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Bij de voorplaat:
Veel ouder dan de oudste schaakclub van
Nederland (zie elders in dit nummer) is
het schaakspel zelf. De afbeelding van
‘Walewijn en het vliegende schaakbord’
uit de gelijknamige roman van Pennic en
Pieter Vostaert dateert uit ca 1250 en is
waarschijnlijk de oudste Nederlandse
afbeelding van het schaakspel.
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van de redactie
In deze 70e editie van IJsselschaak veel
aandacht voor de RSB competitie. Niet
alles gaat van een leien dakje dit seizoen.
Het eerste team wacht, na twee nipte
nederlagen nog een spannend competitieslot. De nieuwe fusieclub Erasmus sleepte
in Moordrecht het kampioenschap binnen,
maar dat gebeurde pas in de laatste vijf
minuten van de wedstrijd. In één minuut
ging de IJssel elite van een voor het grijpen liggende 5-3 zege naar een 3,5-4,5
nederlaag. De slotwedstrijd is inmiddels
op 7 april gespeeld, maar het verslag van
het vreugdevolle of trieste resultaat verschijnt pas in nummer 71. In dit nummer
wel het trieste resultaat van het derde
team. De derde klasse bleek weer te hoog
gegrepen. De tegenstand was ook fors,
waaronder zelfs de Europees kampioen
simultaanschaak ontdekte de redactie. Er
werd ook vaak verdienstelijk gespeeld,
maar het zat Bas en zijn mannen meerde
malen niet mee. Ook de in de laatste wedstrijden ingezette versterkingen konden
het schip niet meer redden. Het tweede
team bleef het goed doen en permitteerde
zichzelf ontevreden te zijn over een goede
uitslag. Liefhebbers kunnen kennisnemen
van het weinig voorkomende Deense
gambiet waar de Sassenheimse IJsselspeler van het tweede zijn tegenstander
verraste.
Januari is vanouds de maand van het
Corus - vroeger Hoogovens - toernooi.
Een oud-clubkampioen van De IJssel
weerde zich knap in zijn tienkampgroep.
Partijfragmenten leren dat er zelfs nog

meer kansen waren dan hij zelf dacht.
Toernooitijgers van drie families IJsselschakers waren aanwezig op het WSV
drie ronden toernooi, ook al een toernooi
met veel historie. Zij kwamen niet voor
niets zo bleek aan het slot. Het toernooi
om de Zilveren Dame is van start gegaan
met een aantal daverende verrassingen.
De jeugd doet hier van zich spreken. Dat
laatste was ook het geval bij de persoonlijke kampioenschappen van de RSB. Geen
titels, maar wel plaatsbewijzen voor het
NK, liefst vijf stuks, meldde een trotse
jeugdschaakleiding. Aan het VINK Top
12-toernooi wordt achter de schermen
hard gewerkt. Door verhindering van
diverse toppers zal het zeker niet het
sterkste toernooi worden.
Ook in dit nummer weer wat schaakgeschiedenis. De eindredacteur stuitte op
vier verenigingen die zich de ‘oudste van
Nederland’ noemen. De historie leert dat
niet alles is wat lijkt en dat wellicht een
vijfde de echte oudste is. Uit die begintijd
van het schaken dateert ook het ‘offer’ en
het blijft kolommen vullen. Uit recente
partijen twee voorbeelden die voor veel
verwarring zorgden, maar wellicht toch
niet goed waren.
In de strijd om de clubtitel lijkt de clubkampioen weer op weg naar titelprolongatie, zelfs een nieuw competitiesysteem
kan dat niet verhinderen. Dat zal dan de
tweede titel in dit seizoen worden, want
voor het binnenhalen van het rapidkampioenschap behoefden niet eens alle zeilen
te worden bijgezet. De strijd om de overi-

ge ereplaatsen is nog niet gestreden, hier
zijn nog een aantal kanshebbers. Twee
jeugdige debutanten weren zich voortreffelijk en kunnen nog voor de nodige verrassingen zorgen.
Ook bij de jeugdschakers is de clubkampioen op weg naar titelprolongatie.
Zestienmaal winst en slechts tweemaal
verlies, daar kunnen zijn tegenstanders
niet aan tippen.
Met het Corustoernooi in Nederland was
ook in de media weer wat meer aandacht
voor de schaaksport. Diverse deelnemers
en deelneemsters traden in de dagbladen
voor het voetlicht. Daarna hield het overigens weer snel op. Zelfs op de KNSB site
werd er over het toernooi in Linares,
eveneens met een supersterke bezetting,
geen woord gerept. Uiteraard wel in
IJsselschaak, dat geldt ook voor het sterk
bezette Russische kampioenschap en
voorts in deze rubriek ook een aardig
voorbeeld van mishandeling van het
schaakspel in films.
Aandachtige lezers zal het opvallen dat dit
nummer in omvang dan wel minder pagina’s telt als voorgaande edities, maar dat
dit niet geldt voor de inhoud. Reden is een
kleiner lettertype met als doel papierbesparing maar ook fraaier volgens deskundigen. Tot slot een vakantiebericht. De
redactie vertoeft in juni op het Spaanse
Menorca om nieuwe energie op te doen.
Nummer 71 zal dus pas eind juli van de
pers rollen. Bijdragen zijn echter te allen
tijde zeer welkom, zowel in de echte als in
de digitale brievenbus.

het VINK zuidplas top 12-toernooi
De elfde editie van dit toernooi zal worden gehouden op zaterdag 13 mei vanaf
10.30 tot 17.00 uur in Gebouw De
Zespunt, Molenlaan 10 te Moordrecht.
Het wordt, zoals blijkt, ook ditmaal weer
gesponsord door Bouwbedrijf Frans Vink
& Zn BV uit Moordrecht.
Voor de invitatiegroep zijn
inmiddels 10 deelnemers uitgenodigd welke schaken bij de vier in
het Zuidplasgebied actieve verenigingen. Dit betreft: Ben van
Geffen en Boudewijn Weijermars
van sv. Moerkapelle, Cees Klein,
Gerard Nieuwenkamp en Edo
Pouwelse van sv. Nieuwerkerk a/d
IJssel en Erik Hennink en Bart van Putten
van de Waddinxveense Schaakvereniging.
Voor De IJssel zullen Jan Evengroen, Pim
te Lintelo en René Ordelman acte de pré-

sence geven. Ondanks de verhindering
van een aantal toppers, zoals Dick Bac,
Gerard van Ommeren, Dick Brus, Marcel
Glissenaar, Mark van Putten en Barthold
Jansen toch een aantrekkelijk deelnemersveld.

gingen worden aangewezen. De samenstelling van deze groep is op dit moment
nog niet bekend. De winnaar van deze
groep zal bij de volgende editie van de Top
12 worden uitgenodigd voor de invitatiegroep.

Naast de invitatiegroep is er ook weer een
kandidatengroep (12 deelnemers) waarvan de deelnemers door elk van de vereni-

Voorts is er vanaf 13.15 uur
weer een dubbelrondige vierkamp tussen clubviertallen
(rating maximaal 1700) van de
vier Zuidplas schaakverenigingen. Tenslotte staat er ook een
top 12 voor de jeugd (t/m 12
jaar) op het programma. Elk
van de verenigingen zal hiervoor kandidaten afvaardigen.
Bij de jeugdgroep is de bedenktijd verminderd tot 10 minuten per persoon per partij.
Dit betekent dat deze groep nu start m
13.00 uur.
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ijsselspelers op corus
Het Corustoernooi telde wel eens meer
IJsselleden onder de deelnemers dan dit
jaar. Het bleef beperkt tot Mick van den
Berg, Gerard van der Wouden en Frank
van de Pavoordt. Voorts was ook
IJsseldonateur Jeroen Eijgelaar van de
partij. Hieronder een verslag van hun
resultaten.
In 1999 was het de laatste maal dat Mick
van den Berg meespeelde in de tienkamp
op het toenmalige Hoogovenstoenooi.
‘Daarna durfde ik het vanwege optredende
hoofdpijnklachten niet aan maar na in de
afgelopen twee jaar meegedaan te hebben
aan het weekendtoernooi van Corus, wilde
ik het dit jaar weer eens proberen’ zo
meldde hij op de IJsselwebsite. ‘De toernooizaal geeft altijd een indrukwekkend
beeld en ditmaal was het wel heel speciaal’ aldus Mick, ‘want de marketingmensen van Corus hadden er een futuristisch
tintje aan gegeven met een beeld van
ruimtevaarders die in de ruimte aan het
schaken waren op de achterwand.’
Mick werd ingedeeld in klasse 5G, een
groep met tegenstanders met ratings tussen de 1700 en 1800. Voor het grootste
deel afkomstig uit Noord-Holland. Op de
IJsselwebsite deed hij dagelijks verslag
van zijn ervaringen.
Een goede start met een overwinning
tegen streekgenoot Harry Stroosma, de
kopman van het tweede team van de CSV
(Capelse Schaakvereniging) werd gevolgd
door vier remises tegen achtereenvolgens
Jan Poland (sv. 0-0-0 uit Alkmaar, 1e klasse NHSB), Van Zwieten (Bloemendaalse
sv 4, 1e klasse NHSB) , Mels van de
Water (ZSC Saende 3, 2e klasse NHSB)
en Van Leeuwen (HSG, Hilversum). Over
die remises was hij niet helemaal content,
er had meer in gezeten. Bij analyses achteraf bleek dat inderdaad het geval. Een
goed voorbeeld is de partij tegen Poland
waar hij in onderstaande stelling koos
voor het zeker niet slechte 25.Pxf5, maar
daarbij het nog sterkere 25.Td7 (25…Pe6
26.Lc4 Lf7 27.Dc3) over het hoofd zag.

Na een misser in tijdnood, waarbij hij de
pion voorsprong verspeelde, werd het alsnog remise. Tegen Van Zwieten gaf hij te
vroeg remise zoals hij zelf bij thuiskomst
al direct constateerde, tegen Van de Water
nam hij remise omdat hij het eindspel niet
zag zitten en tegen Van Leeuwen verzuimde hij de winst binnen te halen waarna hij met remise nog goed wegkwam.
Desondanks schaarde hij zich na de vijfde
ronde onder de vier koplopers met 3 uit 5.
Na de zesde ronde kwam hij zelfs alleen
op kop. In die zesde ronde trof hij in Bram
van Meggelen een oude bekende. Mick:
‘Hem kende ik van een aantal eerdere ontmoetingen. In 1976 deden we beiden mee
in de PK van de RSB en de wedstrijd eindigde toen in remise en ook een treffen
tegen hem in de enige confrontatie tussen
De IJssel 1 en Messemaker 1 eindigde in
remise’. Van Meggelen speelt nu bij De
Zwarte Pion 2 uit Lisse in de 1e klasse van
de LeiSB en is de man die de meeste internationale correspondentiewedstrijden voor
Nederland heeft gespeeld. Na een gelijkopgaande strijd ging Van Meggelen met
een fatale misser in de fout, waarna Mick
de winst gemakkelijk kon binnenhalen.

Hier speelde Mick 20...g6 20...Pd4!
21.Da4 Pe2+ 22.Kh1 ( 22.Kf1? Pxc1
23.Txc1? Dxh2 en zwart wint.) 22..Ld7
23.c6 Pg4 24.g3 Pxf2+ 25.Kg2 Pxd1 en
zwart wint. Na 21.Dc3 accepteert Mick de
aangeboden remise.

In de laatste ronde trof hij in Frits Leenart
(sv. Van Vijanden Vrienden, Alkmaar,
prom. klasse NHSB), de qua rating sterkste tegenstander, een hardnekkige opponent die van geen remise wilde weten. Als
enige van de tienkampers bevolkten zij
uiteindelijk nog de speelzaal. Na de 38e
zet van wit is de stand als volgt:

29...Lc7?? Na 29...axb4 blijft de stand in
evenwicht. 30.bxa5 Dh4 31.Txb7 Lb8
32.Txf7 Tf6 33.Txf6 gxf6 34.a6 f5 35.a7
Lxa7 36.Pe5 Df6 37.Dxc6 Dxc6 38.Pxc6
Lb6 39.Tb1 Lc7 40.g3 Ta8 41.Tb5
(1–0).
Een volgens Mick ‘knoeipartij’ tegen de
latere winnaar Piet Kuijs (sv. Castricum 3,
2e klasse NHSB) in de 7e ronde resulteerde in de enige nederlaag en bracht hem
weer op een gedeelde tweede plaats. In de
8e ronde speelden zijn naaste concurrenten
remise en had hij opnieuw mede aan de
leiding kunnen komen als hij in de partij
tegen Martin Waanders (Excelsior 1,
Heemskerk, 2e klasse NHSB)het volgende
had gezien:
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Mick heeft niet veel beter dan zetherhalingen als Te3-e4 en Kg1-g2 en gaat dus
voor remise.
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Zijn tegenstander wil meer en ziet daarbij
een actievere rol weggelegd voor de
koning. Na Tf8-f5 te hebben gespeeld
meent hij dat de koning nu dus achter de
toren via f7 naar g6 kan. Dus 38...Kf7?
Dat kon dus niet want nu zit na 39.g4 de
toren in de knel en gaat zwart een kwaliteit verliezen. Mick, nog in remiseroes
speelt echter 39.Kg1? en mist de geboden
kans. 39...Kg6 40.Kg2 Kh7 41.Kg1 Pb7
42.Kg2 Pd8 43.Pf3 g5 44.Pe1 Kg6
45.Pd3 h5 46.Te3 g4 47.Pf4+

Zwart heeft inmiddels toch wat druk op de
koningsvleugel gekregen en wit heeft weinig zetten. Er moet nauwkeurig gespeeld

worden om het remise te houden.
47...Kf7? Sterker was ongetwijfeld
47...Kh6 48.h4 Pb7 49.Pd3 Pa5 Het
wordt lastig voor wit het paard dreigt via
b3 binnen te komen en er dreigt ook nog
Tf3. 50.Te4? Pb2 was wellicht nog het
beste. 50...Tf3!! had zwart nu een pion
opgeleverd. Maar hij ziet het ook niet
meer zo scherp en profiteert niet.
50…Ke7? 51.Pe1 Kf7 52.Pd3 Pb3?
Weer geen Tf3. 53.Te2 Tf3 Nu wel, maar
met het paard op a5 was het gunstiger.
54.Pf4 Txc3 Pa5? 55.Pxh5 Eerst Tf2
biedt meer perspectieven zo lijkt het.
55…Txc4? Mist het sterke 55...Pd4.
56.Tf2+ En zwart is zijn voordeel kwijt.
56….Kg6 57.Pf4+ Kf5?? 58.Pd3+ Mist
58.Pxe6+! 58...Ke4 59.h5 Pd4 60.h6
Kxd3 61.h7 en wit won gemakkelijk.

De eindstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kuijs, P.
Berg, M. vd
Meggelen, A. v.
Waanders, M.
Poland, J.J.A.
Water, M.J. vd
Leenart, F.L.
Zwieten, R.J. v.
Leeuwen,J.M. v.
Stroosma, H.

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

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

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

Ook Jeroen Eijgelaar leverde een prima
prestatie. Vrijwel vanaf het begin ging hij
in zijn groep, eveneens 5e klasse, aan de
leiding. In de slotronde verspeelde hij die
positie door zijn enige verliespartij. Met 7
uit 9 werd hij tweede. Opzien baarde zijn
bliksemoverwinning op de latere winnaar
Wiggerman, die hier met zwart wel heel
erg de fout in ging:

4
0,5
0,5
0
xx
0,5
1
0
0,5
0,5
0,5

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

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

7
0,5
1
0,5
1
0,5
1
xx
0,5
0
0

8
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
xx
0,5
0

9
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
xx
0,5

10
1
1
1
0,5
0
0
1
1
0,5
xx

tot
6
5,5
5,5
5
5
4,5
4
3,5
3
3

sb
26,5
23
21
22,5
21,25
19,75
16
14,75
13,75
13,5

rating
1708
1757
1779
1738
1749
1730
1794
1717
1750
1702

tpr
1852
1814
1814
1778
1778
1742
1706
1670
1632
1632

In de weekendvierkampen waren Gerard van der Wouden en Frank van de Pavoordt
van de partij. Frank speelde in klasse 4B en boekte de volgende resultaten:
1

1.
2.
4.

