IJsselschaak 72

november 2006

IJsselschaak 72

IJsselschaak 72
Eindredactie:
Vormgeving:
Medewerkers:

november 2006

Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg, Pim te Lintelo, Ronald Mandersloot en Justin Jacobse

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

in dit nummer o.a.:

Clublokaal

:

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

schaakgeschiedenis: groningen 1946

Voorzitter

:

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

frank van de pavoordt exit de ijssel

Secretaris

Penningmeester

:

:

Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62, 2804 EH Gouda,
tel. 0182-533582
e-mail: aad@bigberg.myadsl.nl
Sjaak in ’t Veld, Groene Wetering 13, 2831 XL Gouderak,
tel. 0182-373632
e-mail: j.int.veld@hetnet.nl

toernooinieuws
zevenklapper voor de ijssel 3
driemaal evengroen op het rsb pk
zuinige overwinning voor de ijssel 2
uit de media
zwijntje en ezeltje
natte taco
schaakjeugd begint aan een nieuw
seizoen

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

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

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

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

Bij de voorplaat:

€ 85,-€ 48,-€ 32,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

2

De afbeelding ‘Staunton’ is een gouache uit
1983 van de hand van de sterkste schaker onder
de kunstenaars, de Rotterdammer Rudolf
Maliangkay. Volgens de beschrijving in het
boek ‘Spel uit de Kunst in de Kunst’ van
L.C.M. Diepstraten zien we een merkwaardig
schaakbordachtig vlak met onder schuin naar
rechtsboven verlopende groen-beige velden en
boven van links naar rechts naar beneden verlopende velden met in het midden van het geheel
rose en grijszwarte schaakstukken. Behoudens
de loper en een klein beetje de toren zou men
kunnen zeggen dat de afgebeelde stukken volgens het Stauntonmodel zijn weergegeven, wel
met een eigen interpretatie. De naam is gekozen
als eerbewijs aan Howard Staunton die deze
stukken in 1849 voor standaardisatie had aanbevolen. Later zijn zij inderdaad door de FIDE
als standaard voorgeschreven voor gebruik bij
officiële wedstrijden.
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van de redactie
De zomer zit er al weer lang op maar een
clubblad blikt voornamelijk terug, dus in
dit nummer passeren nog diverse wellicht
wat oud-nieuws zaken de revue. Er is
natuurlijk ook recenter nieuws van de
afgelopen weken. De inhoud is bij tot en
met 30 oktober.
Het seizoen begint natuurlijk met vergaderen. Een lang niet bij iedereen geliefde
bezigheid, zeker niet bij schakers. Om de
activiteiten in goede banen te leiden ontkom je er echter niet aan. Bij de RSB versoepelde men de reglementen voor de
competitie en bij De IJssel paste men het
systeem zelf aan. Dankzij eerdere besluiten van de RSB moest De IJssel de contributietarieven aanpassen. Bestuursleden
continueerden in ruime meerderheid de
bezetting van hun functies. Gelukkig
maar, want de vrijwilligers staan niet in de
rij. Dit en ander nieuws van de vergadertafels is aldus via dit medium ook voor de
afwezigen beschikbaar.
De toernooitijgers gingen ook deze zomer
en nazomer weer op pad, een enkeling
zelfs tot over de grenzen. Sommigen
waren daarbij zeer succesvol. In Papendrecht wordt nog met ontzag gesproken
over de broers Jacobse die daar niet alleen
een vooraanstaande Nederlandse schaakster dwars zaten, maar ook nog diverse
RSB toppers aan het mes regen. Op afstand gevolgd en gesteund door een bijzondere supportersschare, waaronder een
eigen fanclub, streden Evengroenen mee
om de hoofdprijzen op het Open NK in
Hengelo en later ook nog eens in het PK
van de RSB in Rotterdam. De van internet
geplukte resultaten tonen dat beide fami-

lies ook op andere plaatsen van zich lieten
horen en zelden zonder prijzen naar huis
gingen.
De eindredacteur verdiepte zich de zomermaanden in de schaakgeschiedenis. Een
aanbieding op internet leidde tot de aanschaf van het toernooiboek van het 60 jaar
geleden gespeelde Staunton toernooi te
Groningen. Het eerste internationale toernooi met Russische deelname na de tweede wereldoorlog. Het werd een geweldige
happening met o.a. een gevecht tussen een
oud- en een toekomstig wereldkampioen
om de eerste plaats, een rancuneuze kandidaat-deelnemer die niet meedeed en een
‘heerencostuum’ als schoonheidsprijs. Dit
hoogtepunt van het schaakjaar 1946 herleeft in IJsselschaak. Reden voldoende
voor de afbeelding ‘Staunton’ op de voorpagina.
In de strijd om de clubtitel doet de jeugd
van zich spreken. Diverse IJsseltoppers
liepen al averij op, maar de heersende
kampioen bleef nog buiten schot. Een
deelnemer beleefde een natte taco ervaring. Een ander legt uit waarom hij niet
won. Het competitiesysteem zelf blijft nog
steeds wat omstreden. Nieuwe aanpassingen moeten daar aan tegemoet komen. De
nadere uitleg lijkt geen overbodige luxe.
Het jeugdschaak nam weer in omvang toe
en om het voor een ieder leuk te houden
zijn er nu twee groepen. Er zijn dus meer
prijzen te winnen dit jaar. In de A-groep is
jeugdkampioen Bernard Evengroen
natuurlijk weer de grootste kanshebber. In
de B-groep op dit moment twee leiders
met een 100% score en een echte dame in
de achtervolging.

In de RSB-competitie gaf een zevenklapper het op promotie beluste derde team
extra moed. Daar hoeft het tweede team
niet op te rekenen. De tegenstand is zwaar
en al in de tweede wedstrijd ging het mis.
Een zwijntje kon een ezeltje niet goedmaken. Ook het eerste team is met één
punt uit twee wedstrijden nog lang geen
spekkoper.
Alhoewel de schaaksport in de media een
ondergeschoven kindje is geworden,
waren er de laatste maanden toch de nodige interessante nieuwtjes. Worden schaaktalenten geboren of gemaakt? Blunders
bij wk-match en schaakjournalist,
Vreemde zaken in een film over schaken,
Kasparov in de politiek en weer achter het
bord, etc.
Dat is lang niet alles. Er is ook nog aandacht voor de rapidcompetitie, het
afscheid van een gerenommeerd lid en de
snelschaakopening met een verrassende
winnaar.
Voorts graag uw attentie voor de nieuwe
adverteerder Aphrodite. Daar moet u zijn
voor een stoelmassage die u bevrijdt van
nek-, rug- of schouderklachten. Aandacht
ook voor het nieuwe adres van de website,
dat is nu www.ijsselschaak.nl, voor lezers
van dit blad geen moeilijke naam om te
onthouden.
De redactie wenst u veel leesplezier en
ontvangt graag uw bijdrage (merkwaardige of interessante partijen/partijstellingen,
schaakfoto’s, toernooibelevenissen, opvallende schaaknieuwtjes uit de media, etc.)
voor het volgende nummer dat in januari
zal verschijnen.

Secretaris en penningmeester schuiven het
seizoen in op de braderie in Moordrecht.
(foto Jerome Jacobse)
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schaakgeschiedenis:groningen 1946,
het staunton wereldschaaktoernooi
Euwe wint 1250 gulden en een heerencostuum
Kort na afloop van de tweede wereldoorlog in 1945 bloeiden de internationale
schaakcontacten weer wonderbaarlijk snel
op. Reeds in het najaar van 1945 zegevierde Rusland in een radiografische match
met 14,5 – 5,5 tegen de USA. Bij de
Russen lieten daarbij een aantal nieuwe
namen van zich horen, zoals Smyslov,
Boleslavsky, Kotov, Bondrajevsky en
Bronstein. Ook werden al weer pogingen
in het werk gesteld voor realisatie van een
toernooi om de wereldtitel. Aljechin was,
na de herovering van zijn titel tegen Euwe
in 1939, op dat moment nog steeds de
heersende kampioen. Wel was hij in diskrediet geraakt door vermeende anti-joodse krantenartikelen. In augustus 1946 zou
hij zijn titel verdedigen tegen uitdager
Botwinnik. Zover kwam het echter niet,
op 24 maart 1946 overleed hij in Lissabon
als gevolg van een hartaanval of mogelijk
zelfmoord. Het eerste internationale
naoorlogse toernooi ging op 28 december
1945 van start in Hastings en enkele
maanden daarna volgde een internationaal
toernooi in Londen. Beide toernooien
moesten het doen zonder Russische deelname. In Hastings won Tartakower, die
tijdens de oorlog luitenant was geweest in
het Franse leger. De Zweed Ekström
werd tweede en Euwe deelde met de
Amerikanen Steiner en Denker de derde
plaats. In Londen waren er twee hoofdgroepen met als prijswinnaars respectievelijk Steiner/Bernstein/Tartakover en
Euwe/Christoffel/Denker.
In Nederland was er in januari het achtste
Hoogovensschaaktoernooi. Dat kende in
die tijd echter een vrijwel nationale bezetting. De enige buitenlandse deelnemer, de
Belg O’Kelly, won. In juni vond in
Zaandam ter gelegenheid van het twintig
jarig bestaan van de Zaanse Schaakclub
het eerste naoorlogse internationale
schaaktoernooi in Nederland plaats. Dit
toernooi werd gewonnen door Euwe voor
Ekström en de Hongaar Szabo. Ook hier
geen Russische deelname dus.
Reeds in 1941 was tijdens een vijfkamp in
Groningen het idee ontstaan om het 75
jarig bestaan van de Groningse club
Staunton in 1946 op grootse wijze te vieren. In september 1945 werd gekozen
voor een internationaal toernooi met twintig deelnemers. Uiteraard hoopte men op
Russische deelname. Dankzij bemoeienis-

sen van Euwe lukte dit inderdaad, de
Russen verschenen zelfs met vijf in plaats
van de verwachte vier deelnemers. Gezien
de beschikbare tijdsruimte was er geen
mogelijkheid voor uitbreiding van het
aantal deelnemers en moest er één worden geschrapt en dat kon, zo vond men,
geen buitenlander zijn. Eén van de twee
Nederlandse deelnemers Lodewijk Prins
dus, maar die wilde niet. Euwe bood vervolgens aan zich terug te trekken, maar
dat werd niet geaccepteerd. Uiteindelijk
boden de Russen aan, wanneer Prins zich
zou terugtrekken, hij voor het eerstvolgende internationale toernooi in Rusland zou
worden uitgenodigd. Daarmee ging hij
akkoord. Dit aldus het toernooiboek, maar
dat was niet geheel juist.
Andere bronnen leren dat voor Prins dit
alles niet acceptabel was. Op de vraag of
hij zich vrijwillig wilde terugtrekken, zei
hij: "zeg dan maar ja maar ik bedoel nee".
Daarop ging hij kwaad weg en was dan
ook niet meer bij de loting aanwezig.
Twee dagen later ontving Staunton een
brief van een advocaat uit Amsterdam
waarin deze sommeerde aan Prins een
schadevergoeding van ƒ 3000 te betalen
wegens onkosten, tijdverlies, gederfde
inkomsten en schade aan zijn reputatie.
Ook moest Staunton een rectificatie publiceren omdat in de kranten had gestaan dat
Prins zich vrijwillig had teruggetrokken.
"Mocht U hieraan geen gevolg geven dan
zal ik Uw comité in zijn geheel als wel de
leden daarvan persoonlijk aansprakelijk
stellen, zoo nodig in rechten". Omdat dit
uiteraard niet gebeurde kwam het tot een
proces.
De rechtbank in Groningen stelde Prins,
waarschijnlijk tot verbazing van Staunton,
volledig in het ongelijk maar het gerechtshof in Leeuwarden sloeg door naar de
andere kant en bepaalde dat Prins een
schadevergoeding van ƒ 2000 diende te
krijgen zodat Staunton in 1950 het bedrag
van circa ƒ 2500 bij elkaar moest zien te
krijgen en dat was er niet. Het toernooi
was met een negatief saldo afgesloten als
gevolg van het te royaal omspringen met
het geld en daarbij kwam het faillissement
van de penningmeester van het toernooicomité dat gevolgen had voor Staunton
omdat de financiën van het toernooi via
zijn privérekening liepen. De schuld van
de penningmeester werd in 15 jaar door
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hem afbetaald.
Na afloop van
het proces was
de situatie zo dat Staunton een lening
moest sluiten bij de leden middels 36 renteloze obligaties van ƒ 100 met een looptijd van 8-15 jaar.
Uiteindelijk waren er dus toch 20 deelnemers afkomstig uit 13 landen. Onder die
deelnemers geen Engelse schakers, vanwege hun nationale kampioenschap, en
evenmin de vooraanstaande Amerikaanse
schakers Reshevsky en Fine. De laatsten
hadden afgehaakt.
Twintig deelnemers betekende vier weken
schaken. Het speeltempo was 18 zetten
per uur en 54 per dag. Alle deelnemers
kregen reis- en verblijfskosten en voorts
waren er 10 geldprijzen aflopend van
1500-1250-1000-800-700 naar 250 gulden. Niet prijswinnaars kregen 30 gulden
per punt.
Op 13 augustus gaat het toernooi met een
grote publieke belangstelling van start.
Tijdschriftcommissaris L.G. Eggink
schrijft in het Tijdschrift van den
Nederlandschen Schaakbond (jaargang
54, nr. 10): ‘Halsbrekende toeren werden
hier en daar verricht, teneinde te zien, hoe
dr Euwe aandachtig en liefkozend de hand
over het wèlgekapte hoofd (gedekt model)
en langs de gladgeschoren kin laat glijden, alvorens een zet te doen; -om te zien,
hoe Botwinnik de hand met mathematische zekerheid, als in een sterk vertraagde
film, naar het te verzetten stuk brengt,
zonder aarzeling, maar hyper kalm en
bedachtzaam; - hoe Steiner, de achtenveertig jarige cowboy van het gezelschap,
de hand, waarmee de te verzetten figuur
zal worden beroerd, een tachtig duim de
lucht in werpt, alvorens zijn zet uit te voeren; -hoe Najdorf, die in de tournooizaal
betrekkelijk zwijgzaam is, doch daarbuiten in overweldigende mate zijn schade,
wat het roeren van zijn tong betreft,
inhaalt, als een tol op zijn stoel heen en
weer draait; - hoe Flohr zijn mismoedigste gezicht trekt en de welgedane professor Vidmar nageniet van zijn tripelrantsoenbonnen, die hij in Joego-Slavië ontvangt….’
De strijd om de eerste plaats werd een nek
aan nek race tussen Botwinnik en Euwe
met Smyslov, toen de Russische coming
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man, vrijwel continu de derde plaats.
Vanaf de vijfde ronde gaat de Rus aan kop
en na verlies van Euwe tegen Smyslov in
de achtste ronde groeit zijn voorsprong tot
1,5 punt.
In de tiende ronde vindt het treffen tussen
de koplopers plaats. Hieronder die partij
met de letterlijke tekst uit het toernooiboek Groningen 1946, Het Staunton
Wereldschaaktournooi van Dr Max Euwe
en Hans Kmoch.

geen kwaad spel. 12.Lb2 Tac8 Keres
speelde in soortgelijke stelling tegen
Botwinnik 12…Tfd8 benevens 13…Le8.
13.d5 exd5 14.Pxd5 Pxd5 15.Lxd5 Lg4
16.Dc4 Lh5 17.Lxc6! Zeer sterk.
Botwinnik ziet met kennersblik, dat de nu
volgende verwikkelingen voor wit voordeelig zijn, Zwart’s looperpaar ten spijt.
17...Dxc6 18.Pe5 De8 19.Td5 Td8
19…b5 20.Dc3 maakt de zaak niet beter
voor Zwart. De tekstzet dient om 20.Pd7
te pareeren. 20.Pd7?

