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Eindredactie:
Vormgeving:
Medewerkers:

juli 2007

Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg en Gerard van der Wouden

Clubavond

:

Maandagavond, van 8 tot rond middernacht

in dit nummer o.a.:

Clublokaal

:

Gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 2841 XE Moordrecht,
tel. 06-45094765

is er wat veranderd?

Voorzitter

:

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

Secretaris

Penningmeester

:

:

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

IJsselschaak
(clubblad)

:

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

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

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

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

aad van den berg koninklijk
onderscheiden
VINK top 12 groeit uit tot
regionaal schaakfestival
toernooinieuws
negende clubtitel voor jan evengroen
ijsselbestuur nog succesvoller met
transfers dan feyenoord
schaakjeugd sluit een mooi
seizoen af
schaaktoetje

€ 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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Hoofdrolspelers in dit nummer. De
IJsselsecretaris in de schijnwerpers vanwege zijn 40-jarig bestuursjubileum,
Ben van Geffen voor de vierde maal winnaar van het VINK Top 12-toernooi en
Jan Evengroen die dit seizoen alle titels
bij De IJssel binnensleepte.

IJsselschaak 75

van de redactie
Dit nummer van IJsselschaak is een
gedenkwaardig nummer geworden met
hoofdrollen voor de IJsselsecretaris, een
spetterend VINK Top 12-toernooi, een op
vele fronten triomferend clublid en
IJsselschaak zelf.
Om met dat laatste te beginnen, dit is
nummer 75 en daarmee werd na het verschijnen van het eerste nummer in oktober
1988 voor de derde maal de 25 vol
gemaakt. Een korte terugblik doet die
jubilea herleven. Er is het nodige veranderd, zo blijkt.
Een ander jubileum dateert van nog langer
terug. De secretaris was veertig jaar in
functie en werd daarvoor verrast met een
aantal spectaculaire verrassingen. Behalve
erelid van De IJssel werd hij voor zijn
schaakactiviteiten ook nog eens beloond
met een benoeming tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, een lintje dus. In dit nummer een uitgebreid verslag van de festiviteiten.
Natuurlijk is ook veel plaats ingeruimd
voor het twaalfde VINK Top 12 schaaktoernooi, inmiddels een waar regionaal
schaakfestival. Ben van Geffen prolongeerde zijn titel en ging voor de vierde
maal met de beker naar huis. Het was echter een dubbeltje op zijn kant want lange
tijd zag het er naar uit dat de eindzege binnen de clubgrenzen zou blijven.

IJsselschaak zet de schijnwerpers op dit
festival met behalve voor de hoofdgroep
ook gepaste aandacht voor de ‘reserves’,
waar een invaller twee clubgenoten de
baas was en naast hen op het podium de
hoogste trede beklom. Daarnaast ook aandacht voor het randgebeuren met voor het
eerst de strijd om ‘de beste VINK’.
In zowel de clubcompetitie als het toernooi om de Zilveren Dame waren lauweren weggelegd voor vader en zoon
Evengroen. Spanning om een eerste en
een tweede plaats. Daarmee werd dit nummer ook een beetje een Evengroen nummer, want behalve deze titels en een hoofdrol in het Top 12 toernooi won Jan ook
nog het snelschaaktoetje. Voor Henk-Jan
was nog een hoofdrol weggelegd bij het
NK voor de C-jeugd. Ook hier een podiumplaats, maar weer net geen eerste. In
tegenstelling tot SchaakMagazine in
IJsselschaak wel aandacht voor
Moordrechtse beste jeugdschaker.
Het RSB nieuws blijft beperkt tot de traditionele historische ranglijst, de RSB voorjaarsvergadering en een voorbeschouwing
op de komende competitie waar ons derde
team toch in de derde klasse mag aantreden. Het doel is duidelijk, De IJssel 1
moet weer hoger op.
In diverse toernooien werd er flink aan de
weg getimmerd. Soms ook clubconfronta-

ties met verrassende uitslagen. In tegenstelling tot de eigen competitie hier wel
nederlagen van de clubkampioen tegen
clubgenoten. Eén van hen mocht als winnaar met een burgemeester op de foto. Er
zijn schakers die daar eerst 40 jaar secretaris voor moeten zijn. De goede resultaten van de junioren vertaalde zich ook in
de eindstanden van het RSB jeugd Grand
Prix.
Ook bij de jeugd prolongeerde de sterkste
jeugdschaker zijn titel en ook hier een
Evengroen. Dankzij Sidney Siahaya, met
Marten Evengroen gedeeld winnaar, werd
het net geen louter Evengroenenpodium.
De IJsseljeugd speelde geen hoofdrol op
het NK. Die was er wel voor de jeugdleider zelf, ditmaal in de rol van toernooidirecteur.
Voorts in dit nummer nieuws uit de media
met uiteenlopende berichten waarvan je in
SchaakMagazine verstoken blijft, nieuws
van de vergadertafels, de transfermarkt en
ontboezemingen van de voorzitter over
slecht schaken, Damhuis en jeugdschaak.
Tot slot voor de liefhebbers nog een
schaaktoetje.
De redactie wenst u veel lees plezier.
Bijdragen voor nummer 76, dat in november zal verschijnen, zijn weer van harte
welkom.

is er wat veranderd?
Het verschijnen van IJsselschaak 75 is een
goede gelegenheid voor een terugblik naar
voorgaande ’25-ers’. Wat viel er te lezen
in de nummers 25 en 50?
Nummer 25 verscheen in januari 1995. De
huidige eindredacteur had destijds net de
eindredactie overgenomen van Hans
Noordam. Er was toen nog sprake van een
redactie waarvan ook Frans Dubois, Hans
Noordam en Gerard van der Wouden deel
uitmaakten. Geen advertenties en toen al
25 pagina’s, maar met een wat grotere
tekengrootte en diagrammen dan nu het
geval is. Wel nog met de fraaie tekeningen van Hans Noordam en zelfs één foto.
In dat nummer ondermeer een mooie bijdrage van Mick (toen al vaste medewerker) over ‘de neef van de bekende Goudse
dammer’. Vandaag aan de dag zal het eerder anders om zijn. Interessant is een arti-

kel over de omvang van de deelname van
RSB-verenigingen aan de competitie. Dat
overzicht meldt nog 59 verenigingen met
174 teams. Anno 2007 zijn dat er nog 41
met 118 teams. Rotterdam, toen CAP
Volmac, en SO hadden samen 11 teams.
De combinatie SO Rotterdam heeft er nu
7. CSV, destijds Ortec CSV, is van 7
teams terug gevallen tot 3 teams. Het
overzicht van de huishoudelijke competitie meldt 26 deelnemers, waarvan slechts
de helft ook nu nog van de partij is. René
Ordelman is ranglijstaanvoerder met een
forse voorsprong op Gerard en Mick.
Onderaan de ranglijst vinden we Anita
van der Wouden, John van Gelderen en de
pas lid geworden Hendrik Spee. In Hans
Noordam’s rubriek herschenschimmen
(helaas van korte duur) een nederlaag van
Kasparov op de Olympiade van 1994
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tegen een jonge Bulgaar, inderdaad
Topalov. Uit de RSB competitie (2e klasse)
een verslag van een gelijkspel van De
IJssel 1 tegen RSR Ivoren Toren 2.
Tegenwoordig een team dat uitkomt in de
3e klasse van de KNSB. Er was ook nog
een bekernederlaag, tegen Moerkapelle,
met 0-4. Dat loog er niet om.
Nummer 50 van april 2001 toont op de
voorpagina het kampioensteam van De
IJssel 1 dat daardoor promoveert naar de 1e
klasse. Ko Scheepers brengt een hommage
aan de IJsselschaakpioniers. Hij gelooft in
de toekomst, ‘Ik ga en IJsselschaak blijft’
schrijft hij met tot op heden het gelijk aan
zijn zijde. Eén van die pioniers, Ronald
Mandersloot, blikt terug naar het begin en
komt tot de conclusie dat het landwijntje
van hem en mede pionier Frans Dubois is
veranderd in bruisende champagne. Van de
dan 27 deelnemers aan de huishoudelijke
staan er nu nog 18 op de deelnemerslijst.
De ranglijst wordt na drie speelcycli aange-

voerd door Jan Evengroen, Ronald
Mandersloot en Hans Lodeweges.

Onderaan vinden we de namen McShannock en Steenbergen. Bij de jeugd is HenkJan Evengroen heer en meester. Van de
groep van zestien zijn thans alleen hij, zijn
broer Ruben, Bas Meyers, Sjoerd Rietveld
en Arie Macdaniël nog actief bij De IJssel.
Een overzicht van de KNSB ratings laat
zien dat Jan Evengroen, Frank Visser, Hans
Lodeweges en Pim te Lintelo met respectievelijk 2028, 1969 en 1913 en 1849 de
hoogst genoteerden zijn. Anno juli 2007
noteren zij 1993, 1943, 1861 en 1956. De
volgorde is met achtereenvolgend Jan, Pim
en Frank iets gewijzigd. Hans is inmiddels
gepasseerd door Ronald Mandersloot
(1935) en René Ordelman (1895). Voor
het eerst werd in Moordrecht met Jan
Evengroen een schaker sportman van het
jaar. Daaraan ging uiteraard ook IJsselschaak niet voorbij. Nadien zakte op dat
gebied, ondanks toch vaak uitstekende
prestaties, de waardering voor de
Moordrechtse schakers. (Aad)

aad van den berg koninklijk onderscheiden
In zijn geboorteplaats en domicilie van
schaakvereniging De IJssel kreeg Aad van
den Berg op 27 april door de burgemeester van Moordrecht, samen met nog vier
andere gelukkigen de versierselen van de
Orde van Oranje Nassau opgespeld. Voor
Aad was de aanleiding van de feestelijke
gebeurtenis het 40-jarig jubileum van hem
als bestuurslid van De IJssel dat dit jaar
wordt gevierd.

Binnen een jaar nadat hij in 1966 lid werd
van de Schaakvereniging De IJssel, is Aad
al toegetreden tot het bestuur, eerst een
jaar als penningmeester maar daarna als
secretaris/wedstrijdleider. Vanaf dat
moment is hij al jaren de grote motor van
en achter Schaakvereniging De IJssel, die
er zonder zijn actieve bemoeienis ongetwijfeld niet meer geweest zou zijn. Nu is
er mede dankzij zijn inspanning een vereniging met grote aantrekkingskracht in
de regio. Met grote vasthoudendheid zorgt
hij ervoor dat de succesvolle activiteiten
doorgang blijven vinden en dat nieuwe

initiatieven van de grond komen. Het dorp
Moordrecht kent daardoor nu al 40 jaar
een betekenisvolle schaakvereniging: iets
waar veel grotere plaatsen in de regio en
in het land jaloers zouden zijn.
Als wedstrijdleider van de schaakvereniging is hij de man die de sfeer en de verhoudingen binnen de club sterk beïnvloedt. Hij heeft daarin een unieke manier
gevonden door deelnemers aan de competities op een persoonlijke manier te benaderen en te behandelen en toch een eerlijke regelgeving te bewerkstelligen. Door
zijn handelwijze komen conflicten dan
ook nauwelijks voor en is er grote continuïteit in het ledenbestand. Als wedstrijdleider is hij ook degene die het jaarlijkse
bekertoernooi om de Zilveren Dame toernooi steeds weer met nieuwe initiatieven
actualiseert en in de loop der jaren is het
een open toernooi geworden waar niet
alleen schakers van de vereniging maar
ook huisschakers uit het dorp en liefhebbers uit de regio graag aan deelnemen.
En dan is er nog het clubblad
IJsselschaak. Het clubblad IJsselschaak
bestaat sinds ca 1985 en ook toen zorgde
hij regelmatig voor een bijdrage aan het
clubblad. Maar sinds hij in 1994 samen
met zijn vrouw Tini de eindredactie heeft
overgenomen is IJsselschaak een juweeltje onder de schaakbladen geworden en
hoewel vergelijkingsmogelijkheden incidenteel zijn, kon men dat in 2003 constateren toen het blad landelijk in de prijzen
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viel met een 3e prijs.
Van het Zuidplas Top12 schaaktoernooi is
hij motor, mede-organisator, initiatiefnemer en wedstrijdleider. In dit regionale
schaaktoernooi leveren de sterkste schakers uit de Zuidplas-regio met elkaar strijd
om de titel. Sinds 1995 wordt het toernooi
nu elk jaar georganiseerd waarbij het successievelijk ook is uitgebreid. Het is een
mooi regionaal toernooi geworden met
een unieke formule.
Maar Aad was niet te beroerd om nog wat
op zijn schouders te nemen. Toen door de
bezuinigingen in de Nederlandse
Schaakbond er een vrijwilliger werd
gevraagd om de ledenadministratie van de
Rotterdamse Schaakbond te verzorgen
heeft hij ook deze taak op zich genomen.
Dat wil zeggen dat hij voor alle verenigingen in het gebied de lidmaatschapswijzigingen doorvoert.
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Tot slot moeten vermeld worden zijn activiteiten als verzamelaar van schaakartikelen en schaakcuriosa. Door zijn inspanning heeft de schaakvereniging inmiddels
een eigen schaakarchief waarvan door
leden regelmatig dankbaar gebruik van
wordt gemaakt.