Kohlbeck, A.J.W.
Kruiper, D.S.H.
Pavoordt, F.J. vd
Belt, P.vd

Philidor 2, pr. kl. LeiSb
Excelsior, 2e klasse NHSB
De IJssel, pr. kl. RSB
Messemaker 4, 2e kl. RSB

4
tot rating
1
2
1916
0,5 xx
0,5 1,5 1740
0,5 0,5 xx
0,5 1,5 1845
0
0,5 0,5 xx
1
1733

xx

2
0,5

3
0,5
0,5

tpr
1904
1809
1809
1722

Een zelfde resultaat was er voor de IJsselvoorzitter in groep 6A:
1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 d6 4.d3 Pc6 5.g3
Le7 6.Lg2 e5 7.Pge2 Lg4 8.f3 Le6 9.Pd5
Dd7 10.0–0

1
1.
2
3.
4.

Spoelstra, W.
Sanden, M.P. vd.
Wouden, G. vd
Zuiderveld, R.

0-0-0/Schaakmat, NHSB
Gr-Ravenstein, NBSB
De IJssel, RSB
HWP Haarlem, NHSB

(Aad)

10…Lh3?? 11.Lxh3 (1–0)

Denkwerk voor de voorzitter.

5

xx

2
0,5

3
1
0,5

0,5 xx
0
0,5 xx
0,5 0,5 0

4
tot rating
0,5 2
1564
0,5 1,5 1644
1
1,5 1697
xx
1
1643

tpr
1732
1637
1637
1550
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de ijssel in slotfase onderuit tegen shah mata
Verlies aan de topborden brak De IJssel
op in de zesde wedstrijd voor de RSB
competitie tegen Shah Mata in RotterdamZuid. Kansen waren er voldoende, maar in
de slotfase ontbrak het nodige geluk.
Evenals de afgelopen seizoenen, toen de
wedstrijd eindigde met een kleine winst
en een gelijkspel, kwam ook ditmaal de
beslissing weer in de allerlaatste minuten
tot stand.
René Ordelman kwam tegen Theo van der
Sluis (1834) al in de opening in moeilijkheden, kwam materiaal achter en moest
snel opgeven (1-0). Ook bij Mick vd Berg
(bord 7) tegen Klaas de Ruijter (1839)
duurde de partij niet de hele avond. De
opening ging niet erg naar zijn zin en vervolgens moest de verdediging op orde
worden gebracht. Toen dat gelukt was,
bood hij remise aan en die werd na enige
aarzeling aangenomen (1,5-0,5). Het werd
gelijk door Hans Lodeweges aan het vierde bord. Hier gingen de stukken al snel
van het bord en Hans deed een remiseaanbod, wat door tegenstander David
Mesman (1948) werd geweigerd. Toen
kwam er een eindspel van koningen met
elk een zestal pionnen op het bord, dat
Hans vervolgens knap binnen haalde (1,51,5). Frank van de Pavoordt aan het laatste
bord moest tegen René de Lange (1840)
behoorlijk manoeuvreren om nadeel te
voorkomen. Veel voordeel was er vervolgens niet en de aangeboden remise werd
door hem in dank aanvaard (2-2). Door
een overwinning van Frank Visser (bord
5) kwam De IJssel op voorsprong. Met
een paar minuten op de klok voor beide

spelers moesten hij en zijn tegenstander
John Onderdelinden (1849) nog een tiental zetten doen. Frank had een mooie stelling met winstmogelijkheden. Toen hij
verwoestend leek uit te halen viel de vlag
van zijn tegenstander zodat verder voortzetten niet meer nodig was (2-3). Daarmee
was, zou later blijken de koek op voor de
IJsselschakers. De beslissing moest
komen van de bovenste 3 borden. Jan
Schuur (bord 1) leek daarvan het minst
kansrijk. Tegenstander Bram Steijn (2026)
had een kwaliteit gegeven tegen een paar
pionnen en daarmee prima spel gekregen.
Het verweer was moedig, maar uiteindelijk tevergeefs (3-3). Pim te Lintelo (bord
3) had tegen Kees van Oosterom (1891)
een fraaie maar zoals gebruikelijk moeilijk te doorgronden stelling opgebouwd.

Toen hij ook de tijdnood doorkwam leek
hij goed te staan maar dat was schijn. Zijn
tegenstander tikte hem alsnog van het
bord (4-3). Clubkampioen Jan Evengroen
(bord 2) moest dus winnen voor een
gelijkspel. Met de zwarte stukken had hij
een prima partij gespeeld en tegenstander
Drago Paunovic (1903) nauwelijks een
kans gegeven om in het spel te komen.
Met scherp spel van de zware stukken op
de onderste lijn en een paar ver opgeschoven pionnen leek de beslissing nabij.
De Shah Mata speler verdedigde echter
vindingrijk en kon steeds weer een antwoord vinden op de dreigingen. In de slotfase kon de Rotterdammer zelfs uiteindelijk de winst binnenhalen toen Jan een
juiste voortzetting niet vond (5-3). (Mick)

Hieronder de resultaten van driemaal tegen Shah Mata:

Mick vd Berg:
Jan Evengroen:
Jeroen Eijgelaar:
Theo v. Herk :
Pim te Lintelo:
Hans Lodeweges:
Ronald Mandersloot:
Rene Ordelman:
Frankvd Pavoordt:
Jan Schuur:
Frank Visser:
Gerard vd Wouden:

2005/6
de Ruijter 0,5
Paunovic 0
Oosterom 0
Mesman 1
vd Sluijs 0
de Lange 0,5
Steijn 0
Onderdelinden 1
-

2004/5
de Ruijter 0,5
Steijn 0
Oosterom 1
Karta 1
Onderdelinden 1
Paunovic 0,5
Mesman 0
vd Sluijs 0

2003/4
v. Es 1
vd Sluijs 0
Onderdelinden 0
Oosterom 0,5
Steijn 0,5
Willemars 1
Paunovic 1
de Ruijter 1
-

Score:

3

4
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de ijssel 2 laat zich niet verrassen door degradatiekandidaat
In de vijfde ronde was Spijkenisse 4 de
tegenstander. Weliswaar als laatste
geklasseerd maar dat zijn voor het
IJsselteam soms de lastigste tegenstanders. Ook qua gemiddelde rating 1658
tegen 1575 was De IJssel 2 favoriet.
De wedstrijd begon voortvarend. Sjaak in
't Veld (bord 8) verving de geblesseerde
Menno van Dijk en kreeg de dame van het
Spijkenisseteam, Nadia Hlavaj, als tegenstander. Aanvankelijk ging het spel gelijk
op maar al snel werd het rating surplus
van ruim 330 punten duidelijk. Sjaak
kreeg het beste van het spel en kon de eerste punt voor De IJssel noteren (1-0). Ook
Henk-Jan Evengroen (bord 3) ging weer
voorop in de strijd. Hij consolideerde het
spel van tegenstander Piet Taale (1605) en
ging toen met een mooi centrum ten aan-

val. Een combinatieve actie op de
koningsvleugel bracht ook het tweede
punt al vroeg binnen (2-0). Teamcaptain
Mick van den Berg (bord 2) werd in eerste
instantie verrast in de opening en dat komt
niet vaak voor. Tegenstander Karel van
den Burg, de enige van de tegenstanders
met meer dan 1700 ratingpunten, kreeg
daardoor aanvankelijk sterk spel maar verspeelde dat door eerst een pion en vervolgens een vol stuk te verspelen. Toen was
het spel snel gedaan (3-0).
Er moest op de overige borden echter nog
hard gestreden worden. Huibert Looren de
Jong (bord 7) kreeg tegen Hans van
Wieringen al kort na de opening een felle
aanval op zijn koningstelling te verduren.
Ogenschijnlijk zag het er somber uit maar
Huibert ging er eens goed voor zitten en
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vond de correcte verdediging. Vervolgens
kon hij er zelfs met een kwaliteit voorsprong uitkomen en uiteindelijk de winst
bijschrijven (4-0). Ook Gerard van der
Wouden had aan bord 1 tegen Michael
van den Burg geen gemakkelijke avond.
In het vroege middenspel overzag hij een
combinatie die een stuk moest opleveren
en daarna werd de winst moeilijk. Hij
besloot dan ook maar met remise genoegen te nemen en het wedstrijdpunt veilig
te stellen (4,5-0,5). Leen Boonstra (bord
5) kon vervolgens ook nog verrassend uithalen. Hij had aanvankelijk een mindere
stelling maar deed steeds de goede zetten.
Dat deed zijn tegenstander Jacques van
Ooijen (1618) niet en ook Leen kon een
punt bijschrijven (5,5-0,5).
De laatste twee borden besloten tot de
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laatste minuut van de partij genieten. De
teamcaptain van het Spijkenisseteam,
Simon van der Beek (1618), deed dat
tegen Rien Duine aan bord 4 en nestor
Aad van den Berg van De IJssel deed dat
aan bord 6 tegen de jonge Arvid
Verstraate (1515). Rien speelde een prima
partij maar had er veel tijd voor nodig. Tot
de tijdcontrole had Rien dan ook nog een
gelijkwaardige stelling. In de tijdnood
ging het mis. Hij haalde weliswaar nog
net de tijdbarrière maar was teveel materiaal kwijt geraakt (5,5-1,5). De door griep
gehinderde Aad moest met een pion minder proberen overeind te blijven in een
eindspel van pionnen met loper en dame.
Bovendien tikte de klok angstwekkend
door. Met nog ongeveer 2 minuten op de
klok kon hij echter met sterk spel van
loper en dame eerst de pionstand gelijk
trekken en vervolgens herhaling van zetten afdwingen (6-2). Een niet geringe
prestatie voor onze nestor die de tijdnood
immers zo haat.
Weer een mooie prestatie van het 2e team
dat nu de tweede plek op de ranglijst nog
vaster in handen heeft. En het is een echte
teamprestatie want de punten werden eendrachtelijk door alle spelers veroverd.
Maar liefst 6 spelers haalden tot op heden
3 punten uit 5 wedstrijden en één speler
2,5 uit 4. (Mick)

ijsseljeugd laat zich zien op de
rsb jeugd pk
Eind januari en begin februari vonden in
Rotterdam de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de RSB plaats. Onder
de deelnemers/sters ook een aantal
IJsselspelers.
In categorie B (14-16jr) speelden Léon
Jacobse een prima toernooi. Slechts verlies tegen de nummers één en twee bracht
hem met 4 uit 6 op een gedeelde derde
plaats. Ruben Evengroen was met 2,5
punten minder succesvol. Wel was hij de
enige die de latere kampioene Talitha
Munnink van Messemaker 1847 een halfje
afsnoepte.
In categorie C (12-14jr) behoorden HenkJan Evengroen en Justin Jacobse gezien
hun rating tot de favorieten. Dat konden
zij niet helemaal waar maken. Met name
de Messemaker deelnemers bleken een
struikelblok. Henk-Jan ging verrassend
onderuit tegen Alejandro Acuna en moest
het ook afleggen tegen Peter Ypma.
Hoewel hij finishte met de hoogste TPR
en de enige was die kampioen Joey
Brokaar klopte, kwam hij een punt te kort
voor de eerste plaats. Hij eindigde met
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Peter Ypma en Mario Terlouw op een
gedeelde tweede plaats. Justin verloor van
Henk-Jan en voorts dolf hij het onderspit
tegen de Messemakers Lucas Gortemaker
en Mario Terlouw. Met 4 uit 7 eindigde
hij op een gedeelde zevende plaats.
In categorie D (10-12jr) waren Bernard
Evengroen en Jerome Jacobse van de partij. Met 5 uit 9 bereikte Bernard een
gedeelde zevende plaats en met een punt
minder werd Jerome veertiende van de 24
deelnemers.
In categorie E (10 jr) was Bernard
opnieuw van de partij en ditmaal ook
Sjoerd Keizer. Beiden verspeelden slechts
twee punten en eindigden met 5 uit 7 op
een gedeelde derde plaats. Met hier in
totaal 27 deelnemers/sters een prima prestatie. Een beslissingswedstrijd moest vervolgens uitmaken wie naar het NK (14 en
15 april in Waalwijk) mocht en hier trok
Sjoerd aan het langste eind.
Marten Evengroen, Anneloes Keizer en
Jeroen Box deden begin maart in Gouda
mee in categorie G/H (t/m 8 jr). Marten
haalde met 4 uit 7 een mooie gedeelde
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derde plaats en door winst in de beslissingswedstrijd mag hij naar de Nationale
Pupillendagen op 17 juni in Maarssen.
Ook voor Anneloes was er een gedeelde
derde plaats en als beste meisje mag ook
zij naar de Nationale Pupillendagen.
Jeroen Box scoorde net een halfje minder
en dat betekende een gedeelde zevende
plaats.

Achteraf werden nog een aantal vrijkaarten verdeeld onder kanshebbers die zich
niet hadden geplaatst en hiervoor kwamen
zowel Bernard als Henk-Jan in aanmerking. Bernard mag dus ook naar Waalwijk
en Henk-Jan kan van 28 april t/m 6 mei in
Schagen aan de slag. ‘Vijf IJsselspelers
naar het NK, daar zijn wij trots op’ meldde jeugdleider Jan Evengroen.

Vier van de vijf NK-gangers.

rsb niet tevreden over knsb-bestuur
“Wat het aanpakken van het ledenverlies
betreft, denk ik dat wij met de nieuwbenoemde voorzitter een uitstekende man
hebben aangetrokken. Zijn inbreng in de
discussie geeft hoop voor de toekomst, het
lijkt mij een man die de bestaande pikorde
weet te doorbreken en dat hij de doemdenkers zal vervangen door doeners”, aldus
verwoordde RSB vertegenwoordiger Kees
van der Waal het enthousiasme bij de eerste kennismaking.
In de daarna volgende maanden zag het
er, volgens de RSB kaderbrief 15, inderdaad naar uit dat hij de daad bij het woord
voegde. Er kwam een toezegging dat een
tweetal commissies zich respectievelijk
zouden buigen over de structuur van de
organisatie en over het op de kaart zetten
in Nederland van de schaaksport. Voorts
werd het Bondsbureau gesaneerd en de
zittende directie vervangen. Ook de
samenstelling van het bestuur werd drastisch herzien door bestaande bestuursleden te vervangen door meer op de nieuwe
doelstellingen gerichte mensen.
“Er zit schot in en gebrek aan bestuurlijke
daadkracht is verleden tijd”, zo dacht het
RSB bestuur. Inmiddels zijn vijf maanden
verstreken, maar de resultaten zijn niet om
over naar huis te schrijven.
Allereerst de situatie rond de servicepunten. De RSB kaderbrief 14 meldde hierover:
‘Ter ondersteuning van verenigingen, de
kadervorming en de training van talenten
heeft de KNSB een enige jaren geleden
een aantal servicepunten in het leven
geroepen. Het "Servicepunt West" heeft
als werkterrein de verenigingen aangesloten bij de Haagse Schaakbond, de Leidse
Schaakbond en de Rotterdamse Schaakbond. Elk servicepunt werd bemand met
een drietal daarvoor gehonoreerde mensen