Botwinnik, M - Euwe, M
Groningen, 24 Augustus 1946

De ontmoeting tusschen de twee besten
van de besten heeft een recordaantal
bezoekers aangelokt. Reeds vroeg was de
zaal met ongeveer twee duizend menschen
zoo vol, dat er overwogen moest worden
niemand meer binnen te laten. Er waren
bezoekers uit alle deelen van Nederland.
Wat een prachtig gezicht, wat een voldoening voor de organisatoren en evenzoo
voor de spelers. Met zoo’n publiek wordt
een schaaktournooi tot een feest. De twee
leiders maakten remise, maar wat voor
een remise! Euwe verdedigde zich met het
Aangenomen Damegambiet en kwam
eerst in moeilijkheden, doch dit is wel de
meeste toeschouwers ontgaan. Die zagen
immers niet dat Botwinnik op een gegeven oogenblik veel sterker had kunnen
spelen, zijn tegenstander tot een dubieus
pionoffer dwingend. Wat ze wèl zagen
was een afwikkeling, die tot een toreneindspel leidde met een duidelijk voordeel
aan Euwe’s kant: de verste vrijpion met
den eigen toren er achter.
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 dxc4 4.e3 e6
5.Lxc4 c5 6.0–0 a6 7.a4 Pc6 8.De2 Le7
Volgens de theorie leidt hier 8…cxd4
9.Td1 d3 tot een spel met gelijke kansen.
9.Td1 Dc7 10.Pc3 0–0 11.b3! In een partij Eliskases-Reshevsky (SemmeringBaden ’37) volgde: 11.h3 b6 12.d5 exd5
13.Lxd5 Lb7 14.e4 Tad8 met gelijk spel.
De tekstzet is ongetwijfeld kansrijker.
11...Ld7 Het is de vraag, of Zwart goed
doet de spanning te handhaven in plaats
van deze door 11…Pa5, al of niet voorafgegaan door 11…cxd4, op te heffen;
zoowel na 11….Pa5 12. d5 exd5 13.Pxd5
Pxd5 14. Lxd5 Lg4, als na 11….cxd4
12.exd4 Pa5 13.d5 Pxc4 14.bxc4 exd5
15.Pxd5 Pxd5 16.cxd5 Lg4 heeft Zwart

Een bijna onverklaarbare misstap.
Waarom ziet Botwinnik er vanaf, zijn aanval met 20.g4! te versterken? Na 20...Lg6
(direct b5 is slechter) 21.f4 krijgt zwart
het hard te verduren. Slechts met 21...b5!
22.axb5 axb5 23.Txd8 Dxd8 24.Dxb5 Le4
had Zwart in dit geval nog een kleine kans
gekregen om aan den dans te ontspringen.
20...Txd7 21.Txh5 Dreigt onmiddellijk te
winnen door 22. Lxg7 (22…Kxg7
23.Dg4+ Kh8 24.Df5 Kg7 25.Dh7+ Kf6
26.Dh6 mat). Deze dreiging was het wel
die Botwinnik in de war heeft gebracht.
21...Dd8 Hiermee is de witte aanval afgeslagen. Zwart heeft van hieraf het beste
spel. 22.Tf1 g6 23.Th3 Op De3 zou
23…Lf6 volgen. 23...Td1 24.g4 Txf1+
25.Kxf1 b5 26.axb5 axb5 27.Df4 Op
27.Dxb5 volgt 27…Dd1+ 28.Kc2 Dxg4+
met kansen voor Zwart. 27...f6 28.e4
Dd1+ 29.Kg2 Ld6 Iets sterker 29…Dc2,
waarop 30.Lc1 gedwongen is. 30.Df3
Dxf3+ 31.Txf3 Le5 32.Lxe5 fxe5 Ook dit
eindspel is gunstig voor Zwart, maar winst
zit er niet in. 33.Tc3 Tc8 34.Kf3 Kf7
35.Ke3 Ke6 36.f4 Wit ontdoet zich bij de
eerste gelegenheid van zijn achtergebleven f-pion en terecht, hoewel daardoor
Zwart’s koning het sterke veld verkrijgt.
36…exf4+ 37.Kxf4 c4 38.bxc4 bxc4
Zwart heeft een duidelijke winstkans:
opoffering van de versten vrijpion met ruil
der torens, waardoor zijn koning het
dichtst bij de overgebleven pionnen komt
te staan. 39.h4! De enige mogelijkheid
van redding. Er dreigt 40.h5, want na ruil
van Zwart’s g-pion zou het verliesgevaar
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zijn geweken. 39...h6 Deze parade van
Wit’s dreiging leidt niet tot winst, en daardoor kwam later de meening op, dat Zwart
39…Tc5 had moeten spelen. Maar ook dat
wint niet, zoals een nader onderzoek heeft
bewezen.De voornaamste variant luidt:
40.e5! Tc8 (40...Kd5 41.Te3!) 41.h5 Kd5
42.hxg6 hxg6 43.Kg5 Tc6 44.Te3 Te6
45.Kf4 Kd4 46.Te1 c3 47.Td1+ Kc4
48.Ke4 c2 49.Tc1 Kc3 50.Kd5 Te8 51.e6
Kb2 52.Th1 c1D 53.Txc1 Kxc1 54.Ke5
Kd2 55.Kf6 Ke3 56.Kxg6! (56.Kf7?
Txe6!) 56...Txe6+ 57.Kf5! en Wit maakt
remise. 40.g5! h5 41.Ke3 Ke5

Hier werd het spel bij de pauze de partij
onderbroken. Oogenschijnlijk is wit verloren, want de ervaring leert dat de verste
vrijpion in dergelijke gevallen altijd wint.
Zou Botwinnik dat kunnen houden? Alle
deskundigen dachten van niet. Flohr en
Smyslof, om maar twee te noemen, dachten bij de pauze dat het afgeloopen was,
en Botwinnik vertelde later dat hij zijn
stelling eveneens voor glad verloren hield.
Nauwelijks heeft hij echter thuis de stukken opgezet en hij zag ook de redding, die
hierop baseerde, dat Wit den overgang tot
het pionnen-eindspel niet behoefde te
vreezen. De indruk dat Wit verloren stond
werd ten deele veroorzaakt door een
beroemd voorbeeld; Lasker-Rubinstein,
Leningrad 1914. In deze laatste partij was
het bijna tot dezelfde stelling gekomen, en
het voordeel van den versten vrijpion,
toen aan Wit’s kant, bleek beslissend te
zijn. Het beteekende derhalve een grote
verrassing voor alle deelnemers dat deze
stelling niet te winnen is voor zwart.
[Uit de Euwe biografie: ‘Had Botwinnik
geheel alleen de problematische remiseweg gevonden? De beroemde verspreking
van non-playing captain Veresvov is in de
loop der jaren nog vaak gememoreerd. In
antwoord op een vraag van een journalist
zei hij: ‘De stelling leek objectief verloren
voor Botwinnik, maar in de pauze vonden
wij een ongedachte redding’. Wij: het collectief van Sovjet schakers, die allemaal
hun etensbordje lieten staan om hun voor-
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vechter bij het analyseren de helpende
hand te bieden.’]
42.Tc2! c3 43.Kd3 Td8+ Volgens het
schema dat geldt voor dergelijke stellingen had Zwart hier een tempozet moeten
doen met zijn toren. De winst moet
immers gezocht worden bij den overgang
tot het pionneneindspel. Deze overgang
leidt hier echter niet tot winst, in hoofdzaak doordat Wits g-pion te ver is opgerukt. Men zie: 43...Tc7 44.Txc3! Txc3+
45.Kxc3 Kxe4 46.Kc4 Kf4 47.Kd4 Kg4
48.Ke5 Kxh4 49.Kf6!, en Wit komt nog
juist op tijd. 44.Ke3! Na 44.Kxc3 Kxe4
zou de zaak moeilijker worden. 44...Td4
45.T xc3 Txe4+ 46.Kf3 Txh4 47.Tc6!
Tf4+ Of 47...Kf5 48.Tc5+ enz. 48.Ke3
Te4+ 49.Kf3 Kf5 50.Tf6+ Kxg5
51.Txg6+! Het klopt als een bus. Remise.
(Tekst uit het toernooiboek Groningen
1946, Het Staunton
Wereldschaaktournooi. Dr Max Euwe en
Hans Kmoch.)
Na twee achtereenvolgende nederlagen
tegen Kotov en Yanovski moet Botwinnik
de leiding weer afstaan aan Euwe. Bij het
ingaan van de laatste ronde is de koppositie, na driemaal winst op rij van
Botwinnik, weer gewisseld. Euwe volgt
op een halve punt achterstand. Vervolgens
sensatie in de laatste ronde. Botwinnik
staat al snel op verlies tegen Najdorf. Bij
winst lonkt dan de toernooizege voor
Euwe. Hij speelt met zwart tegen Kotov
en na de 25e zet van wit is de stand als
volgt:

Denker en Steiner stelden teleur, de jongste
deelnemer en publiekslieveling, de Canadees Yanofski (21) maakte furore met zijn
winst op Botwinnik.

Met de blunder 25…Txb2? verspeelt
Euwe vervolgens zijn kansen op winst en
gedeelde winst. Hij verliest een stuk
26.Dd8 Dxd8 27.Pxd8 Kf8 28.g3 g6
29.Pe4 h6 30.Pc5 Pd6 31.Td1 Ke7
32.Pxb7 en Kotov wint vervolgens
gemakkelijk. Aangewezen was 25…fxe6
met goede remise kansen.
Het toernooi werd dus gewonnen door
Botwinnik (Rusland) met een score van
14,5 uit 19, voor Euwe (Nederland) met 14
en Smyslov (Rusland) met 12,5; Najdorf
(Argentinië) en Szabo (Hongarije) 11,5,
Boleslavski en Flohr (Rusland) 11, Lundin
en Stoltz (Zweden) 10,5, Denker (USA),
Kotov (Rusland) en Tartakover (Frankrijk)
9,5, Kottnauer (Tsjechoslowakije) 9,
Yanofski (Canada) 8,5, Bernstein (Frankrijk) en Guimard (Argentinië) 7, Vidmar
(Joegoslavië) 6,5, Steiner (USA) 6, O'Kelly
(België) 5,5 en Christoffel (Zwitserland) 5.
De Russen voldeden daarmee aan de hoge
verwachtingen met de prestatie van de 25jarige Smyslov voorop, de Amerikanen

Het ‘heerencostuum’ de tweede schoonheidsprijs, tenslotte, kreeg Euwe (zwart)
voor onderstaande partij tegen de Fransman Guimard, waarin Euwe na een fout
van zijn tegenstander op de 30e zet met een
offercombinatie de beslissing kan forceren.
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 5.c4
Lg7 6.0-0 0-0 7.Pc3 Pe4 8.Pxe4 Lxe4
9.Lf4 d6 10.Dd2 Pd7 11.Lh6 e6 12.Lxg7
Kxg7 13.Pe1 Lxg2 14.Pxg2 Pf6 15.d5 e5
16.f3 De7 17.e4 Tae8?! 18.Kh1 h6 19.b4
Pd7 20.g4? Kh7 21.Pe3 Ta8 22.Tg1 a5
23.b5? Dg5 24.Tg3 Pc5 25.Te1 a4 26.a3
Th8 27.De2 Kg7 28.Pg2 h5 29.h4 hxg4

30.fxg4 Txh4+! 31.Pxh4 Th8 32.Kg2
Dxh4 33.g5 Pb3 34.Tg1 Pd2! 35.Kf2
Pxe4+ (0–1). (Aad)

rsb versoepelt regels
Op de najaarsvergadering van de RSB de gebruikelijke jaarstukken, zoals de jaarverslagen van bestuur en commissies, die allen in
record tempo de revue passeerden. Enige ophef veroorzaakte een ingekomen schrijven van Erasmus met betrekking tot het verslag
van de Commissie Beroep Wedstrijdverschillen. De vereniging kon zich niet vinden in de toon van het verslag inzake een beroep
over een vermeend onjuiste interpretatie van de dispensatieregeling. Dat laatste kwam terug bij de discussie over de aanpassing
van de reglementen. Op voorstel van de vergadering werd de dispensatieregeling verruimd van twee naar drie spelers per team.
Een poging om deze spelers ook in een hoger team dan het opgegeven team te laten invallen sneuvelde na hoofdelijke telling van
de stemmen. Op initiatief van voormalig competitieleider Arian Rutten werd voorts besloten om bij de eerste keer van het afgaan
van een mobiele telefoon tijdens een competitiewedstrijd te volstaan met een waarschuwing. De vergadering stemde ook in met de
ledenadministratie als centraal adres voor de opgave van leden- en verenigingsgegevens. Voor de vacatures in het bestuur werd
ten dele een oplossing gevonden. Een nog onbekende kandidaat secretaris zal per 1-1-2007 het secretariaat van Rick Lahaye overnemen. Voor de functie van wedstrijdleider bij PK, seniorenkampioenschap en snelschaakkampioenschap voor verenigingen zullen ad hoc personen cq verenigingen worden aangezocht. De functie van jeugdleider blijft vacant. In het bestuursmemo maakte het
bestuur opnieuw gewag van het weinig voortvarend handelen van het KNSB bestuur. Het programma voor het 75 jarig jubileum
van de RSB op 4 november werd met instemming begroet. De medewerker van Servicepunt West gaf ter plaatse een overzicht
van de activiteiten. Dat waren ondermeer gezamenlijke jeugdtrainingen van jeugd van de drie Bonden (LeiSB, RSB, HSB),
kadervorming, verenigingsondersteuning en een thema avond Breedteschaak. Er is een beperkt budget beschikbaar voor financiële
ondersteuning van verenigingsactiviteiten.(Aad)
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ledenvergadering stemt in
met bestuursplannen
De bestuursvoorstellen en jaarstukken werden door de aanwezigen op
de ledenvergadering van 28 augustus
met instemming begroet en goedgekeurd. Onvolkomenheden in het
competitiesysteem zullen worden
aangepast. Men krijgt minder punten
bij ongemelde afwezigheid en bij het
spelen van minder dan twee wedstrijden per cyclus. Ook de regeling voor
het opnemen van een ‘bye’ wordt bijgesteld. De waardering voor winstpartijen tegen lager geplaatste deelnemers wordt begrensd tot minimaal
2/3 van het eigen waardecijfer.
Voor de RSB competitie zullen in het
eerste team Ad Multem en Mick van
den Berg de plaatsen van de vertrokken Frank vd Pavoordt en Jan Schuur
innemen. Pim te Lintelo wordt de
nieuwe teamleider. Het tweede team
wordt aangevuld met Justin en Léon
Jacobse. Rien Duine wordt teamleider (en speler) van het derde team.
De contributie voor junioren en
pupillen/aspiranten wordt als gevolg
van de verhoging van de RSB tarieven verhoogd tot respectievelijk 48
en 32 euro. De financiële reserves
zullen worden aangesproken voor
vernieuwing/aanvulling van speelmateriaal.
Voorzitter Gerard van der Wouden
en de bestuursleden Jan Evengroen
en Mick van den Berg werden voor
een nieuwe zittingsperiode van drie
jaar herkozen. (Aad)

toernooinieuws
In de twee zomermaanden is er geen
clubschaak bij De IJssel. Dat betekent
echter niet dat er niet geschaakt wordt.
Hieronder de toernooiresultaten van een
aantal liefhebbers geplukt van internet.

René Ordelman op dreef op
ACT-toernooi
Van 15 tot 23 juli vond in Amsterdam
het derde ACT toernooi plaats met bijna
450 deelnemers. In groep A speelden de
toppers en vervolgens drie groepen ingedeeld op basis van rating. Onder de

deelnemers van groep C (129 deelnemers, rating 1575-1875) IJsselspeler
René Ordelman. Gespeeld werden 9 ronden met een bedenktijd van 40 zetten in
2 uur. Hij speelde een prima toernooi.
Tot de laatste ronde bleef hij ongeslagen
viermaal winst en viermaal remise.
Bij winst in de laatste ronde zou hij
ongetwijfeld in de prijzen (400-250200-150-125) zijn gevallen. Het mocht
niet zo zijn, hij verloor die partij en
werd daardoor elfde met 6 punten en een
mooie TPR van 1932.
De gemiddelde rating van zijn tegenstan-
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ders bedroeg 1818, een uitstekend resultaat dus.

Hans Lodeweges kan Gent
niet missen
Afgelopen schaakseizoen kreeg het
bridge de voorkeur boven het schaken
bij Hans Lodeweges. Dat nam echter niet
weg, dat hij zich half juli weer meldde
als deelnemer aan het toernooi in Gent.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
speelde hij zelfs alle ronden mee.
Desondanks zal hij de Gentse feesten
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wel niet hebben gemist. De organisatoren spraken van teruglopende belangstelling, toch waren er nog 345 deelnemers.
Al die deelnemers speelden in één groep.
Achtereenvolgende goede resultaten
betekent dan veelal stijging in het niveau
van je tegenstander. Een nederlaag betekent dat je het de ronde daarop weer wat
gemakkelijker hebt. Soms stuit je daarbij
op onverwachte tegenstand. Na twee
overwinningen o.a. tegen de Engelsman
Horton Kitchen (2100) verloor Hans in
de derde ronde van de 13 jarige jeugdspeler David Klein van Zukertort
Amstelveen, toen nog voorzien van een
rating van 1642. Op de eindranglijst zou
deze David de 34e plaats bezetten en dat
in een veld van 345 deelnemers!
Daarnaast waren er goede remises tegen
spelers met ratings van boven de 2000.
Hij finishte uiteindelijk met een 50%
score, 4,5 uit 9. Goed voor een 152e
plaats met een TPR van 1962. Het schaken had niet geleden onder de bridge
activiteiten.
Op de deelnemerslijst stond ook de vorig
seizoen bij De IJssel spelende
Amsterdammer Jan Schuur. De uitslagen
vermelden een verlies in de eerste ronde
tegen Guus van Heck van de
Stukkenjagers (1501), nummer 312 van
de eindranglijst. Daar zal wel iets mis
gegaan zijn. Na een paar ronden was die
schade ongedaan gemaakt en met goede
resultaten tegen krachtpatsers met
ratings tussen de 2100 en 2200 scoorde
hij een punt meer dan Hans en kwam dus
op 5,5 punten waarmee hij 75e werd.
Winnaar van het toernooi werd de Belg
Alexandre Dgebuadze die begin september ook in Gouda aan het langste eind
zou trekken.

