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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving:
Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Rien Duine, Jeroen Eijgelaar, Frank van de Pavoordt, Panc Vink en
Gerard van der Wouden

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

in dit nummer o.a.:

Clublokaal

:

Gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 2841 XE
Moordrecht

weer weekend scheveningen te
winnen in zilveren dametoernooi

Voorzitter

:

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

donner over 2004

Secretaris

:

de ijssel weer sterker dan
rsb-kampioen groenoord

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

de ijssel 2 verslaat capelse favorieten

Penningmeester

:

Sjaak in ’t Veld, Groene Wetering 13, 2831 XL
Gouderak, tel. 0182-373632

koorzang nuttige hulp bij de ijssel 3
tegen zwijdrecht 3

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

een bijzonder huurcontract
huishoudelijke competitie

Wedstrijdleider
extern

:

Wedstrijdleider
intern

:

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

bekerteam uitgeschakeld door
charlois europoort

Zie secretaris

jeugdschaakactiviteiten
rapidcompetitie

Jeugdschaak

:

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

Contributies

:

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

€ 85,-€ 45,-€ 28,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.xs4all.nl/~ejnoomen/schaken/ijssel.htm

2

Bij de voorplaat:
Flitsen uit het invitatietoernooi.
Moeder-dochterduel, het Evengroen/
Macdaniëlteam en het team Keizer
met Sjoerd, opa Michiel en nicht
Marlies.
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van de redactie
In dit eerste nummer van 2005 wenst de
redactie allereerst alle lezers een gezond
en voorspoedig jaar met veel schaakplezier. Daaraan zou eigenlijk ook veilig
moeten worden toegevoegd, want
schaaknieuwtjes in de media maken melding van schietpartijen en vechtpartijen
bij de toch veelal zo rustige denksporters.
De inhoud betreft met name de activiteiten van IJsselschakers in de laatste maanden van het voorgaande jaar. Maar als
enige schaakperiodiek blikt IJsselschaak
ook terug op 2004. Ruim twintig jaar
geleden schreef ook Nederlands bekende
schaker/schrijver Hein Donner over
2004. Nu dit jaar geschiedenis is nogmaals zijn voorspelling van destijds en
wat er van terechtkwam. Nog veel ouder
is de inhoud van een onlangs opgedoken
huurcontract van Moordrechts eerste
schaakvereniging.
Veel ruimte is ingeruimd voor de resultaten van de RSB teams. Ondanks de sombere vooruitblikken toch de nodige successen. Het bemannen van de drie teams

blijft een heel karwei en zorgt af en toe
voor extra handicaps. Desondanks werd
de RSB kampioen geklopt en daar droeg
een 10 jarige debutant zijn steentje aan
bij. Extra attentie is er voor het duel aan
het eerste bord. Het derde team kreeg
hulp uit een bijzondere hoek en dat kunnen ze gebruiken, want het is vechten
tegen de degradatie. Wat dat betreft zijn
de vooruitzichten voor het tweede team
beter. Aandacht is er ook voor een wel
erg gul bekerteam dat sneuvelde in
Rotterdam-Zuid.
Natuurlijk is er ook weer een overzicht
van stand en resultaten in de strijd om de
clubtitel. Veel verschuivingen dankzij
een brede gelijkwaardige middenmoot.
De nederlaag van de clubkampioen
dateert al van verder terug, maar keert
terug met uitgebreid commentaar van de
winnaar.
Toernooinieuws is er ook. Vooral van
een druk bezocht invitatietoernooi waarin
bijzondere trio’s elkaar de loef af probeerden te steken en oudgedienden her-

inneringen ophaalden bij hapjes van onze
wekelijkse gastheer. Voorts een bericht
over het Nieuwerkerkse Hypothekenmeestertoernooi waar een IJsselteam
heerste als Barney bij het WK Darts.
Een blik op de jeugdactiviteiten leert dat
er ook daar successen worden geboekt
gezien de prijzen bij de Goudse
Schoolschaakkampioenschappen en de
promotie in de slag om de Groene Hart
Cup. Bij de strijd om de clubtitel krijgt
een Bakker concurrentie van een Keizer
en natuurlijk een Evengroen, maar ook
de heersende clubkampioen geeft zich
nog lang niet gewonnen, zo blijkt.
Daarnaast in dit nummer zoals altijd het
programma voor de komende maanden
waaronder het toernooi om de Zilveren
Dame waar je alleen maar aan deel hoeft
te nemen om in aanmerking te komen
voor het opnieuw door de familie van
Eck beschikbaar gestelde weekend
Scheveningen.
Veel lees plezier.

ook in 2005 weer weekend scheveningen te winnen in zilveren dametoernooi
Ook dit jaar weer de befaamde minimatches in het toernooi om de Zilveren
Dame en Hoekveldtrofee. 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.
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 minmatches bestaande uit 2 partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten per
persoon. In deze partijen wordt steeds
gespeeld om 3 punten.
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-

Een deelnemer die zich afmeldt voor
een ronde krijgt 1 punt.

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.
Voorts is door oud lid Anita van Eck en
haar man Kees weer de speciale extra prijs,
te weten een (mid)weekend verblijf in een
luxe 6-persoons appartement in
Scheveningen ter beschikking gesteld (zie
ook www.scheveningen-verhuur.nl). Deze
prijs zal worden verloot onder de deelnemers die minimaal vijf van de zes ronden
hebben meegespeeld.
Speeldata: 21/2, 21/3, 11/4, 9/5, 30/5, 20/6.
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het schaakjaar 2004 in vogelvlucht
Internationaal was de wk match tussen Kramnik en Leko in Brisago, waarin Kramnik met een 7-7 gelijkspel op het nippertje zijn titel wist te behouden, natuurlijk de meest opvallende schaakgebeurtenis van het jaar 2004. De andere ‘halve finale’, tussen Kasparov en Ponomariov, ging jammer genoeg niet door en daardoor is het Praagse akkoord vrijwel zeker van
de baan. De schaakwereld zal het dus nog steeds met twee wereldkampioenen moet doen. De tweede is nu Kasimdzhanov
die dit jaar in Tripoli na winst in de finale tegen Adams de FIDE titel in de wacht sleepte. De echte toppers (Kramnik,
Leko, Anand, Kasparov) waren daar overigens niet van de partij. De meeste van hen waren wel present op de vooraanstaande toernooien. Hieronder een overzicht:
Toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

Linares (7)*
Wijk aan Zee (14)
Monaco** (12)
Dortmund (8)
Biel (6)
Poikovsky (10)
Pune (10)
Taiyuan (10)
Sao Paulo (6)
Bermuda (6)
Serajevo (10)
Pamplona (8)

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

Kramnik
Anand
Morozevich
Anand
Morozevich
Grischuk
Nisipeanu
Short
Anand
Vescovi
Shirov
Illescas

Leko
Leko
Kramnik
Kramnik
Sasikiran
Rublevsky
Kasimdzhanov
Ni Hua
Morovic
Gelfand
Movsesian
McShane

Kasparov
Adams
Anand
Svidler
Ponomariov
Bologan
Harikrishna
Lautier
Leitao
Movsesian
Sokolov
Sutovsky

Radjabov
Topalov
Ivanchuk
Leko
Pelletier
Sokolov
Beliavsky
Dreev
Karpov
Iordachescu
Bologan
Bologan

Topalov
Bologan
Leko
Naiditsch
Bacrot
Zviagintsev
Azmaiparashivili
Xiangzhi
Vescovi
Shabalov
Kozul
Romero

Shirov
Kramnik
Bareev
Rublevsky
McShane
Onischuk
Chanda
Jun
Milos
Macieja
Dizdarevic
Nakamura

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

Bij het EK voor vrouwen won de
Russische glamourgirl Kosteniuk de
titel na een barrage met de Nederlandse kampioene Peng. Beide dames
kwamen er niet aan te pas bij de strijd
om de WK titel in Elista. Daar trok de
Bulgaarse Stefanova, derde op het EK,
aan het langste eind na winst in de
finale tegen de Russin Kovalevskaya.
Op de Olympiade in Calvia was de
hoofdprijs bij de mannen voor de
Oekraïne vóór Rusland en Armenië.
Bij de vrouwen was China oppermachtig, de USA werd tweede en
Rusland derde. Een aansprekende
teamontmoeting was de ‘Petrosian
Memorial’, een wedstrijd tussen
teams van Petrosian’s geboorteland
Armenië (Kasparov, Leko, Vaganian,
Akopian, Gelfand, Lputian) en de
‘Rest van de Wereld’ (Anand, Svidler, Adams, Bacrot, Vallejo, v. Wely).
Armenië verloor met 17.5-18,5. De
Europacup voor clubteams ging net
als vorig jaar naar de NAO Chess
Club (Grischuk, Radjabov, Bacrot,
Adams, Lautier, Vallejo, Fressinet)

uit Frankrijk.
Veel aandacht trok voorts de arrestatie van oud-wereldkampioen Bobby
Fischer in Japan en ook de verrassende goede prestaties van het 13 jarige
Deense wonderkind Magnus Carlsen
die de jongste grootmeester in de
wereld werd.
In Nederland was het voor meeste
titels net als vorig jaar een herhaling
van zetten. Loek van Wely werd
opnieuw nationaal kampioen bij de
mannen met nipte voorsprong op Ivan
Sokolov, die ditmaal wel van de partij
was. Jan Timman behoorde ook dit
jaar niet tot de deelnemers. Ook
Zhaoqin Peng prolongeerde haar titel
bij de vrouwen. Dennis Ruijgrok won
de jeugdtitel (t/m 20 jr) bij de jongens
en Marlies Bensdorp bij de meisjes.
Bij het EK werd Peng, zoals reeds
hierboven vermeld, na barrage tweede
bij de vrouwen. Een zelfde resultaat
was er voor Bianca Mühren bij de
meisjes t/m 18 jr. Friso Nijboer werd
winnaar van het eerste Amsterdam
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Chess Toernooi en het Harmonietoernooi in Groningen. Sergei Tiviakov won het NK Open en Ivan Sokolov het Essent toernooi in Hoogeveen.
Voorts werden de 19 jarige Jan
Smeets en Daniël Stelwagen
gekroond tot grootmeester, versloeg
Loek van Wely in een tweekamp Jan
Timman met 1-3 en werd Ruud
Maliangkay tweede in WK correspondentieschaak.
Op de Olympiade eindigde het
Nederlandse team bij de mannen als
8e (van de 129) en bij de vrouwen als
12e (van de 87). ZZICT behaalde het
negende nationale clubkampioenschap op rij.
Aan het slot van het jaar trad het
KNSB bestuur af vanwege onvoldoende vertrouwen van de Bondsraad.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB nam Rick Lahaye van
Spijkenisse de titel over van Karel
van de Weide, de winnaar van 2003
die dit jaar niet van de partij was. JanPieter Vos van Zwijndrecht pakte de
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titel bij de A-jeugd. Het PK snelschaken ging niet door, maar wel was er
na enkele jaren van afwezigheid weer
een rapidkampioenschap en ook hier
won Rick Lahaye. Winnaar van de 4e
editie van de Zuidplas-vd Speldcompetitie werd Kees van der Knijff van
Messemaker 1847.
Het Schiedamse Groenoord werd eerste bij de clubs, maar promoveerde op
eigen verzoek niet. Ook nummer twee
VastNed Rotterdam 3 wilde niet
hoger en dus promoveerde nummer
drie Hillegersberg dat net één bordpunt meer veroverde dan promovendus De IJssel. De beker ging dit jaar
naar de RSB spelers van Sliedrecht.
RSR Ivoren Toren werd winnaar van
het snelschaakkampioenschap voor
verenigingsteams.

Bij De IJssel overtrof het eerste team
alle voorgaande successen. In de promotieklasse deed het lang mee in de
strijd om het RSB kampioenschap dat
uiteindelijk op een haartje werd
gemist. Het tweede team werd net
geen kampioen maar promoveerde
wel weer naar de tweede klasse en het
gepromoveerde derde team wist zich
in de derde klasse te handhaven. Het
bekerteam sneuvelde in de kwartfinale tegen het RSB team van VastNed
Rotterdam. Het snelschaakteam won
op het NK snelschaken de 3e prijs
voor teams uit de promotieklasse en
onderbond en werd eveneens derde
bij RSB kampioenschap in de klasse
voor teams uit de promotie- en eerste
klasse. In het jubileum e-mailtoernooi
werd De IJssel eerste na winst tegen

alle drie de tegenstanders (Messemaker 1847, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Moerkapelle). De eerste Straten- en
Bedrijven Cup werd gewonnen door
Bouwbedrijf Frans Vink en Zn.
Jan Evengroen werd opnieuw clubkampioen bij de senioren en Mischa
Grasmeijer bij de jeugd. Het VINK
Top 12 toernooi werd gewonnen door
Dick Brus uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
De Zilveren Dame werd een prooi
voor Jan Evengroen en Arie
Macdaniël won de Hoekveldtrofee.
Henk-Jan Evengroen werd tweede bij
de PK RSB voor D-jeugd en zijn
broer Bernard derde bij de G-jeugd.
Mick van den Berg werd benoemd tot
erelid en bovendien, evenals Frans
Dubois, gehuldigd voor de mijlpaal
van 200 RSB wedstrijden. (Aad)

donner over 2004
In augustus 1983, kort voordat hij
door een hersenbloeding werd getroffen, schreef Hein Donner in nummer
189 van Schaakbulletin, de voorloper
van New In Chess, een artikel met als
titel ‘Johannesburg’. Het ging over de
schaakolympiade te Johannesburg in
het jaar 2004. Inmiddels is 2004 verledentijd. Had Donner het bij het
rechte eind of waren het slechts
schimpscheuten verpakt in een speciaal jasje? Donner laat de toen al overleden (1981) Euwe aan het woord, die
vanuit de hemel verhaalt over de
gebeurtenissen rond deze fictieve
schaakolympiade.
“De olympiade kon in Zuid-Afrika
gehouden worden omdat een jaar
tevoren algemene verkiezingen aldaar
een zwarte meerderheidsregering aan
de macht gebracht hadden, waarna de
FIDE direct de schorsing van de
Zuidafrikaanse schaakbond had opgeheven. Net als alle andere wereldsportbonden overigens, waardoor het
in het land krioelde van de internationale sportevenementen.
De Nederlandse afvaardiging werd
nog altijd door de plaatsingscommis-

