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Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg, Rien Duine, Henk-Jan Evengroen, Pim te Lintelo en Lotte van der Wouden

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

in dit nummer o.a.:

Clublokaal

:

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

Voorzitter

:

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

Secretaris

:

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

Penningmeester

:

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

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

van weekendtoernooi naar wereldtoernooi, hoogovens/corus 1938-2007
de ijssel 2 handhaaft zich in de
tweede klasse
lotte op bezoek bij de grootmeesters
rien duine 200x
de ijssel 3 berooft wsv 4 van
kampioenschap
jeugdspelers naar nk schaken
de ijssel 1 opnieuw treetje lager
schaakjeugd maakt indruk
zilveren dame
hh-competitie
jan evengrooen 100x

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

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

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

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

€ 85,-€ 48,-€ 32,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

Bij de voorplaat:
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Een afbeelding van een naamloze kleurenets van een schakende man en vrouw vervaardigd door Frans J. Roetman. Volgens
het boek ‘Spel uit de kunst in de kunst’
van L.C.M. Diepstraten, de bron van deze
afbeelding, is het juist het raadselachtige,
het mystieke in het werk van Roetman dat
werkelijk boeit. De vrouw, aldus het boek,
is ongetwijfeld aan de winnende hand en
dat lijkt weer in de traditie van de werken
van de zeventiende en achttiende eeuw.
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van de redactie
Veel pagina’s in dit nummer zijn gewijd
aan de RSB competitie. Het is geen vreugdevol nieuws. De IJssel elite zakte al weer
een klasse. ‘Schaakmonumenten in verval’ schreef onze vriend Damhuis op de
RSB website en daar rekende hij ook De
IJssel toe. Kennelijk behoren wij tot de
schaakmonumenten en die kwalificatie
moet toch tot vreugde stemmen. Dat ‘verval’ is minder leuk. Hoe kon het zover
komen? Routine genoeg zou je zeggen.
Twee oorkondes werden er uitgereikt, één
voor 200 en één voor honderd RSB wedstrijden in IJsseldienst. Beiden al vele
jaren steunpilaren van de vereniging, zo
valt te lezen. Nog wat goed nieuws in dit
verband kwam van het tweede team. Niet
dat dit zo aan de weg timmerde, maar hier
huisde toch de nummer twee van de topscorerslijst in deze klasse. Dat geeft toch
weer wat moed voor de toekomst.
Corus 2007 is weer achter de rug. Hoe
kon een weekend toernooi uitgroeien tot
een wereldtoernooi? IJsselschaak dook in
de uitgebreide toernooigeschiedenis.
Natuurlijk ook actueel nieuws van het
toernooi van dit jaar. Eén van onze jeugdige damesleden trad op als gastreporter.
Een weekendje Corus gezien door meisjesogen.
Veel goed nieuws valt er te lezen over de
jeugd. Vier van hen plaatsten zich voor

het Nederlands kampioenschap en dat is
niet mis. Goede resultaten ook in confrontaties met andere jeugdteams en senioren.
Ook bij schoolteam kampioenschappen
liet de IJsseljeugd zich zien. Hier eveneens een NK-plaats voor een team met
wel een zeer hoog IJsselgehalte. Veel
spanning in de jeugdcompetitie met drie
kanshebbers voor de titel in de B-groep.
Het rapidkampioenschap is nauw verbonden aan de Top 12-deelname en een aantal
deelnemers azen daarom op de eerste plaatsen. De potentiële kampioen liet zich in de
laatste ronde geen beentje lichten, maar de
nummer twee verraste vanuit een vrijwel
kansloze positie. Ook de strijd om de clubtitel lijkt nu al gestreden. De heersende
clubkampioen kan freewheelend naar de
titel. Hij versloeg al weer zijn grootste concurrent. Had die werkelijk goede kansen?
Partijfragmenten geven uitsluitsel. Wie de
overige podiumplaatsen gaan bezetten is
nog onduidelijk, dus toch nog een spannend competitieslot. Ook hier laat de jeugd
zich zien. Aanval is de beste verdediging is
het motto van een onderlinge partij.
Met negen punten op het spel in een
onderlinge match kan er in de tweede
toernooihelft in het toernooi om de
Zilveren dame nog het nodige gebeuren.
De clubiconen lieten tot nu toe weinig
puntjes liggen. Een aantal onverwachte

uitslagen leidde tot enkele verrassende
deelnemers aan de finalegroep.
In de gedrukte media is het zoeken naar
schaaknieuws. Een nieuw schaakblad is
dan een bron om uit te putten. Dan was er
het Corustoernooi, ook altijd goed voor
wat leuke berichten. Voor het nieuws over
internationale toernooien moet je daar niet
zijn. Daarvoor ben je aangewezen op internet. De belangrijkste nieuwtjes zijn daar
wel te vinden. Ook ons eigen bondsblad
SchaakMagazine deelt in de malaise. Voor
het eerst was de eindstand van het Corustoernooi in het bondsorgaan niet meer
opgenomen. Daarvoor moeten we maar
voor de computer gaan zitten vinden zij.
Tenslotte blikt dit nummer ook nog terug
op het WSV-toernooi wat wederom een
prijzenfestival werd voor de IJsseldeelnemers en kijken we vooruit naar het
VINK Top 12-toernooi waarin ditmaal
ook de Vinken familie slag gaat leveren
om ‘de beste Vink’. Voorts behoort vanaf
dit nummer Camping Boszicht weer tot
onze vaste adverteerders. Voor deelnemers aan het Euro Chess tournament in
Hengelo wellicht een leuke verblijfplaats.
De redactie wenst u weer veel leesplezier.
Bijdragen voor nummer 75, dat in juli zal
verschijnen, zijn zoals altijd weer van harte welkom.

vinken strijden om ‘beste vink’ op
zuidplas VINK top 12-toernooi
De twaalfde editie van het Zuidplas
VINK Top 12 toernooi, een rapidschaaktoernooi voor schakers die wonen in het
Zuidplasgebied en/of lid zijn van één van
de vier schaakverenigingen in dit gebied
t.w. Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel,
De IJssel en WSV vindt dit jaar plaats op
zaterdag 19 mei in Gebouw De Zespunt,
Molenlaan 1a te Moordrecht. Het wordt,
zoals blijkt, ook ditmaal weer gesponsord
door Bouwbedrijf Frans Vink & Zn BV
uit Moordrecht.
In deze editie opnieuw een invitatiegroep
met door de organisatie uitgenodigde

deelnemers en voorts door de vier verenigingen aangewezen deelnemers voor de
kandidatengroep, jeugdgroep en verenigingsvierkamp. Nieuw dit jaar is het toernooi om de ‘beste Vink’, een meerkamp
tussen familieleden van de sponsor.
De deelnemers voor de invitatiegroep zijn
inmiddels bekend. Dit betreft titelverdediger Ben van Geffen van sv. Messemaker
1847, de winnaar van de kandidatengroep
2006 Hans Ranft (Nieuwerkerk a/d IJssel)
en de vier clubkampioenen t.w. Dick Bac
(Moerkapelle), Gerard Nieuwenkamp
(Nieuwerkerk a/d IJssel), Jan Evengroen
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(De IJssel) en Erik Hennink (WSV).
Voorts Gerard van Ommeren
(Moerkapelle), Frank Visser en René
Ordelman (De IJssel), Léon Willemen
(WSV) en Dick Brus en Marcel
Glissenaar wonende in Nieuwerkerk a/d
IJssel maar lid van Krimpen a/d IJssel.
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van weekendtoernooi naar wereldtoernooi,
hoogovens/corus 1938-2007
Op het terrein van Hoogovens in gebouw
Casino, het onderkomen van de Hoogovens Schaak Club (H.O.S.C.), vanaf
1952 meer bekend als Pat Mat, vond op
16 en 17 januari 1938 het Nieuwjaarstoernooi van deze vereniging plaats, een
toernooi dat later de geschiedenis zou
ingaan als het Hoogovens Schaaktoernooi.
Het was een weekendtoernooi en er werd
gespeeld in vierkampen, elf in totaal. In de
eerste groep, de eregroep, speelden vier
vooraanstaande schakers uit de regio:
Philip Bakker, Piet van de Broek, Jilling
van Dijk en Jan Zoontjes, de kampioen
van Noord-Holland. Van Dijk en Bakker
werden met 2,5 uit 3 de eerste winnaars.
Reeds een jaar later krijgt het toernooi
door de deelname van de nationale toppers Nico Cortlever, de nummer twee van
Nederland, en Henk van Steenis een nationaal karakter (Nationaal Concours van de
Hoogovens Schaakclub). Dat wordt het
zeker als ook de dan al oud-wereldkampioen Max Euwe tot de deelnemers gaat
behoren. In 1941 komt er ook een damesgroep, natuurlijk toen met Fenny Heemskerk en Catherine Roodzant. In 1942
wordt de hoofdgroep van het toernooi,
inmiddels Hoogovens toernooi, uitgebreid
tot zes deelnemers, een jaar later tot acht
en vanaf 1946 tot tien deelnemers. Het
aantal deelnemers stijgt snel van 42-5268-116-144-168-234 tot 330 in 1946, een
record dat pas in de jubileumeditie van
1963 zou sneuvelen.
Met de deelname van de Belg O’Kelly en
de Zweed Stolz krijgt het toernooi vanaf
1946 ook een internationaal tintje. Met
Savielly Tartakower krijgt het toernooi in
1949 de eerste winnaar van grote internationale bekendheid. Het internationale
karakter kenmerkt zich ook in de andere
groepen, in 1960 tellen de tienkampen
30% buitenlanders afkomstig uit 13 landen. Het aantal Nederlanders in de hoofdgroep is dan al lang niet meer overheersend en veelal maar circa 30%. Vanaf
1960 schaarden zich met de deelname van
Tigran Petrosjan en Salo Flohr ook vertegenwoordigers van de dan sterkste
schaaknatie de (voormalige) Sovjet-Unie
met enige regelmaat onder de deelnemers
en krijgt het toernooi nog meer allure.
In het 25e toernooi (1963), geen 10 maar
18 deelnemers in de hoofdgroep.
Eenmalig, want de daaropvolgende jaren
telt de hoofdgroep lange tijd 16 deelnemers. Vanaf 1958 tot 1978 is er naast een
grootmeestergroep ook steeds een meestergroep en een, inmiddels internationale,
damesgroep.

Toernooiaankondiging in het KNSB-tijdschrift, november 1941.

De toenemende belangstelling noopt tot
andere locaties. In Beverwijk wordt na het
Kennemer hotel, Concordia en hotel Terburg vanaf 1944 het Kennemertheater vele
jaren de speellocatie. Vanwege een noodzakelijke renovatie van het gebouw wordt
het toernooi in 1968 verplaatst naar het
Kennemerduin hotel in Wijk aan Zee, een
overstap van ‘gemoedelijke oubolligheid
naar wereldallure’, aldus Alexander Munninghof in het gedenkboek. Dat is echter
al snel te klein om alle deelnemers te herbergen en voor andere dan de hoofdgroepen, wordt dan gebruik gemaakt van het
1972 gebouwde Dorpshuis/Sporthal De
Moriaan en het nabijgelegen café De Zon.
Door toename van de speelruimte stijgt
ook het aantal deelnemers weer fors. In
1975 worden er 870 gemeld. Vanwege
drastische bezuinigingen bij Hoogovens
wankelt in 1975 het voortbestaan van het
toernooi. Slechts door beperking van het
aantal deelnemers kan het toernooi in
1976 worden voortgezet. De hoofdgroep
wordt weer teruggebracht tot 12 deelnemers, de meester- en damesgroepen (in
1973 gestegen tot drie) verdwijnen. Het
totaal aantal deelnemers wordt beperkt tot
circa 300. De malaise duurt tot 1980
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waarna de beperkingen worden opgeheven. De hoofdgroep neemt weer in
omvang toe en gaan naar 14 deelnemers.
De damesgroep keert in 1980 nog eenmaal terug maar de dames verdwijnen
vervolgens in de anonimiteit van de andere groepen. In 1981 is ook de meestergroep weer terug.
In 1980 vervalt Kennemerduin als speelruimte, het hotel krijgt een andere bestemming. Alle deelnemers komen onder dak
in De Moriaan. In 1984 zijn er al weer
meer dan 700 deelnemers. In 1986 komt
er in plaats van de meestergroep een
tweede grootmeestergroep. De speelruimte in De Moriaan begint in 1988 al weer
uit de voegen te barsten en voor diverse
groepen wordt domicilie gezocht in Café
De Zon en het Kennemerduin hotel.
Afwijkend van de traditie is er in 1993 en
in 1995 voor de hoofdgroep een k.o. toernooi in plaats van een groepstoernooi. Het
wordt geen succes en men keert weer
terug naar de oude toernooiformule. De
kwaliteit van de deelnemers stijgt met de
jaren. In 2004 komt er zelfs een derde
grootmeestergroep. Anno 2007 tellen de
GM groepen (3x14), 10- en 4-kampen in
totaal 1407 deelnemers. Daarbij niet inbe-
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grepen de circa 250 deelnemers van de
overige groepen (bestuurders, parlementariërs, journalisten, etc). Met categorie 19
behoort het thans tot de sterkst bezette
toernooien in de schaakwereld.

In 2007 telt de organisatie 56 personen:
toernooicomité 5, wedstrijdleiding 25,
persdienst 6, 1 toernooiarts en 19 overige
medewerkers (administratie, zaalwacht,
etc.).

Na 1946 wordt de organisatie, tot dat
moment nog steeds in handen van
Hoogovens Schaakclub, overgenomen
door de in 1946 opgerichte Hoogovens
toernooi Club. Grote animator is Piet
Veldheer, vele jaren (tot 1964) de spil in
de organisatie van het toernooi, gesteund
door Cor Mulder en vanaf 1954 secretaris
Piet Zwart. Zijn opvolger als voorzitter
W.B. Rueb blijft in de schaduw van tweede man, inmiddels toernooidirecteur, Piet
Zwart. Vanaf 1969 komt er een nieuwe
organisatie met een beleidscomité en een
organisatiecomité. Voorzitters van dat
laatste comité, de toernooivoorzitter dus,
achtereenvolgend Leo van Kuijk, Nico
Meijer (1975), Peter van Alkemade
(1979), Joop Haasbroek (1989) en Dolf
Vos (2000). Daarnaast natuurlijk de toernooidirecteur, vele jaren Piet Zwart
(1969-2000) en daarna Jeroen van den
Berg. Een naam die niet mag ontbreken is
Hans Bakker, van 1969 tot 2000 in diverse functies (accommodatie, pers) onlosmakelijk verbonden aan de organisatie
van het toernooi. Een belangrijke rol was
ook weggelegd voor de toernooisecretaresse/gastvrouw, vele jaren was dit Els
van de Burg, daarna Elly Nol, in 1993
opgevolgd door Cathy de Looze. Voorts
de jaarlijks groeiende wedstrijdleiding
met als bekende namen Cor Mulder,
Henk Slavekoorde, Constant Orbaan en
sinds 1991 Thomas van Beekum.
In 1951 verschijnt de eerste toernooikrant
‘Het Logboek’ verzorgt door Chris
Vlagsma. In 1960 opgevolgd door een
officiële persdienst onder leiding van
Berry Withuis en later Hans Bakker en
Tom Bottema, die ondermeer een dagelijks bulletin verzorgt.

De groei van het toernooi weerspiegelt
zich ook in de kosten en prijzen. In 1939
betaalde men f.1,25 om mee te dingen
naar diverse prijzen in natura. Later
komen er vergoedingen voor de eregroep.
In 1947 bedragen die f.800,-- op een totale
begroting van f. 3.000. De helft wordt
gedekt door ontvangsten en het restant
door de ‘Maatschappij’, Hoogovens dus.
In 1954 bedragen de totale kosten ruim f.
8.000 waaronder f. 1.700 voor vergoedingen voor de hoofdgroep. De ontvangsten
bestaan uit inkomsten uit contributies en
entreegelden, bijdrage van landelijke en
regionale bonden en een aanvulling van f.
2.500 door Hoogovens.
Na vertrek van Veldheer, deed professionalisatie zijn intrede (geldprijzen, hotelkamers). De begroting bedraagt in 1964 f.
65.000 waarvan f. 18.500 voor de deelnemers. In 1968 is dit al f.150.000 met f.
40.000 voor startgelden. Voor de winnaar
is er dan f. 2.500. In 1975, het jaar voor de
drastische bezuinigen, bedraagt de begroting f. 257.000. Grootmeesters krijgen
dan f. 300 startgeld en in de hoofdgroep
prijzen aflopend van f. 4.000 naar f. 1.000
voor nummer acht en vervolgens f. 100
per punt.
Dankzij de tweede sponsor kunnen vanaf
2003 de stijgende kosten worden opgevangen. Die kosten zijn niet mis. Er wordt
gesproken over een miljoen euro, waarvan
een kwart voor de nieuwe sponsor. ‘Dat
miljoen lijkt mij aan de hoge kant’, aldus
toernooidirecteur Jeroen van den Berg in
Schaakmagazine 2002/1, ‘maar de nieuwe
sponsor gaat er vol in.’ Anno 2007 zijn de
prijzen in de hoofdgroep voor de winnaars
aflopend vanaf 4000 euro tot 1000 euro
voor nummer zes en vervolgens 100 euro
per punt.

In 2000 komt er een fusie van de Koninklijke Hoogovens met British Steel die
zich presenteert als Corus. Dit concern
wordt vanaf 2000 de nieuwe sponsor van
het toernooi dat voortaan zal plaatsvinden
onder de naam Corus Chess Tournament.
In 2003 komt er voor het eerst een sponsor van buiten, Delta Onroerend Goed BV
uit Beverwijk.