Evengroenen en Jacobsen:
prijzen pakken op Gouda Open
Voor een deel van de IJsselvertegenwoordiging op het Gouda Open was het
moeilijk kiezen. Ambitie of centjes, daar
ging het om. De jeugdgroepen waren
matig bezet en de kans op geldprijzen
waren daar beduidend hoger dan in de Cgroep van het hoofdtoernooi. Henk-Jan
Evengroen koos voor groep B van het
hoofdtoernooi en zowel Justin en Léon
Jacobse als Ruben Evengroen gaven de
voorkeur aan het Jeugd Grand Prix.
Jerome Jacobse, Bernard en Marten
Evengroen gingen voor de bekers in het
jeugdtoernooi.
43 deelnemers telde de B-groep (rating
1750-2000), met daaronder dus twee
Evengroenen, Jan en Henk-Jan. Voor Jan
was er lange tijd zicht op de hoofdprijs.
Tot aan ronde 6 had hij slechts één halfje, tegen RSR Ivoren Toren veteraan

Speciale aandacht van de IJsselschaakredactie voor de partij van
de ‘kleine’ Henk-Jan tegen de
‘grote’ De Kleynen.

Paul Dekker, verspeeld. In de 6e ronde
tegen Moerkapellenaar Boudewijn
Wennemars ging het mis toen hij in de
slotfase in een kansrijke positie zijn
dame weggaf. Een fel bevochte winst in
de laatste seconden van de laatste ronde
bracht hem op een totaal van 5,5 uit 7.
De concurrentie maakte echter geen fout
en met 6 uit 7 tekende Sliedrechtspeler
Jerry van Rekom voor de eerste plaats.
Cor de Wit van Charlois Europoort werd
tweede en samen met Messemaker Reint
van der Knijff eindigde Jan op de derde
plaats. Dat was toch fiks hoger dan zoon
Henk-Jan, die met 4 punten in de middenmoot eindigde. Een slechte start met
0 uit 3 werd in de middaguren nog redelijk goed gemaakt. Daarbij was ook een
winstpartij tegen de voormalige
Messemaker routinier Henk de Kleijnen
die ondanks materiaal voorsprong in de
slotfase na een alles of niets offensief
toch nog verloor.
In groep A van het jeugdtoernooi slechts
zes deelnemers, maar die wisten wel van
wanten. Tegen de afvaardiging van
Spijkenisse met Björn en Arvid
Verstraate en Serge Deceuninck kon
Léon Jacobse het niet bolwerken in de
dubbelrondige zeskamp. Toch een paar
goede prestaties zoals eenmaal winst
tegen Deceuninck en tweemaal remise
tegen tweede prijs winnaar Robert van
Rekom uit Sliedrecht. Beter verging het
Justin Jacobse in groep B. Hij verspeelde
maar twee halfjes, waarbij één tegen
clubgenoot Ruben Evengroen, en eindigde als eerste met 8 uit 9. Ook Ruben had
een goede dag en legde met 6,5 punten
beslag op de derde plaats. In groep C
was de tegenstand voor Jerome Jacobse
te sterk. Ook hier een dubbelrondige zeskamp. Eenmaal winst en tweemaal remise, dus 2 uit 10, was goed voor de
gedeelde 5e plaats. In groep D een hoofdrol voor Bernard Evengroen. Tegen
winnaar Bernard van der Knijff kon hij
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niet en ook derde prijswinnaar Daniël
Zevenhuizen liet hij glippen, maar de 7
uit 9 waren toch goed voor een mooie
tweede plaats. In groep E bond de jongste Evengroen, Marten, de strijd aan met
15 concurrenten. Met 4 uit 9 eindigde hij
op een gedeelde 10e plaats.
Het toernooi (A-groep) werd gewonnen
door de Belg Alexandre Dgebuadze. De
Nederlandse kampioen Serge Tiviakov
deelde met Daniël Fridman, winnaar in
2003, 2004 en 2005, de tweede plaats.

Jeugd Grand Prix IJsseltoernooi
Léon en Justin Jacobse willen prijzen
pakken in de jeugd Grand Prix toernooien en dus lieten ze op 9 september de
schaakpromotie op de Moordrechtse braderie voor het was en kozen voor het
IJsseltoernooi in Krimpen a/d IJssel.
Vier A- en 7 B-groep deelnemers kwamen gezamenlijk uit in één groep. De
vier A spelers, waaronder de in Gouda
bij het jeugd Grand Prix afwezige broers
Van der Knijff, eindigden zo als het
hoort op de eerste vier plaatsen. Léon
werd vierde ondanks een mooie overwinning tegen tweede prijswinnaar Kees
van der Knijff. De eerste plaats ging
naar Reint van der Knijff en Robert van
Rekom werd nu derde. Justin in Gouda
nog winnaar van groep B, werd nu
zevende (dus eigenlijk derde in groep
B). Als enige B-speler speelde hij echter
tegen alle vier de A-spelers, dus echt
eerlijk was dat niet.

Jacobse-broers te sterk voor
Desiree Hamelink
Tijdens het Driemolentoernooi voor
jeugdschakers in Papendrecht op 16 september speelde topschaakster Désiree
Hamelink een simultaan op twintig borden. Ze liep drie uur langs de borden en
won 18 partijen, maar verloor verrassend
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van Justin en Léon Jacobse uit
Nieuwerkerk aan den IJssel. Natuurlijk
deden de broers ook mee aan het toernooi. Met een score van 4,5 uit 7 deelden
zij de vierde plaats in het veld van 26
deelnemers.
Twee weken later meldden zij zich
opnieuw in Papendrecht, ditmaal voor
deelname aan het Westpoldertoernooi.
Na zeven ronden legde Justin verrassend

beslag op de eerste plaats. Met 6,5 punten klopte hij oud-Nieuwerkerk coryfee
Gosse Romkes op weerstandspunten.
Toppers als Sliedrechter Jerry van
Rekom (1981), Papendrecht speler
Martin Smink (1936) en Hans Ranft
(1862) van Nieuwerkerk a/d IJssel bleven met 5 punten op ruime afstand. Léon
eindigde met 4 punten in de middenmoot
van de in totaal 38 deelnemers.

Justin Jacobse verrassende winnaar
Westpoldertoernooi.

henk-jan evengroen wint seizoenstart snelschaken
Het nieuwe schaakseizoen werd traditioneel geopend met een snelschaakwedstrijd. Na een voorronde in groepen van zes deelnemers
werd vervolgens in vierkampen beslist over de eindstand. In de zeskampen lieten de favorieten zich niet verrassen. In de eerste groep
scoorde Henk-Jan Evengroen 100% en bleef daarbij Frank Visser een punt voor. In groep twee een eerste plaats voor Pim te Lintelo die
weliswaar verloor van Gerard van der Wouden maar zegevierde over naaste concurrent Aad van den Berg. Groep drie ging naar Jan
Evengroen met Justin Jacobse als goede tweede. De gedetailleerde resultaten uit de voorronde:
groep 1
1. Henk-Jan Evengroen
2. Frank Visser
3. Rien Duine
4. Sjaak in ’t Veld
5. Panc Vink
6. Bas Meijers
groep 2
1. Pim te Lintelo
2. Aad vd Berg
3. Gerard vd Wouden
4. Léon Jacobse
5. Teus Boere
6. Ruben Evengroen
groep 3
1. Jan Evengroen
2. Justin Jacobse
3. Huibert Looren de Jong
4. Mick vd Berg
5. Arie Macdaniël

1
xx
0
0
0
0
0

2
1
xx
0
0
0
0

3
1
1
xx
0
0
0

4
1
1
1
xx
0
0

5
1
1
1
1
xx
0

6
1
1
1
1
1
xx

xx
0
1
0
0
0

1
xx
0
0
0
0

0
1
xx
1
0,5
0

1
1
0
xx
1
0

1
1
0,5
0
xx
1

1
1
1
1
0
xx

xx
0
0
0
0

1
xx
0
0
0

1
1
xx
0
0

1
1
1
xx
0

1
1
1
1
xx

tot
5
4
3
2
1
0
4
4
2,5
2
1,5
1

4
3
2
1
0

Na een herindeling op basis van de resultaten uit de voorronde beslisten vierkampen vervolgens over de eindstand. In de eerste groep
scoorde Henk-Jan het beste resultaat en boekte daarmee zijn eerste succes in het nieuwe schaakseizoen bij De IJssel. Hieronder de eindstand en resultaten:
1.
2.
3.
4.

Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Frank Visser
Jan Evengroen

xx
0
1
0

1
xx
0,5
0

0
0,5
xx
1

1
1
0
xx

2
1,5
1,5
1

5.
6.
7.
8.

Ad Multem
Aad vd Berg
Rien Duine
Huibert Looren de Jong

xx
0
0,5
0

1
xx
0
0,5

0,5
1
xx
0

1
0,5
1
xx

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

9.
10.
11.
12.

Gerard vd Wouden
Sjaak in ’t Veld
Mick vd Berg
Teus Boere

xx
0
0
0,5

1
xx
0
0

1
1
xx
0

0,5
1
1
xx

2,5
2
1
0,5

13.
14.
15.
16.

Arie Macdaniël
Ruben Evengroen
Bas Meijers
Panc Vink

xx
0
1
0

1
xx
0
0

0
1
xx
0

1
1
1
xx

2
2
2
0

Justin en Léon Jacobse speelden alleen mee in de voorronde en Ad Multem alleen in de vierkamp. (Aad)
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frank van de pavoordt exit de ijssel
Bij de aanvang van het nieuwe
seizoen meldde Frank van de
Pavoordt zich af als lid van De
IJssel en daarmee kwam een einde
aan het lidmaatschap van een
gerenommeerd lid. Persoonlijke
omstandigheden maakten een
actief lidmaatschap onmogelijk.
Verandering van woonplaats,
huwelijk, vader, een druk bezette
echtgenote en minder gunstige
werkomstandigheden (lesrooster),
kortom een optelsom van factoren
brachten hem tot dit besluit.
Alleen RSB-wedstrijden spelen
vond hij te weinig om lid voor te
blijven.
Op 1 september 1988 meldde
Frank van de Pavoordt, toen nog
wonende in Gouda, zich aan als lid van
De IJssel. Reeds dat eerste jaar kon hij
met zijn teamgenoten het kampioenschap
van De IJssel 1 en de promotie naar de 1e
klasse RSB vieren. Al snel speelde hij een
hoofdrol in de clubcompetitie. In de competities die hij meespeelde, en dat waren
de meeste, behoorde hij vrijwel steeds tot
de top 5. Eénmaal, in 1996/97, werd hij
clubkampioen, maar daarnaast werd hij
nog driemaal tweede, viermaal derde en

driemaal vierde. Het seizoen 96/97 was
zeker een top jaar, want in dat jaar werd
hij eveneens topscorer van De IJssel 1 in
de RSB competitie. Die prijs viel hem in
00/01 en 02/03 nog tweemaal ten deel
toen hij op eigen verzoek meespeelde in
het tweede team. De RSB competitie lag
hem na aan het hart. Hij speelde 119 wedstrijden waarin hij 68,5 punten scoorde.
Een gemiddelde van dik 6 wedstrijden per
seizoen betekent dat hij het zelden liet

afweten. Bovendien leverde hij
daarnaast begin jaren ’90 en ook
de laatste twee jaar nog een bijdrage als teamleider. Minder betrokken was hij bij het toernooi om de
Zilveren Dame. De eerste jaren
was hij nog wel van de partij, een
derde plaats in 90/91, winnaar van
de hoekveldtrofee in 91/92, wedstrijdleider in 93/94 en een finaleplaats in 94/95. Daarna stokte de
belangstelling en was hij in dit
toernooi zelden meer actief.
Op organisatorisch gebied leverde
hij bijdragen bij de organisatie van
diverse verenigingsjubilea en de
laatste jaren ook bij de organisatie
van de Zuidplas Top 12 toernooien.
Zijn soms kritische kanttekeningen waren
vaak niet onbelangrijke bouwstenen bij de
organisatie van bestaande en nieuwe activiteiten.
Zelf kijkt hij met veel plezier terug op zijn
IJsselperiode en, zo laat hij weten, ‘de
komende jaren zal ik natuurlijk De IJssel
blijven volgen op de website en als donateur via het clubblad’. Met ‘een groet aan
iedereen’ komt een einde aan vele jaren
prettige schaaksamenwerking. (Aad)

programma 2006/2007
6/11
13/11
20/11
23/11
27/11
4/12
11/12
14/12
18/12
27/12
3/1
8/1
15/1
22/1
29/1
30/1
1/2
5/2
12/2

(do)

(do)

(wo)
(wo)

(di)
(do)

Rapidcompetitie
De IJssel 2 – Messemaker 4+ HH
HZP Schiedam 3 – De IJssel 3 + HH
WSV 1 – De IJssel 1
HH
Rapidcompetitie
HH
WSV 3 – De IJssel 2
De IJssel 1 – Krimpen a/d IJssel 2,
De IJssel 3 – Erasmus 7 + HH
Invitatie/gezelligheidstoernooi
HH
HH
De IJssel 2 – Onesimus 1 + HH
Rapidcompetitie
HH
Nieuwerkerk a/d IJssel 1 – De IJssel 1
WSV 4 – De IJssel 3
ZD-1
Erasmus 3 – De IJssel 2 + HH

19/2
26/2
5/3
12/3
19/3
22/3
26/3
2/4
11/4
16/4
23/4
2/5
7/5
14/5
21/5
30/5
4/6
11/6
18/6
25/6
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(wo)

(wo)

(wo)

(wo)

HH
De IJssel 1 – De Pionier 1+ HH
ZD-2
De IJssel 2 – 3-Torens 1+ HH
HH
Oostflakkee 1 – De IJssel 1
HH
ZD-3
HH
HH
ZD-4
HH
HH
HH
ZD-5
HH
HH
HH
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak

IJsselschaak 72

de evengroentjes op het euro chess tournament
Een deel van de vakantie van de Evengroen jeugd (Ruben, Henk-Jan, Bernard)
werd ook dit jaar ingevuld met de deelname aan het Euro Chess Tournament. Het
toernooi vond van 7 t/m 11 augustus
plaats in Hengelo en staat ook bekend als
het Open Jeugdkampioenschap van
Nederland. Naast een hoofdgroep (de
Stork Young Masters) werd er gespeeld
in vijf leeftijdsgroepen. In de groepen A,
B en C werden 9 ronden gespeeld met een
bedenktijd van 1.30 uur per persoon per
partij vermeerderd met 30 seconden per
zet. In groep E waren er 13 ronden met
voor elk 25 minuten per persoon per partij
vermeerderd met 10 seconden per zet.
Getuige het gastenboek werden zij op
afstand gesteund door een aantal bijzondere supporters, zeer goede relaties van de
IJsselvoorzitter bleek later. Een kleine
selectie:
- Die Evengroenen waren niet altijd
scherp genoeg tijdens het toernooi.
Met behulp van Donner is het in de
laatste rondes goed gelukt. Marco
12-08-2006 12:20 - Van Basten
- Als je onderaan staat en het je te veel
wordt dan moet je wel het volgende