van de schaakvereniging getuige van de
plechtigheid alsmede natuurlijk een aantal
familieleden van de jubilaris. In de burgerzaal smaakte vervolgens de oranjebitter prima en werd er getoast op de jubilarissen.
Aad van harte gefeliciteerd en bedankt
voor je inspanningen voor het schaken in
zijn algemeenheid en De IJssel in het bijzonder. (Mick)

Het was indrukwekkend maar ook gezellig in het gemeentehuis van Moordrecht.
In de raadzaal waren onder de aanwezigen
ook een groot aantal leden en oud-leden

jubilaris verrast met ledenbijeenkomst
De viering van het jubileum van Aad van
den Berg moest een speciaal karakter hebben. Dit jaar maakt hij de 40 jaar vol als
bestuurslid van De IJssel en daar wilde de
vereniging niet ongemerkt aan voorbij
gaan. Uiteindelijk werd voor 27 april
gekozen als dag van de feestelijkheden.
Dit omdat hij op deze dag in het gemeentehuis van Moordrecht een lintje in de
Orde van Oranje Nassau kreeg opgespeld,
dat we als schaakvereniging voor hem
hadden aangevraagd. Maar daarmee was
de koek nog niet op.
's Avonds toen hij met Tini een hapje was
gaan eten, verzamelde het bestuur van De
IJssel zich in zijn woning, die versierd en
heringericht was voor dit speciale feestelijk gebeuren. Ook het bestuur was voor
deze speciale gelegenheid heringericht en
aangevuld met de oud-bestuursleden Wim
Niewerf, Dick Zwaan, Ronald
Mandersloot en Jan Greeven. Bovendien
werd het gezelschap nog aangevuld met
de voorzitter van de RSB die voor deze
gelegenheid naar Gouda was gekomen.
Toen Aad met Tini thuis arriveerde, kon
de speciale bestuursvergadering beginnen.
De jubilaris werd vervolgens toegesproken door voorzitter Gerard van de
Wouden:

De IJssel is in 1963 opgericht en verwelkomende in 1966 een nieuw lid te
weten Aad van den Berg. Die was
toen 27 jaar en woonde in die tijd nog
in Moordrecht. In dat zelfde jaar
wordt hij actief voor de vereniging
door een jaar penningmeester te zijn.
In 1967 wijzigt dat en krijgt hij de
functie van secretaris. Vanaf die tijd
krijgt de IJssel ook geschiedenis op
het witte papier in de vorm van notulen. Ik citeer nu een stuk uit de met
hand geschreven notulen van 22 mei
1967 waar Aad voor het eerst als
waarnemend secretaris aanwezig is:
Met uitzondering van de niet aanwe-

(tekenig Hans Noordam)

zige notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag, etc. De jaren
daarna heeft Aad een persoonlijk
archief bijgehouden en alle notulen
en jaarverslagen na 1967 zijn dus
keurig bewaard gebleven. Ik zou als
voorzitter nog een veel langer verhaal
moeten schrijven over Aad maar ik
geef die opdracht nu aan onze secretaris omdat deze man dat veel beter
kan. Ik voorspel u dan ook dat het er
nooit zal komen omdat Aad een type
is die veel liever in de ‘schaduw
werkt’.
Beste Aad ik wil je namens de leden
van De IJssel bedanken voor het werk
van de afgelopen 40 jaar.
Voor de mensen die hem niet goed
kennen nog wat feiten. Aad van den
Berg is:
Een goede clubschaker in de RSB;
bijna 68 jaar; irritant als tegenstander wanneer je het koningsindisch
speelt; de man van Tini; de vader van
Sandra; de broer van de bekende
schaker Mick van den Berg; onze
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secretaris; ondersteunend naar de
RSB en het correspondentieschaak;
een oude schakende man die voor vernieuwingen is in de schaakwereld;
informeel voorzitter van De IJssel;
een wedstrijdlijder die er voor zorgt
dat alle leden een partij kunnen spelen; producent van ons clubblad
(samen met zijn vrouw); erg trots op
zijn clubje; een fan van Damhuis
omdat deze de IJssel met een leeftijd
van 43 jaar al als een monument ziet
binnen de RSB; organisator Zilveren
Dame toernooi; archivaris; verzamelaar van schaakcuriosa; transparant;
heel soms irritant als hij verloren
heeft; relativerend over ratings; motiverend; organisator top 12 toernooi;
een vriend van vele schakers; soms
troostend wanneer het leven tegenslag
bied; nerveus als hij extern in de RSB
moet spelen; geïnteresseerd in de
mens achter de schaker; een mooi
doelwit om te plagen als we onderweg zijn voor een RSB-wedstrijd;
onze TomTom; De IJssel; onze RIDDER en na vanavond ook erelid van
De IJssel.
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Na zijn benoeming tot erelid van de vereniging werd een cadeau overhandigd.
Ronald Mandersloot droeg een speciaal
steentje bij met het volgende gedicht:

je hoort er nu echt bij
Tot voor kort was je maar een pion,
één van de zeer velen. Al had je thuis
dan wel een kasteel (toren) en voelde
je je ridder te paard, het was nog net
niet helemaal echt…
Je was natuurlijk al jaren super loper
voor de schaakvereniging, dat is HMS
de koningin ook opgevallen. Ook haar
opvolger, de nieuwe koning, stond
volledig achter deze decoratie.
Dankzij een paar raadsheren zit je nu
vooraan.
Wel een klein nadeel. Als er weer
kruistochten komen loop jij met de
rest van de ridders voorop en lopen
jullie pionnen (het klootjesvolk) achteraan in de rij.

Zonder jou?
Parijs zonder Eiffeltoren
De lente zonder amore.
Sherlock Holmes zonder enig idee.
Voor dit alles krijg je mij nog wel mee.
Maar ik kan me niet voorstellen,
Hoe De IJssel zou zijn zonder jou.
Weet je: ik blijf het rondvertellen,
Er is geen De IJssel zonder jou.
Vervolgens werd de bestuursvergadering
gesloten en kon worden overgegaan naar
een speciale ledenvergadering. De drankjes werden binnengebracht, hapjes op tafel
gezet en successievelijk belden de leden
van de schaakvereniging aan om de jubilaris persoonlijk te feliciteren. Een speciale felicitatie was er van Ton van Smirren,
die een bijzondere fraaie compositie had
gemaakt van een aantal schaakpostzegels.
Een verrassing was ook de binnenkomst
van oud-lid, maar nog steeds donateur,
Frank van de Pavoordt. De avond werd
verder in gepaste gezelligheid doorgebracht. En oplettende toeschouwers konden constateren dat de jubilaris het bijzonder goed naar zijn zin had. (Mick)

Willem Vogelzang, een niet schakende vriend van de gedecoreerde.

bedankt allemaal, het was grandioos
Een jaar lang stilzwijgen over activiteiten rond mijn bestuursjubileum, het was het geheim van De IJssel dit afgelopen seizoen.
Tot de bewuste vrijdagmorgen op 27 april had ik er werkelijk geen flauw vermoeden van. Een ‘bespreking’ bij Jan Evengroen
thuis verplaatste zich naar het gemeentehuis aan de overzijde en dat was het begin van een feestelijk weekend. Graag wil ik
iedereen hartelijk bedanken voor de geleverde bijdragen. Een extra pluim daarbij voor broer en medebestuurslid Mick en voorzitter Gerard. Zij hadden zelfs geregeld dat het lintje in Moordrecht kon worden uitgereikt. Een feit wat ik zeer op prijs stelde,
immers de hoofdreden voor de onderscheiding was toch de Moordrechtse schaakvereniging, mijn schaakvereniging, zeg ik altijd.
In Gouda was dit toch een meer anoniem gebeuren geweest. Het gaf het geheel te midden van familie, vrienden en schakers, die
ik eigenlijk ook allen tot mijn vrienden reken, een extra feestelijk tintje.
Daarna de surpriseparty bij mij thuis, die een volledige verrassing was. Ook hiervoor schieten superlatieven te kort. Het erelidmaatschap, wat oud-voorzitter Wim Nieuwerf mij bij het 25 jarig bestaan van De IJssel al toekende, werd definitief werkelijkheid. Dank voor het bijzonder mooie cadeau ‘Schachpartie durch Zeiten und Welten’, een boek over de geschiedenis van het
schaakspel en de veranderingen in de loop der tijden. De fraaie bijdrage van Ton van Smirren, krijgt een blijvende plaats in mijn
huiskamer. Dank ook voor de vele vriendelijke woorden, ter plaatse en via e-mails. Hoewel ik het gehele feest met plezier uit
eigen zak had willen betalen, was dat dankzij de vele financiële bijdragen slechts beperkt noodzakelijk.
Het was De IJssel op zijn best, 40 jaar bestuurslid zijn van zo’n vereniging, dat schept vreugde in het leven. Applaus van de
secretaris voor de leden. (Aad)
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slecht schaken en jeugdschaak
de ijsselvoorzitter klapt uit de school
‘Staak de jeugdopleiding’, aldus een uitdagend artikel van Ronald Damhuis, verdienstelijk schaker bij de 3-Torens, eind
mei op de RSB website. Als vereniging
heb je er weinig aan en het gaat ten koste
van het schaakplezier en de resultaten van
de opleiders, dat was de strekking. Het
stemde tot nadenken, hoe ervaar ik dat?
Nog steeds ben ik tegen beter weten in
gemotiveerd om mijn rating naar de 2000
te brengen. Mijn hoogste rating is geloof
ik 1733, dit is een bekentenis die ontzettend pijnlijk is. Ik moet toe geven dat mijn
voornemens beginnen te lijken op mijn
pogingen om te stoppen met roken. Het
lukt me niet, maar ik zal er aan blijven
werken. Mijn doelstelling zal wel levenslang gehandhaafd blijven. Ik moet bekennen dat ik daar ook wel weer blij mee ben