sie vastgesteld. Daarin zaten de meest
actieve spelers voorzover zij de leeftijd
van 25 jaar nog niet overschreden
hadden. Maar de oudere Nederlandse
spelers speelden zelden meer in
Nederland. Timman was naar
Amerika geëmigreerd, waar hij ‘kampioen van de Amerikaanse
Schaakbond’ geworden was, welke
bond wel deel uitmaakte van de FIDE
maar met een eigen wereldkampioen.
Sosonko was de voorvechter geworden
in het land van de rijzende zon. Hij
had ook de Japanse nationaliteit aangenomen en een klein Japans vrouwtje
gehuwd, bij wie hij enkele kleine
Japanse kindertjes had. De 77-jarige
Donner had al sinds meer dan 20 jaar
alle banden met het schaakspel verbroken. Voor zijn woning in
Amsterdam verzamelden zich wel kinderen uit de buurt om ‘schaken, schaken’te roepen, waarop de oude
Donner dan woedend met zijn stok
zwaaiend naar buiten kwam strompelen, wat een grappig gezicht was.
De meeste Nederlandse spelers waren
dus jong. Jaap Bruinenberg had het
laatste kampioenschap gewonnen. Piet
van der Giessen was tweede gewor-
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den. Problemen bestonden alleen over
de bezetting van het tiende bord. Jan
Langeteen was in het kampioenschap
derde geworden, maar Koos Löhl had
het wereldrecord simultaan op 75 (!)
gebracht, wat zeer de aandacht van de
pers getrokken had en dat was toch
maar het belangrijkste.
Het touwtrekken tussen Langeteen en
Löhl bracht de plaatsingscommissie in
een impasse, waar ook voorzitter Cor
van Wijgerden geen oplossing voor
zag. Nederlands jongste speler, de
veelbelovende Jan Nagel, vond echter
een uitweg Grootmeester Ree zat al
lang niet meer in de plaatsingscommissie, maar werd niettemin nog om
algemene redenen opgesteld. Ree had
echter in de krant gezegd dat het nieuwe bewind in Zuid-Afrika helemaal
niet democratisch was. Dat zei hij in
verband met de arrestatie en uitwijzing van Willem Frederik Hermans,
die in Zuid-Afrika van een verdiende
rustige oude dag genoot. Ree had de
behandeling van ‘onze grote schrijver’, zoals hij zei schandelijk gevonden en bestempelde de berichten over
verboden wapenbezit als ‘laster’.
En nu had Jan Nagel gehoord dat Ree
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daarom Zuid-Afrika zou gaan boycotten! Hij had het zelf van Frans, die het
weer van Max had. Bij dit bemoedigende bericht belde de voorzitter
onmiddellijk mevrouw Ree op. Die zou
toen gezegd hebben dat haar man
inderdaad zeer veel principiëler
geworden was sinds de roulette in
Nederland verboden was. Achteraf
ontkende zij dit wel, maar er kon toch
een persbericht worden uitgegeven dat
Ree verhinderd was om principiële
redenen.
Het Nederlandse team deed het overigens uitstekend in Johannesburg. In
matchpunten waren zij tweede, maar
door zware nederlagen tegen
Hongarije, Argentinië en de Far Oër
in de bordpunten slechts negende. In
geen enkele Nederlandse krant stond
dat Nederland tweede geworden was!
Ook daarin zijn wij ongetwijfeld uniek
in de wereld, maar bij ons is er nog
zoiets als fatsoen.”
Naschrift:
Duidelijk is, dat het artikel niet echt
een voorspelling van de toekomst
was. Veel eerder ging het om een
uiting van ongenoegen over bepaalde
maatschappelijke zaken en schaakaangelegenheden.
Het maatschappelijke aspect betrof
het apartheidsregime in Zuid-Afrika.
Donner was daar duidelijk een tegenstander van, maar had kennelijk weinig vertrouwen in een snel effect van

maatregelen zoals de culturele- en
sportboycot. Ook de uithaal naar
schrijver Willem Frederik Hermans
getuigt daarvan. Deze schrijver maakte, ondanks de culturele boycot, in
1983 op uitnodiging een reis naar
Zuid-Afrika. In een interview in het
Utrechts Dagblad liet Hermans weten
dat een culturele boycot van ZuidAfrika door Nederland in zijn ogen
weerzinwekkend en krankzinnig was.
Inmiddels weten we dat er al veel eerder dan in 2004 een einde kwam aan
het apartheidsregime. De sportboycot
werd al in 1992 door de EG opgeheven. In 1994 waren de eerste democratische verkiezingen en kwam er
een zwarte meerderheidsregering
onder leiding van Mandela. Willem
Frederik Hermans heeft nooit in ZuidAfrika gewoond en is in 1995 overleden.
De schaakaangelegenheden hadden
vooral betrekking op het feit dat
Donner niet was geselecteerd voor het
team dat Nederland vertegenwoordigde op het EK. In 1983 was Donner al
lang niet meer de beste schaker van
Nederland. Op de nationale ranglijst
stond hij op de 8e plaats. Bovendien
tobde hij met zijn gezondheid. Hij had
veertien dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege hoge bloeddruk.
Ondanks dat hij zelf te kennen had
gegeven wel te willen spelen besloot
de plaatsingscommissie hem om
gezondheidsredenen niet op te stellen.

Voorzitter Frans Kuijpers had zijn
vrouw gebeld en die had gezegd dat
hij zeker niet mee zou kunnen. Dat
werd overigens door zijn vrouw ontkend. Daarnaast hadden Hans Ree
(eveneens toen lid van de plaatsingscommissie) en Max Pam hem in het
ziekenhuis bezocht en, volgens
Donner, daarna praatjes rondgestrooid
dat hij ‘een erbarmelijke grijsaard, ten
prooi aan een ongeneeslijk lijden’
was. Hij was daar zeer verbolgen over
en schreef in Schaakbulletin 187:
‘Intussen is wel duidelijk, dat mijn
positie binnen het Nederlandse schaak
hachelijk is. Ik ben omringd door asociale glierlappen, die tien of twintig
jaar jonger zijn dan ik en die menen
zich tegenover mij alles te kunnen
permitteren.’
Donner is geen 77 jaar geworden, op
27 november 1988 overlijdt hij op 61jarige leeftijd. Timman (53) en
Sosonko (61) verblijven beide nog
steeds in Nederland en vervullen nog
steeds een vooraanstaande rol in het
nationale schaakleven, al is Timman
daar nog actiever in dan Sosonko. Of
met Jan Nagel de politicus Nagel
(VARA, PVDA, Leefbaar Nederland)
wordt bedoeld is zeer de vraag. Die
was weliswaar ook toen amateur
schaker, maar toen al 44 jaar en sprekend over 2004 zou dit 65 jaar zijn.
De schaakolympiade 2004 vond
plaats in Calvia op het Spaanse eiland
Mallorca. (Aad)

invitatietoernooi super gezellig
De schaaklocatie in de Zespunt was
uitverkocht tijdens het jaarlijkse invitatietoernooi. Seniorleden, jeugdleden, oud-leden en hun gasten bevolkten massaal de schaakzaal op de laatste clubavond van het jaar. Bij de in
het totaal 38 aanwezigen waren maar
liefst 17 geïnviteerde schakers.
Daaronder een aantal oud-leden zoals
Jeroen Eijgelaar, Mohammed Waise
en Jon Leopold met zijn vader Rein.
Maar ook Frans van den Berg en
Michel Vink vallen nog een beetje in
die categorie want ooit waren ook zij

korte tijd lid bij De IJssel. Van de
vroegere schaakvereniging
Schoonhoven was Aad van der Meer
weer aanwezig maar ook Frans
Voorrips schaakte vroeger in de gelederen van die verenging evenals Cees
Kayser die zijn broer Dick had meegenomen. Ook drie jeugdleden van de
IJssel deden mee: Jerome Jacobse,
Sjoerd Keijzer en Lotte van der
Wouden. Lotte had haar moeder geïnviteerd, Sjoerd zijn opa Michiel de
Korver en zijn nicht Marlies de Beijer
en Jerome zijn twee broers Léon en
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Justin. Verder natuurlijk de inmiddels
al vertrouwde aanwezigheid van Cees
de Kwaadsteniet en de eveneens
recreatieschaker Remi van Roon.
Natuurlijk stond de gezelligheid voorop maar er werd ook geschaakt. Het
toernooi werd dit jaar gespeeld met
drietallen, waarbij de organisatoren
Mick van den Berg en Gerard van der
Wouden zoveel mogelijk teams van
vergelijkbare sterkte hadden geformeerd. Na zes rondes met voor ieder
tien minuten bedenktijd per partij kon
de eindstand worden opgemaakt en
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bleek het team van de Nieuwerkerkse
broers Jacobse het sterkste trio. Het
team bestaande uit Frank Visser, Bas
Meyers en oud-lid Mohammed Waise
behaalde weliswaar evenveel punten,
maar verloor het onderlinge duel en
kreeg daarom de tweede plaats toebedeeld. De jongste van de drie schaaksters, Lotte van der Wouden, sleepte
met haar team de derde plaats in de
wacht. Op de vierde plaats eindigde
het team van oud-lid Jeroen Eijgelaar
en zijn kompanen. Als enige wisten
zij de winnaars een nederlaag te
bezorgen. Hieronder nog een partijtje
uit het toernooi, waarin ondanks de
weinige bedenktijd een openingsmisser effectief wordt afgestraft.

7.cxd5. 7... Pe4 8.Tc1?? 8.cxd5 lijkt
hier nog het meeste perspectief te
geven. 8.....Pxc3 Maar ook dat is niet
geweldig. Zwart had eerst 8....dxc4
moeten spelen of 8....Pxg5. Na 9.Dd2
heeft wit nog volop kansen. Hij speelde echter 9.Txc3 en stond dus na
9.....Lxa3 10.Pd2 Lxb2 11.Tb3 Lc3
twee pionnen achter.

De winnende teams mochten als eerste een keuze maken uit de prijzen,
maar ook de minder succesvolle
teams gingen dankzij de ruime prijzenpot en de door de Zespunt aangeboden versnaperingen niet met lege
handen en maag huiswaarts.

Wit:
Jeroen Eijgelaar
Zwart: Henk-Jan Evengroen
1.c4 e6 2.Pc3 d5 3.d4 Pf6 4.Pf3
Pbd7 5.Lg5 c6 6.e3 Da5 7.a3 De
meest gangbare zetten in deze
Cambridge Springs variant van het
damegambiet zijn hier 7.Pd2 en

dit vrijwel direct fataal omdat de loper
op g5 sneuvelt. 12. ....dxc4 13.Lxc4
Ld2 14.Dxd2 Dxg5 15.0-0 0-0
16.Dc2 Pb6 16.Ld3 Ld7? 17.Lxh7+
etc.
Na mijn slordige 16e zet probeerde
Henk-Jan er nog het beste van te
maken, aldus Jeroen. Met f4 en Tf3,
Th3 en de andere toren naar f1 en de
doorstoot f4-f5 moest ik nog een pion
geven om iets aan de druk te doen.
Met een stuk minder was het HenkJan die het initiatief had, maar uiteindelijk moest hij zijn koning omleggen. In een verloren stelling overschreed hij de bedenktijd.

Vervolgens besloot hij tot 12.Ld3??
Hoewel de kansen voor wit ook na
12.Dc1 of Dc2 ver te zoeken zijn, is

De eindstand:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Justin, Léon en Jerome Jacobse
Bas Meyers, Frank Visser, Mohammed Waise
Frans vd Berg, Pim te Lintelo, Lotte vd Wouden
Jeroen Eijgelaar, Aad vd Meer, Hendrik Spee
Frans Dubois, Huibert Looren de Jong, Frans Voorrips
HenkJan en Ruben Evengroen, Arie Macdaniël
Rien Duine, Cees en Dick Kayser
Jon en Rein Leopold, Henk Stuivenberg
Leen Boonstra, Hans Lodeweges, Agnes vd Wouden
Marlies de Beijer, Sjoerd Keizer, Michiel de Korver
Aad vd Berg, Cees de Kwaadsteniet, Sjaak in 't Veld
Remi van Roon, Panc en Michel Vink

1

2

xx
1
2
1
0
1
1
-

2
xx
1
1
1
1
0
-

(Mick/Jeroen/Aad)

7

3

4

5

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

2
2
xx
2
0
1
0
-

6

7

8

9

10

11

12

3
2
2
2
2
3
2
1
3
2,5 2
1
2
3
1
3
2
3
xx
2
2,5 - xx
2,5 1,5 2,5
1
- xx
2
2,5
0,5 1 xx
2
2,5
0,5 - xx
2
2
1,5 1
1 xx
1,5
0,5 0,5 0,5 1
1,5 xx

tot
12
12
11,5
11
11
10,5
8,5
8,5
7
6
6
4
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foto-impressie invitatietoernooi

Het winnende team, de broers Jacobse.

De 2e prijswinnaars: Visser/Waise/Meijers.

Team Eijgelaar tegen de Leopolds + Stuivenberg.

