schaakkampioenschap van Nederland zelfs
het sportjournaal niet haalt.
Tenslotte, op de sportkalender voor
2006 in het AD ontbreekt ook dit jaar
het Corus toernooi in Wijk aan Zee,
één van de sterkst bezette schaaktoernooien ter wereld. Niet verwonderlijk
dus dat er op maandag 16 januari ook
geen verslag was te vinden van de
eerste twee ronden. Ze wisten het
gewoon niet.

erasmus 5 maakt het de ijssel 2 niet moeilijk
Aan het begin van dit schaakseizoen
fuseerden de Rotterdamse clubs NRSG
Wilhelm Steinitz, Het Westen Regina en
Hillegersberg. Zij gingen verder onder de
naam Erasmus. Op 16 januari de eerste

confrontatie van De IJssel met deze ‘nieuwe’ vereniging, namelijk Erasmus 5 – De
IJssel 2. In dit team zes spelers van het
voormalige NRSG Wilhelm Steinitz (één
van het eerste, vijf van het tweede) en
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twee spelers van het voormalige tweede
team van Hillegersberg. Voor de
IJsselreserves qua gemiddelde rating een
gelijkwaardige tegenstander, 1665 tegen
1660 van het IJsselteam. Met één match-
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punt meer stonden de Rotterdammers op
de tweede plaats in klasse 2B.
De jongste speler van De IJssel, Henk-Jan
Evengroen, gaf het team het goede voorbeeld. Hij speelde aan het derde bord
tegen Emil Verhoef, met 1794 in rating de
sterkste tegenstander. Al vroeg in de opening bood hij een pionoffer aan dat kansen
op aanval gaf. Tegenstander Verhoef nam
het niet aan maar de zet die hij toen deed
was erger: met een korte combinatie won
Henk-Jan een vol stuk en na nog wat
tegenspartelen was het 0-1. Daar kwam,
veel later, een halfje bij van Aad van den
Berg. Die streed aan bord 7 tegen de zich
bekwaam verdedigende nestor Jan van der
Kooij (1692). Die koos met herhaling van
zetten voor remise en dat leek de nestor
van het IJsselteam ook de beste oplossing.
Rien Duine, al weer goed op dreef, zorgde
aan bord 5 met een fraaie combinatie voor
0,5-2,5. Tegenstander Jan Hoek van Dijke
(1671) moest duur materiaal inleveren en
staakte toen de strijd. De Rotterdammers

deden wat terug aan bord 4 door winst van
team topscorer Cor van As (1592) tegen
Menno van Dijk. Hij maakte gebruik van
een misrekening van Menno, drong met
dubbele torens door op de zevende rij,
veroverde daar wat pionnetjes en won vervolgens gemakkelijk (1,5-2,5). Gerard van
der Wouden (bord 2) speelde aanvankelijk
wat snel tegen Patrick van der Velden
(1637) en raakte twee pionnen achter. Hij
rechtte echter de rug en kwam die achterstand weer te boven waarna de partij leek
remise te gaan worden. Een mishit van
zijn tegenstander in het eindspel bezorgde
hem een pion voorsprong en een vrije
randpion die met steun van de koning
rechtstreeks naar de overzijde marcheerde,
winst dus (1,5-3,5). Kopman Mick van
den Berg had tegen Gilles Donze (1785)
geen gemakkelijke avond. Wel had hij
lange tijd het beste van het spel al moest
hij na een onzorgvuldigheid op de
koningsvleugel goed opletten voor een listige tegenaanval. Toen die kon worden

gepareerd kwam Mick vervolgens wel een
pion voor maar besloot gezien de stand en
de tijd tot remise (2-4). Spektakel vervolgens aan het laatste bord waar Huibert
Looren de Jong en tegenstander Mischa
Zuidmeer (1553) elkaar met een wederzijdse koningsaanval bestookten. De
Rotterdammer had mat in drie, maar zag
het niet. Huibert kon vervolgens remise
maken met eeuwig schaak. Hij wilde echter meer en terecht. De vijandelijke
koning kwam in een matnet en mat ging
hij, al had het volgens de omstanders sneller gekund dan het nu ging. Daarmee was
de definitieve teamwinst binnen (2-5).
Aan bord zes was Leen Boonstra tegen
Peter Hurkmans (1594) met een kwaliteit
tegen een pion in het voordeel ook op weg
naar de winst. De winstweg was echter
lastig en met de 2-5 op het formulier vond
hij het wel welletjes, remise en dus een
2,5-5,5 winst voor De IJssel 2. (Mick/Aad)