omdat ik dan een schaker (volgens Damhuis een slechte) ben met een levenslang
doel en daardoor lol in het spel blijf houden.
Naast het schaken geniet ik er ook van om
jeugd binnen De IJssel en op de school
van mijn kinderen, de Carousel in Gouda,
bekend te maken met de geheimen van het
schaken. Zonder toolkit, ingewikkelde
webpagina’s, beleidsplannen en zonder
geld durf ik te stellen dat ik daar zeer succesvol in ben. De gehele Carousel
beheerst het schaken omdat ik daar ieder
jaar een maand lang les geef. Schaken is
op deze school dan een maand lang het
lesthema en het is een genot om de gehele
school met dit thema te zien werken.
Kinderen maken schaakspelen, schaaktekeningen, schaakverhalen en bedrijven
met elkaar de edele schaaksport. En het
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leidt ook nog tot successen zoals bij het
onlangs door schaakvereniging
Messemaker georganiseerde Gouds scholenkampioenschap waar alle viertallen van
de Carousel bovenin eindigden. Eén meisjesleerling, Ida Hondelink, plaatste zich
inmiddels voor het Nederlands kampioenschap bij de E-jeugd.
Wat belangrijk om jeugd aan het schaken
te krijgen is volgens mij:
- Een leraar met passie voor het spel die
vooral bereid is een paar keer per jaar
ruzie te maken met zijn vrouw omdat
hij geen vakantiedagen neemt om naar
Ikea te gaan, maar dit wel doet als hij
schaakles op de school van zijn kinderen moet geven.
- Familieleden (ouders, ooms, tantes,
etc.) binnen de gezinnen mobiliseren
door de kinderen opdrachtjes mee te
geven die net te moeilijk zijn om ze
zelfstandig op te lossen. De familieleden moeten mee helpen de probleempjes op te lossen en worden zelf ook
weer enthousiast voor de schaaksport.
- Mooie verhalen vertellen over onze
schaakgeschiedenis. De tweekamp
Spasski tegen de compleet gestoorde
Fischer in Reykjavik kan je als een
spannend verhaal vertellen met heel
veel humor. Ook kom je dan vanzelf
op de koude oorlog, etc. Onze IJsselsecretaris heeft me geleerd dat types
als Fischer een enorme aanzuigende
werking hadden voor de schaaksport.
Komend seizoen durf ik op de school van
kinderen voor het eerst mijn echte rating
te vertellen. Ook zal ik ze vertellen dat dit
hun schuld is, want wanneer ik niet zo
veel tijd besteed om hen te trainen zou ik
ongetwijfeld ver boven mijn eigen doelstellingen uit komen. Als een kind dan zal
vragen wat mijn plafond is, zal ik zonder
te blikken en te blozen het getal 2800 noemen. Als ze me dan nog niet geloven laat
ik ze het stuk van Damhuis op de RSB site
lezen. Ik vertel ze dat Damhuis een kloon
is tussen Fischer en Lex Jongsma en
Donner. Ik vertel ze mooie verhalen waarbij de kinderen sprakeloos zijn en vaak
moeten lachen. Ze kunnen dan zelfs tegen
hun vrienden zeggen dat schaken niet saai
is en dat er binnen de schaaksport veel
gekleurde muizen zijn.
Op het moment dat ik de RSB-site open
zie ik tot mijn schrik dat het stuk van
Damhuis is verdwenen. De RSB-censuur
heeft ingegrepen. De kinderen die met mij
mee keken verklaren mij voor leugenaar.
Eentje wordt boos en zegt: ‘Zie je wel
allemaal grijze muizen en jij bent een
slechte schaker!’ (Gerard)
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top 12 groeit uit tot regionaal
schaakfestival
Een volledig door schakers en schaaksters
bezette Zespunt was op zaterdag 19 mei
het toneel van de twaalfde editie van het
VINK Top 12-schaaktoernooi. Alleen
voor, dat is bekend, schakers die wonen in
de Zuidplasregio of spelen bij de vier
schaakverenigingen in dit gebied t.w.
Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel, de
Waddinxveense Schaakvereniging en het
Moordrechtse De IJssel. Vooral dankzij
de sponsoring van Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn uit Moordrecht staat het toernooi al sinds 1996 op de schaakkalender.
De organisatie was met de voorzitter en
secretaris van De IJssel in bekwame handen. Met hulp van contactpersonen van de
deelnemende vereniging (Arjan Hennink
voor WSV, Jan Blok voor Moerkapelle en
Edo Pouwelse voor Nieuwerkerk a/d
IJssel) lukte het om een enthousiast deelnemersveld bijeen te krijgen. De invitatiegroep kende met een gemiddelde rating
van 1990 een topbezetting. Vrijwel alle
Zuidplas toppers waren hier present. Ook
de kandidatengroep was met gemiddeld
1817 van hoog niveau. Jammer was dat er
uit Moerkapelle geen belangstelling was
voor deelname aan deze groep. Ook op de
speeldag zelf waren naast de organisatoren de nodige helpende handen beschikbaar om alles in goede banen te leiden.
Mick van den Berg trad op als wedstrijdleider gesteund door Frank Jacobse en
Ton van Smirren bij de jeugd en Ronald
Mandersloot bij de Vink-groep. De hulp
van Tini van den Berg bij de productie
van programma’s en posters en van Leo
Schmahl bij de reproductie van de posters
mag zeker niet onvermeld blijven.
Aldus kon wethouder Gea Gravesteijn, als
stand-in voor de vakantievierende wethouder schaken Ron Gast, op 19 mei na

de opening door de voorzitter het startsein
geven met de eerste zet aan het bord van
titelverdediger Ben van Geffen tegen
Dick Bac.

met 1,5 punt voorsprong op Gerard van
Ommeren en Erik Hennink. Na een remise
van Van Geffen tegen Van Ommeren en
verlies tegen Nieuwenkamp veroverde
Evengroen met 1,5 punt voorsprong de
leiding. Het onderlinge duel werd vervolgens remise en met nog twee ronden te
gaan had de Moordrechtse kampioen de
titel binnen handbereik.

De eerste zet.

De hoofdgroep, de invitatiegroep, met
twaalf door de organisatie uitgenodigde
deelnemers, werd gewonnen door titelverdediger Ben van Geffen uit Moerkapelle.
Van Geffen, die elf van de twaalf toernooien meespeelde, won de eerste editie
in 1996 en was ook in 2002 en 2006 de
sterkste.
De overwinning van dit jaar kreeg extra
glans omdat, in tegenstelling tot de voorgaande editie, dit jaar wel alle favorieten
aanwezig waren.
Zijn op papier grootste concurrenten,
Gerard Nieuwenkamp, Dick Brus en
Marcel Glissenaar, misten de vorm van de
dag en al snel bleek dat in de strijd om de
eerste plaats de lokale favoriet Jan
Evengroen zijn grootste tegenstander zou
zijn. Evengroen won vijf partijen op rij en
kwam na zijn eerste remise in de zesde
ronden samen met Van Geffen aan kop

De smaakmakers in hun onderlinge duel.

Zover kwam het echter niet. Glissenaar
bezorgde hem in de voorlaatste ronde zijn
eerste nederlaag en tegen Hennink verspeelde hij met een fatale blunder zijn
laatste kans. Van Geffen maakte met
tweemaal winst geen fout en werd aldus
opnieuw toernooiwinnaar. De derde plaats
ging naar Van Ommeren, die met alleen
een nederlaag tegen Evengroen, een uitstekend toernooi speelde.
Behalve Jan Evengroen was ook René
Ordelman goed op dreef. Met zijn zesde
plaats viel hij net buiten de prijzen. De
derde IJsselvertegenwoordiger Frank
Visser verging het minder goed. Hij eindigde als laatste. Wel goede partijen vond
hij, maar wellicht wat te gul omgesprongen met de bedenktijd.

Eindstand in de invitatiegroep:
totaal na elke ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ben v. Geffen (MM)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard v. Ommeren (M)
Erik Hennink (W)
Dick Brus (K)
René Ordelman (IJ)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Marcel Glissenaar (K)
Léon Willemen (W)
Dick Bac (M)
Hans Ranft (N)
Frank Visser (IJ)

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

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

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

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

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

8

6
5,5
5,5
4
3
4
3
2,5
3,5
2,5
2
0,5
0

7
6
6,5
4,5
3
5
4
2,5
4
3
3
0,5
0

8
6
7,5
5,5
4
6
4
3,5
4
3
3
0,5
1

9
6,5
8
6
4,5
6,5
4,5
4,5
4
3,5
3,5
1,5
1

10
7,5
8
7
5,5
6,5
5,5
5,5
5
4,5
3,5
1,5
1

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

Ben v. Geffen (MM)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard van Ommeren (M)
Erik Hennink (W)
Dick Brus (K)
René Ordelman (IJ)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Marcel Glissenaar (K)
Léon Willemen (W)
Dick Bac (M)
Hans Ranft (N)
Frank Visser (IJ)

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

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

In de kandidatengroep, de door de verenigingen aangewezen deelnemers, liet de
enige aangemelde deelnemer van Moerkapelle, Arno Luinenburg, op het laatste
moment verstek gaan. Te elfder ure werd
junior Justin Jacobse, die voor De IJssel in
de vierkamp zou meespelen, als vervanger
opgeroepen. Hij kwam, zag en overwon!!
Pas in de laatste ronde, al zeker van de
eindzege, leed hij zijn eerste en enige
nederlaag tegen Jeroen Eijgelaar. Favoriet
Pim te Lintelo deed weinig voor hem
onder, maar onverwachte nederlagen tegen

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

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

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

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

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

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

Wim Mulder en Cees Klein deden hem de
das om. Junior Henk-Jan Evengroen troefde Wim Mulder af in de strijd om de derde
plaats. Door winst in de laatste ronde
kwam hij op gelijke hoogte en dit onderlinge resultaat was toen beslissend. Een andere favoriet Edo Pouwelse beet tegen alle
IJsselspelers in het zand en zag daardoor
een goede klassering de mist ingaan. Met
een volledig IJsselpodium trok De IJssel
hier dus aan het langste eind. Winnaar
Justin Jacobse verdiende voorts een uitnodiging voor de invitatiegroep 2008.

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

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

11
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
xx
0

12
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
xx

tot
8,5
8
8
6,5
6,5
5,5
5,5
5
5
4,5
2
1

De verrassende winnaar Justin Jacobse in actie
tegen favoriet Pim te Lintelo.

Eindstand in de kandidatengroep:
totaal na elke ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Justin Jacobse (IJ)
Pim te Lintelo (IJ)
Henk-Jan Evengroen (IJ)
Wim Mulder (N)
Edo Pouwelse (N)
Cees Klein (N)
Jeroen Eijgelaar (W)
Wim v. Os (W)
Léon Jacobse (IJ).
Hans v. Woudenberg (W)
Ronald Dannis (W)
Leen Klein (N)

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

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

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

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

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

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

7
6
4,5
4,5
4
4,5
4,5
3,5
2,5
2,5
0,5
3
2

8
7
5,5
5
5
4,5
4,5
3,5
3,5
2,5
1,5
3
2

9
8
6,5
5
6
4,5
4,5
3,5
3,5
3,5
2,5
3
2

10
9
7,5
6
6
5,5
5,5
4,5
3,5
3,5
2,5
3
2

11
9
8,5
7
6
6
6
5,5
4,5
3,5
3,5
3,5
2

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

Justin Jacobse (IJ)
Pim te Lintelo (IJ)
Henk-Jan Evengroen (IJ)
Wim Mulder (N)
Edo Pouwelse (N)
Cees Klein (N)
Jeroen Eijgelaar (W)
Wim v. Os (W)
Léon Jacobse (IJ)
Hans van Woudenberg (W)
Ronald Danis (W)
Leen Klein (N)

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

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

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

4
1
0
1
xx
1
1
0
0
0
0
0
0

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

9

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

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

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

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

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

11
1
1
1
1
1
0,5
0
1
1
0
xx
0

12
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
0
1
1
xx

tot
9
8,5
7
7
6
6
5,5
4,5
3,5
3,5
2,5
2
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In de dubbele vierkamp tussen viertallen
van de Zuidplasverenigingen (rating tot
1725) ging de eerste prijs naar het team
van Nieuwerkerk a/d IJssel met het team
bestaande uit Hans Dijkers, Han Everaars,
Rob Hoogland, Willem van der Wel. Het
team van Moerkapelle (Jan Blok, Kevin
Bakker, Pieter Perdijk) eindigde met steun
van invaller Messemaker Ab Scheel als
tweede. Bij De IJssel werd het team met
Sjaak in ’t Veld, Aad van der Meer en

kandidaat lid Hans Kortrijk, vanwege de
vacante plaats van Justin Jacobse, aangevuld met Ruben Evengroen. Die was net
teruggekeerd van een schoolkamp en kon
daardoor weinig potten breken.
Uiteindelijk wisten zij alleen WSV (Hans
van Offeren, Chris de Kogel, Ton Kuiper,
Henk Stam) een keer te kloppen en boekten met een gelijkspel tegen Moerkapelle
in totaal slechts drie punten.
Het winnende Nieuwerkerkse viertal.