Agnes v.d. Wouden in actie tegen dochter Lotte en haar
teamgenoten Frans v.d. Berg en Pim te Lintelo (met
secondante).
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jaarprogramma 2005
17/1
21/1 (vr)
24/1
31/1
7/2
14/2
21/2
28/2
7/3
14/3
21/3
30/3 (wo)
4/4
5/4 (di)
11/4
18/4
20/4 (wo)
25/4
2/5
9/5
18/5 (wo)
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6

De IJssel 3 – Dordrecht 4 + Rapidcompetitie
Spijkenisse 2 – De IJssel 1
HH II.4
De IJssel 2 – Moerkapelle 2 + Rapidcompetitie
HH II.5
Messemaker 2 – De IJssel 1; De IJssel 3 – Moerkapelle 3 + Rapidcompetitie
ZD-1
De IJssel 2 – Charlois Europoort 3 + Rapidcompetitie
HH III.1
De IJssel 1 – VastNed Rotterdam 3; Eeuwig Schaak 1 – De IJssel 3 + Rapidcompetitie
ZD-2
HH III.2
HH III.3
Papendrecht/Albl. 2 – De IJssel 2
ZD-3
HH III.4
Nieuwerkerk 1 – De IJssel 1
HH III.5
HH IV.1
ZD-4
HH IV.2
HH IV.3
ZD-5
HH IV.4
HH IV.5
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak
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gehavend de ijssel ten onder tegen de willige dame
Voor het eerst betrad De IJssel het
speellokaal van De Willige Dame:
een poffertjessalon in het oude centrum van Dordrecht. Over het algemeen kan een gezellige ruimte de
IJsselspelers tot successen inspireren,
maar ditmaal lukte dat niet erg. De
wedstrijd was trouwens toch al slecht
begonnen, want op het laatste moment
moest Ronald Mandersloot verstek
laten gaan. Gerard van de Wouden
moest dus op het laatste moment
opdraven om de opengevallen plek in
te nemen. Dat is hem niet erg bevallen, want de opening was voor hem al
vreemd en de hele partij bleef hij verder in moeilijkheden (1-0) en daarmee
nam tegenstander Pluymert (1804)

revanche voor zijn snelle nederlaag
tegen Ronald vorig jaar. Maar vooral
op de topborden bleek De Willige
Dame sterk. Zowel Jan Evengroen,
Pim te Lintelo als Hans Lodeweges
kwamen tenslotte in fatale problemen.
Jan kon opnieuw niet winnen van Van
’t Hof (2086), Van Vaalen (2147)
klopte na Hans nu ook Pim en ook De
Jong (1900) scoorde net als vorig jaar
tegen René nu ook tegen Hans het
volle punt. Op de andere borden kon
het verlies niet worden gecompenseerd. René Ordelman had tegen Den
Rooijen (1910) al vroeg een remise
bereikt en ook Frank Visser was tegen
Vogelsang (1798) tenslotte remise
overeengekomen. Mick van den Berg,

ingevallen op bord 7, had tegen de
Dordtse invaller Van Steenis (1808)
een lastige avond. De opening was
hem niet bekend en het kostte hem
veel moeite om overeind te blijven.
Toen dat uiteindelijk lukte, bleek de
stelling onvoldoende over om nog
winstpogingen te kunnen ondernemen. Teamcaptain Frank van de
Pavoordt moest tegen Arno Slagboom
(1880) de eer redden. De slotstelling
met een kwaliteit voor kon hij succesvol tot winst voeren en daarmee werd
de nederlaag van Theo van Herk van
vorig jaar gewroken. Uitslag 5,5-2,5
voor de vertegenwoordigers van De
Willige Dame, nog wat slechter dus
als de 4,5-3,5 van vorig jaar (Mick)

de ijsssel 1 weer sterker dan rsb-kampioen groenoord
Net als vorig jaar waren de schakers
van De IJssel weer te sterk voor
Groenoord, de heersende kampioen
van de Rotterdamse Schaakbond. Net
als toen was het ook nu weer een
superspannende wedstrijd. ‘Er werd
op veel borden scherp gespeeld en er
ontstonden dan ook spectaculaire
situaties op verscheidene borden.’
(website De IJssel), ‘Een uiterst spannende en interessante schaakavond.
Zonder uitzondering waren alle partijen het aanzien meer dan waard. Er
werd op het scherpst van de snee
gevochten.’ (website Groenoord). Eén
van de hoofdrolspelers was de 10 jarige Henk Jan Evengroen die als invaller debuteerde in het eerste team. Aan
bord zeven trof hij de geroutineerde
Alex van Embden (1762) die vorig
jaar aan bord twee Pim te Lintelo op
remise hield en onlangs met
Groenoord 2 tegen De IJssel 2 korte
metten maakte met Leen Boonsta. Hij
kreeg met het Spaans tweepaardenspel een opening die hem wel vertrouwd was. Een pion achterstand ten
koste van een paard op a3 dat geen
kant op kon. Toen deze door de loper

Samen in De IJssel 1, vader Jan bekijkt het debuut van zoon Henk-Jan.

werd geslagen raakte de koningsvleugel geheel versplinterd. Een lange
rokade deed het verliesgevaar geens-
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zins deed verminderen. Integendeel.
Met mooi combinatiespel haalde
Henk-Jan zijn eerste winst in het eer-
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ste team binnen en bracht daarmee De
IJssel op een 2-1 voorsprong. Eerder
waren de Schiedammers op een 0-1
voorsprong gekomen door een nederlaag van René Ordelman. Hij speelde
vanaf het begin erg snel maar moest
toestaan dat de tegenstander Ben
Riksen (1871) op voorsprong kwam.
Toen de nood hoog was, kreeg René
echter weer even de geest en met
scherp tegenspel bracht hij vervolgens
zijn tegenstander toch weer wat in de
problemen. Er ontstond een eindspel
van paard tegen loper met voor de
Groenoordspeler een pion voorsprong. Dat bleek uiteindelijk niet
meer te redden (0-1). Daarna had
Frank Visser (bord 6) tegen Jaco van
Leeuwen (1933) 1-1 laten aantekenen.
Hij had aanvankelijk moeilijk spel
gehad en een stuk (tegen twee pionnen) moeten inleveren. Daarvoor
kreeg hij echter een mooie pionformatie op de damevleugel en profiteerde
daarvan op fraaie manier via een
torenoffer, waarna hij beslissend op
de zwarte koning kon jagen. De voorsprong liep op tot 3-1 toen Pim te
Lintelo in hoge tijdnood, minder dan
een minuut voor vijf zetten, zijn
tegenstander Jos van Dool (1987) de
genadeslag toebracht. Lange tijd was
hier de strijd in evenwicht, maar de
aanval van dame en torens op de
koningsvleugel bracht hier de beslissing. Het ging er alleen maar om of
Pim dat binnen de bedenktijd kon
halen. Zelf had hij daar overigens
totaal geen twijfels over gehad. Aan
het laatste bord waren de kansen voor
teamcaptain Frank van de Pavoordt

tegen Kees Sio (1856) minimaal. De
Groenoord site sprak over een ‘ware
loopgraven oorlog’ en toen ook in het
eindspel van paard en pionnen tegen
loper en pionnen een laatste winstpoging mislukte, werd het evenals vorig
jaar weer remise (3,5-1,5). Lange tijd
had er naar uitgezien dat Jan
Evengroen, ditmaal aan bord twee, de
winst zou binnenhalen. Met een pluspion en sterke pionnen op de damevleugel zag het er gezond uit.
Tegenstander Hans Uitenbroek (2035)
kon echter een sterke aanvalsactie op
de koningsvleugel ontketenen. Het
leek dat Jan de stelling nog remise
kon houden maar ook dat zat er niet in
(3,5-2,5). Een zeer geconcentreerd
spelende Hans Lodeweges bracht de
stand op 4-3. Aan het eerste bord zette
hij met een verre voorpost op b3 de
stelling van de voormalige
Nederlandse topper John van Baarle
(2205) vast. In de tijdnoodfase rond
de 35e zet verspeelde hij wel een pion
maar met het uitgedunde materiaal
hield hij het toreneindspel knap remise. De winst lag toen in handen van
Ronald Mandersloot. Die was tegen
Arie Verschoor (1975) in ernstige
moeilijkheden gekomen door een ver
opgerukte pion en kon ternauwernood
aan stukverlies ontkomen. Na knap
verdedigingswerk en afruil van de
zware stukken kon hij de stelling neutraliseren. Omstanders zagen in de
slotfase nog meer dan remise, maar
een half punt was voldoende en dat
kwam er. Daarmee kwam de eindstand op 4,5-3,5 en was de eerste
overwinning binnen. (Aad/Mick)

lodeweges laat
van baarle zweten
John van Baarle behoort niet meer
tot de top van Nederland, maar
staat met zijn rating van 2205 nog
wel op nummer 304 van de nationale ratinglijst en dat is 2268
plaatsen hoger dan Hans
Lodeweges, zijn tegenstander tijdens de RSB wedstrijd De IJssel 1
tegen Groenoord 1 op 6 december
2004. Ook vorig jaar troffen zij
elkaar, toen won de Schiedammer,
na een vroegtijdig stukoffer van
Hans, vrij gemakkelijk. Aan bord
1 kwamen ze elkaar nu weer
tegen. Hans liet zich van zijn goede kant zien en had lange tijd de
beste kansen. Pas rond de tijdcontrole moest hij na een onnauwkeurige zet zijn voordeel prijsgeven, maar in het toreneindspel
bleef hij met een pion achter in de
uitvlugger fase knap overeind.
Hieronder de partij met commentaar van computerprogramma
Fritz 6. Het programma signaleerde nog enige gemiste winstkansen voor Hans, dus er had zelfs
meer in gezeten.
v. Baarle,J - Lodeweges,H
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7
4.Le3 e5 5.f3 c6 6.a4 Le7 7.Lc4
Da5 8.Dd2

Stand na de 3e ronde:
Mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

6
4
3
3
3
3
2
0

Bp

1

2

3

4

5

15,5 xx
5,5 .
.
5
12,5 2,5 xx
.
.
.
13,5 .
. xx
4
.
12,5 .
.
4 xx
.
12
3
.
.
. xx
11
.
2,5 .
4,5 4
11
.
3,5 4,5 3
.
8
3
.
2
.
3

6

7

8

.
.
5
5,5 4,5 .
.
3,5 6
3,5 5
.
4
.
5
xx
.
.
. xx
.
.
. xx
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8....b5 Een voorpost die een
belangrijke rol gaat spelen. 9.La2
b4 10.Pd1 d5 11.dxe5 Pxe5
12.exd5 cxd5 13.Pe2 0–0 14.Ld4
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Pc4 15.Lxc4 dxc4 16.Pe3 Le6
17.c3 b3 18.0–0 Tad8 19.Pg3?

Fritz had hier een duidelijke voorkeur voor Pf4 vanwege het torenoffer op d4. 19...Bc5? Fritz:
19...Txd4 20.Dxd4 Td8 21.Pxc4
(21.Dh4 Pd5 22.Pxc4 Dc5+
23.Dd4 Pf4 24.Pd6 Dxd4+
25.cxd4 Txd6) 21...Dc7 22.De5
Dxc4 23.Tfd1 Pd7 en zwart is hier
dan volgens Fritz in het voordeel.
20.Pef5? Geen goede zet, beter
Tfd1 in verband met 20....Td5,
aldus de computer. 20...Lxd4+?
20...Td5 21.Ph6+ (21.Ph4? Txd4;
21.Pe4 Lxf5 22.Pxc5 Dxc5 23.Lxc5
Txd2 24.Lxf8 Kxf8) 21...gxh6
22.Dxh6 Pe8 en zwart staat duidelijk beter. 21.Pxd4 Lc8 22.Kh1
Tfe8 23.Tfe1 Txe1+ 24.Dxe1 Te8
25.Df1 Dc5 26.a5 Ld7 27.h3 De5
28.Df2 De3 Fritz vindt dat wit met

29.Dxe3 Txe3 30.Kg1 het voordeel van zwart kan nivelleren. Hij
heeft hier een voorkeur voor
28...Pd5 29.Pe4 Pf4 30.Pe2.
29.Kg1 a6 30.Td1 h6 Met
30...De5 31.Ta1 Pd5 had zwart
zijn voordeel kunnen behouden.
Maar de bedenktijd zal hem hier al
wel parten hebben gespeeld.
31.Pdf5 [31.Dxe3=] 31...Lxf5
32.Pxf5 Dxf2+? De computer koos
voor 32...De5 33.Pd6 Td8 34.Db6
Td7 35.Kf2 Pd5. Nu is wit duidelijk in het voordeel. 33.Kxf2 Te5
34.Td8+ Kh7 35.Pd6? Beter
35.Pe3 Txa5 36.Pxc4 Nu had
zwart met 35...Td5 nog gelijkspel
kunnen krijgen. Hij speelde echter
35...Txa5? 36.Pxc4 Tb5 37.Ta8
Pd5 38.Txa6 Pxc3 39.bxc3 b2

In de uitvlugger fase hield zwart
het toreneindspel dat ontstond na
40.Pa3 b8 41.Pxb8 42.Txb8 nog
knap remise!!! Nadere informatie
bij Hans.