-

-

-

-

bedenken; goed kunnen schaken is een
teken van een verloren jeugd. Dus
Henk Jan het verlies in de vierde partij betekent dat jij een uitstekende
jeugd hebt. Ik ben daar blij mee. Hans
11-08-2006 00:37 - Hans Lodeweges
Het is koud in IJsland. Gelukkig kan
ik me goed opwarmen bij het spel van
de Evengroenen. Komende winter kom
ik weer op bezoek in Moordrecht. Laat
moeders Evengroen de erwtensoep
maar alvast klaarmaken. Groet Bobby
11-08-2006 00:28 - Bobby Fischer
Als ik die Evengroenen zie spelen dan
ben ik blij dat ik gestopt ben. Groetjes
11-08-2006 00:24 - Kasparov
Sterkte in het laatste stuk voor de
EVENGROENEN. Henk Jan knap dat
je weer wat puntjes pakt want de vierde was een ramp. Super goed gespeeld
en eigenlijk gewonnen. (Ik ben er nog
ziek van) Jammer dat je in de eindfase
onderuit ging. Probeer nog wat rating
te pakken!!!!! Groetjes van lotte en
heel veel zoenen van eva doeiiiiiiiii
11-08-2006 00:21 - gerard van der
wouden
Vette kus van: trudy, lizet, meriam,
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nera, anneloes, marlies, agnes, maria,
evelien, karin en natuurlijk van gerda.
groetjes xxxxxxxxxxxxxx Morgen winnen he!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
08-08-2006 21:07 - fan club henk jan
en ruben Evengroen.
Hieronder een verslag van hun wedervaren in Hengelo, waarbij wat extra aandacht voor Henk-Jan. Hij behoort inmiddels tot de IJsseltoppers en dat betekent
dat je wat meer in de schijnwerpers komt.
Ruben, de oudste, speelde in groep B.
Geen misselijke tegenstanders, van de 91
deelnemers waren er 30 met een rating
van meer dan 1800 waaronder 9 zelfs met
meer dan 2000.In dat geweld kon Ruben,
die op dit moment op 1513 staat, natuurlijk geen hoofdrol spelen. Met 3,5 punten
kwam hij niet verder dan een 72e plaats.
Dat viel wat tegen, tenslotte waren er ook
nog zo’n kleine twintig deelnemers en
deelneemsters met een rating onder de
1500. Dat bleek ook uit zijn TPR van
1393. De goede concentratie was er niet
altijd, maar dat kon soms ook van zijn
tegenstanders/sters worden gezegd. Een
aardig voorbeeld was de partij met wit
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tegen Marieke Dirksen uit Valkenswaard.
Na de 14e zet van zwart is de stand als
volgt:

Het hoofdthema is waarom wit (Ruben)
hier en later niet slaat op a5 en waarom
zwart het aanvankelijk niet nodig vindt
om met axb4 het pionverlies te voorkomen. Oorzaak is vermoedelijk de dreigende zwarte aanvalskansen met een paard in
de hoofdrol.
15.Tc1 g5 16.h3 Nog steeds kon bxa5.
16...g4 17.Lxg4 Lxg4 18.hxg4 Tg8 19.f3
Nog niet echt nodig, ook nu kon bxa5 nog
en b5 ziet er eveneens wel goed uit.
19...Lf6 20.Kf2 Lh4+ 21.Ke2 Dg5
22.Db3 Na 22.bxa5 Lxe1 23.Lxe1 heeft
wit hier uitstekende winstkansen:
23.....Pxg4 24.fxg4 Dxg4+ 25.Tf3 Dxg2+
26.Lf2+- of 23...bxa5 24.Tb1 Pxg4
25.fxg4 Dxg4+ 26.Tf3 Dxg2+ 27.Lf2
Tab8 28.Tb5 Txb5 29.cxb5+- 22...axb4
23.axb4 Lxe1 24.Lxe1 Pxg4 25.fxg4
Dxg4+ 26.Df3 Het wordt lastig verdedigen, er dreigt ook Pxb4 en daarna Txa4.
Ook na het door Fritz aanbevolen 26.Tf3
blijft het lastig. 23…Dg6 (26...Dxg2+
27.Lf2 Tg3 28.Tcc3 en wit kan met c5
voor de winst gaan.) 27.Lf2 (27.Db1?
Pxb4!) 27...Dxe4+ 28.Kf1 Dg6 29.g3 fxg3
30.Lxg3 Taf8. 26...Dxg2+ Beter nog
26...Pxb4! 27.Dxg4 Txg4 28.Kf3 Tg6=.
27.Dxg2 27.Tf2 Dxf3+ 28.Txf3 Pxb4=
27...Txg2+ 28.Tf2 Daarmee wordt, na
Txf2, b4 opgegeven en ook het geslonken
voordeel van wit. 28.Kf3!? was nog de
beste kans. 28...Tg1? 29.Tf1? Pion b4
moet worden gedekt, dus aangewezen was
Tb1. 29…Tg2+ 30.Tf2 Tg1 31.Tc2 Pxb4
32.Lxb4 Txa4 33.Le1 Ta3 34.Ld2 Tag3
35.Th2 Kg7 36.Kf2 (0,5-0,5).
Een groep lager, in groep C, behoorde
Henk-Jan met zijn rating van 1893 tot de
kanshebbers. Hij behoorde tot de 12 deelnemers (van de 108) met een rating boven
de 1800. Met drie overwinningen in de
eerste drie ronden gaf hij zijn visitekaartje
af. Toen begon het echte werk. Zijn partij
om de koppositie tegen Mehran Kamali

(1952), die speelt bij Zukertort
Amstelveen 5 (promotieklasse SGA), kon
live op internet worden gevolgd. De partij
werd door de IJssel voorzitter en secretaris nauwlettend gadegeslagen. Was het
stukoffer wel goed vroegen zij zich af? De
tegenstander had nog maar weinig
bedenktijd en de stelling was lastig. HenkJan antwoordde bijna a tempo. Te snel?
Wellicht, want ineens was het over. Een
overzien schaakje maakte een einde aan
alle illusies. De beide toeschouwers op
afstand vonden een wel zeer overtuigende
winstgang, maar ook zij hadden te snel
gehandeld en Fritz voorzien van een verkeerde stelling. Toch was de winst er wel.

Hieronder de volledige partij Henk-Jan
Evengroen - Mehran Kamali.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3
0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 9.b4
Pd7 10.Pd2 f5 11.f3 f4 12.La3 Zoals
gebruikelijk in het koningsindisch, damevleugel tegen koningsvleugel. Met La3
wordt de opmars van c5 voorbereid. Zwart
laat het allemaal gebeuren en gaat verder
op de koningsvleugel. 12...g5 13.c5 Pg6
14.Pc4 Pf6 15.Db3 Na direct 15.cxd6
cxd6 16.b5 Pe8 en dan Tc1 of Db3 heeft
wit al goede kansen. Die kiest echter eerst
voor versterking van de aanval. 15...Pe8
16.Tac1 h5 Verdubbeling van de torens
op de c-lijn en dus Tf2 en Ld3 lijkt nu het
beste plan. Maar wit gaat voor een ander
plan.

17.Pb5? Gewaagd en na 17...a6 tot mislukken gedoemd.17...Tf7? 17...a6
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18.Pxc7? Dxc7 19.Pxd6 Pxd6 20.cxd6
Db6+ met prima spel voor zwart. Na de
tekstzet heeft wit met 17.cxd6 nog goede
perspectieven. 18.Pxc7? Het stukoffer.
Niet goed, zo blijkt. Veel beter was het
alternatief18.cxd6 cxd6 19.Pc3 Tc7
20.Tc2. 18...Txc7 19.Pxd6 Pxd6 20.cxd6
Txc1 21.Txc1 Ld7? Hier mist zwart
21...Lf8! en met het schaakje op b6 gaat
pion d6 voor wit verloren. 22.Tc7 b5
23.Dc3 Lf8 24.Dc5 a6? Een misser en dat
biedt tegenkansen! Gunstig voor zwart
was 24...Le8 25.Txa7 Lxd6 26.Df2 Db8
27.Txa8 Dxa8 28.Db6 Dxa3 29.Dxd6
Dxa2-+ 25.Db6 en nog meer kansen na
een tweede misser. 25...Le8? 25...De8!
26.d7 Lf7 27.Db7 Tb8

28.Dxb8?? Een fatale misser, het schaak
op a7 overzien. Na 28.Tc8 Txb7 29.Txd8
Kg7 - er dreigde Txf8+ - 30.Txf8 Txd7
31.Tc8 heeft wit zijn stuk terug en daarbij
nog een plus pion. Na het omspelen La3
via b2-c3-e1 naar f2 ziet het er goed voor
hem uit b.v. 31...Td6 32.Lb2 Kf6 33.Lc3
h4 34.Le1 Pe7 35.Ta8+-. 28...Dxb8
29.Tc8 Da7+ (0–1)
Dat was dus balen en het leek voor hem
een keerpunt in het toernooi. Vier daarna
volgende partijen tegen, gezien de rating
van respectievelijk 1679, 1659,1592 en
1407, zwakkere tegenstanders eindigden
in remise. Winstkansen waren er wel zo
bleek later.
Tegen Floris Busscher kwam na 23 zetten
de volgende stelling op het bord:
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Henk-Jan (wit) speelde 24.Dg3 en na
24…e5 25.Dxe5 Dxe5 26.dxe5 Txe5
27.Kf2 La6 28.Tc1 c5 werd remise overeengekomen. Hij mist hier echter een
goede kans met 24.Tf6! met de dreiging
Pf4 en Lxg6. Bijvoorbeeld: 24….dxc4
25.Lxg6 Pd5 26.Lf7+ Kh8 27.Txe6 Dxg5
28.Txe8+ Kg7 29.Tg8+ Kf6 30.Txg5
Kxg5 en een kansrijk eindspel met een
plus pion. Nog beter voor wit is het alternatief 24…Kh8 25.Pf4 Tg8 26.De5 Tg7
27.Pxe6 +Een ronde later werd met zwart tegen Joost
Hoogland in navolgende stand na 21…Le7
22.Dd3 Tg7 remise overeengekomen.

Toch was er nog een kans, namelijk
21…Lh4! De zet 22.Pcxd6 is namelijk
niet goed voor wit vanwege 22...Pxd6
23.Pxd6 Lh3! Om de dreiging Lh3 te
pareren is dan 22.Dd3 de beste keus, maar

na 22…Dg6 23.Dd2 Lh3 24.Pg3 Dg7 heeft
zwart toch goede winstmogelijkheden.
In de ronde daarop liet hij met een blunder
in de slotfase de volle winst glippen. In de
laatste ronde is er dan weer een vol punt.
De Belgische Hanne Goossens, die strijdt
om het beste meisjesresultaat is het slachtoffer. Met 1853 is zij een speelster die
blijkbaar van wanten weet, maar na een
speculatieve 16e zet van Henk-Jan gaat zij
danig in de fout. Hieronder deze partij,
Schots voor de opening liefhebbers.
Henk-Jan heeft zwart.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5
5.Le3 Df6 6.c3 Pge7 7.Lc4 0–0 8.0–0 b6
9.f4 Lb7 10.Dd3 d5 11.exd5 Pa5 12.Pd2
Pxc4 13.Pxc4 Pxd5 14.Pe5 Tad8
15.Tad1

Zwart is in het voordeel. Wit heeft weinig
bewegingsvrijheid die met Tfe8 nog meer

kunnen worden ingeperkt. Maar hij kiest
voor het verrassende 15...Ba6!? Na het
enige goede antwoord Pg4 lijkt het voordeel van zwart knap geslonken, bv.
16.Pg4 Dh4 17.Dxa6 Dxg4 18.h3 Dh4
19.Lc1 Tfe8. Maar zij speelt 16.c4?? Nu
is het snel uit. 16...Lxc4 17.Pxc4 Pxe3
18.Pxe3 Txd4 19.Dc3 Txd1 20.Txd1
Dxf4 21.Te1 Te8 22.Kh1 Txe3 (0–1)
Met 6 punten eindigde hij op de 22e plaats
met een TPR van 1799. Geen slechte prestatie maar er had duidelijk meer ingezeten,
immers met drie halfjes meer zou het
podium gehaald zijn. Alhoewel in dat
geval ook de tegenstanders nog wel wat
sterker zouden zijn geweest.
Bernard leverde in groep E (66 deelnemers en deelneemsters) een bijzondere
prestatie, want hij behoort sinds dit toernooi tot degenen die hebben gewonnen
van Van Wijgerden en remise gespeeld
hebben tegen Piket. Vooraanstaande
Nederlandse schakers, maar in dit geval
natuurlijk hun nazaten t.w. Thymen Piket
en Ton van Wijgerden. Voorts won hij
ook nog van Philip van Scheltinga een
Nederlandse jongen die in New York
woont. Na een wat aarzelend begin met
driemaal remise en een verliespartij kreeg
hij de smaak te pakken. Viermaal winst op
rij betekende dat het podium in zicht
kwam. De latere nummer twee van het
eindklassement, Stijn Gieben, gooide echter roet in het eten. Uiteindelijk werd hij
zestiende met 8 uit 13 en dat was toch een
halfje meer dan vorig jaar. (Aad)

flitsende start de ijssel 1 net niet genoeg voor de overwinning
De IJssel 1 laat na een flitsende start de
winst liggen tegen het sterke CHESS 1 uit
Vlaardingen.
Met twee invallers trok het eerste team
van De IJssel richting Vlaardingen om
gelijk in de 1e ronde de krachten te meten
met één van de medefavorieten voor het
kampioenschap van de 1e klasse.
Gerard van der Wouden werd op het laatste moment opgetrommeld om voor de
zieke Ronald Mandersloot in te vallen.
Geen gemakkelijke klus om Ronald te
vervangen. (De laatste twee seizoenen
goed voor 7 uit 8!). Maar zoals onze voorzitter al eerder heeft laten zien speelt hij
dan juist op zijn sterkst!
Zonder zenuwen ging hij zijn tegenstander
te lijf. In het late middenspel stond Gerard
al beter en had een pionnetje meer. In het
eindspel kreeg zijn tegenstander gevaarlijke tegenkansen en had een vrijpion die tot
de voorlaatste rij kon oprukken. Zijn

tegenstander gaf deze pion in de veronderstelling met een penning een stuk te winnen, maar kwam bedrogen uit. Gerard had
nog een mooie laatste truc waarna zijn
tegenstander gelijk opgaf. Een kwartiertje
later had ook Henk-Jan Evengroen zijn
tegenstander knock-out. In een grünfeld
indier kwam Henk-Jan wat pionnetjes
voor die zijn tegenstander niet meer terugzag. Zonder zijn tegenstander tegenspel te
gunnen haalde Henk-Jan de overwinning
knap binnen. Een droomstart, de twee
invallers zetten binnen 1,5 uur de 0-2 op
het scorebord!
Een klein uurtje later had ook Jan
Evengroen zijn taak voor het team volbracht. De strijd tussen de clubkampioen
van Moordrecht en de clubkampioen van
Vlaardingen eindigde in remise. Een puike prestatie van Jan tegen de sterke Ron
Burgerhout die de laatste twee seizoenen
in de RSB maar liefst 12,5 uit 14 wist te
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scoren. Hans Lodeweges kwam vanuit de
opening niet in zijn favoriete spel. Ook
later lukte het hem niet om tegen de sterke
Kees van der Weijden zijn eigen draai aan
de stelling geven. Om 22:40 feliciteerde
Hans zijn tegenstander, 1,5–2,5. René
Ordelman had een kleine plus in het eindspel, maar dit was uiteindelijk niet voldoende voor de winst nadat een eindspel
met ongelijke lopers op het bord kwam,
2–3. Kort daarna scoorde Pim te Lintelo
het volgende volle punt. Met wit spelend
tegen een Boedapester Gambiet zette hij
zijn tegenstander positioneel onder druk.
Dit resulteerde op de 17e zet tot het binnendringen van een wit paard op e6, waarna stukverlies voor zwart niet meer te
voorkomen was. Er volgden nog de verplichte (snelle) zetten, beide spelers hadden nog een kwartier voor de laatste 17
zetten tot aan de eerste tijdcontrole. Nadat
de tijdcontrole was gehaald stond zijn
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tegenstander inmiddels twee stukken achter en staakte de strijd, 2–4. Frank Visser
bracht in het vroege middenspel een kwaliteitsoffer. Dit leverde aanvankelijk interessant spel op. Het lukte Frank echter
niet om het initiatief vast te houden en
nadat zijn tegenstander het initiatief over
kon nemen kwam Frank onder zware druk
te staan. Uiteindelijk was de stelling voor
Frank niet meer remise te houden, 3–4.