Internationale faam maakt het toernooi
zeker met het randgebeuren.
Huisvesting van
deelnemers bij particulieren, gezamenlijke maaltijden
en de gemeenschappelijke snertmaaltijd op zondagavond en vanaf
1944 ‘de Bonte
Avond’. Voor de
vierkampers in
1964 zuurkool in
plaats van snert. Na
de bezuinigingen in
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1976 komt er ook een einde aan de feestavond.
In de loop der jaren zijn er diverse neven
schaakactiviteiten zoals een rapidtoernooi,
een kindersimultaan en een match tussen
vertegenwoordigers van Wijk aan Zee en
het Duitse schaakdorp Strohbeck. Voorts
zijn er toernooien voor teams van
IJmondgemeenten, van Klantgroepen, van
studenten en van Ondernemingsraden,
toernooien voor speciale groepen zoals
journalisten, parlementariërs, bestuurders,
meisjes en persvertegenwoordigers.
Naam maakt Hoogovens ook als eerste
toernooi met levend commentaar. Dat
start in 1970 in de benedenzaal van
Kennemerduin via een gesloten tv circuit
met bespreking van stellingen. Vanaf
1972 is er levend commentaar op partijen
met spraakmakende commentatoren zoals
Lex Jongsma en Gert Ligterink. Na een
kortstondig uitwijking naar een tent op de
dorpsweide komt er in 1996 voor dit doel
een aan de Morriaan vastgeplakte tent. In
dat zelfde jaar wordt gestart met de toekenning van de publieksprijs (f. 500) voor
de meeste interessante partij per ronde.
Daarnaast blijft de sinds 1980 ingevoerde
Leo van Kuijk prijs voor de meest spectaculaire partij van het toernooi. Inmiddels
wordt sinds enkele jaren (vanaf 2004) het
commentaar ter plaatse verzorgd in het
Corus Chess paviljoen. Het toernooi is de
laatste jaren ook live te volgen op internet
waarbij bij de laatste editie ook videobeelden te zien waren.
In de sinds enige jaren futuristisch aangeklede speelruimte vindt men een, in 1998
door Prins Willem Alexander geopende,
portrettengalerij van de toernooiwinnaars.
In die speelzaal geldt sinds 1990 een rookverbod. Ook is er een ruime keuze voor
de aanschaf van up-to-date schaakbenodigdheden. Reeds in 1975 meldt het toernooiboek trots de aanwezigheid van een
schaakcomputer. De horeca is sinds jaar
en dag in goede handen en naast de erwtensoep behoort de ‘straffe Hendrik’ tot de
consumpties die je niet mag hebben
gemist.
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Van de 68 edities (in 1945 wordt het toernooi afgelast) werden er 17 gewonnen
door een Nederlander. Dat betrof uiteraard
vooral de toernooien uit de beginjaren met
geen of zeer beperkte buitenlandse deelname. De eerste editie door Philip Bakker en
Jilling van Dijk, Nico Cortlever (1939),
Arthur Wijnans (1941), Arnold vd Hoek
(1943), Theo van Scheltinga (1944, 1947),
Lodewijk Prins (1948) en natuurlijk Max
Euwe die won in 1940 en 1942, maar ook
tien jaar later in 1952 en samen met Hein
Donner in 1958. Donner won ook in 1950
en 1963. In 1961 was er een gedeelde eerste plaats voor Hans Bouwmeester.
Daarna is het mondjesmaat met de
Nederlandse overwinningen. In 1977 en
1981 een gedeelde eerste plaats voor
Genna Sosonko, in 1981 samen met Jan
Timman, die in 1985 de laatste
Nederlandse Hoogoventoernooiwinnaar
was.
Top 10 Nederlandse deelname aan de
hoofdgroep:
Donner
Scheltinga
Timman
Ree
Piket

24x
21x
20x
19x
15x

1950-1976
1944-1970
1972-2005
1967-1987
1988-2003

v. Wely
Langeweg
vd Wiel
Sosonko
Cortlever

16x
16x
15x
13x
12x

19921959-1982
1980-1996
1974-1989
1939-1971

De buitenlandse deelname is niet altijd op
oorlogssterkte. Meerdere malen belemmeren FIDE evenementen de deelname. Ook
de (voormalige) Sovjet vertegenwoordigers zijn er van af 1960 niet continu, want
een aantal malen laten zij het afweten o.a.
bij de deelname van dissident Kortsnoj.
Onder hen wel diverse wereldkampioenen, oud-wereldkampioenen of toekomstig wereldkampioenen zoals Petrosjan,
Spasski, Botwinnik, Tal, Smyslof,
Karpov, Kramnik en Kasparov. Maar
liefst 24 keer behoorden
(voormalige)Sovjet deelnemers tot de 51
buitenlandse winnaars cq mede-winnaars
van het toernooi.
De meest opmerkelijke buitenlandse winnaar is Anand die vijfmaal (1989, 1998,
2003, 2004, 2006) won. Kortsnoj (1968,
1971, 1984, 1987) en Portisch (1965,
1972, 1975, 1978) wonnen het toernooi
viermaal. Ook Kasparov met drie achtereenvolgende zeges (1999, 2000, 2001) en
Nunn (1982, 1990, 1991) behoren tot de
veelvoudige winnaars.

De toppers qua deelname aan de hoofdgroep bij de buitenlanders:
Kortsnoj
Anand
O’Kelly
Adams
Nikolic
Hort
Leko
Topalov
Portisch

13x
12x
12x
11x
11x
10x
9x
9x
9x

1968-2001
19891946-1964
19911982-2001
1968-1987
199419961964-1991

Tot 2010 lijkt het bestaansrecht van het
toernooi verzekert. Deelname aan het toernooi of een bezoek aan het toernooi kan
dus voor de komende jaren voor januari
nog in de agenda worden genoteerd. Wie
er nog nooit geweest is krijgt alsnog de
kans en zal dat als zo velen
Corus/Hoogovens verslaafden dan zeker
weer herhalen. Voor wie er over wil lezen
is het gedenkboek 60 jaar
Hoogovensschaaktoernooi 1938-1998
geschreven door Lex Jongsma en
Alexander Münninghoff een bron voor
wetenswaardigheden en toernooigeschiedenis. (Aad)

de ijssel 2 handhaaft zich in de tweede klasse
Af en toe werd er toch wel met een
bezorgde blik gekeken naar de uitslagen.
Na een redelijke eerste competitiehelft
restte nog drie sterke tegenstanders. Met
een beetje tegenslag zou het nog slecht
kunnen aflopen. Uiteindelijk onnodig,
maar dat is achteraf. Hieronder het wedervaren in de laatste drie wedstrijden.

15 januari: kampioenskandidaat
Onesimus te sterk voor De IJssel 2
Op papier leek tegenstander Onesimus
(1816) sterker dan het team van De IJssel
(1701) maar, zo bleek later, niet alleen op
papier. Het werd de wedstrijd van de
‘kwaliteiten’ die Onesimus uiteindelijk
het meeste voordeel opleverde.
Bij Huibert Loorden de Jong aan het laatste bord viel de eerste score. In sneltreinvaart werden de zetten uitgevoerd. Het
leek een supersnelle nederlaag te worden,
te grote gretigheid van de tegenstander
leidde echter tot een kwaliteit tegen een
pion voorsprong. Lastig te winnen en
remise was een redelijk resultaat (0,5-0,5).
Aan het eerste bord had Henk-Jan
Evengroen niet zijn gelukkigste avond.
Hij investeerde veel tijd in het maken van
een plan maar kon geen greep op de stel-

ling krijgen. Een stukoffer liep mis en
toen was het snel afgelopen (0,5-1,5).
Achteraf bleek er voor hem een kwaliteitswinst te hebben ingezeten, zo meldde
de Onesimus website. Dankzij Justin
Jacobse werd de stand weer gelijk. Hij
kon veel druk zetten en tegenstander
Harm de Oude probeerde met een kwaliteitsoffer weer terug in de wedstrijd proberen te komen. ‘Dat lukte behoorlijk, en
hij kwam zelfs weer gewonnen te staan,
maar gaf toen een tweede kwaliteit en dat
was er eentje teveel’ aldus het Onesimus
verslag. Het was teamleider Mick niet
opgevallen, die vond dat Justin het rustig
en zorgvuldig afmaakte. Maar vervolgens
kreeg De IJssel het zwaar. Menno van
Dijk zag een combinatie over het hoofd en
moest een kwaliteit inleveren. Het resterende eindspel was verloren. Voor zijn
tegenstander de vijfde overwinning op rij
in deze competitie. Ook Léon Jacobse lag
zwaar onder vuur tegen Frans
Koevermans. Niet zo verwonderlijk want
de inmiddels 76 jarige oud topspeler van
Charlois Europoort, waar hij ruim 25 jaar
speelde en waarmee hij onder andere uitkwam in de hoogste divisie van de KNSB
competitie, behoort nog steeds tot de RSB
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toppers getuige ook zijn rating van 1964.
Léon hield het hoofd echter koel en kon
ondanks een pion achterstand mede dankzij tijdvoordeel de partij met remise
afsluiten (2-3). Gerard van der Wouden
begon super gemotiveerd aan zijn partij.
De opening ging prima en hij leek een
goede stelling over te houden.
Tegenstander Anton Molenaar hergroepeerde zijn stukken en schoof vervolgens
met zijn loperpaar de IJssel voorzitter
langzaam maar zeker van het bord. En
ook routinier, Aad van den Berg, kon het
tij niet keren. Het was lange tijd een positionele gelijk opgaande strijd geweest, tot
Henk Henderson goed gebruikmakend
van een slechte zet een pion won en met
een knap pionzetje een gewonnen eindspel
op het bord kreeg (2-5). Als laatste streed
Leen Boonstra nog voor een beter eindresultaat. Hij was slecht uit de opening
gekomen en zijn tegenstander had met ver
vooruitgeschoven pionnen veel druk op de
stelling. Leen kon slechts verdedigen en
deed dat bekwaam. Daarbij bleef hij zoals
altijd alert op kansjes en in de slotfase
kwamen die er. De pionnenstelling werd
opgeblazen en in de laatste seconden kon
hij alsnog toeslaan (3-5).
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De gasten waren aan het eind niet echt
tevreden. ‘Onesimus 1 wint, maar is het
genoeg?’, zo vroeg men zich af. ‘Een 5-3

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

overwinning, daarmee doen we nog steeds
mee, maar als het een race wordt om de
bordpunten hadden we eigenlijk ook meer

De IJssel 2

1701

-

Onesimus 1

1815

3

-
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Henk-Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Justin Jacobse
Leen Boonstra
Menno v. Dijk
Huibert Looren de Jong
Aad vd Berg

1893
1725
1724

-

Sjoerd Hubregtse
Anton Moolenaar
Frans Koevermans
Harm de Oude
Michiel Rensen
Bert ten Wolde
Marcel vd Linden
Henk Henderson

1743
1888
1964
1791
1795
1780
1754
1803

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

-

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

1655
1693
1589
1628

12 februari: het teambelang gaat
voorop tegen Erasmus 3

gende stelling. Tegenstander Weeda
moest in de verdediging en veel denktijd
investeren. Een foutje werd hem noodlottig en dat was het tweede winstpunt voor
het IJsselteam. De stand werd daardoor
2,5-0,5, omdat Gerard van der Wouden
inmiddels de punten had gedeeld. Met het
Morra gambiet wist hij wel raad.
Tegenstander Valk had veel denktijd
nodig om overeind te blijven. Het remise
aanbod werd dan ook graag geaccepteerd.
De IJsselvoorzitter kon zich vervolgens
met de teamleiding gaan bezighouden.
Aan het laatste bord bij Huibert Looren de
Jong veel spektakel. Huibert kwam een
stuk voor, maar werd opgezadeld met een
zeer gevaarlijke koningsaanval. Na een
mishit leek het einde nabij. Met die nul in
het vooruitzicht en mogelijk wat slechte
perspectieven bij Menno van Dijk aan
bord vier vond de teamleider het verstandig voor een gelijkspel te gaan. Na over-

Aan het slot van de competitie is het soms
rekenen geblazen. Wat is er nodig om te
promoveren of niet te degraderen? Dat
was ook het geval bij De IJssel 2. Vier
teams maken daar kans op de tweede
degradatieplaats, waaronder De IJssel 2 en
tegenstander Erasmus 3. Als de koplopers
geen misstappen maken zou een gelijkspel
de IJssel reserves uit de gevarenzone houden.
Met Sjaak in ’t Veld voor de zieke HenkJan Evengroen begon in Rotterdam de
wedstrijd met dit gegeven als uitgangspunt. Een goede start, vooral van de
Jacobse broers. Léon ging weer voortvarend ten aanval. Een kwaliteit voor veel
kansen, goede kansen zo bleek, want hij
liet het eerste winstpunt aantekenen.
Justin, ditmaal aan het eerste bord, deed
het wat rustiger maar kreeg wel een drei-

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

moeten scoren. En dat had er zeker ingezeten!‘. (Mick/Aad)

leg in de wandelgangen bleek ook de
tegenstander daar wel voor te voelen.
Even was schaken geen individuele sport
meer, het teambelang ging voorop. Zowel
op bord vijf, zes en zeven werd, om risico’s in het laatste half uur te vermijden,
gelijktijdig remise aangeboden en aangenomen. Bij Aad van den Berg en Leen
Boonstra was de stand in evenwicht. Bij
Aad had de tegenstander na tweemaal
zetherhaling remise vermeden, maar duidelijke winstkansen waren er voor beiden
niet. Leen had ruim tijdvoordeel zonder
stellingvoordeel. Sjaak had met een kwaliteit tegen twee pionnen een kansrijke stelling met goede winstkansen. Met het
teambelang als uitgangspunt ging ook hij
akkoord met remise. Behalve voor
Huibert kwam er uiteindelijk ook voor
Menno een nul op het scoreformulier. Met
het beoogde gelijkspel in de tas had hij er
vrede mee. (Aad)

Erasmus 3

1748

-

De IJssel 2

1666

4

-

4

Peter Weeda
Hidde Valk
Henry Pijpers
Rutger Cogenbach
Jaap v. Meerkerk
Jan v. Rijn
Bram de Knegt
Daniëlle Talmon

1764
1878
1743
1740
1708
1865
1658
1627

-

Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Menno v. Dijk
Aad vd Berg
Leen Boonstra
Sjaak in ’t Veld
Huibert Looren de Jong

1725
1724
1693
1628
1655
1649
1589

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

-

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

12 maart: geflatteerde nederlaag
tegen koploper 3-Torens
Uiteindelijk werd het in cijfers een flinke
nederlaag tegen koploper De 3 Torens,
maar de cijfers geven een geflatteerd
beeld van de wedstrijd. Voor De 3 Torens
was dat tot genoegen want daardoor werden hun kampioenskansen groot.
Concurrent Onesimus moest nu met 7-1
van degradant WSV 3 winnen. Op hun
website een vreugdevol verslag waarvan
gedeelten tussen haakjes in cursief zijn
toegevoegd.
Aanvankelijk hadden zij er een hard hoofd
in, getuige de geschiedschrijving op die
website: ‘Na een dodemansrit waarbij

Leon’s tomtom een zwarte Audi het Bleiswijks kanaal inreed, bereikten we heelhuids het lieflijke Moordrecht, alwaar
jaarlijks 141 auto-inbraken plaatsvinden
(bron: website gemeente Moordrecht). Na
het parkeren bleken enkele vervaarlijk uitziende hangjongeren bereid om tegen betaling op de auto te passen. De plaatselijke
veldwachtster kreeg haar deel van de buit
en frommelde het biljet in haar wijd uitgevallen decolleté.
Qua speelzaal had de Yssel vooruitgang
geboekt. Bij een vorig bezoek konden we
de jassen, sjalen en mutsen ophouden en
moesten er achteraf toch wat tenen geamputeerd worden als gevolg van de snijdende vrieskou. Ditmaal belandden we in een
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soort kerkzaal waar men overlangs een
groot wit laken had gespannen waarin
allerlei stukjes rubber waren beland na
een uit de hand gelopen buurtfeest. In de
opstelling van de tegenpartij ontwaarden
wij Evengroen VII en de Jacobses IV en
VI, hetgeen onze ambities om vanavond
dik te winnen flink temperde. Om Onesimus onder druk te zetten, zouden we toch
minstens met 6 - 2 moeten winnen.’
Huibert Looren de Jong boekte een aantal
snelle winstpartijen, maar daar tegenover
staat dat hij soms ook snel het onderspit
moet delven. Dat laatste was ook nu het
geval tegen de teamcaptain en voorzitter
van de tegenstander. Met een flinke aan-
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ook hij kansen op wat beter spel. Maar dat
werd verder niet uitgevochten en er werd
tot remise besloten [Damhuis blunderde
zijn voordeel weg en belandde in een glad
verloren eindspel. Zijn tegenstander bood
echter onverwachts remise aan hetgeen
verbaasd met beide handen werd aangegrepen], (1,5-2,5).
Met vier borden in het spel was er echter
nog van alles mogelijk. Menno van Dijk
had op dat moment prima spel met volop
kansen [Wouters stond een pion achter en
had een vijandelijke toren in de linies], bij
Henk-Jan Evengroen zag het er nog prima
uit [Huijsdens raakte bij heldere hemel
een stuk kwijt], Leen Boonsta had gelijk
spel [Springer stond positioneel knudde]
en Aad van den Berg had een pion gegeven voor initiatief. [Van der Linde had
een pion gesnoept in de Grünfeld ten koste
van zijn fianchetto-loper en werd langzaam tegen de muur gedrukt.] Kortom
nog veel mogelijk. Maar in de slotfase
ging veel mis.
Leen speelde een uitstekende partij schaak
maar het lopereindspel dat in de slotfase
op het bord kwam ging niet helemaal naar
zijn zin. Zij koning kwam buitenspel en
toen kreeg opponent Springer de kans om

val werd de stelling van Huibert onder
vuur genomen en nog voor hij kon opgeven stond hij al mat. De gebroeders
Jacobse deden er langer over. Justin
Jacobse was jarig en zorgde behalve voor
een traktatie ook voor zijn eigen verjaarsdag cadeau. Hij had vanaf het begin een
prima stelling en kon een centrumpion
veroveren. Vervolgens zetten hij een
koningsaanval in die succes opleverde.
[Van Vaalen ontmoette een opponent die
al even bedreven bleek in frommelschaak
en aantoonde dat in een gesloten stelling
een bronstige hengst meer merries verleidt dan een statische loper.] Bij broer
Léon ging het minder voortvarend.
Tegenstander Fillekes kon langzaam
zwaktes in de stelling van Léon aanbrengen, veroverde vervolgens een pion om
toen het volle winstpunt te pakken
[Fillekes moest voor tienen thuis zijn en
trakteerde zijn tegenstander op zulk saai
schuifwerk dat deze even de concentratie
verloor, en een pionnetje, hetgeen tegen
Koos niet meer te redden valt], (1-2).
Toen Gerard van der Wouden de problemen van de opening de baas was [Damhuis speelde tegen een zeer zwakke tegenstander en stond glad gewonnen], kreeg