elk met een eigen taak in het geheel.
Mede door het wegvallen van subsidies
van de overheid ziet de KNSB zich
geplaatst voor de noodzaak drastisch te
bezuinigen en in dat kader zijn per 31
december 2005 de medewerkers van de
servicepunten ontslagen.
Vanaf 1 januari 2006 was dan voorzien in
een bezetting door één vrouw of man en
wel op belangrijk slechtere voorwaarden
dan daarvoor het geval was. Dit laatste
maakte het voor de drie mensen van het
servicepunt onaantrekkelijk zich verder
voor het werk beschikbaar te stellen. (De
poging nieuwe mensen aan te trekken op
deze duidelijk mindere voorwaarden is
inmiddels mislukt).
Voorlopig dus einde oefening en derhalve
geen ondersteuning van verenigingen,
geen kadervorming en geen training van
beloftevolle jeugd.
Het moge duidelijk zijn dat het RSBbestuur van mening is dat die situatie niet
mag voortduren, zeker niet als men
bedenkt dat een deel van de kosten van de
servicepunten gevonden is door verlaging
van het budget van "Schaakmagazine",
een bezuiniging uiteindelijk resulterend in
minder afleveringen van dit blad per jaar.
Het servicepunt is niet alleen deels een
sigaar uit eigen doos, het blijkt ook nog
een klapsigaar te zijn.’
In de RSB kaderbrief 15 een vervolg over
het ongenoegen: ‘Het bondsbureau is
gestript en van gedeeltelijk van nieuw
bloed voorzien maar dat is mede ten koste
gegaan van de toch al niet riante dienstverlening van dit bureau. Zo moest de
RSB op korte termijn een oplossing zoeken voor de niet meer centraal gevoerde
ledenadministratie waarbij van enige
overdracht geen sprake kon zijn door een
voortijdig vertrek van de betreffende
medewerkster. Van de toegezegde rappor-
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ten is voorts nog geen letter gezien.
Dat het bestuurlijk ook niet alles koek en
ei is blijkt nu uit een recent schrijven van
de KNSB voorzitter waarin hij onder
meer het volgende meedeelde:
“Erik Both, penningmeester van de KNSB
is met ingang van woensdag 8 maart afgetreden. Na een aanvankelijke aankondiging uiterlijk per november aanstaande te
willen aftreden; is in goed overleg besloten dit te vervroegen.
De redenen voor het aftreden van Erik
zijn tweeledig. Erik staat een meer
gemeenschappelijke vorm van besluitvorming voor, dan het huidige bestuur met
eigen portefeuille verantwoordelijkheid
kent. Daardoor blijft zijn portefeuille voor
Erik te beperkt tot de financiële aspecten.
Nu zich vrij snel een uitstekende kandidaat penningmeester aandiende in de persoon van DirkJan van der Linden, hebben
wij besloten tot een directe overdracht
van taken.”
Op grond van deze informatie en zonder
verdere kennis van de werkelijke achtergrond kunnen wij geen gefundeerd oordeel
vormen. Maar tussen de regels van deze
tekst lezend blijven wij wel met een veelheid aan onbeantwoorde vragen zitten.’
Binnen de RSB werd met een aantal verenigingsvertegenwoordigers ook wat gefilosofeerd over de negatieve spiraal in het
ledenverloop. Waarom gaan mensen wel
bridgen maar niet schaken? Veel leverde
dit niet op. Kaderbrief 13: ‘Wij schakers
moeten ons beter profileren en het is zaak
dat wij ons met elkaar beraden over de
wijze waarop. Ook bij het nieuwe bestuur
van de KNSB leeft de overtuiging dat het
anders moet, het roer moet om. Maar het
roer zit redelijk vastgeroest, dat was de les
die de aandachtige waarnemer meekreeg.’
Wat heb je als verenigingsbestuurder aan
deze conclusie, zo vraag je je af? (Aad)
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kansloze missie voor de ijssel 3 tegen
rsr ivoren toren 5
Vrijdagavond is geen ideale avond voor
de IJsselschakers, ook het derde team had
hier bij de uitwedstrijd tegen RSR Ivoren
Toren 5 onder te leiden. Dankzij twee
debutanten kon de teamcaptain Bas
Meijers toch nog met een volledige bezetting afreizen. Die hadden ook nog een lastige tegenstander te bestrijden met vooral
aan de eerste drie borden tegenstanders
van formaat. Een teken dat deze
Rotterdamse club knap aan de weg timmert. Wellicht kan dat in de toekomst ook
worden gecombineerd met wat lesjes in
gastvrijheid, want die was aldaar ver te
zoeken.
Als eerste was debutant Bastiaan Rietveld
klaar. Hij mocht aantreden aan bord 8
tegen de sterke Léon Cornelissen (1600).
Bastiaan, geconfronteerd met 1.b4 kwam
al snel in de problemen en hij verloor een
pion. Daar kwam later nog een volle toren
bij. Bastiaan probeerde nog van alles,
maar dat mocht niet meer baten (0-1).
Daarna was Panc Vink klaar. Hij speelde
aan bord 5 met de witte stukken tegen
Wouter Scheffer, die met een rating van
1523 weinig onderdeed voor de 1548 van
Panc. Een, volgens de RSR website, klassieke aanval met Pg5 leverde twee pionnen op. Maar toen maakte Panc een
opmerking waar zijn tegenstander kinderachtig op reageerde. Daardoor wellicht
wat afgeleid, miste hij het gevaar van een
binnendringende dame en plotseling stond
hij mat (0-2). Bas Meijers zat weer aan het
eerste bord. Daar trof hij Wilfried Jansz,
met 1725 ruim 200 ratingpunten meer, een
sterke speler dus. De opening ging gelijk
op, maar daarna kreeg zijn tegenstander
met een pionoffer prachtig tegenspel dat
hem behalve twee pionnen ook een prachtige stelling opleverde. Een pionoffer op
gevoel gaf hij zelf na afloop toe. Daarna
maakte hij het bekwaam uit (0-3). Ruben
Evengroen, was opnieuw van de partij.
Hij speelde aan bord 7 met de witte stukken tegen Arnold Rijken (1590). Na een
rustige beginfase barste de strijd echt los.
Toen de rook was opgetrokken, had
Ruben twee torens en een paard, tegen een
dame van zijn tegenstander. In de tijdnood
ging het daarna niet helemaal goed, Ruben
verspeelde het paard en moest vluchten in
herhaling van zetten (0,5-3,5). Ook uit
Nieuwerkerk waren hulptroepen gekomen. Ons nieuwe lid Justin Jacobse meld-

de zich als invaller aan bord 3 tegen
Terence Siegers (1725). Justin bouwde
zijn partij heel secuur op, hield bijna alle
stukken lange tijd op het bord en kreeg,
ondanks een pionnetje achterstand, overduidelijk het beste van het spel. Met een
mooie mataanval werd de eerste en enige
winstpartij binnengehaald. Een prachtige
partij van de nieuwkomer (1,5-3,5).
Hendrik Spee (1603) was een half uur te
laat. Dat was niet zo gek, aangezien hij
verdwaald was in deze duistere buurt van
Rotterdam. Hij mocht aantreden aan bord
2 tegen de ongeslagen topscorer van deze
klasse: Rob van der Lee. Met zijn 1725
ook al ruim 100 punten meer dan de
IJsselvertegenwoordiger. Een vierpionnenaanval met een ogenschijnlijke snelle
ontwikkeling zorgde voor veel onrust. Er
werd tevergeefs materiaal geofferd. Toren,
paard en loper van Hendrik bleken echter
niet opgewassen tegen dame en paard van
zijn tegenstander (1,5-4,5). De nederlaag
was daarmee een feit. Voor de twee nog
resterende borden het teken om het bij
remise te houden. Veel meer zat er daar
ook niet in. Bij Sjaak in 't Veld was aan
bord 4 tegen Andy van Goch (1567), na
ook hier weer een redelijk gelijke opening, een evenwichtige stelling ontstaan.
Maar tot echte doorbraken kwam het niet,
zodat het wachten was tot iemand een
foutje maakte. Toen Hendrik de partij
opgaf, was dat voor Sjaak ook een goede
reden om remise aan te bieden (2-5). Teus
Boere kruiste de degens met Jaspers
Focks (1511) aan bord 6. Teus kwam niet
helemaal lekker uit de opening en zijn
tegenstander had het initiatief. Daar maakte hij echter onvoldoende gebruik van.
Teus kon een pionnetje pakken en kwam
steeds lekkerder in zijn spel. Allebei de
spelers hadden ook hier aanvalskansen,
maar ook hier kwam het niet echt tot
doorbraken. Toen overal de stukken al de
doos in gingen, bood ook Teus remise
aan. Eindstand 2,5-5,5.
Het commentaar van de teamleider:
‘Vanaf het begin was duidelijk dat we een
veel sterkere tegenstander troffen. Ook
voelden we ons niet helemaal gastvrij ontvangen, maar dat mag geen excuus zijn.
Ondanks alle hulptroepen heeft er geen
moment een punt ingezeten. De volgende
wedstrijd is beslissend voor de degradatie.
Alleen winst kan ons dan waarschijnlijk
nog redden.’ (Bas/Aad)
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debuut met overwinning
voor justin jacobse
Amper lid bij De IJssel en al direct kon Justin
Jacobse aan de bak in de RSB wedstrijd van
De IJssel 3 tegen RSR Ivoren Toren 5. Een
welkome aanwinst voor het door vacatures
getroffen team, zo bleek. Aanvankelijk ging
het niet van een leien dakje. Het openingsvoordeel lag duidelijk aan Rotterdamse kant.
Na een misser op de 14e zet keerden de kansen en enkele zetten later was de overwinning
een feit. Hieronder de partij Justin Jacobse –
Terence Siegers, gespeeld op 3 februari j.l.
1.f4 De Bird opening. 1…c5 Een zeer ongebruikelijk antwoord, de boeken geven d5, e5
of f5. 2.d4 Dit geeft zwart openingsvoordeel.
Een beter alternatief lijkt 2.e4 d5 3.exd5
Dxd5=. Ook 2.Pf3 komt in aanmerking.
2...cxd4 3.Pf3 Na 3.Dxd4 Pc6 blijft zwart in
het voordeel. 3...Pc6 4.c3 (4.Pxd4 d5=)
4...dxc3 5.Pxc3 e6 Zekert d5. 6.e4 Lb4
7.Ld2 Pf6 Een groter voordeel was er voor
zwart na 7...d5. 8.Dc2 Meer tegenkansen
biedt 8.e5 Lxc3 9.bxc3 Pe4 10.Ld3 Pxd2
11.Dxd2. 8...0-0 Met 8...Db6 had zwart zijn
voordeel kunnen vergroten. Een goede zet
was nu e5 waarmee wit weer gelijkspel had
kunnen krijgen. 9.Ld3 9.e5 Pg4 (9...Pd5
10.Pxd5 exd5 11.Lxb4 Pxb4 12.Dd2; 9...Pe8
10.Ld3 h6 11.a3) 10.h3 Ph6. Nu dreigt e5 met
gelijktijdig aanval op h7. 9...g6 Beter nog lijken 9...h6 of 9..Le7 (10.e5 Pb4). 10.0-0-0 Een
interessant alternatief was 10.e5 Pd5 11.a3
10...Pg4 11.Thf1 Db6 Goed voor zwart was
ook 11...Lc5 12.Pa4 Pb4 13.Db3 Pxd3+
14.Dxd3. 12.f5 Wit wint ruimte.12...Pe3 Ook
12...d6 ziet er goed uit voor zwart. 13.Lxe3
Dxe3+ 14.Kb1

14….e5? Zwart moet e5 wel verhinderen,
maar niet op deze manier. Na 14...d6 blijft hij
in het voordeel, nu keren de kansen. 15.Pd5
Dc5 16.De2 Beter nog was 16.a3 Dxc2+
17.Lxc2 Lc5 18.Pf6+. 16...Da5? Zwart
bespoedigt zijn ondergang. Na 16...Pe7
17.fxg6 hxg6 18.Pf6+ Kg7 is het nog niet
direct verloren. 17.De3 Kg7? en nu is het mat
in 5, maar ook na 17...Le7 18.Dh6 Dd8
19.Lc4 Lf6 is het snel gebeurd met zwart.
18.f6+ Kh8 19.Dh6 Kg8 20.Pg5 (1–0)
(Aad/Fritz)
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jan evengroen winnaar wsv drierondentoernooi
Drie schaakpartijen met een bedenktijd van
1 uur per persoon is het recept van het
Waddinxveense Drierondentoernooi. Op
18 februari stond de alweer 52e editie op
het programma. In 21 groepen streden 82
deelnemers om de prijzen (twee per groep).
Ongeveer de helft van de deelnemers was
afkomstig van de organiserende vereniging, maar ook De IJssel was ditmaal met
een forse delegatie (9) aanwezig.
Het was lang geleden dat Jan Evengroen
tot de deelnemers behoorde. Volgens hem
was dit in het jaar dat de Rotterdamse
schaakdiva Catherine Roodzandt bij de
verloting van de toen traditionele taart haar
eigen nummer trok. Vele jaren terug dus,
want deze schaaklegende is in 1999 op 103
jarige leeftijd overleden. Dit jaar was hij
dus weer van de partij in de 52e editie spelend in groep 1 om de toernooizege tegen
WSV kampioen Erik Hennink, Jan Cheung
van Messemaker 1847 en Clement van de
Laar van Alphen a/d Rijn. Het werd een
overtuigende zege die reeds na de tweede
ronde een feit was. Desondanks werd ook
de slotpartij winnend afgesloten.
Zoon Henk-Jan stond voor het eerst op de

deelnemerslijst, maar werd door de organisatoren gezien zijn imponerende rating
ingedeeld in groep 2. Ondanks twee mooie
zeges tegen respectievelijk WSV’er Jeroen
Eijgelaar en Amsterdammer De Leeuw
werd hij geen eerste. In de laatste ronde
nam Edo Pouwelse revanche voor zijn
recente nederlaag in het toernooi om de
Zilveren Dame en hij pakte daardoor met
driemaal winst de eerste plaats in de tweede groep. Een tweede IJsseldebutant, Léon
Jacobse, speelde in groep 5. Met 1,5 punt
ook voor hem dankzij een gewonnen snelschaak beslissingspartij tegen Eduard
Philipse (WSV 1) een tweede plaats. In
groep 9 bleef Justin Jacobse in zijn eerste
WSV toernooi ongeslagen, met 3 uit 3
werd hij daar eerste.
Aad en Mick van den Berg behoren al
jaren tot de deelnemers. Aad was al op het
16e toernooi in 1970 van de partij. Het
toernooi vond toen nog plaats in het gereformeerde verenigingsgebouw aan de
Stationstraat. In dat jaar voor het laatst
zowel een dam- als schaaktoernooi. Met
110 schakers en 80 dammers toen al een
geliefd toernooi. Vanaf de 24e editie was

ook Mick regelmatig terug te vinden op de
deelnemerslijst. Beiden behoorden ook dit
jaar tot de prijswinnaars. Mick werd in
groep 7 met tweemaal remise en eenmaal
winst tweede achter Wim Mulder en Aad
in groep 10 met 1,5 punt eveneens tweede
achter WSV’er Ton van Nieukerke.
Een tweede eerste prijs voor de familie
Evengroen werd binnengehaald door
Ruben. Met 2,5 punten werd hij eerste in
groep 19. De enigen die buiten de prijzen
vielen waren Bernard Evengroen en
Jerome Jacobse. Beiden scoorden in groep
21 één punt.
Al met al een succesvolle toernooidag voor
de Bergen, Evengroenen en Jacobsen.
(Aad)

mooie winst voor henk-jan
Jeroen Eijgelaar deed vorig jaar voor het
eerst mee aan het WSV 3 ronden toernooi.
Tegen zowel Frank vd Pavoordt als tegen
Barthold Jansen (WSV) won hij voor het
eerst in een serieuze partij. ‘Mits je deze partijen van 1 uur als serieus kunt beschouwen’
aldus Jeroen. ‘Dit blijft nu voor altijd op mijn
palmares staan, maar dit terzijde. Na die
overtuigende eerste plaats in groep 3 van
vorig jaar, mocht ik het nu in groep 2 proberen. Helaas scoorde ik hier 0 uit 3. Geheel
kansloos was ik echter niet. De leukste partij
speelde ik in ronde 2 tegen Henk-Jan Evengroen.’ Hieronder die partij met commentaar
van hem zelf en, tussen haakjes, Fritz.

men. Ook pion d5 staat onder constante aanval. Witte zetten zoals Pa4/Pc5 of Pb5/Pc7
ondersteund door Tc1/Lb5 en het andere
paard komt via Pe2 en Pc3 of Pf4 ook snel in
het spel. 14.Pge2 Pc6 15.Lxd6 Dxd6 16.Pf4?

niet zien aankomen en het is meteen
uit.19...e3 20.f3 Dh4+ [Fritz: 20...Lf5 21.g3
Tad8 22.Dxf7+ Txf7 23.gxf4 Txd4 24.Tc1
Kf8 met goede kansen voor zwart.] 21.g3
Df6