Eindstand vierkamp:
1.
2.
3.
4.

Nieuwerkerk a/d IJssel
Moerkapelle
WSV
De IJssel

1
xxxx
2/1,5
2/2
1/1,5

2
2/2,5
xxxx
2,5/0
1/ 2

Op verzoek van de sponsor hadden de
organisatoren ook ruimte ingeruimd voor
een familiestrijd tussen de leden van de
familie Vink, de Vink-groep. Zij streden
om de titel van ‘de beste Vink’. In rap
tempo werden de partijen afgewikkeld.
Veel spanning, na de voorlaatste ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jan Vink
Michel Vink
Panc Vink
Frits Vink
Peter Vink sr
Frans Vink
Peter Vink jr
Bas Vink
Joop Vink

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

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

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

4
0
1
1
xx
0
1
0
0
0

Voor de vijfde maal was er ook een
jeugd top 12 voor jeugdspelers tot en met
12 jaar. Niet alle toppers waren uit de
regio waren present. Bij De IJssel ontbrak
kanshebber Bernard Evengroen (op het
NK in Rijswijk) en ook Arie en Jitse
Macdaniël konden niet deelnemen. Ook
WSV ’er Eduard Bosch, vorig jaar vijfde,
moest afzeggen. De nummer drie en vier
van vorig jaar, Jerome Jacobse en Jurian
van de Waal, waren er wel. Zij streden
dan ook om de eerste plaats. In het onder-

3
2/2
1,5/4
xxxx
1/2,5

4
3/2,5
3/2
3/1,5
xxxx

mp
9
6
6
3

waren er nog vijf kanshebbers voor de
eerste plaats. In onderlinge duels sneuvelde Frans in de laatste ronde tegen Jan en
Peter sr tegen Panc. Dat betekende dat
Jan, Panc en Michel Vink alle drie op 7
punten kwamen. Dankzij het beste onderlinge resultaat werd Jan ‘de beste Vink’.
5
0,5
1
1
1
xx
0
0
0
0

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

7
1
1
1
1
1
0
xx
0
0

8
1
1
1
1
1
1
1
xx
0

9
1
1
1
1
1
1
1
1
xx

tot
6
6
6
5
4,5
4,5
3
1
0

linge duel was Jerome de sterkste, maar
hij morste een punt tegen Joran Foekens.
Jurian verspeelde echter ook nog een punt
tegen clubgenote Dorine Elffers. De derde
plaats ging naar de debuterende Gerhard
van Ginkel van WSV. Marten Evengroen
en Lotte van der Wouden, uit de B-jeugd
van De IJssel, konden geen hoofdrol spelen. Marten kon niet op tegen de kopgroep
en Lotte boekte wisselende resultaten, een
mooie winst tegen nummer drie maar ook
verlies tegen nummer laatst.

Een speciale attentie voor ‘de beste Vink’.

Jerome Jacobse bekerwinnaar bij de jeugd.

Eindstand bij de jeugd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jerome Jacobse (IJ)
Jurian vd Waal (M)
Gerhard van Ginkel (W)
Joran Foekens (W)
Dorine Elffers (M)
Marten Evengroen (IJ)
Martijn Mauritz (M)
Lotte vd Wouden (IJ)
Jos Boukema (N)
Anthony de Jong (W)
Joris van Winden (N)
Richard Boukema (N)

1
xx
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
xx
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
xx
0
0
0
0
1
0
0
0
0

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

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

6
1
1
1
1
0
xx
0
1
0
0
0
0

10

7
1
1
1
1
0
1
xx
0
0
0
1
0

8
1
1
0
1
1
0
1
xx
0
1
0
1

9
1
1
1
1
1
1
1
1
xx
0
0
0

10
1
1
1
1
1
1
1
0
1
xx
0
0

11
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
xx
0

12
1
1
1
0,5
1
1
1
0
1
1
1
xx

tot
10
9
8
7,5
7
6
5
4
3
3
2
1,5
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De verenigingsprijs voor het beste totaalresultaat ging naar Nieuwerkerk a/d IJssel.
Zij verzamelden gemiddeld per deelnemer

Nieuwerkerk
WSV
De IJssel
Moerkapelle

(excl. jeugd) de meeste punten. Het optreden in de vierkamp was hier goed voor de
helft van de punten. De IJssel had vooral

een goed resultaat in de kandidatengroep,
maar dat werd door het optreden in de
vierkamp te niet gedaan.

invitatiegroep

kandidatengroep

vierkamp

totaal

3,75
5,75
4,8
6,25

5,25
4,25
7
-

9
6
3
6

18,0
16,0
14,8
12,25

(K=Krimpen a/d IJssel, M=Moerkapelle, MM=Messemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, W=WSV, IJ=De IJssel)

evengroenen en jacobsen succesvol in
rsb jeugd grand prix 2006-07
Het RSB jeugd Grand Prix bestaat uit vijf
toernooien, waarvan de beste vier resultaten meetellen voor de eindklassering. De
puntentelling start aflopend van 60 punten
voor een eerste plaats.
Bij de oudste jeugd, categorie A, trok
Léon Jacobse met 228 punten aan het
langste eind. Nummer twee en drie,
Robert van Rekom (Sliedrecht) en Bjorn
Verstraate (Spijkenisse) kwamen niet verder dan 168. In categorie B moesten Justin

Jacobse (228) en Ruben Evengroen (227)
de eerste prijs laten aan Lennard den Boer
(Zwijndrecht/HIA) die eindigde met 234
punten. In categorie C geen prijzen voor
de IJsseljeugd. Het beste IJssel resultaat
was hier voor Jerome Jacobse met een 8e
plaats. Bernard en Henk-Jan Evengroen
speelden hier slechts één toernooi mee. In
categorie D kwam Bernard Evengroen
drie punten te kort voor de derde plaats.
Met 229 punten werd hij vierde achter

11

Bernard van der Knijff (Messemaker
1847) met 240, Daniël Zevenhuizen
(Spijkenisse) met 236 en Sophia Thoma
(Charlois Europoort/Lombardijen) met
231 punten. In de laatste categorie ook
een vierde plaats voor Marten Evengroen.
Hij moest Tom van Wijgerden (Krimpen
a/d IJssel), Pepijn de Maat (Vegtlust,
Maarsen) en Robert Casteleijn (Krimpen
a/d IJssel) die respectievelijk 227, 223 en
223 punten scoorden voor laten gaan.

IJsselschaak 75

historisch overzicht deelname rsb-competitie
Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 620 wedstrijden gespeeld met
in totaal 4956 partijen. Hiervan 283 wedstrijden door De IJssel 1, 226 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen 1973/74), 101 door De IJssel 3
(vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 2330 bordpunten.
Hieronder de top van de ranglijst gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de daarin behaalde punten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25

Berg, A. vd
Vink, P.
Berg, M. vd
Dubois
Duine
Mandersloot, R.
Boere
Boonstra
Jong, de *
Multem
Wouden, vd
Pavoordt, vd *
Scheepers †
Hees, v.*
Kolhoff *
Veld, in 't
Evengroen, J.
Ordelman
Visser
Heek*
Macdaniël, A.
Lochem, v. †
Noomen
Dijk, v.
Wee, de *
Noordam*

268
229
228
215
203
190
182
177
154
151
138
119
116
115
104
102
100
97
73
70
68
67
61
60
60
59

135,5
117,5
137
94
100
122,5
77
95
67
78,5
73
68,5
56
57
47,5
59,5
66
51,5
48
34
29
26,5
28,5
31
23
32,5

De aantallen van de overige
deelnemers, voor zover die
nog deel uitmaken van het huidige
ledenbestand:
Lintelo, te
Spee
Lodeweges
Looren de Jong
Meyers
Vink, J.
Smirren, v.
Evengroen, HJ.
Jacobse. J.
Jacobse, L.
Evengroen, R.
vd Meer, A.
Rietveld, B.

57
55
53
42
25
23
21
20
10
10
7
5
2

34
29
23,5
22,5
11,5
11,5
6
11,5
8
7
5
2
0

Niet inbegrepen zijn de RSB-bekerwedstrijden:
Evengroen, J.
Pavoordt, vd *
Berg, M.vd
Lintelo, te
Ordelman
Wouden, vd
Mandersloot
Visser
Boonstra
Lodeweges
Dijk, v.

23
19
18
10
8
7
7
6
5
3
1

12,5
7,5
11,5
7
3
2
1,5
4,5
2
2
1

(* = oud-lid, † = overleden)

toernooinieuws
Deelname aan schaaktoernooien voor
sommigen een welkome tijdsbesteding
voor anderen een spaarzaam gebeuren.
Hieronder de resultaten van deelnemende
IJsselspelers geplukt van internet.

ad multem in rotterdam open
In Rotterdam streden 72 mannen en drie
vrouwen van 7 maart tot 13 juni om het

Open Kampioenschap van Rotterdam.
Tien speelronden met een bedenktijd van
1.45 minuten per partij voor ieder. Al enige jaren is Ad Multem daar een vaste
deelnemer.
Toby Almer, een van de laagst genoteerde
in rating was in de eerste ronde een
gemakkelijke prooi. In Remco Hylkema
(Messemaker 1) trof hij in de tweede ronde een zwaardere tegenstander. Winst in
die partij was een verrassende opsteker.
Dat had tot gevolg dat de tegenstand er
niet zwakker op werd. Marc Schroeders
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(2013) en Michiel Besseling (2152), die
beiden uitkomen in SO Rotterdam 2 in de
2e klasse KNSB, bleken te sterk. In Gerrit
Markus, ook al SO Rotterdam, kreeg hij in
de vijfde ronde weer een tegenstander van
eigen niveau. Remise bracht het resultaat
na die partij op 50% en een plaats in de
middenmoot. Ook met een remises tegen
Rob Kalkman (Spijkenisse) en Wim
Heinen (SO Rotterdam) in ronde 6 en 7
kwam daarin weinig verandering. In de
8e ronde kwam er weer een winstpunt bij,
Arian Aarnoudse (HIA/Zwijndrecht)
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kreeg klop en Ad klom met nog twee ronden te gaan naar plaats 26. Een remise
tegen Jason Zondag van Krimpen a/d
IJssel was het laatste wapenfeit, want de
laatste ronde speelde hij niet mee.
Het eindresultaat was een 30e plaats met
5 uit 9 en een TPR van 1828, niet slecht
gedaan dus. Winnaar van het toernooi
werd Bonno Pel, vast teamlid van SO
Rotterdam 1, met 8 uit 9, Nathaniel Spaan
(RSR Ivoren Toren) werd tweede met
8 uit 10 en de derde plaats was voor de
inmiddels naar Veenendaal verkaste oudSliedrecht speler Gert-Jan van Vliet met
7,5 uit 10.

geen hoofdprijzen in moerkapelle
De zaterdag voor Pasen, 7 april dit jaar, is
gereserveerd voor het rapidtoernooi van
Moerkapelle. De toernooitijgers van De
IJssel waren natuurlijk weer van de partij.
In de hoofdgroep (rating>1600) streden
40 personen in zeven ronden om de prijzen. In deze groep was Henk-Jan Evengroen met vier punten en een 12e plaats
de hoogst geklasseerde IJsselspeler. Eèn
van die vier punten werd binnengehaald
tegen vader Jan. Met een TPR van 1957
voor hem geen slecht toernooiresultaat.

