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Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

Bij de voorplaat:
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Kunstenaar Gert Jan Slotboom gaf in het
clubblad van schaakclub Sneek via tekeningen regelmatig zijn impressies over het
clubgebeuren. Op de voorplaat een enigszins aangepaste versie van zijn tekening
‘wit opent de stelling’. Op internet zijn de
tekeningen te vinden via schaak.startpagina.nl en aldaar de rubriek illustraties/Gert
Jan’s Kijk.
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van de redactie
Sportieve successen is veelal een grote
wens van veel sportverenigingen en
schaakverenigingen vormen daarop geen
uitzondering. Belangrijker dan dat is echter het plezier dat men aan de sportieve
bezigheid beleeft en de ambiance waarin
dat plaatsvindt. Het invitatietoernooi was
van dat laatste een zeer goede afspiegeling. Een mix van senioren, jeugd en gasten zorgden met elkaar voor een plezierige
afsluiting van 2006. In dit nummer een
globale terugblik op het afgelopen schaakjaar op internationaal-, nationaal-, regionaal- en clubniveau. Daarnaast natuurlijk
ruime aandacht voor het clubgebeuren van
de laatste maanden.

vergelijkingsmiddel voor persoonlijke en
clubprestaties. Grafieken en getallen
maken het allemaal duidelijk. Met hulp
van deze getallen ook een overzicht van 6
jaar RSB promotieklasse en de hoofdrolspelers. Er is ook een overzicht van het
RSB ledenbestand. Na de 20 jaar daalt de
belangstelling aanmerkelijk is één van de
opvallende feiten. Het blijkt ook dat diverse grote clubs weinig aan opleiding doen.
Moeten we over naar het voetbalsysteem?
Besturen is lang niet altijd gemakkelijk en
vanaf de zijlijn kan je gemakkelijk commentaar hebben. De redactie kent het
klappen van de zweep, maar heeft desondanks toch kritiek op het RSB jubileumfestival. Meer festival dan jubileumviering
en regentenbestuur uit de oude doos. Nog
wel een enkele aardige prestatie daar in
Sliedrecht. Voorts was er sprake van onterechte negatieve publiciteit door een RSB
bestuurder over De IJssel en dat schoot bij
de IJsselsecretaris in het verkeerde keelgat, een weer- en wederweerwoord.

In deze maanden was het zoeklicht vooral
gericht op de RSB-competitie. Het eerste
team leed behoorlijk gezichtsverlies en de
doelen moeten worden bijgesteld. Dat
laatste geldt ook voor het derde team dat
in de laagste klasse stuitte op tegenstand
die je daar niet zou verwachten. Zelfs een
jubilaris kon daaraan weinig veranderen.
Hij komt extra in de schijnwerpers, want
om 100 wedstrijden te spelen heb je toch
zo’n 15 jaar nodig en dat verdient alle
waardering. Het tweede team blijft ezeltjes vangen, maar houdt ondanks dat het
goede spoor. Verslagen van de laatste
twee competitieronden laten het weer herleven en dat kan leuk zijn, maar ook niet.

In de strijd om de clubtitel heerst de titelverdediger nog steeds met ijzeren hand.
Daarachter is de strijd echter nog lang niet
gestreden. De jeugd weert zich hier voortreffelijk. De rapidcompetitie nadert het
einde met nog een spannende slotronde.
Een vooraanstaand IJssellid meldde zich
verrassend bij de kanshebbers.

De rating, het getal wat de schaaksterkte
weergeeft, is voor de één belangrijker dan
de ander. Het is inmiddels echter een goed

Nu de competitie bij het jeugdschaak is
gesplitst valt er ook voor de minder gevor-

derden eer te behalen. Bij de B-jeugd
levert dat wisselende ranglijst aanvoerders
op en mengen zich ook echte dames voor
de hoofdprijzen. Bij de kleine elite groep,
de A-jeugd, lijken de kaarten al geschud.
Een surprise was het bezoek van een bijzondere gast uit Spanje.
Bij het toernooien uitgebreid aandacht
voor het invitatietoernooi en ook een
vooruitblik op het toernooi om de
Zilveren Dame. Een goede gelegenheid
om familie en/of kennissen te laten kennismaken met De IJssel. Aandacht is er
eveneens voor de Goudse Schoolschaakkampioenschappen met veel IJsseljeugd
op het podium. Daarnaast ook voor successen op diverse anderen toernooien met
vooral een hoog Evengroen en Jacobse
gehalte.
In de media veel aandacht voor de ‘toiletrel’ en dus ook in de gelijknamige rubriek
in IJsselschaak. De nieuwe wereldkampioen produceerde opnieuw een opvallende blunder. Een oud-wereldkampioen liet
merken dat hij nog bestaat en nogal wat
heisa rond een paard.
De redactie wenst u allen, behalve veel
leesplezier, voor 2007 een succesvol en
vooral plezierig schaakjaar wat wij
gepaard laten gaan met het vuurwerk op
het schaakbord op de voorplaat van dit
nummer. Bijdragen voor nummer 74, dat
in april zal verschijnen, zijn zoals altijd
van harte welkom.

bekerteam sneuvelt in eerste ronde
‘Zenuwen belangrijker dan vernuft’ meldde de website van RSR Ivoren Toren na de winst van hun team. Bij de volgens die website
‘die-hard cupfighters’ was aanvankelijk van het surplus aan ratingpunten weinig te merken. Kopman Jan Evengroen zette een prima
prestatie neer door de sterke kopman van de Rotterdammers, Richard Ammerlaan, te verslaan. Toen Frank Visser de perikelen met de
schaakklok de baas was (RSR website: ‘..bloednerveus, meppend en mopperend op de klok, in zichzelf murmelend….’) en ook zijn wedstrijd won waren er prima vooruitzichten op de winst. Maar toen stokte de productie. Pim te Lintelo had wel prima spel op het bord maar
slaagde er niet in om de tijd de baas te worden en ook bij René Ordelman ging het uiteindelijk in de tijdnood mis. ‘Dat de buit daarmee
binnen was wisten alle aanwezigen, op de spelers van de IJssel na...’ meldde het RSR verslag. En inderdaad alleen René won.‘De les
waarmee De IJssel naar huis werd gestuurd is van een verfrissende eenvoud: ELO punten doen er niet toe, kans heb je altijd, behalve in
de RSB-beker tegen de cupfighters van RSR’ was de slotconclusie bij de tegenstanders. (Mick/Aad)

1.
2.
3.
4.

RSR Ivoren Toren

1990

- De IJssel

1947

2–2

R. Ammerlaan
A. Markus
E.M. Tol
H. Keetbaas

2121
1948
1974
1916

-

1993
1956
1943
1895

0-1
1-0
0-1
1-0

J. Evengroen
P. te Lintelo
F. Visser
R. Ordelman

RSR Ivoren Toren wint na snelschaken (3-1)
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het schaakjaar 2006 in vogelvlucht
Internationaal was de reunificatie match
tussen de wereldkampioen klassiek schaak
Vladimir Kramnik en de FIDE wereldkampioen Vesselin Topalov natuurlijk de
meest opvallende schaakgebeurtenis van

het jaar 2006. Na een aantal jaren van
twee wereldkampioenen is er nu dus weer
een alleenheerser in de schaakwereld.
Verliezer Topalov, winnaar van de
schaakoscar 2005, was echter de schaak-

smaakmaker van 2006, zoals blijkt uit het
onderstaande overzicht van de topposities
in de meest vooraanstaande gesloten toernooien.

Toernooi
Morella/Linares (8)*
Sofia (6)
Moskou (10)
Hoogeveen (4)
Wijk aan Zee (14)
Dortmund (8)
Monaco** (12)
Poikovsky (10)
Foros (12)
Biel (6)
Cuernavaca (10)

2
Radjabov
Kamsky
Ponomariov
Polgar
Topalov
Svidler
Anand
Ponomariov
Ivanchuk
Carlsen
Vallejo

5
Ivanchuk
Bacrot
Mamedyarov

6
Svidler
Ponomariov
Grischuk

Gelfand
Gelfand
Topalov
Bareev
Shirov
Pelletier
Bruzon

Karjakin
Naiditsch
Leko
Sokolov
Grischuk
Bruzon
Volokitin

cat
20
20
20
20
19
19
19
18
18
17
16

1
Aronian
Topalov
Leko
Mamedyarov
Anand
Kramnik
Morozevich
Shirov
Rublevsky
Morozevich
Ponomariov

3
Topalov
Anand
Aronian
Topalov
Adams
Adams
Vallejo
Zviagintsev
Bologan
Radjabov
Nakamura

4
Leko
Svidler
Gelfand
Sokolov
Ivanchuk
Leko
Grischuk
Dreev
Mamedyarov
Volokitin
Dominguez

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

Na winst in de finale tegen Alissa
Gallinova uit Rusland werd de Chinese Xu
Yuhua de opvolgster van wereldkampioene
Stefanova. De WK-titels bij de oudste
jeugd waren voor Zaven Andriasian uit
Armenië bij de jongens en Yang Shen uit
China bij de meisjes. Bij het EK in
Warschau ging de titel bij de mannen naar
de Kroaat Zdenko Kozul en bij de vrouwen
won de Turkse Jekaterina Atalik. Na het
behalen van de wereldtitel trad Kramnik
nog in het strijdperk tegen de nieuwste versie van Deep Fritz. Met 4-2 won de computer ook deze mens-machine match.
Op de Olympiade in Turijn won Armenië
voor China en de USA bij de heren en bij
de vrouwen won Oekraïne gevolgd door
Rusland en China. De Europacup voor
clubteams ging ook dit jaar naar de
Russische kampioen Tomsk-400
(Morozevich, Yakovenko, Tkachiev,
Inarkiev, Bologan, Belozerov, Smirnov,
Nepomniacgtchi).
In Nederland was de titel sinds lange tijd
niet voor Loek Van Wely. Ditmaal was
het Sergei Tiviakov die aan het langste
eind trok met Ivan Sokolov als goede
tweede. Zhaoqin Peng prolongeerde
opnieuw haar titel bij de vrouwen. Chiel
van Oostrum won de jeugdtitel (t/m 20 jr)
bij de jongens en Pauline van Nies bij de
meisjes. Bij het EK was er een mooie
tweede plaats voor Tea Lancheva. Bij de
mannen boekte Friso Nijboer met een 14e
plaats het beste resultaat. Daniël Stellwagen was met een zevende plaats de beste Nederlander bij het WK jeugd. Bij de
meisjes kwam Bianca Muhren niet verder
dan plaats 45. Jan Werle, Yge Visser en
Sipke Ernst werden respectievelijk de 20e,
21e en 22e Nederlander met een groot-

meestertitel.
Het derde Amsterdam Chess Toernooi
kreeg in Sergei Tiviakov, Sergei Erenburg
en Friso Nijboer drie winnaars. Sipke Ernst
won het Harmonietoernooi in Groningen,
Friso Nijboer ook het NK Open,
Shakhriyar Mamedyarov uit Azerbeidjaan
het Essent toernooi in Hoogeveen, Michael
Krasenkow uit Polen het Hogeschool
Zeeland toernooi in Vlissingen en Loek
van Wely het eerste Remco Heite toernooi
in Wolvega. De Cogas tweekamp tussen
Jan Timman en Viktor Kortsnoi eindigde
na vier remises in 2-2 en Magnus Carlsen
won na een tie-break de DSB Bank tweekamp van Van Wely.
Internationaal succes was er voor Van
Wely met zijn winst in het Open toernooi
van Foxwoods en voor Timman die het
toernooi van Malmö (Cat. 13) won.
Het Nederlandse mannenteam versloeg op
de Olympiade voor het eerst Rusland maar
eindigde uiteindelijk als elfde. Met een
zevende plaats kwamen de dames beter
voor de dag. U-Boat Works, vorig jaar spelend onder de naam ZZICT, werd voor de
elfde en laatste maal nationale clubkamp.
De vereniging heeft zich teruggetrokken uit
de meesterklasse vanwege de afschaffing
van de play-offs.
De vorige jaar aangetreden KNSB voorzitter deed in het tweede nummer van Schaak
Magazine ferme uitspraken over de toekomst van de schaakbond (“De
Schaakbond moet van dat nerd imago af”),
maar kondigde drie nummers later zijn
aftreden aan. Reden: de Bondsraad en de
daar actieve dwarsliggers. Rotterdammer
Arthur Rongen werd zijn opvolger.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij de
RSB nam Harold van Dijk van Krimpen
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a/d IJssel de titel over van Wim Koster
van RSR Ivoren Toren. Tony Zhang van
Spijkenisse pakte de titel bij de A-jeugd.
Winnaar van de zesde editie van de
Zuidplas-vd Speldcompetitie werd Kahing
Lui van Klim-Op.
Het eerste team van de fusieclub Erasmus
werd eerste bij de clubs en promoveerde
naar de KNSB. De RSB beker ging dit
jaar naar Spijkenisse.
Bij De IJssel werd het eerste team het kind
van de rekening bij de versterkte degradatie
uit de promotieklasse. Het tweede team
handhaafde zich met een prima tweede
plaats in de tweede klasse en het derde team
degradeerde ditmaal echt naar de vierde
klasse. Het bekerteam sneuvelde ook nu in
de eerste wedstrijd. Ditmaal was het RSB
team van RSR Ivoren Toren hen de baas.
De familie Evengroen legde weer beslag op
de meeste individuele titels. Vader Jan prolongeerde zijn titels clubkampioen en rapidschaak kampioen en zoon Bernard werd
opnieuw jeugdkampioen. Pim te Lintelo
werd winnaar van het toernooi om de
Zilveren Dame en Léon Jacobse won de
Hoekveldtrofee. Bij de RSB jeugdkampioenschappen was Henk-Jan Evengroen
met een gedeelde tweede plaats bij de Cjeugd de hoogst genoteerde IJsselspeler.
Met vijf kwalificaties voor het NK kwam
de IJsseljeugd daar prima voor de dag. Het
RSB jeugd Grand Prix 2005-2006 bij de Ejeugd werd gewonnen door Bernard
Evengroen. Winnaar van het VINK Top 12
toernooi werd dit jaar Moerkapellenaar Ben
van Geffen. Op de valreep van 2006 speelde Sjaak in ’t Veld zijn 100e RSB wedstrijd
voor De IJssel en werden de Evengroen
broers winnaar van een weer supergezellig
invitatietoernooi. (Aad)
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het toernooi om de zilveren dame,
een mix van rapid en snelschaak
Het toernooi om de Zilveren Dame en
Hoekveldtrofee is al sinds de oprichting in
1963 het bekertoernooi van De IJssel. Het
is echter een open toernooi, dwz dat ook
niet-leden kunnen deelnemen. Het toernooi is ook bijzonder geschikt voor minder gevorderden en huisschakers. Er zijn
zes speelronden verdeeld over de maanden februari t/m juni. Deelname aan alle
ronden biedt de meeste kansen, maar is
niet verplicht.
De te winnen prijzen zijn bescheiden van
aard, twee wisselprijzen en prijzen in
natura. Het gaat om het schaakplezier.
Het toernooi kent met de inmiddels
befaamde minimatches een bijzondere
toernooi formule. In elke minimatch gaat
het om drie partijen met respectievelijk
een bedenktijd per persoon van 1 uur, 20
minuten en 5 minuten. In de betreffende
partijen zijn bij winst respectievelijk 4, 3
en 2 punten te verdienen en bij remise de
helft van dit puntenaantal. Na elke ronde
wordt een ranglijst opgemaakt op basis
van behaalde punten.
De matches worden steeds vastgesteld via

loting tussen de aanwezige deelnemers
met een gelijk puntenaantal. Bij een oneven aantal verschuift de overgebleven
deelnemer naar de opvolgende groep met
een lager puntenaantal. Na de derde ronde
wordt de deelnemersgroep gesplitst. De 8
hoogst geplaatsten spelen verder om de
Zilveren Dame (ZD) en de overigen om
de Hoekveldtrofee (HV).
Daarnaast gelden nog de volgende bepalingen:
- De vier sterkste deelnemers worden
‘geplaatst’ en kunnen de eerste drie
ronden niet tegen elkaar uitkomen,
tenzij zij hun plaatsing door verlies
van een minimatch verspelen.
- Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
- Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij de
eerste partij (uur). Degene die daarin
met wit speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.
- Bij een gelijk aantal punten is voor de
volgorde in de ranglijst het behaalde
puntenaantal in de uur partijen beslis-

-

-

send. Indien dat gelijk is beslist het
aantal punten in de 20 minuten partijen en vervolgens, zo nodig, het totaal
van de 5 minuten partijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de 3
laagst geplaatsten onder elkaar minmatches bestaande uit 2 partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten per
persoon. In deze partijen wordt steeds
gespeeld om 3 punten.
Een deelnemer die zich afmeldt voor
een ronde krijgt 3 punten.