De volgende drie zetten taxeerde ik als niet
goed voor zwart, maar ik maakte een flinke
misrekening. [Fritz: 16.Pb5 De7 17.Pc7 Tb8
en wit staat zeker niet slechter.] 16...Pxd4
17.exd4 [Fritz: 17.Dd1!= ] 17...Dxf4
18.Pxd5 Pxd5 19.Dxd5 Deze zetten reeks
werd ook gespeeld en ik dacht dus dit is goed
voor wit. De zwarte pion op b7 is zwak. Wit
kan nu snel de ontwikkelingsachterstand te
boven komen met o.a. Tc1/Tc7 en Lc4 of
Lb5. De volgende mokerslag had ik echter

Pion b6 staat in en er dreigt nu wel Td8. De
witte dame moet ook f3 blijven dekken.
22.Dc5?? [Fritz: 22.Ld3 A) 22...Td8 23.De4
Dxd4 A1) 24.Dxh7+ Kf8 25.Td1 (25.De4?
Dc3+) 25...Le6; A2) 24.Dxd4 Txd4
25.Rd1=; B) 22...Te8 23.0–0 Dxb6 24.Tab1
Dc6 25.Dxc6 bxc6 26.Tfe1 Ld7=; C)
22...Dxb6 23.0–0 Te8 24.Tab1 en zie b.]
22...Dxf3 (0–1)

Jeroen Eijgelaar – Henk-Jan Evengroen
1.c4 e5 2.Pc3 Lb4 3.Pd5 Lc5 4.b4 Lf8 Het
lijkt mij dat zwart deze opening niet helemaal heeft begrepen. (Toch een bestaande
opening, volgens de boeken de KramnikShirov tegenaanval en volgens Henk-Jan ’s
trainer Job Delemarre zelfs een kansrijke
variant-AB) 5.a3 c6 6.Pc3 d5 7.cxd5 cxd5
8.d4 e4 9.Lf4 a5? Bij deze zwarte zet plaats
ik een vraagteken, want zie wat het vervolg
brengt. 10.b5 Pf6 11.e3 Le7 12.Db3 0–0
13.b6 Ld6 Wit heeft het initiatief nu volledig
in handen. Er is nog wel wat achterstand in
ontwikkeling,maar door de controle over
veld c7 en met pion b6 is zwart in de proble-
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Mooie overwinning van Henk-Jan (Jeroen)
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de ijssel 2 niet echt tevreden met winst tegen groenoord 2
Het schaakleven in boerderij Landvreugd is
niet meer zo bruisend als het ooit was.
Groenoord heeft te kampen met veel ledenverloop en vergrijzing. Zeker op 7 maart, een
voetbal dinsdag, was het stil op de boerderij.
Bij aankomst van De IJssel kreeg teamleider
Mick van den Berg al gelijk een 4-4 aanbod.
Daar was het IJsselteam echter niet voor
gekomen. Achter de borden dus en toen
bleek de ware reden, een aantal toppers uit
het tweede Groenoord team waren afwezig.
Desondanks werd het nog een spannende
wedstrijd.
Het begon goed. Huibert Looren de Jong
(bord 8) speelde tegen Frans Wensing (1596)
en die maakte het Huibert wel erg gemakkelijk door in een voor Huibert lastige positie
in een vroeg stadium van de partij de volle
dame weg te geven (0-1). Bij Henk-Jan
Evengroen kostte het wat meer moeite. Onze
junior zat ditmaal aan het 1e bord, maar trof
daar in invaller Tom Buitelaar (1439) niet de
verwachte tegenstand. Hij moest in de opening nog enige probleempjes oplossen maar
met fraai loperspel zette hij daarna zijn
tegenstander onder druk en kon vervolgens
het punt incasseren (0-2).
Dat zag er dus al goed uit maar de wedstrijd
was nog lang niet gespeeld. Gerard van der

Wouden (bord 2) speelde tegen Alexander
Breugem, een nieuwe aanwinst van Groenoord, erg opportunistisch. Hij zette een aanval op de koningsvleugel door zelfs al moest
hij daarvoor een volle toren inleveren. Het
was onduidelijk of die actie succesvol kon
zijn maar Gerard joeg de vijandelijke koning
over het hele bord heen. Mat kon hij echter
niet bewerkstelligen en uiteindelijk kwam hij
met eeuwig schaak nog goed weg. Daar was
hij tevreden mee, hij had een mooie schaakavond gehad (0,5-2,5). Aan bord 7 leek Aad
van den Berg tegen Johan Knijff(1625) met
voortvarend spel op weg naar een snelle
overwinning. Een over het hoofd geziene
tegenzet neutraliseerde de aanval en toen
moesten nog alle zeilen worden bijgezet om
het remise te houden. Een zelfde resultaat
was er voor Leen Boonstra (bord 6). Die had
tegen routinier Wim van Mullem (1665)
goed spel, maar zijn tegenstander verdedigde
zich bekwaam. Door een door Leen aangenomen vroegtijdig remiseaanbod van
Groenoord zijde bleef het daarbij (1,5-3,5).
Maar nog steeds was de wedstrijd niet
gespeeld. Mick van den Berg (bord 3) had
weinig voordeel, bij Rien Duine aan bord 5
was een remiseaanbod van Rien door
Groenoord topscorer Kees Vrijland(1627)

geweigerd en Menno van Dijk (bord 4) stond
duidelijk wat minder. Menno was van het
drietal het eerst klaar: hij kon het tegen
Groenoord invaller Gilles Deegeling (1574)
niet bolwerken. Bij analyse achteraf bleek
echter dat hij een goede winstkans had
gemist (2,5-3,5). Mick ging wat langer door.
Tegenstander André van Mastrigt (1580) had
een remiseaanbod gedaan maar het bezit van
de enige open lijn gaf nog wat mogelijkheden. Toen hij dat voordeel kon uitbuiten en
een pion veroveren gaf zijn tegenstander al
snel de partij op (1,5-4,5).
De overwinning was toen al binnen, maar
Rien Duine deed nog pogingen om een
nederlaag te voorkomen. De topvorm van de
seizoenstart is bij Rien wat aan het tanen en
ook deze partij liep niet helemaal naar zijn
zin. Aanvankelijk ging het goed en het remiseaanbod leek ook terecht. Maar toen dat
geweigerd werd ging het minder. Met het
oplopen van de tijd kreeg zijn opponent beter
spel en het hardnekkige verzet bleef zonder
positief resultaat (3,5-4,5).
Alweer een overwinning op de Groenoord
reserves, niet lang geleden gingen de teamleden daarvoor uit hun dak. Nu had het toch
een beetje een nare bijsmaak, had er niet
meer ingezeten? (Mick/Aad)

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

Camping Boszicht
Priesnitzlaan 4
6957 DE Laag Soeren
telefoon 0313 - 420435
www.campingboszicht.nl
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weer ‘net niet’ bij de ijssel 3 tegen shah mata 4
Er op of er onder’ dat was het motto voor
De IJssel 3 in het degradatieduel tegen het
vierde van Shah Mata. Bij winst was er
nog een redelijke kans op handhaving in
de derde klasse. Door personele problemen - teamleider Bas Meyers kwam door
de afzegging van zowel Arie Macdaniel,
Frans Dubois en Ruben Evengroen een
man tekort voor een voltallig team – zag
het er aanvankelijk al voor aanvang van
de wedstrijd niet hoopvol uit. Maar het
was voorjaarsvakantie en gelukkig konden
de gebroeders Jacobse meedoen. Maar ze
wilden wel graag allebei meespelen.
ErikJan Noomen was de beroerdste niet en
hij was zo fideel om zijn plek af te staan.
En dus was er, ondanks de afwezigen, toch
een aardig sterk team op de been.
En aanvankelijk zag het er ook prima uit.
De Jacobse-boys hadden een prachtige
stelling, Sjaak in 't Veld veroverde al rap
een vol stuk en ook de stelling van Panc
Vink zag er kansrijk uit. Maar, zo als
meerde malen dit seizoen, liep het toch
weer anders.
Dat lag niet aan Sjaak (bord 5). Na zijn
stukwinst hield hij tegenstander Mariandel
Menzel (1527) onder druk en gaf ditmaal
de winst niet meer uit handen (0-1). Ook
Léon Jacobse (bord 3) maakte geen fout.
Met prachtig spel bezorgde hij tegenstan-

der Michel van Egmond (1501) volop problemen. Successievelijk versterkte Léon
de stelling om het tenslotte ook fraai af te
maken. Een partij om trots op te zijn (02). En ook broer Justin (bord 1) kreeg al
direct na de opening fraai spel. Hij zette
de koningsvleugel van tegenstander Will
van de Werff (1668) onder druk en veel
omstanders waren verbaasd dat de beslissing uiteindelijk niet viel: de Shah Mata
speler kon met een fraaie pionzet de aanval ontzenuwen en een vol stuk veroveren.
Daarna was bij Justin de glans eraf en kort
daarna moest hij opgeven (1-2). Bij Panc
Vink (bord 4) was ook genoeg te beleven.
Hij kreeg fraai spel toen hij na de lange
rochade van tegenstander Sjerp Noorda
(1541) een aanval op de damevleugel kon
opzetten die er kansrijk uitzag. De voortzettingen van Panc waren echter niet op
z’n sterkst (stukwinst gemist, zo bleek
achteraf) en met mooi spel zette Noorda
vervolgens Panc onder druk. En dat kwam
hij niet meer te boven (2-2).
Bij de overige borden was het vechten
geblazen. Bij Hendrik Spee (bord 6) was
de stelling erg gesloten. Maar tegenstander Gerard Blom (1506) kreeg wel de iets
betere stelling en manoeuvreerde uitstekend. Hendrik kon uiteindelijk de storm
niet keren en dus was De IJssel weer op

achterstand (3-2). Bij Bas Meyers tegen
Burki (1664), aan bord 2, was het een
strategisch gevecht. Bas zocht initiatief
maar kon niet genoeg grip op het spel krijgen. Toen hij een pionnetje verloor moest
hij zelfs alle zeilen bijzetten. De stelling
had toen nog volop remisemogelijkheden
maar de klok liep voor Bas wel erg naar
de grens. En toen overzag hij een paardvork waardoor hij een vol stuk en de partij
verloor (4-2). Ton van Smirren (bord 8)
kwam niet echt in zijn spel. In een vreemd
ogende variant van het Aangenomen
Damegambiet liet hij zich een beetje van
de wijs brengen. Ton speelde vervolgens
wat erg verdedigend en kwam steeds meer
in het nauw. Tenslotte kon tegenstander
Hans Drenth (1489) de volle winst pakken
(5-2). Teus Boere (bord 8) was dus de
laatste. Hij had tegen Egbert Broekhuijsen
vanaf het begin onder druk gestaan maar
steeds de goede verdedigende zetten
gevonden. Toen de partij qua tijd op zijn
eind liep slaagde Teus erin om de zware
stukken van het bord te ruilen en toen had
hij ineens prima spel. Hij veroverde een
pion en kon toen met zijn vrijpion de partij beslissen (5-3). De winst ging dus uiteindelijk naar Shah Mata en De IJssel
blijft dus de fatale laatste plek van de ranlijst bezetten. (Mick)

torenoffers, gerechtvaardigd of niet?
Hoe mooi is het niet als je je tegenstander
kunt verschalken met een onverwacht stukoffer. Op nummer één staat natuurlijk het
dameoffer, maar ook met een torenoffer
doet men van zich spreken. ‘Zijn torens
dan niets meer waard?’ schreef Erik
Hoeksema in SchaakMagazine 2006/1.
Dit naar aanleiding van diverse van dergelijke offers in de A-groep van het
Corustoernooi. Hieronder twee recente
partijen met een torenoffer uit
IJsselkringen die bij de redactie in de brievenbus rolden.
De eerste betreft de partij tussen
Alexander Breugem en Gerard van der
Wouden uit de RSB wedstrijd Groenoord 2 - De IJssel 2 op 7 maart j.l. Na de
19e zet van wit (Breugem) is de stand als
volgt:

Zwart staat er niet goed voor. Na het voor
de hand liggende 19…Tb8 20.exd6 cxd6
heeft hij een kwetsbare pion die geen lang
leven beschoren is. Gerard besluit in troebel water te gaan vissen en speelt
19…Dh5!? Zijn tegenstander aarzelt niet
en pakt gelijk de aangeboden toren
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20.Lxa8 Eerst g4 was slimmer geweest,
leren analyses achteraf. Na 20…Lxg4
21.Ld5+ Kh8 22.Lxa8 Lxf3 23.Lxf3 Dxf3
24.Td2 ziet het er goed uit voor wit.
21…Dxh2+ 22.Kf1 Tg6 Er dreigt Lh3 en
wit besluit tot een extra dekking van g2
met 23.Ta2? Niet goed, want zwart kan
nu winnen met 23…Dh1 24.Ke2 Dxg2+
25.Kd3 Lf5 26.Lxc2. Beter was 23.Ld5+
Kf8 24.e6 maar ook dan is het nog niet
gespeeld, want na 24…Dh1+ 25.Ke2 heeft
zwart het sterke 25…Txe6! Wit kan de
loper niet slaan vanwege verlies van de
dame of mat. Dus 26.Kf2 Dh4+ 27.Kg1
Th6 en het is nog lang niet uit. Jammer
genoeg speelde Gerard geen 23…Dh1
maar 23…Lh3? In plaats van 24.Db3
koos wit hier voor 24.Td2? Na 25.Lg2+
zou het nu uit geweest zijn. Gerard speelde 24…Dh1+? En in het vervolg redde
Gerard zich nog met eeuwig schaak. Met
het torenoffer had dat echter al lang niets
meer te maken.
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De tweede partij stamt uit een tienkamp in
het Corustoernooi. In de partij bij IJsseldonateur Jeroen Eijgelaar (wit) tegen Jan
Barteling is na 19 zetten de volgende
stand op het bord gekomen:

Maar wat nu?’ aldus Jeroen, als ik niks
bijzonders speel dan kan zwart eenvoudig
met Pc7 en Pe6 en ook met f5 het initiatief

over nemen. Dus na diep gepeins ging ik
voor een torenoffer.’
20.Tf5? Een bewust gekozen kwaliteitsoffer. 20…Pd8 21.Taf1 Lxf5? Dat had
zwart natuurlijk niet moeten doen, nu is
zijn voordeel al weer verdwenen. Veel
beter was 21...Pf7 en dan is 22.bxc5 nog
het beste, maar uitstel van executie, zo
lijkt het. 22...bxc5 23.Dh5 Lxf5 24.Txf5
De7 25.Txc5 g6 26.Dd5 Tad8. Op
22.Txe5 antwoordt zwart met Lxg4 en
heeft dan een gewonnen stand. 22.Txf5
De7 Na 23.e5 Tb8 24.Pf4 is wit nu nog
lang niet verloren, maar de beoogde winst
is allerminst duidelijk. Wit speelde echter
23.Pf4? en nu had zwart met 23....Pc6
24.e5 Pxe5 25.Ld5+ Tf7 nog goede kan-

sen. Met 23...Tc8? gaat zwart opnieuw in
de fout. Na 24.e5 stijgen dan de kansen
van wit met stip, maar hij geeft de voorkeur aan 24.Pd5?. Aangewezen is nu
24....De6, wit speelt echter 24....Dd6? en
dan valt er voor zwart weinig meer te halen.
25.e5 fxe5 26.Txf8 en wit wint alsnog.
Bij goed tegenspel waren beide torenoffers dus niet correct. Wel zorgden de
offers voor veel verwarring bij de tegenstander en verhoogden aldus de foutenkans. Jeroen won en Gerard had moeten
winnen, soms kan het je redding zijn.
Voor een optimaal resultaat lijkt het echter toch beter eerst maar even het artikel
van Hoeksema te bestuderen. (Aad)

jan evengroen kampioen rapidschaak
Ondanks zijn afwezigheid in de derde ronde kon Jan Evengroen freewheelend naar de titel in de vierde ronde, zelfs verlies in de tweede
partij tegen concurrent Pim te Lintelo kon dat niet verhinderen. Ook tegen Jan Schuur, die remise weigerde, dreigde verlies maar dat
ging niet door vanwege gulhartigheid van de Amsterdammer waardoor hij toch nog won. Remise tegen René Ordelman en een salonremise tegen Aad van den Berg besloten een overtuigend kampioenschap. Pim kon het niet bolwerken tegen René en bleef tegen Amsterdamse Jan in evenwicht. Met alleen een nederlaag tegen Jan Schuur bleef René op gelijke hoogte. De promovendi uit de B-divisie hadden weinig in te brengen. Leen Boonstra noteerde twee zeges, maar had zowel tegen Jan (Schuur) als Aad over geluk niet te klagen.
In groep B een eenmalig succesvol optreden van Henk-Jan Evengroen. Alleen Frank Visser kon hij niet de baas. Visser ging echter
onderuit tegen Frank van de Pavoordt en kwam daardoor op gelijke hoogte. Sjaak in ’t Veld en Hendrik Spee zaten in de hoek waar de
klappen vielen. Sjaak kon alleen profiteren van een misser van Frank van de Pavoordt en Hendrik won het onderlinge treffen. Rien
Duine verloor de strijd om de derde plaats tegen Frank (vdP).
In groep C een topscore van Bas Meijers waardoor hij opklom naar de achtste plaats in de eindrangschikking. Viermaal winst en remise
tegen Gerard van der Wouden, een fraai resultaat. Ton van Smirren won van Gerard en eindigde daardoor met hem op een gedeelde
tweede plaats. Jan Vink kon zijn succes uit de derde ronde niet evenaren. Het bleef nu bij winst tegen de Rietvelden.
Eindstand:
naam+groepsindeling