de ijssel de sterkste op hypothekenmeestertoernooi
Zaterdag 20 november gaven twee IJssel viertallen acte de présence op het vriendschappelijke viertallen vluggertjes toernooi van
schaakvereniging Nieuwerkerk aan de IJssel. Het vriendschappelijke betrof de teamsamenstelling, die werd geacht van ‘gemiddelde’
sterkte te zijn. Een relatief begrip, want dat is weer sterk afhankelijk van de teamleden. Qua gemiddelde rating kwam het eerste
IJsselteam op 1771 en het tweede op 1754. Er werden 7 ronden gespeeld waarin ieder tweemaal tegen elkaar speelde. De bedenktijd
bedroeg 5 minuten per persoon per partij. Uiteindelijk bleek het IJsselteam bestaande uit René Ordelman, Huibert Looren de Jong, Jan
en Henk-Jan Evengroen veruit het sterkste team van de 12 deelnemende teams (5x Nieuwerkerk, 3x WSV, 2x De IJssel, 1x Berkel en 1x
Krimpen a/d IJssel). Met een straatlengte punten voorsprong legde dit team beslag op de eerste plaats. Twee ronden met volle bak en
voorts nog vijf waarbij de score de 6-2 niet overschreed. In totaal scoorden zij 45 van de 52 te behalen bordpunten. Daarbij opgeteld
nog 2 punten voor 4 reglementaire remises vanwege twee teams met maar drie spelers kwam het eindtotaal op 47 punten. Nummer twee,
het WSV team met o.a. Hans van Woudenberg en Mark van Putten, kwam niet verder dan 38 punten. Met 13 uit 14 waren Jan en René
aan bord 1 en 2 de topscorers, maar ook de beide andere teamleden kwamen met respectievelijk 10 uit 12 (Henk-Jan) en 9 uit 12
(Huibert) prima voor de dag. Het tweede team bestaande uit Pim te Lintelo, Sjaak in ’t Veld, Gerard van der Wouden, Mick en Aad van
den Berg legde met 29 punten beslag op de vijfde plaats. Nipt achter nummer vier met 29,5 en nummer drie met 31,5 punten. Vooral de
twee enige maar forse nederlagen tegen de latere nummers één en twee, respectievelijk 1,5-6,5 en 2-6, kostten veel punten. Met 10 uit 14
was kopman Pim hier de topscorer, Sjaak scoorde 7,5 uit 14, Mick 5 uit 11, Aad 4,5 uit 9 en Gerard 1 uit 5. (Aad)
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de ijssel 2 verslaat capelse favorieten
Het Capelse team kon voor de wedstrijd gerust als favoriet voor de overwinning worden bestempeld. Het
team speelde vorig seizoen nog 1e
klasse en had de eerste 2 wedstrijden
gewonnen (van Krimpen 3 en
Moerkapelle 2). Capelle was daar niet
zo zeker van, zo bleek uit het verslag
op hun website later. ‘Groeten uit
Moordrecht: De IJssel 2 angstgegner? Misschien hebben we de eerste
twee wedstrijden een beetje fortuinlijk
gewonnen. Dit keer zat het niet zo
mee. De vestigingsplaats van onze
tegenstander klonk al zo onheilspellend! De naam van het gebouw (De
Zespunt) deed mij het klamme zweet
uitbreken.’ Dat was niet verkeerd
gedacht want zeker in thuiswedstrijden kan De IJssel wel eens aardig uithalen. Het team was voor de eerste
keer compleet. Routinier Sjaak in 't
Veld zat weer achter het bord en ook
Menno van Dijk was aanwezig. En
Menno liet aan bord 6 tegen Evert
Hoogervorst (1469) gelijk merken dat
hij er weer bij was. De wedstrijd was
nog niet zo lang bezig toen hij mededeelde: "Je moet niet boos worden
maar ik heb op h7 geofferd". Het
offer zag er dodelijk uit en korte tijd
later was de eerste punt binnen. De
stelling van Gerard vd Wouden (bord
1) hield zich aanvankelijk prima. Hij
gaf prima partij aan Jaap Rush (1803),
die in de eerste twee wedstrijden al de

winst had binnengehaald, tot hij zich
plots liet verrassen door een dodelijke
combinatie (1-1). Maar de overige
borden gingen nog gelijk op. Bij
Sjaak in 't Veld (bord 8) tegen Harry
Stroosma (1673) en Arie Macdaniël
(bord 5) tegen Marc van Gameren
(1573) werd in gelijke stelling tot
remise besloten (2-2). Arie had nog
een pluspion, maar de lopers van
ongelijke kleur zag hij de winst niet
zitten. Aan bord 2 zaten de beide
teamcaptains tegen elkaar: Mick van
den Berg en Ron Kempers. Een
tegenstander met de merkwaardige
lage rating van 1293 wat aan zijn spel
overigens niet was te merken.
Aanvankelijk ging de partij gelijk op,
maar geleidelijk kon Mick de druk
verhogen en in tijdnood maakte de
Capellenaar de beslissende fout (3-2).
Huibert Looren de Jong (bord 7)
speelde weer een prima partij. Met
opgeschoven pionnen maakte hij het
tegenstander Jeroen Meyer (1649),
die tot dan nog een 100% score had,
vanaf het begin erg moeilijk. Uit het
verslag op de CSV website: ‘Jeroen
was pijlsnel in ogenschijnlijk voordeel
geraakt. Meestal krijgt hij een leuke
stelling na 1. Pc3. Zijn tegenstander
hield echter het hoofd koel. Ook toen
diens rochade onmogelijk was geworden. Met medewerking van Jeroen
bereikte hij echter al spoedig een stelling waarin een wél gelukte rochade

alleen maar tijdverlies geweest zou
zijn. Zwart mocht wat witte pionnetjes
sprokkelen en stevende af op een glad
gewonnen eindspel.’ Daarmee kwam
de stand op 4-3. Aad van den Berg
had het in zijn partij niet gemakkelijk
en moest hard werken om overeind te
blijven. Tegenstander Jorg
Benningshof (1811) had met zorgvuldig spel na een doorbraak in het centrum met pionwinst een gewonnen
stelling bereikt. Door een onnodige
‘grafzet’ kwamen er echter plotseling
volop aanvallende kansen en het was
jammer dat Aad, in de oplopende tijdnood met zo’n 3 tegen 20 minuten de
beslissende combinatie niet zag. Aad
achteraf: “Ik veronderstel dat zeker
acht toekijkers de winst wel gezien
zullen hebben, maar helaas”. Mat in
vijf zat er inderdaad in, zo bleek later.
Hij vocht nog wel wat hij waard was,
maar streek met nog luttele seconden
op de klok tenslotte toch de vlag.
Alhoewel hij ook toen nog remise had
(maar geen tijd meer), 4-3 dus. De
laatste partij was weer die van Leen
Boonstra. Leen was gemakkelijk
overeind gebleven tegen Menno
Lieven (1833) en had een ruime tijdvoorsprong. De Capellenaar moest
winnen maar de partij kwam steeds
meer in een remise stelling en die
werd tenslotte ook overeengekomen
(4,5-3,5). “Een nuttige overwinning”,
aldus de teamcaptain. (Mick/Aad)

nuttig gelijkspel voor de ijssel 2
Zowel het team van De IJssel 2 als dat
van Krimpen a/d IJssel 3 had op 13
december geen invallers nodig. Qua
rating waren de Krimpenaren met
1690 tegen 1638 licht favoriet, maar
het team van De IJssel leek in de afgelopen wedstrijden best aardig in vorm
en stond inmiddels wat hoger op de
ranglijst.
Leen Boonstra (bord 4) wilde ditmaal
eens niet als laatste klaar zijn. Dat luk-

te want hij was de eerste die zijn partij
beëindigde. Tegenstander David
Berendsen (1643), met 2 uit 2 nog
ongeslagen, speelde het spel niet sterk
en Leen kreeg volop kansen om het
naar zijn hand te zetten. Na een mooie
slotaanval was het al snel 0-1. Huibert
Looren de Jong (bord 8) speelde
behoedzaam en loerde op een fout van
opponent Fabian Zwart (1498). Maar
ook die speelde met dezelfde bedoelin-
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gen en toen de stelling vervlakte werd
maar tot remise besloten (0,5-1,5).
Arie Macdaniël (bord 5) slaagde er niet
in om het spel naar zijn hand te zetten.
Al vanaf de opening had hij geen prettige stelling. Tegenstander Ziya
Stanekzay (1736) maakte het met een
koningsaanval af (1,5-1,5). Gerard van
de Wouden (bord 2) was een paar
dagen ziek geweest en had getwijfeld
of hij wel zou kunnen spelen. Dat lukte
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echter goed. Hij speelde een puike partij en bood gezien zijn fysieke gesteldheid op een gegeven moment remise
aan. De supersnel spelende Jusuf
Elezovic (1813) wilde echter doorgaan
maar kwam vervolgens in een optisch
gezien zeker geen betere stelling
terecht en bood toen zelf remise aan.
Gerard twijfelde wel even maar nam
toen, zeker gezien zijn conditie, een
verstandige beslissing (2-2). Sjaak in ‘t
Veld (bord 7) had er zin in. Hij kon
profiteren van een zwakke d6-pion van
Henk Verver (1681) en kon daar zijn
aanvalsplan op bouwen. Met kwaliteitswinst kwam de definitieve genadeslag (3-2). Mick van den Berg (bord 1)

was niet tevreden over de situatie na de
opening. Maar in het middenspel kon
hij terugkomen en de stelling in evenwicht brengen. Een kwaliteit tegen een
pion voorsprong zag er weliswaar vervolgens mooi uit maar tegenstander
Remko Moerkerken (1795) had veel
compensatie. Gezien de stand op de
overige borden en de oplopende tijd
probeerde Mick een remiseaanbod, dat
de Krimpenaar na wat overleg accepteerde (3,5-2,5). Aad van den Berg
(bord 3) had tegen Jason Zondag
(1762) weer een lastige avond. Na de
opening zag de stelling er goed uit
maar zijn tegenstander kreeg door
sterk spel toch tegenkansen. Na lichte

tijdnood verspeelde hij op de 35e zet
onnodig een pion en daarmee een
ogenschijnlijke remise. Het toreneindspel werd vervolgens door de
Krimpenaar koelbloedig naar winst
geschoven (3,5-3,5). Menno van Dijk
(bord 6) moest dus zorgen voor de
beslissende punt(en). Aanvankelijk zag
het er florissant uit maar Jan Willems
(1592) bleef op de been en kon in de
slotfase de remise forceren (4-4). Het
was het eerste halve verliespuntje voor
de teamleider van de tegenstanders.
Met deze einduitslag was de teamleider van het IJsselteam wel tevreden.
Hij verwacht nu een rustige afronding
van de competitie in 2005. (Mick)

Stand na de 4e ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Charlois Europoort 3
Moerkapelle 2
De IJssel 2
Messemaker 1847 3
CSV 2
Groenoord 2
Krimpen a/d IJssel 3
Papendrecht/Alb. 2

Mp
8
5
5
4
4
3
3
0

Bp
21
17,5
15,5
16,5
16,5
16,5
15,5
9

1
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3
.
2

2
.
xx
.
.
4,5
4
3
3

14

3
.
.
xx
6
3,5
3
4
.

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

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

6
5
4
5
.
.
xx
.
1,5

7
.
5
4
2,5
5
.
xx
.

8
6
5
.
5,5
.
6,5
.
xx

IJsselschaak 65

koorzang nuttige hulp bij de ijssel 3 tegen zwijndrecht 3
Vorig jaar werd Zwijndrecht 3, de tegenstander van De IJssel 3, kampioen in de
derde klasse na winst tegen De IJssel 2.
Het tweede Zwijndrechtse team degradeerde echter uit de tweede klasse en
daarom bleef Zwijndrecht 3, maar dan in
een andere samenstelling, derde klasser.
De wedstrijd begon al snel met een meevaller. Ton van Smirren (bord 7) was na
een slechte opening een pion achter gekomen. Evenals in een voorgaande wedstrijd
kwam hij terug met een mooie combinatie. Zijn tegenstander Gertjan den Heeten
(1556) dacht die te kunnen weerleggen
maar had daarbij overzien dat hij met
paard en loper werd mat gezet (1-0). Snel
daarna was het de beurt aan de
Zwijndrechters. Jan Vink (bord 8) had
tegen Wim van Vliet (1562) slordig een
toren verspeeld en dat was vechten tegen
de bierkaai (1-1). Broer Panc leek het
tegen Coen Dortmond (1681) beduidend
beter te doen. Hij verzeilde al snel in een
toreneindspel en kon daar zijn tegenstander twee pionnen afsnoepen. Die kreeg
daarvoor echter twee opmarcherende verbonden, en door de koning gesteunde,
vrije centrumpionnen. Panc’s vrije vleugelpionnen bleken machteloos, zijn eenzame koning werd op de onderste lijn matgezet (1-2). Teus Boere trof aan bord 6 in
Zwijndrecht debutant Arjan Aarnoudse
een knap combinerende tegenstander en
met hangen en wurgen leek dreigend
materiaal verlies zich tot één pion te

beperken. De druk bleef echter en kreeg
gezelschap van de tijdsdruk en dat werd
te veel (1-3). Henk Stuivenberg trad
als vervanger voor de zieke Bas
Meijers aan tegen Bert Broerse
(1629) aan bord 5. Hij ging al
vroeg met zijn dame op avontuur
en kwam daarmee in zwaar weer
terecht. Het kostte hem veel
bedenktijd en dat resulteerde bij de
tijdcontrole in kwaliteitsverlies en
tenslotte een toren voor vier pionnen achterstand. Met dame + toren
tegen dame + twee torens kreeg hij
toch nog eeuwig schaak kansen, maar dat
mislukte op het nippertje (1-4). Voor een
gelijkspel moesten toen de eerste drie borden winnen. Bij Hendrik Spee (bord 2)
leek dit geen probleem. Hij zette tegen
Ben van de Linde (1589) de beste
IJsselpartij van de avond op het bord.
Agressief met een snel h4 werd de
koningsvleugel van zijn tegenstander vast
gelegd en toen rukten de witte pionnen op
de damevleugel op. Zwart kreeg geen
enkele kans, verspeelde twee pionnen en
moest lijdzaam toezien hoe de torens de
stelling binnendrongen en hem platwalsten (2-4). Frans Dubois (bord 3) veroverde in de opening tegen Piet van Rijs
(1681) een pion, maar daarbij ging er
gelijktijdig de nodige zware stukken van
het bord. Het mondde uit in een eindspel
waarin het paard van Frans wat beweeglijker oogde dan de loper van zijn tegenstan-

der. Er werd gesproken over berusting in
remise, maar een laatste actie leverde toen
toch nog de gewenste ruimte. Frans kon
toen beslissend toeslaan en met een pion
naar de winst marcheren (3-4). Bij kopman Rien Duine ging het lang gelijk op.
Een succesvol valletje leverde hem echter
een stuk tegen een pion op. Dat voordeel
werd niet meer weggegeven en in de slotfase ging tegenstander Bas Nugteren
(1634) na een complete misser ook nog
mat (4-4). Volgens de website van
Zwijndrecht hadden zij eigenlijk moeten
winnen maar voor de nederlaag was een
reden, meende verslaggever Gertjan den
Heeten, want ‘bijna heel de avond speelden we onder muzikale begeleiding van
een, waarschijnlijk door De IJssel ingehuurd, blij doch wel erg krachtig zingend
koor en daardoor kreeg de wedstrijd een
onverwachte (slechte) uitslag.’ (Aad)