De kosten voor deelname door niet-leden
bedraagt € 10.
Winnaar van de Zilveren Dame of
Hoekveldtrofee wordt degene met het
hoogste puntenaantal in zijn groep. Voor
alle deelnemers aan de finalegroep om de
ZD en de nummers 1 t/m 3 van de HVgroep zijn er prijzen in natura.
Speeldata: 5/2, 5/3, 2/4, 23/4, 21/5, 18/6.

‘de bergen’ op het rsb jubileumfestival
In gebouw De Lokhorst in Sliedrecht vierde de RSB op 4 november het 75 jarige
jubileum met een uitgebreid schaakfestival.
De belangstelling viel met circa 120 senioren en 40 jeugdleden wel wat tegen. Een
speelronde van de KNSB jeugdclubcompetitie had mogelijk wel wat invloed, maar
veel kan dit toch niet geweest zijn.
Het festijn startte met een toch wel opmerkelijk kort openingswoord van de RSB
voorzitter. Wat terugblikken naar het verleden zou je bij een dergelijk jubileum toch
wel hebben verwacht en hoewel het niet
echt een receptie was zouden uitgesproken
felicitaties van de KNSB en/of andere regionale bonden toch niet hebben misstaan. Zij
waren, voor zover je dat als toeschouwer
kon waarnemen, ook niet aanwezig.
Veel aandacht was er voor het simultaan
optreden van Jan Timman, maar om aan 20
tegenstanders te komen moesten toch wat
deelnemers van de Van Mil lijst worden
doorgeschoven. Onder hen IJssel erelid
Mick van den Berg. Zijn naamkaartje en
die van de andere deelnemers prijkte op de
tafels in de zaal waar deze simultaan zich
afspeelde.
‘Het was eigenlijk een best aardige partij

tot ik op de 30e zet een beetje de weg kwijt
was. Wel te begrijpen, want Timman ging
snel rond en er waren al wat partijen geëindigd,’ aldus Mick.
De partij ging als volgt:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
Lxc3 6.bxc3 Dc7 7.Pf3 Pc6 8.Le2 Ld7
9.0-0 c4 10.a4 f6 11.Te1 0-0-0 12.La3
fxe5 13.dxe5 Pe5 14.Pxe5 Dd4? Dxe5
15.Lxc4 Dxc3 16.Lb5 Pf6 17.Lxd7 Txd7
18.Txe6 Thd8 (d4?)19.Te3 Dc4 20.Tb3
Te8 21.Lb2 Kb8 22.Ld4 Tde7 23.Te3
Te4 24.c3 T8e7 25.a5 Txe3 26.Lxe3 Pe4
27.Df3 Pf6 28.Ld4

5

28…De2? Ook na 28…Da4! of Da2
29.Td1 Dxa5 30.Lxf6 gxf6 31.Dxf6 stond
Timman wel beter, maar was het toch
minder duidelijk. Nu won hij snel. 29.Df4
Ka8 30.h3 Te8? (De6 of Da6) 31.a6 b6?
(bxa6) 32.Dc7 en opgegeven vanwege
volgend mat.
Timman deed het vlotter dan Van Mil
maar liep ook wat meer averij op. Hij
werd geklopt door Sliedrechter Hans
Klein en moest remise toestaan aan Rick
Lahaye (Spijkenisse), Rob van der Plas
(RSR Ivoren Toren), Kees Wessels
(Sliedrecht) en Henk van Gemerden
(Zwijndrecht).
Aad van den Berg kwam, gezien zijn
rating, niet in aanmerking voor de elite die
het mocht opnemen tegen Timman. Met
nog 18 anderen trad hij aan tegen John
van Mil in de wat rumoerige foyer. Voor
deze mindere goden een minder aangeklede speelruimte en natuurlijk geen naambordjes. Verschil moet er zijn vindt de
RSB kennelijk. Een beter resultaat was er
dus voor Van Mil. De IJsselsecretaris was
de enige die hem op remise wist te houden. Hieronder die partij die zich na een
moeizame openingsfase ontwikkelde naar
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een eindspel wat voor hem zeker niet
slechter stond.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 g6 4.Lxc6 bxc6
5.0–0 Lg7 6.Te1 d6? Direct 6...Pf6 leek
mij niet zo gunstig ivm 7.e5, maar na
7…Pd5 8.c4 Pc7 is er weinig aan de hand.
7.c3 e5 Ook nu verdient 7...Pf6 de voorkeur. 8.d4 cxd4 9.cxd4 f6? Dubieus, beter
is 9...exd4 10.Pxd4 Pe7. 10.Pc3 Tb8? Het
paard blijft maar op stal, 10...Pe7 zou
geen slechte keus geweest zijn. 11.Da4
Dc7 12.h3 Ld7 Weer het paard niet
gespeeld, niet echt slim. 13.Dc4 Ph6
14.b3 Pf7 15.Le3 Db7 15...0–0 16.Pd5
Dd8 ziet er beter uit. 16.dxe5 fxe5
17.Tad1 Lf6 Geen 17...Ke7? ivm 18.Pg5!
18.Td2 Ke7 De verdediging blijkt aardig
te kloppen, winstkansen zijn echter nihil.
19.Ted1 Le6 20.Da4 a6 21.Da3 Thd8
22.Pa4

Mick mocht aantreden tegen Timman,
de foto op het herinneringstableau.

22…Db4 Op weg naar remise. 23.Dxb4
Txb4 24.Pc5 a5 25.Pxe6 Kxe6 26.Tc2
Tc8 27.Pd2 a4 28.bxa4 Txa4 29.Pc4 Ta6
30.Kf1 c5 31.a4 Lg5 32.Lxg5 Pxg5 33.f3
Tb8 34.cd2 Ook na 34.a5 Tb4 35.Ke2
Ke7 heeft wit weinig. 34...Pf7 35.a5 Tb4
36.Tc1 Pd8 (0,5-0,5)
Degenen die tegen Timman hadden
gespeeld kregen allen een fraai aandenken
in de vorm van een ingelijst tableau voorzien van een tijdens de simultaan gemaakte foto en handtekening van Timman. De
deelnemers aan de Van Mil simultaan
moesten het doen met een notatiebiljet
gesierd met de naam van de simultaangever.
Er werd uiteraard nog veel meer
geschaakt. Het rapidtoernooi tussen 13
aanwezige clubkampioenen werd gewonnen door de kampioen van RSR Joost van

Ruitenburg voor Dragoslav Paunovic van
Shah Mata en Feike Lieferink van
Barendrecht. In het rapidtoernooi scoorden de drie deelnemers met de hoogste
rating, Remco Hylkema (Messemaker
1847), Edo Pouwelse (SVN) en Cees
Vroegindeij (Krimpen a/d IJssel) allen 5,5
punten. Op basis van weerstandspunten
trok Hylkema aan het langste eind. Er
werd ook gesnelschaakt en RSB secretaris
Rick Lahaye was ook hier succesvol. Het
podium werd aangevuld met de Charlois
Europoort spelers Gerard Kool en John
Leer.
Bij de jeugd was het gemis van de toppers
duidelijk te merken. In beide simultaans
een 100% score voor de simultaangeefsters Bianca Muhren en Erica Sziva. Het
snelschaak werd hier een prooi voor Teus
Slotboom van Zwijndrecht. (Aad)

de ijssel 2 laat messemakers ontsnappen
Na lange tijd stond er weer een De IJsselMessemaker duel op het programma.
‘Gezien de score tot nu toe lijken de teams
aan elkaar gewaagd’ aldus wedstrijdleider
Mick van den Berg bij de start en dat
bleek inderdaad het geval. Gemeten naar
ratings was het IJsselteam favoriet, maar
het ‘ezeltjes’ gehalte is hoog en dat was
nu niet anders.
Dat laatste was al direct aan de orde bij
Leen Boonstra die kennelijk niet goed in
zijn vel zat. Op de 15e zet sloot hij een
van zijn eigen paarden in en moest dat
vervolgens ruilen voor een pion. Zijn
tegenstander had dan wel een lage rating,
dit voordeel liet hij niet meer los. Leen
probeerde met wat woeste zetten nog het
tij te keren, maar het ging van kwaad naar
erger. Toen hij daarbij ook nog zijn dame
verspeelde was het over en uit (0-1). De
achterstand werd al snel te niet gedaan
door goed spel van de broers Jacobse.
Léon kreeg tegen voormalig Reeuwijk
speler Wagensveld vanaf de opening pri-

ma spel, veroverde een pion, later nog één
en liet de kans op winst niet meer los (11). Justin veroverde in de opening een
pion maar daarna kostte het wat moeite
om zijn stelling te ontwikkelen. Toen dat
eenmaal was gelukt, slaagde tegenstander
Kees Vellekoop er niet meer in om de
kansen te laten keren. Algehele capitulatie
na tijdsoverschrijding en materiaal verlies
(2-1). Het derde jeugdlid in het team
Henk-Jan Evengroen zat natuurlijk aan het
eerste bord en had er zin in, zei hij voor de
partij. In een agressieve openingsvariant
gaf hij conform de theorie een pion voor
een koningsaanval. Tegenstander Kees
Vermijn was echter goed op de hoogte en
pareerde knap. Henk-Jan slaagde er niet in
om de aanval overeind te houden. Met
scherp spel bleef hij toch voor de winst
gaan, maar ook daarin bleef de Messemakerpenningmeester overeind en na
kwaliteitswinst trok hij aan het langste
eind (2-2). Een fraaie partij met een hoog
theoretisch gehalte en om die reden ook in
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dit nummer van IJsselschaak terug te vinden. Veel minder spannend was het bij het
duel tussen de routiniers Aad van den
Berg en Nico de Ronden, ooit de motor
achter schaakvereniging Reeuwijk. Een
saai damegambiet waarin de remisegrenzen nimmer werden overschreden (2,52,5). Ook de partij van Huibert Looren de
Jong eindigde in remise. Het was een
scherpe partij geweest waar Huibert een
remiseaanbod kreeg in een stelling waarin
hij niet veel kansen zag. Hij besloot op het
aanbod in te gaan (3-3). De beslissing
moest toen komen van Gerard van der
Wouden en Menno van Dijk. En dat zag
er met respectievelijk winst- en remisekansen goed uit. Gerard speelde tegen
Hans Krol een uitstekende partij. Hij
kreeg een kwaliteit tegen een pion en dat
werd later na een fraaie combinatie een
hele kwaliteit. Het teruggeven van die
kwaliteit voor een pion en een kansrijk
eindspel was vervolgens wellicht niet de
beste keus. Zijn tegenstander maakte er
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echter niet optimaal gebruik van en zo
won hij toch nog gemakkelijk (4-3).
Menno moest toen met minimaal remise
de winst van de wedstrijd veilig stellen.
Tegen Eelko de Groot had hij een zware
avond gehad en bij het afronden van de
partij stond een remise ogende stelling op
het bord met voor beiden wat pionnen en

een paard. Maar Menno dacht even aan
meer dan remise en die kansen waren er
zeker. Een verkeerde koningszet (zie
‘ezeltje’) met mat in één maakte daar echter pardoes een eind aan (4-4).
‘Een gelukkige uitslag, door het oog van
de naald’, vonden ze in Gouda en dat was
het zeker. Het resultaat verscheen wellicht

daarom behalve op de Messemaker website ook op de RSB website, overigens geen
uitzondering voor het Messemaker nieuws
dat regelmatig de RSB website Gouds
kleurt. Zeker een partij die je wint door
een blunder van je tegenstander hoort daar
niet op thuis. (Aad/Mick)

De IJssel 2

1701

-

Messemaker 1847 4

1583

4

-

4

1. Henk-Jan Evengroen
2. Gerard vd Wouden
3. Leon Jacobse
4. Justin Jacobse
5. Menno van Dijk
6. Aad van den Berg
7. Leen Boonstra
8. Huibert Looren de Jong

1893
1725
1724

-

Kees Vermijn
Hans Krol
Albert-Jan Wagensveld
Kees Vellekoop
Eelko de Groot
Nico de Ronden
Wil Woudenberg
Jacques Demouge

1716
1675
1616
1620
1575
1642
1370
1446

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

-

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

-

H.I.Ambacht 1
WSV 3
Onesimus 1

1697
1574
1816

3,5
4,5
5

-

4,5
3,5
3

1693
1628
1655
1589

Overige uitslagen klasse 2a, 3e ronde:
Erasmus 3
Maassluis 1
3 Torens 1

1767
1683
1776

kees vermijn - henk-jan evengroen
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0-0 Le76.Re1 b5 7.Lb3 0-0 8.c3 d5, de
Marshall-variant, 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5 Pxe5 11.Txe5 c6 12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4
14.g3 Dh3

ezeltje
In de partij tussen Eelko de Groot en
Menno van Dijk in wedstrijd De IJssel
2-Messemaker 1847 4 kwam na de 42e
zet van wit de onderstaande stelling op
het bord:

Tot zover allemaal theorie, maar Vermijn blijkt op de hoogte. 15.Lxd5 Deze
voortzetting komt weinig voor, waarschijnlijk vanwege het hoge remise gehalte
(AB). 15….cxd5 16.Df3 Le6 17.Lf4 Tae8! Lxd6 gaat nu niet wegens Lg4 en mat
op e1, of dameverlies. 18.Pd2 Lg4 Zwart offert nog een pion voor aanval.
19.Dxd5 Lxf4 20.gxf4 Dd3! Met vele dreigingen. 21.Pf1 Lf3 22.Dg5 Te6?!
23.f5 La8!! Dreigt Df3 met ondekbaar mat en maakt Dg2 mogelijk na De4.
24.Pe3! Th6 25.Dg4! De4 26.Dxe4? Kost de kwaliteit, na Dd2 volgt echter De2
met dameruil en het is ook uit. 26...Lxe4! 27.Pg4! Lxf5 28.Pxh6+ gxh6 29.Te5
Le6 30.d5 Lg4 31.Tae1 (1-0)
(Commentaar van Kees Vermijn op de RSB-website.)
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Menno speelde 42…Kf5 en mist
42…Pe7 met goede winstkansen. Na
43. Kf3 lijkt het nu pot remise. Toen
draafde echter het ezeltje binnen.
43….g6??? 44.Pd6 en mat. Sneu, want
de wedstrijd eindigde daardoor in 4-4.
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programma 2007
22/1
Rapidcompetitie
29/1
HH
30/1 (di) Nieuwerkerk a/d IJssel 1 –
De IJssel 1
1/2 (do) WSV 4 – De IJssel 3
5/2
ZD-1
12/2
Erasmus 3 – De IJssel 2
+ HH
19/2
HH
26/2
De IJssel 1 – De Pionier 1
+ HH
5/3
ZD-2
12/3
De IJssel 2 – 3-Torens 1
+ HH
19/3
HH
22/3 (wo) Oostflakkee 1 – De IJssel 1
26/3
HH
2/4
ZD-3
11/4 (wo) HH
16/4
HH
23/4
ZD-4
2/5 (wo) HH
7/5
HH
14/5
HH
19/5 (za) VINK Zuidplas Top 12toernooi
21/5
ZD-5
30/5 (wo) HH
4/6
HH
11/6
HH
18/6
ZD-6
25/6
Ledenvergadering
+ snelschaak

ijsselsterren verbleken in waddinxveen
De statistieken liegen er niet om slechts
eenmaal, in 1983, won De IJssel 1 van
WSV 1. Tweemaal werd het een gelijkspel en met het verlies in deze elfde editie
staat de teller voor verliespartijen nu op
acht. Daaronder forse nederlagen zoals
tweemaal 8,5-1,5 en 9-1 in de beginjaren
(1966-69), tweemaal 6-2 (93/94, 95/96) en
dan nu een pak slaag met 6,5-1,5. Het is
de grootste nederlaag sinds het 7-1 verlies
tegen RSR Ivoren Toren 2 op 11-3-1996.
Aanvankelijk ging op 23 november de
strijd gelijk op. Mick van den Berg kreeg
van Hans van Woudenberg het Wolgagambiet voorgeschoteld. Toen na zo'n 25
zetten de gambietpion werd heroverd, gingen de zware stukken van het bord en resteerde een remisestand. Invaller Henk-Jan
Evengroen kreeg te maken met een aanvalslustige René Roelofs, maar slaagde er

in de aanvallen in de kiem te smoren, ook
hier remise. Daarna begon zich echter een
duidelijk Waddinxveens overwicht af te
tekenen. René Ordelman koos tegen Bart
van Putten het verkeerde plan en kwam
terecht in een matnet (1-2). Op dat
moment stond het ook bij Ad Multem al
verloren. Ook Frank Visser kon geen potten breken. Hij kwam tegen Jeroen
Eijgelaar een pion achter en besloot de
punten te delen (1,5-2,5). Ronald Mandersloot, al acht wedstrijden ongeslagen, kon
eveneens het tij niet keren. In een voor
hem niet favoriete gesloten stelling bouwde Barthold Jansen gestaag aan een doorslaand overwicht met superieur positiespel
(1,5-3,5). Pim te Lintelo weigerde vervolgens uiteraard het remiseaanbod van Leon
Willemen. De beperkte bedenktijd bleek
echter daarna onvoldoende om de winst te
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forceren en hij ging ten onder in een
tegenaanval (1,5-4,5). Voor Ad Multem
het sein om de ongelijke strijd tegen
Ronald Dannis te staken. Tenslotte deelde
ook kopman Jan Evengroen in de malaise.
Hij had in de slotfase tegen de
Waddinxveense clubkampioen Erik Hennink een kansrijk eindspel op het bord,
maar gaf toen pardoes een toren cadeau.
Ook hier een punt voor Waddinxveen dus
(1,5-6,5).
‘Waarschijnlijk zit het met de motivatie
bij WSV veel beter dan bij ons’ aldus de
RSB wedstrijdleider bij De IJssel Mick
van den Berg in het AD Groene Hart.
‘Ten opzichte van vorig jaar zijn wij wel
verzwakt door het vertrek van Frank van
de Pavoordt en Jan Schuur, maar tegen
WSV hadden we gewoon minstens 4-4
moeten spelen.’
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Na drie speelronden is er nu voor het vorig jaar gedegradeerde IJsselteam opnieuw degradatiegevaar. Met één punt uit drie wedstrijden
deelt het team de laatste plaats met Nieuwerkerk a/d IJssel. (Aad/Mick)
WSV 1

1871

-

De IJssel 1

1892

6,5

-

1,5

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

1905
1962
1834
1841
1900
1806
1886
1834

-

J.Evengroen
P.te Lintelo
F. Visser
R. Ordelman
R.Mandersloot
H.J. Evengroen
M.van den Berg
A. Multem

1993
1956
1943
1895
1935
1893
1749
1775

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

-

0
0
0,5
0
0
0,5
0,5
0

1818
1781
1794

2,5
4,5
4

-

5,5
3,5
4

E. Hennink
L.E. Willemen
J. Eijgelaar
B. van Putten
B.B.W. Jansen
R.J. Roelofs
J.J. van Woudenberg
R. Dannis

Overige uitslagen klasse 1B, 3e ronde:
Nieuwerkerk ad IJssel 1
Dordrecht 2
Oostflakkee 1

1858
1834
1776

- CHESS 1
- Kr. a/d IJssel 2
- De Pionier 1

rsb promotieklasse 2000-2006
Het sinds de RSB competitie van 2000/01
bijgehouden competitiearchief biedt de
gelegenheid tot het terugkijken op het
competitiegebeuren vanaf dat moment.
Het biedt eveneens de mogelijkheid om op
basis van gemiddelde ratings vergelijkingen te maken ten aanzien van sterkte van
de deelnemende teams. Hieronder het
zoeklicht op zes seizoenen promotieklasse.
De promotieklasse kent in deze periode
een hechte groep van vaste deelnemers.
Drie teams, De Willige Dame, Groenoord
en Shah Mata, waren vijf van de zes seizoenen in deze klasse present. Daarnaast
kan ook SO Rotterdam 3, dat af en toe een

heen en weer naar de KNSB maakte,
eveneens tot de vaste bezetting worden
gerekend. Wellicht geldt dit ook wel voor
Sliedrecht en Hillegersberg, inmiddels
onderdeel van Erasmus. Er resteren dus
maar weinig plaatsen die wisselend bezet
worden door gepromoveerde eerste klassers. Voor RSR Ivoren Toren 2 en
Messemaker 1847 2 was de promotieklasse een tussenstation naar de KNSB competitie. Even zo goed was dit het geval in
omgekeerde richting voor CSV en het in
Dordrecht geïncorporeerde Groothoofd.
Voor Rokado, Nieuwerkerk a/d IJssel en
Overschie 2 is het al meer malen een heen

en weer avontuur tussen de eerste en de
promotieklasse. Ook Charlois Europoort 2
zal wel weer snel aan de poort van de promotieklasse timmeren. Voor HZP
Schiedam en zeker SO Rotterdam 4 lijkt
dat er voorlopig niet in te zitten. Voorts is
het afwachten of het voor De IJssel,
CHESS en Spijkenisse 2 een eenmalig
optreden van korte of langere duur was.
Voor alsnog ziet het daar naar uit.

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

Sliedrecht
CSV1
Hillegersberg
Groothoofd/Dordrecht 2
Groenoord
Shah Mata 1
CSV 2
HZP/Schiedam 1
Charlois/Europoort 2
S.O. Rotterdam 3
Nieuwerkerk ad IJ. 1
S.O. Rotterdam 4
De Willige Dame 1
CHESS 1
NRSG W.St
RSR Ivoren Toren 2
Erasmus
Overschie 2
De IJssel
Rokado
Messemaker 1847 2
Spijkenisse 2

knsb
knsb
knsb
knsb
knsb
1922
1912
1853
1859
1856
1798
1761
1887
1790
rsb1
rsb1
rsb1
rsb2
rsb1
rsb1
rsb1

knsb
knsb
knsb
knsb
1877
knsb
knsb
1841
1876
1867
1874
1871
rsb1
rsb1
1878
1893
rsb1
rsb1
rsb1
rsb1
rsb1

knsb
knsb
1891
1802
1868
1909
1719
1864
1949
knsb
rsb1
rsb1
1918
rsb1
1915
1881
1826
rsb1
rsb1
rsb1
rsb1

knsb
knsb
1961
rsb1
1917
1923
rsb1
rsb1
1859
1899
rsb1
rsb2
1889
rsb2
rsb1
knsb
rsb1
1878
1894
rsb1
rsb1

knsb
knsb
knsb
rsb1
1960
1892
rsb2
rsb1
rsb1
1956
1856
rsb1
1920
rsb1
rsb1
knsb
rsb1
1880
rsb1
1905
1813

1958
1777
rsb1
1876
1886
rsb2
rsb1
rsb1
knsb
rsb1
rsb2
1883
rsb1
knsb
1991
1856
1901
1843
knsb
rsb1

Gemiddelde rating

1849

1872

1867

1902

1898

1886

9

Hieronder een overzicht van de deelnemende teams in deze periode met hun
gemiddelde rating gedurende de deelname
aan de RSB promotieklasse:
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Meerdere malen werden geluiden opgevangen als zou het niveau in het RSB walhalla zijn gestegen. Dat blijkt niet duidelijk uit de cijfers. Zichtbaar is een opho-

< 1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
>1950

ging in 03/04 die zich daarna weer stabiliseert. De meeste teams in de promotieklasse hebben een gemiddelde rating tussen de 1850 en 1900. Er is een tendens

van een groeiend aantal teams met een
hogere gemiddelde rating, zoals blijkt uit
onderstaand overzicht waarin het aantal
teams is omgerekend naar procenten.

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

33
0
44
23
0

0
13
87
0
0

10
20
30
40
0

0
0
62
25
13

0
13
37
25
25

11
11
45
11
25

Lang niet altijd won het op papier sterkste team. Alleen in 00/01en 05/06 werd het team met de gemiddelde hoogste rating ook kampioen (vet gedrukt). Het beste resultaat was voor RSR Ivoren 2 2002/03 met 17 punten en 52 bordpunten, omgerekend per wedstrijd 1,7
en 5,2. Nog net iets beter dan de laatste kampioen Erasmus dat tot gemiddeld 1,6 en 5,1 kwam.
Het aantal deelnemende teams blijft niet altijd beperkt tot acht. Door degradatie uit de KNSB kan dit aantal naar boven toe variëren. In
2002/03 deden er zelfs elf teams mee. De meeste wedstrijden in de promotieklasse in deze periode kwamen op naam van Groenoord
(39), Shah Mata (40) en De Willige Dame (40). Twee spelers, t.w. John Onderdelinden en Bram Steijn van Shah Mata misten geen
enkele wedstrijd en Klaas de Ruijter en Cees van Oostrom eveneens van Shah Mata waren maar eenmaal niet van de partij. Met 38 wedstrijden behoren ook Joop de Jong van De Willige Dame en Arie Verschoor en Kees Sio van Groenoord tot de topscorers qua deelname.
Spelers die alle wedstrijden in een seizoen spelen en ook nog winnen behoren tot de witte raven in de RSB competitie en die waren er
ook, namelijk David Mesman van Shah Mata in 2000/01 en Hans van der Linden van Rokado in 2005/06.
Het beste resultaat voor de IJssel, dat drie seizoenen meespeelde, was in 2003/04. De IJssel werd toen vierde met een gemiddelde score
van 1,3 matchpunten en 4,3 bordpunten per wedstrijd. Opvallende persoonlijke resultaten waren de vijfde plaats van Ronald Mandersloot in 2004/05 met 5 uit 6 en de zesde plaats van Pim te Lintelo in 2003/04 met 5 uit 7. (Aad)

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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de ijssel 3 verspeelt kampioenskansen in schiedam
Op 20 november trad de derde keus van
De IJssel in Schiedam aan tegen het derde
van HZP Schiedam, net als het IJsselteam
een kampioenskandidaat.
Twee partijen, van Frans Dubois en Arie
Macdaniël, waren vooruit gespeeld en de
uitslag daarvan voorspelde weinig goeds.
Frans kreeg in een koningsgambiet in de
beginnende fase goede kansen, maar verzuimde pionwinst zoals hij later constateerde (1.e4 e5 2. f4 d6 3.Pf3 Lg4 4.Lc4
Pf6 5.Pc3 c6 6.fxe5 xe5 7.a3 a6 8.b4 b5
en nu 9.Lf7+ in plaats van het gespeelde
9.Le2). Zo rond de dertigste zet kostte een
foutief ingeschatte afruilcombinatie een
stuk en was het over en uit (0-1). Arie
speelde tegen RSB erelid Frans Maas.
Vanaf de eerste zet zat hij niet in de partij,
kwam wel gelijk uit de opening maar kon
geen plan bedenken hoe nu verder te gaan.
En na een zet of vijftien gaf hij, als was het
al sinterklaasavond, door het zo beruchte
schaakblindheidvirus aangetast op onverklaarbare wijze een pion weg op h6.
Daarna kwam hij niet meer in het stuk voor
en was het uitschuiven voor zijn tegenstander die dat dan ook bekwaam deed. Hij
verloor tenslotte in een combinatie met
aftrekschaak zijn dame (0-2). Geen goed
uitgangspunt dus op de speelavond.
Aan het eerste bord trof Sjaak in ‘t Veld
een op papier sterke tegenstander (rating

1829). Het werd een spectaculaire partij.
Zijn tegenstander offerde eerst een stuk en
daarna een kwaliteit. Op dat moment
stond Sjaak, hoewel hij een vrij onveilige
koning in het centrum had minstens op
remise en waarschijnlijk zelfs beter. Bij
HZP Schiedam zag men dat anders: ‘Ruud
van der Linden speelde het Boedapestergambiet en offerde er vanuit de opening
lustig op los. Eerst een pion en even later
nog een loper. De compensatie: wit kon
niet meer rokeren en had een enorme achterstand in ontwikkeling. Het optimistische spel van onze kopman zorgde ervoor
dat wit op de 26ste zet een paard en twee
pionnen achter kwam. Daar kwam nog bij
dat zijn koning enorm op de tocht stond.
De dodelijke mataanval die Ruud inzette
was een lust voor het oog om te zien! ‘
Volgens Sjaak overzag hij een simpel
schaakje dat hem eerst een volle toren en
daarna nog een stuk kostte (0-3). Ton van
Smirren en ErikJan Noomen bonden de
strijd aan met Daan en Els van Loenen,
een bekende naam bij de Schiedammers.
Voor Ton werd het een kansloze missie.
Hij verloor pionnetje na pionnetje en na
drie pionnetjes was het over (0-4). Bij
Erik Jan ging het lange tijd gelijk op, maar
tegen de tijdcontrole enigszins in tijdnood
blunderde hij een paard weg. Daarmee
verdiende EJ wel de sympathie van zijn

tegenstandster (Commentaar HZP
Schiedam: ‘Els had een beetje medelijden
met haar arme tegenstander en verontschuldigde zich bijna’), maar kwam De
IJssel op 0-5 achter. Bas Meijers werd na
een matige opening ingesloten, maar kon
zich daaruit bevrijden en afwikkelen naar
een toren eindspel met een pion achter.
Gezien de stand in de wedstrijd vond zijn
tegenstander het met remise toen wel welletjes (5,5-0,5). Aad van der Meer was
weer goed op dreef en had al vanuit de
opening een gewonnen stelling. Hij onderschatte echter een dreigende aanval waarbij via penningen een toren verloren ging
met schaak (6,5-0,5). Teamcaptain Rien
Duine trof in invaller Ies van der Tuyn
een knappe tegenstander. Rien had vanaf
het begin de e-lijn in handen. Nadat hij de
h3 pion had kunnen slaan kwam zijn
paard ingesloten te staan. Met een pionzet
kon hij het dreigende verlies van het paard
met loperwinst compenseren, waarna een
doorlopende pion en dame+loper-dreiging
op de a-h diagonaal voor onoplosbare problemen zorgde (6,5-1,5).
Al met al een zware nederlaag tegen een
kampioenskandidaat, die gezien de kansen
wel wat geflatteerd uitviel. De kampioenskansen voor het IJsselteam zijn echter
door deze nederlaag wel behoorlijk gereduceerd. (Rien/Aad)