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

toch nog het volle punt te pakken [Henk
won via tempodwang een pion die vrij kon
doorlopen], (1,5-3,5). De winstmogelijkheden van Menno vervlakten toen de
torens van het bord gingen. De lopers van
tegenstander Wouters leken toen sterker
dan de paarden van Menno en uiteindelijk
moest hij ook het onderspit delven
[Gerben opende de stelling zodat zijn
loperpaar sterker werd dan het paardenstel], (1,5-4,5). Ook bij Henk-Jan een
prachtige partij. Voor het stukverlies
kreeg tegenstander Huijsdens veel compensatie door matmogelijkheden en in de
slotminuten ging ook Henk-Jan onderuit
[Leon schwindelde zijn tegenstander mat
op g7], (1,5-5,5). Ondertussen had Aad
een doorgebroken pion geforceerd waarmee veel kansen op winst ontstonden.
Maar gezien de één minuut op de klok die
nog resteerde besloot hij daar niet voor te
gaan en remise te forceren [Rinus kreeg
remise aangeboden toen hij net wilde
opgeven], (2-6).
Het einde van een mooie schaakavond
waarbij De IJssel wat minder kreeg dan ze
verdiende [Ius Necis: what is in a name,
dit was met recht moord]. (MickAad)

De IJssel 2

1701

-

3 Torens 1

1776

2

-
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Henk-Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Justin Jacobse
Leen Boonstra
Menno v. Dijk
Huibert Looren de Jong
Aad vd Berg

1893
1725
1724

-

Léon Huijsdens
Ronald Damhuis
Koos Fillekes
Martin Vaalen
Henk Springer
Gerben Wouters
Arno v. Houten
Rinus vd Linde

1940
1862
1856
1707
1725
1613
1821
1684

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

-

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

1655
1693
1589
1628

eindresultaat onder de verwachtingen
Na de mooie tweede plaats in het voorgaande seizoen waren de verwachtingen
redelijk hoog gespannen. Die verwachtingen werden niet waar gemaakt. Aan Justin
en Léon Jacobse lag het niet. Zij waren
meer dan goede plaatsvervangers voor de
naar team 1 en team 3 vertrokken Mick
van den Berg en Rien Duine. Met hun 11
bordpunten leverden zij een fors aandeel
in het totaal van 28. De overigen kwamen
echter in tegenstelling tot vorig jaar niet

2A:
2B:
2C:
2D:

boven een 50% score en aan het eerste
bord moest Henk-Jan Evengroen, vorig
jaar aan bord twee, nu veel vaker de eer
aan zijn tegenstander laten. Dat was een
tegenvaller. Positief was dat het team vrijwel steeds in dezelfde samenstelling kon
aantreden. Slechts twee keer moest Sjaak
in ’t Veld als invaller aantreden en dat
deed hij prima.
Gezegd moet worden dat de tegenstand,
gemeten naar ratings, dit jaar hoger moet
worden ingeschat. Vorig jaar gemiddeld
1672 en nu 1696. Vorig jaar twee teams

Gem.
rating

>1800

1800-1750

1696
1711
1682
1681

1x
1x

2x
2x
-

Gem. rating teams
1750-1700
1700-1650
3x
2x
2x

3x
2x
4x
3x
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<1650
2x
2x
2x

met een gemiddelde rating boven de 1750,
dit jaar drie waarvan Onesimus zelfs met
meer dan 1800. Voorts ditmaal maar twee
teams onder de 1650 tegen vier teams in
het vorige seizoen. Met een gemiddelde
van 1695 tegen 1659 was het IJsselteam
echter op papier nu wel wat sterker. In
vergelijking met de andere tweede klassen
had De IJssel het in klasse 2A met de
indeling niet echt getroffen, maar had het
met klasse 2B ook wel slechter gekund.
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De eindstand in klasse 2A:
Rating
1. 3 Torens 1
1760
2. Onesimus 1
1816
3. Erasmus 3
1758
4. H.I.Ambacht 1
1697
5. De IJssel 2
1695
6. Maassluis 1
1666
7. Messemaker 1847 4
1579
8. WSV 3
1608

Mp
12
12
7
7
6
6
4
2

Bp
38,5
38
31
26
28
25
20,5
17

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

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

Bp
1,5
3
5
6
2
3
3
1,5
3

Brd Rating TPR
1.0 1893 1614
2.0 1725 1737
3.0 1724 1937
3.6
2015
5.2 1693 1532
5.9 1655 1629
6.6 1628 1601
7.0 1649 1800
7.7 1589 1557

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

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

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

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

7
5,5
7
7
4,5
4
3,5
xx
4

8
7,5
6
6
4
7
4,5
4
xx

K

D
D

Persoonlijke resultaten:
Henk-Jan Evengroen
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse
Justin Jacobse
Menno v. Dijk
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Sjaak in 't Veld
Huibert Looren de Jong

Ap
6
7
7
7
6
7
7
2
7

Justin Jacobse werd niet alleen topscorer van De IJssel 2, ook in klasse 2a behoorde hij tot de vijf spelers die allen 6 uit 7 scoorden:
Ap
Bp
Rating
TPR
1. Sjoerd Hubregtse
Onesimus 1
7
6
1746
2086
2. Justin Jacobse
De IJssel 2
7
6
2015
3. Henk Springer
3 Torens 1
7
6
1725
1956
4. Bert ten Wolde
Onesimus 1
7
6
1780
1936
5. Marcel vd Linden
Onesimus 1
7
6
1754
1864
Bert ten Wolde die tot de laatste ronde deze ranglijst aanvoerde, zag zijn 7 uit 7 de mist ingaan toen hij tegen WSV ‘er Henk van Offeren
zijn dame weg blunderde. Niet alleen triest voor hem zelf, maar ook voor het team dat mede daardoor hun kampioenschap verspeelde.
Met zijn 5 uit 7 kwam ook Léon Jacobse hier nog net in de top 10.
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lotte op bezoek bij de grootmeesters op het corustoernooi
De laatste vrijdag van het Corus toernooi
ben ik met mijn vader, moeder en mijn zus
Eva bij de grootmeesters wezen kijken.
Die dag hadden we van school vrij gekregen omdat de meesters en juffen een studie
dag hadden. We gingen met de auto en het
is best lang rijden vanaf Gouda naar Wijk
aan Zee. Toen we er waren zijn we eerst
naar de grote tent geweest waar je kan kijken naar de analyses. Omdat het nog vroeg
was zijn we daarna gelijk naar de speelzaal
gegaan zodat je de grootmeesters kan zien
binnen komen. Ik had ook een boekje meegenomen waar ik handtekeningen kan verzamelen van grootmeester. Ik heb er nu
heel veel, onder andere van Loek van
Wely, Erica Shiva, Robert Hübner en
Anand. De grootmeesters deden heel aardig tegen mij en maakte ook een praatje
met mij over schaken. Nadat de partijen
gestart waren ben ik naar de grote tent
gegaan waar de partijen geanalyseerd worden. In de grote tent zijn heel veel schakers
die soms hardop een zet roepen als ze denken dat dit een goed idee is. Wanneer een
zet heel erg goed is kan je er een prijs mee
winnen. In de partij van Anand heb ik ook
een prijs gewonen. Ik had namelijk hardop
de zet Lh6 geroepen. Deze werd later ook
gespeeld. Ik moest naar voren komen en
zeggen hoe ik heette en bij welke vereniging ik speelde. Ik kreeg een klok die de
tijd van alle landen kan aangeven.
Na afloop ‘s avonds gingen we in Wijk
aan Zee lekker uit eten om daarna weer
naar huis te gaan. Mijn vader wilde wel
blijven slapen maar alle hotels waren vol.
De kok van het restaurant waar we aten
heeft toen een aantal hotels gebeld en had
twee slaapkamers in hotel Hoge Duin
geregeld. Dat vond ik heel grappig omdat
we geen schone kleren bij ons hadden en

Eljanov
Stellwagen

Anand

Van Wely

Werle

geen kam of tandenborstels. In het hotel
waren heel veel mensen met een laptop
aan het schaken. Volgens de gastvrouw en
onbekende schakers was de gehele Bgroep van Corus in het hotel. Die avond
heb ik ze niet gezien maar een schaker vertelde mij dat wanneer ik op tijd bij het ontbijt zou zijn ik de meeste van hun wel zou
zien en dan kon ik weer veel handtekeningen krijgen. De volgende dag ben ik vroeg
naar de gasten kamer gegaan waar ik
gezellig heb zitten praten met een schaker
die met zijn computer de partij aan het
voorbereiden was. Hij keek heel veel partijen in het Siciliaans na en hoopte op een
bepaalde stelling waarin hij veel trucjes
kon uitvoeren. In een stelling van het
Siciliaans heeft hij me ook een beetje les
gegeven. Zijn naam is Ted Barendse en ik
vind hem heel er aardig.
Later bij de ontbijtzaal heb ik heel veel
grootmeesters gezien en de handtekening
gekregen van Jan Werle, Maxime VachierLagrave, Tatiana Kosintseva, Suat Atalik,
Daniël Stellwagen, Georgiev, Dejan bojrov, Jan Smeets en van de winnaar van de
B-groep Paul Eljanov.

De tweede dag heb ik heel veel bij de partij
gekeken van Ted Barendse. Wat heel erg
leuk was dat hij de stelling, die wij in het
hotel hadden bekeken, precies op het bord
had gekregen en daarom al heel snel
gewonnen stond. Toen hij mij zag staan
kwam hij dan ook vrolijk naar me toe lopen
en bedankte mij voor de voorbereiding.
Later zag mijn vader op internet dat hij zijn
groep (2z) heeft gewonnen. Ook ben ik de
tweede dag nog een keer bij de analyses
geweest en heb toen weer een keer hardop
een zet geroepen. Robert Hübner, die het
commentaar gaf, vond dat een sterke zet en
ik kreeg weer een prijs. Ik moest zelfs op
het podium komen en de hele zaal ging
klappen wat ik best een beetje eng vond en
een grootmeester die de dag daarvoor aanwezig was zei uit zich zelf al dat is weer
De IJssel uit Moordrecht.
Volgend jaar gaan we weer naar het hotel
Hoge Duin maar dan zelfs twee nachten.
Ik heb het heel leuk gehad. Over een paar
dagen ga ik met mijn school in Gouda aan
het scholenkampioenschap mee doen en ik
hoop erg veel daar een beker te winnen.
(Lotte)

rien duine tweehonderd maal voor
de ijssel in de rsb
Na Aad van den Berg, Panc Vink, Mick
van den Berg en Frans Dubois is nu ook
Rien Duine toegetreden tot de club van
200, IJsselleden die 200 RSB wedstrijden
hebben gespeeld voor de vereniging.
Nog maar net lid van De IJssel speelde
Rien Duine op 17 december 1974 zijn eerste RSB partij voor De IJssel met het
tweede team tegen Nieuwerkerk 2. Er
werd met 4-4 gelijkgespeeld en Rien zorgde met de teamleden Tijmen Tuinder en
de inmiddels al overleden Joop Speelmans

en Henk van Lochem voor de winstpunten. Panc Vink en Teus Boere zijn met
Rien de nog actieve leden van dit team,
waarvan ook een echte dame, mevrouw
Drost, deel uitmaakte, een weinig voorkomende gebeurtenis in de IJsselgeschiedenis. Van de tegenstanders is er voor zover
valt na te gaan, geen enkele meer actief,
ook zijn toenmalige opponent Vermeij
niet. Dat was dus de eerste van een reeks
met op 2 oktober vorig jaar als mijlpaal de
200e, de zevenklapper met De IJssel 3
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tegen Papendrecht/Alblasserdam 4 (zie
IJsselschaak 72). Wat eerder dan hij zelf
verwachte, want volgens de historische
ranglijst zou het de laatste wedstrijd van
De IJssel 3 tegen WSV 4 moeten zijn. Een
fout in die ranglijst, zo bleek bij reconstructie.
De 200 wedstrijden speelden zich af in
alle RSB klassen, van promotieklasse tot
en met vierde klasse en met zowel het 1e,
2e als 3e team. Dat getuigt van flexibiliteit
waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt.
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Hieronder een overzicht van de resultaten:
P. klasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse
4e klasse

1e team
1
- 1
16
- 5,5
34
- 15,5
33
- 18
2
- 2

19
35
28

- 7
- 18,5
- 16

31
1

totaal

86

82

- 41,5

32

- 42

2e team

Een bijna 50% score, vrijwel eerlijk verdeeld over de teams. Dat mag er zijn.
Opmerkelijk is die ene wedstrijd voor De
IJssel 1 in de promotieklasse, nummer 195
tegen Sander Vogelsang van De Willige
Dame. Die wilde van geen remise weten
en dat werd hem noodlottig.
Natuurlijk kan in dit verhaal het item ‘tijdnood’ niet ontbreken. Uit IJsselschaak 15
na zijn 100e wedstrijd de volgende anekdote opgetekend door Mick van den Berg:
‘Opvallend bij Rien is de manier waarop
hij omgaat met zijn klok. Dat is inmiddels
bij De IJssel een bekend feit, maar menig
RSB-tegenstander reageert verrast als hij
rustig grote hoeveelheden tijd investeert
in de beginzetten om later in korte tijd te
overbruggen, daarbij zeer sterke zetten
producerend. Menig punt is juist in die
fase binnengehaald. Zoals ook dit seizoen
(91/92) gebeurde in de wedstrijd tegen
Ortec CSV. Groesbeek, Rien’s tegenstander aan het eerste bord, drentelde rustig
langs de andere borden, mij vertellend dat
hij niet dacht dat die tijdnood overbrugd
kon worden. Enige tijd later had Rien niet
alleen de zetten gedaan, maar ook gewonnen.‘ In dat zelfde nummer verscheen
ook een bijdrage van Ronald & Co, ‘de
honderdste’ waarin hier aandacht aan
werd geschonken:
Achter het schaakbord
kom je vaak tijd te kort.
En meestal zijn – wij,
Door jouw getreuzel
Nog nerveuzer dan – jij.
Of je nou vòòr….
Of tegen ons speelt,
De blik op jouw klok
Blijft onverdeeld.
Vooral bij – tegen
Gaat de tijd meewegen.
Dan staat bij de meeste(n)rs
Van schaakclub De IJssel
Het zweet om de ballen
Omdat die rot vlag,
Van jou niet wil vallen.
Maar doe je met ons mee
Voor de RSB
Dan klinkt er gefluister
Uit angstige monden:
“Als Rien het maar redt
in die paar seconden”.