balen in sliedrecht
Het 3e team kan nauwelijks een beroep
doen op invallers en in de wedstrijd tegen
Sliedrecht 3 werd dat pijnlijk duidelijk.
Met Hendrik Spee doordeweeks in het
buitenland moest al een beroep gedaan
worden op een invaller en toen ook Teus
Boere dreigde af te vallen werd het al
hachelijk. Gelukkig kon Teus de wedstrijd
vooruit spelen, samen met Jan Vink, maar
de laatste bleek op het laatste moment verhinderd. Teus ging dus uiteindelijk alleen
en hield de stand aan het vijfde bord tegen
Jan Veenis (1554) in evenwicht. De rest

van het team moest een week later met
een man minder naar Sliedrecht vertrekken. Op het laatste moment meldde echter
ook Frans Dubois zich nog ziek waardoor
er nog een bord leeg moest blijven. De
eigenlijke wedstrijd werd dus begonnen
met een 2,5-0,5 stand voor de
Sliedrechters. Bovendien waren zij met
een gemiddelde rating van 1608 tegen de
1543 van het IJsselteam ook nog favoriet.
Maar het gehavende team besloot er stevig tegen aan te gaan, omdat remises het
team niet veel zouden helpen. Maar.....
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Bas Meyers op bord 6 met zwart tegen
Gerard Kolenbrander (1669) zag zijn stelling waarin hij een toren en een pion tegen
twee stukken had instorten toen zijn
tegenstander een loper tussen een paard en
toren plaatste. Hij verloor een stuk en de
partij (3,5-0,5). Panc Vink, op bord 3 met
wit tegen Gerard van de Hoff (1644) had
agressieve bedoelingen met zijn torens.
Dat kostte niet alleen enkele pionnen,
maar het sloeg niet door: weer verlies dus
(4,5-0,5). Rien Duine aan bord 1 tegen
Henk Prins (1637) zette de zaak op scherp
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met paard- en torenoffer maar zag alleen
de toren terug toen de tegenstander een
gemene tussenzet verzon die alle mat en
eeuwig schaak-dreigingen ophief. Met
verder doorspelen liet de tegenstander
geen steek vallen. Opnieuw een verliespartij dus (5,5-05). Erik-Jan Noomen
kreeg aan het laatste bord met zwart tegen
Peter Vis (1506) het koningsgambiet voor
zijn neus. Schaak met gelijktijdig aanval
op een paard door de witte dame kostte
een stuk. EJ wist nog een paar pionnen
terug te winnen, maar verloor die later
weer. Ook hij verloor in een eindspel van
toren tegen toren en paard en ieder nog
wat pionnen (6,5-0,5). Ton van Smirren
was het laatst klaar. Op bord 7 met wit

tegen Pieter Blokland
(1640) offerde hij een
paard om een vrijpion te creëren met
kansrijk spel. Toen
de vrijpion sneuvelde
werd het stuk extra
van de tegenstander
hem te machtig (7,50,5).
Al met al werd er
door iedereen onbewust toch iets te
agressief gespeeld,
was achteraf de conclusie. Sliedrecht sprak op de website van
een zevenklapper, maar vergat te vermel-

den dat twee spelers wel erg gemakkelijk
aan hun punt kwamen. (Rien)

Stand na de 4e ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dordrecht 4
Sliedrecht 3
Shah Mata 4
Overschie 3
Eeuwig Schaak 1
Zwijndrecht 3
De IJssel 3
Moerkapelle 3
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6
5
4
3
3
2
1
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22
16
17
15
14,5
11,5
11,5
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toernooinieuws
De Evengroenen waren op 29 en 30
december present op het Open Capelse
Jeugdkampioenschap. De jeugd speelde
in drie groepen. Hoewel wat jonger dan
de overige deelnemers speelde Henk-Jan
mee met de groep van de oudste deelnemers (17 t/m 21 jr). Hier werden 11 ronden gespeeld volgens Zwitsers systeem
met voor elke partij een bedenktijd van
30 minuten. Met een score van 6 uit 11
werd hij hier zevende van de 16 deelnemers. Zijn beste resultaat was ongetwijfeld zijn overwinning tegen Gert-Jan van
Vliet die voor RSR Ivoren Toren 2 in de
2e klasse van de KNSB uitkomt en een
rating heeft van 2021. Winnaar werd
Kees van der Knijff
(Messemaker/Bodegraven) met 7,5 uit
11. Ruben deed mee in zijn eigen leeftijdsklasse (12 t/m 16 jr). In deze groep
(8 deelnemers) kwamen alle deelnemers
tweemaal tegen elkaar uit en was er wat
minder bedenktijd (20 minuten). Zijn
eindresultaat 10,5 uit 14 was goed voor

de tweede plaats in de eindstand.
Bernard werd bij de jongsten, die ieder
15 minuten bedenktijd per partij kregen,
zesde van de 20 deelnemers met een score van precies 50%, 10 uit 20.
Door begeleiders en oud-leden aangevuld met nog wat actieve leden kon er
eveneens worden geschaakt. Ook vader
Jan kon dus achter het bord en kreeg te
maken met geduchte tegenstand, waaronder acht deelnemers met een rating
van boven de 1900. Na 8 ronden met 6
overwinningen en twee nederlagen resulteerde een tweede plaats achter oud CSV
lid Paul Schrama. De winnaar (rating
2142) en ook een ander oud-CSV speler
Jan Peter Bogers (rating 2067) bleken te
sterk, maar daarnaast waren er een aantal
prima overwinningen zoals die op KNSB
spelers Marc Trimp (2129) en Joost van
Rosmalen (2036).
Gelijktijdig vond op 30 december in
Krimpen aan de IJssel het Menno
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Ploeger toernooi plaats. De website
meldde de deelname van Hans
Lodeweges en Huibert Looren de Jong.
Met nog 115 andere deelnemers streden
zij om de prijzen in negen ronden met
vluggertjes van 7 minuten. Huibert
scoorde o.a. door overwinningen op een
aantal 1700 spelers zoals vd Waal van
Krimpen, Veelenturf van Woerden en
Troost van Schiedam in totaal 4,5 punten
en een TPR van 1710. Dat betekende een
gedeelde 51e plaats en daar mocht hij
gezien zijn eigen rating van 1545 best
tevreden mee zijn. Bovendien viel hij
daarmee ook nog in de ratingprijzen.
Hans had kennelijk niet zijn dag want
met zijn score van 4 punten kwam hij
daar niet aan en met zijn TPR van 1498
was dat wel erg magertjes. Al was het
vaak eerder de vlag dan de tegenstander
die hem de baas was. Winnaar van het
toernooi werd Gert Jan Ludden van
Messemaker 1847.
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frankenslag, clubkampioen geklopt
Op 11 oktober kwam aan de bijna 3
jarige periode van het ‘niet verliezen’
van Jan Evengroen in de clubcompetitie een einde. Verantwoordelijk voor
deze nederlaag was Frank van de
Pavoordt. Hieronder deze Frankenslag
met commentaar van de winnaar
gesteund door Fritz 8.
Frank v.d.Pavoordt (1825) Jan Evengroen (2035)
1.c4 e5 2.Pc3 Pf6 3.g3 c6 De Engelse
opening. 4.Lg2 d5 5.cxd5 cxd5 6.d4
laatste zet uit het boek 6...e4 7.Lg5
Le7 8.Db3 Le6 [8...Pg8 9.Lxe7 Pxe7
10.f3 en wit staat iets beter] 9.e3
[9.Lxf6 Lxf6 10.Dxb7 Pd7 11.Pxd5
Da5+ 12.Pc3 Tb8 13.Dxe4 Txb2 met
licht voordeel voor wit.] 9...0–0
[9...Pbd7 10.Pge2=] 10.Pge2 Pc6
11.0–0 Pa5 12.Dd1

33.Dh5+ Kf8 34.Dh8+=] 28.Dg5
Txe3 29.Txf7 Te2+ [29...Pxd4
30.Dh6 Te2+ 31.Kh1 Txh2+ 32.Kxh2
Pf3+ 33.T1xf3 Te2+ 34.Kg1 Te1+
35.Kg2 Tg1+ 36.Kxg1 Dxg3+
37.Txg3 Kxf7 38.Tf3+ Ke6 39.Pc5+
Kd6 40.Tf6+ Kc7 41.Dxh7+ Kd8
42.Tf8#; 29...Txa3?? De pion is
onaantastbaar. 30.Dh6 Te2+ 31.Kh1
Txh2+ 32.Dxh2 en wit heeft beslissend voordeel.] 30.Kg1

[19.Pf4! Tcc8 en wit staat beter.]
19...Tfc8?? Geeft het voordeel weg.
[19...Pc6 20.Df5 Dxf5 21.Txf5=]
20.Tcf1?? De stelling wordt er niet
beter op. [Beter was 20.Pf4 Jammer
dat wit deze uitstekende kans heeft
gemist. 20...Tc6 21.Pfxd5 en wit heeft
beslissend voordeel.] 20...Pc6= 21.a3
Zekert b4 21...a6 Beheerst b5 22.Pa4
[22.Df5 Dxf5 23.Txf5 Pe7 24.Txd5
Pxd5 25.Pxd5 Tc2 en zwart staat iets
beter.] 22...Dd6 23.b4 Te8 24.Pf4
[24.Pec3 Pe7=] 24...Tce7
[24...Txe3?? 25.Txe3 Lxd4 26.Dxd4!
Pxd4 27.Te8+ Df8 28.Txf8+ Kxf8
29.Pc5 en wit is in het voordeel.]
25.Kg2 [25.Pg2 ziet er zo passief uit.]
25...Lg5 26.Df5 Lxf4 27.Txf4

12....Lg4 [12...b5!?= Is de kritieke
voortzetting.] 13.Lxf6 Lxf6 14.b3
Dekt c4 [14.f3!? Moet onderzocht
worden. 14...exf3 15.Lxf3 Lxf3
16.Txf3 en wit staat iets beter.]
14...Tc8 15.Tc1 Dd7 16.f3 [16.h3
Lxh3 17.Lxh3 Dxh3 18.Pf4 Df5
19.Pfxd5 Lg5 met een onduidelijke
positie.] 16...exf3 17.Lxf3 Lxf3
18.Txf3 Tc7 [18...Lg5 19.Pf4 Lxf4
20.exf4=] 19.Dd3
27...g6?! [27...Txe3?? Wordt weerlegd door het volgende mat in vier:
28.Dxf7+ Kh8 29.Df8+ Txf8
30.Txf8+ Dxf8 31.Txf8#; 27...f6!?
28.Pb6 Txe3 29.Th4 Te2+ 30.Kg1
Pxd4! 31.Dxh7+ Kf8 32.Dh8+ Kf7
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30...Pxd4?? Nu is de tegenstander
weer terug in het spel. [Het betere
30...Te1 had de partij gered. 31.Pc3
Pxd4 32.Dxd5 Txf1+ 33.Txf1+ Dxd5
34.Pxd5 Td8=] 31.Dh6+- Pf3+
32.T7xf3 [32.T1xf3!? Lijkt nog beter.
32...Te1+ 33.Kg2 T1e2+ 34.Kh3
De6+ 35.T3f5 Dxf5+ 36.Txf5 gxf5 en
wit wint.] 32...De5 [Verliest gelijk,
maar ook na 32...Te1 wint wit]
33.Tf8+ [33.Tf8+ Txf8 34.Dxf8#]
1–0
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rsb-capriolen
In veel wedstrijden komen ze voor, de
kleine of grote missers die winst of
verlies tot gevolg hebben. Hieronder
een drietal van deze missers uit recente RSB wedstrijden en hun gevolgen.

het mat van Ton
Op 15 november speelt Ton van
Smirren aan bord 7 van De IJssel 3
met zwart tegen Gertjan van Heeten
van Zwijndrecht 3. Na 1.e4 e5 2.Pf3
Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 komt een
Schotse partij op het bord. Ton speelt
niet het aanbevolen Pf6 of Lc5 maar
4....Pxd4 Na 5.Dxd4 b6 6.Pc3 Lc5?
7.Dxg7 Df6 8.Dxf6 Pxf6 komt hij een
pion achter met een slechte stelling.
9.Lf4 Lb7 10.f3 0-0-0 11.0-0-0 Ph5
12.Ld2 Pg7 13.Lc4 f5 Hier speelt wit
niet het sterke Lh6 maar 14.exf5? en
na 14....Pxf5 niet The1 maar 15.Le1?
Dat leidt tot onderstaande stelling die
zwart plotseling weer kansen biedt.

15….Pe3! Wit denkt na 16.Lh4 een
winnende combinatie te hebben
gevonden, maar ziet daarbij een
belangrijk detail over het hoofd.
16...Pxd1 Beter was wellicht
16...Pxc4 17.Lxd8 Kxd8 en zwart
heeft het loperpaar tegen toren + pion.
17.Lxd8? en daar had wit zich mee
verrekend, want na 17...Pxc3 heeft hij
overzien dat hij na 18.Lf6 Le3 mat
gaat. Met 17.Txd1 was het voor wit
nog niet verloren geweest.

het offer van Menno

het gemiste mat van Aad

Een week later, op 22 november,
wordt de wedstrijd De IJssel 2 tegen
CSV 2 gespeeld. Menno van Dijk
treft met wit aan bord 6 Evert
Hoogervorst. Hier komt het niet zo
bekende Colle systeem op het bord.
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5
5.c3 c4 6.Lc2 Pc6 7.Pbd2 Ld6 8.0-0
0-0 9.e4 dxe4 10.Pxe4 Pxe4 11.Lxe4
Dc7

In die zelfde wedstrijd speelt Aad van
den Berg aan bord vier met wit tegen
Jorg Benninkshof. Na moeizaam verdedigen ziet de stelling er na 34 zetten
knap verloren uit.