HZP Schiedam 3

1549

-

De IJssel 3

1522

6,5

-

1,5

R.I. van der Linden
I. van der Tuyn sr
D.C. Vons
C. Zwanenburg
E.J.M. van Loenen
D.A. van Loenen sr
G. Schraa
F.G. Maas

1829
1733
1508
1460
1397
1672
1158
1637

-

J. in 't Veld
M.C. Duine
B. Meyers
A.W. van der Meer
E.J. Noomen
A. van Smirren
F. Dubois
A. Macdaniël

1649
1651
1519
1560
1526
1300
1484
1488

1
0
0,5
1
1
1
1
1

-

0
1
0,5
0
0
0
0
0

-

Papendrecht/Alb. 4
WSV 4

1253
1474

7
4

-

1
4

Overige uitslagen kasse 4C, 3e ronde:
Kr. a/d IJssel 5
Erasmus 7

1475
1572

sjaak in ’t veld honderd maal achter het
bord voor de ijssel
‘Sorry dat ik heb gewonnen. Sjaak was
immers de morele (en zeer sportieve) winnaar’ aldus Sliedrechter Peter de Vlaam ,
die de redactie van IJsselschaak ter compensatie van deze, volgens hem, ten
onrechte gewonnen RSB partij een verslag
toezond (zie IJsselschaak 69).
Het is gelijktijdig een goed beeld van
Sjaak als RSB schaker. Sportief, veel

inzet en een meer dan gemiddeld resultaat,
maar zeer af en toe het schaakspoor
geheel bijster.
Na een goed bevallen deelname aan het
toernooi om de Zilveren Dame werd
Jacques, later in IJsselkringen steevast
Sjaak, in ’t Veld aan het begin van het seizoen 1992/93 lid van De IJssel. In dat
zelfde seizoen startte ook zijn RSB deel-
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name voor De IJssel. Het begon met de
wedstrijd De IJssel 2 tegen Onesimus 3 op
5 oktober 1992. Sjaak speelde aan het
vierde bord tegen U. Grevenstein. In
IJsselschaak 16 meldde Mick van den
Berg: ‘Jacques in ’t Veld debuteerde in
het team en ook voor De IJssel. Het was
waarschijnlijk de mooiste partij van de
avond. Veel spanning met wisselende kansen uiteindelijk resulterend in een ogenschijnlijk voordeel voor de speler van
Onesimus. Het werd een mooie remise.’
Zijn teamgenoten in die wedstrijd: Rein
Leopold, Hans Noordam, Panc Vink,
Jacco Heek, Frans Vink, Henk Kolhoff en
Ko Scheepers. Van hen is alleen Panc
Vink ook nu nog actief bij De IJssel. Die
eerste wedstrijd eindigde in een 3,5-4,5
nederlaag. Dat was dus het begin van de
100 die op 18-12-2006 in de wedstrijd De
IJssel 3-Erasmus 7 met een winstpartij
tegen Robbert Heym werd vol gemaakt. In
veertien jaar dus gemiddeld circa 7 wedstrijden per seizoen, dat betekent dat er
weinig werden gemist.
De meeste partijen werden gespeeld voor
De IJssel 2, maar daarnaast speelde hij de
eerste jaren ook in De IJssel 1. Vijfmaal
als invaller en in 1996/97 als teamlid alle
wedstrijden. Hieronder een overzicht
(aantal partijen, behaalde punten, partijresultaten) van de prestaties voor de diverse
teams:

De IJssel 1
De IJssel 2
De IJssel 3
totaal

ap

pt

w

r

v

12
61
27

4,5
38,0
15,5

4
30
10

1
16
11

7
15
6

100

58,0

44

28

28

Mede dankzij zijn inbreng tijdens deze
periode van 100 wedstrijden ook een aantal mooie teamsuccessen. In het seizoen

1999/2000 maakte hij deel uit van het
kampioensteam van De IJssel 2, dat toen
voor de eerste maal in de
IJsselgeschiedenis promoveerde naar de
2e klasse. Het tweede kampioenschap was
met De IJssel 3 in 2002/03 dat daardoor
toen promoveerde naar de derde klasse.
Sjaak speelde met name op het niveau 3e
klasse, maar daarnaast zowel met het eerste als tweede team ook een aantal wedstrijden voor de 2e klasse. Ook hiervan
een overzicht:

2e klasse
3e klasse
4e klasse

ap

pt

w

r

v

15
71
27

8,0
40,5
14,0

5
31
8

6
19
3

4
21
3

Wit:
Sjaak in 't Veld (De IJssel 2)
Zwart: J. van Ree (WSV 4)
Datum: 11-11-1999
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pc3 b6 4.Pf3 Lb7
5.e3 Pbd7 6.a3 c5 7.Ld3 cxd4 8.exd4
e6 9.Lf4 Tac8 10.cxd5 Pxd5 11.Pxd5
Lxd5 12.Lb5 Lc6 13.Lxc6
Txc6 14.0-0

Bijna de helft van de partijen werd dus gewonnen en een winstpercentage van 58%, een mooi
resultaat. Geen wonder dat er ook enige persoonlijke successen te boeken vielen. Driemaal werd
hij een topscorer van zijn team. Direct in zijn eerste seizoen 1992/93 met De IJssel 2 en dat werd
herhaald in 1995/96. In 2002/03 werd hij met
viermaal winst en tweemaal remise ongeslagen
topscorer van De IJssel 3.
Na een tegenstander in de aanhef van dit
artikel, nu het woord aan Sjaak zelf. Na
zijn eerste seizoen uitte hij in IJsselschaak
19 zijn tevredenheid over zijn eerste
schaakseizoen en liet onder andere het
volgende optekenen: ‘Ik weet inmiddels
wat verliezen is, waarbij ik mijn tegenstander de winst gun, aangezien ik zelf te
goed weet hoe ik mij in zijn plaats zou
voelen.’ Sportief is hij altijd gebleven.
De club van 100+ bij De IJssel is weer
met een lid uitgebreid. Ter gelegenheid
van deze mijlpaal was er namens de vereniging natuurlijk ook voor Sjaak de
gebruikelijke oorkonde. Op naar de 200 is
nu het motto. (Aad)

ijsseljeugd succesvol op goudse
schoolschaakkampioenschappen
Bij de Goudse Schoolschaakkampioenschappen op 24 november was een hoofdrol weggelegd voor jeugd en junioren van
De IJssel. Niet alleen in aantal, 10 van de
in totaal 46 deelnemers en deelneemsters,
maar ook in resultaten.
Bij het voortgezet onderwijs kwamen vier
van de zes deelnemers uit IJsselkringen.
Henk-Jan Evengroen werd hier ongeslagen kampioen. Dit betekende dat hij ook
Reint van der Knijff, die speelt in het eerste team van Messemaker 1847, aan de
zegekar bond. Dat lukte Léon Jacobse
niet, die speelde tegen hem remise en
deelde daardoor met de Goudse jeugdtop-

sjaak in actie:
bliksemzege in de rsb

per de tweede plaats. Justin Jacobse
werd vierde en Ruben Evengroen vijfde.
In de hoogste groep van het lager
onderwijs (11-12-jaar) deelde Bernard
Evengroen, overigens pas 10 jaar, de
lakens uit. Ongeslagen werd hij kampioen. Arie Macdaniël werd hier derde
en Jitse Macdniël zesde. In de tweede
groep (9-10 jaar) was er een vijfde
plaats voor Lotte van der Wouden en
in de laagste groep een vierde plaats
voor Marten Evengroen en een twaalfde voor beginneling Lennart
Macdaniël.

12

Zwart heeft in de opening al een paar
'minder' goede zetten gedaan, zoals
5......Pbd7 en 12.....Lc6. Profiteer hier
echter maar eens optimaal van. Sjaak
bouwt zijn voordeel steeds verder uit.
Zwart maakt nu echter een definitieve
fout 14.....Pf6?15.Da4! Hier had
zwart nog kunnen gaan voor 15....;b5
16.Dxb5 Db6 17.Da4 Da6 en met
slecht spel hopen op een tegenkans.
Hij speelde echter 15....;Dd7?? en nu
is na 16.Pe5 ! aan torenverlies niet
meer te ontkomen. 16...Dd5 17.Dxc6+
Ke7 18.Dc7+ Pd7 19.Dxd7+ Dxd7
20.Pxd7 Kxd7 (1-0)
Zelf de partij goed en solide opzetten,
daarna maximaal gebruikgemaakt van
de mogelijkheden die de tegenstander
gaf. In 20 zetten 1-0! (Jeroen Eijgelaar, IJsselschaak 45)

Het podium bij het voortgezet onderwijs.
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ratingontwikkeling bij de ijssel
Vanaf september 2001 zijn de meeste leden van De IJssel in het bezit van een KNSB rating. Vanaf dat tijdstip is dus ook een redelijk
betrouwbaar beeld beschikbaar van de gemiddelde clubrating bij De IJssel. Op de ratingsite van Mark Huizer (http://xaa.dohd.org/rating)
zijn fraaie grafieken te vinden over de ratingontwikkeling bij spelers en verenigingen. Hieronder de grafiek van De IJssel.

Het beeld is een dalende tendens, globaal van circa 1740 in 2001 naar 1700 in 2006.
Bij de individuele ratings gaat Jan Evengroen nu weer op kop. Jan Schuur is vertrokken en de vorig jaar nog onbetrouwbare rating van
zoon Henk-Jan is nu zo’n 100 punten lager en ook hij moet dus zijn vader weer voor laten gaan. Bij de 1500 hoogst genoteerde schakers
op de KNSB ranglijst nu dus nog maar één IJsselspeler. Bij de ranglijst t/m 14 jaar behoren Henk-Jan met een 16e plaats en Léon
Jacobse met een 120e plaats tot de toppers. De hoogste rating is voor de in de Nederlandse competitie uitkomende Rus Ivanchuk met
2736. Nummer 13597 P.M. Fokkelman heeft met 735 de laagste rating.
De RSB ranglijst telt 1400 personen (vorig jaar 1446) met een rating (en 117 zonder rating ic. rating=0, vorig jaar nog 130). Nummer
één is hier de Belg Luc Winants van SO Rotterdam met 2513 en de laagste is Nico van Delft van Papendrecht/Alblasserdam met 841.
Op de 65+ ranglijst van de RSB is Aad van den Berg nummer 78 van de 258 personen. Henk-Jan Evengroen is koploper bij de groep t/m
14 jaar en bij de groep t/m 16 jaar is hij vierde en Léon Jacobse staat daar op plaats nummer dertien. Als we de groep uitbreiden tot t/m
20 jaar is Henk-Jan met een 10e plaats nog net bij de top 10, Léon zakt dan naar plaats 26.
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Naast de KNSB ratinglijst is er sinds 2004 ook een KNSB jeugdratinglijst. Deze lijst is gebaseerd op resultaten van jeugdevenementen.
Die lijst telt dit jaar 3531 personen met een rating boven 0000. Voor de RSB is dit 285. Henk-Jan Evengroen, Justin en Léon Jacobse
behoren hier tot de toppers.
Hieronder een overzicht van de ratings en posities van de IJsselspelers op de nationale ratinglijst per 1 november over de laatste vijf jaar.
Opvallende stijgers dit jaar Ruben Evengroen (+88), Erik-Jan Noomen (+47) en René Ordelman (+41). Bij de jeugdratings +112 voor
Bernard Evengroen en +72 voor Léon Jacobse.

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

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2005
2006
2005
2006

2002

KNSB ratings
2003
2004
2005

2006

2048
1865
1889
1800
1919
1884
1746
1801
1698
1732
1602
1636
1670*
1657*
1536
1588*
1555
1546*
1455*
1442*
1532*
-

2068
1877
1898
1855
1894
1863
1709
1729
1696
1732
1608
1654
1676*
1631
1518
1587*
1598
1569*
1494*
1456*
1449*
-

2039
1966
1925
1881
1871
1862
1747
1747
1733
1694
1583
1632
1685
1640
1525
1592
1531
1568
1385*
1485*
1516*
1495
1513*
1470*
-

1974
1973
1946
1914
1854
1983*
1881
1757
1757
1697
1715
1630
1641
1696
1611
1571
1603
1546
1548
1443
1479*
1517*
1494
1455*
1481
1438*
1377*

1993
1956
1943
1935
1895
1893
1861
1775
1749
1725
1724*
1693
1655
1651
1649
1628
1589
1577
1560
1539
1531
1526*
1519*
1488
1485
1484
1438*
1300*

1464
1476
1712
2064
2770
1377
2401
4429
4411
5622
5243
7185
6927
5641
7682
8684
7869
9309
9261
11375
10758
9969
10441
11161
10730
11463
12264

1359
1665
1794
1879
2290
2307
2720
4085
4570
5075
5082
5717
6532
6624
6686
7197
8146
8424
8810
9317
9470
9562
9718
10343
10398
10424
11263
12738

154
155
179
217
281
140
247
473
468
607
557
771
746
610
826
921
843
982
1203
1137
1051
1104
1172
1134
1215
1296

126
170
185
196
226
227
269
413
464
521
524
590
681
692
699
751
834
865
903
956
969
978
993
1065
1071
1077
1154
1320

-

-

1684
1653
1524
1220
1023
0851
0548
-

1713
1733
1578
1460
1150
0910*
0908
0738*
0608*
-

1744
1733
1650
1487
1262
0943
0862
0793*
0754*
0648*
0640*
0587

239
216
441
646
1457
2349
2359
2934
3294
-

250
267
372
625
1118
2143
2437
2682
2803
3092
3111
3201

17
13
36
51
116
173
174
213
238
-

19
21
30
52
96
178
200
224
235
254
257
263

jeugdratings
Jacobse, Jus.
Evengroen, HJ.
Jacobse, L.
Evengroen, R.
Evengroen, B.
Macdaniël, A.
Jacobse, Jer.
Macdaniël, J.
Keijzer
Kanhai, S-A
Leenhouts
Evengroen, M.