3e team

- 13,5
- 1

1
16
53
99
31

totaal
- 1
- 5,5
- 22,5
- 50
- 19

- 14,5

200

- 98

Een mooie illustratie hiervan is het verslag van Jeroen Eijgelaar in IJsselschaak
50 over de wedstrijd De IJssel 3 – WSV 3
op 5 februari 2001:
‘Op het eerste bord speelde Rien Duine
met zwart tegen Wim van Os een geweigerde damegambiet. In het middenspel
moest hij een kwaliteit inleveren.
Desondanks kwam het tot spetterend eindspelgevecht met tijdnood van beide spelers:

Stand na circa 45 zetten. Resterende tijd
wit ongeveer 3.50 minuten en van zwart
ongeveer 5.50 minuten.
Wit staat gewonnen, maar moet dat wel
doen. Vaak komt er nog een tweede kans.
Rien pakt deze op volgende wijze: 1....Kf5
2. Txg7? 2.d6! Pxf3+ 3.Kd3 Pe5+ 4.Kd4
g6 5.Te7! Pc6+ Kd5 en wit wint.
2...Pxf3+ 3.Kc3 Pe5 4.d6 f3 5.Tg8? 5.d7!
Pc6 6.Tf7 Ke6 7.g6 en wit wint. 5...Pd7
6.g6? Kd2 is hier echt nodig. 6...f2! Wie
stopt deze pion nog? 7.g7 f1D 8.Tf8 Pf6!
Daar had de Waddinxvener niet op gere-
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kend! 9.g8D Df3+ 10.Kb4 Db7+ 11.Kc5
Da7+ 12.Kc6 Dd7+ Eeuwig schaak!
13.Kc5 Da7+ 14.Kc4 Da2+ 15.Kc3
Dxg8!? Eeuwig schaak is veiliger, Rien
wilde ehter na 16.Txg8 Pxg8 spelen, maar
dan loopt de pion door! 16.Txg8 Ke6? Nu
verspeelt Rien een remise, na 16...Pe4+
en 17...Pxd6 is de remise een feit. 17.Tg6
Kf7 18.Th6 Kg7 19.Th1? Wil je op winst
spelen dan moet je Th4 spelen om Pe4+
er uit te halen, bv:19.Th4 Kf7 20.Kd4 Ke6
21.Th6 en wit wint omdat Txf6 dreigt en
de pion promoveert, dus 19.Th4 Kf7
20.Kd4 Pd7 21. Kd5 Ke8 22.Kc6 en wit
wint. 19...Pe4+ Nu ziet Rien het wel en
maakt zo dus remise. 20.Kd4 Pxd6 21.Tg1
Kf7 22.Kd5 Ke7 23.Te1 Kd7 24.Th1 Pe8
Rien maakt zich het onnodig moeilijk, na
24...Ke7 behoudt zwart nog 2 rijen voor
de koning. 25.Th7 Kd8 26. Kc6 Kc8
27.Tf7 Kd8 28.Ta7 Pf6 29.Tf7 Pe8
30.Th7 Kc8 31.Th8 Kd8 Met nog 13
seconden op de klok tegen de 47 seconden
van Rien besluit wit tot remise. 32.TxPe8
Kxe8 (0,5-0,5).’
‘Ik verdiep me graag in de mogelijkheden
en onmogelijkheden in een partij en dat
kost tijd,’ meldde hij desgevraagd in een
interview in IJsselschaak 38. ‘In de tijdnood heb ik meestal de mogelijkheden
aardig op een rij, al vergeet ik dan wel
eens wat en dat kost dan de partij.
Eigenlijk heb ik geen zin om me iets van
de tijd aan te trekken terwijl ik nadenk en
dus verdeel ik de tijd niet goed en moet
me aan het eind haasten.’
Hoewel niet in grote getale speelde hij
ook partijen waar er van tijdnood in het
geheel geen sprake is, zoals onderstaande
supersnelle zege tegen Maarten de
Glopper op 16 januari 2001 in de wedstrijd Spijkenisse 4 – De IJssel 2. Uit het
verslag in IJsselschaak 50: ‘Menno van
Dijk was de avond ervoor door zijn rug
gegaan. Gelukkig was Rien Duine,
ondanks het late tijdstip van afmelden,
bereid om voor hem in te vallen. Maar
niet alleen dat, het werd ook nog een
supersnelle winstpartij. Aan bord 6, met
de zwarte stukken, speelde hij het navolgende miniatuurtje in de klassieke variant
van het Frans, de Steinitz variant:
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1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pd7 5.f4
Zwart spelers vinden dit een verzwakking.
5...c5 6.Pf3 Pc6 7.Le2 cxd4 8.Pxd4 Pxd4
9.Dxd4

Lc5 is dan een zet die zwart al openingsvoordeel geeft. Rien wil eerst even kijken
of wit te gretig 0-0 zou spelen en speelde
Le7. Het lijkt alsof zwart gaat rocheren
en het licht voor de hand dat wit dit ook
gaat doen. Dus: 9...Le7 10.0-0 ?? Lc5
(0-1)’.
Ter afsluiting, uit het al eerder genoemde
interview, nogmaals Rien zelf over waarom hij schaken leuk vindt: ‘Drie uur
alleen maar een bord met stukken voor je
neus, waar je je fantasie op los kunt laten,
aan niets anders hoeft te denken en je
tegenstanders te slim af zijn. Dat is leuk! ‘
Dat vertaalt zich in deze mijlpaal.
Welkom in de club van 200. (Aad)

goudse kampioenschappen schaken
voor basisscholen
Aan dit door Messemaker 1847 georganiseerde kampioenschap werd deelgenomen
door 10 teams (viertallen) verdeeld over
de onderbouw en bovenbouw. In totaal
werden zes ronden gespeeld verdeeld over

drie avonden. Grote winnaar was De
Caroussel met IJsselvoorzitter Gerard van
der Wouden als grote animator.
Onder de deelnemers en deelneemsters
natuurlijk ook zijn dochter Lotte. Zij
speelde in het team van
De Carroussel dat in de
bovenbouw beslag legde
op de eerste plaats.
Lotte won hier als enige
alle zes haar partijen en
eindigde daardoor als
eerste in het individuele
klassement.
Ook haar zus Eva, die als
invaller een paar ronden
meespeelde, viel in de
prijzen met de winnende
oplossing voor het
schaakprobleem.

Lotte (geheel rechts) met haar teamgenoten.

12

programma 2007
16/4
HH
23/4
ZD-4
2/5 (wo) HH
7/5
HH
14/5
HH
19/5 (za) VINK Zuidplas
Top 12-toernooi
21/5
ZD-5
30/5 (wo) HH
4/6
HH
11/6
HH
18/6
ZD-6
25/6
Ledenvergadering
+ snelschaak
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de ijssel 3 berooft wsv 4 van kampioenschap
Met een enigszins verrassende opstelling
met Versluis in plaats van Stam achter het
eerste bord, probeerde WSV 4 op 1 februari
tegen De IJssel 3 kampioen te worden. Ze
moesten gezien de uitslagen eerder deze
week dan wel winnen, anders ging het kampioenschap naar het derde van HZP
Schiedam. Bij het IJsselteam gingen Ruben
Evengroen en Ton van Smirren achter het
verkeerde bord zitten, maar dat was een vergissing en niet gepland. Al snel was het 1-0
door Ruben aan bord zeven. Hij won eerst
een kwaliteit en daarna zag tegenstander
Henk van Erk een mat over het hoofd: 1-0.
Bij kopman Rien Duine met wit tegen Arie
Versluis kwam een ingewikkelde opening
op het bord. Toen Versluis op de onderste
lijn zijn loper weggaf, de dames werden
afgeruild, er nog wat pionnen en stukken
afgingen en een toren viel gaf de oud WSVvoorzitter op:2-0. Panc Vink trof aan bord 3
de sterkste WSV ’er Jaap Stam, met 4 uit 4
nog ongeslagen. Het werd weer een snelle

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

partij. Met ieder een koning en een randpion
tegenover elkaar, verliet Stam zijn pluspion
in het centrum. Panc peuzelde die op en toen
de koning van Stam de randpion van Panc
had geslagen, bleek die koning niet meer uit
de hoek te kunnen: 2,5-0,5. De vierde die
klaar was, was Bastiaan Rietveld aan bord 8
tegen oudgediende Adriaan van der Starre.
Een aanval op pion c6 die slecht te pareren
viel met een dame die ook niet lekker stond,
kostte hem een hoop materiaal en terecht gaf
hij op 2,5-1,5.
Op dat moment stonden de andere borden
gelijk tot beter. Sjaak in ‘t Veld had tegen
Randy Girdhari vanaf het begin een pluspion en een betere pionnenstructuur. Op
zeker moment had hij een doorgelopen pion
op a2 en vlocht wat penningen in de stelling
waardoor hij pion g2 met zijn toren kon
slaan. Dat bleek beslissend: 3,5-1,5. Aad
van der Meer had steeds een gelijke stelling,
maar op zeker moment kwam de witte dame
zijn stelling binnen en dat leidde tot zwaar

WSV 4

1464

Arie Versluis
Randy Girdhari
Henk Stam
Jan Muit
Jan Krayesteijn
Frans Draaisma
Henk van Erk
Adriaan vd Starre

1449
1532
1627
1590
1410
1349
1383
1375

-

Rating
1527
1585
1480
1532
1446
1285

Mp
7
7
6
6
4
0

materiaalverlies: 3,5-2,5. Bas Meijers speelde tegen Jan Kraijensteijn een prima partij.
Hij kwam een kwaliteit voor en had de open
c-lijn met zijn torens en dame onder controle. Toen Bas met een mooie penning op de
koning en een binnendringende toren op c7
torenwinst afdwong was het gebeurd: 4,52,5 . De winst was binnen en de kampioenskansen van WSV waren verkeken. Ton van
Smirren stond toen tegen Frans Draaisma al
een volle dame voor. Zijn tegenstander bleef
spartelen, maar toen Ton dreigde dat hij nog
drie dames ging halen en na ongeveer 50
zetten een eerste zet (!) deed met zijn golden
b8-horse, gaf de tegenstander op: 5,5-2,5
voor De IJssel.
Volkomen verdiend aldus de Waddinxveners. Teamleider Jaap Brand van HZP
Schiedam 3 zond namens zijn team een
bedankje voor het vervullen van deze sportieve plicht. Een mooi besluit van een toch
ietwat teleurstellend seizoen. (Rien)

De IJssel 3

1533

2,5

-

5,5

Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Panc Vink
Aad vd Meer
Bas Meyers
Ton van Smirren
Ruben Evengroen
Bastiaan Rietveld

1651
1649
1539
1560
1519
1300
1513

0
0
0,5
1
0
0
0
1

-

1
1
0,5
0
1
1
1
0

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

6
6,5
7
5
7
7
xx

Eindstand klasse 4C:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Vier gelijkwaardige teams streden in deze
klasse om de topposities. De IJssel liet het
hier vooral tegen de nummer één flink liggen. Cruciaal was wellicht het verlies tegen
nummer twee, want met één bordpunt meer

Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Panc Vink
Aad vd Meer
Bas Meyers
Ruben Evengroen
Erik-Jan Noomen
Frans Dubois
Hendrik Spee
Ton van Smirren
Arie Macdaniël
Teus Boere
Bastiaan Rietveld

Ap
4
4
4
5
4
4
3
4
1
3
2
1
1

Bp
25,5
25
22
21,5
18,5
7,5

1
xx
3
4
1,5
4,5
1,5

2
5
xx
4
3
2
1

3
4
4
xx
5,5
1,5
3

4
6,5
5
2,5
xx
3,5
1

was het hier een gelijkspel geworden en dat
had achteraf geresulteerd in een tweede
plaats met promotie. Uiteindelijk was zelfs
een halfje meer tegen WSV 4 daarvoor voldoende geweest, zo bleek achteraf. De

Bp
3
3
1,5
2
3
3
1
1
1
1
1
1
0

Brd
1.3
2.5
3.0
3.6
4.8
4.8
5.7
5.8
6.0
6.7
7.5
8.0
8.0

Rating
1651
1649
1539
1560
1519
1513
1526
1484
1577
1300
1488
1485

Waddinxveners promoveren nu als beste
derde dankzij een half bordpunt meer dan
het IJsselteam.
Hieronder de persoonlijke resultaten :

TPR
1738
1777
1466
1506
1648
1593
1313
1184
1737
1311
1468
1435
1184

Vier topscorers met 3 uit 4 dus, waarvan, gezien de TPR, het beste resultaat voor Sjaak in ’t Veld.
13
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niet meer dan halfje op corus 2007
Slechts één halfje was de score van de
IJssel deelnemers op Corus. Dat aantal
deelnemers was overigens beperkt. Onder
het publiek kon je er wel een aantal aantreffen, maar op de deelnemerslijst prijkten slechts de namen van Mick van den
Berg en Gerard van der Wouden.
Mick, vorig jaar nog deelnemer aan de
tienkamp, koos dit jaar voor de dagvier-

kamp. Gezien zijn goede resultaat van
vorig jaar werd hij wat hoger ingeschaald,
klasse 4 ditmaal. Sterke tegenstand dus. In
de eerste ronde een langdurig duel tegen
de op papier sterkste van de groep Jeroen
Schuil (Schaakgenootschap Amersfoort,
3e klasse KNSB). Die ging lang voor de
winst, maar moest uiteindelijk met remise
genoegen nemen. Daarna ging het niet

meer naar wens en moest zowel tegen
Duvekot (Pallas, Deventer, 2e klasse
OSBO) als De Haan (Kennemer
Combinatie, 2e klasse NHSB) een nul
worden geïncasseerd. Na een blunder in
de tweede partij verstoorde te gehaast spel
vanwege een gepland schouwburgbezoek
een goed verloop van de derde partij.

Eindstand in deze groep 4G:

1.
2.
3.
4.

Jeroen Schuil
Willem Duvekot
Rob de Haan
Mick vd Berg

rating

1

2

3

4

1898
1788
1812
1749

xx
0
0
0,5

1
xx
0,5
0

1
0,5
xx
0

0,5
1
1
xx

Gerard had vaste plannen zijn rating in een
weekendvierkamp wat op te vijzelen. Het
liep echter anders dan gepland. Maat Frank
(vd Pavoordt) kon plotseling niet meedoen

tot

tpr

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

2005
1812
1812
1619

en dat verstoorde die plannen aanzienlijk.
De motivatie werd knap aangetast en toen
ook nog eens een deelnemer afhaakte was
het helemaal over. Dat bleek ook uit de

resultaten. Verlies tegen zowel Marjolein
Theunissen (Caïssa, Amsterdam, 1e klasse
SGA) als Roland Bijvank (Oud Zuylen,
Utrecht, 2e klasse SGS).

Einduitslag groep 5B:
1. Marjolein Theunissen
2 Roland Bijvank
3 Gerard vd Wouden

rating

1

2

3

tot

tpr

1796
1628
1725

xx
0
0

1
xx
0

1
1
xx

2
1
0

1912
1716
1443

Voorts bij de tienkamp ook nog een deelnemer met een IJsseltintje, Jeroen
Eijgelaar van WSV en tevens donateur

van De IJssel. Ook hij speelde naar aanleiding van zijn resultaat van vorig jaar nu
een klasse hoger. Dat ging evenmin echt

naar wens, in groep 4B werd hij met eenmaal winst en viermaal remise en in totaal
3 punten voorlaatste. (Aad)

vier jeugdspelers naar nk schaken
Dankzij hun prestaties bij de persoonlijke
jeugdkampioenschappen van de RSB hebben vier jeugdspelers van De IJssel zich
geplaatst voor het Nederlands
Kampioenschap.
Anneloes Keijzer en Marten Evengroen
eindigden met 4 uit 6 op een gedeelde
tweede plaats achter kampioen Julian
Berger (SO Rotterdam) in hun leeftijdsklasse (categorie F) en dat was voldoende
voor de plaatsing voor het NK op 23 juni in
Gouda. Anneloes was tevens het beste
meisje in deze groep met in totaal
7 gegadigden voor de titel.
Na een zwaar bevochte beslissingswedstrijd lukte dit in de categorie D (28 deelnemers cq deelneemsters) ook voor
Bernard Evengroen. Hij mag op 19 mei
meedoen aan het NK in Rijswijk. In de
strijd om het kampioenschap was Bernard
met 6 uit 9 geëindigd op een gedeelde vierde plaats. De nummers één tot en met drie,
Sophia Thoma (Charlois Europoort), Ricky
Verhoog (Krimpen a/d IJssel) en Bernard

van der Knijff (Messemaker 1847) waren
allen te sterk. Nummer vier mocht ook naar
het NK en dus kwam er een beslissingswedstrijd tegen de gelijk met hem geëindigde Daniël Zevenhuizen van Spijkenisse.
Drie tweekampen met respectievelijk 25,
10 en 5 minuten bedenktijd brachten geen
beslissing. Steeds won hij met wit en verloor hij met zwart. In de daarna volgende
beslissende partij (6 minuten voor wit, 5
minuten met zwart) lukte het hem wel om
met zwart te winnen.
Henk-Jan Evengroen werd tweede met 5
uit 7 in de categorie C waar 12 kandidaten
streden om de titel. Door vroegtijdig verlies tegen concurrent Mario Terlouw
(Messemaker 1847) waren de kampioenskansen al snel verkeken. De tweede plaats
was niet voldoende voor plaatsing, maar hij
ontving een vrijplaats. Ook hij kan dus
meedoen aan het NK dat voor zijn categorie
C eind april in Venlo zal plaatsvinden.
In categorie B moest Ruben Evengroen het
afleggen tegen de toppers in deze groep.
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Anneloes en Marten naar het NK.

Met 3 uit 6 eindigde hij op de achtste plaats
in deze groep met twaalf jongens en één
meisje. Kampioen werd hier Pieter Modderkolk van Papendrecht/Alblasserdam.
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veel prijzen voor ijsseldeelnemers in waddinxveen
Onder de 91 deelnemers en deelneemsters
aan het 53e Drie ronden toernooi van
WSV, weer 9 meer dan in de 52e editie, dit
jaar negen IJsselleden, viermaal Evengroen, driemaal Jacobse en tweemaal Van
den Berg. In 22 naar sterkte ingedeelde
groepen van vier streden zij om de eerste
en tweede plaats die recht gaven op een
keus uit een ruim gevulde prijzentafel.
In groep 1 kon Jan Evengroen zijn titel van
vorig jaar niet prolongeren. Willem Moene
spelend voor AAS uit Aalsmeer in de 2e
klasse KNSB bleek niet alleen qua rating
(2176), maar ook in werkelijkheid de sterk-

ste. Daar kon onze clubkampioen niet
tegen op. Wel winst tegen Limburger
Reinier Jaquet (2029), die uitkomt voor
Stukkenjagers 2 in de 3e klasse KNSB, en
revanche op Nieuwerkerker Edo Pouwelse
(1969) voor het halve verlies in het RSB
treffen. Dat resulteerde in een tweede
plaats achter toernooiwinnaar Moene.
Eerste plaatsen waren er wel voor HenkJan en Ruben Evengroen en Justin Jacobse.
Henk-Jan speelde opnieuw in groep 2. Ook
nu vergaarde hij met winst op Krimpen a/d
IJssel voorzitter Hans van Nieuwenhuizen
en remises tegen de WSV’ers Barthold

Vier prijswinnaars schaken
zich warm.
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Jansen en Léon Willemen twee punten. In
tegenstelling tot vorig jaar ditmaal wel
goed voor de eerste plaats. Ook in groep 3
een eerste plaats voor een IJsselspeler. Met
een overtuigende 3 uit 3 liet Justin Jacobse
zien dat zijn eerste plaats in groep 9 vorig
jaar geen toevalstreffer was. Zowel LSG´er
Van de Peut als de WSV’ers René Roelofs
en Jeroen Eijgelaar gingen aan het mes.
Ruben speelde in groep 14, vijf groepen
hoger dan vorig jaar. Ondanks dat ook nu
een eerste plaats met 2,5 punten.
Nog twee tweede plaatsen werden binnengehaald door Léon Jacobse en Bernard
Evengroen. In groep 5 moest Léon alleen
het onderspit delven tegen de zo’n honderd
punten hoger ingeschaalde Goudse
WSV’er Bart van Putten. Ook Bernard
scoorde in groep 17 met een overwinning
en twee remises twee punten.
De enigen die niet in de prijzen vielen
waren Aad en Mick van den Berg en
Jerome Jacobse. Met twee remises eindigde Mick in groep 5 op een derde plaats en
Aad werd in groep 10 met 1,5 punt derde.
Jerome tenslotte bleef in groep 22 steken
op 1 punt en dat betekende ook voor hem
een derde plaats. (Aad)
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de ijssel 1 opnieuw treetje lager
Het kan verkeren, Brederode zei het al. Drie jaar geleden promoveerde De IJssel elite bijna naar de landelijke competitie, een jaar later degradeerde het naar de eerste klasse en
dit jaar bleek ook daar de tegenstand te sterk. Een fikse tegenvaller waarop niet was gerekend. Met nog drie wedstrijden te gaan was de positie op de ranglijst weliswaar kritiek,
maar met de, naar het liet aanzien, sterkste tegenstanders achter de rug was men hoopvol
gestemd.