Bij Ad Multem ging het lange tijd gelijk
op. Het leek er de hele avond op dat deze
partij in remise zou gaan eindigen. In het
late eindspel verloor Ad echter een
belangrijke pion en belandde uiteindelijk
in een verloren toreneindspel. Deze kans
liet zijn tegenstander, ondanks verzet van
Ad, zich niet meer ontnemen, 4–4.
De IJssel 1 was dicht bij een overwinning
en na een 4-2 voorsprong voelt een 4-4

gelijkspel altijd een beetje zuur. Het was
een gemiste kans om een concurrent op
achterstand te zetten, maar gezien het vertoonde spel waarschijnlijk toch een
terechte uitslag. Het was helemaal het
avondje van de witspelers. Met 7-1 hebben de witspelers de spelers met de zwarte
stukken ingemaakt. (Pim)

CHESS 1

(1867)

-

De IJssel 1

(1870)

4

-

4

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

(2133)
(2001)
(1872)
(1819)
(1857)
(1826)
(1837)
(1589)

-

J. Evengroen
H. Lodeweges
P. te Lintelo
F. Visser
H.J. Evengroen
R. Ordelman
G. v.d. Wouden
A. Multem

(1978)
(1861)
(1956)
(1943)
(1893)
(1855)
(1725)
(1748)

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

-

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

-

Krimpen a/d IJssel 2
Dordrecht 2
De Pionier 1

(1799)
(1790)
(1776)

4
5
5,5

-

4
3
2,5

R. Burgerhout
K. van der Weijden
M. van der Hidde
R. Mersch
B. van Driel
M. van der Vaart
C. van Toor
B. Voogt

Overige uitslagen in klasse 1A, 1e ronde:
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
Oostflakkee 1
WSV 1

(1858)
(1781
(1860)

zevenklapper voor de ijssel 3
De IJssel 3 heeft kampioensaspiraties.
Teamleider Rien Duine kan hiervoor putten uit een ruim aantal goede krachten.
Degenen die voor de eerste wedstrijd
tegen Papendrecht/Alblasserdam 4 achter
het bord verschenen deelden de eerste
klap uit, een zevenklapper bleek aan het
slot.
Reeds na luttele minuten had Panc Vink
met een bliksem aanval een vol stuk buitgemaakt. Daar voegde hij nog een paar
pionnen aan toe en toen was het uitschuiven geblazen. Toch was hij niet de eerste
die het punt liet noteren. Die eer ging naar

Bas Meijers die zijn tegenstander op de
15e zet plotseling kon mat zetten.
Schoonhovenaar Aad van der Meer, die
zijn RSB debuut voor De IJssel maakte
zorgde, ook al met een mooi mat voor de
3-0. Aan het laatste bord blunderde Teus
Boere al vroeg een stuk weg. Zijn tegenstander bleef daar echter niet bij achter en
compenseerde dit door zijn dame weg te
geven. Ook hier ging de winst uiteindelijk
naar Moordrecht. Het werd 5-0 door
Ruben Evengroen. Een gedegen koningsaanval werd met mat afgerond. Het zesde
punt kwam op rekening van Erik-Jan

Noomen. Ook hij had in de beginfase al
een stuk buitgemaakt. Een koningsaanval
met een opstomende pion werd gepareerd
en met een mooie slotcombinatie werd het
6-0. Aan het tweede bord viel het enige
punt voor de tegenstanders. Frans Dubois
had hier lang uitzicht op een goed resultaat. Een misser maakte daar plotseling
een einde aan, 6-1. Rien Duine wilde aan
bord 1 niet onder doen voor zijn teamleden. Na een mislukte opening leken er
weinig kansen weggelegd. Na goed
besteed denkwerk kon hij echter in het
eindspel beslissend toeslaan (7-1). (Aad)

De IJssel 3

(1534)

-

Pap./Alblasserdam 4

(1258)

7

-

1

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

(1651)
(1484)
(1560)
(1539)
(1526)
(1519)
(1513)
(1485)

-

T. Punt
W. Roodnat
L. Kemper
J. de Ruijter
R. Koorneef
E. Huigens
J. Lip
P. de Bruin

(1389)
(1435)
(1415)
(1262)
(-------)
(-------)
(1043)
(1003)

1
0
1
1
1
1
1
1

-

0
1
0
0
0
0
0
0

-

WSV 4
Erasmus 7

(1495)
(1538)

1,5
5

-

6,5
3

R.Duine
F. Dubois
A. vd Meer
P. Vink
E.J. Noomen
B. Meijers
R. Evengroen
T. Boere

Overige uitslagen in klasse 4C, 1e ronde:
Kr. a/d IJssel 5
HZP Schiedam 3

(1455)
(1488)
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driemaal evengroen op het RSB PK
Eind augustus meldden de drie oudste
Evengroenen zich in Rotterdam voor
deelname aan de PK (Persoonlijke
Kampioenschappen) van de RSB. Met
nog 34 deelnemers gingen Jan en HenkJan voor de hoofdprijs, de A-groep dus.
De rating ondergrens was hier 1750,
maar de meeste deelnemers zaten ruim
boven de 1800 waarvan zelfs bijna de
helft meer dan 2000 ratingpunten telde.
Van hun beiden behaalde Jan hier met 4
uit 7 het beste resultaat. De hoogingeschaalde deelnemers Rob van der Plas
(2159) en Oscar Veen (2185), beiden
spelers van RSR Ivoren Toren 1 (1e klasse KNSB), waren te sterk en ook tegen
Erasmus speler Andrzej Pietrow (2087)
beet hij in het zand. De mindere goden
gingen er echter allen aan en met 4 uit 7
eindigde hij op de 13e plaats met een
TPR van 2024. Henk-Jan, die debuteerde
in de A-groep, deed weinig voor hem
onder. Ook voor hem twee tegenstanders
uit het eerste van RSR Ivoren Toren t.w.
oud RSB kampioen Wim Koster (2189)
en Joost van Rosmalen (2165). Tegen
Koster werd verloren, maar tegen Van
Rosmalen, de nummer drie in de eindrangschikking, boekte hij een zeer verdienstelijke remise. Ook de remises tegen
RSR Ivoren Toren speler Paul Tromp en
tegen Leo Kranenburg (1991) van

Felicitaties van RSB-voorzitter
Koorevaar voor de prima
prestaties van Ruben Evengroen.

Spijkenisse mochten er zijn. Met voorts
winstpartijen tegen 3-Torens voorzitter
Arno van Houten (1821) en Onesimus
man Harm den Oude (1821) finishte hij
met een 50% score, een halve punt minder dan zijn vader, als 21e met een TPR
van 1979. Winnaar van groep A en RSB
kampioen werd de man met de hoogste
rating Harold van Dijk (2244) van
Krimpen a/d IJssel.
In groep B (40 deelnemers) deed Ruben
lange tijd mee met de koplopers. Het
begon met een overwinning op het
inmiddels bij Messemaker spelende
meisjes talent Naomi Snikkers (1721).

Haar enige nederlaag bleek later.
Vervolgens winst tegen Onesimus speler
Jacques Goud (1700) en remises tegen
de latere winnaar, de 79-jarige Jan van
der Kooij van Erasmus (1678). Ook
Messemaker coryfee Ab Scheel ging aan
het mes. In de laatste twee ronden ging
het echter mis, tegen zowel Thijs
Groenendijk (Spijkenisse, 1763) als
Ruud van de Pasch (Onesimus) werd verloren. Met 4 uit 7 werd hij tenslotte 9e in
de eindrangschikking, maar wel met een
TPR van 1804 en als je zelf een rating
van 1513 hebt, is dat een meer dan uitstekende prestatie. (Aad)

rapidcompetitie 1e ronde
De rapidcompetitie telt ook dit jaar vier
speelronden (18/9, 6/11, 4/12, 22/1). Als
competitiesysteem is weer gekozen voor
het oude groepensysteem dat lange tijd in
gebruik was voor de clubcompetitie. De
eerste ronde ging van start met drie groepen van zes ingedeeld op basis van
rating. In elke groep speelde men 5 partijen met een bedenktijd van 15 minuten
per persoon per partij. Jeugdspelers konden desgewenst minder dan 5 ronden
meespelen.
De nummers 1 en 2 (of drie indien de
clubkampioen hierbij hoort) in de eindstand na drie speelronden krijgen een uitnodiging voor deelname aan de invitatiegroep en de nummers 3 (of 4) t/m 5 (of
6) voor de kandidatengroep voor het

VINK Top 12 toernooi 2007.
In groep A deelden Jan Evengroen en
Pim te Lintelo de eerste plaats. Jan verspeelde punten door een salon remise
tegen Henk Jan en verlies tegen Frank
Visser. Pim verloor van Jan en speelde
remise tegen Frank. Frank was dus goed
op dreef tegen de toppers, maar verloor
van de jeugd. Zowel tegen Henk-Jan
Evengroen als Léon Jacobse dolf hij het
onderspit. Léon, die maar vier ronden
speelde, had geen succes tegen de toppers maar won behalve van Frank ook
van Henk Jan. Ronald Mandersloot experimenteerde er op los, maar dat had
alleen tegen Henk-Jan succes. In groep B
trok Ad Multem aan het langste eind.
Remise tegen Justin Jacobse en verlies in

15

de laatste ronde tegen Aad van den Berg
was de enige averij die hij op liep.
Nummer twee, Aad, verspeelde punten
door verlies tegen Rien Duine en remise
tegen Leen Boonstra. Rien won ook nog
van Leen en scoorde een halfje tegen
Justin en legde daarmee beslag op derde
plaats. Justin speelde maar drie ronden
mee (driemaal remise) en miste Aad en
Leen. In de laatste groep verloor Bas
Meijers alleen zijn eerste partij tegen
Panc Vink. Met vervolgens viermaal
winst werd hij ruimschoots eerste. De
tweede plaats werd gedeelde door Panc
en Teus Boere. Na een onderlinge remise
verspeelde Panc zijn kansen op groepswinst door verrassend verlies tegen
Bastiaan Rietveld.
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De stand na deze eerste ronde:
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. (A)
te Lintelo (A)
Visser (A)
Jacobse, L. (A)
Mandersloot (A)
Evengroen, HJ (A)
Multem (B)
Berg, A.vd (B)
Duine (B)
Boonstra (B)
Jacobse, J. (B)
Meijers (C)
Berg, M.vd (B)
Veld, in 't (B)
Boere(C)
Vink, P. (C)
Rietveld, B. (C)
Vink, J. (C)
Dubois(C)
Smirren, T. v. (C)
Rietveld, S. (C)

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e ronde

totaal
punten

8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
4
6
6
4
4
4
4
4
4
4

15
15
15
15
15
15
9
9
9
9
9
3
9
9
3
3
3
3
3
3
3

19
19
15
14
12
11
19
18
15
14
13
21
12,5
11
19
19
13
12,5
12,5
9
9

42
42
38
37
35
34
34
33
30
29
28
28
27,5
26
26
26
20
19,5
19,5
16
16

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Voor een niet gespeelde partij (bijvoorbeeld bij
jeugdspelers) 2 punten.
Bij gemelde afwezigheid voor een speelronde totaal 12,5 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6 en 4 voor resp. A-, B- en C-groep. Als startpunten worden voor de A-, B- en C-groep resp. 15, 9 en 3 punten toegekend. Na
de 1e, 2e en 3e ronde wordt steeds een derde deel van deze startpunten in mindering gebracht.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin ze bij aanwezigheid zouden zijn uitgekomen.

zuinige overwinning voor de ijssel 2 in maassluis
De RSB competitie voor dit seizoen ging
van start gegaan met de wedstrijd tussen
Maassluis 1 en De IJssel 2. Het werd een
zuinige overwinning voor het IJssel team dat
tegen de vorig seizoen gepromoveerde
tegenstander op papier favoriet was.
Het eerste punt viel aan het laatste bord.
Huibert Looren de Jong verschalkte zijn
tegenstander in de opening wat een geheel
onbeschermde koning opleverde. Het voordeel nam zienderogen toe en de partij werd
daarna vlot uitgespeeld. Léon Jacobse zorgde voor 2-0. Hij trok in zijn favoriete opening als altijd de aanvalsregisters open en
met succes. Een tegenvaller viel aan bord 6,
hier werd Leen Boonstra in een totaal
gewonnen stelling met veel materiaal voorMaassluis 1
1. M. Poot
2. M. Bergen
3. M. Kroes
4. G.J. Dijkstra
5. M. Sadegnnezjad
6. A. Aryob
7. P. Blok
8. K. Parre

(1672)
(1781)
(1758)
(1726)
(1777)
(1555)
(1799)
(1556)
(1422)

Overige uitslagen in klasse 2A, 1e ronde:
Erasmus 3
(1758)
Onesimus 1
(1816)
3-Torens 1
(1744)

deel het slachtoffer van een ‘schwindel’.
Zijn tegenstander, gezien zijn 4 uit 4 vorig
seizoen en een rating van bijna 1800 een
gevaarlijke opponent, hield hem vervolgens
in de houdgreep en na dameverlies was het
over en uit. Beter nieuws kwam er van de
borden 3 en 5. Menno van Dijk slechtte de
verdediging van Sadegnnezjad en Justin
Jacobse trok aan het langste eind tegen
Dijkstra. (4-0). Het halfje voor de winst
kwam van Gerard van der Wouden aan het
tweede bord. Daar zag het aanvankelijk niet
naar uit. Hij kwam twee pionnen achter,
maar in het toren eindspel krabbelde hij
terug. Eeuwig schaak en het winnende halve
puntje liet hij niet lopen (4,5-1,5). In de laatste twee partijen kon Maassluis met hulp van

de tegenstander nog wat terug doen.
Kopman Henk-Jan Evengroen verspeelde in
de slotfase tegen clubkampioen van
Maassluis goede kansen en ging in de laatste
minuut volledig ten onder. Ook Aad van den
Berg sneuvelde. Aanvankelijk overwicht had
zich niet uitbetaald. Een paard tegen een
pion in de plus, dat wel, maar wel een erg
ver opgerukte pion. Die kon worden gestopt,
maar kreeg hulp van een tweede opstomende
pion. Zijn tegenstander kwam echter in zetdwang en remise door herhaling van zetten
was binnen handbereik. Aad dacht echter dat
er toen meer te halen viel en kreeg het
spreekwoordelijke deksel op zijn neus.
Eindstand 4,5-3,5, dat had wel wat beter
gekund vond men achteraf. (Aad)

-

De IJssel 2
H.J. Evengroen
G. vd Wouden
L. Jacobse
J. Jacobse
M. v. Dijk
L. Boonstra
A. vd Berg
H. Looren de Jong

(1701)
(1893)
(1725)
(1724)
(-------)
(1693)
(1655)
(1628)
(1589)

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

-

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

-

WSV 3
H.I.Ambacht 1
Messemaker 1847 4

(1599)
(1714)
(1581)

6
5
5,5

-

2
3
2,5

16
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aanpassing competitiesysteem
Er was wat onvrede over het functioneren
van competitiesysteem. Tijdens de ledenvergadering stelde het bestuur een aantal
wijzigingen voor om hieraan tegemoet te
komen. Hoewel de aanwezigen instemden
met die voorstellen, was het niet voor
iedereen helemaal helder. Hieronder voor
hen en de afwezigen een nadere toelichting.
- Deelnemers die zich niet afmelden
voor een competitieronde krijgen niet
zoals vorig jaar gebruikelijk was de
helft van hun waarderingsgetal maar
een kwart. Niet gemelde afwezigheid
wordt dus voortaan bestraft.
- Iedere deelnemer kan tijdens de competitie tweemaal een bye opnemen.
Bij een bye krijgt men twee derde van
zijn waarderingsgetal in tegenstelling
tot bij een afmelding waarbij men de
helft van zijn waarderingsgetal krijgt.
Bij deelnemers die hun bye aan het
slot van de competitie niet hebben
opgenomen zullen door de competitieleider de twee laatste afmeldingen in
een bye worden omgezet.

-

-

Deelnemers die minder dan twee wedstrijden per cyclus spelen, krijgen
voor de niet gespeelde wedstrijden
niet de helft maar een kwart van hun
waarderingsgetal. Een opgenomen bye
geldt voor een gespeelde wedstrijd.
Bij een winstpartij kan men nooit minder punten krijgen dan twee derde van
het eigen waardegetal.