Wit staat overwegend en heeft met
b3, De2 of Te1 goede voortzettingen
beschikbaar, maar het offer op h7
lonkt en daar gaat hij voor.
12.Lxh7+? Kxh7 13.Pg5+ Kg6
14.Dg4 Nu heeft hij geluk want zwart
ziet niet dat hij na 14...Lxh2+ 15.Kh1
f5 16.Dh4 Ld6 17.Dh7+ Kf6 18.Dh4
Pe7 19.Ph7+ Kf7 20.Pxf8 Kxf8 aan
het langste eind kan trekken. Hij
speelt 14...e5?? waarna Menno met
15.Pe6+ een overwinning kan bijschrijven.
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Maar na 35.Tg4 produceert zwart de
miskleun 35....f6? in plaats van het
winnende f5. Vervolgens krijgt Aad
na 36.Dxf6 en een tweede misser
36...Txa3? (beter Tda8) ineens goede
winstkansen. Er is één nadeel, zijn
resterende bedenktijd is zeer beperkt
en zwart heeft daarvan nog ruim voldoende. 37.Txg7 Dxg7 38. Dxd8 Kh7
39.Tg4 Df7 Met 40.Pg5+ hxg5
41.Dxg5 Ta1+ 42.Kh2 Dc7+ 43.f4
was zwart mat gegaan. Hij speelde
echter 40.Dh4?? en geholpen door de
tijdhandicap kon zwart ontsnappen.
(Aad)
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een bijzonder huurcontract
In het jubileumboekje van De IJssel is een artikel terug te vinden over de in 1934 opgerichte Schaak- en Damvereniging
Moordrecht. Panc Vink achterhaalde het huurcontract voor het verenigingslokaal, anno 1936. Hieronder de tekst van dit
voor de schaakgeschiedenis van Moordrecht bijzondere document.

Ondergetekende J. van Gennep, wonende te Moordrecht Dorpsstraat K23, verklaart bij dezen
te hebben verhuurd aan de Schaak- en Damvereniging Moordrecht, welke vereniging verklaart te hebben gehuurd een lokaal, voormalige paardenstal/in perceel Dorpsstraat K45, te
gebruiken als verenigingslokaal.
Zulks onder de volgende voorwaarden:
1. Huur en verhuur zijn aangegaan voor de tijd van twee jaar, ingaande 1 Januari 1936 en
eindigende alzo 31 December 1937, en daarna tot wederopzegging, tegen een huurprijs
van vijf gulden/Zegge f.5-/per maand.
2. De huurprijs zal worden betaald tegen kwitantie aan en ten huize van den verhuurder bij
vooruitbetaling, als regel op de eerste werkdag der maand.
3. De verhuurder heeft het recht het gehuurde aan derden in huur, onderhuur of gebruik te
geven.
4. De huurder heeft het recht het lokaal aan de voorzijde van perceel Dorpsstraat K45 te
plaatsen: 1e een WC 2e door de zojuist genoemde ruimte een gang te bouwen van ten
hoogste 1 Meter breedte. Tevens heeft zij het recht zowel in de voorgevel als inde tussenmuur een deur te plaatsen, toegang gevende tot bedoelde gang.
5. De huurder en de verhuurder moeten bij het opzeggen van de huur een opzeggingstermijn
van drie maanden in acht nemen. Terwijl de verhuurder zich verbindt, indien hij de huur
opzegt voor 31 December 1937, aan de Schaak- en Damvereniging Moordrecht een
bedrag van veertig gulden/Zegge f.40-/uit te betalen als schadevergoeding.
Anderzijds verbindt de huurder zich, indien zij de huur opzegt voor 31 December 1937,
aan den verhuurder een bedrag van f.10-/tien gulden uit te betalen als schadevergoeding.
6. Voor het overige sluiten beide partijen zich aan bij de bepalingen der wet.
Aldus gedaan te Moordrecht de eerste
Januari negentienhonderd zesendertig
De verhuurder:
J. van Gennep
Namens de Schaak- en Damver. Moordrecht:
J. Dam, Voorz.
R. Albers, Secr-Penning mr.
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huishoudelijke competitie
Inmiddels zijn de laatste twee ronden uit de 1e cyclus en de eerste drie uit de 2e cyclus achter de rug. De strijd om het
clubkampioenschap lijkt een wedloop te worden tussen Pim te Lintelo en Jan Evengroen. Er is inmiddels een gaatje van
vijf of meer punten met de achtervolgende groep. Er moeten echter nog twaalf ronden worden gespeeld, dus er is nog veel
mogelijk.
Hieronder per groep de resultaten. Bij de eindstand van de 1e cyclus zijn de uitslagen van de twee laatste ronden cursief
weergegeven.
Voor de 1e cyclus werden nog twee ronden gespeeld. In groep A wonnen zowel Pim als Jan tweemaal en passeerden daardoor Frank (vdP), die zijn wedstrijden tegen Gerard en Pim niet speelde, op de ranglijst. Wellicht gunstig voor Gerard die
nu met 4 punten voor zijn winst in de vervangende wedstrijd tegen D-groeper Henk Stuivenberg zijn plaats in groep A kon
behouden. Pim kreeg voor zijn winst tegen B-groeper Henk-Jan een halfje meer. Frank (vdP) haalde wel zijn partij tegen
Frank (V) in en met die winst handhaafde hij zich in de top. Frank Visser ging tegen alle toppers onderuit en zijn puntentotaal bleek uiteindelijk zelfs net niet toereikend voor een plaats in groep B.
Eindstand 1e cyclus:
A2
A1
A3
A6
A5
A4

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

winst
A4,A5,A6,B6
A2,A4,A5
A1,A4,A5
D5
A4,A6

remise
A6

verlies
A1
A3

gt

A2,A5
A1,A2,A3
A1,A2,A3,A5

1x

aw

2x
A1

1x

pnt
20,5
19
19
13
13
6

In de tot nu toe gespeelde wedstrijden voor de 2e cyclus behield Pim zijn kans op het clubkampioenschap. Hij verloor weliswaar weer de onderlinge confrontatie met Jan, maar liet tegen Gerard en René geen steekje vallen. Dat deed Jan wel, hij
moest ook dit keer tegen Gerard met remise genoegen nemen. René begon het nieuwe jaar goed met twee achtereenvolgende overwinningen, waarbij moet worden aangetekend dat Frank daarbij wel erg behulpzaam was. Voor Gerard zal het een
zwaar karwei worden om ditmaal B-groeper Ronald voor te blijven. Tot op heden ziet het er daar niet naar uit. Een aantal
partijen staan nog op het inhaalprogramma en de resultaten daarvan kunnen de stand nog een ander aanzien geven.
Voorlopig zijn die partijen ingeboekt onder ‘afwezig’, dus met twee punten.
Resultaten 2e cyclus:
A2
A5
A1
A6
A3
A4

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

winst
A5,A6
A3,A4
A2

remise

verlies
A1
A2

A6
A1

gt

aw

1x
1x
2x
2x

A2
A5
A5

pnt
11
11
10
6
5
5

In groep B behield Hans zijn goede positie en met winst tegen Arie en remise tegen Mick werd hij met 21 punten topscorer in deze cyclus en promoveerde natuurlijk naar groep A. Arie beet tegen beide toppers in deze groep in het zand en
moest daardoor net het veld ruimen voor de opstomende C-groepers. Met nog twee nederlagen ontkwam ook Leen daar
niet aan. Henk-Jan kon zich net redden. Met zijn winst tegen Leen en twee punten voor de vervangende wedstrijd tegen
Pim handhaafde hij zich op het nippertje.
Eindstand 1e cyclus:
B4
B5
B1
B2
B3
B6

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

winst
B1,B3,B6
B1,B3
B3
B3

remise
B2,B5
B4
B2,B3,B6
B1,B4
B1
B1

verlies

gt

aw
2x

B4,B5
2x
B2,B4,B5,B6
A2,B4,C1

20
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De drie nieuwe deelnemers in de 2e cyclus lieten zich de kaas niet van het brood eten en doen nog goed mee. Ronald was
opnieuw succesvol, maar beet tegen Rien in het zand toen hij meer wilde dan een gelijkspel. Henk-Jan lijkt hier het kind
van de rekening te worden. Opnieuw onderuit tegen Huibert en een knallende misser in een goede stelling tegen Sjaak zijn
geen resultaten om blij van te worden. De overigen gaven elkaar weinig toe. Mick speelde (nog) niet tegen Henk-Jan maar
in plaats daarvan wel tegen Bas, de op dat moment hoogste D-groeper en daarin was het klasse verschil duidelijk.
Resultaten 2e cyclus:
B5
B2
B3
B1
B4
B6

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

winst
B2,B4
B1,D10
B5
B6
B6

remise

verlies
B3
B5

B1,B4
B3
B3

gt

B2
B5
B1,B4

aw

1x

pnt
11
11
11
9
9
4

In groep C had Sjaak tegen Aad opnieuw het geluksvogeltje op zijn schouders. In een totaal verloren eindspel kreeg hij
een volle toren cadeau en in plaats van Aad mag hij nu in groep B aan de slag. Dat is ook het geval bij Rien en, dankzij de
verloren inhaalpartij van Frank Visser, ook voor Huibert. Doordat Panc en Frans de D-groepers niet voor bleven spelen zij
de 2e cyclus in groep D. Aad krijgt dus vijf (!) nieuwe tegenstanders, een feit dat zich nimmer heeft voorgedaan in de competitiegeschiedenis met dit spelsysteem.
Eindstand 1e cyclus:
C3
C5
C1
C2
C4
C6

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

winst
C2,C6,D8
C4,C6
B6
C4,C6

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

verlies

gt

C3
C2,C5
C2,C3,C5

aw
1x

1x

pnt
19,5
19
17
17
10
9

In een geheel nieuwe C groep zijn de degradanten in de 2e cyclus sterk op weg terug. Frank is hier natuurlijk favoriet,
maar verslikte zich met een forse blunder tegen Arie. Leen heeft met drie overwinningen op rij nog de beste papieren.
Henk daarentegen moet het doen met drie nederlagen en zal het zeker niet redden tegen opstomende D-groepers. Ook voor
Teus is dat nog allerminst zeker.
Resultaten 2e cyclus:
C4
C1
C3
C2
C5
C6

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

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

remise

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

C5
C2

gt

aw

pnt
15
11
11
10
5
3

In groep D bleef Bas met remises tegen Teus en Jan de beste. Van zijn recht op promotie maakte hij echter geen gebruik
vanwege geplande zaalhockey activiteiten. Daar kwam snel een einde aan, maar toen was zijn plaats al vergeven aan Henk,
die vanwege ranglijstverschil voor zijn verliespartij tegen A-groeper Gerard toch nog 3 punten incasseerde. Met twee remises tegen de D-groep favorieten verzamelde ook Teus voldoende punten voor promotie naar groep C. De overigen bleven
daar ver bij achter. Beroepsactiviteiten (Hendrik, Eric Jan) en huiswerk (Ruben) beperkten de deelname. Jan was niet op
vakantie en kon daardoor nog wat punten verzamelen. Bastiaan en Sjoerd fungeren nog als de kop van jut. In het onderlinge duel trok vader Bastiaan aan het langste eind en verzamelde daardoor wat meer punten.
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Eindstand 1e cyclus:
D2
D4
D5
D3
D6
D1
D7
D8
D9
D10

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

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

remise
D1,D4,D8
D2,D3
D1,D1
D4

verlies

aw
1x

D6*,A6
3x
3x
1x
4x
2x

D2
D3

D2,D5,D5
D9
D10
D10

gt

D2

C3
D2,D5,D5,D7
D2,D4,D4,D8,D9

pnt
19
18
17
12
12
12
13
13
9
5

De twee degradanten uit de C-groep, Panc en Frans, blijven in de 2e cyclus kanshebber voor de heen en weer. Veilige
remises en als het lukt een winstpartijtje, zo komen zij er wel weer. Jammer is dat Ruben hen niet echt dwars kan zitten. In
de kerstvakantie, zonder huiswerk perikelen, boekte hij een dubbele winst. Met nog een paar goede resultaten zou hij zeker
de C-groep halen. Bas trof het niet met B-groeper Mick, maar ongetwijfeld heeft hij er wat van opgestoken en ook dat is
mooi meegenomen. Desondanks heeft hij vanwege zijn puntentotaal uit de 1e cyclus nog goede kansen op promotie. Voor
de overigen lijkt dat, zo als het er nu uitziet, niet kansrijk. In de eerste plaats moet je er wel zijn en dan moet er ook nog
gewonnen worden. De staartgroep heeft met beide facetten te kampen. Soms ongewild, zoals Ton die ziek werd. Jan was er
nu wel vaak, maar winnen lukte niet zo erg. Vervelend was, met name voor de wedstrijdleider, dat men meerdere malen
zonder af te melden wegbleef. Het zal de deelnemers wellicht weinig kunnen schelen of ze nul of twee punten krijgen maar
voor de wedstrijdleider is het vooral storend het indelen van de wedstrijden als hij niet weet wie er niet komt.
Resultaten 2e cyclus:
D6
D1
D2
D10
D7
D3
D4
D8
D5
D9

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

winst
D4,D7
D3
D9
D8
D9*
D4

remise

verlies

gt

aw
1x

D2,D4
D1,D7
B2
D6
D1
D3,D6
D10

D2*
D1

D2,D7

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

pnt
12
11
11
8
7
6
5
3
2
2

* score is gemiddeld resultaat van beide wedstrijden

bekerteam uitgeschakeld door charlois europoort
Voor de derde achtereenvolgende maal trof het IJsselteam in de strijd om de RSB beker het team van Charlois Europoort. Twee jaar
geleden werd het een forse 3,5-0,5 nederlaag en vorig jaar ging De IJssel na een 2-2 eindstand door dankzij succes in de beslissende
snelschaakpartijen.
He team had het geluk ditmaal niet aan hun zijde. Twee partijen eindigden nogal abrupt in het voordeel van de tegenstanders. Frank
van de Pavoordt was het eerst klaar. Hij speelde tegen Arjen Kouwenhoven (1938) een verdachte opening maar kwam er goed uit en
stond er eigenlijk van alle vier het beste voor met twee pionnen voorsprong. Maar dan gebeurt wat schaken zo verschrikkelijk maakt:
een blunder. Even een moment van schaakblindheid en hup een stuk weg en opgegeven dus (1-0). Jan Evengroen speelde een prima
partij maar slaagde er niet in de muur te breken. Tegenstander Peter Kemner (2045) had al een paar keer remise aangeboden maar Jan
moest door gezien de stand op de andere borden. En ongeveer vijf minuten na het debacle bij Frank gebeurde bij hem hetzelfde en
deed ook Jan aan Sinterklaas. Hij blunderde een volle toren weg en kon opgeven(2-0). ‘Een triest einde van een mooie pot’ aldus
Peter Kemner op hun website. Op de twee nog resterende borden zag het er niet hoopvol uit. Zowel Ronald Mandersloot en Pim te
Lintelo moesten met zwart vechten voor een halfje: beiden hadden een eindspel op het bord met twee pionnen minder. Bij Ronald
tegen Marcel de Bleker (1919) lukte dit niet (3-0) niet. Bij Pim tegen Gijsbert Kamerman (2038) kwam een toreneindspel met een
pion minder op het bord dat Pim vervolgens netjes op remise hield (3,5-0,5). Einde van het bekeravontuur voor dit schaakseizoen.
(Frank)
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stand huishoudelijke competitie
naam+groepsindeling