2005 - prom.klasse
2006 - 1e klasse
2007 - 2e klasse

30 januari: letterlijk en figuurlijk vast tegen Nieuwerkerk a/d IJssel
Zowel het team van De IJssel als dat van Nieuwerkerk a/d IJssel strijden om het behoud
van hun positie in de eerste klasse van de RSB. Het onderlinge treffen stond dus bol van
de spanning. Twee vooruit gespeelde partijen van Jan en Henk-Jan Evengroen tegen
respectievelijk Edo Pouwelse en Johan de Koning. Bij Henk-Jan vervlakte de strijd al
gauw toen Johan de Koning met een combinatie de dame wist te ruilen en direct al het
venijn haalde uit het spel van onze junior. Al snel werd tot remise besloten. In de andere
partij kwam Nieuwerkerk met een gelukje weg omdat Jan Evengroen in een kansrijke stelling met een kwaliteit voor in de slotfase een
winnende voortzetting miste en alsnog met remise akkoord moest gaan. Op de geplande speeldag zat het De IJssel elite niet mee. Ronald
Mandersloot bleek verhinderd en op het allerlaatste moment bleek René Ordelman zijn huis niet te kunnen verlaten vanwege een vastzittende deur. Ook verwoede pogingen van teamleider Pim te Lintelo mochten niet baten. Pas de andere dag kon hij ingrijpen van de
woningbouwvereniging uit zijn netelige positie worden bevrijd. Pim en de alsnog opgeroepen vervanger Léon Jacobse verschenen door
deze malheur met de nodige tijdsachterstand achter het bord. Bij Léon ging dat tegen Sjaak van der Linde al snel fout. In de opening
speelde hij wat onzorgvuldig en kreeg een felle koningsaanval over zich heen. Hij hield het nog een tijd vol maar moest toch tenslotte
opgeven (1-2). De teamcaptain zelf kreeg desondanks tegen de Nieuwerkerkse kampioen Gerard Nieuwenkamp aanvankelijk goede kansen, maar overschatte die kansen. Toen moest ook hij een nul incasseren. Bij Mick van den Berg, alsnog ingevallen voor Ronald
Mandersloot, liep alles aanvankelijk op rolletjes. Vanaf de opening had hij prima spel en met een pion voorsprong had hij een kansrijke
stelling. Bovendien had tegenstander Leo van der Haven erg veel tijd gebruikt en moest in ongeveer 5 minuten nog ca 20 zetten doen.
Maar snelzettend lukte het Leo veel beter dan in de partij en het was Mick die de mindere zetten ging doen. Precies binnen de gestelde
tijd rondde Leo de 35 zetten om vervolgens met een remiseaanbod te besluiten dat Mick na reconstructie van de stelling niet kon weigeren (1,5-3,5). Bij Frank Visser was het inmiddels ook misgegaan. Tegenstander Hans Ranft kon doorbreken en de partij winnend besluiten (1,5-4,5). De wedstrijd was toen al verloren maar zowel Ad Multem als Hans Lodeweges hadden nog kansen om de score dragelijker
te maken. Ad lukte het om in de slotfase het volle punt te pakken (2,5-4,5) waarna de partij van Hans Lodeweges resteerde. Die had een
betere stelling maar nog maar 1,5 minuut op de klok. Gezien de stand besloot hij om met remise akkoord te gaan (3-5). (Pim)

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

Nieuwerkerk a/d IJssel 1

1852

-

De IJssel 1

1856

5

-

3

Gerard Nieuwenkamp
Cees Klein
Hans Ranft
Edo Pouwelse
Johan de Koning
Sjaak vd Linde
Leo vd Haven
Leen Klein

2104
1939
1862
1969
1817
1782
1674
1671

-

Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Léon Jacobse
Mick vd Berg
Ad Multem

1956
1861
1943
1993
1845
1724
1749
1775

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

-

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

26 februari: ondanks gelijkspel tegen De Pionier niet uit de gevarenzone
De IJssel 1 is in klasse 1a van de RSB competitie verzeild in een strijd om degradatie te ontlopen. Tegenstander in Moordrecht was nummer laatst, overigens slechts met een half bordpuntje minder, het team van De Pionier uit Hellevoetsluis. Een tactische opstelling bij de
tegenstander met de bordachtspeler en een invaller op de borden drie en vier, zo bleek bij aanvang van de wedstrijd. Het had uiteindelijk
wellicht een positief effect op het eindresultaat.
De eerste uitslag, remise aan bord drie, was dus een plusje voor De Pionier. René Ordelman had hier wel steeds het beste van het spel,
maar geen duidelijke winstkansen. Een vrijpion, dat wel, maar kon die worden behouden? Zo niet, dan was de tegenstander wellicht in
het voordeel. Het risico werd niet genomen, 0,5-0,5 dus. Het verslag op de Pionier website: ‘Als de partij zou blijven verlopen zoals hij
begonnen was dan had Jan mogen fluiten naar welk positief resultaat dan ook, maar Ordelman durfde het risico van alles op één kaart
zetten niet aan en koos de zetherhaling, die geboden werd.’ Frank Visser rook aan bord vier al snel de winst. Veel initiatief wat uitmondde in materiaalwinst, pionnetje en later zelfs de dame tegen toren+loper, terechte winst 1,5-0,5. Vervolgens ook aan het laatste
bord winst voor De IJssel. Mick van den Berg had al een plusstelling toen zijn tegenstander onverwacht een stuk verspeelde. Het vervolg
was minder gemakkelijk dan het leek, er dreigde een gevaarlijke koningsaanval. Die kwam er niet dankzij een goede verdediging en
alweer een blunder. Toen was het snel over, 2,5-0,5. De Pionier: ‘Bij Johan Seinen, ging eigenlijk van kwaad naar erger voor Johan. Vol
van goede plannen had hij een paard op h6 geïnstalleerd en probeerde toen in het centrum aanval te creëren met z’n andere paard.
Helaas voor Johan had zijn tegenstander de stelling beter bekeken en gezien dat beide paarden behoorlijk in de kijker stonden om een
dubbele aanval op uit te voeren, vooral omdat Ph6 geen velden had om uit de gevarenzone te galopperen. Johan offerde toen deze des-
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perado voor een half-open h-lijn en probeerde aldus z’n viswater zo troebel mogelijk te houden. Maar zorgde tenslotte voor een nul
door zelf ook niet meer wijs te kunnen worden in zijn troebele water.’ Dat betekende evenwel niet dat het goed ging met het IJsselteam.
Alleen aan bord twee bij Pim te Lintelo waren er goede kansen. Die had een sterke voorpost en goed gesitueerde zware stukken. Mis
ging het bij Hans Lodeweges, met nog één seconde over had hij de tijdcontrole gehaald. Een toreneindspel met remise kansen en veel
tijd minder. Dat laatste was veel betekenend. Met opoffering van pionnen op de damevleugel trachtte hij op de koningsvleugel een doorbraak te forceren. Die kwam er wel, maar te laat om de tegenkansen op de damevleugel te pareren, 2,5-1,5. Eveneens mis ging het bij Ad
Multem. Hij had lange tijd stand gehouden, maar nauwelijks tegenkansen gekregen. Soms kan hij echter in de slotfase verrassend uit de
hoek komen. Ditmaal lukte dat niet. Zijn tegenspeler drong met zwaar geschut via de a-lijn binnen en daarna was het snel over, 2,5-2,5.
Aan het zesde bord leken er voor Ronald Mandersloot in de beginfase goede kansen weggelegd. Na een geforceerde afruil van materiaal
ebden die kansen wat weg. Er ontstond een moeizaam eindspel met toren plus lopers tegen toren plus paard en loper en aan weerszijden
vleugel pionnen. Dankzij een surplus aan bedenktijd hoopte hij alsnog de winst binnen te halen. Zijn tegenstander speelde het echter uitstekend en de partij eindigde tenslotte met voor elk een eenzame koning, 3-3. Dit tot grote opluchting aan Pionierkant: ‘Jan van Dam
wist op magistrale manier het eindspel van twee lopers en twee pionnen tegen loper, paard en één pion remise wist te houden binnen de
hem nog toegemeten drie minuten. Daar stonden zo’n dikke twintig tegenover voor zijn tegenstander, uiteraard gebruikte Jan daar ook
mee van! Tegenstander Mandersloot was wel verplicht zijn paard te geven voor Jan’s vrije a-pion toen de lopers van de witte velden van
het bord waren verdwenen. Helaas voor Jan stond zijn koning te ver weg van de beide pionnen op de h-lijn, zodat hij uiteindelijk ook
gedwongen was zijn resterende loper te geven voor de zwarte vrijpion en er dus een bord overbleef met nog slechts 2 koningen!’ Meer
dan een gelijkspel zat er toen al niet meer in. Jan Evengroen was in de opening ingegaan op een pionoffer, maar zijn dame kwam daardoor knap in de knel. Het leidde er toe dat hij die moest inleveren voor toren en paard. Een redelijke compensatie, desondanks onvoldoende. De dame loodste een pion naar de overzijde en toen was het afgelopen (3-4). Vrijwel gelijktijdig finishte Pim, gelukkig met een
positief resultaat. Met twee pionnen voorsprong zag het er hier reeds lange tijd goed uit, maar het moest nog wel binnen de tijd afgemaakt worden. Hij moest tot het randje, maar toen was het dan ook mat (4-4). Een half matchpunt tekort, het zal er om gaan spannen
voor beide teams in de laatste ronde. In Hellevoetsluis sprak men van een ‘flexibele strohalm’.

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

De IJssel 1

1888

Jan Evengroen
Pim te Lintelo
René Ordelman
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ronald Mandersloot
Ad Multem
Mick vd Berg

1993
1956
1895
1943
1861
1935
1775
1749

-

De Pionier 1

1808

4

-

4

Frank Sträter
Leo Kotchiëv
Jan v. Huizen
Hans Jacobs
Jan Vonk
Jan v. Dam
Hans v. Calmthout
Johan Seinen

1904
1873
1657
1658
1872
1834
1865
1807

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

-

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

21 maart: laatste kans tegen Oostflakkee gaat verloren
Het team moest ver reizen om de laatste kans op degradatie te voorkomen. In Oude Tonge op Oostflakkee was zelfs een gelijkspel niet
genoeg maar moest gewonnen worden. Hetzelfde verhaal gold overigens ook voor de tegenstander. Maar uiteindelijk behoorde zelfs
een gelijkspel voor het dit seizoen compleet van slag zijnde team
niet tot de mogelijkheden. Kenners van de IJsselhistorie hielden hun
hart al vast, want bij De IJssel gaat het in beslissende wedstrijden
vaak mis. Zo werd bijvoorbeeld ooit met een gelijkspel tegen degradant Nieuwerkerk a/d IJssel 2 een kampioenschap gemist, voorts
werd promotie naar de KNSB competitie gemist door verlies in de
laatste ronde tegen degradant Nieuwerkerk a/d IJssel 1 en ging
vorig jaar in de slotronde de voor degradatie beslissende wedstrijd
tegen Overschie 2 verloren. De IJssel moet het niet hebben van
beslissingen in de laatste speelronde.
Het begin was uitstekend. Teamleider Pim te Lintelo zat prima in de
wedstrijd en zette zijn opponent al direct onder druk. Na een zet of
twaalf had hij al het idee dat de winst komende was en korte tijd
later was die binnen. Maar Mick van den Berg zorgde er ongewild
voor dat de stand weer gelijk werd. Hij had met de witte stukken
weinig grip op de stelling gekregen. Het zag er ook naar uit dat het
remise zou worden. Maar met slechts torens en pionnen op het bord
verwisselde Mick de zetten van een geplande reeks en liet daardoor
een toren instaan (1-1). Korte tijd later was er ook een mazzeltje aan
de kant van De IJssel. Jan Evengroen had aanvankelijk een mooie
stelling maar verspeelde in de tijdnoodfase een volle toren.
Gelukkig voor hem en De IJssel deed maakte zijn tegenstander een
mishit met een fataal pionzetje waarna hij pardoes mat ging (1-2).
Op dat moment zag het er dus nog niet slecht uit voor De IJssel.
Een vroegtijdig remiseaanbod van Frank Visser werd dan ook door
de spelers van Oostflakkee geweigerd. Terecht waarschijnlijk want
Ad Multem had een gewonnen pionneneindspel op het bord gekre-
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snelle winst
Een lichtpuntje in de duisternis in de wedstrijd tegen
Oostflakkee was de supersnelle winst van topscorer Pim te
Lintelo. Zijn tegenstander Jan van Genderen koos met zwart
voor een ongebruikelijke verdediging en kwam daarmee al snel
in het nadeel.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 b6 4.e4 Lb7 5.Ld3 d5? Ongebruikelijk,
gangbaar is 5….Lb4. 6.cxd5 exd5 7.e5 Pe4 8.Pge2 Pd7
8...Pxc3? 9.0–0 c5 10.Pf4 Pxc3 11.bxc3 Le7 12.Dh5

Er dreigt 12…e6. 12…Kf8? Verliest vrijwel direct, maar ook
met het alternatief 12...g6 13.Dh6 Lf8 14.Dh3 Lg7 15.Lb5 is
wit belangrijk in het voordeel. 13.e6 en door zwart opgegeven.
Hij verliest minimaal een stuk. 13…g6? 14.Pxg6+Kg8 (fxg6?
Lh6+ en mat in vier) 15.exf7 etc.
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gen en dat was verder wel aan hem toevertrouwd om er winst uit te halen (1-3). Toen volgden echter mindere berichten. Hans Lodeweges had lange tijd wel een goede stelling maar dat ging mis toen hij door een lastige vork van zijn tegenstander een vol stuk verspeelde. Hij slaagde er nog wel in om de eerste tijdcontrole te halen (was wel weer loei spannend) maar hield onvoldoende over (2-3). Aan
het bord van René Ordelman ontstond vervolgens enige consternatie over een vermeende herhaling van zetten. De stellingen waren
gesloten en met beiden de lichte stukken zag het er remiseachtig uit. Na bemoeienis van de wedstrijdleider en naspelen van de stelling
werd de partij remise. Bij Gerard van der Wouden, ingevallen voor Ronald Mandersloot, ging het na een goede start steeds minder. Het
resulteerde tenslotte in stukverlies, weer gelijk dus, 3,5-3,5. Het laatste bord moest dus de beslissing brengen, het was er op of er onder.
Voor Frank Visser waren er echter maar geringe kansen. Na het geweigerde remiseaanbod was hij een kwaliteit achter gekomen, dus
zijn mogelijkheden waren inmiddels beperkt. Hij probeerde nog te trucken maar zijn tegenstander speelde het rustig en zeker uit (4,53,5). Het eindresultaat betekende een definitieve zevende of achtste plaats en derhalve degradatie naar de tweede klasse. (Mick)

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

Oostflakkee 1

1781

-

De IJssel 1

1852

4,5

-

3,5

Jacques Hennekes
Ronald Sparreboom
Jan v. Genderen
Johan Dupree
Louis Bengsch
Marcel de Ruiter
Remon Huysmans
Rien Huibrechtse

1982
1970
1784
1806
1730

-

Jan Evengroen
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
René Ordelman
Frank Visser
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Ad Multem

1978
1861
1956
1855
1943
1725
1749
1748

0
1
0
0,5
1
1
1
0

-

1
0
1
0,5
0
0
0
1

1576
1618

teleurstellend seizoen voor de ijssel 1
Het team bleek niet in staat na de onverwachte degradatie, nu een jaar geleden, de weg omhoog te vinden. Qua sterkte moest door het
vertrek van Jan Schuur en Frank van de Pavoordt wel wat worden prijsgegeven, maar in Ad Multem en Mick van den Berg waren er
toch bekwame vervangers voorhanden. Ronald Mandersloot kon slechts beperkt meespelen, maar dat was vorig jaar niet anders. Ook
toen verschenen Gerard van der Wouden en Henk-Jan Evengroen meerdere malen als invaller achter de borden en net als toen deden zij
dat ook nu weer naar behoren. Vorig seizoen speelde het team met een gemiddelde rating van 1901, tegen dit jaar 1867. Met die rating
was het team op papier het hoogst (!) genoteerd in klasse 1A. Met uitzondering van het uitstekend aan de weg timmerende WSV deden
de teams qua resultaten weinig voor elkaar onder. In de slotronde kon het voor zes van de acht teams nog fout gaan. Dat De IJssel daarbij hoorde, en tenslotte niet tegen de druk bestand bleek, was teleurstellend. Een goede verklaring is niet voor handen. Ontbrak de teamspirit? Een matige voorbereiding van de wedstrijden? Het blijft voer voor psychologen. Wellicht tijd voor het aantrekken van een haptonoom voor de teambegeleiding.
De eindstand in klasse 1A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 1
CHESS 1
Nieuwerk. a/d IJssel 1
Oostflakkee 1
Krimpen a/d IJssel 2
Dordrecht 2
De IJssel 1
De Pionier 1