Hoe gaat nu de puntentelling?
Iedere deelnemer heeft een waardegetal,
dat waardegetal wisselt al naar gelang van
de resultaten. Bij winst krijgt men de punten overeenstemmend met het waardegetal
van de tegenstander, bij remise twee derde
deel en bij verlies een derde deel van dit
waardegetal.
Wanneer men niet mee kan spelen vanwege clubactiviteiten (RSB wedstrijden)
krijgt men twee derde van het eigen waardegetal. Bij afmelding de helft en bij
afwezigheid zonder afmelding een kwart
van het eigen waarderingsgetal. In het
geval dat men geen tegenstander heeft of

een bye opneemt krijgt men twee derde
van het eigen waarderingsgetal en als men
meer dan viermaal per cyclus (resp. ronde
1 t/m 7, 8 t/m 13, 14 t/m 19, 20 t/m 25 en
26 t/m 31) afwezig is, krijgt men voor de
niet gespeelde wedstrijden een kwart van
het eigen waarderingsgetal.
In het systeem wordt steeds gerekend met
het actuele waarderingsgetal, eerdere uitslagen worden steeds op basis hiervan
herberekend.
De score in punten is niet direct van
invloed op de indeling van de wedstrijden.
De indeling vindt plaats op basis van de
clubrating. Die clubrating wordt wel beïnvloed door de resultaten en kan dus stijgen
of dalen. Per cyclus kan men maar éénmaal dezelfde tegenstander treffen en normaal gesproken zal het aantal bye’s vanwege het niet beschikbaar zijn van een
tegenstander beperkt blijven tot één keer
gedurende de gehele competitie. (Aad)

uit de media
Hoe verkrijgen experts op uiteenlopende
gebieden hun bekwaamheid? Welk aandeel moet worden toegeschreven aan aangeboren talent en welk aandeel aan intensieve training? Dat was de strekking van
het artikel The Expert Mind van Philip E.
Ross in Scientific American van 24 juli jl.
Dit artikel kreeg ook de nodige aandacht
in schakerskringen omdat het antwoord
werd gezocht in studies bij schaakmeesters. De bekwaamheid in schaken berust
op gestructureerde kennis en kan worden
gemeten en is daarom bij uitstek een
geschikt model voor een dergelijke studie.
Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat die gestructureerde kennis kan
worden aangeleerd. Dankzij computer
ondersteunde training leidt dat er toe dat
er steeds jongere grootmeesters komen.
De Polgar familie is een voorbeeld van

wat door studie in het schaken kan worden
bereikt. Motivatie blijkt daarbij, volgens
het artikel, een belangrijker factor te zijn
dan aangeboren geschiktheid. Aardig is
het voorbeeld van Capablanca, in zijn tijd
aangemerkt als natuurtalent, die zich
beroemde op het feit het schaakspel nooit
te hebben bestudeerd. Ooit won hij 168
partijen op rij tijdens simultaanwedstrijden. Op de vraag hoe hij zo goed en snel
kon spelen en hoeveel zetten hij vooruit
berekende, antwoordde hij: ‘Ik zie maar
één zet vooruit, maar het is altijd de goede’. Zijn snelle waarneming was, volgens
Ross, echter een product van de training
die hij kreeg doordat hij zoveel tijd
besteedde aan het spelen van partijen.
Van 19-29 augustus vond in Amsterdam
een bijzonder schaaktoernooi plaats, het

NH Chess Tournament. Een toernooi tussen zes rijzende sterren (Rising Stars) met
een gemiddelde leeftijd van 17,6 jaar en
zes ervaren veteranen (Experience) met
een leeftijd van gemiddeld 51,8 jaar. Het
toernooi kreeg weinig publiciteit en daardoor weinig bezoekers. Dat was jammer
want volgens info op www.schakers.info
was het zeer de moeite waard en heeft
‘Schakend Nederland geblunderd’ met het
missen van een bezoek aan dit toernooi.
Speciale aandacht was er in de AD
Sporteditie van 29 augustus. ‘Een verschil
van 171 jaar ‘, luidde de kop boven het
artikel van Pim Sedee. ‘De verschillen
tussen de jeugd en de ouderen zijn
miniem, aldus Daniel Stellwagen, ‘de
ouderen hebben meer ervaring, wij zijn
frisser en mogen gebruikmaken van een
coach.’ Hieronder de resultaten met de
deelnemers:

Carlsen
Karjakin
Wang Hao
Smeets
Stellwagen

Beliavsky
0,5/1
0,5/0,5
0/0,5
0/0
1/0,5

Ljubjevic
0,5/0,5
0,5/0,5
1/0,5
1/0
0,5/0,5

Andersson
1/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
0,5/1
0,5/0,5

Joessoepov
0,5/1
1/1
0,5/0,5
0,5/1
0/0,5

Nunn
1/1
0,5/0,5
0,5/0,5
0/1
0,5/0,5

totaal

6,5

4,5

4

3,5

3,5

17

totaal
6,5
6
5,5
5
5
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De jeugd won dus met 28-22 en verdiende
daarmee elk 2000 euro en 500 euro per
behaald punt. De verliezers moesten het
met 1000 euro minder doen. Magnus
Carlsen krijgt dankzij dit resultaat een uitnodiging voor het eerstvolgende blind- en
rapidschaak toernooi in Monaco, ook
bekend als het Amber toernooi.
Niet blindelings vertrouwen op internetinformatie, zo leerde wat zoekwerk naar
info over het Staunton toernooi in
Groningen, 1946. De internet encyclopedie Wikipedia meldde bij Botwinnik: ‘In
1946 wint Botwinnik het eerste zwaar
bezette toernooi na de Tweede Wereldoorlog te Groningen voor Max Euwe,
David Bronstein, Vasili Smyslov en Isaak
Boleslavski.’ Zoals men in het artikel
elders in dit nummer kan lezen, was
Bronstein niet van de partij. De derde
plaats was voor Smyslov gevolgd door
Najdorf, Szabo en dan pas Boleslavski.
Terwijl schakers nog steeds niet kunnen
wennen aan een wereld zonder Kasparov,
begint de sterkste speler aller tijden een
steeds bekendere verschijning te worden
in de internationale politieke arena. Hij en
andere tegenstanders van het regime van
Poetin, onder wie de voormalig adviseur
van de president op economisch gebied
Andrei Iljarionov, hielden begin juli de
bijeenkomst ‘Ander Rusland’, tegenhanger van de G8 (de acht leidende naties op
industrieel gebied) die van 15-17 juli in
St. Petersburg plaatsvond. Hoge functionarissen van andere landen dan de G8,
maar ook bijvoorbeeld de Britse ambassadeur in Rusland, kwamen samen om duidelijk te maken dat Rusland niet in de
buurt komt van de andere landen in de G8.
De boodschap van Kasparov en zijn
medestanders kan samengevat worden in
de volgende twee uitspraken: “The stability of Russia exists only in the mind of
Bush and Blair. It lives through high oil
prices and censorship.” Pogingen om te
voorkomen dat Rusland gastheer zou zijn
voor de G8 waren tevergeefs. (Bron:
www.Doggers-schaak.nl 12/07/06)
Schaken deed Kasparov echter ook. Het
NRC (Hans Ree) berichtte dat hij op 29
augustus even vrij van de politiek verscheen hij voor een eenmalige rentree in
een klein snelschaaktoernooitje in Zürich
dat georganiseerd was door de Zwitserse
bank Credit Suisse. Behalve hij deden
Anatoli Karpov, Judit Polgar en Viktor
Kortchnoi mee. Karpov heeft zich ook
teruggetrokken uit het serieuze schaak; hij
speelt vrijwel alleen nog snelschaaktoernooien en rapidtoernooien. Judit Polgar is
tijdelijk op non-actief. Zes weken eerder
had ze haar tweede kind gebaard, een

dochter die Hanna heet. Alleen Viktor
Kortchnoi, 75 jaar oud, schaakt nog met
alle krachten die in hem zijn. Hij onderbrak een toernooi in Spanje om even in
Zürich mee te doen en vloog nog dezelfde
dag naar zijn Spaanse toernooi terug.
Zelfs superman Kortchnoi kan zich dat
niet goed meer permitteren. In Zürich
behaalde hij slechts een half punt uit zes
partijen. Kasparov won het snelschaaktoernooi, samen met zijn oude rivaal
Karpov, met 4,5 punt uit 6 partijtjes.
Opvallend was het terugtrekken van het
team van landskampioen De Variant, het
laatste seizoen actief onder de naam Uboat Works, uit de hoogste klasse van de
KNSB competitie. De website van de vereniging meldde: 'Na het behalen van de
Europese Titel in 1998 en twaalf kampioenschappen in de meesterklasse, waarvan elf op rij, hebben we vastgesteld dat
er in het bestuur niet genoeg motivatie
meer is om in de nieuwe competitie opzet
uit te komen. Na afgelopen seizoen heeft
de KNSB besloten om de Meesterklasse
niet meer te beslissen met een Play-off en
na negen reguliere ronden de competitie te
beëindigen. De Variant heeft mede aan de
basis gestaan van de Play-offs en heeft de
eerste zes keer de organisatie op zich
genomen te Breda. Nu de Play-offs wegvallen is er niet genoeg motivatie overgebleven om al die inspanningen te verrichten die nodig zijn om op ons niveau te
blijven presteren.’
Een opzienbare schaaktransfer in de
Goudse regio, meervoudig winnaar van
het Zuidplas VINK Top 12 toernooi, Ben
van Geffen, verkast van Moerkapelle naar
Messemaker 1847. ‘Ik ben heel erg lang
met Moerkapelle getrouwd geweest, maar
het werd een relatie waarvan de liefde wat
is verdwenen’, liet hij optekenen door
Henk de Kleijnen in het AD Groene Hart
van 12 september. Na Het Zuiden dat later
overging in Europoort was hij vanaf 1977
actief betrokken bij het wel en wee van de
toen net opgerichte schaakvereniging
Moerkapelle. Onder zijn aanvoering werd
de club kampioen van de RSB en promoveerde daardoor in 1999 naar de KNSB
competitie. Ben: ‘Ik kon in de kleine
ledenkring niet echt meer uit de voeten.
Steeds weer dezelfde gezichten en wat
erger was, steeds weer dezelfde openingen.’ Bij Messemaker, waar interviewer
Henk de Kleijnen dit jaar zijn lidmaatschap inruilde voor Erasmus, zijn zij blij
met zijn komst.
Volgens berichten op internet en in de
dagbladpers op 12 september komen er
net als bij het tennis ook bij het schaken
Grand Slam toernooien. De pas opgerichte
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Chess Grand Slam Association (CGSA)
heeft daarbij met name het oog op de toernooien van Wijk aan Zee (Corus),
Linares, Bilbao en Sofia (MTel). Het aantal deelnemers moet minimaal 6 en maximaal 14 bedragen. Wie in deze toernooien
de meeste punten vergaart krijgt de hoofdprijs van 300.000 euro. De winnaar moet
wel aan alle vier de toernooien deelnemen. Het plan is ook dat de partijen niet
mediavrij worden gegeven. Er zal dus
moeten worden betaald voor de partijen of
ze verdwijnen achter een decoder.
Op 23 september ging in Elista de match
om de wereldtitel klassiek schaak tussen
titelhouder Kramnik en FIDE kampioen
Topalov van start. Vanaf het begin werd
het een echte wk match, zo één uit de
oude doos met een echt incident. Kramnik
nam een verrassende 2-0 voorsprong,
waarbij vooral navolgende misser in de
tweede partij opzien baarde.

In deze stand speelde wit (Topalov)
31.gxf8D en in plaats van 31…Kxf8
besloot zwart (Kramnik) tot 31….Lxf8??
Na 32.Txg4 Lg7 33.Dc7! is het dan
gewonnen voor wit. Ook Topalov zag het
niet en vervolgde met 32.Dg6+?
Merkwaardig genoeg kwam deze misser,
tijdens de partij al opgemerkt door commentator Inarkiev, niet aan de orde in de
rubriek van Lex Jongsma in de Telegraaf
van 30/9. Hij geeft wel 32.Txg4 Lg7,
maar gaat dan verder met 33.Dg6+, ook
hij mist dus de zet Dc7.
In de vijfde partij vervolgens verscheen
Kramnik niet achter het bord. Wegens
bezwaren van de Bulgaarse delegatie met
betrekking tot het te frequent toilet/rustkamer bezoek (Het persbericht in het AD
van 30 september sprak van gemiddeld 50
maal per partij! Volgens Kramnik met
name om zijn benen te strekken en het
drinken van water uit de kraan.) besloot
de commissie van beroep dat beide schakers van hetzelfde toilet gebruik moesten
maken en er niet meer voor elk een toilet
beschikbaar was. Dat was volgens het
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Europa Cup. Voor die wedstrijden willen
zij Kramnik inzetten, maar dan moet hij
wel twee keer uitkomen voor Groningen
in de KNSB competitie. Om aan de strijd
om de Europa Cup mee te kunnen doen
moet Groningen natuurlijk eerst wel kampioen van Nederland worden.

Kramnik kamp tegen de afgesproken
reglementen en dus verscheen hij niet achter het bord. De vijfde partij werd vervolgens voor hem verloren verklaard. Na tussenkomst van FIDE voorzitter
Ilyumzhinov werden de zaken weer teruggedraaid en de commissie van beroep
kreeg een nieuwe bezetting. Wat bleef
was de verloren vijfde partij. Kramnik
speelde verder onder protest en kreeg
daarin de sympathie van velen uit de
schaakwereld. Na een 6-6 eindstand won
Kramnik de beslissende rapidpartijen met
2,5-1,5 en is nu de enige echte wereldkampioen schaken. De prijs voor de winnaar, 1 miljoen dollar belastingvrij, werd,
gezien de gelijke eindstand, gedeeld.

De film The Luzhin Defence van de Nederlandse regisseur Marleen Gorris was al
eerder aanleiding tot een bijdrage in deze
rubriek (IJsselschaak 70). Ditmaal
opnieuw aandacht voor deze film die
onlangs op de TV werd uitgezonden. De
film is gebaseerd op het gelijknamige boek
van Vladimir Nabokov uit 1963 en ging in
2000 in première. Het verhaal gaat over de
mensenschuwe schaker Alexander Luzhin
die een toernooi speelt om het wereldkampioenschap. Tijdens het toernooi ontstaat
er een romance met een rijke jonge dame.
De schaker stort tijdens de finale echter
volledig in en moet in een sanatorium worden verpleegd. Het schaken wordt hem
verboden. Malafide personen proberen
hem alsnog de niet afgemaakte partij te
laten uitspelen. Op het moment dat hij in
het huwelijk zal treden lukt hen dat. Het
loopt echter slecht af, de schaker ontspoort
opnieuw en pleegt zelfmoord. Zijn vriendin vindt echter in zijn nalatenschap de winnende combinatie voor die partij en mag
die in de speelzaal uitvoeren. De stand na
het staken van de partij was:

Er valt nog meer te verdienen voor
Kramnik. In november treedt hij aan tegen
Deep Fritz, het beste computerprogramma
ter wereld. De inzet is 1 miljoen dollar.
Daarvoor moet hij de match over 6 partijen wel winnen anders moet hij het met de
helft doen. In 2002 speelde hij tegen de
vorige versie 4-4. Volgens Kramnik is het
monster veruit favoriet, maar is hij niet
kansloos. (AD 9/8/06)
Vervolgens gaat Kramnik ook nog meedoen aan de Nederlandse competitie,
aldus persberichten op 16/8. Schaakclub
Groningen (Hotels.nl) heeft grote ambities
en wil meedoen aan de strijd om de

De gedwongen matcombinatie 1...Te3+
2.Kg4 f5 3.Kg5 Kg7 4.Pd5 Th3 5.gxh3
h6 6.Kh4 Lf2# is fraai, maar het is wel
absurd dat de tegenspeler dat na de lange
periode van onderbreking van de match
nog niet had ontdekt en verbaasd opgeeft.
(Een opgenomen video versie van de film
is te leen bij de eindredactie van IJsselschaak.)
Voorzitter Roseboom van de KNSB en
een aantal medebestuurders hebben na één
jaar het bijltje er al weer bij neergegooid.
Ambitieuze plannen dat wel, maar waar
blijft de realisatie? Krijgt de Moderne
Schaakbond toch gelijk?

justin jacobse derde op open nk rapid
Viermaal Evengroen en driemaal Jacobse waren op 21 oktober present op het Open NK Rapid Jeugd 2006 in Eindhoven waar vrijwel de
gehele nationale jeugdtop aanwezig was. In totaal waren er 460 deelnemers cq deelneemsters. In dertien leeftijdsgroepen (geboortejaar)
werd er gestreden om de nationale titels. Negen ronden met een bedenktijd van 20 minuten per persoon. Hieronder hun resultaten:

Léon Jacobse
Ruben Evengroen
Justin Jacobse
Henk-Jan Evengroen
Jerome Jacobse
Bernard Evengroen
Marten Evengroen

cat.

dlnrs

plaats

score

1990
1991
1992
1993
1994
1996
1998

26
35
43
62
52
41
38

11e
26e
3e
15e
49e
24e
32e

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

Met zijn derde plaats scoorde Justin Jacobse dus het beste resultaat daar in Eindhoven.