Af en toe kom je elkaar tegen.

Vier punten waren er eveneens voor Jan
Evengroen en Justin Jacobse. De laatste
boekte een mooie overwinning op Mark
van Putten die uitkomt voor Messemaker
1 in de 3e klasse van de KNSB competitie. Op basis van weerstandspunten voor
hen respectievelijk de 14e en 19e plaats.
Het minste resultaat was voor Léon
Jacobse. In clubgenoot Jan, Boudewijn
Weijermars (Moerkapelle) en Bart van
Putten (WSV) trof hij een aantal qua
rating hoger ingeschaalde tegenstanders.
Hij finishte met 2,5 punten op een 31e
plaats. De hoofdprijs in deze groep ging
naar Bernard Bannink van Promotie uit
Zoetermeer met 6 punten, die daarmee
tevens toernooiwinnaar werd.
In de tweede groep met 26 kandidaten was
Ruben Evengroen gezien zijn TPR van
1378 niet echt goed op dreef. Wel een
mooie zege tegen oudgediende Henk
Verver, de secretaris van Krimpen a/d
IJssel. Het werd uiteindelijk met drie pun-

ten een middenmootpositie, de 17e plaats.
In groep vier speelde Marten Evengroen 9
ronden, een volledige competitie. De toppers waren allen te sterk, maar de rest kon
hij wel aan, vijf punten en een vijfde
plaats dus.

goede resultaten voor de ijsseljeugd
in spijkenisse
Het J. de Kluijver jeugdtoernooi in
Spijkenisse is één van de vooraanstaande
jeugdtoernooien binnen de RSB en trekt
ook de nodige nationale jeugdtoppers. Op
14 april vond de dertiende editie plaats.
In categorie A, de oudste jeugd gecombineerd met enkele begeleiders, deed Léon
Jacobse het prima. Met 5 uit 7 eindigde hij
op een mooie derde plaats. Twee verliespartijen, tegen nummer twee senior Leo
Kranenburg van Spijkenisse 1, gezien
diens rating van 1981 geen verrassing, en
tegen Melissa Muhren (1755) van HMC
uit Den Bosch. Daarnaast mooie overwinningen tegen Jan Evengroen (!) en Yme
Gorter (2044) van LSG. Ook Jan Evengroen verloor van Leo Kranenburg en verspeelde nog een halfje tegen Tjerk
Blokland (1910) van het Witte Paard/
Schaakmat uit Noord-Holland en bleef
daardoor een halve punt achter op Léon.
Goed voor een zesde plaats van de 29
deelnemers/sters in deze groep. De eerste
plaats ging hier naar Weslev Vermeulen
van sv. Utrecht met 6 punten, maar die
had dan ook 2083 achter zijn naam staan.
In categorie B, 20 deelnemers, eindigde
Ruben Evengroen met 3,5 punten in de
middenmoot (9e) nog net voor Justin
Jacobse die hetzelfde resultaat boekte. De
onderlinge partij ging naar Ruben. Het
was niet de dag voor Justin die met een
TPR van 1567 duidelijk onder zijn niveau
presteerde. Daar was echter een rede voor,
na een trip naar Engeland en een treinreis
naar Parijs was hij de nodige rust te kort
gekomen.
In groep C met 29 deelnemers/sters was er
een hoofdrol voor Henk-Jan Evengroen.
Hij was favoriet voor de eerste plaats in
deze groep. Door verrassend verlies in de
vierde ronde tegen Joel de Vries
(Zukertort, Amstelveen), de latere vierde
prijs winnaar, lukte dat net niet. Door
winst tegen winnares Naomi Snikkers van
Messemaker 1847 kwam hij nog dichtbij,
maar nummer drie Ricardo Klepke
(Spijkenisse) hield hem in de laatste ronde
op remise. Tweede dus met 5,5 uit 7.
Voor Jerome Jacobse was de tegenstand
hier nog te sterk. Toch 2,5 punten en een
24e plaats.
In categorie D 40 deelnemers/sters waaronder Bernard Evengroen als één van de
kanshebbers. Hier werden 10 ronden
gespeeld. Ondanks winstpartijen tegen
concurrent Daniel Zevenhuizen
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(Spijkenisse) en Jan Marco van de Poel
(LSG) miste hij toch net het podium. Door
twee nederlagen tegen lager geplaatsten
en ook verlies tegen favoriete Sophia
Thoma (Charlois Europoort/Lombardijen)
kwam hij niet verder dan 7 uit 10, hier
goed voor de vierde plaats.
In categorie E (44) de vijfde Evengroen,
Marten. Hij werkte 12 partijtjes af en
scoorde daarin 6,5 punten, goed voor een
15e plaats.
Ondanks hun goede prestaties behoorde
het team Evengroen met een score van
53% niet tot de hoofdprijswinnaars bij de
teams. Die prijs ging naar Messemaker
1847 met 74%.

podiumplaats voor léon jacobse in
alblasserdam en bij opening gouds
denksportcentrum
Als deelnemer aan het Ten Raede Schaaktoernooi in Alblasserdam op 21 april liet
Léon Jacobse opnieuw zien dat hij in een
goede vorm verkeerd. Na zeven speelronden had hij 6 punten veroverd en dat was
goed voor de tweede plaats achter Peter
van den Bergh van Sliedrecht, die een
halfje meer scoorde en daarmee zijn overwinning van vorig jaar herhaalde. Léon
ontving ook de beker voor de sterkste
jeugdspeler. De derde plaats was voor
Naomi Snikkers van Messemaker 1847.
Justin Jacobse, die eveneens van de partij
was, bracht het tot 4 punten, goed voor
een zeventiende plaats.
Het denksportcentrum in Gouda werd op
op 28 april officieel geopende met een
toernooi voor denksporters, bridgers en
schakers in dit geval, die van dit centrum
gebruik maken. Voor het toernooi waren
tevens verenigingen uit de omliggende
gemeenten uitgenodigd. Bij het schaaktoernooi ging het om teams van zes personen, die zo bleek achteraf, over vijf speelgroepen met zes deelnemers werden verdeeld. De IJssel was matig vertegenwoordigd, maar dat had een reden, zo bleek
achteraf. De avond ervoor was de surprise
party ter gelegenheid van het lintje van de
secretaris. Niet verwonderlijk dat de IJssel

Lang niet iedereen mag met de burgemeester
op de foto.
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secretaris voor dit doel geen zestal bijeen
kon krijgen. Te elfder ure werden op verzoek van de organisatoren via Jan Evengroen nog drie ‘jeugd’ spelers opgetrommeld (Justin Jacobse, Léon Jacobse en
Ruben Evengroen) om een team met drie
resterende Messemaker jeugdspelers te
vormen. In twee groepen bonden zij de
strijd aan met 6 jeugdspelers uit Bodegraven. Het werd een qua sterkte wat
ongelijke strijd waarin Léon Jacobse in
groep vier met 5 uit 5 eerste werd. Een
score die eveneens goed was voor de eer-

ste prijs in de individuele eindrangschikking over de vijf deelnemende groepen. Er
was een wisseltrofee (men streeft naar een
jaarlijkse denksportdag) voor het beste
team en die prijs ging niet onverwacht
naar de senioren van Messemaker 1847.
Krimpen a/d IJssel werd tweede en WSV
derde. Tussen de drie teams was een aanmerkelijk niveauverschil en conform het
verzoek hadden zowel Krimpen a/d IJssel
als WSV jeugdspelers in hun zestal opgenomen. Messemaker telde zes senioren
waaronder drie KNSB spelers.

nieuwerkerk a/d ijssel niet in trek
Het rapidtoernooi van sv. Nieuwerkerk
a/d IJssel op 16 juni telde 59 deelnemers,
met Ad Multem als enige deelnemer met
de kleuren van De IJssel. Hij speelde met
nog 22 anderen in groep 2 (rating 15501900) en scoorde met 4 uit 7 net iets meer
dan 50%, goed voor een 9e plaats.
Winnaar van het toernooi (groep 1) werd
Henk Riepma uit Doetichem met Erik
Brandenburg van Overschie als goede
tweede.

derde plaats voor henk-jan evengroen
op nk voor C-jeugd
Dankzij een vrijplaats mocht Henk-Jan
Evengroen toch meedoen aan het NK voor de
C-jeugd dat in de meivakantie van 27/4 tot en
met 5 mei in Venlo plaats vond. Het werd een
enerverende week met tot de laatste dag kansen op de eerste plaats. Het thuisfront, dagelijks door webmaster Mick op de hoogte
gehouden van de resultaten op de IJsselwebsite, zag dat hij, na drie achtereenvolgende overwinningen, in de vierde ronde om de
koppositie streed tegen Milan Mostertman.
De partij was live via internet te volgen. Na
16 zetten stond de volgende stelling op het
bord:

Henk-Jan (wit) heeft in de opening een pion
verspeeld. Met 17. Pe4 lijken zijn kansen te
keren. Zijn tegenstander mist e5 en na
17…b5 volgt met 18.Txd7 een kwaliteitsoffer. 18…Dxd7 en nu had 19.Dxf6! hem
goede kansen opgeleverd. Hij zag het echter
niet en speelde 19.Pxf6 waarna zwart na
19…gxf6 20.Dxf6 e5 21.Dxe5 f6 overeind
bleef. Dankzij een prima gespeeld eindspel
hield Henk-Jan het uiteindelijk toch nog
remise. Na de zesde ronde voerde hij met de
latere kampioen Robin van Kampen de ranglijst aan. Geen vuurwerk in de onderlinge partij, al na 19 zetten werd tot remise besloten.