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

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

bonus
pnt
8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+8+8
8+6+8+6
8+8+8+8
6+8+6+8
8+8+8+6
4+6+6+4
6+6+6+8
6+8+8+6
4+4+4+4
6+6+6+6
6+6+8+6
6+4+6+6
8+6+4+4
4+4+4+4
8+6+8+4
6+4+6+4
6+4+6+4
4+4+4+4
4+4+4+4

totaal
1e ronde
25
12,5
17
12,5
13
21
13
24
13
21
16
12,5
15
9
11
20
11
11
12,5
12
8

totaal
2e ronde

totaal
3e ronde

23
17
9
17
19
7
15
13
19
12,5
16
12,5
17
20
9
12,5
15
20
16
12,5
8

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

13

totaal
4e ronde
17
19
19
21
15
13
17
23
7
9
13
21
13
9
19
19
12,5
12,5
0
11
5

totaal
punten
109,5
101,5
96
93,5
91,5
90
87,5
87
84
83
83
82,5
82
79
79
77,5
73,5
72,5
63,5
59,5
55
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toernooi om de zilveren dame start met verrassingen
Het bekertoernooi bij De IJssel, de strijd
om de Zilveren Dame, is weer begonnen.
Acht- en twintig deelnemers strijden dit
jaar om deze al sinds 1965 bestaande wisseltrofee. Zes ronden met minimatches
bestaande uit partijen van respectievelijk
60, 20 en 5 minuten beslissen wie de trofee een jaar lang in zijn prijzenkast mag
zetten. Gezien de deelname van vorig jaar
valt de externe aanmelding wat tegen en
daarnaast waren ook uit eigen kring diverse afwezigen. Enkele potentiële deelnemers lieten het op het laatste moment
afweten, dat was jammer.
Zoals elk toernooi kent ook dit toernooi
zijn favorieten, de ‘geplaatsten’ zijn de
IJsselspelers Jan Evengroen, Pim te
Lintelo, Frank Visser en Edo Pouwelse
van schaakvereniging Nieuwerkerk a/d
IJssel. Zij zijn de eerste drie ronden
gevrijwaard van onderlinge confrontaties.
Dat betekende echter niet dat zij het de
eerste rondes gemakkelijk hadden.
Pouwelse lootte in de eerste ronde tegen
Henk-Jan Evengroen en moest ervaren dat
zijn jeugdige tegenstander sterker was dan
hij had verwacht. Alleen bij het snelschaken kon hij winnen, 7-2 voor de jonge

Evengroen dus. In de tweede ronde kon
hij dat met een 9-0 tegen Hendrik Spee
weer wat goedmaken. Ook Jan Evengroen
trof in de eerste ronde in Léon Jacobse
een jeugdige tegenstander, maar hij liet
zich niet in de luren leggen en haalde de
volle winst vlot binnen. Maar in de tweede ronde tegen Justin Jacobse had hij het
zwaar. Slechts één schamel puntje, remise
in het snelschaakonderonsje, was het eindresultaat. Pim te Lintelo is na twee ronden
de enige nog ongeslagen deelnemer. Mick
van den Berg maakte het hem danig lastig
maar sneuvelde steeds in de slotfase. Ook
Ruben Evengroen kon het tegen hem niet
bolwerken, opnieuw een 9-0 zege.
Nieuwerkerker Han Everaars gaf favoriet
Frank Visser goed partij. Zowel in de 60en 20- minuten partij werd het remise.
Door winst van Frank bij het snelschaken
won deze met 5,5-3,5. Met een 9-0 tegen
Sjaak in ’t Veld in de tweede ronde
schaarde hij zich weer bij de kanshebbers.
Kansen voor plaatsing in de finalegroep
zijn er zeker ook voor Gerard van der
Wouden met twee ruime overwinningen
tegen Ton van Smirren (7,5-1,5) en Aad
van der Meer (7-2). Spannend was het bij

14

Justin Jacobse: verrassende winnaar tegen
titelverdediger.

Leen Boonstra tegen Frans Dubois en bij
Aad van den Berg tegen Rien Duine. Met
tweemaal 5-4 trokken Leen en Aad hier
aan het langste eind. Na de tweede ronde
zijn zowel Rien als Aad, winst in de eerste
rapiddriekamp tegen Sjaak in ’t Veld en
Sjoerd Rietveld, nog niet kansloos.
De loting leverde, zeker in de eerste ronde, weer diverse kat en muis duels, waarbij met name de Vinken werden opgepeuzeld. Panc en Jan gingen de boot in tegen
de junioren Justin Jacobse en Ruben
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Evengroen en Top 12 sponsor Peter Vink,
de beste huisschaker van Moordrecht, dolf
het onderspit tegen Rien Duine. In de
tweede ronde maakte Peter dat weer wat
goed met een 9-0 tegen Bastiaan Rietveld.
De laatste had in de eerste een andere
huisschaker, Andre Knoop, klop gegeven

met 6-3. Hendrik Spee trof het, na een 2-7
tegen Schoonhovenaar Aad van der Meer,
in de tweede ronde niet met topper Edo
Pouwelse en ook Bas Meijers had na zijn
2-7 tegen Arie Macdaniël in Han Everaars
opnieuw geen makkie. Léon Jacobse was
kansloos tegen Jan Evengroen, maar

oppermachtig tegen Ton van Smirren.
Voor Sjoerd Rietveld was de tegenstand
in de rapiddriekampen te groot, toch
smaakte hij eenmaal het genoegen Mick
van den Berg mat te zetten. Met tweemaal
winst tegen Panc Vink verdiende Mick
echter toch nog de nodige punten.

Stand na de 2e ronde:

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Henk-Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
Frank Visser
Rien Duine
Aad vd Berg
Han Everaars
Frans Dubois
Edo Pouwelse
Jan Evengroen
Ruben Evengroen
Léon Jacobse
Aad vd Meer
Peter Vink
Leen Boonstra
Arie Macdaniël
Mick vd Berg
Bastiaan Rietveld
Teus Boere
Sjaak in ’t Veld
Andre Knoop
Panc Vink
Bas Meijers
Jan Vink
Sjoerd Rietveld
Hendrik Spee
Ton v. Smirren

60 min

20 min

5 min

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

6
6
6
4,5
4,5
3
10,9
3
6
3
3
3
3
3
3
0
3
6,8
0
5,6
3
4,5
1,5
0
2,3
0
1,5

4
3
2
2
4
4
0
2
1
4
3
2
2
2
2
1
0
0
2
2
0
2
0
2
0

afw.

3

6

3

totaal
18
17
16
14,5
14,5
13
12,9
11
11
11
10
9
9
9
9
8
7
6,8
6
6
5,6
5
4,5
3,5
3
2,3
2
1,5

programma 2006
3/4
7/4
10/4
19/4
24/4
1/5
8/5
13/5
15/5
22/5
29/5
7/6
12/6
19/6
26/6
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Overschie 2 - De IJssel 1
ZD-3
(wo) HH
HH
HH
ZD-4
(za) VINK Top 12 toernooi
HH
HH
ZD-5
(wo) HH
HH
ZD-6
Ledenvergadering +
snelschaak
(vr)

de ijssel 1 laat winst schieten tegen kampioen erasmus
De IJssel heeft de punten hard nodig voor
het behoud van de plaats in de hoogste
klasse van de Rotterdamse Schaakbond.
De wedstrijd op 20 maart tegen kampioenskandidaat Erasmus uit Rotterdam in
de voorlaatste ronde wekte in dat opzicht
vooraf weinig verwachtingen. Het team,
met voor het eerst Ronald Mandersloot
weer achter het bord, was opnieuw niet
compleet vanwege ziekte van Frank van
de Pavoordt. Zijn plaats werd ingenomen
door junior Henk-Jan Evengroen.
De start was niet hoopgevend. René
Ordelman ontregelde in hoog tempo spelend het spel van Reinier Hoogeveen
(1910) en kwam zelfs een pion voor.
Misschien was dat wel niet goed, want hij
kwam vervolgens onder vuur te liggen en
werd al snel van het bord gezet. Ook bij
Henk-Jan Evengroen tegen Seeleman

(1931) aan het laatste bord ging het niet
naar wens. Een langdurig initiatief met
een koningsaanval werd afgerond met een
prachtig winnend stukoffer, 0-2 dus.
Frank Visser kon met moeite zijn stelling
overeind houden. Zijn hardnekkig verweer
kostte zijn tegenstander Leo Verhoeven
(1960) veel bedenktijd en dat werd zijn
redding, een remiseaanbod met nog luttele
seconden op de klok werd direct aangenomen (0,5-2,5). Vervolgens kwamen er
weer perspectieven voor De IJssel. Aan
het tweede bord had Pim te Lintelo tegen
invaller Peter Weeda (1765) met een
doorgebroken pion fikse winstkansen
gecreëerd, zijn enige probleem was de
oplopende tijd. Met nog enkele seconden
op de klok werd de tijdcontrole echter
gehaald en daarna was de winst snel binnen (1,5-2,5). Het werd weer gelijk door
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een prima winstpartij van Ronald Mandersloot tegen Leo de Jager (1932) aan bord
zes. Die koos zoals altijd voor de aanval
met een pionoffer, maar moest vervolgens
goed rekenwerk verrichten om aanvallend
en verdedigend op de been te blijven. Een
doorbraak in aanvallend opzicht brak vervolgens het verzet van zijn tegenstander.
‘Vanuit gewonnen stelling verloren door
het spelen van onschuldige zetten voor de
tijdcontrole die niet zo onschuldig bleken’, aldus de Erasmus website. Ook na
het resultaat aan het eerste bord bleef de
stand in evenwicht. Hier leverde de
Amsterdamse IJsselspeler Jan Schuur
tegen Jaap Staal (2140) prima werk.
Vooral het eindspel met paard tegen loper
dwong bewondering af. Een pion achterstand werd te niet gedaan en even leken er
zelfs winstkansen, die kon zijn tegenstan-

IJsselschaak 70

der echter net nog neutraliseren, remise
dus. ‘Het zal wel verloren geweest zijn
maar Staal maakte remise’, meldde de
Erasmus website. Op dat moment leken er
gezien de stand van zaken op de borden
van Jan Evengroen en Hans Lodeweges
prima winstkansen voor De IJssel. Jan had
een plus pion en winst in het eindspel leek
voorhanden. Een te behoedzame zet zorgde er echter voor dat tegenstander Pietrow
(2003) de laatste stukken kon afruilen en
de stelling gesloten kon houden, waardoor

de pluspion ineens niets meer waard was
(3,5-3,5). De uitslag van de laatste partij
aan bord drie moest toen de beslissing
brengen. Hans had daar tegen Pieter
Sturm (2057) prima werk afgeleverd.
Voor twee pionnen achterstand kreeg hij
uitstekend tegenspel waarna hij de pionnen heroverde en zelfs een kwaliteit voor
kwam. Op weg naar de winst overzag hij
een matcombinatie (‘hij vond de enige
weg die tot verlies leidde’ volgens commentaar van Erasmus zijde) en die maakte

een einde aan zijn aspiraties en dus toch
nog verlies voor het IJsselteam. ‘In één
minuut gebeurde het zo dat we in plaats
van met 5-3 te verliezen met 4,5-3,5 wonnen’ en ‘Het eerste wint langs de afgrond
in Moordrecht’, schreven ze in Rotterdam.
Inderdaad en achteraf werden ze daardoor
ook nog kampioen. Om degradatie te ontlopen moet de laatste wedstrijd van De
IJssel tegen Overschie 2 nu gewonnen
worden. (Mick/Aad)

Stand in de promotieklasse:

1.
2.
3.
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Erasmus 1
Sliedrecht 1
Willige Dame 1
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de oudste schaakclub van nederland
Veel is er al over geschreven en gepraat,
maar steeds keert het weer terug. Eind
vorig jaar verscheen het boek 150 jaar
DD, ter gelegenheid van het 150 jarig
bestaan van deze Haagse schaakvereniging
op 29 december 2002. Aan het verschijnen
van dit gedenkboek wijdde Lex Jongsma
in de Telegraaf (4 en 11 februari) twee van
zijn kolommen. Daarbij komt ook weer de
kwestie van de oudste nog bestaande
schaakvereniging in Nederland aan de
orde. Er zijn in Nederland meerdere verenigingen die hier recht op menen te hebben, zo als je al surfend over het net ontdekt:
- Vereenigd Amsterdamsch
Schaakgenootschap, Founded at the
19th of September 1822 / Opgericht
19 september 1822 (website VAS).
- Koninklijke Schaakvereniging Philidor
1847, Van harte welkom bij Philidor
1847! De oudste schaakclub van Nederland, maar wel eeuwig jong (website
Philidor).
- Messemaker 1847, de oudste schaakclub van Nederland (Clubblad Messemaker 1847).
- Het Koninklijk 's-Gravenhaags Schaakgenootschap Discendo Discimus (DD)
is opgericht in 1852 en daarmee één van
de oudste schaakverenigingen van
Nederland, zo niet de oudste - maar
daarover verschillen de meningen (web-

site DD).
- Alexander Rueb werd in 1920 voorzitter van de oudste Nederlandse schaakclub DD (Discendo Discimus) uit Den
Haag, waar hij het Nationaal Schaak
Gebouw (NSG) aankocht met dezelfde
bedoeling als het huidige MaxEuwe
centrum. In 1922 werd hij voorzitter
van de KNSB (website arves:
Alexander Rueb Vereniging voor
SchaakEindspelStudie).
Wat is nu werkelijk de oudste schaakverenigingen in Nederland? Dat is niet een-
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voudig vast te stellen. Het gaat er maar
om welke uitgangspunten je hanteert.
Wanneer spreek je bijvoorbeeld over een
‘vereniging’? In zijn proefschrift “Het
Schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw” gaat Dr. H.J.G.M. Scholten
daar nader op in.
‘Een vereniging is een juridische entiteit*.
Als de juridische entiteit ophoudt te
bestaan, bestaat de vereniging niet meer.
Een heroprichting na een formele ontbinding, is dus per definitie een nieuwe entiteit. Ook voor een afsplitsing geldt, dat de
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afgesplitste eenheid de nieuwe entiteit
vormt en een nieuw leven begint, zelfs als
de afgesplitste eenheid in sociaal/culturele
zin de voortzetting van de oude vereniging zou vormen.
Als een vereniging nooit formeel ontbonden is en korte tijd niet heeft bestaan, zal
er van een nieuwe vereniging gesproken
moeten worden. Er is dan geen sprake van
continuïteit in de sociologische kenmerken.
Als de juridische rechten zijn overgedragen aan een nieuwe vereniging’, hangt het
sterk af van de gelijkwaardigheid van de
twee verenigingen. Er zijn twee situaties,
waarin men zou kunnen rechtvaardigen
dat de nieuwe entiteit gezien wordt als een
voortzetting van de oudste:
a. de twee verenigingen zijn sociaalcultureel exact hetzelfde (zoals in het
geval van uitsluitend een naamswijziging)
b. de oudste vereniging is veruit de
grootste en de kleinste vereniging
heeft vrijwel geen invloed op de cultuur van de nieuwe vereniging. Dit
treedt op bij een ongelijkwaardige
fusie tussen twee verenigingen. De
grootste vereniging zou dan aanspraak
kunnen maken op handhaving van zijn
ouderdom.
In het geval van naamswijziging zal goed
moeten worden gekeken naar de reden
voor naamswijziging. Als de naamswijziging het gevolg is van een gevoel dat er
een nieuwe vereniging is ontstaan, dan zal
men zelf al nauwelijks op het idee komen
om de oude datum en status te claimen.’