mutaties ledenlijst
Als jeugdleden hebben zich aangemeld Ruby Klijn, Lennard Macdaniël, Daan en Roel van Ellinckhuijzen. Amsterdammer Jan
Schuur heeft zich in navolging van Frank van de Pavoordt afgemeld. Ook jeugdlid Sjoerd Keijzer hield het vanwege hockey activiteiten op de maandagavond bij De IJssel voor gezien.
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de ijssel 2 komt tekort tegen hendrik ido ambacht
Hendrik Ido Ambacht is een vereniging
die aardig aan de weg timmert. In het seizoen 1998/99 promoveerde het eerste
team naar de tweede klasse. Met hulp van
De IJssel 2, dat zelf met 3,5-4,5 verloor,
maar hun grootste concurrent in de laatste
wedstrijd een punt afsnoepte. In 2000/01
kregen zij daar te maken met De IJssel 1
dat hen op de weg naar het kampioenschap met 5,5-2,5 klopte. Na in 2003/04
weer een éénjarig verblijf in de derde
klasse draait de club nu weer goed mee in
de tweede klasse. Vorig seizoen net als De
IJssel 2 een tweede plaats. De vereniging
heeft een prachtige speellocatie in gebouw
de Cascade en heeft gezien de animo op
de clubavond over belangstelling niet te
klagen.
Een lastige tegenstander dus daar in
Hendrik Ido Ambacht en het zat de IJssel
reserves ook niet mee.
Gerard van der Wouden zette de trend.
Tegen teamleider Kleinbloesem, één van
de weinigen van HIA die ook de twee
vorige confrontaties meemaakte, wist
onze voorzitter aanvankelijk een goed antwoord te vinden op diens flankopening.
Gerard verrekende zich echter en moest
(zie ‘ezeltje’) de dame ruilen voor twee
stukken en kwam vervolgens niet meer in
het spel voor (0-1). En hij was op dat
moment niet de enige die het moeilijk
had. Justin Jacobse slaagde er alsmaar niet
in om zijn stukken te ontwikkelen. Toen
tegenstander Van Hest daar wel tijdig in
slaagde begon die aan een beslissende
aanval op de koningsvleugel (0-2). Zijn
broer Léon zorgde weer voor hoop bij De
IJssel. In een gelijkstaande pionnenstelling met paard bleef hij proberen om een
voordeel te krijgen. Uiteindelijk lukte het
om een pionnetje te veroveren en de winst
binnen te halen (1-2). Sjaak in ’t Veld, op
het laatste moment ingevallen voor
Menno van Dijk, zorgde voor de gelijke
stand op het scorebord. Hij slaagde erin
om een pionnetje te veroveren, dat hij vervolgens secuur spelend in een toreneindspel tot winst kon brengen (2-2).
Maar bij verschillende resterende borden
was de situatie somber. Niet bij HenkJan
Evengroen die het Wolga-gambiet moest
bestrijden. Tegenstander Van Gijzen, eerder ooit het slachtoffer van vader Jan,
speelde het sterk en leek winstkansen te
krijgen toen hij erin slaagde om uiteindelijk
de gambietpion te heroveren. Maar HenkJan had met complicaties op de koningsvleugel inmiddels tegenkansen gekregen.
Meer dan remise zat er echter niet in (2,52,5). Nestor Aad van den Berg, de enige
IJsselspeler die ook in beide voorgaande

zwijntje

ezeltje

Bij de eindredacteur van dit blad stond
in zijn RSB wedstrijd HIA 1 – De
IJssel 2 tegen J.M. Jansen navolgende
stelling op het bord:

IJsselvoorzitter Gerard van der
Wouden speelt zijn partijen vaak in een
rap tempo. Dat heeft soms succes,
maar het gaat daardoor ook wel eens
mis. In de RSB wedstrijd HIA 1- De
IJssel 2 tegen J.C. Kleinbloesem stond
na 21 zetten de volgende stelling op
het bord:

Glad verloren stand natuurlijk, maar
opgeven kan altijd nog. Na a5 is er
weinig meer te halen en ook f4 ziet er
zeer goed uit. Zwart speelt echter
40...a6 Nog geen ramp. 41.b4 Na h4
zijn de rapen nu wel gaar, maar dat
komt niet. 41...f4? 42.gxf4 gxf4 Direct
g4 ziet er hier ook wel goed uit voor
zwart. 43.c5+ De laatste kans.
43...bxc5 44.bxc5+ Kd7? En zowaar
het lukt, hier gaat het voor zwart mis.
Na 44...Ke7 45.c6 e5 wint hij op zijn
sloffen. 45.c6+! en het maakt niet meer
uit waar hij heen gaat, om het doorlopen van de c-pion te verhinderen moet
hij drie pionnen in leveren en maakt
wit nog remise. 45...Kd6 46.c7 Kxc7
47.Pxe6+ Kc6 48.Pxf4 Kc5 48...h4

ontmoetingen had meegespeeld, had een
zware avond. Na de opening werd zwaar
gevochten om het centrum. Tegenstander
Jansen, HIA ’s topscorer van voorgaand
seizoen, was het meest succesvol. Hij won
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Interessant is hier 21…Pxg3 maar dat
speelde hij niet. Hij ging voor
21….Lh3 en werd daarop verrast met
22.Lg2. Hij zag vervolgens geen betere
oplossing dan 22…Dxf1??, maar die
was er wel. Na De7 of Dg7 verlies je
ook, maar na 22…Pf4! is het voor wit
nog lang niet gewonnen.

49.Pg2 49.Pxh5 Kb4 50.Pf6 Ka3
51.Pd5 Kxa2 52.Pb4+ (0,5-0,5)

een pion en kreeg na afruil een zeer kansrijk eindspel met op het bord met voor beiden behalve pionnen ook een paard. Met
een mazzeltje ( zie ‘zwijntje’) kon onze
routinier dat fraai remise houden (3-3).
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Maar daarmee leek voor De IJssel de koek
op. Huibert Looren de Jong was in de opening al in moeilijkheden gekomen en
moet een geïsoleerde dubbelpion op de flijn toestaan. Hij bleef vervolgens dapper
doorgaan maar kon niet voorkomen dat
zijn tegenstander langzaam maar zeker de
winst forceerde (3-4). Leen Boonstra was

de laatste die nog bezig was. Hij had een
wisselvallige avond, leek in het middenspel de winst te gaan binnenhalen maar
raakte vervolgens het spoor een beetje
kwijt. Tegenstander Van de Werf kon toen
volledig terugkomen en kreeg vervolgens
het beste van het spel. Toen Leen's stelling verloren leek, werd het alsnog span-

nend toen het tijdverschil een rol ging spelen. Daardoor durfde de man van HIA bij
het ingaan van de laatste minuut niet meer
voor de, voor het grijpen liggende, volle
winst te gaan en stelde hij met herhaling
van zetten en remise de winst van de totale wedstrijd veilig (3,5-4,5). (Aad/Mick)

H.I.Ambacht 1

1712

-

De IJssel 2

1695

4,5

-

3,5

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

1870
1797
1720
1761
1753
1580
1560
1651

-

H.J. Evengroen
G. vd Wouden
L. Jacobse
J. Jacobse
A. vd Berg
L. Boonstra
J. in 't Veld
H. Looren de Jong

1893
1725
1724
1628
1655
1649
1589

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

-

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

1573
1586
1816

-

Maassluis 1
3 Torens 1
Erasmus 3

1660
1691
1771

4,5
0,5
5,5

-

3,5
7,5
2,5

J. van Gijzen
J. Kleinbloesem
E. vd Geer
J. van Hest
J. Jansen
R. vd Werff
M. Rubio Perez
H. Vuijk

Overige uitslagen 2e ronde:
Messemaker 1847 4
WSV 3
Onesimus 1
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de strijd om het clubkampioenschap
De jonge garde gaf hun visitekaartje af in
deze eerste fase van de competitie. Met eenmaal verlies en eenmaal remise tegen de
broers Jacobse was Pim te Lintelo van de
IJsseltoppers daarvan het grootste slachtoffer
al was dat ook wel een beetje te wijten aan
zijn verdeling van de bedenktijd. Met daarbij
ook nog verlies tegen Frank Visser voor hem
een matige competitiestart. Clubkampioen Jan
Evengroen liep nog geen averij op en,
ondanks dat hij nog maar driemaal in actie
kwam, is de eerste plaats nog steeds voor
hem. Die drie partijen werden overigens wel
winnend afgesloten, een 100% score dus en
daar kan geen andere deelnemer aanspraak op
maken. Ook Frank Visser had een prima start.
Ondanks verlies in de onderlinge partij zit hij
Jan Evengroen dicht op de hielen. Henk-Jan
Evengroen is met zijn derde plaats tot op
heden de beste van de jeugdelite. Hij verloor
wel van Pim te Lintelo, maar met een overtuigende winst tegen René Ordelman en een
zege op jeugdconcurrent Justin Jacobse werden de nodige punten binnengehaald. Behalve
die partij verloor Justin alleen nog van Frank
Visser, maar daar had hij de winst binnen
handbereik (zie partij). Ook Ad Multem draait
goed mee in de top. Hij zette weer knappe

verdedigingen op het bord, alleen Frank
Visser wist hem af te troeven. Leen Boonstra
startte de competitie met een nederlaag maar
met viermaal winst op rij behoort hij nu ook
tot de top tien. Hij was wel succesvol tegen de
jeugd, zowel Léon Jacobse als Ruben
Evengroen dolven tegen hem het onderspit.
Het was voor Ruben, die al drie middenmoters had geklopt, zijn enige nederlaag tot dusver. Met twee gespeelde partijen heeft Ronald
Mandersloot nu al zijn totaal van vorig seizoen geëvenaard. Het zat hem nog niet echt
mee. Fysiek ongemak kostte hem de winst
tegen Ad Multem en Hans Lodeweges trakteerde hem op een ‘natte taco’ (zie partij). Bij
de goede starters mag zeker ook de naam van
Bas Meijers niet ontbreken. Alleen de partij
tegen Ruben Evengroen ging verloren. Nu
wachten ongetwijfeld sterkere tegenstanders.
Van de vijf jeugdspelers was Léon Jacobse
het minst succesvol met name door verliespartijen tegen zijn kompanen. De gelukkige
remise tegen Pim te Lintelo maakte veel
goed. In de onderste helft van de ranglijst
degenen die in het eerste kwart van deze competitie de nodige veren moesten laten. Aad
van den Berg verloor van drie teamgenoten en
moet flink aan de bak om terrein terug te win-

nen. Huibert Looren de Jong begon goed
maar kreeg toen te maken met sterkere tegenstanders die hem allen aftroefden. Arie
Macdaniël speelde te vaak voor sinterklaas en
dat kostte te veel punten. Remises zetten
zeker in de onderste regionen geen zoden aan
de dijk, er moet gewonnen worden. Ton van
Smirren deed dat tegen Jan Vink en Frans
Dubois, maar zette daar weer tweemaal verlies tegenover.
Tenslotte nog een klemmend verzoek van de
wedstrijdleider. Hij gaat er vanuit dat een
ieder die zich niet heeft afgemeld aanwezig
zal zijn. Wie niet kan moet dit dus even laten
weten of bij regelmatige afwezigheid afspraken met hem maken over aan- of afwezigheid.
Het competitieprogramma op de clubavond
aanpassen is met het huidige competitiesysteem bijzonder lastig! Wedstrijden tegen
jeugdspelers worden van te voren aangekondigd. Het staat op de website en voor zover
mogelijk krijgt men een e-mailbericht. Bij
verhindering in dat geval dit zsm melden, er
moet dan een vervanger worden gezocht.
Gebleken is dat de Zespunt per vaste telefoon
niet bereikbaar meer is. Wie zich op het laatste moment (na 19.00 uur) nog wil afmelden
kan dit proberen via 06-40276462.

De stand na de 8e ronde:

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.

Jan Evengroen (JE)
Frank Visser (FV)
Henk-Jan Evengroen (HJE)
Pim te Lintelo (PL)
Justin Jacobse (JJ)
Ad Multem (AM)
Leen Boonstra (LB)
René Ordelman (RO)
Hans Lodeweges (HL)
Ruben Evengroen (RE)
Gerard vd Wouden (GW)
Sjaak in ‘t Veld (SV)
Bas Meijers (BM)
Léon Jacobse (LJ)
Mick vd Berg (MB)
Ronald Mandersloot (RM)
Rien Duine (RD)
Panc Vink (PV)
Huibert Looren de Jong (HLJ)
Arie Macdaniël (AMD)
Frans Dubois (FD)
Aad vd Berg (AB)
Teus Boere (TB)
Ton v. Smirren (TS)
Jan Vink (JV)
Erik-Jan Noomen (EJ)
Hendrik Spee (HS)
Bastiaan Rietveld (BR)
Sjoerd Rietveld (SR)

gr resultaten

gt avc na

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

1x
1x
1x
1x
1x

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

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig (* zonder kennisgeving), avc=afwezig voor club
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3x
2x
2x
2x
1x
2x
1x
2x
2x
2x
3x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
-

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

2x
1883
1x
1851
1x
1818
1867
1x
1720
1737
2x
1688
1x
1785
3x* 1802
2x
1574
2x
1773
2x
1655
1x
1525
1x
1769
5x
1753
5x
1834
1671
1557
1x* 1623
1590
1492
1639
2x
1508
3x
1469
3x
1476
7x* 1541
7x*** 1606
1443
2x
1427

2040
2014
1897
1824
1839
1803
1823
1777
1826
1717
1704
1693
1649
1692
1756
1777
1608
1481
1555
1482
1453
1475
1481
1451
1386
1537
1551
1190
1150

106
102
87
79
80
77
79
74
79
68
63
67
65
66
72
74
59
50
55
50
48
49
50
48
44
54
55
34
32

574
530
457
413
407
407
403
372
364
355
334
329
325
321
317
299
299
252
249
246
245
237
236
230
193
186
174
153
133
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een natte taco
Na een langdurige afwezigheid speelde ik
(Ronald Mandersloot) op maandag 4 september 2006 mijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Hans
Lodweges. Ik had weer zin in het schaken
en was er helemaal klaar voor om deze
partij tot een goed einde te brengen, vooral omdat ik met wit speelde. Hoe anders
zou dit verlopen.
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4. Ld3 e5
5. Pf3 h6 6. h3 c6 7. Le3 Dc7 8. O-O g5
9. Ph2 Le7 10. Le2 Pf8 11. Pg4 Pg6 12.
Pxf6 Lxf6 13. Lg4 Pf4 14. d5 c5 15. Pb5
Db6 16. Lxc8 Txc8 17. Dg4 Ke7 18. c4
a6 19. Pc3 Db4 20. a3 Dxc4 21. Tfc1
Db3 22. g3 b5 23. Kh2 Pd3 24. Tcb1
Dc2 25. Pd1 c4?!
[Op 25... h5 dacht ik na over de volgende variant: 26. Df5 h4 27. g4 Thg8
28. b4 c4 29. Lc5! dxc5? (29... Tcd8
en zwart staat duidelijk beter. Deze zet
had ik overigens niet overwogen; mijn
computer wel, maar ja, die speelt dan
ook niet op opportunisme zoals ik.)
30. d6 Kxd6 31. Dxf6 Kc7 32. Dxf7
Kb8 33. Df6 met gelijkspel.]
26. Df5 Thg8 27. Pc3 Tc7. In deze stelling heb ik lang nagedacht hoe ik verder
moest spelen. Een zwakke plek in de
zwarte stelling is de zwarte loper, maar
daarop spelen door een toren op f3 te
plaatsen kostte te veel tempi en was, volgens mij, zeer doorzichtig. Ik keek nog
eens goed naar deze stelling en zag nog
een zwakke plek, namelijk de d6 pion.
Toen ik dit zag, ontstond het idee om
mijn toren op a6 te plaatsen en dan vervolgens een torenoffer te doen op d6. Dit
plan is niet zo doorzichtig als mijn eerste
plan om op loper f6 te spelen en daardoor ook moeilijk te doorgronden door
mijn tegenstander en wist ik dat dit de

horzel zou zijn, waarvan Hans nooit kon
vermoeden waar het exact zou gaan prikken. De vraag was alleen: hoe komt
mijn toren op a6? Na enige overpeizingen
zag ik dat door afruil van het paard
op b4, ik een grote kans zou krijgen
om dit te verwezenlijken. Ik besloot
toen om hiervoor te gaan. Vandaar mijn
zet:

28. Pa2 Db3 29. Pb4 Pxb4 30. axb4
Dxb4 31. Txa6. Mijn plan is volledig
geslaagd. Nu nog proberen om die dame
op b4 te verjagen. Hiervoor had ik de hulp
nodig van Hans en ik hoopte dat hij c3
zou spelen. Na het slaan van bxc3, zou
Hans die toen al in tijdnood was, zeker
Dxb1 spelen, waardoor ik mijn torenoffer
op d6 kon doen. Als dit zou gebeuren dan
zou ik deze partij winnen. 31... c3.
Allemaal nog steeds volgens mijn plan.
Op deze manier voelt schaken als een
warme jas bij strenge vorst.
[31... Td7 32. Tba1 en wit wint;
31... Tb7 32. Tc6 Td7 (32... Td8 33.
Lb6 Tdd7 34. Ta1 en zwart kan het
opgeven) 33. Lc5 en wit wint]