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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v. Kampen,R - Evengroen,HJ
NKC, 04.05.2007
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2
0–0 6.Lg5 Pbd7 7.Dd2 c5 8.d5 a6 9.a4 Da5
10.Pf3 b5 11.cxb5 Db4 12.0–0 Pxe4 13.Pxe4
Dxe4 14.bxa6 Pf6 15.Lb5 Dg4 16.De1? h6
17.Lxf6 Lxf6 18.De2 Db4 (0,5-0,5).
De Brabantse vertegenwoordigster Anne
Haast kon zich daardoor bij de koplopers
voegen. In de voorlaatste ronde was zij de
volgende concurrent die Henk-Jan moest
verslaan. Het werd een spetterende partij.
Evengroen, HJ - Haast, A
NKC, 04.05.2007
1.d4 g6 2.c4 Pf6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3
0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6 8.d5 Pe7 9.b4 Ph5
10.c5 Link, aldus openingsboeken, waarin
men vindt dat g3 zou moeten worden
gespeeld ter verhindering van Pf4.bv.
10...Pf4 11.Lxf4 exf4 12.Dd2 Lg4 13.Tac1
Lxf3 14.Lxf3 g5 en na Pg6 vindt men dat
zwart hier goed staat. Maar dat vindt lang
niet iedereen zo blijkt uit het aantal partijen
waar c5 werd gespeeld. Wel inderdaad vaak
met het antwoord Pf4, maar ook met het hier
gespeelde 10...f5 11.Pd2 Niet de meest favoriete voortzetting. Db3 en vooral Pg5 zijn
favoriet. 11...Pf6 12.f3 f4 13.Pc4 g5 14.La3
Pg6 15.b5 Pe8 16.Lb4

Tot zover allemaal al eerder gespeeld, maar
vervolgens ging men verder met 16.b6.
Kennelijk ook onbekend terrein voor zwart
want die besluit tot wat onduidelijke verdedigende zetten die wit duidelijk voordeel
opleveren. 16...Tf7 17.a4 Lf8 18.c6 b6
19.a5 Tb8 De elektronica geeft wit hier
meer dan een punt in de plus. Evenals het
dagverslag op de toernooiwebsite met een

voorkeur voor axb6. 20.Pa4? 20.axb6 cxb6
21.Dd2 en dat ziet er toch prima uit voor wit.
Na Tfc1 en mogelijkheden via de a-lijn zijn
er goede kansen. Fritz geeft +.1.5 punt.
20...Pf6 21.Le1? Tg7 22.Tc1? axb6 was nog
steeds mogelijk. 22..Ph8 Wit drukt niet door
en dat geeft zwart de kans voor voorbereiding van acties op de koningsvleugel. 22...h5
een suggestie op de toernooiwebsite was
zeker niet minder. 23.Dc2 De8 24.Da2 g4
Wit komt niet verder en zwart neemt het initiatief over. Pc3 en axb6 lijken het meest
perspectief te bieden. Maar hij besluit tot een
opmerkelijk offer.

25.Pxe5? Gezien de dreiging g3 bittere
noodzaak vond men ter plaatse. Fritz switcht
echter naar een punt voordeel voor zwart. Na
25.bxa6 g3 26.bxa7 gxh2 27.Kh1 zag hij het
nog wel zitten voor wit. 25...Dxe5 26.Lc3
Dh5? Het gelijk van het offer? Zwart had
echter beter. Bijvoorbeeld 26...Dg5! 27.fxg4
Lxg4 28.Lxf6 Lxe2 29.Tf2 f3 30.Pc3 Dh6
31.Pxe2 fxe2 Beter Dxf6 vond men ter plaatse. 31...Dxf6 32.Pg3 Dg5 33.Tcf1 fxg2
34.Txg2 Te8 Dat ziet er ook wel goed uit.
32.Te1 Tf7 33.e5 De kansen lijken voor wit
verkeken. Het wordt verleiden tot fouten,
dus aanvallen. Na 33….dxe5 ziet het er echt
somber uit, maar zij kiest voor 33...De3
34.Texe2 Dc1+ 35.Tf1 Dc5+ 36.Kh1 Pg6
37.axb6 axb6 38.Tef2 Pxe5 39.Dd2 Pg6
Wat is er mis met Dxb5 zou je zeggen?
Rond de 40e zet speelt tijdnood echter ook
een rol. 40.h4 Wit blijft rommelen. Nog
redelijk tegenspel bood 40.De2. Na
40...Dxd5 41.Tf5 Db3 42.T1f3 Db1+ is het
bijvoorbeeld remise. 40….Lg7 41.h5

41….Lxf6?? Het rommelen heeft succes!!!
Na Tbf8 blijft het zeer kritiek. 41...Tbf8
42.hxg6 Txf6 43.Txf6 (43.gxh7+ Kh8
44.Txf6 Txf6 45.Txf6 Lxf6) 43...Txf6
44.Txf6 Lxf6 45.Dh6 Lg7 46.gxh7+ Kh8;
41...Txf6 suggestie op de toernooisite, was
evenmin erg gunstig qua winstkansen voor
zwart bv. 42.Txf6 Pe7 43.De2 Dxd5 44.Dg4
(44.Dxe7 Dxh5+ 45.Kg1 Lxf6 46.Dxf6)
42.Txf6 Txf6 43.Txf6 Fritz ziet geen voordelen meer voor wit of zwart, remise ligt
voor de hand. Er wordt echter doorgespeeld.
43...Dc4 43...Tf8? 44.Txf8+ Pxf8 45.Dg5+
Kf7 46.Df5+=. 44.Dg5 Dh4+ 45.Dxh4 Pxh4
46.Tf4 Pg6 47.hxg6 hxg6 48.Ta4 Kf7
49.Tf4+ Kg7 50.g4 Nog steeds winstkansen
voor zwart vond men ter plaatse. Fritz vond
ze echter niet. 50...g5 50...Ta8? 51.g5 Ta5
52.Tb4 en ook dat lijkt remise. 51.Te4 Kf7
52.Te3 Ta8 53.Tf3+ Kg6 54.Te3 Kf6
55.Te6+ Kf7 56.Th6 Tg8 57.Kg2 Tg7
58.Th8 Kf6 59.Te8 (0,5-0,5).
Robin van Kampen won wel en kwam dus
een halfje voor. De laatste ronde moest beslissen over de ereplaatsen. Robin won snel van
een blunderende Illias van der Lende en een
eerste plaats was daarmee verkeken. HenkJan raakte verzeild in een lastige variant van
het tweepaardenspel. Het werd vechten tegen
de bierkaai en het verlies van die partij betekende tevens dat Anne Haast aan remise
genoeg had. Die remise kwam er ook en met
6 punten werd het dus een derde plaats in de
eindstand. Een uitstekende prestatie (TPR
1922), maar wel een beetje zuur dat de kansen
op deelname aan het WK of EK op het laatste
moment vervlogen. Na afzegging van Anne
Haast kreeg Henk/Jan later alsnog de mogelijkheid voor deelname aan het EK, maar toen
was er al ingeschreven voor net Open NK in
Dieren en dat kreeg de voorkeur.

De resultaten:
1: Marco Kirana
2: Nick Bijlsma
3: Gert -Jan Rauw
4: Milan Mostertman
5: Mario Terlouw
6: Ilias vd Lende
7: Robin v. Kampen
8: Anne Haast
9: Stefan Beukema

woonplaats

vereniging

rating (mei)

score

Den Haag
Sneek
Damwoude
Groningen
Cap. a/d IJssel
Santpoort Zuid
Bussum
Dongen
Schoten

Leiderdorp/DSC/Botwinnik
Sneek, JSC Friesland
Schaakwoude
Groningen
Messemaker 1847
Santpoort
Baarnse SV
HMC/Dongen
D4

1800 jgd
1716
1842
1804
1689
1852
2144
1976
1879

1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0
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negende clubtitel voor jan evengroen
Ongeslagen prolongeerde Jan Evengroen
met overmacht zijn clubtitel, de negende
inmiddels. Van enige spanning was wat
dit betreft al lang geen sprake meer. Dat
was wel het geval bij de strijd om de overige podiumplaatsen. Het werd een nek
aan nek race die nipt in het voordeel eindigde van Henk-Jan Evengroen. Net als
zijn concurrenten leed hij twee nederlagen
maar de waardering van zijn winstpartijen
viel net iets gunstiger uit dan die van
Frank Visser. Door het verlies van de
onderlinge partij verspeelde Frank zijn
tweede plaats. Pim te Lintelo had na ronde
23 al een achterstand van 55 punten en dat
kon hij niet meer goed maken. Verlies
tegen Léon Jacobse in de voorlaatste ronde deed hem definitief de das om. Door
een verkeerd geadresseerde en een zeer
late afmelding werd hij hiervan ook nog
het ‘slachtoffer’ met daardoor twee bye’s.
Maar ook bij winst in die gevallen was hij
toch vierde gebleven. Een uitstekend competitieslot was er voor Léon Jacobse. Door
winstpartijen tegen Henk-Jan Evengroen,
René Ordelman, Ronald Mandersloot en
Pim te Lintelo rukte hij op naar een fraaie
vijfde plaats. De kopgroep wordt afgeslo-

ten met een wisselvallig presterende René
Ordelman en Justin Jacobse die in deze
laatste fase veel terrein moest prijsgeven.
Mick van den Berg eindigde met alleen
puntverlies tegen Pim en Justin nog net in
de 1500 punten. Ook Ad Multem kon niet
op tegen de toppers en moest door verlies
in de onderlinge partij de achtste plaats
aan Mick laten. Bij de middenmoters, aangevoerd door Leen Boonstra, won Aad
van den Berg door winst tegen naaste concurrenten een paar plaatsen. Hij bleef de
wisselvallig presterende IJsselvoorzitter
nipt voor. Met zijn remises tegen Gerard
van der Wouden en Justin Jacobse liet Bas
Meyers zien dat zijn plaats op de ranglijst
zeker geen toeval is. Ook Sjaak in ’t Veld,
Rien Duine en Panc Vink schaarden zich
nog net bij de middenmoters. Voor zowel
Sjaak als Rien was de slotfase met respectievelijk eenmaal winst en remise en tweemaal remise niet het beste deel van de
competitie. Panc Vink kwam daardoor
nog dicht langszij. Hans Lodeweges,
Ruben Evengroen en Ronald Mandersloot
konden weinig van de partij zijn. Met
alleen verliespartijen, waaronder een
nederlaag in een ware schaakdemonstra-

tiepartij in de slotronde tegen Hans
Lodeweges, leverde Ronald nog wat punten in. De staartgroep verzamelde punten
tegen de Rietvelden en moest het voorts
hebben van uitschieters tegen de middenmoters en positieve onderlinge resultaten.
De winst van Jan Vink tegen broer Panc
en remises van Ton van Smirren en Frans
Dubois tegen Rien Duine en van Aad van
der Meer tegen Aad van den Berg waren
van die uitschieters. Qua onderlinge resultaten was er een positieve score van Teus
Boere tegen Ton van Smirren. Voor
Bastiaan Rietveld was er naast het spelplezier eenmaal, tegen zoon Sjoerd, het
zoet van de overwinning. Vier deelnemers
lieten zich deze periode niet zien en hun
score bleef daardoor beperkt of zeer
beperkt afhankelijk van het wel of niet
afmelden.
Na de 25e ronde zijn voor de deelnemers
met twee of meer afmeldingen de laatste
twee afmeldingen vervangen door een
‘manual bye’. In veel gevallen betekende
dat dus wat extra punten, namelijk tweederde in plaats van de helft van het eigen
waardecijfer.

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

gt avc na

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

AvM 0, TB 0,TS 0, FD 0, SR 1, AvM 0, PV 0
FD 0, PV 0, TB 0, JV0, BR 0, TS 0, AvM 0

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.
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2x
1x
1x
1x
1x
1x

-

5x
1x
2x
2x
2x
2x
1x
1x
4x
3x
1x
5x
2x
7x
2x
6x
5x
4x
3x
8x
3x
4x
8x
8x
8x
-

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

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

2093
1911
1943
1875
1849
1859
1803
1803
1744
1714
1655
1652
1672
1577
1817
1561
1541
1608
1725
1515
1521
1427
1506
1530
1432
1530
1549
1534
1232
994

113
89
93
84
82
83
77
77
71
68
63
63
64
56
78
55
54
59
69
52
52
46
51
53
46
53
54
53
35
26

2245
1804
1783
1749
1664
1623
1536
1512
1443
1310
1263
1260
1203
1121
1091
1081
1076
1011
1004
999
965
917
889
859
817
720
709
647
547
531
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weinig te beleven op rsb voorjaarsvergadering
Een agenda gevuld met de items introductie nieuwe secretaris Pieter Pons, begroting en herziening van statuten en huishoudelijk reglement deed de verenigingen
niet toestromen. Dit ondanks de uitreiking
van de kampioensprijzen in de RSB competities. Voor diverse verenigingen zal dit
per post worden afgedaan. Dat betekende
niet op de foto bij Ab Scheel. Wie wel op
de foto ging was de IJsselsecretaris die
door de vergadering voor zijn lintje in de
bloemen werd gezet.