Rating
1860
1850
1849
1790
1791
1825
1867
1795

Mp
14
8
7
7
6
6
4
4

Bp
37
28,5
27,5
27,5
29
28
23,5
23

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

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

Ap
7
7
6
7
6
3
3
1
3
6
7

Bp
3
4,5
1
3
3
2
0,5
0
1,5
2,5
2,5

Brd Rating TPR
1.4 1978 1894
2.1 1956 2014
3.5 1861 1615
3.7 1943 1735
4.0 1855 1786
5.3 1893 1947
5.7 1935 1541
6.0 1724 1562
6.3 1725 1806
7.5 1749 1693
7.6 1748 1627

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

4
5
4
5
xx
4
3
3,5
4

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

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

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

8
5,5
4,5
3,5
4
5,5
6
4
xx

K

D
D

Persoonlijke resultaten:
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser
René Ordelman
Henk-Jan Evengroen
Ronald Mandersloot
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Ad Multem

Met uitzondering van topscorer Pim te Lintelo en de invallers Henk-Jan Evengroen en Gerard van der Wouden voor alle anderen dus een
negatief TPR resultaat. Bij Hans Lodeweges, Frank Visser en Ronald Mandersloot zelfs meer dan 200 punten onder hun rating.
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rené ordelman kampioen rapidschaak
Voor de kopgroep die speelde om de
rapidtitel en de kwalificatie voor het
VINK Zuidplas Top 12 toernooi meldden
zich twee deelnemers af. Panc Vink was
op een al lang geplande vakantie en Jan
Evengroen, als clubkampioen al geplaatst
voor de Top 12, wilde zich niet in de strijd
mengen. Dat betekende dat Frank Visser
en Justin Jacobse het eerste zestal volmaakten. Een voordeel of een nadeel? In
groep A kon je je directe concurrenten
kloppen, maar in groep B viel er wellicht
meer te scoren. Frank deed het eerste,
viermaal winst en remise tegen René
Ordelman, een fraaie score die hem uiteindelijk de tweede plaats opleverde. Op de

koploper had hij negen punten achterstand, die kon hij niet goedmaken. De koppositie van René kwam met nog driemaal
winst en remise tegen Henk-Jan
Evengroen niet in gevaar. Behalve tegen
Frank ging Henk-Jan ook onderuit tegen
Ad Multem en dat kostte hem zijn tweede
plaats. Ook Pim te Lintelo moest de nodige achterstand goedmaken, maar hem lukte het niet. Het bleef bij twee overwinningen tegen Ad en Justin. De laatste won
alleen van Ad en had via een optreden in
groep B wellicht een hogere plaats kunnen
bereiken. Dankzij de ‘bonus’ van 12,5
punten bij afwezigheid handhaafde Panc
zich op plaats vier en bleef Jan zesde. De

B-groepers scoorden te weinig punten om nog tot de
top door te dringen. Léon Jacobse
was hier met
driemaal winst en
tweemaal remise
het best op dreef.
Aad en Mick van
den Berg bleven
niet veel op hem achter en behielden hun
posities op de ranglijst. Een gereduceerde
C-groep speelde een dubbele competitie
met Bas Meijers met vijfmaal winst en
een remise als grote winnaar.

De eindstand:
naam + groepsindeling

bonus
pnt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.

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

Ordelman (A)
Visser (A)
Evengroen, HJ (A)
Vink, P. (A)
te Lintelo (A)
Evengroen, J. (A)
Multem (A)
Berg, M.vd (B)
Jacobse, L. (B)
Berg, A.vd (B)
Jacobse, J. (B)
Boonstra (B)
Meijers (C)
Veld, in 't (B)
Duine (B)
Mandersloot (C)
Boere(C)
Smirren, T. v. (C)
Vink, J. (C)
Dubois(C)
Rietveld, B. (C)
Rietveld, S. (C)

totaal
ronde 1
12,5
15
11
19
19
19
19
12,5
14
18
13
14
21
11
15
12
19
9
12,5
12,5
13
9

totaal
ronde 2

totaal
ronde 3

totaal
ronde 4

totaal
punten

25
17
19
24
11
15
15
12,5
13
11
19
9
11
19
15
12,5
15
16
12,5
16
12
8

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

21
23
15
12,5
13
12,5
9
17
21
17
9
15
22
9
11
12,5
12,5
20
12,5
12,5
14
12

105,5
98
96
92,5
92
91
90
89
89
87
84
81
81
80
78
75,5
75
74
68,5
67,5
64
50
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schaakmagazine wordt leesblad, zijn
wij daar blij mee?
Het uiterlijk van Schaakmagazine, het
bondsorgaan van de KNSB dat bij ieder lid
jaarlijks zesmaal in de bus valt, is vernieuwd. Daar is niets mis mee, qua vormgeving ziet het er gelikt uit. Ook de inhoud
wordt echter aangepast. Het wordt meer
een bondsblad (nieuws van de KNSB) dan
een schaakblad (nieuws over de schaaksport in Nederland en soms er buiten). Dat
laatste nieuws kan je wel vinden op de
websites van toernooien en verenigingen, is
het oordeel van de redactie.
In tijden waarin de schaakberichtgeving in
de dagbladpers toch al op een laag pitje
staat een oordeel waarbij je de nodige
vraagtekens kunt zetten. Moet je om het
schaaknieuws te volgen dus maar achter je
computer plaatsnemen? Met een verschijningsfrequentie van eenmaal per twee
maanden loop je achter de feiten aan, aldus
de redactie. Dat vinden ze bij het uitstekende New In Chess, dat achtmaal per jaar verschijnt, kennelijk niet. Een bondsblad zou
op zijn minst toch aandacht moeten schenken aan de nationale kampioenschappen en
competities en toernooien binnen de landsgrenzen. Als zelfs voor de uitslag van
Nederlands meest prestigieuze toernooi, het
Corus toernooi, geen plaats meer is, dan

maar geen bondsblad.
Zou het in pak weg 2090 nog lukken de
Nederlandse schaakgeschiedenis uit de
beginjaren van de 21e eeuw te achterhalen?
In ieder geval niet via je bondsblad. Je mag
hopen dat de internetarchieven uit die jaren
dan nog beschikbaar zijn anders wordt het
spitten in de duisternis.
Gezien de omvang van het ‘nieuwe’ blad is
de hoofdreden van de redactionele wijziging wel duidelijk. De omvang is met vier
pagina’s ingekrompen. Die vier pagina’s
worden ingenomen door het voormalige
jeugdblad Voorloper dat eerder als afzonderlijk jeugdblad verscheen maar nu in
Schaakmagazine is geïncorporeerd. Het is
dus vooral een simpele bezuinigingsoperatie. Dat had de redactie best als reden kunnen aanvoeren in plaats van zich te verschuilen achter ontwikkelingen in de
schaakberichtgeving.
Dit is de persoonlijke mening van de eindredacteur van IJsselschaak en wellicht is
hij de enige ontevreden lezer van het
bondsblad. De redactie van Schaakmagazine verneemt uiteraard graag wat de
lezers van de nieuwe opzet vinden.
Commentaar is welkom op e-mailadres
schaakmagazine@schaakbond.nl.

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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hendrik spee vader,
van harte gefeliciteerd

Schakers worden niet geboren, maar gemaakt.
Dat zeggen de grootmeesters en de trainer.
En dat weten vaders allang...
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schaakjeugd maakt indruk
Wekelijks valt in het schaakuurtje voor de
jeugd te zien dat de jeugd van De IJssel
een prima partijtje kan schaken. Maar ook
buiten de vertrouwde jeugdclub begint de
schaakjeugd van De IJssel indruk te
maken.
Allereerst was er een indrukwekkend
optreden van Lotte van der Wouden op
het door schaakclub Messemaker georganiseerde schaaktoernooi voor schoolteams
in Gouda (zie verslag). Het schoolschaakteam van de Johan Calvijnschool bestaande uit vier IJsselspelers t.w. Bernard
Evengroen, Arie Macdaniël, Jitse
Macdaniël en Marten Evengroen was daar
niet van de partij, maar plaatste zich wel
voor het NK schoolschaak dat eind mei
plaatsvindt in Nijmegen.
Voorts weerde de IJsseljeugd zich prima
tegen een jeugdteam uit Bodegraven dat
een tweetal schaakavonden op bezoek
was. Dat team was weliswaar ouder dan
de IJsselspelers maar dat was voor onze
spelers geen enkel probleem. In de eerste
wedstrijd speelde de top van B-groep en
dankzij de dames Lotte van der Wouden
en Anneloes Keijzer werd het een keurige
2-2. De tweede wedstrijd werd gespeeld
door het team van De IJssel dat ook zou
meedoen aan het RSB JCK. Dat team was
nog jonger en moest weliswaar het onderspit delven maar deed prima mee.
Ondanks een overwinning van Jeroen Box
werd het 3-1 voor de Bodegravers. Dat
team van De IJssel deed vervolgens mee
op het RSB JCK (E-categorie). Ondanks
dat het team voor die klasse nog erg jong
was, gaven ze prima partij. Het werd uiteindelijk een prima vierde plek. Anneloes
Keijzer was met 3 punten de topscorer,
Roel van Ellinckhijzen behaalde 1,5 punt,
Jeroen Box 1 punt en alleen Marten
Evengroen slaagde er niet in om punten te
pakken, maar hij zat dan ook aan het eerste bord.
Dat de vier spelers van de A-groep een
prima partij schaakt was bekend. Maar dat

ze de senioren
ook al de baas
kunnen nog
niet. Begin
maart speelde
het viertal een
wedstrijd
tegen 4 schakers van de
senioren. De jeugd won met 2,5-1,5.
Bernard Evengroen en Jitse Macdaniël
wonnen resp. van Bas Meijers en Sjoerd
Rietveld, Jerome Jacobse speelde remise
tegen Ton van Smirren en alleen Arie
Macdaniël moest tegen Bastiaan Rietveld
het onderspit delven.

training
Ook het theoretisch schaaknivo gaat
omhoog. Anneloes Keijzer maakte dat
zichtbaar door op het stappenexamen
zowel het stap1- als het stap2-diploma te
halen. Bernard Evengroen is al wat verder: hij haalde zelfs het stap4-diploma,
samen met o.a. oud-lid Sjoerd Keijzer.
Maar ook de anderen gaan vooruit.
Verschillende jeugdspelers oefenen thuis
in hun stappenboeken en dat dit helpt kun
je over het algemeen zien in de jeugdcompetitie. Verder wordt elke schaakavond
begonnen met een schaaktraining voor de
B-jeugd, waarop Gerard van der Wouden
aan de hand van een stelling op het
demonstratiebord vele geheimen van het
schaakspel onthult. En vaak worden goede
antwoorden op de gestelde vragen gegeven.

jeugdcompetitie A-groep
In de A-groep van de jeugdcompetitie
leek het niet erg spannend meer. Maar
eind januari besloot Arie Macdaniël daar
eens wat aan te doen. Eerst versloeg hij
koploper Bernard Evengroen om in de
wedstrijd daarop ook nummer twee,
Jerome Jacobse op een nederlaag te trakteren. In de wedstrijd daarop was ook Jitse
Macdaniël de klos. In de ranglijst heeft
het tot dusver nog slechts beperkt effect

maar Arie liet wel even zien dat hij prima
uit de hoek kan komen.
Maar er worden door de A-groep niet
enkel competitiewedstrijden gespeeld.
Regelmatig geeft Jan Evengroen trainingen en begin april speelde hij zelf een
simultaan tegen het viertal. Dat werd nog
even spannend toen Jan op een gegeven
moment het viertal remise aanbood.
Bernard pakte de remise maar de anderen
gingen door en werden door de meester
verslagen.

jeugdcompetitie B-groep
In de B-groep blijft het superspannend.
Drie spelers aan de kop van de ranglijst
geven elkaar weinig toe en puntverlies is
er meestal alleen in de onderlinge wedstrijden. Sydney Siahaya is tot op heden
de sterkste.
Hij speelt
rustig en
laat weinig
punten liggen. In de
afgelopen
maanden
verloor hij
slechts van
Lotte van
der
Wouden en De koploper in de B-groep.
recent van
Marten
Evengroen.
Marten en Lotte staan dan ook op de
tweede en derde plek. Na dit drietal is er
een klein gaatje op de ranglijst maar dan
is het weer dringen geblazen. Dylan
Leenhouts, Shiv-An Kanhai, Anneloes
Keijzer en Jeroen Box ontlopen elkaar in
punten weinig. Dat zelfde geldt eigenlijk
eveneens voor de gebroeders Daan en
Roel van Ellinckhuijzen, Roan de Jong en
Lennard Macdaniël. Ook Daniël Rook
lijkt het spel steeds beter onder de knie te
krijgen. Shria en Shravan Kanhai sluiten
de ranglijst maar ook bij hen gaat het
vooruit.

De ranglijst:
aantal wedstrijden
gew rem verl gesp
A-groep
1. Bernard Evengroen
2. Jerome Jacobse
3. Arie Macdaniël
4. Jitse Macdaniël

11
8
8
1

2
2
0
0

1
5
8
14

15
16
16
15

puntentelling
winst
remise
252
180
181
24

24
25
0
0

21

gt
25
9,6
9,2
22

weerst
getal
25
24
23
22

totaal
stand
341,0
248,2
213,2
68,0

IJsselschaak 74

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

16
15
14
8
8
9
10
10
7
9
8
5
8
1
1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
4
2
3
2
5
3

4
5
5
6
7
11
12
12
10
8
11
7
11
10
10

21
21
20
14
16
21
23
22
18
21
21
15
21
16
15

323
310
266
142
142
165
180
149
115
116
119
65
101
13
12

11,5
0
12,5
0
10
0
11
0
8,5
25,5
15
21,5
13,5
32,5
19

35
43,2
41,4
88,2
70,4
30,4
12
18
44,8
21
23,8
53,2
18,2
33,6
37,4

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

394,5
386,8
342,9
251,2
244,4
225,8
223,0
185,0
184,3
177,5
174,8
153,7
145,7
91,1
86,0

(Mick)

favorieten laten zich niet verrassen in de strijd
om de zilveren dame
De strijd om de Zilveren Dame duurt maar
zes ronden en halverwege gaan slechts de
acht hoogst geplaatsten verder in de finale
om de wisseltrofee. Voor de overigen rest
dan de strijd om de Hoekveld trofee. Je
moet dus wat geluk hebben met je tegenstanders. In de eerste ronde beslist het lot
over wie tegen wie de strijd aanbindt.
Daarna bepaalt de plaats op de ranglijst de
tegenstander. Slechts vier geplaatsten (Jan
Evengroen, Pim te Lintelo, Edo Pouwelse,
Frank Visser) kunnen elkaar in de eerste
drie ronden niet treffen. Zoals in meeste
bekertoernooien leidt dit tot soms leuke
confrontaties, maar ook tot kat en muis
duels.
De vier favorieten liepen, met uitzondering
van Edo Pouwelse, in de eerste toernooihelft weinig averij op. Jan Evengroen verspeelde, na tweemaal 9-0 tegen huisschaker
Hans Kortrijk en Teus Boere, slechts vier
punten tegen zoon Henk-Jan. Frank Visser
trof de Jacobse broers die hem gezamenlijk
slechts drie puntjes afhandig konden
maken. Dat was in ieder geval meer dan
Aad van den Berg die met 9-0 het loodje
legde. Pim te Lintelo bleef in de tweede
ronde tegen Ad Multem met moeite overeind (5,5-3,5), maar liet tegen Panc Vink
(9-0) en Rien Duine (8-1) weinig liggen.
Edo Pouwelse was de enige van de vier die
een duel verloor. Na een 7-2 zege tegen
Mick van den Berg was het Gerard van der
Wouden die hem, net als in de voorgaande
editie op een nederlaag trakteerde, 5,5-2,5
ditmaal. In de uitgestelde derde ronde partij
tegen Aad van der Meer (11/4) moet er nog
fiks gescoord worden wil hij de finalegroep
halen.
Van de overige kanshebbers verspeelde

Henk-Jan Evengroen behalve de vijf tegen
zijn vader er door verlies van zijn rapidpartij ook nog drie tegen Arie Macdaniël en
eentje tegen Frans Dubois. Een knap zwaar
programma was er voor Gerard van der
Wouden. Ondanks de knappe zege tegen
Edo Pouwelse en een 6-3 tegen Leen
Boonstra miste hij de finalegroep door een
3-6 verlies in de derde ronde tegen Ad
Multem. Voor Ad net voldoende voor de
laatste acht. Voor Justin Jacobse was, na de
9-0 tegen Bastiaan Rietveld, de nederlaag
in de uurpartij tegen Rien Duine kostbaar
puntenverlies. Geen finalegroep voor hem
dit jaar, zo lijkt het. Léon Jacobse ging
behalve tegen Frank Visser ook verrassend
onderuit tegen Sjaak in ’t Veld (3-6). Dat
kon hij met de 9-0 tegen Ton van Smirren
niet meer goed maken. Mick van den Berg
moest na het verlies tegen Edo fors winnen
om de finale nog te halen. Dat lukte met
een 8-1 tegen Arie Macdaniël, maar tegen
Panc Vink verslikte hij zich in de rapidpartij en werd het 6-3. Misschien nog net
genoeg voor de eindstrijd. Nieuwerkerker
Han Everaars zag zijn finaleplaats de mist
in gaan door een zeer verrassende 9-0
nederlaag tegen Bas Meijers. De 7-2 tegen
Sjaak in ’t Veld en de 8-1 tegen Hans
Kortrijk waren daarvoor onvoldoende compensatie.
Met de knappe winst tegen Han Everaars
en een 6-3 zege tegen Frans Dubois
behoorde Bas Meijers na de tweede ronde
tot de koplopers. Ondanks, of wel misschien dankzij, zijn drie punten voor verhindering in de derde ronde plaatste hij
zich verrassend voor de finalegroep. Dat
was ook het geval voor Aad van den Berg
die het verlies tegen Frank Visser compen-
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seerde met een honderd procent score in
een driekamp tegen Hendrik Spee en
Sjoerd Rietveld en een 9-0 tegen Teus
Boere. Hij maakt van die plaatsing echter
geen gebruik omdat hij de laatste ronde niet
aanwezig kan zijn. Ook Rien Duine
behoorde na een 9-0 tegen Ton van Smirren en de 4-5 tegen Justin Jacobse nog tot
de kanshebbers, maar het forse verlies
tegen Pim maakte hieraan een einde.
De overigen waren reeds bij aanvang van
de derde ronde kansloos. Sommigen, zoals
Arie Macdaniël en Hans Kortrijk troffen
het niet met hun programma. Arie kreeg te
maken met Henk-Jan Evengroen, Mick van
den Berg en Leen Boonstra. Duels waarin
hij het ondanks knap verweer niet kon bolwerken. Hans had in de clubkampioen en
Nieuwerkerk topper Han Everaars te zware
tegenstanders. Hij werd niet van het bord
gespeeld en toonde dat hij als huisschaker
best wat in zijn mars heeft. Dat laatste liet
hij zeker zien in de 7-2 tegen Ton van
Smirren. Aad van der Meer zag zijn kansen
de mist in gaan met een 0-9 verlies tegen
Teus Boere. Dat zal, ondanks de 9-0 tegen
Bastiaan Rietveld, in de wedstrijd tegen
Edo Pouwelse op 11/4 moeilijk gerepareerd
kunnen worden. Leen Boonstra verloor niet
alleen van Gerard van der Wouden, maar
moest vanwege verhindering ook een ronde
missen. Ondanks de 6-3 tegen Arie
Macdaniël kwam hij daardoor veel punten
te kort. Bij Panc Vink en Bastiaan Rietveld
bleef het bij één overwinning, beiden klopten Sjoerd Rietveld met 9-0. Ton van
Smirren verloor alle drie zijn duels. Hem
restte slechts twee puntjes voor een gewonnen vluggertje tegen Hans Kortrijk. Toch
nog net iets meer dan Sjoerd.
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De stand na de 3e ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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

**
**

60

20

5

12
8
10
10
12
6
4
8
4
8
8
8
4
4
4
2
4
4
4
4
6
4
2
0
0
0

9
9
7,5
4,5
3
6
12
3
6
6
4,5
3
6
3
6
6
4,5
3
3
3
0
3
4,5
3
0
0
0

3
6
5
4
3
3
2
5
6
1
2
3
3
6
2
1
2
2
2
2
2
1
2
0
2
0

afw.