* = rating onbetrouwbaar, gebaseerd op minder dan 25 partijen. (Aad)
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veel spanning in rapidcompetitie
Spanning volop in de rapidcompetitie na
de derde ronde. De onderlinge verschillen
aan de top zijn gering. René Ordelman, in
de eerste ronde afwezig, scoorde in de
tweede ronde de maximale winst in groep
B en boekte ook in de derde ronde in
groep A met maar eenmaal verlies, tegen
Pim te Lintelo, een prima resultaat. Bij het
ingaan van de vierde ronde heeft hij de
beste papieren voor de eerste plaats. Maar
zeker is dat allerminst. Henk-Jan
Evengroen maakte een groot deel van de
in de eerste ronde opgelopen achterstand
goed. Alleen Frank Visser en Pim te
Lintelo waren hem een keer de baas. Met
evenveel punten behoort ook Ad Multem
nog tot de kanshebbers. In de tweede ronde in groep A een 50% score en in de derde ronde in groep B (beslissing wedstrijdleider na late afmelding van Jan Evengroen) gedeeld winnaar met Sjaak in ’t
Veld, de enige die hem een verliespartij
bezorgde. Verrassend is de vierde plaats
van Panc Vink. Een maximale score in de
tweede ronde in groep C, een 50% score
in de derde ronde in groep B en na aftrek
aanvang van de vierde en laatste ronde:
naam + groepsindeling
bonus
pnt
.
1. Ordelman (A)
8+6+8
2. Evengroen, HJ (A)
8+8+8
3. Multem (A)
6+8+6
4. Vink, P. (A)
4+4+6
5. te Lintelo (A)
8+8+8
6. Evengroen, J. (A)
8+8+8
7. Visser (A)
8+8+8
8. Jacobse, J. (B)
6+6+8
9. Berg, M.vd (B)
6+6+4
10. Veld, in 't (B)
6+4+6
11. Berg, A.vd (B)
6+6+6
12. Jacobse, L. (B)
8+8+8
13. Duine (B)
6+6+6
14. Boonstra (C)
6+6+4
15. Mandersloot (C)
8+8+6
16. Boere(C)
4+4+4
17. Meijers (C)
4+6+6
18. Vink, J. (C)
4+4+4
19. Dubois(C)
4+4+4
20. Smirren, T. v. (C)
4+4+4
21. Rietveld, B. (C)
4+4+4
22. Rietveld, S. (C)

4+4+4

van slechts een geringe hoeveelheid startpunten meldde hij zich bij de koplopers.
Jammer dat hij de laatste ronde niet aanwezig kan zijn. Pim te Lintelo en Jan
Evengroen hebben een achterstand op van
respectievelijk 5,5 en 6 punten op de lijstaanvoerder. Pim moest vooral in de tweede ronde met drie nederlagen het nodige
terrein prijsgeven en Jan was de derde
ronde afwezig. Daarmee zijn zij nog niet
kansloos, maar lastig wordt het wel. Dat
geldt zeker voor de laatste deelnemer aan
de finale groep Frank Visser. De vooral in
de derde ronde magere score van drie
remises is daar debet aan. Met een goede
score kunnen ook toppers uit groep B nog
een rol van betekenis spelen. Maximaal
kan de winnaar 18 punten inlopen, er is
dus nog wel wat mogelijk. Gegadigde
nummer één is dan Justin Jacobse die in
de tweede ronde met 3,5 punten in groep
B tweede werd achter René en in de derde
ronde in groep A 50% haalde. Maar met
een beetje geluk en voldoende motivatie is
er ook voor de groep daarna nog wat
mogelijk. Dat geldt niet meer voor hen die
totaal
ronde 1

totaal
ronde 2

totaal
ronde 3

totaal
punten

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

25
19
15
24
11
15
17
19
12,5
19
11
13
15
9
12,5
15
11
12,5
16
16
12

17
19
19
15
17
12,5
11
15
25
19
17
11
13
21
12,5
12,5
7
17
12,5
13
9

76,5
73
73
72
71
70,5
67
67
66
65
64
62
61
60
59
58,5
55
52
51
50
46

9

8

5

de laatste ronde in groep C spelen. Zij zullen het moeten doen met het spelplezier en
een mogelijke verbetering van de ranglijstpositie.
Zoals bekend is de eindstand na de vierde
ronde niet alleen beslissend voor het
rapidkampioenschap, maar tevens voor de
deelname namens De IJssel aan het VINK
Zuidplas Top 12 toernooi. Nummer één en
twee plaatsen zich voor deelname aan de
invitatiegroep. Behoort clubkampioen
Jan Evengroen tot de eerste twee, dan is
nummer drie eveneens kandidaat deelnemer. Zij die op de plaatsen 3 t/m 5 eindigen worden uitgenodigd voor de kandidatengroep. Behoort Jan Evengroen tot de
eerste vijf, dan gaat de laatste uitnodiging naar nummer zes. Bij bedanken voor
deelname gaat de plaatsing over naar de
eerstvolgende op de ranglijst. De overigen komen in die volgorde in aanmerking voor de viertallen vierkamp,
maar alleen als hun rating lager dan
1700 is.
De stand na aftrek van alle startpunten bij

34

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
(bv. 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.
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invitatietoernooi: druk bezet en gezellig
Een mix van seniorleden, donateurs,
jeugdleden en gasten zorgden in de kerstvakantie weer voor een gevulde speelzaal
op het invitatietoernooi. Onder de gasten
oude bekenden als de familie Van Eck,
Top 12 sponsor Peter Vink, Michel Vink,
Jeroen Eijgelaar, Ron van Smirren en
Schoonhovenaar Cees Kaiser. Ook een
aantal nieuwe gezichten zoals Emiel Faay
en Hans Kortrijk, beiden afkomstig uit de
omvangrijke kennissenkring van de
IJsselvoorzitter. Een aantal van hen hadden zich als team aangemeld, zoals de
broers Evengroen, de broers Jacobse en de
familie Vink. Uit de overigen componeer-

de toernooileider Mick van den Berg drietallen van ongeveer gelijke sterkte. Het
leidde uiteindelijk tot 12 drietallen. Vijf
speelronden met voor elk tien minuten
bedenktijd per partij moesten vervolgens
de winnaar opleveren. Al snel bleek dat de
beide broeder teams de hoofdrol zouden
spelen. Reeds in de eerste ronde troffen zij
elkaar en deelden de Evengroenen met
een 2-1 winst de eerste klap uit. Met daarna driemaal 3-0 en een gelijkspel bleek
dat voldoende voor de eindzege. Met vier
overwinningen bleven de Jacobsen een
halve punt achter en legden daarmee
beslag op de tweede plaats. Het trio Hans

Lodeweges, Huibert Looren de Jong met
hun gast Mark, die de Evengroenen een
gelijkspel afdwongen, eindigde als derde.
De winnaars van vorig jaar, de
Macdaniëls, kwamen ditmaal één
Macdaniël te kort, maar bereikten met
Bastiaan Rietveld toch nog een vierde
plaats.
Voor de prijzen maakte het niet veel uit,
de prijzentafel was goed gevuld en dus
ging er niemand met lege handen naar
huis. Een gezellig en druk bezet toernooi
was de slotconclusie. De organisatoren
Gerard van der Wouden en Mick van den
Berg hadden eer van hun werk.

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

Henk-Jan, Ruben en Bernard Evengroen
Léon, Justin en Jerome Jacobse
Hans Lodeweges, Huibert Looren de Jong, Mark
Arie en Arie Macdaniël, Bastiaan Rietveld
Sjaak in 't Veld, Hans Kortrijk, Lotte vd Wouden
Pim te Lintelo, Teus Boere, Daniël Rook/Anita van Eck
Aad vd Berg. Cees Kaiser, Judy van Eck
Panc, Peter en Michel Vink
Jeroen Eijgelaar, Aad vd Meer, Sjoerd Rietveld
Ad Multem, Ton en Ron van Smirren
Jan Evengroen, Cees en Huub van Eck
Rien Duine, Emiel Faay, Ruby Klijn

1
xx
1
1,5
0
0

2
2
xx
1

3
4
1,5 3
2
xx
xx
1
2

5
3

1
0

0

0

7

8

1
1

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

0,5
1

0

9

2
2
1
xx

1
1

6

1,5

1
1,5 1

3
2
1
2
1
xx

10 11
3
3
2,5
2

12
3

1,5
2
xx
1
0

2
xx
0

1,5
2
3
3
xx

mp
4,5
4
3,5
3
3
2
2
2
2
2
1,5
0,5

bp
12,5
11
9
8
7
7
7
7
6
5,5
7,5
2,5

(Mick/Aad)

Meisjesduel:
Ruby Klijn-Judy van Eck
met een toekijkende
Eva v.d. Wouden.
De winnaars.

Top 12-sponsor Peter Vink in
actie tegen Lotte v.d. Wouden.

16

IJsselschaak 73

de ijssel 3 redt het niet tegen erasmus 7
De IJssel 3 trof op 18 december in het
zevende van Erasmus op papier een gelijkwaardige concurrent met nogal wat routine
achter de borden. De eerste drie borden
werden bezet door spelers van het voormalige NRSG Wilhelm Steinitz. Donze
schaakte daar in hun laatste jaar in de 1e
klasse, Van As en Verhoef speelden in het
tweede team dat toen de competitie afsloot
met een kampioenschap in de 3e klasse.
Vorig seizoen speelden zij alle drie in
Erasmus 5 (2e klasse) dat toen met 2,5-5,5
werd geklopt door De IJssel 2. Donze
speelde toen aan het eerste bord remise
tegen Mick van den Berg, Verhoef werd
ingemaakt door Henk-Jan Evengroen en
Van As won van Menno van Dijk. Dat dit
Erasmus team desondanks toch al wat
averij opliep komt door het feit dat deze
coryfeeën niet in alle tot nu toe gespeelde
wedstrijden van de partij waren. Duidelijk
is dat in deze klasse vijf van de zes teams
aan elkaar gewaagd zijn en zeker niet
onderdoen voor veel teams uit de derde
klasse. Het sterkteverschil tussen derde en
vierde klasse wordt marginaal. Het werd
desondanks een spannende strijd.
Hendrik Spee, vanwege drukke werkomstandigheden weinig achter het bord, was
weer eens van de partij. In een vlot tempo
bracht hij met opgerukte pionnen en actief
spel een goede stelling op het bord. Na

afruil van wat zware stukken dwong zijn
dame met de sterke pionnen de tegenstander tot overgave (1-0). De 1-1 liet niet lang
op zich wachten. Erik Jan Noomen zag zich
gedwongen tot verdedigen en liep daarbij
door pionverlies ook nog materiële schade
op. Het tij bleek niet meer te keren. Het
team kwam weer op voorsprong door een
verdiende zege van Sjaak in ’t Veld. Hij
kwam een pion in de plus en toen dat een
vol stuk werd, was het een kwestie van uittikken (2-1). Ruben Evengroen ging voortvarend van start. Hij veroverde al snel een
pion en leek vlot te gaan winnen. Een overzien vorkje koste een stuk voor twee pionnen en voorts nog een gevaarlijke mataanval. Het leek voor hem gedaan, maar gelukkig miste zijn tegenstander de opgelegde
winst. Inmiddels stond hij een volle toren
achter maar had in een ver opgerukte pion,
ondersteund door een tweede, veel compensatie. De tegenstander moest materiaal
teruggeven, maar ook dat bleek niet voldoende promotie van de pion te verhinderen en daarna was het spoedig met hem
gedaan (3-1). Die voorsprong was echter
geen lang leven beschoren. Frans Dubois
zag een gambietpion uit de opening niet
meer terug en verspeelde zelfs een tweede.
Een snel verlies diende zich aan. Toen hij
echter zijn twee torens voor de dame kon
ruilen kwamen er toch weer wat tegenkan-

De IJssel 3

1564

Erasmus 7

1597

3

-

5

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

1651
1539
1560
1531
1649
1577
1526
1484

-

C. v. As
G. Donze
E. Verhoef
W. de Boer
R. Heym
M. Simons
R. Ansem
H. Nefkens

1618
1724
1776
1581
1522
1515
1470
1571

0
0
0
1
1
1
0
0

-

1
1
1
0
0
0
1
1

-

HZP Schiedam 3
WSV 4

1522
1463

4,5
3

-

3,5
5

R. Duine
P. Vink
A. vd Meer
R. Evengroen
J. in ’t Veld
H. Spee
E.J. Noomen
F. Dubois

sen. Totdat hij meende zijn dame te kunnen
offeren voor een mat met twee paarden.
Een droom voor iedere schaker en ook nu
bleef het bij een droom (3-2). Het werd 3-3
toen ook Panc Vink de pijp aan Maarten
gaf. Valletjes in de opening hadden niet het
gewenste succes opgeleverd en resulteerde
in een pion achterstand. In het eindspel met
toren/paard tegen toren/loper doemden er
plots nog kansen op toen hij de pion dacht
terug te veroveren. De tegenstander vond
echter een fraaie oplossing en de materiële
verhoudingen bleven zoals zij waren, alleen
doemde er ook een sterke vrijpion op. Die
pion bracht de beslissing toen Panc met zijn
toren in een penning terecht kwam. Vrijwel
gelijktijdig streek toen ook Rien Duine de
vlag. Na het slaan met de verkeerde pion in
de opening liep hij achter de feiten aan. Hij
kon niet meer rokeren en een goed opgezette aanval zorgde voor materiaalverlies. Hij
bleef nog lang spartelen, maar het was
vechten tegen de bierkaai (3-4). Aad van
der Meer moest toen het schip redden.
Aanvankelijk zag dat er goed uit. Pionnetje
voor, maar wel initiatief voor de tegenstander. Een knappe tegenaanval bracht hem in
zwaar weer. Hij verzeilde in een toreneindspel met een pion achter. De klok ging
meetellen en voorts ook nog te veel
omstanders. Aad ’s vlag viel het eerste en
zo eindigde het duel met een 3-5 nederlaag.

Overige uitslagen 4e klasse C, 4e ronde:
Kr. a/d IJssel 5
Papendr./Alb. 4

1442
1303

ook zevenklapper voor de ijssel 2
Dit seizoen speelt De IJssel maar liefst met
alle drie haar teams een uitwedstrijd in
Waddinxveen. De wedstrijd WSV 3 – De
IJssel 2 was de tweede en daarin heeft De
IJssel zich een beetje gerevancheerd voor
de zware nederlaag die de IJssel elite eerder in Waddinxveen opliep. Vastberaden
ging het team tegen degradatiekandidaat
WSV 3 de strijd aan en uiteindelijk werd
het een fraaie zevenklapper.