In de begroting werden extra middelen
uitgetrokken voor de jeugd o.a. voor een
Grand Slam toernooi en voor een landelijke promotieactie voor schaakles op
school (SpeelZ). Voor nieuwe initiatieven op het gebied van PR en verenigingszaken werden opnieuw 1000 euro
gereserveerd. Vorig jaar bleef het geld in
kas. Wellicht dat er dit jaar wel initiatieven van de grond komen. De middelen
hiervoor konden worden gevonden door
besparingen op activiteiten vanwege
minder of geen belangstelling. ‘Ik had
het geld liever uitgegeven’ meldde de
penningmeester. De jaarlijkse 2% contributieverhoging bij de KNSB wordt doorberekend in de door de verenigingen te
betalen afdracht. De begroting werd met
algemene stemming aangekomen.
De herziening van statuten en huishoudelijk reglement was enerzijds noodzakelijk wegens gewijzigde omstandig-

heden en anderzijds om het functioneren
van het bestuur en besturen te vergemakkelijken. Het moet o.a. maatregelen
mogelijk maken om het hebben van
‘zwarte leden’ tegen te gaan, onsportief
gedrag te bestraffen en de flexibiliteit
van bestuursinzet te verbeteren.
Definitieve besluitvorming komt in de
volgende vergadering aan de orde.
Bij de rondvraag brak de voorzitter een
lans voor het door de KNSB opgezette
SpeelZ project. Met behulp van een
‘schoolschaakkist’ zal worden getracht
het schaken op basisscholen een extra
stimulans te geven. Naar aanleiding van
een vraag van de IJsselsecretaris bleek
ook hier de ‘nieuwe’ Schaakmagazine
voor- en tegenstanders te hebben.
Desgevraagd meldde de voorzitter dat de
Bondsraad geen invloed heeft op de
inhoud van het blad. Men kan wel zijn
genoegen of ongenoegen over de inhoud
uitspreken. (Aad)

jan evengroen wint na spannende slotronde
ook de zilveren dame
In de finalegroep om de Zilveren Dame
trofee stelde Jan Evengroen zich, na zijn
9-0 tegen Frank Visser in de vierde ronde,
nadrukkelijk kandidaat voor de eindzege.
Dat werd nog versterkt na de 7-2 tegen
Pim te Lintelo in de vijfde ronde. Zijn
grootste concurrent werd zoon Henk-Jan,
maar ondanks een 9-0 tegen Ad Multem
en een 6-3 tegen Justin Jacobse, had die

bij aanvang van de laatste ronde toch een
achterstand van zes punten. Dankzij Edo
Pouwelse, inmiddels door een 5-4 zege
tegen Pim en een 7-2 tegen Frank opgeschoven naar plaats drie, werd het in de
laatste ronde toch nog super spannend.
Edo hield Jan in de eerste partij op remise
en sloeg vervolgens met tweemaal winst
hardhandig toe. Bij een 8-1 zege tegen

Pim zou Henk-Jan alsnog eerste worden.
Dat lukte net niet, na tweemaal winst
werd de beslissende snelschaakpartij verloren. Met een puntje voorsprong ging de
Dame toch naar zijn vader.
Titelverdediger Pim werd daardoor op de
ranglijst nog gepasseerd door Frank en
Justin. Beiden klopten Bas Meijers met 90 en Justin bleef ook Ad met 7-2 de baas.

Eindstand Zilveren dame:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Edo Pouwelse
Frank Visser
Justin Jacobse
Pim te Lintelo
Ad Multem
Bas Meijers

60

20

18
24
12
18
12
14
14
6

15
9
16,5
12
15
7,5
7,5
6

De overige deelnemers streden de laatste
drie ronden om de Hoekveldtrofee.
Kanshebbers waren hier met name Mick
van den Berg, Sjaak in ’t Veld, Han
Everaars en Gerard van der Wouden. Ook
Aad van den Berg gooide aanvankelijk
nog hoge ogen, maar sneuvelde na een
gelijkspel tegen broer Mick en een 7-2
nederlaag tegen Sjaak in ’t Veld.
Bovendien was hij de laatste ronde ver-

5
8
7
10
5
8
9
6
5

Afw

3

Tot
41
40
38,5
35
35
30,5
27,5
20

hinderd. Dat laatste was ook het geval bij
titelverdediger Léon Jacobse. Zijn kansen
op titelprolongatie waren echter na een 54 nederlaag tegen Han Everaars nog maar
zeer miniem. Na een 8-1 tegen Panc Vink
en zijn 7-2 tegen Aad werd Sjaak in ’t
Veld de grootste kanshebber. Met 3,5
punten voorsprong bond hij in de laatste
ronde de strijd aan met Gerard van der
Wouden, drie punten waren dus voldoen-
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de voor de eindzege. Het werden er meer,
Sjaak won met 5-4. Concurrent Mick
scoorde met zijn 6-3 tegen Han wel iets
meer, maar niet voldoende om hem van de
eerste plaats af te houden. Han werd op de
ranglijst nog gepasseerd door Frans
Dubois, die na een 4-5 verlies tegen Aad
van der Meer met 9-0 en 6-3 tegen respectievelijk Sjoerd Rietveld en Panc Vink
knap aan de weg timmerde. De enige
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deelnemende huisschaker, Hans Kortrijk, sloot het toernooi af als twaalfde met een 9-0
tegen Bastiaan Rietveld en een 2,5-6,5 nederlaag tegen Rien Duine.
Eindstand Hoekveldtrofee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sjaak in ’t Veld
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Frans Dubois
Han Everaars
Rien Duine
Léon Jacobse
Panc Vink
Leen Boonstra
Aad vd Meer
Hans Kortrijk
Ton v. Smirren
Jan Vink
Arie Macdaniël
Teus Boere
Hendrik Spee
Bastiaan Rietveld
Sjoerd Rietveld

60

20

10
18
12
8
14
12
12
12
8
6
12
8
8
4
2
4
4
0

12
4,5
10,5
13,5
6
12
7,5
6
12
12
3
7,5
6
3
3
3
4,5
3
0

5
11
8
6
3
7
3
4
5
5
1
5
4
5
2
2
4
2
1

Afw

3

3
3
6
3
3
9
9
3
9
3
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Tot
33
30,5
28,5
27,5
27
27
26,5
26
25
25
23
22,5
19
18
16
14
13,5
9
4
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uit de media
Het Europees kampioenschap schaken is niet
iets waar de Nederlandse pers warm voor
loopt. Onder de ruim 400 deelnemers bij de
mannen was toch een groot deel van de
Nederlandse schaaktop present. Zij speelden
echter geen hoofdrol. Het beste resultaat was
voor Nederlands kampioen Tiviakov die een
halve punt te kort kwam voor de eerste
plaats die werd gedeeld door 7 deelnemers.
Na barrage ging het kampioenschap naar
Tkachiev, geboren als Rus maar sinds 1995
Fransman. De Israëliër Sutovsky werd tweede en de Rus Jakovenko derde. Geen bekende namen, de echte toppers waren niet van
de partij. Met zijn 27e plaats kwalificeerde
Tiviakov zich voor de de wereldcup wedstrijd, een eerste stap naar een volgend wereldkampioenschap. Bij de 150 dames won de
Russische Tatiana Kointseva voor regerend
Europees kampioene Stefanova uit Bulgarije
en haar zus Nadezhda Kointseva. Beiden zussen waren onlangs nog present op het Corus
toernooi. Tatiana werd in de B-groep voorlaatste en haar zus tiende in groep C. De
Nederlandse dames, waarvan Nederlands
kampioene Peng al na enige ronden moest
afhaken, speelden geen rol van betekenis.
Hoe houdt de KNSB financieel het hoofd
boven water? Goed opletten, kan daartoe bijdragen volgens een bericht in het AD van 9
mei. Althans dat meent grootmeester Erik
van den Doel die ontdekte dat de bond tijdens het EK in Dresden 17,50 euro per speler per dag te veel betaalde aan het hotel.
Het eten in het hotel was slecht en na informatie bij de kok bleek hem dat die opdracht
had om maaltijden ter waarde van 5 euro
klaar te maken. De bond betaalde 22,50
euro, dat was dus kassa voor het hotel.
Bij de bezoekers van de website Schakers
Informatie is de schaakrubriek van Ligterink
in de Volkskrant de meest gelezen schaakrubriek. De rubriek van Hans Ree in het NRC
eindigde op de tweede plaats.
Voor veel dagbladen en nieuwsrubrieken
bleef het niet onopgemerkt, voormalig
wereldkampioen schaken Gary Kasparov
werd tijdens demonstraties tegen Poetin op
14 april door de Russische politie opgepakt.
Hij is op dit moment bijna nog meer in het
nieuws dan voorheen als schaker. In de
Telegraaf van 7 april een speciale profielschets door Pieter van der Sloot: ‘Schaker
vindt Rusland politiestaat’. In het AD van
24 april zelfs een uitgebreid interview met
de ex schaaktopper door Hans Klippus. Hij
laat weten in zijn politieke strijd gebruik te
maken van zijn ervaringen opgedaan bij het
schaken. In zijn marathon-tweekamp tegen
Karpov (1984-’85) was het volgens hem een
kwestie van ‘overleven, overleven, en uitein-