Met het bovenstaande als belangrijkste
uitgangspunt keren we terug naar de hierboven genoemde verenigingen.

stond toch echt centraal. Toen de echte
schakers zich op 20 september 1843
afsplitsten in Philidor werd ASG een
schaaksociëteit die zeven dagen per week
open was. Vermoedelijk vormde de
behoefte aan een eigen schaakgebouw de
motivatie voor een fusie met ASG in
1855. De naam werd het Amsterdamsch
Schaakgenootschap. Het nieuwe ASG was
een nieuwe vereniging met het goede van
de twee ouders. Toch waren er ook problemen, waarschijnlijk waren de lasten
van het gebouw voor een aantal leden te
hoog. Op 1 december 1856 scheidde zich
La Bourdonnais af. De relatie tussen de
twee verenigingen was echter zonder meer
goed te noemen. Dit maakte de situatie
voor de resterende leden van ASG er niet
beter op. Begin jaren zeventig zocht het
kwijnende Amsterdamsche Schaakgenootschap aansluiting bij La Bourdonnais, dat
waarschijnlijk een redelijk ledental had
weten te behouden. Deze fusie kwam er
niet. Een aantal leden scheidde zich af en
richtte op 7 mei 1878 het Nieuwe Amsterdamsche Schaakgenootschap op. Op
21 december van dat jaar werd tot een
fusie van La Bourdonnais en het Nieuwe
Amsterdamsche Schaakgenootschap
besloten. De nieuwe vereniging die op
3 januari 1879 haar eerste vergadering
had, kreeg de naam Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap (VAS).
Verenigd was echter een groot woord,
want het restant van het Amsterdamsche
Schaakgenootschap bleef bestaan. Een
poging tot een verdere fusie mislukte in
mei 1879.
Het VAS betekende een breuk met het
ASG. Het karakter van het VAS was wel
zeer verschillend van het ASG. De teksten
uit die tijd zelf laten zeer weinig twijfel
over het ontstaan van het VAS buiten de
ledenvergadering van het ASG om. Het
VAS is dus niet dezelfde vereniging als
ASG, hooguit een dochter.’

1. Het Vereenigd Amsterdams Schaakgenootschap (VAS)
Op de website van het Max Euwe Centrum zette mr. Scholten uiteen waarom de
geclaimde oprichtingsdatum 19 september
1822 naar zijn mening niet juist is en dat
dit 3 januari 1879 zou moeten zijn:
‘Op 19 september 1822 werd het
Amsterdamsche Schaakgenootschap
(ASG) opgericht. Daarvóór had er, zoals
ik in mijn proefschrift heb getoond al een
vereniging in Amsterdam bestaan:
Amsterdamsch Departement van het
Hollandsch Schaakgenootschap. Tussen
deze twee verenigingen was er wel een
overlap in leden, maar continuïteit heb ik
niet kunnen aantonen.
Het ASG was aanvankelijk gericht op het
correspondentieschaak maar gezelligheid

2. Koninklijke Schaakvereniging
Philidor 1847
Philidor kende, volgens Scholten, na een
moeizame start in 1848 vanaf 1858 een
bloeiend bestaan waaraan rond 1900 een
einde komt. Zes nog overgebleven leden
zoeken in 1903 toenadering tot het in
1898 opgerichte Vriendenkring en op 29
april 1904 vindt de eerste fusie plaats.
Later wordt deze gevolgd door nog twee
fusies op 19 oktober 1917 met Excelsior
en in 1941 met Het Witte Paard. De laatste fusie was noodzakelijk om de huur bij
een NSB-er te kunnen opzeggen, maar de
twee andere fusies zijn volgens Scholten
dodelijk voor een claim op een oude
oprichtingsdatum. Bij de eerste gemeenschappelijke ledenvergadering bij de eerste fusie telde Philidor 6 leden en

(* Een entiteit is een object. De term
beklemtoont van dit object de hoedanigheid dat het er is.)
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Vriendenkring ca. 18 leden en bij de tweede fusie 28 leden van Philidor en ca. 15
leden van Excelsior. Hij komt tot de conclusie dat Philidor om die redenen niet
kan bogen op continuïteit vanaf 1847.
3. Messemaker 1847
Volgens hun jubileumboek ‘150 jaar schaken in Gouda’ is Messemaker 1847 de
oudste schaakclub van Nederland. In 1847
werd de club Vriendentrouw opgericht,
een soort sociëteit waar geschaakt,
gedamd en gekaart werd. De serieuze
schakers onder de leden scheidden zich in
1860 af onder de naam Oefening en
Beleid, welke naam in 1870 werd veranderd in Palamédes en in 1886 in
Messemaker, naar de schaker Christiaan
Messemaker. In 1970 vierde de club per
abuis zijn honderdjarig bestaan, maar vervolgens kwamen onderzoekers achter
oudere papieren. Om misverstanden te
voorkomen werd de naam in 1993 dan
ook veranderd in Messemaker 1847. Als
oprichtingsdatum hanteert de vereniging
sindsdien 24 mei 1847, de geboortedatum
van Messemaker.
Een onterechte claim volgens Scholten.
Vriendentrouw werd, volgens archiefonderzoek, opgericht op 11 maart 1850 en
heeft bestaan tot de tweede helft van de
zestiger jaren in de 19e eeuw. Messemaker
laat zijn claim echter lopen via Oefening
en Beleid dat zich in 1860 afsplitste van
Vriendentrouw. Iedere claim op 1850 is
daarmee onterecht. Rond 1868 eindigde
zowel het bestaan van Vriendentrouw als
Oefening en Beleid. Palamedes werd in
juni 1870 opgericht en is dus geen naamsverandering van Oefening en Beleid. In
1886 wordt de naam van Palamedes
gewijzigd in Messemaker. Eind 19e eeuw
leidt die club een zieltogend bestaan en
moet ergens tussen 1898 en 1907 het
loodje hebben gelegd. In april 1907 wordt
door drie nog overgebleven leden besloten
de vereniging nieuw leven in te blazen,
heropgericht, volgens Scholten.
Bij Messemaker zijn ze het daar niet mee
eens zij beroepen zich op De Staat van den
Nederlandschen Schaakbond op 15 maart
1895 van N.W. van Lennep, waarin 1847
als oprichtingsjaar wordt genoemd.
Volgens Scholten berust dit op onjuist
doorgegeven informatie van Christiaan
Messemaker aan Van Lennep. Ook voor
de voortzetting van Oefening en Beleid
onder de naam Palamedes beroepen zij
zich op deze bron. Uit een advertentietekst
in de Goudsche Courant van 5 juni 1870,
waarin men leden van de Societeit ‘Ons
Genoegen’ oproept om mede te werken
aan de oprichting van een Schaak- en
Dam-Gezelschap, blijkt dat dit niet het
geval is. Scholten gaat er vanuit dat het
hier om de oprichting van Palmedes gaat.
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4. Het Koninklijk 's-Gravenhaags
Schaakgenootschap Discendo
Discimus (DD)
Ook Scholten is van mening dat de
oprichtingsdatum van DD, 29 december
1852, juist is. Wel wordt in 1889 de naam
gewijzigd in Ludendo Discimus, maar die
naamswijziging wordt een jaar later weer
teruggedraaid als zijnde onvoldoende
overwogen. ´Discendo Discimus is hét
voorbeeld van een vereniging die door
interne transformaties zich steeds aan de
eisen van de tijd heeft weten aan te passen
en die daarbij een continu verenigingsleven in stand heeft weten te houden. Bij de
boven gehanteerde uitgangspunten is DD
de oudste schaakvereniging van
Nederland´, aldus Scholten.
Behalve bovengenoemde verenigingen is
er nog een aantal ‘oude knarren’, zij claimen evenwel niet ‘de oudste’ van
Nederland te zijn. In zijn proefschrift
komt Scholten tot de volgende top vier:
1. Discendo Discimus (Den Haag),
29 december 1852
2. Doesburghsch Schaakgenootschap,
21mei 1873

3. Schaakclub Utrecht, 5 oktober 1886
4. Hilversums Schaakgenootschap,
28 september 1887
Als de oprichtingsdatum van Messemaker
- 24 mei 1847 - niet juist is en dit april
1907 zou moeten zijn, dan is Schaakclub
Dordrecht (29-2-1888) de oudste bestaande vereniging binnen de RSB, Na
Messemaker volgen dan RSR Ivoren
Toren (24-10-1919), Charlois/Europoort
(5-4-1922), HZP Schiedam (25-2-1923)
en Krimpen a/d IJssel (30-9-1927).
Volgens de maatstaven van Scholten zou
dit evenwel best eens anders kunnen zijn.
Keren we terug naar het begin van dit verhaal, het gedenkboek 150 jaar DD. Hierin
meldt Wim Vink, mede-auteur van dit
boek, dat 1825 het stichtingsjaar is van de
Belgische vereniging KASK, de Koninklijke Antwerpense Schaakkring. En
omdat pas in 1830 de afscheiding van het
huidige België van Nederland plaatsvond,
zou dit dan niet de echte oudste zijn?
(Aad)

rapportage knsb-commissie
organisatiestructuur
De RSB is ontevreden over het uitblijven van
een toegezegde rapportage door de door de
KNSB ingestelde commissies, zo valt te lezen
op pagina 8 van dit nummer. Inmiddels heeft
echter op 6 maart het rapport ‘Naar een meer
eigentijdse KNSB-organisatie’ van de
Commissie Organisatiestructuur het licht
gezien. De commissie doet in dit rapport een
aantal aanbevelingen, t.w.:
- In de totstandkoming van het strategisch
marketingplan onze visie een belangrijke
plaats te geven
- De bondsraad om een geheel andere
manier samen te stellen en werkzaam te
doen zijn
- Een consultatief en correctief referendum
in te voeren
- De aansturing en de organisatie van servicepunten zodanig te regelen dat men in
clusters van regionale bonden tot een nog
hechtere samenwerking komt. Voor dit
laatste is het noodzakelijk dat het bestuur
de schaarse middelen (lees geld) anders
verdeelt.
Het volledige rapport is beschikbaar via internet (www.r-s-b.nl/kaderbrief/rapport.doc). Op
8 april is er een landelijke discussie over de
inhoud.

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

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

www.homepages.hetnet.nl/~postma001/index.html
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ondanks moedig verzet ook in laatste wedstrijd
geen succes voor de ijssel 3
In de schaduw van de grote broers van
het eerste werkte het derde team de laatste
competitiewedstrijd af tegen SO
Rotterdam 7, een team dat nog meedeed
om het kampioenschap. Voor het
IJsselteam viel er niet meer eer te behalen
dan de voorlaatste in plaats van de laatste
plaats. De Rotterdammers speelden niet in
hun gebruikelijke opstelling, de kopstukken zaten nu aan bord drie en vijf. Een ter
plaatse aangepaste opstelling uit angst
voor de broers Jacobse?
Aan bord 7 kwam Ton van Smirren tegen
Jan Timmerhuis (1548) al snel in de problemen. De opening verliep niet naar zijn
wens en al gauw drongen de zware stukken zijn stelling binnen. Het einde werd
versnelt toen hij er bij een afruil een volle
toren bij in schoot (0-1). Vervolgens remise bij Ruben Evengroen (bord 5). Hier
werd de beste partij van de avond
gespeeld. Een avontuurlijke dame drong
met steun van een toren diep de vijandelijke stelling binnen en de toekomst voor
Ruben leek er zonnig uit te zien.
Tegenstander Jos Holst, met 1758 ruim
300 ratingpunten meer dan Ruben, pareerde met een torenoffer dat, vanwege mat,
niet aangenomen kon en mocht worden.
Gecombineerd met een opmarcherende
pion zorgde dat voor veel tegendruk. De
troepen moesten terug en na een dameoffer voor een nieuwe dame was de kou
uit de lucht en werd tot remise besloten
(0,5-1,5). Het werd gelijk door een mooie
winst van Léon Jacobse tegen Rens
Sliedrecht (1655) aan het tweede bord.

Door een knappe koningsaanval was Léon
in ernstige moeilijkheden, vooral ook vanwege een ingesloten en dus inactieve
loper. Steeds echter vond hij de juiste verdediging en hapte op het juiste moment
toe bij schijnbaar winnende offers. Met
een nog net op tijd gezien kwaliteitsoffer
met vork wat een vol stuk opleverde ging
hij definitief op weg naar de winst (1,51,5). De Rotterdammers kwamen weer op
voorsprong door een tegenvaller aan het
zesde bord bij Panc Vink. Met een knappe
combinatie had deze een pion voorsprong
veroverd met een goede stelling.
Tegenstander Duro Mesic, net als Panc
ook een veteraan en qua rating (1569)
ongeveer van gelijke sterkte, leverde echter vervolgens goed weerwerk en wist af
te wikkelen naar een pionneneindspel. De
vereiste zorgvuldigheid ontbrak vervolgens en zo werd het toch nog een nederlaag (1,5-2,5). Opnieuw en weer door een
Jacobse werd het gelijk. Justin Jacobse
(bord 1) had een kwaliteit buitgemaakt,
maar daarvoor wel een pion voor moeten
geven. Zijn tegenstandster Dimphie
Heijmans, met 1604 op papier lang niet de
sterkste van het team, bracht hem met een
knappe koningsaanval danig in het nauw.
Zij leek remise met eeuwig schaak in handen te hebben, maar ging daar niet voor.
Ook hier vervolgens knappe tegenzetten
met zowel verdedigende als aanvallende
functies. Door een misser met stukverlies
aan Rotterdamse zijde was het onverwacht
snel over (2,5-2,5). De kansen voor het
IJsselteam waren toen nog niet helemaal

over, geen van de drie resterende borden
stond verloren. Bij Bas Meijers (bord 3)
was er vanaf het begin afgekoerst op remise en dat leek het ook te gaan worden. Een
paard eindspel met aan weerszijde een
ongelijke pionnenverhouding. Toen de
paarden op stal gingen ging het echter fout
voor Bas. Een opgerukte koning gaf toen
de doorslag (2,5-3,5). Desondanks had
Bas zich prima geweerd tegen Adri
Helfrich met 1912 de man met de hoogste
rating bij de Rotterdammers en met 7 uit 7
bovendien topscorer in deze klasse. Een
tegenstander die bovendien in 1994 het
wereldrecord simultaanschaak veroverde
en daarin nu nog steeds Europees recordhouder is. Aan bord vier streed Sjaak in ’t
Veld tegen Salomons (1506) toen nog
steeds in een toreneindspel met een pion
in de plus voor de volle winst. Een moeizame strijd, want de in zijn stelling binnen
gedrongen torens van zijn tegenstander
verhinderden vrijwel alle winstacties.
Risico nemen of niet, het hing af van bord
8. Frans Dubois had hier tegen Van de
Neut, net als Frans een speler van onder
de 1500 (1444) weinig kansen gekregen,
maar het zag er solide uit. Door oplopende
tijdproblemen kwam hij echter in het
nauw. Een onderschatte koningsaanval
bracht de vesting aan het wankelen en bij
het vallen van zijn vlag ging hij ook mat.
Bij Sjaak werd vervolgens de vredespijp
ontstoken en aldus kwam de eindstand
van 3-5 op het scoreformulier. (Aad)