Huibert Looren de Jong gaf aan het laatste
bord de eerste klap. Een snelle aanval zorgde voor verwarring en resulteerde in stukwinst. Na twaalf (!) zetten staakte tegenstander Evert Hildebrand vervolgens de
inmiddels ongelijke strijd. Aan het eerste
bord deed Henk-Jan Evengroen er wat langer over maar ook hij was al vroeg klaar. In
een Konings-Indische stelling nam hij met
een opmars van de pionnen op de dame-
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vleugel de stelling van Peter de Louw, op
papier na invaller Smitskamp de sterkste
speler van de tegenstanders, onder vuur.
Die verzette zich wanhopig maar moest
toch het bijltje erbij neergooien (0-2). Een
mooi begin van de wedstrijd maar er zat
nog meer in het vat. Menno van Dijk had al
snel het betere van het spel. Geïsoleerde
pionnen werden onder druk gezet, vervolgens kwaliteitswinst, stukwinst en einde
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partij (0-3). Bij Gerard van der Wouden
ging het minder voorspoedig. Tegenstander
Ton van Nieukerke, vorig jaar nog afgetroefd door Hendrik Spee, had lange tijd
het beste van het spel, maar na een ingewikkeld ogende afruil van stukken kreeg
Gerard toch weer gelijkspel. Hij besloot
vervolgens op het remiseaanbod in te gaan
(0,5-3,5). Aan bord 3 speelde Léon Jacobse
tegen routinier Herman Smitskamp, een
verrassende invaller in dit team. Het werd
een ambitieuze partij. Na een stukoffer
voor twee pionnen kreeg hij initiatief maar
dat verzandde toen het stuk werd teruggegeven. Wel een pion in de plus, maar een
gesloten verdediging met paard en loper
tegen twee lopers. Niet meer dan remise
voor de topscorer ditmaal (1-4). Daarmee
was het echter nog geen gelopen koers. Bij

zowel Leen Boonstra als Justin Jacobse
was de situatie kritiek. Bij Aad van den
Berg was er weinig loos en na overleg
besloot hij ter vermijding van risico’s tot
een remise aanbod. Omdat een gelijkspel
voor de Waddinxveners nog tot de mogelijkheden behoorde ging dat na consultatie
bij teamcaptain Jeroen Eijgelaar niet door,
tegenstander Jaap Smit moest verder.
Vervolgens wandelde Vrouwe Fortuna de
speelzaal binnen en zorgde ervoor dat De
IJssel de wind vol in de rug kreeg. Leen
was tegen Wim van der Hoek in zwaar
weer terecht gekomen. Een pion achter en
nauwelijks tegenkansen. Maar Leen geeft
pas op als hij het echt niets meer ziet en dat
leidt zo soms toch nog tot een verrassend
resultaat. Zo ook nu, een aftrekschaakje,
torenwinst en 1-5. Justin werd door Albert

WSV 3

1618

De IJssel 2

1701

1

-

7

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

1775
1659
1525
1819

-

HJ Evengoen
G. vd Wouden
J. Jacobse
L. Jacobse
M. v. Dijk
L. Boonstra
A. vd Berg
H. Looren de Jong

1893
1725
1724
1693
1655
1628
1589

0
0,5
0
0,5
0
0
0
0

-

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

-

3 Torens 1
Messemaker 1847 4
Maassluis 1

1776
1605
1651

4,5
4,5
6,5

-

3,5
3,5
1,5

P. de Louw
T. v. Nieukerke
A. Prins
H. Smitskamp
C. de Kogel
W. vd Hoek
J. Smit
E. Hildebrand

1638
1395
1518

Prins opgezadeld met een ingesloten dame
die alleen ten koste van een volle toren
gered kon worden. Dat leek dus verloren,
maar Justin zette door en dat werd beloond.
De tegenstander liet een tegenaanval toe
die er toe leidde dat de vijandelijke koning
over het bord werd gejaagd en tenslotte mat
gezet (1-6). Toen wilde ook Aad niet meer
achterblijven en weigerde de nu door Smit
aangeboden remise. Met een gesloten pionnenfront was zijn paard de meerdere van de
loper van zijn tegenstander. Maar het vereiste wel zorgvuldig spel om dat voordeeltje uit te buiten. Maar dat is hem wel toevertrouwd, tegenwoordig zelfs bij de oplopende tijd. Van krapte in tijd had zijn
tegenstander wel last want nog voordat Aad
de partij winnend kon afronden, viel de
vlag (1-7). Een fraaie zevenklapper. (Mick)

Overige uitslagen klasse 2a, 4e ronde:
Erasmus 3
H.I.Ambacht 1
Onesimus 1

1759
1697
1816
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in het verkeerde keelgat
Met enige regelmaat informeert het RSB
bestuur RSB leden en verenigingen over
belangrijke ontwikkelingen bij KNSB en
RSB via zogenaamde kaderbrieven. De
samenstelling en verzending van deze
kaderbrieven wordt verzorgd door het
bestuurslid voor verenigingszaken Kees
van der Waal. In kaderbrief no. 02/2006
stond het volgende bericht:

Nog een waar gebeurd verhaal
In een clubblad van een RSB vereniging
lezen wij het volgend relaas:
Humor van de verkeerde soort
Op 30 oktober j.l. speelden wij de competitiewedstrijd uit tegen .......... (de namen
van de verenigingen en die van de eerste
bordspelers zijn bij de redactie bekend
maar blijven hier ongenoemd).
Zoals gebruikelijk was er voor aanvang
van de wedstrijd een kort praatje. Daarin
werd gemeld dat het thuisspelende team
eigenlijk te sterk was voor de gasten en
zeker de eerste bordspeler. Hij beloofde
zelfs een consumptie als het lukte van hem
te winnen.
Waarschijnlijk was alles humoristisch
bedoeld. Maar ik, de eerste bordspeler
van de bezoekende vereniging, heb dit
toch ervaren als enigszins intimiderend en
onsportief.
Ongetwijfeld heeft deze jongen een veelbelovende toekomst. Maar in zijn partij
ging hij snel en roemloos ten onder. Als
ultieme wraak heb ik de uitgeloofde consumptie maar genuttigd.
Insiders zullen het bovenstaande herkennen als het welkomstwoord van de voorzitter van De IJssel bij de RSB wedstrijd
De IJssel 3 tegen Krimpen a/d IJssel 5. De
strekking van het welkomstwoord was dat
de gasten, gezien het 7-1 resultaat in de
eerste wedstrijd van het IJsselteam, een
zware wedstrijd in het verschiet hadden.
Voorts meldde hij dat het team enige jonge talenten telde waarvan veel werd verwacht…etc. Onze voorzitter en zijn
woordgebruik kennende zou het best kunnen zijn dat dit hier en daar in het verkeerde keelgat is geschoten. In ieder geval bij
de schrijver van het bovenstaande ‘verhaal’, de eerste bordspeler van het team
Dirk de Graaf die speelde tegen Ruben
Evengroen. Hij meldde het aan de redacteur van hun clubblad en dat was toevallig
eveneens Kees van der Waal.
Op zijn beurt plaatste die redacteur, in zijn
hoedanigheid als RSB bestuurder, dit

‘verhaal’ weer in de RSB kaderbrief. Dat
schoot vervolgens weer in het keelgat bij
de IJsselsecretaris tevens redacteur van dit
blad en die stuurde navolgende reactie:
Heden ontvingen wij de RSB kaderbrief
jaargang no. 02 dd. 12 december 2006. In
deze brief heeft u een bericht opgenomen
onder de titel ‘Humor van de verkeerde
soort’. U schrijft ‘In een clubblad van een
RSB vereniging lezen wij het volgende
relaas:’ Wat volgt betreft een gebeurtenis
bij de wedstrijd De IJssel 3-Krimpen a/d
IJssel 5 op 30 oktober j.l. In welk clubblad u dit relaas hebt gelezen is voor mij
overduidelijk, het betreft het ongetwijfeld
het clubblad van Krimpen a/d IJssel
waarvan u zelf redacteur bent. Ik kan niet
beoordelen of het al verschenen is, daarover heb ik mijn twijfels (het staat nog
niet op de website van uw vereniging
Krimpen a/d IJssel), maar als redacteur
zult u de tekst wel kennen.
U neemt dit ‘relaas’ vervolgens als RSB
bestuurslid op in een aan de verenigingen
gerichte kaderbrief zonder wederhoor toe
te passen. Een goed journalistiek gebruik
zo als u behoort te weten. Een weinig integere zaak voor een RSB bestuurslid. Als u
cq het RSB bestuur van mening is dat
kaderbrieven voor dit soort geneuzel
gebruikt moeten worden, dan zet ik daarbij grote vraagtekens. Als wij ons echt
over dit kleinzielig gedoe druk moeten
maken dan kan ik u nog twee kaderbrieven misplaatste inhoud sturen wat in clubbladen en websites, waaronder de RSB
website, wordt opgeschreven en geplaatst.
Als u echt meent dat u de schaakwereld
hiermee een dienst bewijst dan vrees ik
dat onze voorzitter gelijk had toen hij
naar aanleiding van dit artikel meende
dat ‘de schaakwereld een grijze muizenwereld is die na zoiets ook nog verbaasd
is dat die zijn leden kwijt raakt’.
Het leidde tot de volgende reactie van de
heer Van der Waal:
Met niet anders dan goede bedoelingen
heb ik het door u gewraakte stukje
geplaatst. Ik wilde daarmee aangeven dat
wij schakers elkaar toch wel met enige
égards mogen benaderen. De door de
betreffende teamleider gehouden welkomstpraatje werd door de tegenpartij
van die avond blijkbaar als onplezierig
ervaren. Graag neem ik aan dat de spreker het één en ander ludiek bedoeld heeft,
maar dan toch blijkt dat zijn woorden,
terecht of onterecht, anders opgevat kunnen worden.
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Helaas neem ik elk seizoen weer gebeurtenissen waar die afbreuk doen aan de toch
zo mooie schaaksport. Het moet dan toch
mogelijk zijn dat wij elkaar wijzen op dit
soort ontwikkelingen?
Zo heb ik ook uw schrijven opgevat. Het is
zeker uw goed recht eventuele missers
mijnerzijds aan de orde te stellen maar ik
vraag mij wel af waarom dat op die toon
moet. Met een vriendelijk woord verstaan
wij elkaar beter en zal de boodschap stellig een willig oor vinden.
Overigens heb ik uit zorgvuldigheid de
namen van de spelers en de betrokken verenigingen weggelaten. Het zou immers
geen pas geven deze aan de openbaarheid
prijs te geven.
Daar kon de IJsselsecretaris zich niet echt
in vinden en dus ging de volgende brief de
deur uit:
Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen
en evenals u ben ik van mening dat schakers (en niet alleen schakers) elkaar met
‘enige égards’ mogen benaderen. U gaat
echter voorbij aan het feit of het ‘als
onplezierig ervaren van een welkomstpraatje’ ook wel eens aan het te kort
schieten van gevoel voor humor bij de
ontvanger kan liggen. U gaat af op eenzijdige berichtgeving. Ik was die avond in
persoon aanwezig en heb niet kunnen constateren dat er een gebeurtenis voorviel
die afbreuk doet aan de schaaksport.
Wanneer we elke woord wat we zeggen op
een goudschaaltje moeten afwegen is het
eind er van zoek. Als iemand zich er aan
stoort, het zij zo, maar dat is nog geen
reden om het dan op uw manier aan de
orde te stellen.
Bij de door u gepleegde zorgvuldigheid
door het weglaten van namen van verenigingen en spelers zet ik voorts de nodige
vraagtekens. Voor ieder van de aanwezigen, waaronder een tweede bezoekend
team, is het gebeuren herkenbaar en daarnaast via uw clubblad, dat ook via internet toegankelijk is, achterhaalbaar. De
link Kees van der Waal-Krimpen a/d
IJssel is snel gelegd.
U gaat niet nader in op het gebruik van de
RSB kaderbrief voor het aan de orde stellen van, zoals u het noemt ‘dit soort ontwikkelingen’. Ontwikkelingen die ik in
mijn omgeving overigens niet constateer.
Ik neem aan dat u het met mij eens bent
dat dit in de vorm van dit ‘incident’ geen
goed platform is. Een kaderbrief is nu
eenmaal geen clubblad.
Discussie gesloten. (Aad)
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toernooinieuws
De afgelopen maanden waren weer diverse IJsselleden actief op de schaaktoernooivelden. Hieronder hun wedervaren opgepikt van websites en krantenberichten.

schaken overdagtoernooi
messemaker 1847
Dit toernooi ooit opgestart als een toernooi voor niet(meer) -werkenden als uitvloeisel van een wekelijkse activiteit in
met name buurthuis De Noorderzon in
Gouda is inmiddels een druk bezet toernooi. Reden is vooral dat het wordt
gehouden in de herfstvakantie waardoor
dus ook veel scholieren en onderwijsgebonden personeel kunnen deelnemen en
dat ook daadwerkelijk doen. Zo ook in
deze 40e editie op 26 oktober, die 80 deelnemers verdeeld over 13 groepen telde.
Voor ieder vijf partijen met 25 minuten
bedenktijd per partij. De prijzen zijn
bescheiden van aard, kennelijk voor echte
liefhebbers geen enkel probleem.
‘Evengroen superieur’ kopte het huis-aanhuis blad De Goudse Post. Met tweemaal
een eerste, een tweede en een vierde plaats
was dat ook het geval. Daar waren ze ook
bij Messemaker trots op, want als deelnemers aan de jeugdopleiding aldaar zijn ze
behalve IJsselschakers ook een beetje
Messemakers. Dat vader Jan echter deel
uitmaakt van het eerste team, zoals het
AD Groene Hart meldde, is meer hoop
dan werkelijkheid. Dat is verleden tijd en
zal wel een ‘slip of the pen’ zijn.
In groep 1 met de hoogste ratings (gemiddeld 1995) een vierde plaats met 2 punten
voor vader Jan. De winst ging hier naar
Moerkapellenaar Dick Bac, Philip
Westerduin (RSR Ivoren Toren) werd
tweede en Messemaker coryfee Mark van
Putten derde. In groep 2 een fraaie eerste
plaats voor Henk-Jan (3,5 punten) die
weliswaar gelijk finishte met Woerdenaar
Cor de Leeuw, maar de onderlinge partij
won en dat gaf de doorslag. In groep 11
was er een tweede plaats voor Ruben (2,5
punten) en in de laatste groep (13) verloor
Bernard maar één van zijn zeven partijen
en dat was beter dan alle anderen in deze
groep.

klimop-jeugdschaaktoernooi
Op 16 december was de openbare basisschool ‘Klim-Op’ in Capelle a/d IJssel het
toneel voor het 27e jeugdschaaktoernooi
georganiseerd door gelijknamige schoolschaakvereniging. Onder de 54 deelnemers en deelneemsters ook vier jeugdleden van De IJssel.
Het beste resultaat was voor Marten
Evengroen bij de allerjongsten (t/m 8

jaar). De eerste plaats leek binnen
handbereik, maar in de laatste
ronde liet hij zich beetnemen
door tegen zijn grootste concurrent met remise akkoord te gaan.
Nu werd het met 8,5 uit 10 een
tweede plaats. Anneloes Keijzer
werd hier met 7 punten vierde en
kreeg bovendien de beste meisjesprijs. In de groep van 9- en 10
jarige scoorde Lotte van der
Wouden 4 uit 9. Niet goed
genoeg voor de hoofdprijzen,
maar toch een mooi resultaat. Bij
Anneloes Keijzer in actie tegen Ida Hondelink van
de oudsten (11- en 12 jaar) weerMessemaker
de Jerome Jacobse zich uitstekend. Tegen de top kon hij niet op, maar
met 5 uit 9 zat hij toch in de bovenste
punten de plaatsen 13 t/m 22. Op basis
helft van de ranglijst in deze groep met 24
van weerstandspunten werd het de 22e
deelnemers en deelneemsters.
plaats. Henk-Jan en Ruben Evengroen
kwamen elk tot 5 punten en dat resulteergrand prix jeugd-rapidkampioende in de plaatsen 45 en 51. Met een 50%
schap van rotterdam
score werden Ad Multem en Justin
Jacobse respectievelijk 60e en 62e, Léon
Ondanks de indrukwekkende naam van dit
Jacobse met 4 punten 73e en Bernard
door RSR Ivoren Toren georganiseerde
Evengroen tenslotte werd met 3,5 punten
toernooi viel het aantal deelnemers wat
87e. Kop van Jut bij de IJsselspelers was
tegen. Dat gold met name voor de oudste
Wil Sparreboom (RSR Ivoren Toren 3,
jeugd. Veertien deelnemers van categorie
promotieklasse). Zowel bij Ruben, Justin
A, B en C speelden in een groep. Prijzen
als Bernard (!) liep hij een nul op en voor
per categorie, dat wel, maar dat gold niet
een speler met een rating van 1927 is dat
voor de tegenstanders. Het was dan ook
toch even slikken.
een prima prestatie van Justin Jacobse
Met uitzondering van Jan scoorden allen
(cat. B) dat hij evenals Joost van
een TPR hoger dan hun rating. Bij Ruben
Rosmalen (KNSB 1e klasse, rating 2184)
was dat verschil (+317) goed voor de
in deze groep 5,5 punten scoorde. Dankzij
ratingprijs. Voor Henk-Jan was de prijs
een fraaie winstpartij tegen zijn concurvoor de hoogst geëindigde jeugdspeler.
rent betekende dit op basis van weerDe hoofdprijs ging naar Heiko Kerkstandspunten zelfs een eerste plaats. Léon
meester, die net als Arie Werksma van de
Jacobse werd vijfde met 4 uit 7, tevens
organiserende vereniging 8 punten scoorgoed voor de tweede plaats van categorie
de maar de beslissingswedstrijd met winst
A, die overigens maar drie deelnemers telafsloot. Een opmerkelijke winnaar die tot
de. Ook Ruben Evengroen deed in deze
2002 schaakte bij Overschie maar thans
groep met 4 punten goed mee. In groep 2
niet (meer) terug te vinden is op de KNSB
(cat. D, 21 deelnemers) scoorde Bernard
leden en -ratinglijst.
Evengroen 6 uit 9 en dat was goed voor
een vijfde plaats. In groep 3 (Cat. E) eindigde Marten Evengroen met 5
uit 10 in de middenmoot.