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e cyclus

totaal
2e cyclus

totaal
punten

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

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

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

8
8
8
8
6
6

20,5
19
19
13
21
17

11
10
5
11
5
11

55,5
53
48
48
46
46

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

Berg, M.vd (B)
Duine (B)
vd Wouden (A)
Veld, in 't (B)
Looren de Jong (B)
Berg, A.vd (C)

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

6
4
6
4
4
4

15
19
13
19,5
17
17

11
11
6
9
9
9

44
44
43
42,5
40
38

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

Macdaniël, A. (C)
Boonstra (C)
Visser (C)
Evengroen, HJ. (B)
Meijers (D)
Boere(C)

6+4
6+4
8+4
6+6
2+2
2+4

6
6
8
6
2
2

11
7
6
12
19
18

11
15
11
4
8
5

38
38
37
34
33
31

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

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

4+2
2+2
4+2
2+4
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

4
2
4
2
2
2
2
2
2
2

10
12
9
17
13
12
13
12
9
5

11
12
11
3
7
6
5
2
3
2

31
30
30
28
26
24
24
20
18
13

puntentelling
Voor de normale competitiewedstrijden geldt: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt, geen tegenstander 4 punten,
afwezig met afmelding 2 punten, afwezig zonder afmelding 0 punten.
De puntentoekenning bij vervangende wedstrijden is als volgt:
- zijn beide spelers in dezelfde groep ingedeeld of bedraagt het verschil op de ranglijst minder dan 8 plaatsen dan geldt
de normale puntentoekenning.
- bij een verschil van 8-12 plaatsen op de ranglijst, dan krijgt de laagst geplaatste 1 punt extra en de hoogstgeplaatste een
half punt in mindering
- bij een verschil van meer dan 12 plaatsen op de rang lijst, dan krijgt de laagst geplaatste 2 punten extra en de hoogstgeplaatste 1 punt in mindering.
Bonuspunten per cyclus zijn in vergelijk met vorig seizoen gewijzigd in 8, 6, 4 en 2 punten voor resp. A, B, C en D-groep.
De startpunten zijn gewijzigd in 12-9-6-3. Na de 1e, 2e en 3e cyclus wordt steeds een derde deel van de startpunten in
mindering gebracht.
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jeugdschaakactiviteiten
Bij de jeugd kreeg de eerste schaakavond
van 2005 direct al een feestelijk tintje. Er
werden wedstrijden gespeeld met het zogenaamde doorgeefschaak. Dit wordt gespeeld door koppels die elk hun partij spelen. Als er bij doorgeefschaak een stuk
wordt geslagen dan kan dat door de koppelgenoot op diens bord erbij worden geplaatst. Om het nog feestelijker te maken
werd het ditmaal gecombineerd met ‘dobbelsteenschaak’, waarbij op aangeven van
de wedstrijdleider de dobbelsteen wordt
gegooid en aantal punten dat werd gegooid
op het schaakbord mochten worden verwijderd. Het leidde natuurlijk tot dolle taferelen op het bord. Er werden twee partijen
gespeeld, waarna een ranglijst werd opgemaakt en een prijsuitreiking volgde.
Gelukkig was er dankzij een gulle bijdrage
van de familie van Eck voor iedereen een
prijsje.
Maar er werd bij de jeugd in de afgelopen
maanden natuurlijk ook nog gewoon
geschaakt.
snelschaken
In november werd weer een nieuwe ronde
gespeeld in de snelschaakcompetitie. In de
A-groep eindigde de strijd onbeslist. Zowel
Jerry Bakker als Mischa Grasmeyer en
Sjoerd Keijzer haalden drie punten uit vijf

wedstrijden. In de B-groep was Valentijn
Polder de sterkste gevolgd door achtereenvolgens Jerome Jacobse en Arie en Jitse
Macdaniël. In de C-groep scoorde Michael
Speksnijder de meeste punten (3) gevolgd
door Marten Evengroen (2,5) en Sydney
Siahaya (2).
competitie
In de competitie heeft Jerry Bakker de koppositie stevig in handen. Hij won tot dusver
al zijn gespeelde wedstrijden. Ook Bernard
Evengroen wint veel wedstrijden. Naast
zijn verliespartij tegen Jerry, moest hij
slechts een remise toestaan. Dat was tegen
Mischa Grasmeyer die de derde plek bezet
en nog net Sjoerd Keijzer achter zich laat
die met een forse opmars bezig is evenals
de dit seizoen prima spelende Arie Macdaniël. In de middenmoot vinden we vervolgens Jerome Jacobse, Byron Voorbach
Valentijn Polder en Jitse Macdaniël met
kort daarna Ramon Merwis, die de weg
naar boven weer lijkt te hebben gevonden,
Lotte vd Wouden die zich prima handhaaft
en Sijmen Knipscheer. Nieuwkomer Sydney Siahaya won zijn partij van ‘routinier’
Michael Speksnijder en heeft die gepasseerd op de ranglijst. Anneloes Keijzer en
Marten Evengroen sluiten de ranglijst samen met nieuwkomers Huub en Judie van
Eck die nog maar één partijtje speelden.

Sidney: grootmeester in spé?

Anneloes: het allerjongste IJssellid.

Judie: de derde dame.

De stand na 9 ronden:

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

Jerry Bakker
Bernard Evengroen
Mischa Grasmeyer
Sjoerd Keijzer
Arie Macdaniel
Jerome Jacobse
Byron Voorbach
Valentijn Polder

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jitse Macdaniel
Ramon Merbis
Lotte vd Wouden
Sijmen Knipscheer
Sydney Siahaya
Michael Speksnijder
Judie van Eck
Huub van Eck
Anneloes Keijzer
Marten Evengroen

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

1

5
5
4
4
4
5

1
1

1
4
5

1

gesp
7
8
9
6
9
5
6
9
9
9
7
7
6
8
1
1
6
6

puntentelling
winst remise gt*
150
25,0
118
11,5
9,6
85
12,0
69
25,2
73
10,0
34
11,0 32,0
47
22,8
70
57
48
35
23
22
21
11
9

24

6,0
7,5

5,5
5,0

5,6
12,8
12,0
15,6
4,8
25,6
28,8
12,0
17,6

weerst
getal
25
24
23
21
22
20
19
17

totaal
stand
200,0
163,1
120,0
115,2
105,0
97,0
88,8
87,0

18
14
16
15
13
12
8
9
10
11

75,0
67,6
63,8
56,0
50,6
45,3
44,6
37,8
36,5
33,6
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zuidplas van der speld
jeugdcompetitie
De IJsseljeugd was niet bijzonder succesvol in de derde en vierde ronde
van deze competitie. Met verlies
tegen koploper Mario Terlouw en
winst tegen Christian Oliveira van De
Bongerd blijft Bernard Evengroen
echter nog steeds meedoen in de kopgroep. Hij bezet nu met 3 uit 4 een
gedeelde tweede plaats op de ranglijst. Eénmaal winst was er ook voor
Jerry Bakker tegen Kenny Olivereira
van De Bongerd. Maar om mee te
doen in de top moet er nog meer
gewonnen worden. Voor de overige
deelnemers, Arie en Jitse Macdaniël
en Mischa Grasmeijer, vielen er in
deze ronden geen punten te noteren.
de ijsseljeugd promoveert in de
competitie om de groene hart cup
In de regionale viertallencompetitie
om de Groene Hart Jeugdcup voor
jeugd t/m 16 jaar heeft het schaakteam van De IJssel de eerste plaats
veroverd in poule 2 en promoveert nu

naar de hoogste poule. In de laatste
ronde werd de grootste concurrent,
Berkel, met 9-3 geklopt. Henk-Jan
Evengroen won alle drie zijn partijen
en Bernard Evengroen, Sjoerd Keizer,
en Jeromme Jacobse twee van de drie.
De eindstand na drie ronden: 1. De
IJssel 24,5 2. Berkel 18,5 3. EBSV 16
4.Overschie 13.
In de komende drie ronden speelt het
team van De IJssel in de hoogste
poule tegen Woerden, Promotie
(Zoetermeer) en Messemaker
(Gouda).
goudse schoolschaakkampioenschap
Negen jeugdleden van De IJssel kwamen in actie bij de Goudse Schoolschaakkampioenschappen. Bij de
allerjongsten t/m 8 jaar (18 deelnemers/deelneemsters) behaalde Bernard
Evengroen met 5,5 uit 7 een gedeelde
tweede plaats. Lotte van der Wouden
werd hier met 4 punten zesde, Judie
van Eck met 3 punten elfde en Marten
Evengroen met 2,5 veertiende.

Tweede prijs voor Jitse.

In de groep van 9-10 jarigen met 22
deelnemers/deelneemsters was er een
gedeelde tweede plaats voor Jitse
Macdaniël met 5 uit 7. Ook Arie
Macdaniël en Ramon Merbis waren
hier met 4 punten en een gedeelde
zesde plaats goed op dreef.
Bij het voortgezet onderwijs met
15 deelnemers eindigde Ruben
Evengroen met vier punten op een
gedeelde vijfde plaaats en Mischa
Grasmeijer met een punt minder op
een gedeelde tiende plaats.
(Mick/Aad)

rsb-info
Ooit vonden RSB leden in het KNSB
blad ook een exemplaar van De
Spiegel, het mededelingenblad van de
RSB. Door de opmars van de digitale
informatie werd dit blad vervangen
door de Digitale Spiegel dat digitaal
werd toegezonden aan de verenigingssecretarissen die dat weer in hun
clublokaal voor leden ter inzage legden. Ook deze digitale Spiegel heeft
inmiddels het loodje gelegd. Voor
nadere RSB informatie is nu alleen de
RSB website beschikbaar. De inspanningen die hiervoor nodig waren
wogen niet op tegen de geringe interesse, aldus het RSB bestuur. Voor
hen die geen internet aansluiting hebben hieronder de belangrijkste zaken.
In het RSB bestuur werd al afscheid
genomen van Rinus Degeling (verenigingszaken) en Theo Heukels (jeugdleider) en kon Jaap Brokaar (jeugdleider) worden verwelkomd. Inmiddels

is ook Kees Schrijvers (secretaris) per
1 januari teruggetreden. Zijn functie
zal worden overgenomen door Rick
Lahaye. Voorts heeft ook Arrian
Rutten te kennen gegeven dat hij in
verband met zeer drukke werkzaamheden (zowel op zakelijk als op
schaakgebied) aan het einde van dit
seizoen zijn rol als RSB competitieleider wil neerleggen.
Vorig jaar werd door de RSB al aangegeven dat hun grootste zorg de ontwikkeling bij de KNSB was en die
zorgen zijn het afgelopen jaar alleen
maar toegenomen. Zoals bekend is het
KNSB bestuur opgestapt en wordt er
gewerkt aan de formatie van een
nieuw bestuur. Het RSB bestuur
beschouwt dit als een nieuwe kans en
ook nieuwe uitdaging om de voorliggende problemen krachtig aan te pakken en op korte termijn tot een goede
oplossing te brengen. De meerderheid
van de voorzitters van de regionale
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bonden heeft vastgesteld dat de huidige structuur & organisatie van de
KNSB aanpassing behoeft en beveelt
aan dit onderwerp met enige voorrang
door het nieuwe bestuur ter hand te
laten nemen. Om deze reden is voorgesteld af te zien van het instellen van
de "Commissie van wijze mannen en
vrouwen" en eerst de ontwikkelingen
bij de KNSB af te wachten. In de
Algemene Vergadering van 15 september jl. Was besloten een
"Commissie" in te stellen naar aanleiding van de bespreking van het agendapunt "relatie tussen RSB Bestuur en
RSB Bondsraaddelegatie".
Een uiterst positieve ontwikkeling is,
aldus het RSB bestuur, dat er steeds
meer samenwerking komt tussen een
aantal regionale bonden en dit zal in
het nieuwe jaar verder worden geïntensiveerd. Duidelijk is geworden dat
er meer zaken van gemeenschappelijk
belang zijn dan aanvankelijk gedacht.