3

3

3
6

totaal
24
23
22,5
18,5
18
18
18
16
16
15
14,5
14
13
13
12
12
10,5
9
9
9
8
8
7,5
7
6
2
0

** Betreft resultaat na 2e ronde. De wedstrijd Pouwelse-vd Meer wordt op nog 11/4 gespeeld.

jan evengroen heeft clubtitel binnen bereik
De voorsprong van Jan Evengroen is na
de 15e ronde (zie IJsselschaak 73) met
ruim 200 punten gegroeid, van 193 tot
395. Hij wordt opnieuw clubkampioen,
dat is duidelijk. Winst tegen Frank Visser
(zie partij) en Pim te Lintelo, zijn belangrijkste concurrenten, deden de voorsprong
fors toenemen. De remise tegen zijn zoon
Henk-Jan (pas zijn tweede puntverlies in
deze competitie) bezorgde hem nauwelijks nadeel. De strijd om de tweede plaats
lijkt een nek aan nek race te worden tussen Frank, Henk-Jan en Pim. Door winstpartijen tegen Pim en Justin Jacobse en de
remise tegen zijn vader steeg Henk-Jan
met stip op de ranglijst. Frank boekte
daarentegen slechts één winstpartij (tegen
Justin) en leed nederlagen tegen Jan en
Pim. Voor Pim was een 50% score in zijn
zeven partijen, beduidend meer partijen
dan zijn concurrenten, onvoldoende om
zich op de derde plaats te handhaven. Er
moet van de concurrentie gewonnen worden en dat lukte alleen tegen Frank.
Verlies tegen Ad Multem en een remise
tegen Mick van den Berg deden hem geen
goed. Of het achtervolgende kwartet zich
nog in die strijd kan mengen is de vraag.

Justin verspeelde punten in een broederstrijd en ook de ongelukkige nederlaag
tegen Henk-Jan (zie partij) deed zeer.
René Ordelman blijft redelijk volgen, ook
hij boekte een 50% score. De punten werden echter niet binnengehaald tegen de
top vier en om te klimmen zou dat wel
moeten. Léon Jacobse verloor alleen van
René en dankzij driemaal winst klom hij
een plaatsje op de ranglijst. Ook Ad
Multem blijft goed meedoen. Wisselende
resultaten, dat wel. Knappe winstpartijen
tegen Pim en René. De Jacobse broers
waren echter een sta in de weg en ook de
nul tegen Mick was een aderlating. Mick
staat echter niet voor niets bij de eerste
tien gezien ook zijn remises tegen Pim en
René.
De bovenstaande kopgroep wordt gevolgd
door een vaste groep van zes die zich met
name richten op de plaatsen tien tot en
met vijftien. Hier weinig wijzigingen in
vergelijk met de ranglijst na de 15e ronde.
Van tegenstanders uit de lagere regionen
moet gewonnen worden, dat lukte over het
algemeen wel. De twee door Bas Meijers
gespeelde en gewonnen partijen zetten dus
voor hem niet echt zoden aan de dijk. De
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echte score wordt echter gemaakt in de
wedstrijden tegen hoger geplaatsten en dat
mislukte. Gerard van der Wouden sneuvelde tegen Ad en René, Sjaak in ’t Veld
tegen Pim, Leen Boonstra tegen Léon en
Rien Duine tegen Ad. Ook winst in de
onderlinge wedstrijden is goed voor wat
extra punten. Hier was succes voor Gerard
tegen Rien en voor Aad van den Berg
tegen Sjaak.
De deelnemers uit de onderste helft van de
ranglijst moeten het vooral hebben van
goede resultaten tegen de middengroep.
Dat zat er echter niet echt in. Het bleef bij
remises van Frans Dubois tegen Aad en
van Hendrik Spee tegen Rien. Panc Vink
verloor van Aad en Bas, Hendrik Spee
van Bas en Gerard, Arie Macdaniël van
Sjaak, Teus Boere van Rien en Ton van
Smirren van Aad. Succes in de onderlinge
wedstrijden was hier dus het enige wat telde. Met vier zeges timmerde Panc hiermee
het best aan de weg. Jan Vink en Ton
deden daar met viermaal winst tegen de
Rietvelden in aantal niet voor onder. Ook
voor Frans in zijn vier partijen een positieve score. Bij Teus en Arie bleven verlies
en winst in evenwicht. Dat was niet het
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geval bij Bastiaan en Sjoerd Rietveld, hier
heersten de nullen. Sjoerd had ditmaal wel
het genoegen zijn vader te kloppen.

Over de weinig of niet spelenden valt
uiteraard nauwelijks iets te melden. Het is
hun eigen keus. Jammer blijft dat een aan-

tal van hen van mening is dat zij de wedstrijdleider daarover niet behoeven te
informeren.

De stand na de 23e ronde :
gr resultaten na 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)
Henk-Jan Evengroen (HJE)
Pim te Lintelo (PL)
Justin Jacobse (JJ)
René Ordelman (RO)
Léon Jacobse (LJ)
Ad Multem (AM)
Mick vd Berg (MB)
Leen Boonstra (LB)
Gerard vd Wouden (GW)
Bas Meijers (BM)
Sjaak in ‘t Veld (SV)
Aad vd Berg (AB)
Rien Duine (RD)
Hans Lodeweges (HL)
Ronald Mandersloot (RM)
Panc Vink (PV)
Ruben Evengroen (RE)
Arie Macdaniël (AMD)
Frans Dubois (FD)
Teus Boere (TB)
Ton v. Smirren (TS)
Aad vd Meer (AvM)
Huibert Looren de Jong (HLJ)
Jan Vink (JV)
Hendrik Spee (HS)
Erik-Jan Noomen (EJ)
Bastiaan Rietveld (BR)
Sjoerd Rietveld (SR)

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

gt avc na

PL 1, HJE 0,5, FV 1
PL 0, RO 0,5, JE 0, JJ 1
JE 0,5, JJ 1, PL 1
FV 1, MB 0,5, JE 0, AM 0, RO 1, HJE 0, SV 1
LJ 0, MB 1, HJE 0, AM 1, FV 0
AM 0, FV 0,5, LJ 1, PL 0, GW 1, MB 0,5
JJ 1, RO 0, LB 1, AM 1
RO 1, GW 1, MB 0, PL 1, RD 1, JJ 0, LJ 0
Pl 0,5, AM 1, JJ 0, RO 0,5
SV 0,5, LJ 0
AM 0, HS 1, RO 0, RD 1
PV 1, HS 1
AMD 1, AB 0, LB 0,5, PL 0
SV1, TS 1, PV 1, FD 0,5
HLJ 1, TB 1, AM 0, HS 0,5, GW 0

1x
1x
AvM 1, BM 0, SR 1, HLJ 1, AMD 1, AB 0, TB 0
BR 1
SV 0, JV 1, TB 1, PV 0
SR 1, BR 1, TS 0,5, AB 0,5
1x
AvM 0, BR 1, RD 0, AMD 0, TS 1, JV 0,5, PV 1
BR 1, SR 1, AB 0, BR 1, TB 0, FD 0,5, SR 1+ HS 0 TB 1, PV 0
RD 0 , PV 0
SR+BR 1, AMD 0, HS 0, SR 1, TB 0,5, BR1
BM 0, JV 1, GW 0, RD 0,5, TS 1(+bye)
1x
TS 0, TB 0, RE 0, JV 0, TS 0, FD 0, SR 0, JV 0
JV 0, TS 0, FD 0, PV 0, JV 0, BR 1, TS 0
-

2x
1x
3x
1x
3x
1x
3x
1x
3x
3x
3x
1x
4x
1x
1x
3x
-

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

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

1883
1851
1818
1867
1720
1785
1769
1737
1753
1688
1773
1525
1655
1639
1671
1802
1775
1557
1574
1590
1492
1508
1469
1560
1623
1476
1606
1541
1443
1427

2106
1963
1906
1865
1831
1846
1809
1764
1789
1697
1677
1706
1633
1596
1624
1801
1796
1533
1619
1500
1456
1461
1415
1542
1498
1381
1556
1523
1193
1085

115
95
88
83
80
81
77
73
75
66
65
67
61
58
60
76
76
53
60
51
48
48
45
54
51
43
55
53
34
29

1719
1324
1302
1269
1187
1171
1141
1107
1072
942
939
934
877
874
861
824
809
778
762
706
687
642
641
605
596
576
551
460
391
386

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.

frank visser - jan evengroen, nader bekeken
‘Frank stond erg goed’ stond er op mijn
uitslagen briefje, desondanks had hij verloren. ‘Lucky winst voor de clubkampioen’ meldde ik derhalve op de website.
Enkele dagen later liet Jan mij de slotfase
zien, een mooie matcombinatie. Was de
notitie op het uitslagen briefje dan
onjuist? In de schaakkast vond ik bij toeval een notatiebiljet van deze partij (onder
het motto van ‘de concurrentie kijkt mee’
zijn de IJsseltoppers over het algemeen
niet gul met het afgeven van door hen
gespeelde partijen) en dat gaf mij de gelegenheid de partij met behulp van de computer eens nader te bekijken. Na de tiende
zet van wit staat de volgende stelling op
het bord:

hij positief over de witte stelling, zeker na
13…Lc8. Reden is met name de voortzetting 14…Pe5 Dc7 14.Lf4 Db7 15.The1,
wit speelt echter 14.Pfd4 en dat doet de
waardering knap zakken. 14…Dc7 15.Df3
a5 16.a4 Pe4 17.The1 Pxc5 18.Lxc5 Pxc5
is ook de keuze van de computer. Het witte
voordeel is vrijwel genivelleerd is zijn oordeel nu. De stand is dan als volgt:

Zwart kiest hier in plaats van het meest
gespeelde 10…a6 voor 10…Lg4, een weinig gebruikelijke voortzetting. Fritz geeft
wit na 11.Td1 of 11.h3 circa driekwart
punt in de plus. Het door wit gespeelde
11.0-0-0 krijgt wat minder waardering,
maar na 11…a6 12.Lxc6 bxc6 13.h3 blijft
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19.Lf4 Dd7 20.Txe8 Dxe8 met gelijkspel
is de aanbeveling. Maar met 19.Pb5 kiest
wit voor een verrassend stukoffer dat na
19…cxb5 20.Lxc5? in een waardering
van bijna -1.00 resulteert. Wit had 20.Lf4
(met de matdreiging Txe8) moeten spelen
en na 20. …Lg4 en zeker na 20…Dc6 of
Dd7 was het nadeel beperkt. 20…Le6
21.Ld4 Tec8 Pion c2 moet nu worden
gedekt, wit kiest voor 22.Td2, Fritz de
andere toren beter. De reden is dat na Te2
wit de e-lijn bezet houdt met een mogelijke matdreiging op e8 en toch via Td3 de
mogelijkheid tot Tc3 heeft. 22…bxa4
23.Te3 Ta6 Indien wit 22.Te2 had
gespeeld, was na 22…bxa4 23.Td3 Ta6?
24.Dg3 Db8 niet mogelijk vanwege
25.Dg3 en zwart kan dan de dame niet ruilen in verband met Txc8 Lxc8 gevolgd
door Te8#. 24.Le5 Fritz heeft een lichte

voorkeur voor Tc3 met name vanwege
24…De7, waarna hij zwart ongeveer driekwart punt voordeel geeft.

Na 24…Dc5? 25.Df4 is er van voordeel
geen sprake meer. Er dreigt een koningsaanval via Dg5 en Tg3. Aangewezen was
24…De7 en dat is nog steeds het geval.
25…Tac6? Dg5 is nu natuurlijk de eerste
keus, maar wordt door wit gemist. 26.Ld4?
Zwart kan nu 26…Db5 met de dreiging Df1
spelen. Dat brengt de waardering voor
zwart weer op + 1.00. Ook die zet wordt
gemist. 26…Db4? Alsnog een mogelijkheid voor Dg5 met tegenkansen, 27.Dg5
Df8 28.Tg3 f6 29.Lxf6=. 27. c3??, een
blunder. 27…a3 28.Kb1 Definitief fataal,
maar ook 28.Dg5 was hier niet voldoende
meer, 28…f6 29.Lxf6 Df8. 28…Txc3
29.Txc3 Txc3 30.De5? en mat in vier
30…a2+ 31.Kxa2 Dc4+ 32.b3 Dxb3+ (0-1).
De slotconclusie is dat wit eigenlijk alleen
in het eerste deel van de partij beter stond.
(Aad)

aanval als beste verdediging
Op 26 februari vond in de schaduw van
De IJssel 1-De Pionier 1 een opvallend
competitietreffen plaats tussen twee prominente jeugdspelers. Henk-Jan
Evengroen speelde met wit tegen Justin
Jacobse. Na een mislukte opening besluit
Henk-Jan na een zet of tien dat alleen aanval hem nog kan redden. Hij offert een
paard en daarna nog een loper. Een alles
of niets offensief. Was het verstandig of
had hij gewoon geen andere keus?
Hieronder deze partij met het commentaar
van Henk-Jan (cursief) en de redactie met
steun van het computerprogramma Fritz.
1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 g6? 3…d6 is hier de
meest gespeelde zet. 4.Le3 Dit is geen
goede zet, je geeft je voordeel weg.
Inderdaad Pf3, Pc3 of Ld3 liggen meer
voor de hand. 4...Db6 5.Pd2 Ld2 is beter,
of Pc3, bv. 5.Ld2 Pf6 6.Pc3 of 5. Pc3
Dxb2 6.Pb5 Db4+ 7.c3 Da5. Dat zijn wel
leuke voorbeelden, maar in beide gevallen
blijft de schade na 5…d6 voor zwart
beperkt, maar voor wit in ieder geval beter
dan het gespeelde Pd2. 5...Dxb2 6.Pc4
Db4+ 7.Ld2 Da4 8.Ld3? In verband met
het dreigende b5 had wit hier toch 8.Tb1
moeten spelen. 8...d6? 8...b5 9.Pxe5 Lg7
10.Pef3 c4 11.Le2 Pf6 met een betere stelling voor zwart. 9.De2 Ik had 10...b5 iets
onderschat. 9...Bd7

10.f4?? Fritz geeft –1.72 maar ik vind het
wel meevallen. Fritz kiest terecht voor
10.Tb1of Pd2 met gelijke kansen. Nu
komt zwart wel erg in het nauw. 10...b5
11.Pxe5 Dan maar aanvallen. In deze
situatie wellicht de beste keus, het is wel
rigoureus. 11...dxe5 12.fxe5!? In plaats
van 12.c4 offert Henk-Jan nog een stuk!
12...c4 13.e6 fxe6 14.Lc3 cxd3 Direct
Lb4 lijkt nog beter. 15.Dxd3 Lb4 Beter
nog 15...Pa6? Dit is een zeer kritieke stelling.
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Fritz geeft hier circa 3.00 voorsprong voor
zwart! 16.Pe2 Dit vond ik de beste want
nu kan ik alles nog doen en is het dus
extra lastig voor hem. Dat was Fritz niet
met hem eens, die koos voor 16.0–0–0,
maar dan gaan de dames van het bord
16…Da3+ 17.Lb2 Dxd3 Txd3 en valt er
minder te rommelen. Na de tekstzet is het
voordeel volgens Fritz nu ruim 4 punten.
16...Pe7 17.0–0 Lxc3 Niet ruilen op c3
vond Fritz, maar 17...Tg8 of Lc5+.
18.Dxc3 Ik sta hier wel twee stukken achter maar heb ook voordelen: toren op a8
doet niks, paard op b8 en de koning staat
in het midden. 18...Tg8 19.Df6 exd5
20.exd5 Dc4 21.Pd4? 21.d6 Pbc6 was
misschien wat beter, maar nog steeds sta
ik slechter en die pion is beter als dat
paard op b8.
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21...Pa6?? Een complete misser. De
bedoeling is onduidelijk. In één klap geeft
zwart zijn voordeel weg. 21...Dxd5
22.Tae1 Dc5 23.Kh1 en hij kan niet echt
door ontwikkelen. Dat moge zo zijn, maar
na 23…Kd8 24.Txe7 Dxe7 25.Df3 Kc8
26.Dxa8 Tf8 zijn er toch weinig mogelijkheden meer voor wit. 22.d6 En ineens
staat hij verloren. 22...0-0-0? Dit is
definitief fataal. Na 22...Kd8 23.dxe7+
Kc7 24.Tad1is het minder makkelijk voor
wit. 23.dxe7 Tde8 24.Dxa6+ Ik sta nu
een pion voor en nog steeds wel beetje
aanval. 24...Kb8 25.Dd6+ Dc7 26.Db4?
a5 27.Db2 Txe7 28.Tab1 Te5 29.Tf7