menno ploeger-toernooi
krimpen a/d ijssel
Maar liefst 116 deelnemers meldden zich voor 9 ronden snelschaak in dit laatste regio toernooi in 2006, onder hen zeven
IJsselspelers. Jan Evengroen was
van hen het best op dreef. Met
acht anderen, waaronder regiocoryfeeën als Dick Bac, Ben van
Geffen en Marcel Glissenaar,
deelde hij met een score van 6
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De beste IJsselspeler in Krimpen a/d IJssel.
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de ijssel 1 klopt krimpen a/d ijssel 2
na spannende slotfase
Voor het eerst verscheen het team op 18
december voltallig achter de borden, dat
was een opsteker. Ook de tegenstander uit
Krimpen was echter op volle oorlogssterkte verschenen en dat beloofde dus wat. Op
papier was de IJssel elite een stuk sterker,
maar dat was al eerder dit seizoen weinig
van betekenis. Desondanks waren de
Krimpenaren beducht meldde het verslag
op hun website: ‘om onduidelijke redenen
stonden onze tegenstanders voorafgaande
aan deze wedstrijd met één puntje onderaan de ranglijst. Ze waren dus tot in hun
tenen gemotiveerd om van ons te winnen
en zodoende uit de degradatiezone te
stappen. En ons daar en passant in te
duwen’. De winst moest voor Krimpen
aan de laatste borden worden binnengehaald, zo dachten zij, en om die reden
waren bord 7 en 8 drie plaatsen op
geschoven.
Lange tijd ging het gelijk op, maar toen
vielen er toch wat minnetjes aan de
IJsselzijde. Het begon bij Ronald
Mandersloot. Hij speelde vanwege een
gebruikelijk gambiet natuurlijk met een
pion achter. Het spel ging echter niet naar
wens en hij kwam in zwaar weer. Er
kwam een remise aanbod. Doorgaan, vond
de teamcaptain, gezien de onduidelijke
situaties op de borden. Het zware weer
bleek storm te worden na een aangenomen
dameoffer waarna een doorgebroken pion
slechts door teruggave van materiaal
gestopt kon worden. Met twee torens en

stuk voor de dame bleef zijn tegenstander
toen heer en meester. Op dat moment
stond de eerste remise echter al op het formulier. Frank Visser had tegen de snel
spelende Mulder een prima stelling opgebouwd, maar blunderde plots een stuk
weg. Het leek gedaan, maar een eeuwig
schaak manoeuvre bracht redding (0,51,5). Het werd gelijk door winst aan het
eerste bord. Jan Evengroen kon daar plotseling vrijwel onopgemerkt winnend toeslaan en de kopman van de tegenstanders
de vierde nul in successie bezorgen (1,51,5). Bij Pim te Lintelo was voor- of
nadeel inmiddels onduidelijk. Stuk tegen
twee pionnen in de plus maar veel initiatief voor de tegenstander. Met nog weinige minuten te gaan voor de eerste tijdcontrole accepteerde zijn tegenstander de aangeboden remise (2-2). Mick van den Berg
had toen al lang een remisestelling op het
bord. Na een Boedapestergambiet bleef de
strijd in evenwicht. Successievelijk verdwenen er stukken van het bord en in het
eindspel met lopers van gelijke kleur kon
het niet anders dan remise worden (2,52,5). Hoewel Hans Lodeweges meer wilde
halen zat dat er ook voor hem niet in. De
partij tegen de nog zonder puntverlies
opererende teamleider Jason Zondag was
steeds in evenwicht. ‘Ikzelf bereikte niets
met wit tegen een mij onbekende opening.
Ik had wel iets vreemds verwacht van mijn
tegenstander (Albin tegengambiet), maar
dit dan weer net niet’ aldus Zondag op de
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1888

Kr. a/d IJssel 2

1791

4,5

-

3,5

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

1993
1956
1895
1943
1861
1935
1775
1749

-

B. v. Brussel
R. Moerkerken
M. Paul
W. Mulder
J. Zondag
C. Vroegindeweij
J. de Boer
M. v. Cappellen

1858
1863
1820
1708
1739
1794
1783
1763

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

-

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

-

Oostflakkee 1
Dordrecht 2
Nwk a/d IJssel 1

1804
1834
1847

4
2
5

-

4
6
3

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

website van Krimpen. Het mondde uit in
een dame eindspel met wellicht wat betere
kansen voor Hans. Een geforceerde remise maakte daaraan een eind (3-3). De
beslissing lag dus bij de twee resterende
partijen en dat zag er inmiddels goed uit
voor De IJssel. René Ordelman had een
uitstekende stelling bereikt met als voorpost een nauwelijks te verjagen paard. Dat
laatste lukte zijn tegenstander uiteindelijk
wel, maar met inlevering van een kwaliteit. Na teruggave van de kwaliteit en vervolgens zetdwang was het snel gedaan
met de tegenstand. Het winnende halfje
moest vervolgens door Ad Multem worden binnengehaald. Lange tijd was het
weer een met de rug tegen de muur partij
geweest. Pionnetje achter, echt goed zag
het er niet uit. Met een paar mooie acties
had Ad echter het evenwicht hersteld en
daarbij ook nog initiatief verkregen. Toen
hij de remise zo goed als kon forceren liet
hij dat niet na. Verstandig vonden ze ook
in Krimpen: ‘Jos leek wel goed te staan
tegen de ons welbekende Krimpenaar Ad
Multem, maar die blijft onberekenbaar,
zeker in de slotfase. Multem schwindelde
zich naar materiaalwinst en een minieme
voorsprong op de klok en besloot toen om
maar remise te forceren door zetherhaling. Begrijpelijk, want hierdoor was de
winst binnen voor De IJssel.’ Met deze
plus remise werd het dus een 3,5-4,5 overwinning, zeer belangrijk gezien de stand
op de ranglijst. (Aad)

Overige uitslagen 1e klasse A, 4e ronde:
CHESS 1
De Pionier 1
WSV 1

1859
1784
1860
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standen ijsselteams in de rsb-competitie
Na vier speelronden is de situatie als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 1A
WSV 1
Dordrecht 2
Oostflakkee 1
CHESS 1
De IJssel 1
De Pionier 1
Kr. a/d IJssel 2
Nwk a/d IJssel 1

Mp
8
6
5
4
3
3
2
1

Bp
22
18,5
17
16,5
13
13
15
13

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

2
.
xx
4
.
3
2
3,5
.

3
.
3
xx
4
.
4
4
.

4
5
.
5
xx
4
.
.
2,5

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

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

7
8
.
5
4,5
.
4
.
.
5,5
4,5
.
.
4,5
xx
4
4 xxxx

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

Klasse 2A
3 Torens 1
Onesimus 1
H.I.Ambacht 1
De IJssel 2
Erasmus 3
Messemaker 1847 4
Maassluis 1
WSV 3

Mp
6
6
6
5
4
3
2
0

Bp
21,5
20
16,5
19
16,5
14,5
13
7

1
xx
3
.
.
4,5
2,5
.
0,5

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

3
4
.
.
5
.
xx
4,5
3,5 xxx
3,5
.
3,5
4
.
3,5
.
1

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

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

7
.
6,5
.
4,5
.
4,5
xx
3,5

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

Klasse 4C
WSV 4
HZP Schiedam 3
Erasmus 7
Kr. a/d IJssel 5
De IJssel 3
Papendrecht/Alb. 4

Mp
6
5
5
4
4
0

Bp
19,5
19
19
16,5
16
6

1
xx
4
4
1,5
.
3

2
4
xx
3
4,5
1,5
.

3
4
5
xx
.
3
1

5
.
6,5
5
3,5
xx
1

6
5
.
7
7
7
xx

uit de media
‘Welles, nietes’ dat is de strekking van de
commentaren in de pers ten aanzien van
de vermeende consultaties van Kramnik in
zijn match tegen Topalov, die de schaakgeschiedenis in ging als de match met de
toiletrel. Topalov kreeg de zwarte Piet en
is daarover zeer verbolgen. ‘Ik was beter
dan die Kramnik’ aldus Topalov in een
interview met Pim Sedee in het AD van
27/10. ‘Tijdens een partij twee en een half
uur doorbrengen in de rustruimte met
daarvan 35 minuten op het toilet, in een
paar uur 28 keer plassen waarvan drie
keer in één minuut,’ dat vonden wij meer
dan vreemd. Voor vals spelen waren er
echter geen bewijzen. Toch constateerde
Topalov dat Kramnik in enkele gevallen
met geniale oplossingen kwam: ‘Soms
was ik er zeker van dat ik er goed voor
stond, maar dan wist hij zich op een tactisch verbluffende wijze uit de situatie te
redden. Hij speelde te goed, hij leek wel
een computer.’ Vrienden zullen ze niet
meer worden. Topalov vond zijn tegenstander arrogant en provocatief. Een reden
voor hem om na de vierde partij de persconferenties gescheiden te houden.

4
6,5
3,5
.
xx
4,5
1

Gast reporter Bareev spreekt in New In
Chess 2006/8 van een listige actie van
Bulgaarse zijde om de in de eerste vier
partijen opgelopen schade te compenseren
door Kramnik uit balans te brengen.
‘Ethisch ver beneden peil’ vond Kramnik
zelf in een interview in hetzelfde nummer.
Hij spreekt van niet te bewijzen beschuldiging van bedrog, contractbreuk,
onrechtmatig gebruik van de videotapes
(alleen beschikbaar voor de arbiter) en
van een Commissie van Beroep (later vervangen) die handelt naar ‘orders’ van de
Bulgaren. Kramnik beweert dat hij zeker
geen 50 keer naar het toilet ging. Behalve
het gebruik van het toilet zelf, benutte hij
ook de toiletruimte bij het heen en weer
lopen en om zijn gezicht te verfrissen.
Maar waarom, zo zegt hij, zou ik daar een
verklaring voor moeten geven het is mijn
recht om het toilet te gebruiken zoveel als
ik wil. Het Topalov team vindt dat de
videotapes een heel andere indruk geven.
Door Kramnik wordt het aan de pers
beschikbaar stellen van de tapes geweigerd, dat is weer koren op de molen bij de
Bulgaren die stellen dat als je niets te verbergen hebt…etc.
Hoewel het valsspelen van Kramnik niet
kon worden vastgesteld, betekent dat niet
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dat het onmogelijk is. Het AD berichtte op
28/12 dat de op de ranglijsten opvallend
sterk stijgende Indiase speler Umakant
Sharma om die reden voor 10 jaar is
geschorst. Via een onder zijn pet verstopte
mobiele telefoon (bluetooth apparaat)
communiceerde hij met een handlanger
die buiten de speelzaal met een computer
klaar stond.
Het Remco Heite Schaaktoernooi, een
nieuw en bijzonder toernooi, kwam in het
nieuws door een bijzondere prijs. Naast de
gebruikelijke geldprijs, kreeg de winnaar
ook een paard. Een 'draver' om precies te
zijn. Dit met een knipoog naar de
modernste drafbaan van Europa. Deze
drafbaan is gelegen in Wolvega, de plaats
waar het Remco Heite Schaaktoernooi
werd gehouden. Althans dat was de
bedoeling. Het ging echter niet door.
Het weggeven van een paard als prijs is
bij wet verboden zo meldde de AID het
stichtingsbestuur. Uiteindelijk ontving de
winnaar een bonus cheque ter waarde
van een paard. Dat kwam overigens goed
uit want vijf van de zes deelnemers
wilden in het geheel geen paard. Nummer
zes wel en dat was Loek van Wely en
hij won.
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In Bonn vond van 25/11 tot 6/12 het duel
tussen de beste schaker, wereldkampioen
Kramnik, en het sterkste schaak computerprogramma Deep Fritz plaats. Wie de
weg wist kon het duel op internet volgen.
Voor die weg moest je overigens niet op
de KNSB site zijn. De match leek onopgemerkt de andere nieuwsmedia te passeren
totdat Kramnik in onderstaande stelling
De3 speelde en de computer hem op h7
mat zette.

titel gespeeld. Reden was de uitschakeling
destijds van zowel Karpov als Kasparov .
De Russische schaakfederatie was daardoor zeer teleurgesteld en deed de uitspraak dat snelschaak een vulgaire and
primitieve vorm van schaken was. Een
volgend wereldkampioenschap zou door
hen worden geboycot. Zonder Russen
geen toernooi en pas zeventien jaar later
nam nu de FIDE de organisatie in eigen
hand.
In IJsland was er onlangs een twee uur
durende live uitzending van een schaakpartij op de TV. Kijkers waren er getuige
van dat zwart na 36.Tc6 Dxc6 37.Pf5 in
onderstaande moeilijke situatie terecht
kwam:

Met uitzondering van deze blunder gaf
Kramnik prima partij. In de slotpartij probeerde hij nog ijzer met handen te breken
om de totale som van 1 miljoen dollar binnen te halen, maar dat liep uit op verlies.
Hij verloor dus met 4-2 en moest het doen
met de helft. Toch niet zo gek voor zes
partijen.
In AD Sportwereld verschijnt wekelijks
een rubriek van verslaggever Theo Reitsma. Op 28 november was die opmerkelijk
genoeg geheel gewijd aan het schaken.
‘De Schaakwereld draait om meer dan
verschuivende stukken’ ging ongeveer
over alle items die de laatste tijd de pers
haalden, zoals de toiletrel, het paard in
Wolvega, de Nederlandse versie van de
musical Chess, complottheorieën, etc.
Waar het ons schakers echt om gaat, het
spel met de verschuivende stukken, ja, dat
is niet interessant voor de reguliere pers.
De Rus Alexander Grischuk won in
Rishon-le-Zion in Israel voor Svidler,
Radjabov en Anand het eerste FIDE
wereldkampioenschap snelschaak. Hij
was echter niet de eerste wereldkampioen
snelschaak, zo berichtte New In Chess
(2006/7). Dat was Michael Tal die in 1988
een door Canada (niet door de FIDE)
georganiseerd wereldkampioenschap snelschaak won. Nadien is er nimmer om deze