IJsselschaak 65

rapidcompetitie
Gelijktijdig met RSB wedstrijden werden
wedstrijden gespeeld voor de rapidcompetitie. Deze competitie is niet alleen van
belang voor het clubkampioenschap rapidschaak maar ook voor de selectie van de
deelnemers namens De IJssel aan het
VINK Top 12 toernooi.
De score wordt bepaald door de sterkte
van de tegenstander (waardegetal) en het
resultaat van de wedstrijd. Winst van een
partij wordt beloond met het volledige
actuele waardegetal van de tegenstander,
remise met 50% daarvan en verlies levert
geen punten op. Ook als er niet wordt
gespeeld krijgt men punten. Als er geen
sprake is van een tegenstander is het actuele waardegetal van de speler zelf basis
voor de bijwerking van de score. Als men
wel wil spelen maar bij de indeling geen

tegenstander kan krijgen wordt 60% ervan
geteld, bij afwezigheid vanwege een RSB
wedstrijd 50% en als men om een andere
reden geen wedstrijd speelt 40%.
Hoe eerlijk het systeem is zal na afloop
moeten blijken. Wat opvalt is wel dat men
ondanks veel ‘niet spelen’ toch weinig
plaatsen inlevert op de ranglijst.
Pim te Lintelo staat nog steeds op de eerste plaats, maar zijn voorsprong op nummer twee, nu Jan Evengroen, is geslonken.
Jan versloeg hem tweemaal en dat zette
zoden aan de dijk. Daartegenover stond
nog wel een nederlaag tegen Frank Visser,
maar het saldo bleef toch positief. René
Ordelman verspeelde zijn tweede plaats.
Verliespartijen tegen Pim (2x) en HenkJan deden hem de das om. Frank Visser

totaal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pim te Lintelo (1)
Jan Evengroen (3)
René Ordelman (2)
Ronald Mandersloot (4)
Hans Lodeweges (5)
Frank Visser (9)
Henk-Jan Evengroen (10)
Mick vd Berg (7)
Gerard vd Wouden (11)
Aad vd Berg (8)
Rien Duine (6)
Bas Meijers (12)
Leen Boonstra (13)

657,0 (12)
633,8 (12)
513,5 (12)
513,5 (3)
483,1 (9)
482,5 (9)
477,1 (12)
471,2 (2)
443,0 (9)
440,4 (6)
401,5 (15)
372,3 (12)
336,3 (14)

uit de media
Onder de kop ‘De tol van een vrij bestaan’
in de AD sportkrant van 23/12 een uitgebreid interview met Nederlands sterkste
schaakster Zhaoqin Peng door Pim Sedee.
De voormalige Chinese topschaakster
ruilde in 1975 de, volgens haar, beknellende zekerheid van het Chinese bestaan
in voor de fragiele vrijheid van de
Westerse wereld. Via Belgrado kwam ze
door haar inmiddels ex-man terecht in
Rotterdam. Met haar zoontje leeft ze daar
van een vergoeding van NOC’NSF en
daarnaast wat inkomsten uit de schaakwereld. Ze is Nederlandse kampioene, tweede op het EK van dit jaar en speelt in de

periode
score
244,0
304,2
156,6
192,7
192,9
232,7
239,5
198,8
207,5
179,9
123,0
142,8
120,3

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hieronder de stand per 1 januari. Achter
elke deelnemer respectievelijk de plaats op
de ranglijst per 1 november, het totaal aantal punten met tussen haakjes het aantal
gespeelde partijen en voorts de gescoorde
punten in de periode 1/1/04-1/1/05.

Panc Vink (14)
Teus Boere (18)
Sjaak in ’t Veld (19)
Henk Stuivenberg (15)
Huibert Looren de Jong (17)
Ruben Evengroen (16)
Frans Dubois (22)
Jan Vink (21)
Arie Macdaniël (20)
Ton v. Smirren (23)
Bastiaan Rietveld (25)
Sjoerd Rietveld (24)

meesterklasse voor VastNed Rotterdam.
Het is een enerverend leven geweest tot
nu, aldus Peng. Vol onzekerheden en
spannende momenten. Als ik in China was
gebleven had ik dit alles niet ervaren. Ik
weet daarom dat ik de juiste keuze heb
gemaakt.
Bobby Fischer zit nog steeds vast in Japan
vanwege het reizen met een ongeldig paspoort. Om aan de gevraagde uitlevering
aan de USA te ontkomen probeert hij
elders onderdak te verkrijgen. Volgens
persberichten op 17/12 heeft hij in een
televisie-interview laten weten dat hij in
IJsland, het land waar hij in 1972 Spasski
versloeg en wereldkampioen werd, welkom is. Of dat werkelijk zal gebeuren is
zeer de vraag. Op 24/12 meldde het AD
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klom mede dankzij zijn overwinning
tegen Jan naar de zesde plaats. Hij moest
echter wel een nederlaag tegen Henk-Jan
Evengroen incasseren. De jongste deelnemer deed het dus prima met twee overwinningen op toppers. Rien Duine moest
veel terrein prijsgeven. Hij moest de strijd
aanbinden met veel toppers en dat bracht
hem weinig succes. In de middenmoot
scoorden Teus Boere en Sjaak in ’t Veld
beter dan de rest en dat betaalde zich uit in
enkele plaatsen stijging op de ranglijst.

totaal

periode
score

332,4 (18)
322,6 (17)
311,3 (9)
304,8 (18)
290,4 (11)
254,6 (3)
244,5 (3)
242,1 (8)
223,6 (12)
217,4 (18)
165,9 (19)
111,5 (19)

123,9
163,9
170,7
129,3
125,4
86,2
127,1
116,6
87,6
103,8
76,4
15,6

dat de USA sterke druk uitoefenen op de
IJslandse regering om hem geen verblijfsvergunning te verlenen.
‘Belangrijke pion in de regionale schaakwereld’, dat is volgens Peter van den Belt
in de kerstbijlage van Rijn en Gouwe,
Messemaker coryfee Ab Scheel. Sinds
1987 clublid en vanaf 1993 meer en meer
betrokken bij de organisatie van toernooien en andere schaakactiviteiten, zoals
jeugd- en wedstrijdleider, webmaster, pr
functionaris en de Schaken Overdag soos.
Daarnaast is hij natuurlijk ook als schaker
actief. Hij behoort niet tot de toppers van
de club, ‘maar’, zo laat hij aantekenen ‘dat
interesseert me niets. Het gaat bij mij alleen
om het spelletje. Ik hoef niet per se de beste
te worden. Ik ken mijn beperkingen.’
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‘Schietincident bij schaakclub’ luidde de
kop van een artikel van Luc van den
Oever in de Goudsche Courant van 15/12.
De huldiging van de jubilarissen Jan
Rijneker en Wil Woudenberg ter gelegenheid van het 25 jarig lidmaatschap van
Messemaker 1847 werd verstoord door
een paar doffe knallen. Twee kogelgaten
in het raam bleven achter als stille getuigen. De daders zijn nog niet gevonden.
Mogelijk leden van vijandige naburige
schaakverenigingen?
Melding van een ander gewelddadig incident is afkomstig uit New In Chess 8.
Tijdens de prijsuitreiking op de
Olympiade in Calvia probeerde FIDE
vice-president en tevens president van de
Georgische schaakbond Zurab
Azmaiparashvilli de aandacht te trekken
van FIDE president Ilyumzhinov vanwege

het feit dat men de prijs voor het beste
gecombineerde resultaat van mannenplus vrouwenteams, de Nona
Gaprindashvili trofee, had vergeten uit te
reiken. Wat hij beschouwde als een belediging voor zijn land Georgië, het geboorteland van Nona. Op weg naar het podium, al worstelend met veiligheid personeel, kwam hij met zijn hoofd in aanraking met een politieman wat werd aangemerkt als een kopstoot. Hij werd vervolgens gearresteerd en geboeid afgevoerd.
Na twee dagen werd hij, toen alle deelnemers al waren vertrokken, weer vrijgelaten.
In de Goudsche Courant van 7/1 een interview met voormalig Nederlands topschaker Hans Böhm door Karel van Delft. De
reden is ongetwijfeld zijn functie als
beheerder van het schaakfonds van uitge-

verij Tirion. Ook van hem zelf verschenen
bij deze uitgeverij een paar nieuwe
schaakboeken. Na zijn ‘Ook dat nog’ carrière is hij niet vaak meer op tv. Böhm:
“Tegenwoordig vlassen de omroepen
vooral op hoge kijkcijfers. Dat betekent
vaak oppervlakkige programma’s en een
grote invloed van de commercie op de
inhoud. Dan moet ik een knieval maken
en dat past niet bij me. Ik houd meer van
‘hangcijfers’. Dat de inhoud blijft hangen
zogezegd.” Op dit moment schrijft hij de
serie ‘Meesterlijke schaaklessen’, tien
deeltjes van beginners- tot topniveau. “Er
is een vergrijzingsgolf onderweg en al die
oudere mensen zitten te bridgen. Met toegankelijke schaakboekjes willen we die
mensen laten genieten van de fascinerende
wereld van het schaken.”

verschillen in regionale competities
Nederland kent volgens het overzicht op de KNSB website (november 2004) 554 bij de KNSB aangesloten schaakverenigingen, die zijn
verdeeld over 13 regionale bonden. Al deze bonden organiseren een regionale competitie. In totaal komen in de reguliere regionale competities 8534 personen (Sp) verdeelt over 1144 teams (Rt) in actie. Daarnaast spelen in de KNSB competitie nog 150 teams (Kt) met
1260 personen. Hieronder een overzicht:

Friese Schaakbond (FSB)*
Noordelijke Schaakbond (NOSBO)
Schaakbond Overijssel (SBO)
Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Stichts-Gooise Schaakbond (SGS)*
Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA)
Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB)*
Leidse Schaakbond (LeiSB)*
Haagse Schaakbond (HSB)
Rotterdamse Schaakbond (RSB)
Zeeuwse Schaakbond (ZSB)
Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB)*
Limburgse Schaakbond (LiSB)

Ver
32
32
31
76
57
34
60
24
31
47
13
76
37

Kt
7
10
10
15
15
18
10
11
9
14
6
17
8

Rt
47
64
59
174
119
95
130
52
82
111
33
109
69

Sp
390
468
400
1164
952
760
1040
380
656
888
192
840
404

* Deelname aan speciale competities voor viertallen t.w. bij de FSB 7 teams (5e klasse), de SGS 27 teams, de NHSB 19 teams, de LeiSB
6 teams en de NBSB 55 teams is hierbij niet inbegrepen.
Mede door het verschil in deelname in de diverse regionale competities zijn er ook verschillen in de structuur in deze competities.
Op de volgende pagina een overzicht van de verdeling van het aantal klassen in respectievelijk promotie-, 1e -, 2e -, 3e - en 4e klasse in
de diverse regionale competities.
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FSB
NOSBO
SBO
OSBO
SGS
SGA
NHSB
LeiSB
HSB
RSB
ZSB
NBSB
LiSB

P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1e
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

2e
2
3
2
4
4
4
4
3
3
4
2
4
2

3e
1
3
2
8
5
3
4
3
4
5
4

4e
1
1
7
2
5
2
3
2
-

Bij de OSBO en NHSB is er, zo blijkt, nog sprake van een duidelijke competitiestructuur met vijf klassen. Bij de overigen staat de laagste klasse zwaar onder druk of is al in het geheel niet meer aanwezig. Bij de LeiSB en de ZSB is er zelfs ook geen 3e klasse.
Het aantal teams per klasse is vrijwel overal 8 met uitzondering van de promotieklasse die bij 8 bonden uit 9/10 teams bestaan en de
laagste klasse waar dit soms 6, 7 of 8 is. Een uitzondering is de SGS waar in alle klassen 10 teams deelnemen. Afwijkend is ook de ZSB
met behalve in de promotieklasse ook in de 1e klasse 10 teams. De SBO (zaterdagcompetitie) telt in de promotieklasse 6 en in de 1e
klasse 5 teams.
De meeste bonden kennen geen speciale speeldag. Dit is alleen het geval bij de SBO (zaterdag, alleen voor promotieklasse en één 1e
klasse), NHSB (zaterdag, alleen voor promotieklasse), ZSB (zaterdag), NBSB (zaterdag) en LiSB (zondag).
De deelnemende teams bestaan overwegend uit acht teamleden. Toch wordt er ook, vooral in de lagere klassen, met zestallen gespeeld.
Dat is het geval bij de FSB (4e klasse), de SBO (1e klasse zaterdagcompetitie en voorts in de 2e en 3e klasse van de avond competitie),
NOSBO (3e klasse), OSBO (3e en 4e klasse), LeiSB (3e klasse), ZSB (1e klasse), NBSB (4e klasse) en LiSB (2e klasse). Afgezien van
de speciale competities voor viertallen bieden diverse bonden ook in hun reguliere competitie daarvoor mogelijkheden, zoals de SBO (4e
klasse), de ZSB (2e klasse) en de LiSB (3e klasse). De SGA, de HSB en de RSB zijn de enige bonden waar geen mogelijkheid is voor
teams met minder dan acht teamleden.
Verschillen zijn er ook in de bedenktijd voor de partijen:
FSB
35 zetten in 105 minuten +15 minuten voor uitspelen
SBO
40 zetten in 120 minuten + 30 minuten voor uitspelen (zaterdagcompetitie) en bij de avondcompetitie 120 minuten
totaal (1e -, 2e - en 3e klasse) en 90 minuten totaal voor de 4e klasse
NOSBO
40 zetten in 105 minuten + 15 minuten voor uitspelen
OSBO
120 minuten totaal, maar in promotieklasse 40 zetten in 120 minuten + 20 zetten in 60 minuten + 15 minuten uitspelen
NHSB
36 zetten in 90 minuten + 15 minuten voor uitspelen, maar in promotieklasse 40 zetten in 120 minuten + 20 zetten in
60 minuten + 15 minuten uitspelen
SGA
105 minuten totaal
SGS
40 zetten in 105 minuten + 15 minuten voor uitspelen
LeiSB
35 zetten in 105 minuten +15 minuten voor uitspelen
HSB
105 minuten totaal
RSB
35 zetten in 90 minuten +15 minuten voor uitspelen
ZSB
120 minuten totaal, maar in promotieklasse 40 zetten in 120 minuten +20 zetten in 60 minuten +15 minuten voor uitspelen
NBSB
40 zetten in 120 minuten + 30 minuten voor uitspelen
LiSB
40 zetten in 120 minuten + 60 minuten voor uitspelen (promotie- en 1e klasse), 40 zetten in 105 minuten + 15 voor
uitspelen (overige klassen)
Soms afwijkende bedenktijd voor jeugdteams of beperkingen afhankelijk van de beschikbaarheid van de speelruimte.
De kampioenen van de regionale bonden, de winnaars van de promotieklassen dus, promoveren naar de 3e klasse van de KNSB competitie. Gemeten aan gemiddelde ratings van deelnemende teams aan de lopende competitie 2004/05 verschilt de sterkte van de competities
aanmerkelijk, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
< 1700
FSB
1700-1750
SBO
1750-1800
ZSB
1800-1850
NOSBO, LeiSB, LiSB
1850-1900
OSBO, SGA, HSB
<1900
NHSB, RSB, NBSB
SGS onbekend
Het bovenstaande leert dat onze regio, de RSB, voor clubs niet de gemakkelijkste weg is om de KNSB te bereiken. Starten in de
4e klasse, zwaardere tegenstand en minder bedenktijd. (Aad)
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