De stand in klasse 2b:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 2
De IJssel 2
Erasmus 5
Shah Mata 2
Groenoord 2
Lombardijen 1
Zwijndrecht 2
Spijkenisse 4

Ap
3
4
4
3
3
3
3
3

Mp
6
6
5
4
3
2
0
0

jeugdschaak
Bij het jeugdschaak wordt elke week hard
gewerkt om het schaakniveau te verhogen.
Hoogtepunt in de afgelopen maanden was
natuurlijk het eerste schoolschaaktoernooi
van Moordrecht (zie pag. 11), maar ook
het Goudse schoolschaaktoernooi (zie
pag. 18) werd door een aantal
IJsselspelers bezocht. En er was meer. Er
werd een succesvolle wedstrijd gespeeld
in de competitie om de Groene Hartcup en
ook de speciale trainingen van Jan
Evengroen zijn weer begonnen. En dan
werd er natuurlijk gespeeld in de jeugdcompetitie en ook nog een keer gesnelschaakt.

Bp
19
17
17,5
13,5
11,5
11,5
7
7

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

3
.
5,5
xx
.
4
2
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4
.
4,5
.
xx
3
.
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IJsseljeugdteam de eerste wedstrijd in de
regionale jeugdteamcompetitie om de
Groene Hartcup. Het werd een prima wedstrijd waarin de promotie naar de hoogste
groep op het nippertje werd gemist. Het
team dat was ingedeeld in klasse 2A en
bestond uit Bernard Evengroen, Sjoerd
Keizer, Jerome Jacobse en Arie Macdaniël verloor de eerste wedstrijd van
Botwinnik, speelde vervolgens gelijk
tegen Bobby Fischer maar slaagde erin
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om in de derde wedstrijd het team van
Messemaker te verslaan. Het team eindigde daarmee op een met Messemaker
gedeelde tweede plaats. De tweede plek
werd vervolgens veiliggesteld doordat
Bernard het beslissende snelschaakduel
tegen Bernard van der Knijf won.
De resultaten in klasse 2A:
1
1. Botwinnik
xx
2. De IJssel
1
3. Messemaker
2,5
4. Bobby Fischer 2 1

2
3
xx
1
2

3
1,5
3
xx
1,5

4
3
2
2,5
xx

tot
7,5
6
6
4,5

Topscorer bij het IJsselteam was Arie
Macdaniël met 2,5 uit 3. Sjoerd Keizer
scoorde 2 punten, Bernard Evengroen 1,5
punt en Jerome Jacobse 0 punten.
In de tweede ronde kon het IJsselteam niet
van de partij zijn. De speellocatie in

Groene Hart Cup
Vrijdagavond 11 november speelde het
De cupfighters in actie.
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IJsselschaak 69

Wassenaar betekende voor sommigen een
te laat thuiskomsttijdstip en bovendien
wachtte de andere dag de RSB jeugdkampioenschappen.
Zuidplas Van der Speld competitie
Vier jeugdspelers van De IJssel doen mee
aan deze regionale competitie. In de eerste
ronde klopte Bernard Evengroen Illias
Fettouhi en verloor zijn broer Marten van
Jeroen van Domselaar. Arie en Jitse
Macdaniël konden deze eerste ronde niet
meespelen. In ronde twee alleen maar verliespartijen: Bernard tegen Kahing Lui,
Marten tegen Bernard van der Knijff en
Arie tegen Illias Fettouhi.
snelschaken
Op 21 november werd er gesnelschaakt.
De jongste groep kreeg die avond een
extra schaakles van jaar en de oudsten
speelden een kleine competitie snelschaak. In de A-groep won Sjoerd Keizer
voor Bernard Evengroen, Jerome Jacobse
en Arie Macdaniel. In de B-groep was
Jitse Macdaniël de sterker dan resp.
Sydney Siahaya, Shiv-An Kanhai en
Dylan Leenhouts.
training
Op de maandagavond is er niet altijd voldoende tijd voor een gerichte jeugdtraining. Daarom geeft ook dit jaar Jan
Evengroen weer een speciale training aan
kleine groepjes jeugdschakers die daar
interesse voor hebben. Dat gebeurt buiten
de maandagavond, meestal op de woensdagmiddag. Naast de groep die vorig jaar