Dd6? Zwart maakt geen gebruik van de
kansen die wit weggeeft. 29…Tge8 is bij
lange na nog niet verloren. 30.a4 Be6?
Ook na het betere 30...Th5 31.h3 b4 32.c3
is wit nu in het voordeel. 31.Txh7 b4
32.Pc6+ Dxc6 33.Dxe5+ Kc8 34.Dxa5
Ld5 35.Dxb4 Da8 36.Dg4+ Kd8 37.Dd7
en mat. Waarschijnlijk kon het eindspel
wel makkelijker maar dit vond ik het minst
gevaarlijk. (1–0)
In dit geval was de aanval het beste wat wit
had, het schiep complicaties en verhoogde
zwarts foutenkans. Normaal gesproken
heeft wit echter veel mazzel gehad.

jan evengroen in 100 wedstrijden bijna net zo
goed als huntelaar
Op de valreep van het RSB seizoen
2006/07 speelde Jan Evengroen in Oude
Tonge in de eerste confrontatie tussen
Oostflakkee en De IJssel zijn honderdste
RSB wedstrijd. Rijkelijk laat voor iemand
die al zoveel jaren nauw verbonden is aan
De IJssel zou men geneigd zijn te zeggen.
Reden is een vijfjarige stageperiode bij
het Goudse Messemaker 1847 in de periode 1995-1999. Voorts speelde Jan alleen
maar voor het eerste team en kon het aantal van zeven per schaakseizoen dus niet
worden verhoogd met invalbeurten in
andere teams.
Voor De IJssel was Jan toen hij in 1988
lid werd geen onbekende. Een aantal
malen had hij ons in de jaren daarvoor
dwars gezeten als lid van Gouda
Bloemendaal. Op 4 januari 1988 zat hij
echter voor het eerst voor De IJssel tegen
SO ’81 3 achter het bord. Het eerste team
was toen na een éénjarig verblijf in de 3e
klasse opnieuw teruggekeerd in de 2e
klasse en moest alle zeilen bijzetten om
zich te handhaven. Jan speelde die eerste
partij tegen Ap Willeboordse. Het werd de
eerste overwinning van een imposante
reeks. De teamgenoten Maarten Leopold,
Ronald Mandersloot, Ad Multem, Aad
van den Berg, Leen Boonstra, Rein
Leopold en Mick van den Berg konden
daar maar 2,5 punten aan toevoegen zodat
die wedstrijd met 3,5-4,5 werd verloren.
Desondanks kon het team zich toch handhaven en met zijn 4 uit 4 was Jan in dat
eerste seizoen al topscorer. Al een jaar
later ging De IJssel onder aanvoering van
Jan voor het eerst naar de 1e klasse.
Na een drie jarig verblijf kwam daaraan
een einde. Na twee seizoen hield hij het
bij De IJssel voor gezien. Ondanks zijn
topscore van 6 en 5 uit 7 lukte de terug-

keer naar de eerste klasse niet. Hij ging in
1994 voor nieuwe uitdagingen naar
Messemaker.
In 1999 meldde hij zich weer bij De
IJssel. Hier was het eerste team inmiddels,
na te zijn afgezakt naar de 3e klasse, weer
terug in klasse 2. De draad werd weer
opgepakt. Met opnieuw topscores van 5,5
uit 6 en 7 uit 7 werd in 2001 het kampioenschap binnengehaald en
promoveerde De IJssel 1 weer
naar de 1e klasse. Het werd
een kortstondig verblijf, want
reeds na twee seizoenen ging
het nu hogerop, naar de promotieklasse. Wederom tweemaal de topscorerprijs met 5,5
en 6 uit 7.
De IJssel zou het er drie seizoenen uithouden. De score
van Jan ging omlaag, maar in
het laatste promotieklasse seizoen met 5,5 uit 8 toch weer
topscorer. Het laatste seizoen
op weg naar de honderd werd een teleurstelling. In zijn honderdste wedstrijd op
21 maart in Oude Tonge tegen
Oostflakkee viel opnieuw het doek voor
het eerste IJsselteam en was hij weer terug
op het niveau waar hij ooit bij De IJssel
begon.
Al deze superscores (8 topscorer prijzen)
leidde tot een winstpercentage van 66%,
één procent minder dan voetballer Klaas
Jan Huntelaar na zijn honderdste wedstrijd
op 1 april jl. Verdeeld over de klassen
ziet het er als volgt uit:
- promotieklasse
- 1e klasse
- 2e klasse

21
41
38

26

-

10
24,5
31,5

Opvallend is dat Jan slechts in drie (!)
wedstrijden niet van de partij was. Naast
deze competitiewedstrijden speelde hij in
deze periode ook nog 23 bekerwedstrijden, ook daar met 12,5 punten een score
van boven de 50%. Het hoogtepunt hiervan was ongetwijfeld de na beslissingspartijen verloren finale tegen Barendrecht
in 1993.

Tot slot een RSB partij met een speciale
waardering van hemzelf. Het betreft
onderstaande partij tegen Gerard
Nieuwenkamp (wit) uit de wedstrijd tegen
Nieuwerkerk a/d IJssel 1 op 7 april 2003:
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3
Db6 6.a3 Ph6 Door zwart uitgebreid
voorbereid. 7.Ld3 Meestal wordt hier
7.b4 gespeeld. Wit kan dan op 2 manieren
verder: 7.b4 cxd4 De meest creatieve
methode is nu 8.Lxh6 (Het alternatief is
8.cxd4 Pf5 9.Le3 of 9.Lb2. ) 8...gxh6
9.cxd4 Tg8 10.Pc3 Tg4 11.h3 (Na 11.Pa4
Dd8 staat wit iets beter) 11...Tf4 met de
dreiging 12...Txf3 13.Pxd4. Direct
7.Lxh6? gaat niet i.v.m. 7...Dxb2! 7...Ld7
Maakt slaan op d4 mogelijk 8.dxc5 Een
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twijfelachtige voortzetting, in twee gevonden grootmeesterpartijen waar deze
variant op het bord kwam vervolgde men
met 0–0 en Lc2. 8...Lxc5 9.0-0 Pg4
10.De2 f6 Pakt het centrum definitief van
wit af. Fritz: 10...Dc7 11.Lf4 f6 12.h3
Pgxe5 13.Pxe5 Pxe5 14.Dh5+ Kf8 met
voordeel voor zwart. 11.exf6 gxf6 12.b4
Ld6 13.Pbd2 0-0-0 14.c4? Pd4 15.Pxd4
Dxd4 16.Pb3

zwart met zijn plus pion in het voordeel.
17.g3 Na dameruil wint zwart de pion op
h2. Een beter alternatief is volgens Fritz:
17.f4 Dxe2 18.Lxe2 Thg8 19.Ld2 en de
strijd is nog in evenwicht. 17...Dh5 18.f4
e5? Een plan dat wit, volgens Fritz in het
voordeel brengt vanwege 20.Lxf4.
19.cxd5 exf4 20.Txf4? 20.Lxf4 Lxf4
21.Txf4 The8 (21...Dxd5 22.Lc4 Dg5
23.Le6) 22.Dc2+ Kb8 23.Tc1 20...The8
Lxf4 is levensgevaarlijk, na 21.Lxf4 dreigt
Tc1. 21.Dg2 Te1+ 22.Tf1 Txf1+ 23.Lxf1
De enige zet. 23...Le5 24.Ta2 La4

25.Pc5? Een kans die zwart niet laat
lopen. Na Df3 was de strijd nog lang niet
gestreden. Fritz: 25.Df3 Lxb3 26.Dxb3
Ld4+ 27.Kh1 Dxd5+ 28.Dxd5 Txd5
25...Ld4+ 26.Kh1 Lxc5 27.bxc5 Lb3
28.Dh3 Het is nu direct uit, maar ook Td2
of Kg1 bieden na Lxd5 weinig perspectief
meer. 28...Lxd5+ Nog beter 28...Dxd5+!!
(0–1)
De partij werd eerder gepubliceerd in
IJsselschaak 59. Het commentaar is van
Fritz en Jan zelf (cursief).
Al met al een imposante prestatie, waarvoor hem dan ook op de clubavond van
2 april namens de IJsselschakers de
inmiddels gebruikelijke oorkonde werd
uitgereikt. (Aad)

16….De5? Fritz: 16...Lxh2+ 17.Kh1 Dc3
18.cxd5 exd5 en zowel na f3, g3 of Dc2 is

uit de media
Nog even terug naar de ‘toilet rel’. ‘Gekke
schakers’ zo noemde psychiater/schrijver
Bram Bakker op 5 oktober zijn wekelijkse
column op www.planet.nl naar aanleiding
van deze schakersrel. Schakers zijn geen
uitzondering, in allerlei andere sporten
lopen evenveel gekken rond, zo vindt hij.
Schakers hebben alleen geen uitlaatklep,
ze hebben meer mogelijkheden om zich af
te reageren. Als Topalov een voetballer
was geweest had hij waarschijnlijk een
tackle met twee gestrekte benen op
Kramnik uitgeprobeerd. Met een rode
kaart als gevolg, of een beenbreuk van
zijn tegenstander. Of allebei.
Iedereen was tijdens het Corustoernooi
benieuwd naar de confrontatie tussen
wereldkampioen Kramnik en zijn inmiddels gezworen vijand Topalov. Ook was
men natuurlijk nieuwsgierig naar het toiletbezoek van de wereldkampioen.
‘Plassen in Wijk aan Zee’ en ‘Een zeer
beladen duel’ kopte Hans Klippus boven
zijn artikelen in het AD van 13 en 20
januari. Achteraf viel het allemaal bijzonder mee. Er waren geen bijzondere wensen en ze sliepen zelfs in hetzelfde hotel.
Gadegeslagen door massaal toegestroomde fotograven gaven ze elkaar geen hand
bij hun onderlinge partij, dat wel. De partij zelf werd tot het bot toe afgekloven,

koning plus pion, tegen koning plus paard,
remise.
Op 26 januari in het AD een speciale bijdrage van Hans Klippus over ‘een middag
gluren naar het hersengeknars van de
grootmeesters’. Over moeder Karjakin
die er nauwlettend op toeziet dat haar
zoon van 17 er netjes uitziet, over het
autistisch lijkende gedrag van David
Navarra die volgens Loek van Wely niet
normaal is, over Svidler die bij het lopen
steeds zijn jasje aan en bij het zitten zijn
jasje uit doet, etc. Ja er valt ook voor niet
schakers het nodige te zien. Geen meldingen echter over extreem toiletbezoek van
de wereldkampioen.
Tijdens het Corus toernooi verscheen op
17 januari een persbericht over de oprichting van de GSCA (Grand Slam Chess
Asspciation). Vanaf 2008 zullen de winnaars van het Corus toernooi, Linares en
M-tel Masters Sofia en nog een nader aan
te wijzen vierde deelnemer uitkomen in
een toernooi dat in de herfst van 2008 in
Bilbao zal worden gehouden.
In navolging van de voetbalperiodiek
Hard Gras bracht New in Chess begin dit
jaar Matten op de markt. Een Nederlands
talig tijdschrift met schaakverhalen onder
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redactie van Dirk Jan ten Geuzendam,
Allard Hoogland en Rob van Vuure dat
tweemaal per jaar verschijnt (zie ook
www.mattenschaakverhalen.nl). Eén van
de verhalen uit het eerste nummer haalde
ook de dagbladpers. In het AD van 11
januari verschenen fragmenten van het
verhaal ‘Vergeten Liefde’ van John
Kuipers. Het verhaal grijpt terug op de
liefde van Laurie Langenbach voor Jan
Timman in de jaren zeventig, die dat vastlegde in haar boek ‘Geheime liefde’.
Voor de hoofdpersoon van haar liefde was
dit inderdaad een geheim, aldus John
Kuipers. ‘Ik had er werkelijk geen idee
van’ was de reactie van Jan Timman.
Behalve het bovenstaande nog een aantal
zeer lezenswaardige bijdragen in dit eerste
nummer. Zoals ‘Oompje’, een ontmoeting met betonkoning en schaakmecenas
Arnfried Pagel, die ooit in Nederland met
de Koningsclub geschiedenis schreef
(Genna Sosonko), ‘Never a dull moment’
het schaakleven van Lodewijk Prins (Lex
Jongsma), ‘Je moet geen bom leggen als
je niet met explosieven kunt omgaan.’,
over de psychologische oorlog tijdens de
WK-Match tussen Topalov en Kramnik
(Renzo Verwer) en ‘Ongecompliceerd,
vriendelijk, arrogant en alleen aan zichzelf
denkend’, hoe Garry Kasparov het in
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Keulen liet donderen na een televisiematch in 1992 (Claus Spahn). Voorts zijn
er 64 vragen aan Loek van Wely, het notatiebiljet van Fischer ’s eerste partij tegen
Spassky in 1972 en nog heel wat meer.
Goede resultaten van grootmeesters hebben ook een schaduwzijde, zo blijkt uit
een bericht in het AD van 7 februari jl.
Radjabov, gedeeld winnaar van het Corus
toernooi werd in Morella in Mexico het
slachtoffer van een beroving. Zijn hotelkamer was leeggeroofd, waaronder ook
belangrijke schaakinformatie. De aangeslagen Radjabov trok zich vervolgens
terug van het toernooi aldaar. Niet bekend
is of de dader onder zijn collega’s moet
worden gezocht.
Het is al lang bekend, schaken bevordert
de leerprestatie. Bij testgroepen bleken de
prestaties van schakende leerlingen beter
dan bij kinderen die geen schaakles kregen. In de AD Groene Hart editie van 23
februari bracht Ellis van der Weijden dit
nog eens onder de aandacht van de lezers.
Dit naar aanleiding van het lesprogramma
van De Hobbitburcht in Alphen a/d Rijn
waar schaken een vast onderdeel uitmaakt
van het lesprogramma. De oudste leerlin-

gen geven voorts de kleuters zelf schaakles. Als positieve effecten noemt men het
bevorderen van het ruimtelijk inzicht en
de concentratie. Daarnaast kan het ook
een hulpmiddel zijn bij het herkennen van
hoogbegaafde leerlingen. Bijkomend
voordeel is met name bij jongens dat ze
een stuk hanteerbaarder worden, omdat ze
strijd kunnen leveren op de vierkante
meter zonder dat iemand er last van heeft.
Nadere info over schaken bij kinderen is
te vinden op de website www.speelz.org .
Er komt geen revanchematch tussen
Kramnik en Topalov, dat is het besluit van
FIDE, volgens NIC 2007/2. Hoewel
Topalov wel kon voldoen aan de financiële voorwaarden, een garantie voor 2 miljoen dollar, blijkt dit om tijdsredenen
onmogelijk. Wel zal Kramnik deelnemen
aan het WK toernooi in Mexico. Indien hij
daar wint zal hij vervolgens een match om
de wereldtitel spelen tegen de nummer
twee in dat toernooi. In het geval dat hij
niet wint speelt hij tegen de winnaar.
Topalov was uiteraard teleurgesteld: ‘Het
is zoiets als wereldkampioen Italië het
volgende WK voetbal niet wint, zij alsnog
tegen de winnaar om de titel mogen spelen. Blijkbaar hebben ze besloten dat hij

voor vele jaren de wereldkampioen zal
zijn. Eerst ontliep hij Kasparov, tot dat die
het voor gezien hield en nu ontloopt hij
mij. Maar ik zal ze teleurstellen, ik blijf.’
Inmiddels zijn twee van de sterkste
schaaktoernooien ter wereld achter de rug.
Zeker voor wat betreft het toernooi in
Linares/Morella, zonder Nederlandse
deelname, is het voor belangstellenden
knap zoeken voor de resultaten. Af en toe
een spaarzaam berichtje in de dagblad
pers. Op de KNSB website was hiervoor
geen aandacht en dat zal ongetwijfeld ook
in de komende editie van
SchaakMagazine het geval zijn. Maar via
www.schakers.info en internationale websites lukte het wel. Het toernooi werd
gewonnen door Anand, Morozevich werd
tweede en Carlsen, die lange tijd de ranglijst aanvoerde, derde. Met betrekking tot
het Amber Rapid en Blindtoernooi in
Monaco meldde de dagbladpers regelmatig de teleurstellende resultaten van Loek
van Wely, maar daar bleef het bij. Dit
toernooi werd gewonnen door wereldkampioen Kramnik ( 9 uit 11 in zijn blind partijen). Anand, de beste bij het rapidschaak,
werd tweede en de derde plaats was hier
voor Ivanchuk.

Tijdens de voorjaarsvakantie kon er op de
Wegwijsbeurs ook worden geschaakt. Hier
Bernard Evengroen in actie tegen nationaal
coryfee Rob Hartoch.
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