Hij speelde 37….Dd7 om het gevaar te
bezweren, maar het eerder aanraken van
de koning dwong hem vervolgens tot
37…Kg8 en was het dus mat na 38.Dxg7.
Na afloop ontving de TV analist een
opmerkelijk telefoontje, ‘a voice from the
past’ volgens www.chessbase.com, van de
inmiddels in IJsland wonende oud-wereldkampioen Bobby Fischer. Hij had de uitzending gevolgd en merkte op dat zwart in
plaats van het ongelukkige Kg8 met
30…Txg2+ 31.Kh1 (31.Kxg2? 32.Tg4++
Kh1 33.Dg2 en mat) 38...Th4!! 39.Df7+
Tg7+ 40.f3 Txh3 een mooi mat had. ‘Hij
mag dan niet meer actief zijn en als kluizenaar leven’ aldus het Chessbase commentaar, ‘maar zijn bekwaamheid voor
het ontdekken van prachtige combinaties
niet verloren.’
Op de wereldratinglijst is Topalov op 1-12007 met 2783 nog steeds nummer één.
Hij wordt gevolgd door Anand (2779),
Kramnik (2766), Mamedyarov (2754),
Ivanchuk (2750), Leko (2749), Aronian
(2744), Morozevich (2741), Adams
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(2735) en Gelfand (2733). Met een 26e
plaats is Loek van Wely de hoogst geplaatste Nederlander. Bij de top 100 nog
drie landgenoten t.w. Tiviakov (36e, 2667),
Sokolov (52e , 2652) en Nijboer (72e,
2638). Polgar is met 2727 nummer één bij
de vrouwen, Koneru (2657) nummer twee
en beste bij de meisjes en Radjabov (2729),
Carlsen (2690) en Karjakin (2678) voeren
de ranglijst aan bij de jongens.
Voormalig Messemaker coryfee Henk de
Kleijnen timmert tegenwoordig aan de
weg met interviews van denksporters voor
AD Groene Hart Gouda Dichtbij. In de
editie van 2 januari ging het zoeklicht op
Kees Vermijn, al 25 jaar de penningmeester van Messemaker 1847. De man die,
volgens dit interview, zijn eigen ontwikkeling als speler opofferde om een gezond
financieel verenigingsbeleid te kunnen
voeren. Zou zo’n bestuursfunctie dat echt
in de weg staan, vraag je je af. Maar, wie
weet, is dat bij Messemaker 1847 wel het
geval. In dat licht is het begrijpelijk dat de
voorzitter van Messemaker 1847, bij het
betrekken van het nieuwe denksportcentrum in sporthal de Mammoet in Gouda
als speellocatie, aan een verslaggever
meldde dat het in de nabije toekomst wel
aanmerkelijk duurder zou worden dan de
huidige locatie, maar dat dit wel door de
toename van leden zou kunnen worden
gecompenseerd. Een uitspraak die vreemd
aan doet bij het nog steeds krimpende
ledenaantal bij de schaaksport.
Een dag later alweer een bijdrage van
Henk, ditmaal met denksportverslaggever
Dick de Jong in de hoofdrol. Opmerkelijk,
want voor de grote AD fusie was dat de
man die het denksportnieuws in het in de
fusie betrokken Dagblad Rijn en Gouwe
verzorgde en voor wie diverse clubs op de
bres sprongen toen bij de fusie zijn bijdrage tot een minimum werd beperkt. Dat
laatste had even succes, maar inmiddels
komt er maar weinig van zijn hand in de
krant. Heeft Henk zijn baantje ingepikt?
Gezien het interview is er kennelijk geen
rancune. Dick de Jong, zo blijkt uit het
interview, heeft een bijzondere hobby. Hij
verzamelt schaakpartijen, de collectie
heeft inmiddels de 6 miljoen overschreden. Op naar de 10 miljoen is zijn streven.
Dat kan snel gaan tegenwoordig, van veel
toernooien kan je tegenwoordig de partijen binnen enkele minuten downloaden.
Voorts bestaan er diverse CD-roms met
omvangrijke partijencollecties. Een merkwaardige hobby.

IJsselschaak 73

het rsb-ledenbestand doorgelicht
Per 10 januari 2007 telde de RSB 2045
leden, waarvan 60 met een dubbellidmaatschap. Aannemende dat dit dubbellidmaatschap een andere RSB vereniging
betreft, resulteert dit dus in 1985 leden.
Van deze leden behoren er 1420 (71%) tot
de senioren. Het totaal aantal damesleden
bedraagt 95 waarvan 26 seniorleden.
De leeftijd van die leden loopt uiteen van
5 tot 90 jaar met qua aantal een piek bij de
jeugd van 10 tot 15 jaar zoals blijkt uit
navolgend overzicht van lidmaatschap
naar leeftijdscategorie.
> 90
85-90
80-85
75-80
70-75
65-70
60-65
55-60
50-55
45-50
40-45
35-40
30-35
25-30
20-25
15-20
10-15
05-10
Onbek.

1
13
30
60
81
115
154
173
160
148
129
139
85
61
65
116
290
147
18

De RSB telt 41 verenigingen waarvan het
ledental uiteenloopt van 10 naar 134.
Gemiddeld komt dit neer op circa 49
leden per vereniging. De meeste verenigingen zitten qua ledenaantal tussen de
20-30 zoals het navolgende overzicht laat
zien.
< 20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
>80

Vijf verenigingen tellen minder dan 20
leden. Dat zijn Rokado (10), de schoolschaakvereniging Klim Op (13), Eeuwig
Schaak (13), Oostflakkee (18) en De
Penning (19).
(Bron: RSB ledenadministratie)

5
8
6
5
6
2
3
6

Spijkenisse is de vereniging met de meeste leden (137). Een positie die zij vooral
innemen dankzij de forse jeugdafdeling.
Ook Krimpen a/d IJssel blijft met 105 nog
boven de honderd. Daarna volgen
Messemaker 1847 (98), SO Rotterdam
(95), RSR Ivoren Toren (91) en Dordrecht
(91).
De meeste seniorleden zijn te vinden bij
SO Rotterdam (85), Erasmus (74),
Charlois Europoort (69), Dordrecht (68)
en Krimpen a/d IJssel (68).
De meeste jeugdleden (junioren, aspiranten en pupillen) zijn te vinden bij
Spijkenisse (83), Messemaker 1847 (46),
3-Torens (46) en RSR Ivoren Toren 41.

Schaken, denken en doen!

schaakjeugd goed op dreef
Het gaat goed met de schaakjeugd van De
IJssel. Er heerst een goede sfeer en inmiddels zijn ook de nieuwelingen goed ingeburgerd. Ook het enthousiasme is groot
wat o.a. bleek toen er op het invitatietoernooi een aantal jeugdleden verscheen om
mee te doen. Naast Lotte van der Wouden,
die ook vorig jaar al meedeed, deden dit
jaar ook Ruby Klijn en Daniel Rook mee
aan het toernooi. Klasse!
We beginnen dit jaar de schaakavond met
een schaakles in groepsverband. Jan of
Gerard pakken dan via het demonstratiebord een speciaal thema beet. Het is een
groot succes en gemeten naar de antwoorden op vragen en opgaven wordt de stof
prima opgepakt.

partijen duren meestal wat langer en
bovendien wordt elke partij meestal na
afloop samen met Jan Evengroen uitgebreid geanalyseerd. Bernard bezet in de
ranglijst de koppositie. Tot op heden
moest hij nog maar twee remises toestaan,
beide tegen Jerome, die de tweede plek op
de ranglijst inneemt. Arie en Jitse bezetten
de derde en vierde plek.
Soms wordt er voor de A-groep ook wat
bijzonders georganiseerd. In november
was dat een teamwedstrijd tegen een aantal seniorschakers. En dat waren niet de
minsten. Bernard speelde tegen Menno
van Dijk, Jerome tegen Sjaak in ’t Veld,
Arie tegen Ton van Smirren en Jitse tegen
Valentijn Polder. De senioren wonnen
weliswaar de wedstrijd (2,5-1,5), maar de
jeugd hield zich kranig.

A-groep

B-groep

De A-groep, bestaande uit Bernard
Evengroen, Jerome Jacobse en Arie en
Jitse Macdaniël begint over het algemeen
direct al met een competitiewedstrijd. Die

In de B-groep, waarin de rest van de jeugd
de wedstrijden speelt, heeft de competitie
een spannend verloop. De koplopers zijn
aan elkaar gewaagd en regelmatig wisselt

training
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de koppositie. Marten Evengroen had die
positie het vaakst en ook in onderstaande
ranglijst bezet hij de bovenste plek. Maar
zowel Lotte van der Wouden als Sydney
Siahaya zitten hem dicht op de hielen.
Ook Anneloes Keijzer houdt goed vol en
bezet de vierde plek. Dan volgen Shiv-An
Kanhai en Dylan Leenhouts, maar zij
speelden niet alle wedstrijden en moeten
de sterke jeugdspelers nog ontmoeten.
Met Jeroen Box gaat het wat minder en
zou eigenlijk wat hoger op de ranglijst
moeten staan. Hij heeft wat pech met zijn
partijen: misschien moet de concentratie
wat omhoog. Met Daan en Roel
Ellinckhuizen en ook Roan de Jong gaat
het prima: zij ontlopen elkaar ook niet
veel. En Daniël Rook en de nieuwkomers
Ruby Klijn en Lennard Macdaniël beginnen al vaker punten te pakken. Shria en
Shravan Kanhai moeten hun winstpartij
nog binnenhalen maar zij speelden vanwege afwezigheid niet alle wedstrijden.
(Mick)
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De ranglijst na ronde 13:
aantal wedstrijden
gew rem verl gesp

puntentelling
winst
remise

gt

weerst
getal

totaal
stand

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

6
5
3
1

2
2
0
0

0
2
6
7

8
9
9
8

136
114
66
24

24
25
0
0

25
9,6
9,2
22

25
24
23
22

210,0
172,6
98,2
68,0

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

9
10
9
7
4
4
5
4
5
6
5
3
3
0
0

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

3
3
3
6
3
2
7
6
6
6
5
6
6
6
6

12
13
12
13
8
6
13
10
12
12
11
12
11
8
7

183
197
170
129
63
62
85
71
80
83
65
36
36
0
0

0
0
0
0
9,5
0
11
0
6,5
0
6
20,5
12,5
15,5
6,5

14,4
0
10
0
44
56
0
25,2
9,6
6
13,6
7,8
11,2
19,2
24,2

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

221,4
220,0
205,0
150,0
138,5
138,0
115,0
114,2
112,1
104,0
101,6
77,3
73,7
46,7
41,7

Een bijzondere gast.

voorsprong clubkampioen groeit in clubcompetitie
De remise tegen René Ordelman in de 15e
ronde maakte een einde aan de honderd
procent score van Jan Evengroen. Het
deed weinig af aan zij riante positie op de
ranglijst. De voorsprong op naaste concurrent Frank Visser liep op van 44 naar 193
punten. Tegen Mick van den Berg waren
er ernstige verlieskansen en ook de winst
tegen Justin Jacobse was kantje boord,
maar op de overige winstpartijen viel weinig af te dingen. Frank blijft op koers voor
de tweede plaats mede dankzij een fortuinlijke zege tegen de nummer drie op de
ranglijst. Het achtervolgende viertal Pim

te Lintelo, Justin Jacobse, René Ordelman
en Henk-Jan Evengroen heeft inmiddels
op hem een achterstand van 125-150 punten. Na zijn matige start maakte René veel
goed, vooral de afgedwongen remise
tegen de clubkampioen mocht er zijn.
Jammer van de vergeten clubavond, dat
kostte onnodig punten. Justin kon zich
handhaven, de winst tegen Ad Multem
was een meevaller. Henk-Jan moest wat
terrein prijsgeven, niet uitzonderlijk
gezien zijn tegenstanders. Léon Jacobse
en Mick van den Berg stegen met stip op
de ranglijst. Het onderlinge duel ging met
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enige mazzel naar Mick, maar dat was dan
ook het enige verliespunt in deze periode.
Mick had vanwege zijn vakantie de eerste
periode weinig gespeeld, dus zijn stijging
is niet echt opzienbarend. Zowel Ad
Multem als Leen Boonstra kregen gezien
hun positie op de ranglijst in deze periode
sterke tegenstanders en dat liep vaak niet
goed af. Voor Leen bleef het bij twee
remises, tegen Justin en eenmaal tegen
Mick, zeker geen slecht resultaat.
Daartegenover stonden echter ook drie
verliespartijen. Ad won nog wel van de
lager geplaatsten Aad van den Berg en
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competitiedebutant Aad van der Meer,
maar dat maakte driemaal verlies niet echt
goed. De middengroep wordt aangevoerd
door Bas Meijers, die zich knap handhaafde. Winstpartijen tegen Sjaak in ’t Veld en
Gerard van der Wouden, beiden eveneens
middengroepers, droegen daar behoorlijk
aan bij. Door het puntverlies voor veelvuldige afwezigheid is Hans Lodeweges
eveneens afgezakt naar deze groep. Ook

Ronald Mandersloot en Ruben Evengroen
maakten om deze reden een neerwaartse
gang op de ranglijst. Een omvangrijke
staartgroep wordt aangevoerd door Panc
Vink en Aad van den Berg. De laatste
klom na zijn dramatische competitiestart
weer wat op de ranglijst. Redelijke posities ook voor Ton van Smirren en Arie
Macdaniël, in de meeste duels met lager
geplaatsten waren zij de sterkste. Ook

onderaan de ranglijst een aantal notoire
afwezigen, waarvan Huibert Looren de
Jong de kroon spant omdat hij de wedstrijdleider in het ongewisse laat over zijn
deelname. Dat kost extra verliespunten.
Hij is overigens niet de enige zoals de
ranglijst laat zien. De lijst wordt gesloten
door de Rietvelden die in de onderlinge
duels beiden een keer wonnen, maar daar
bleef het bij.

De stand na de 15e 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.
30.

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

gr resultaten na 8e ronde

gt avc na

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

1x
1x
1x
1x
-

PL1, FV 1, HJE 1, MB 1, JJ 1, RO 0,5
JE 0, PL 1, LB 1
JE 0, FV 0, HJE 1, AM 1, HL 1, LJ 0,5
RO 0,5, MB 1, LB 0,5, JE 0, AM 1
AM 1, BM 1, JJ 0,5, JE 0,5
PL 0, JE 0, LJ 0, LB 1
LB 1, JJ 0, JE 0, LJ 1, LB 0,5
GW 1, AM 0,5, HJE 1, MB 0, PL 0,5
AB 1, RO 0, LJ 0,5, PL 0, AvM 1, JJ 0
MB 0, FV 0, JJ 0,5, HJE 0, MB 0,5
SV 1, RO 0, GW 1, SV 0
BM 0, PV 0,5, RD 0,5, BM 1
RO 0, AM 0,5, HLJ 1, BM 0, RE 1,AB 1
PV 0,5, GW 0,5, SV 0,5, PV 1
PL 0
RD 0,5, BR 1, SV 0,5, TS 1, RD 0
GW 0
AM 0, FD 1, TB 1, AMD 1, GW 0
bye, bye, SR 1, AB 0, TS 1
SR 1, HLJ 0,5, BR 1, JV 1, PV 0, AMD 0
AB 0, SR 1, BR 1, JV 0,5
TS 0,5, BR 1
AB 0, SR 1
SR 1, BR 1, TS0, FD 0,5
AM 0
SR 0,PV 0, JV 0, TS 0, HLJ 0, FD 0, SR 1
BR 1, JV 0, TS 0, FD 0, AMD 0, TB 0, BR 1

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

NB. De clubrating van competitiedebutant Aad van der Meer is niet correct en wordt nog aangepast.
gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig (* zonder kennisgeving), avc=afwezig voor club.
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start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

1883
3x
1851
1867
1x
1720
2x* 1785
1x
1818
1753
1x
1769
1737
1x
1688
2x
1525
1x
1655
1x
1773
1x
1671
5x
1802
1557
6x
1775
5x
1574
1639
1x
1590
1469
1x
1492
4x*** 1623
4x
1508
3x
1476
6x** 1541
4x
1420
6x*** 1606
1443
1427

2059
1995
1859
1861
1849
1814
1788
1746
1717
1735
1676
1659
1673
1638
1786
1542
1777
1633
1544
1501
1470
1444
1577
1468
1402
1539
1410
1572
1210
1122

108
99
83
83
82
78
75
71
68
70
65
63
64
61
75
54
74
61
54
51
49
47
56
49
45
54
45
56
34
31

1125
932
806
789
758
753
681
677
659
658
615
602
598
590
578
522
513
513
512
477
449
445
433
405
373
345
311
300
279
257