al getraind werd, is nu een nieuwe groep
opgestart met daarin Jeroen Box en
Anneloes Keizer. En dat die training
effect heeft kunnen we merken in de
jeugdcompetitie, waar beiden nu aanzienlijk meer punten scoren.
simultaan
Remise halen dat was het doel van de
jeugdschakers in de simultaanwedstrijd
tegen Pim te Lintelo. Binnen 25 minuten
moesten toch de eerste jeugdspelers ervaren dat er bijna dertig jaar schaakervaring
tegenover hem/haar stond en moest de
koning omlegd worden. Pim moest er
flink voor zweten maar na circa 50 minuten moesten toch de meeste spelers zich
met een nederlaag tevreden stellen.
Bernard Evengroen was één van de twee
spelers die Pim van een overwinning af
kon houden. Hij hield het bij remise, maar
stond na analyse volgens de toekijkende
Frank Visser goed tot gewonnen. De verrassing van de avond was toch wel de
remise van Shiv-An Kanhai. Na een
remiseaanbod van Shiv-An wat geweigerd
werd kwam Pim opeens van een kwaliteit
voor een kwaliteit achter. Nu werd het
remiseaanbod wel geaccepteerd.
Eindscore voor Pim veertien maal winst
en tweemaal remise.
jeugdcompetitie
Bernard Evengroen blijkt op dit moment
de sterkste jeugdschaker bij De IJssel. Hij
voert al bijna vanaf het begin van het seizoen de ranglijst aan. Maar dat hij best te
verslaan is bewezen zowel Sjoerd Keizer

als Jerome Jacobse. Tegen beiden moest
Bernard een nederlaag incasseren.
Bernard, Sjoerd en Jerome vormen dan
ook de vaste kopgroep in de jeugdcompetitie. Maar daar onder is het eigenlijk best
wel spannend en is het verschil in punten
echt niet zo groot. Jeroen Box staat
momenteel op de 4e plek en bij hem kun
je goed merken dat hij in het trainingsgroepje van Jan meedoet. Arie Macdaniël
is een sterke jeugdschaker en speelt vaak
sterke wedstrijden. Als hij goed geconcentreerd is kan hij zich best meten met de
koplopers. Jitse Macdaniël en Sydney
Siahaya staan nagenoeg gelijk op de ranglijst. Jitse heeft een iets minder seizoen
maar is inmiddels weer op de ranglijst aan
het klimmen en Sydney speelt dit seizoen
steeds sterker. Ook de beide dames,
Anneloes Keizer en Lotte van der
Wouden, staan dicht bij elkaar in de ranglijst. Lotte is menige jeugdschaker de baas
maar moet tegen de erg sterke spelers nog
wel het onderspit delven en Anneleos gaat
met sprongen vooruit sinds ook zij in het
trainingsgroepje van Jan meedoet. Ook
Marten Evengroen stijgt regelmatig flink
op de ranglijst, maar ontmoet dan de wat
sterkere schakers die hem (nog) de baas
zijn. Bij de nieuwkomers speelt Shiv-An
Kanhai vaak een solide partij en is Dylan
Leenhouts een fanatiek schaker die er ook
wel komt. Ook Roan de Jong en Daniël
Rook beginnen het spel steeds beter door
te krijgen. Shria en Shravan Kanhai worden elke week door Gerard en Valentijn
qua schaakkennis nog speciaal wat bijgespijkerd. Maar ook dat komt wel goed.

De actuele stand in de jeugdcompetitie:

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

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

gew
10
8
7
5
5
5
5
5
4
5
3
3
3
2

aantal partijen
rem verl
2
3
4
4
5
5
1
5
2
5
5
6
2
4
2
4
1
8
7
3
1

gesp
12
11
11
9
10
10
11
12
9
11
9
9
12
9
3
1

winst
215
160
138
85
92
80
80
73
65
75
38
37
37
24

puntentelling
remise

gt

8,8
7,6
10,8
8
14
13,6
17
20,0
8,0

6,4

13,2
12,0

(Mick)
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weerst
getal
25
24
23
22
19
18
21
20
17
15
16
14
13
12
11
10

totaal
stand
240,0
193,6
170,2
133,4
126,2
119,6
117,4
107,0
102,4
96,0
90,2
76,6
58,0
45,6
33,0
26,0