Eindstand in klasse 3c:
Mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 3
SO Rotterdam 7
RSR Iv.Toren 5
Papendr./Alb. 2
Sliedrecht 4
Shah Mata 4
Kr. a/d IJssel 4
De IJssel 3

12
12
7
7
7
5
4
2

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

33,5 xx
3
5
4,5 5
5,5 5,5 5
30,5 5
xx
4,5 4,5 2,5 4
5
5
31
3
3,5 xx
6,5 4
3,5 5
5,5
29,5 3,5 3,5 1,5 xx
5,5 6
4
5,5
28
3
5,5 4
2,5 xx
4,5 3,5 5
24,5 2,5 3
4,5 2
3,5 xx
4
5
24
2,5 3
3
4
4,5 4
xx
3
22
3
3
2,5 2,5 3
3
5
xx

varia
Met ingang van 1 februari hebben in navolging van hun broer Jerome ook Léon en Justin Jacobse zich aangemeld als lid van
De IJssel. Met hun leeftijd van respectievelijk 15 en 14 jaar versterken zij daarmee de jonge garde van De IJssel. De familie
Jacobse woont in Nieuwerkerk a/d IJssel, Begoniaveld 49 en is per telefoon te bereiken op nummer 0180-318941.
René Ordelman is verhuisd naar Westeinde 35 in Moordrecht. Zijn telefoonnummer aldaar is 0182-376228.
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de ijssel 2 sluit af met gelijkspel
tegen lombardijen
Voor De IJssel 2 hing er in de laatste wedstrijd weinig meer van af. De tweede plek
op de ranglijst was vast in handen en de
koppositie was slechts op papier nog in
zicht. Tegenstander Lombardijen had nog
wel enig belang en wilde eigenlijk nog
wel een punt binnenhalen om eventuele
degradatieperikelen te ontlopen. Op het
eerste oog leek het team van Lombardijen
voor dat doel dan ook licht aangepast:
aan de topborden zaten niet de sterkste
spelers.
Henk-Jan Evengroen trof aan bord twee
invaller Lex van der Linden (1419), dus
niet één van de sterkste spelers van de
tegenstanders. Hij had er ook niet veel
moeite mee. Hij veroverde al snel een stuk
en zette vervolgens zijn tegenstander
effectief en beslissend onder druk (1-0).
En ook bij Menno van Dijk (bord 4) ging
het al snel goed voor De IJssel. Met het
Deens gambiet bracht hij tegenstander
Frans Frishert (1756) in verwarring. Dat
leverde al snel materieel voordeel op en
zo rond de twintigste zet was de partij
geklaard (2-0). De teamcaptain Sascha
Ottenhof van Lombardijen, met 1917 de
sterkste in rating en meestal aan het
bovenste bord te vinden, zat ditmaal op
het derde bord en was de tegenstander van
de teamcaptain van het IJsselteam, Mick
van den Berg. Die was al snel de kluts
kwijt door in de opening een vol stuk te
verspelen. Daarna kon hij nog even verrassend terugkomen maar zijn tegenstander verorberde een op a1 opgesloten paard
en incasseerde vervolgens het eerste punt
voor Lombardijen (2-1). Maar aan bord
één zorgde Gerard van der Wouden dat de
marge weer op twee punten kwam.
Ditmaal geen wild west, met een wel
overwogen pionoffer werd tegen Jaap
Hollander, rating 1487 en normaal zevende bord speler, de winst binnengehaald
(3-1). Daarmee was het pleit nog niet

beslecht, op de onderste vier borden werd
nog volop strijd geleverd. Bij Rien Duine,
aan bord 5, ging het in tijdnood mis: een
verkeerde afruil van stukken werd hem
fataal. Hij kwam een stuk achter en toen
maakte zijn tegenstander Bas Kuyper
(1866), topscorer met 6 uit 7 bij Lombardijen, geen fouten meer (3-2). Onze
routinier, Aad van den Berg speelde aan
bord 6 tegen Rinus van de Wetering
(1636), ook een routinier en eveneens nog
ongeslagen in deze competitie. Hij kreeg
het Albins Tegengambiet voor zijn kiezen,
een opening die hij lange tijd niet
gespeeld had. Het werd een moeizaam
gevecht. Hij kwam een pionnetje voor,
maar gaf dat later terug omdat hij meende,
ten onrechte bleek achteraf, dat stukverlies dreigde. Vervolgens was en bleef het
resterende toreneindspel remise (3,5-2,5).
De kansen op de overwinning waren echter nog groot. Huibert Looren de Jong
(bord 8) had een gewonnen eindspel op
bord en bij Leen Boonstra (bord 7) waren
er weliswaar veel complexe wendingen
mogelijk maar ook die partij bood De
IJssel kansen. Bij Huibert ging het echter
compleet mis. Hij verzuimde een pionnendoorbraak te verzilveren en deed vervolgens niet de sterkste koningszetten waardoor zijn tegenstander Jan de Jong (1547)
zelfs nog de volle winst kon pakken
(3,5-3,5). Leen was tegen Perry van der
Linden (1720) in een gedrongen stelling
terecht gekomen maar is er over het algemeen een meester in om daar verrassend
uit te komen. Zijn opponent moest materiaal investeren om aanvallende mogelijkheden te krijgen en besloot tot een remiseaanbod. Leen aarzelde maar besloot de
halve punt maar te pakken, waarmee ook
de wedstrijd in een gelijkspel eindigde
(4-4). Bij Lombardijen waren ze er blij
mee. (Mick)

Eindstand klasse 2B:
Mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

14
11
9
6
6
5
5
0

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

39,5 xx
5,5 6
5,5 5,5 4,5 8
4,5
31,5 2,5 xx
4,5 4
5,5 4,5 4,5 6
30,5 2
3,5 xx
4
6
5
5
5
27
2,5 4
4
xx
2
5
2,5 7
26
2,5 2,5 2
6
xx
4
4
5
27,5 3,5 3,5 3
3
4
xx
4,5 6
24
0
3,5 3
5,5 4
3,5 xx
4,5
18
3,5 2
3
1
3
2
3,5 xx
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menno’s
winnende gambiet
Tegen Lombardijen boekte Menno van
Dijk met wit een snelle winst tegen
Frans Frishert met een weinig gespeeld
gambiet. Hieronder die partij van de
IJsselspeler uit Sassenheim.
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Het Deens- of
Noors gambiet. Na 3.Dxd4 spreekt men
van het Middengambiet. 3...dxc3
4.Pxc3 Het alternatief is Lc4. 4...d6
Weinig gespeeld, gebruikelijk is
3...Pc6. De Fritz database leverde vijf
partijen, allen door zwart gewonnen.
Viermaal vervolgde wit daar met 5.Lc4
en niet zoals Menno met 5.Pf3 Le6
Ongebaande wegen. 6.Pd4 Pf6? Geen
geweldige keuze, zoals zal blijken.
7.Pxe6 fxe6 8.Lc4 d5 De verkeerde
pion genomen? 9.exd5 exd5 10.Pxd5
Pxd5 11.Lxd5

12…Lb4+?? 11...c6 12.De2+ De7 lijkt
voor zwart nog het beste perspectief, nu
is hij vrijwel kansloos. 12.Kf1 Tf8?
Zeker na deze tweede misser! 13.Dh5+
g6 14.De5+ Wit doet het kalm aan,
sterker was natuurlijk 14.De2+ Le7
15.Lxb7 Pd7 16.Lxa8 Dxa8 17.Lg5.
14...Le7 15.Lh6 Nog beter was
15.Lxb7 Pd7 16.Lc6 15...Tf5?? Zwart
helpt driftig mee aan zijn ondergang.
Aangewezen was hier natuurlijk Pd7.
16.Dh8+ Kd7 17.Dxd8+ Kxd8
18.Lxb7 c6 19.Lxa8 Lb4 20.f3 Tc5
21.Lf4 Pa6 22.Kf2 Tf5 23.Lg3 Tf6Ï
(1–0) (Aad/Fritz)
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titelprolongatie in zicht voor clubkampioen
Jan Evengroen is vrijwel zeker van de prolongatie van zijn clubtitel. Naaste concurrent Pim te Lintelo werd tweemaal geklopt
en hierdoor is zijn voorsprong gegroeid tot
meer dan 350 punten. In de strijd om de
tweede plaats heeft Pim, na winstpartijen
tegen naaste concurrenten inmiddels de
beste papieren. Voor de plaatsen daarna is
het minder duidelijk. René Ordelman
incasseerde de laatste ronden veel verliespunten en is behalve door Pim ook door
Frank Visser voorbijgestreefd. Henk-Jan
Evengroen stijgt met stip. De vrijwel
steeds afwezigen (Mandersloot, vd
Pavoordt, Lodeweges) niet meegerekend

zijn het vervolgens Mick en Aad van den
Berg, Gerard van der Wouden en Huibert
Looren de Jong die nog steeds meedoen
om een plaats bij de eerste tien. Huibert
moest de laatste ronden het nodige terrein
prijsgeven en moet daarvoor nog flink aan
de bak. De achtervolgers zijn Sjaak in ’t
Veld, die na een slechte start weer wat herstel boekte en vervolgens Rien Duine en
de debuterende gebroeders Jacobse. De
Nieuwerkerkse broers lieten nog weinig
punten liggen en zullen wellicht nog klimmen op de ranglijst. Leen Boonstra moest
de nodige nullen incasseren en zakte daardoor naar de tweede helft van de ranglijst.

Hij verkeert daar in gezelschap van Panc
Vink, Hendrik Spee, Bas Meijers en een
aantal permanent afwezigen. Is het competitiesysteem wel zuiver genoeg voor de
lager geplaatsten in de competitie? Die
vraag mag zeker gezien de resultaten van
Bas Meijers en Teus Boere wel gesteld
worden. Goede resultaten, maar nauwelijks stijging op de ranglijst. In de laatste
posities kwam weinig verandering. Hier
moet men het vooral hebben van punten in
de onderlinge wedstrijden en dat heeft,
gezien de lage waardecijfers, nog nauwelijks effect op de ranglijstsituatie.

De stand na ronde 24:
gr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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

resultaten 17e t/m 24e ronde

RO 1, PL 1, HJE 1, PL1, JJ 1
MB 1, FV 1,JE 0, RO 1, JE 0, FV 1
PL 0, AB 1, RO 1, PL 0
JE 0,HJE 0,5, PL 0, RM 0, FV 0
HLJ 1, RO 0,5, GW 0,5, JE 0, LJ 0,5
PL 0, AB 0, JJ 1, GW 1, JV 1
RO 1
LB 1, MB 1, FV 0, SV 0,5
PV 1, JJ 0,5, HJE 0,5, MB 0, HLJ 1, SV 1

HJE 0, SV 0,5, JJ 0, GW 0
LJ 1, RD 1, HLJ 0,5, AB 0,5, GW 0
RD 0,5, BM 1, GW 0,5, MB 0, HLJ 1, JE 0
JJ 0,5, SV 0, HS 1, BM 0,5, LB 0, FD 0,5
SV 0, JV 1, PV 1, LB 1, FD 1, HJE 0,5
AB 0, HS 0, LJ 0, TS 0,5, RD 1, PV 1
GW 0, LJ 0, BR 1, HS 0,5, LB 0
BR 1, TB 1, LB 1, RD 0, PV 0,5, SR 1
TS 1, JJ 0, BR 1, SR 1, TS 0,5, RD 0,5, JV 1, TB 1

LJ 0, RD 0,5
HS 0, TS 0,5, JV 1, SR 1, BR 1, BM 0
LJ 0, SR 1, TB 0, BR 1, BM 0, MB 0
BM 0, TB 0,5, BM 0,5, LB 0,5, SR 1, BR 1
HS 0, SR 1, BM 0, PV 0, JV 0, SR 1, TB 0, TS 0
BR 0, JV 0, BM 0, TB 0, BR 0, TS 0, HS 0

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, vc=in actie voor club, met name RSB.
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gt

na

1x
1x
1x
-

1x
1x
3x
2x
6x
8x
7x
2x
1x
1x
1x
1x
7x
2x
8x
8x
4x
1x
2x
1x
1x

vc

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

start
club waarde totaal
rating rating cijfer score
1923
1902
1860
1881
1712
1754
1818
1628
1776
1839
1797
1544
1691
1733
1670
1586
1649
1523
1480
1607
1502
1565
1438
1459
1417
1396
1375
1354
1333

2146
1996
1942
1863
1839
1787
1866
1718
1702
1841
1782
1627
1650
1721
1567
1658
1507
1506
1570
1496
1496
1519
1491
1430
1333
1292
1173
947
797

122
99
92
83
80
75
83
68
67
81
75
60
59
69
56
63
51
51
56
51
51
52
50
46
41
38
33
24
20

1854
1507
1354
1268
1223
1138
1086
1061
1040
1017
988
954
758
883
864
845
779
772
758
718
699
672
662
658
575
518
481
389
301
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schaakniveau stijgt bij de ijsseljeugd
De plaatsing van maar liefst vijf jeugdspelers voor het NK bewijst dat het schaakniveau bij de jeugd van De IJssel met sprongen vooruit gaan. Een belangrijke bijdrage
daaraan is uiteraard de speciale training
van Jan Evengroen buiten de normale
schaakavond, maar ook op de schaakavond wordt veel geleerd. Natuurlijk via
de training van de allerkleinsten die elke
week plaats vindt maar ook door de gezamenlijke bespreking van de wedstrijden
die gespeeld worden in de jeugdcompetitie. In de afgelopen maanden was de
jeugdcompetitie het hoofdbestanddeel van
het programma. Daarnaast werd er ook
nog gesnelschaakt en een aantal jeugdtoppers speelde ook mee in de regionale
Zuidplas Van der Speldcompetitie.

snelschaken
Op 27 maart werd er weer een ronde
gespeeld in de snelschaakcompetitie. In de
A-groep werd een dubbelrondige vierkamp gespeeld en Jerome Jacobse en
Bernard Evengroen werden gedeeld winnaar op korte afstand gevolgd door Sjoerd
Keijzer. Arie Macdaniël eindigde tussen
dit geweld op de laatste plek. In de Bgroep werd een enkelvoudige zeskamp
gespeeld en hier was Sydney Siahaya de

absolute winnaar. Hij haalde een 100%
score, gevolgd door Marten Evengroen
met 3 punten en Jitse Macdaniël, Jeroen
Box en Dylan Leenhouts met 3 punten.
Shiv-An Kanhai eindigde hier als laatste.
Ook de C-groep speelde een enkelvoudige
competitie maar zij waren met z’n vijven:
elke ronde was er dus iemand vrij.
Anneloes Keijzer was hier de absolute
winnaar, gevolgd door Roan de Jong met
4, Daniël Rook met 3, Shria Kanhai met 2
en Shravan Kanhai met 1 punt.

zuidplas van der speld-competitie
In deze regionale jeugdcompetitie lijkt
geen hoofdrol weggelegd voor de
IJsselafvaardiging. In de derde ronde was
er een opleving met winst voor Jitse
Macdaniël, Bernard en Marten
Evengroen. In de vierde ronde echter
alleen maar verliespartijen. Bernard
Evengroen is met een gedeelde zesde
plaats met 2 uit 4 de hoogst geplaatste
IJssel speler. Jitse Macdaniël en Marten
Evengroen hebben elk 1 punt en voor Arie
Macdaniël staat de teller nog op nul.

jeugdcompetitie
Bernard Evengroen blijkt momenteel de
sterkste jeugdschaker. In de afgelopen

periode won hij alle wedstrijden al moest
hij soms wel alle zeilen bijzetten om zijn
nonchalance te corrigeren. Sjoerd Keijzer
bezet de tweede plek: met uitzondering
van zijn partij tegen Bernard won ook hij
al zijn gespeelde wedstrijden. Jerome
Jacobse is derde, hij moest alleen tegen
zijn directe concurrenten punten inleveren.
Jitse Macdaniël staat op de vijfde plaats en
dat is een prima prestatie want hij moest
veel tegen boven hem geplaatste spelers
aantreden. Tegen Jerome haalde hij zelfs
een prima gelijkspel. Arie Macdaniël was
de laatste weken weinig aanwezig maar is
desondanks toch nog steeds vierde. Marten
Evengroen, Jeroen Box, Sydney Siahaya,
Lotte van der Wouden en Anneloes
Keijzer zijn aan elkaar gewaagd. Zij staan
op de ranglijst dicht bij elkaar en het is
stuivertje wisselen om de exacte plek.
Dylan Leenhouts heeft een sterk eerste seizoen en hij zit dicht op die groep. Dat
geldt ook voor Shiv-An Kanhai waar we
veel van verwachten nu ook hij van Jan de
extra training krijgt. En Roan de Jong en
Daniël Rook zie je sprongsgewijs vooruit
gaan en eigenlijk geldt dat ook voor Shria
Kanhai en Shravan Kanhai die dankzij de
lessen van Gerard en Valentijn steeds beter
gaan schaken.