32. Txd6?? Ik had in mijn hoofd al 32.
bxc3 gedaan, daarom deed ik deze zet.
Afgrijselijk, wat een blunder!!! Ik verlies
van mijzelf!! Ongelooflijk! Weg is de fijnzinnigheid waarmee een chirurg het scalpel hanteert. Daarvoor in de plaats zakte
mijn vooruitzicht op winst in als een natte
taco. De rest van de partij is niet meer
belangrijk.
In plaats van 32. Txd6?? had 32. bxc3!
moeten geschieden met als mogelijk vervolg: 32... Dxb1 33. Txd6!! Kxd6 34.
Dxf6 Kd7 35. Dxf7 en wit wint. Zo had
het moeten verlopen. Dit was ook mijn
opzet geweest, toen ik 28. Pa2 speelde.
Nadat ik om half één ’s nachts thuiskwam
van deze natte taco-ervaring, trok ik de
positieve conclusie dat ik stapjes in de
goede richting wat betreft mijn vorm heb
gedaan door zo'n plan uit de stelling na
27... Tc7 te halen. Maar ja, wie ligt hier
nu wakker van? Ik denk dat dit alleen
maar stapjes zijn die slechts in
Madurodam opzien baren. (Ronald)

vrijwilligersverzekering
Met ingang van dit schaakseizoen is De IJssel ingeschreven als deelnemer aan de collectieve aansprakelijkheid- en
ongevallenverzekering voor vrijwilligers van organisaties in de Gemeente Moordrecht, de Vrijwilligerspolis. De
verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verlies
van zaken en goederen, met inbegrip van daaruit voortvloeiende gevolgschade. Inbegrepen is ook een Ongevallenen een Ongevallen-Inzittendenverzekering. Deze verzekering voorziet in (beperkte) geldelijke uitkering in geval van
overlijden, blijvende invaliditeit, (onder voorwaarden) dokterskosten en (onder voorwaarden) materiële schade van
de vrijwilliger bij gebruik van een auto t.b.v. de schaakvereniging.
De kosten van de verzekering worden betaald door de Gemeente Moordrecht.
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winst gemist, discussie gesloten
Op 24 oktober speelde Justin Jacobse met wit tegen Frank Visser, op dat moment de nummer twee en drie in de competitiestand. Op de
24e zet had Justin, volgens analyses na afloop, winnend voordeel kunnen behalen. Was dat inderdaad het geval ? Hieronder deze partij
met commentaar van Justin na huisanalyse met Deep Junior 10 (30s).
1.f4 Pf6 2.d4 d6 3.Pf3 g6 4.e3 Lg7 5.Ld3
24.Txe1?? Hier laat wit de winst glippen.
0–0 6.0–0 c5 7.c3 Dc7 8.e4 Lg4 9.Le3
Na 24.Df3 Dxe4 25.Txf2 komt hij een
cxd4 10.cxd4 Pc6 11.Pbd2 Tac8 12.Tc1
stuk voor en is zijn winst geen punt van
Da5 13.Pc4 Dh5 14.d5 Pb4 15.a3
discussie meer. 24...Pxd3 25.Td1? Nu is
15.Db3!? Vraagt om nadere analyse.
het zeker verloren, na 25.Kf1 Pxe1
15...Lxf3 16.Txf3 Pxd3 Een beter alterna26.Kxe1 is de strijd nog niet gestreden.
tief voor zwart lijkt 16...Pg4!? Na 17.Th3
25...Pxc1 26.Txc1 Ld4+ 27.Kf1 Lxa7
Pxe3 18.Pxe3 Pxd3 19.Txc8 Dxd1+
28.Ke2 Lb6 28...Ld4!? maakt het voor
20.Pxd1 Txc8 21.Txd3 Tc4 ziet het er dan
zwart nog eenvoudiger. 29.Tc7 Lxb2
niet slecht voor hem uit. 17.Dxd3 b5
30.Txe7 Lxa3 31.Tb7-+ 29.Kd3 Kg7
18.Pa5 Txc1+ 19.Lxc1 Dh4 19...e6
30.Tc6 Tb8 31.e5 dxe5 32.fxe5 Lf2
20.Th3 Dg4 21.Tg3= 20.Pc6 Kh8?
33.Ke4 b4 34.a4 b3 35.Tc4 f5+ 36.Kd3
20...De1+ 21.Tf1 Dxe4 22.Dxe4 Pxe4
Lg3 37.Kd4 Kf7 38.e6+ Kf6 39.a5 Le5+
23.Pxe7+ Kh8 24.Te1= 21.Pxa7 21.Ld2!?±
40.Kc5 Lxb2 ( 0–1)
21...Pg4 22.h3 De1+ 23.Tf1 Pf2??
23...Da5 24.hxg4 Dxa7+ 25.Le3 Da4±

bernard evengroen grand prix-winnaar 2005-2006
In de RSB regio zijn zes jeugdtoernooien
aangemerkt als Grand Prix toernooien. In
elk van deze toernooien zijn voor elke
leeftijdscategorie punten te verdienen. De
vier beste resultaten worden meegeteld
voor het eindklassement. Wanneer je aan
minder dan vier toernooien meedoet ben
je vrijwel kansloos voor een toppositie.
Om die reden vielen de broers Jacobse en
Henk-Jan Evengroen buiten de ereplaatsen. Bernard en Ruben Evengroen kwamen wel in vier toernooien in actie.
Bernard boekte tweemaal een eerste, eenmaal een tweede en eenmaal een zevende
plaats. Het daarmee behaalde puntenaantal
was goed voor de eerste plaats in zijn leeftijdscategorie (E). Ruben viel met een zesde plaats net buiten de hoofdprijzen.

De Grand Prix-winnaar op de
foto met de RSB-voorzitter.

de ijssel 1 verliest moeizaam gevecht tegen dordrecht 2
Het eerste thuis duel van De IJssel tegen
Dordrecht 2 is geen wedstrijd geworden
waaraan met vreugde zal worden teruggedacht. Het Dordtse team dat de eerste
wedstrijd met 5-3 had verloren maar toen
met twee invallers speelde, kwam nu wel
volledig aan de start. Het deed in ratingpunten niet veel onder voor het IJsselteam
waarin de nog steeds niet fitte Ronald
Mandersloot opnieuw werd vervangen
door Gerard van der Wouden.

Het team kwam moeizaam uit de startblokken. Dat lag uiteraard ook aan de
tegenstanders die vrijwel allen het standpunt voorzichtigheid troef hanteerden. Na
het eerste speeluur kon worden vastgesteld dat er weinig plusjes voor De IJssel
waren. Mick van den Berg was eigenlijk
de enige. Hij had de gambiet pion in het
Wolgagambiet vast in handen en stond
dus gewoon een pion voor. De fraaiste
partij werd gespeeld op bord twee. Pim te

24

Lintelo had daar veel geïnvesteerd in
bedenktijd maar dat had wel een pluspion
en een kansrijke stelling opgeleverd. Een
pionoffer gooide extra olie op het vuur.
Het werd niet aangenomen en de kansen
namen toe. Een kwaliteitsoffer bracht vervolgens de tegenstander definitief op de
knieën (1-0). Het tweede speeluur was
toen al achter de rug. Op de borden waren
wel de standen gewijzigd, maar niet de
kansen. Frank Visser was een kwaliteit en
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een pion achter gekomen. Bij Hans
Lodeweges zag het er na een goed gekozen opstoot van een pion in het centrum
gunstiger uit. Bij René Ordelman viel
helemaal niets meer te beleven. Daar was
veel afgeruild en een gesloten pionnenstelling met loper tegen paard kon alleen
maar met remise worden afgesloten (0,51,5). Inmiddels naderde de tijdcontrole en
toen gebeurde er van alles echter niet in
het voordeel van De IJssel. Hans
Lodeweges was een stuk tegen pion voorgekomen, maar in ernstige tijdnood.
Precies na zijn 35e zet stond zijn klok op
-15.00, 1,5-1,5 dus. Jan Evengroen, al
heel de avond bezig met een moeizaam
gevecht, kwam een kwaliteit achter. Ad

Multem moest een pion inleveren en het
verdedigingswerk werd hier bovendien
steeds lastiger. Frank Visser haalde ook de
tijdcontrole, maar stond met zijn materiaalachterstand en een sterk pionnenfront
in opmars nog steeds verloren. Mick was
in zwaar weer verzeild, had zijn plus pion
verloren en zijn tegenstander had voorts
goede aanvalskansen. Gerard van der
Wouden tenslotte had een kwaliteit
geofferd voor een pion en dat bood inderdaad goede tegenkansen. Hij had de
bedenktijd ditmaal goed gebruikt en dat
betaalde zich uit. Jan was de eerste die
sneuvelde, zijn pionnen werden opgegeten
en het was vechten tegen de bierkaai
(1,5-2,5). Bij het uitvluggeren bezweken

De IJssel 1

(1862)

Dordrecht 2

(1829)

3

-

5

J. Evengroen
P. te Lintelo
F. Visser
R. Ordelman
H. Lodeweges
G. vd Wouden
A. Multem
M. vd Berg

(1993)
(1956)
(1943)
(1895)
(1861)
(1725)
(1775)
(1749)

J.W. Versloot
V. Koppelaar
C. Dwars
T. Slagboom
J. vd Griend
Th. Jiskoot
H. Timmermans
A. Timmermans

(1908)
(1916)
(1856)
(1846)
(1812)
(1775)
(1767)
(1755)

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

-

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

-

voorts ook de stellingen van Ad en Mick
(1,5-4,5). Een mazzeltje was er bij Frank
Visser. Zoals altijd goed op dreef in de
uitvluggerfase als de klok gaat beslissen,
zijn tegenstandster overschreed de
bedenktijd (2,5-4,5). Gerard had inmiddels zijn tegenstander overspeeld en was
met K+P+randpion tegen K op weg naar
de verdiende winst. De tegenstander
hoopte op pat en dat werd het ook toen
Gerard de winnende zet, die iedereen zag,
niet zag en een patstelling op het bord
bracht (3-5). ‘Een wat fortuinlijke, maar
verdiende overwinning’, vonden ze in
Dordrecht en dat was het eigenlijk ook
wel. (Aad)

(ratings per 1 november 2006)

de ijssel 3 wint na forse achterstand alsnog
De kampioensaspiraties van De IJssel 3
leken na een rampzalige start tegen
Krimpen a/d IJssel 5 in de ijskast te kunnen worden gezet. Immers nog binnen het
uur stond er een 0-3 achterstand op het
scoreformulier.
Panc Vink kan snel winnen, maar het
omgekeerde kan evengoed. In de opening
ging het al fout en kwam hij een pion achter en daarna ging het al maar slechter en
slordiger. Er kwam nog een stuk bij en dat
was dus gelopen koers voor de tegenstander. Hij was echter ook nu niet de eerste,
dat was Ton van Smirren. Een gelijk
opgaande partij eindigde abrupt toen Ton
een aanval over het hoofd zag die hem in
het gunstigste geval dame plus pion tegen

toren plus paard zou kosten. Hij koos echter een slechter alternatief en kon vervolgens gelijk opgeven. Ruben Evengroen,
aan het eerste bord ditmaal, moest het initiatief aan zijn tegenstander laten. Een
koningsaanval noopte tot vrijwel continu
verdedigen. Een foutje is gauw gemaakt
en dat gebeurde ook, met fatale gevolgen.
Toen ook Panc opgaf stond het dus 0-3
voor de tegenstanders. Maar er waren nog
kansen. Sjaak in ’t Veld had van begin af
aan het heft in handen, pion voor, stuk
voor en uitschuiven (1-3). Aad van der
Meer had tegen veteraan Dudevszky een
plusstelling met goede winstkansen.
Voordat hij die ten gelde kon maken verspeelde zijn tegenstander een stuk toen

De IJssel 3

(1506)

Kr. a/d IJssel 5

(1455)

4,5

-

3,5

R. Evengroen
J. in ‘t Veld
P. Vink
A. vd Meer
B. Meijers
F. Dubois
A.Macdaniël
T. v. Smirren

(1531)
(1629)
(1539)
(1560)
(1519)
(1484)
(1488)
(1300)

D. de Graaf
H. Kersten
A. vd Velde
B. Dudevszky
S. Coban
L. Koot
A. de Kwant
D. Schravemade

(1602)
(1463)
(1604)
(1599)
(1453)
(1336)
(1312)
(1273)

0
1
0
1
0,5
1
1
0

-

1
0
1
0
0,5
0
0
1

-

(ratings per 1 november 2006)
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hij een penning over het hoofd zag (2-3).
De gezichten bij het team werden nog vrolijker toen ook Frans Dubois een stuk
voorkwam en kon afwikkelen naar een
eindspel waarin zijn paard naar hartenlust
kon grazen (3-3). De 4-3 kwam binnen
handbereik toen Arie Macdaniël zijn overwicht ook in materieel opzicht kon incasseren. Hij bleef goed bij de les en omzeilde de laatste valletjes. Voor het zover was
had Bas Meijers, twee pionnen in de plus
in een toren eindspel, op advies van de
teamleider remise aangeboden. Dat werd
aangenomen en met de 1-0 van Arie werd
er dus toch nog met 4,5-3,5 gewonnen.
(Aad)
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schaakjeugd begint aan een nieuw seizoen
Ook de schaakjeugd is weer begonnen. En
ook dit jaar weer met een aantal nieuwe
gezichten. Ruby Klijn, Lennard
Macdaniël en de broers Daan en Roel van

Ellinckhuizen van harte welkom bij de
schaakvereniging. We hopen dat jullie er
veel plezier aan zullen beleven. Roel
maakte bij onze voorzitter in elk geval al

veel indruk, toen hij tijdens de schaakles
bij een lastige opgave het juiste antwoord
naar voren bracht. Klasse!

Daan en Roel

Ruby

Lennard

schaakles

A-groep wordt gevormd door Bernard
Evengroen, Jerome Jacobse en Arie en
Jitse Macdaniël. Na vier wedstrijden heeft
Bernard hier de leiding omdat hij drie
wedstrijden gewonnen heeft en maar één
remise (tegen Jerome Jacobse) moest toestaan. De anderen zitten dicht nog bij
elkaar op de ranglijst.

Evengroen die allen vier wedstrijden wonnen en omdat Sydney nog maar vier wedstrijden speelde haalde hij zelfs de 100%
score. Anneloes Keijzer en ook Jeroen
Box zitten nog dicht achter de kopgroep.
Shiv-an Kanhai haalde tot dusver een 50%
score en ook Roan de Jong en Daniël
Rook spelen dit jaar goed mee. Dylan
Leenhouts moet nog wel wat hoger op de
ranglijst kunnen komen maar hij speelde
nog maar drie wedstrijden en trof daarin
een paar sterkere jeugdspelers. En bij
Shria en Shravan Kanhai lijken de wijze
schaaklessen van Gerard goed aangekomen: ook zij spelen steeds beter.

Nieuw is dit jaar het begin van de schaakavond. Terwijl de oudere jeugd dan alvast
begint met een competitiewedstrijd, worden door Jan of Gerard klassikaal één of
meer schaakthema’s behandeld. Veel aandacht voor mat zetten, wat is pat en het
promoveren van een pion etc. Gedurende
de eerste weken van het seizoen werd dat
gecombineerd met het kijken naar telkens
een stuk van de film Lang Leve de
Koningin.

competitie
Maar na de schaakinstructie wordt er
natuurlijk een echte competitiewedstrijd
gespeeld. Dat gebeurt in twee groepen. De

In de B-groep spelen alle andere jeugdleden. En hier doen de nieuwkomers al flink
mee. Zowel Ruby Klijn als Daan en Roel
van Ellinckhuizen wonnen al twee wedstrijden en ook Lennard Macdaniël kon al
een remisepartij noteren. Aan de kop van
de ranglijst gaat de strijd tussen Sydney
Siahaya, Lotte van der Wouden en Marten

De ranglijst na vijf speelavonden:
aantal wedstrijden
gew rem verl gesp

puntentelling
winst
remise

A-groep
1. Bernard Evengroen
2. Arie Macdaniël
3. Jerome Jacobse
4. Jitse Macdaniël

3
2
1
1

1
0
1
0

0
2
2
3

4
4
4
4

69
46
22
24

12
0
12,5
0

B-groep
1. Sydney Siahaya
2. Marten Evengroen
3. Lotte vd Wouden
4. Anneloes Keijzer
5. Daan van Ellinckhuizen
6. Jeroen Box
7. Roan de Jong
8. Ruby Klijn
9. Daniel Rook
10. Shiv-An Kanhai
11. Roel van Ellinckhuijzen
12. Shravan Kanhai
13. Dylan Leenhouts
14. Shria Kanhai
15. Lennard Macdaniël

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
1

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

4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
4
3
4
4

69
74
72
55
39
50
33
26
15
27
29
0
14
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6
7,5
0
0
15,5
0
10,5
7,5

(Mick)

26

gt

9,6
0
0
0
8,8
0
0
0
6,8
0
0
6
8,8
4,8
5,6

weerst
getal

totaal
stand

25
22
24
23

106
68
58,5
47

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

102,6
99
95
73
69,8
69
53
53
46,3
43
42
36,5
33,8
27,3
27,1