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

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

16
12
10
7
7
8
6
7
6
7
7
5
5
4

aantal partijen
rem verl gesp

1
1
1

2
2
2
2
2
1

2
4
7
6
8
7
7
9
8
5
9
7
12
9
5
3

18
16
18
14
16
15
13
18
14
14
18
14
19
14
5
3

winst

puntentelling
remise

341
255
201
129
115
113
95
112
96
88
100
64
61
48

10,5
8,0
11,5

18,0
15,0
17,0
14,5
13,0
6,5

(Mick)
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gt
15,0
33,6
9,2
44,0
33,6
34,2
48,0
6,4
36,0
23,8
9,0
28,0
19,2
44,0
28,0

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

totaal
stand
381,0
312,6
243,7
203,0
181,1
166,2
163,0
152,4
150,0
143,8
141,0
120,5
87,0
85,7
55,0
38,0
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uit de media
Op 18 januari publiceerde Hans Klippius
in het AD een interview met Loek van
Wely. ‘Ik kan nog steeds de top 10 halen’
luidde de kop. Een uitspraak die wat
haaks staat op zijn prestaties van het afgelopen jaar toen hij 36 plaatsen zakte op de
wereldratinglijst waar hij nu met 2647 op
de 59e plaats staat. Zijn doel was om daar
tijdens het Corus toernooi iets aan te doen.
Niet echt gelukt achteraf, hij werd 10e
met een TPR van 2692. Op de vraag of hij
niet verbaasd was dat de Nederlandse
ploeg, die Europees kampioen werd, niet
genomineerd was voor de sportploeg van
het jaar, antwoordde hij: ‘Dat we niet
waren genomineerd, oké. Maar dat we
niet in het filmpje vooraf met kampioenen
werden getoond, vind ik raar. We hebben
toch een bijzondere prestatie geleverd. Ik
weet niet of de schaakbond heeft zitten
slapen of zo.’
Een man waarover in de pers ook het
nodige werd geschreven was het voormalige wonderkind Gata Kamsky. Ooit
streed hij tegen Karpov om de wereldtitel,
maar negen jaar geleden hield hij het
schaken voor gezien. De vraag was of hij
na zo’n lange afwezigheid op dit niveau
nog wat zou kunnen klaarmaken.
Grootmeester Genna Sosonko, voormalig
Nederlands kampioen, had daar weinig
vertrouwen. ‘Het kan niet anders dan dat
hij laatste wordt. Hij speelt goed en degelijk maar wel ouderwets. Je kunt niet
ongestraft zo lang uit het schaken zijn’.
Hij kreeg uiteindelijk niet helemaal gelijk.
Kamsky werd voorlaatste, maar won wel
van Van Wely en als enige van Anand.
In Sergej Karakin en Magnus Carlsen had
het Corustoernooi dit jaar twee jeugdige
wereldtoppers achter de borden.
Bezoekers van het Corustoernooi zal het
uiterlijk verschil in kleding zijn opgevallen. In tegenstelling tot het Noorse wonderkind ging de 16 jarige jongeman uit de
Oekraïne gekleed in een onberispelijk
pak. Vorig jaar won hij de B-groep en dus
mocht hij dit jaar aantreden in de hoofdgroep. Als 12 jarige werd hij de jongste
grootmeester ooit en liet vervolgens de
wereld weten dat hij als 16 jarige de
wereldtitel zou veroveren. Dat wordt dus
kort dag. ‘Als er echter nog een wereldtitelwedstrijd wordt georganiseerd terwijl ik
16 ben, ga ik zeker proberen om mijn
voorspelling uit te laten komen’, zo meldde hij. Een uitspraak die Remco Buikema
vastlegde in het AD van 26 januari.

Er waren meer deelnemers in Wijk aan
Zee met hoge aspiraties. ‘Humpy Koneru
jaagt samen met haar vader op wereldtitel
schaken’ kopte het AD op 21/1 boven een
interview van Remco Buikema met de 19
jarige schaakster uit India die meedeed in
de B-groep. Zij was in 2002 met 15 jaar
de jongste vrouw ooit die zich grootmeester bij de mannen mocht noemen. In 2004
werd zij tweede bij het WK voor vrouwen
en dat was een grote teleurstelling. Het
Corus toernooi vond zij een goede voorbereiding voor het komende WK. ‘Nu wil
ik wereldkampioen worden’ aldus de
ambitieuze Indiase die vier maanden per
jaar van huis en daarbij door haar vader
wordt vergezeld. Dat is jammer genoeg
voor haar niet gelukt. Reeds in de tweede
ronde werd zij daar uitgeschakeld.
Onder al die anonieme schakers op de
deelnemerslijst is vast wel iemand waar
iets bijzonders over te schrijven valt, was
ooit de gedachte van stukjes schrijver
Marcel Vink van het Noord-Hollands
Dagblad. Zijn oog viel op een deelnemer
uit Sint Maarten. Dat leek hem wel interessant, zo’n deelnemer van een exotisch
eiland. In zijn rubriek in de krant van 28
januari zijn bijdrage over deze schaker,
die er, enigszins tot zijn verbazing, in het
geheel niet exotisch uitzag. Op zijn vragen
of er veel blanken in Sint Maarten zijn en
of het niet een verre reis was, kwam geen
antwoord, de man keek hem niet-begrijpend aan. Meer succes had de vraag of hij
geen bezienswaardigheid was in Sint
Maarten. De man begon daarop te vertellen hoe lang hij al schaakte, welke diploma’s hij had en waarom hij het
Hoogovenstoernooi zo speciaal vond. ‘Ik
noteerde alles braaf’ aldus Vink, ‘liet een
fotootje maken en wenste hem een goede
thuisreis. Ik zag hem toen ik buiten stond
nog net in zijn fiatje wegrijden. Terug
naar…de kop van Noord-Holland’. Voor
hen die dat niet weten, vlak bij Schagen
ook daar ligt….
Het schaaktoernooi van Linares is één van
de sterkst bezette toernooien ter wereld,
desondanks was er bij de grootste landelijke dagbladen (Telegraaf, AD) nauwelijks
aandacht voor. Ook de KNSB website liet
het afweten. Voor het toernooinieuws
moest je zijn bij de Volkskrant (Gert
Ligterink), het NRC (Hans Ree) of het
Parool (Max Pam) of op de officiële website van het toernooi. Voor het eerst in de
geschiedenis vond het toernooi gedeelte-
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lijk plaats buiten Linares en zelfs buiten
Spanje. Van 18 tot 26 februari werd er
gespeeld in Morelia in Mexico en vervolgens van 3 tot 11 maart in Linares.
Deelnemers waren Topalov, Svidler,
Aronian, Leko, Ivanchuk, Bacrot,
Radjabov en Vallejo. De dubbelrondige
achtkamp had een prijzenfonds van
380.000 euro. Het toernooi kende een
spannend verloop met halfweg een teleurstellende Topalov op de voorlaatste plaats.
Hij kwam in het tweede gedeelte echter
sterk terug (5,5 uit 7) ondermeer door een
overwinning op koploper Leko en deelde
na de voorlaatste ronde de eerste plaats
met Leko, Radjabov en Aronian. In de
laatste ronde zegevierde Aronian over
Leko terwijl de andere kanshebbers remise speelden. De man uit Armenië werd
dus de verrassende winnaar van dit top
toernooi.
Schaakschakeringen (372), het blad van
de correspondentieschakers, maakte melding van een merkwaardige situatie bij het
wereldkampioenschap correspondentieschaak. Het 17e toernooi ging in maart
2002 van start en het 18e begon in juni
2003. Het 17e werd nog per post gespeeld
en het 18e via e-mail. Het toernooi per email verliep duidelijk sneller dan dat per
post en werd nog in 2005 afgerond, nog
voor het einde van het 17e toernooi dat
onlangs, in 2006 dus, werd beëindigd.
Wie is nu de ware wereldkampioen, Joop
van Oosterom, de Nederlandse winnaar
van het 18e toernooi of de Noor Ivar Bern,
de winnaar van het 17e toernooi?
De nieuwe schaakkampioen van Rusland
heet Sergei Rublevsky. Een niet zo’n
bekende naam, deden de toppers niet
mee? Toch wel, ook Kramnik, Svidler en
Morozevich waren van de partij. Kramnik,
geplaagd door gezondheidsproblemen
(arthritis) werd zevende met 5,5 uit 11.
Morozevich eindigde op een gedeelde
tweede plaats met een punt achterstand op
de winnaar en Svidler deelde de derde
plaats met Bareev en Zviagintsev. Met
categorie 17 (gemiddelde rating 2664)
behoorde de Russische superfinale tot de
sterkste toernooien ter wereld. Met het
toernooi kreeg de pas gerenoveerde M.M.
Botwinnik Schaakclub in Moskou een
waardige opening. De 31 jarige winnaar is
overigens niet een geheel onbekende want
onlangs plaatste hij zich ook voor de kandidatenmatches voor het komende WK.
Dat betekent brood op de plank en dat zal

IJsselschaak 70

welkom zijn, want tijdens het toernooi
werd hij behalve kampioen ook nog vader
(NIC 2006/1).
In juni begint in Turijn weer de schaakolympiade. Tijdens dit gebeuren tevens
het FIDE Congres met de verkiezing van
de FIDE President. Eén van de tegenkandidaten van de huidige president Kirsan
Ilyumzhinov is de Nederlander Bessel
Kok. In NIC 2006/1 doet hij een paar ferme uitspraken. ‘De reputatie van de FIDE
is vaak verbonden met ruzies, problemen
en verwarrende wereldkampioenschappen.
Dat beschadigt de sport, niet het spel zelf.’
De kansen zijn onzeker meldt hij aan Dirk
Jan ten Geuzendam: ‘Vergeet niet dat er
angst is in de FIDE voor sancties. Het is
idioot. Mensen die bang zijn indien zij
sympathie betonen voor een andere kandidaat dan de zittende en dat, indien die
andere verliest, er dan in de toekomst
sancties zullen volgen. Wat is dit voor een
organisatie?’ Er zijn meer kandidaten
waaronder naar verwachting oud-wereldkampioen Karpov. Er dreigen ook andere
hindernissen, zoals mogelijk een borgsom
voor de kandidaten van 1 miljoen dollar
waarvan altijd 200.000 dollar in de schatkist van de FIDE achterblijft. Steun is er
van de Nederlandse-, Duitse- en Turkse
Schaakbond en ook Kortsnoi heeft zich
openlijk uitgesproken voor de Nederlander. Alleen al vanwege zijn naam heeft
hij ook de voorkeur van IJsselschaak.
Onlangs zag weer een bijzonder schaakboek het licht. De Amerikaan Bob Basalla
publiceerde Chess in the Movies. In het
boek worden bijna 2000 films beschreven
waarin schaken een rol speelt. In NIC
2006/2 neemt Hans Ree het boek nader
onder de loep. Veel aandacht is er voor de
veelvuldige mishandeling van het schaakspel in films, zoals een verkeerde plaatsing van bord en stukken, van geslagen
stukken die opeens weer verschijnen, de
triomfantelijke aankondiging van mat
wanneer er van mat geen sprake kan zijn,
etc. Ree geeft een aansprekend voorbeeld
uit de film The Luzhin Defence. In de film
komt bij de hoofdpersoon navolgende
stelling op het bord:

Morozevich. Voor Anand, die voor de
veertiende maal van de partij was, was het
zijn vijfde overwinning. Morozevich was
met 9,5 uit 11 de beste blindschaker en
Anand was met 8 uit 11 de nummer één
bij het rapidschaak. Bij de laatste discipline deelden Topalov en Aronian met 6,5
punten de tweede plaats. Zij waren echter
bij het blind schaken duidelijk minder op
dreef. De Nederlandse kampioen Loek
van Wely eindigde op de negende plaats.

De stelling, na 33…Df4 is in werkelijkheid afkomstig uit de partij Vidmar-Euwe,
Karlsbad 1929. Wit dreigt te worden mat
gezet, maar is met 34.Te8+ Lf8 35.Txf8+
Kxf8 36.Pf5+ Kg8 37.Df8+ zwart te slim
af. Zwart geeft op, hij wordt met
37…Td8+ mat gezet. In de film is deze
stelling echter onzorgvuldig opgezet, de
witte toren staat niet op e1 maar op e2 en
de zwarte toren staat niet op c2 maar op
c1. Nu gaat de combinatie niet op,
37..Td8+ is nu niet mogelijk vanwege de
penning van de toren op c1. Ondanks dat
geeft de hoofdpersoon in de film mat met
de dan illegale zet Td8.
De Stichting Gouds Seniorenwerk en
Hulpdienst wil in september starten met
een denksportatelier, berichtten de Goudse
bladen eind maart. De bedoeling is om
ouderen de gelegenheid te geven om een
aantal uren per week actief te zijn met
schaken, dammen, rummikub, puzzelen,
e.d. Een grotere noemer dan alleen schaken, maar daardoor juist wellicht een grotere slagingskans.
Net zo min als voor het toernooi in
Linares was er in de media veel aandacht
voor het Amber toernooi in Monaco. In
dit toernooi, gesponsord door de
Nederlandse miljardair Joop van
Oosterom met een prijzenfonds van
216.000 euro, speelden 12 deelnemers een
rapid- en een blindpartij tegen elkaar. Het
toernooi, genoemd naar Amber de 14 jarige dochter van Van Oosteroms, vond in
de tweede helft van maart voor de 15e
keer plaats. Met uitzondering van
Kramnik was de gehele top 10 van de
wereldranglijst present. Het totaal klassement werd gewonnen door Anand en
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Al rond surfend over de websites van RSB
clubs ontdekte de redactie opnieuw plannen voor een fusie van twee schaakverenigingen. Ditmaal gaat het om Berkel en
EBSV. Niet naar ieders wens overigens,
want enige EBSV dissidenten maken aanstalten een nieuwe vereniging op te richten. Dat laatste lijkt ook niet echt een goede oplossing. Met het al maar afnemen
van het aantal verenigingen binnen de
RSB ziet het er naar uit dat degenen die
nog overeind blijven straks wel naar een
ander district moeten voor hun competitiewedstrijden.
Tot slot een recent ANP bericht: ‘Het
laatste spoor van schaker Garri Kasparov
is gewist: Op de ranglijst van 1 april van
de wereldschaakbond FIDE is zijn naam
verdwenen. De nieuwe nummer één op de
lijst is de regerend wereldkampioen
Veselin Topalov. De Bulgaar heeft een elo
van 2804. Kasparov, wereldkampioen van
1985 tot 2000, kondigde een jaar geleden
het einde van zijn actieve schaakcarrière
aan. Wie een jaar niet speelt wordt van de
elolijst geschrapt. De Rus heeft nog wel
het elorecord in handen: 2851 in januari
2000. Kasparov is tegenwoordig actief in
de politiek, met als belangrijkste doel zittend president Poetin van Rusland van de
troon stoten.
Topalov wordt op de hielen gezeten door
Viswanathan Anand uit India, die slechts
één punt minder heeft. Anand en Topalov
werden in januari gezamenlijk winnaar
van het Corus-toernooi in Wijk aan Zee.
Levon Aronian staat derde op respectabele
afstand. De Armeense grootmeester heeft
een rating van 2756.
Beste Nederlander is nog altijd Ivan
Sokolov. Hij staat 27e met 2676. Sergej
Tiviakov staat 36e met 2669. Nationaal
kampioen Loek van Wely is terug te vinden op de 52e plek met 2655. Jan Timman
staat op de honderdste plaats met 2616.’