delijk de winst grijpen en ja, zo is het nu
weer’. Zijn nieuwe strijd bezorgt hem ook
vijanden: ‘Op vluchten van Aeroflot eet en
drink ik niets, ik neem geen risico.’ Hij krijgt
nauwelijks steun uit de schaakwereld, dat
verrast hem niet. ‘De schaakwereld is altijd
a-politiek, asociaal geweest. Er is nooit solidariteit geweest onder de topspelers. Ze denken alleen aan zichzelf, nooit aan de toekomst van hun sport’. Hij heeft het allemaal
opgeschreven in zijn nieuwste boek Waarom
het leven op schaken lijkt? (How Life
Imitates Chess).
Henk de Kleijnen, inmiddels behalve schaker ook journalistiek schaakmedewerker bij
het AD, portretteerde in Gouda Dichtbij van
de Groene Hart editie van 17 april de jongste
Hennink telg. Erik speelt tegenwoordig
behalve bij WSV ook bij het Zoetermeerse
Promotie waar hij sterkere en minder bekende tegenstand aantreft. Interessant is zijn
onthulling van waarom het WSV team in de
afgelopen RSB competitie zo succesvol was:
"Ik zette de spelers neer waar ze volgens mij
thuishoren. Dat is niet automatisch op volgorde van sterkte. Voorkeuren voor spelen
met wit of zwart speelden ook een rol. Een
van hen wint relatief eenvoudig van zwakkeren, maar heeft een te riskant openingsrepertoire bij sterkere tegenstand. Die kwam dus
aan een lager bord en behaalde daarmee een
topscore." Wellicht een tip voor de teamcaptain van De IJssel 1 voor de komende competitie.
Van 10 tot 20 mei vond in Sofia het derde
MTel Masters toernooi plaats. Een wereldtoernooi met als bijzondere conditie dat
alleen reglementaire remises zijn toegestaan.
De zes deelnemers kwamen tweemaal tegen
elkaar uit en dat betekende dat er 30 partijen
werden gespeeld. Ondanks de remiseregel
werden er toch nog 17 partijen met dit resultaat afgesloten. Koploper in dit opzicht was
Adams die 7 van zijn 10 partijen met remise
beëindigde. De eerste plaats ging naar
Topalov, die daarmee revanche nam voor
zijn matige prestaties (laatste) in het toernooi
van Linares/Morella. Met 5,5 punt had hij
een halfje voorsprong op Sasikiran,
Mamedyarov, Kamsky en Nispeanu.
Gouwenaar Peter Scheeren behoorde tot de
topschakers van Nederland toen hij eind
jaren tachtig besloot het schaakbijltje er bij
neer te leggen. De studie en later de maatschappelijke carrière kreeg voorrang. Toch
verzeilde hij een paar jaar geleden toch weer
in de schaakwereld, zo meldde Henk de
Kleijenen in het AD Groene Hart van 22
mei. Via zijn kinderen belandde hij in de
jeugdbegeleiding van Messemaker 1847, die
volgens hem tekort schoot. Zijn kinderen
hielden het snel voor gezien, maar vader
bleef en is nu jeugdleider bij de Goudse
schaakclub. Daar hoopt men dat hij ook voor
hen zal gaan spelen. Voorlopig zit dat er niet
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in, maar bij een eventuele terugkeer wil hij
wel op een behoorlijk niveau uitkomen.
Wellicht als trekker van een talentvol
jeugdteam.
Na zijn winst in het toernooi van Linares/
Morelia is Anand eindelijk de nummer één
op de wereldratinglijst. Lange tijd was hij
nummer twee achter Kasparov, maar toen
die, wegens inactiviteit, van de ranglijst verdween, was hij inmiddels voorbijgestreefd
door Topalov. Die is hij nu dus gepasseerd.
Zijn rating is nu 2792, beduidend hoger dan
die van de beste IJsselspeler. Winnen van
hoger geplaatsten is het recept voor het klimmen op die ranglijst. Een goed voorbeeld in
dat opzicht is de Armeniër Sargissian die,
zoals NIC 07/3 berichtte, in Zafia een achtkamp (categorie XV, gemiddelde rating
2607) won met 6,5 uit 7. Goed voor een
TPR van 3021, dat zet zoden aan de dijk!
Het toernooi was een eerbetoon aan de
‘vader’van de Spaanse opening Ruy Lopez
die omstreeks 1530 in Zafia werd geboren.
Sargissian klopte o.a. Grande Zuninga (de
fruitteler uit Peru), Ponomariov, oud-wereldkampioene Stefanova en onze eigen Ivan
Sokolov.
In Mexico vangt binnenkort de strijd aan om
de wereldtitel. De winnaar is dan wel wereld
-kampioen, maar moet in 2008 wel een
match spelen tegen de dan oud-wereldkampioen Kramnik. Wint Kramnik, die zelf ook
meespeelt, dan moet hij in 2008 een rematch spelen tegen Topalov, aldus de laatste
berichten. Een dilemma voor Kramnik, aldus
Hans Ree in NIC 07/3. Is het beter om te
winnen of om juist niet te winnen? Wat is
voor hem aantrekkelijker? Handhaving van
zijn wk-titel tot 2008 en vervolgens een rematch tegen zijn ‘vijand’ Topalov of een
match tegen de dan nieuwe wereldkampioen
met een wellicht aantrekkelijker prijzenfonds? Kramnik wordt bevoordeeld (hij
speelt hoe dan ook een wk-match) vindt
Hans Ree. Dat is ook het oordeel van
Kasparov in het zelfde nummer: ‘This is not
draw odds, its loss odds!’
In Elista vonden in de eerste helft van juni
de kandidatenmatches plaats voor deelname
aan dat wk. Kramnik, Anand, Svidler en
Morozevich, de nr’s 1 t/m 4 van het vorige
wk, waren al geplaatst. Zestien kandidaten
streden in matches van 6 partijen om de overige vier plaatsen. De matches waren op
internet te volgen, voor de niet digibeten
hierbij de resultaten. Winnaars in de eerste
ronde: Aronian (tegen Carlsen), Leko
(Gurevich), Rublevsky (Ponomariov),
Gelfand (Kasimdzhanov), Kamsky (Bacrot),
Grischuk (Malakhov), Bareev (Polgar) en
Shirov (Adams). De acht winnaars speelden
opnieuw vier matches met navolgende winnaars: Aronian (Shirov), Leko (Bareev),
Grischuk (Rublevsky) en Gelfand (Kamsky).
Daarmee is het achttal voor Mexico bekend.
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Het NK 2007 is inmiddels achter de rug. Als
je dat in het buitenland via berichtgeving in
de Telegraaf wilt volgen, kom je van een
koude kermis thuis, dit ondanks de voortreffelijke schaakmedewerker Jongsma. Als de
krant al ter plaatse opduikt, dan blijkt de
berichtgeving hierover zeer summier. In de
voorbeschouwing kwam men niet verder dan
het ‘grapje’ dat Dambacher eigenlijk een
verkeerde naam had voor een schaker. De
AD edities thuis gaven wat meer inzicht in
de strijd die zich met name concentreerde op
de tweestrijd tussen Stellwagen en titelverdediger Tiviakov. Behalve via krantenberichten kon het toernooi natuurlijk ook achter de computer dagelijks worden gevolgd.
Op de tv was er geen aandacht voor. Een
gemiste kans nu het toernooi plaats vond in
de televisiestudio van het Mediapark in
Hilversum. Twee publiekstrekkers, Van
Wely (voelt zich miskend door de schaakbond) en Timman (veteranentoernooi in
Roemenie) ontbraken. Een aantrekkelijkere
startpremie had daarin wellicht verandering
in kunnen brengen, maar door de armlastige
KNSB is het prijzengeld met ruim een derde
verlaagd. ‘NK schaken mist zijn kleurrijke
spelers en schreeuwt om aandacht’, aldus de
kop in het AD van 23 juni. Deelnemer Van
der Wiel wijdt in het artikel het tekort aan

middelen aan de bond: ‘Die slaagt er al jaren
in sponsors te verwaarlozen zodat ze weglopen’. Na een gelijke eindstand werd het NK
beslist in een ‘zinderend toetje’ van twee
vluggertjes van 5 minuten waarin Stellwagen
het onderspit dolf en Tiviakov dus zijn titel
prolongeerde.
Johan Hut op www.schakers.info: ‘Is het
gepast een kampioen aan te wijzen door
twee snelschaakpotjes te laten spelen? Een
mooi citaat vond ik in het bondsblad van
1967, toen het nog de gewoonte was bij
gelijk eindigen een match van vier partijen
met normaal speeltempo te spelen.
Hoofdredacteur Slavekoorde: “Men kan erover twisten of een match van vier partijen
voldoende lang is om over de nationale titel
te beslissen. Zij die deze vraag ontkennend
beantwoorden dienen echter te bedenken dat
het hier niet om een formele titelmatch ging,
doch slechts een beslissingskamp. Dat maakt
toch wel enig verschil. De vraag is natuurlijk niet of het mogelijk is door middel van
vier partijen een beslissing te verkrijgen,
maar wel of de toevalskans daarin niet al te
groot is. Dit laatste argument zou dan niet
voor de voorafgaande kampioenswedstrijd
kunnen worden aangevoerd.”
Uit het citaat is onduidelijk wat Slavekoorde

nou eigenlijk vond, maar wel is duidelijk dat
men in 1967 zou gruwen van de beslissing
die dit jaar genomen is. Maar ja, in die tijd
speelde men ook nog lange
(kandidaten)matches om het wereldkampioenschap. In die tijd wilde men nog dat
een kampioenschap door de sterkste schaker
werd gewonnen. Een achterhaald idee?
Schaakclub Groningen in de KNSB competitie spelend onder de naam Share Dimension
Groningen is voor het eerst kampioen van
Nederland geworden. Niet verwonderlijk als
je de teamsamenstelling bekijkt. Behalve het
min of meer vaste team Tiviakov, Naiditsch,
Sokolov, Werle, Visser, Spoelman,
Bosboom-Lanchava, Brandenburg en
Hoeksema verschenen af en toe ook de
namen van o.a. Kramnik (1x), Ivanchuk
(2x), Rublevsky (1x) en Nisipeanu (2x) op
het wedstrijdformulier. Die toppers worden
met name van belang bij nu volgende internationale confrontaties en daarvoor moet je
wel een of meer malen in de nationale competitie hebben meegespeeld.
Een ander veelvuldig kampioensteam is
afgehaakt. De Variant uit Breda heeft zich
teruggetrokken uit de competitie.

ijsselbestuur nog succesvoller met transfers dan feyenoord
Getergd door de slechte prestaties van het
afgelopen seizoen beweegt het
IJsselbestuur zich op de transfermarkt. De
doelstelling van het bestuur om binnen
drie jaar KNSB te spelen wordt gestalte
gegeven met twee nieuwe grote namen.
Als eerste nieuwe grote speler werd Hans
Kortrijk binnengehaald. Hans is psycholoog (collega van de voorzitter) en zal De
IJssel komend seizoen versterken. Tijdens
de contractbesprekingen waren er nog wat
twijfels bij Hans maar toen de voorzitter
hem vriendelijk mededeelde dat deze twijfels wel eens zijn baan konden kosten was
zijn handtekening snel binnen.

Hans is vooral als schaker bekend geworden omdat hij altijd van zijn broer, die
elders in het land KNSB speelt, verliest.
Ondanks deze interne marteling binnen de

familie Kortrijk heeft Hans nog geen strafblad. Dit laatste feit maakt dat juist De
IJssel hem een zeer geschikte kandidaat
vindt om in de toekomst, net als de rest van
de senioren, als kanonnenvoer te dienen
voor de vele jeugdtalenten van De IJssel.
Tweede aanwinst is het grootste jeugdtalent van Gouda en omstreken Wouter
Schmahl, geb 16-02-2002. Wouter, die al
twee opstapjes succesvol heeft afgerond
en deze zomer er nog één wil afronden,
had de nodige aanbiedingen op zak van
verschillende grote clubs uit de regio.

In een interview, waarbij hem gevraagd
werd wat nou de reden is dat hij een contract sloot met één van de kleinste verenigingen, zegt hij: “Het gevoel was enorm
goed na het gesprek met het bestuur van
De IJssel. Ik kreeg vier zakken chips, vijf
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glazen cola’s, een patatje en twee ijsjes
die avond. Ik ben zelfs na dit gesprek niet
misselijk geworden. Ook is mij door De
IJssel die avond geleerd voor het eerst te
liegen tegen mijn ouders over het snoepgedrag van de jeugdschakers van De
IJssel en dat voelt gewoon GOED.”
Verder zijn er geruchten dat het bestuur
een nieuwe jeugdtrainer heeft gecontracteerd. De heer Ronald Damhuis zal mogelijk deze week nog zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract. Eerdere
berichten van deze bekende jeugdtrainer
op de RSB site geven de nodige twijfels
bij de huidige IJsselleden. Hans
Lodeweges noemde deze aanstelling een
bestuurlijke dwaling en dreigde zelfs te
gaan dammen als het bestuur niet op ander
gedachten komt.
Voor dit bericht is er nog getracht een
reactie te verkrijgen van het IJsselbestuur.
Daarin wilde Aad van den Berg de motieven van het bestuur wel toelichten, maar
hij had een spreekverbod gekregen van de
voorzitter. Hij wilde nog wel kwijt dat de
schaakwereld de komende zomer vooral
De IJssel site in de gaten moet houden
omdat er nog een aantal interessante transfers komen.
( Uit ‘de krant’ door schaakcorrespondent
Ronald Schaakhuis)
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clubkampioen sterkste in snelschaaktoetje
Het schaakseizoen werd zoals gebruikelijk
afgesloten met een snelschaaktoernooi.
Vijftien deelnemers waren van de partij.
Gespeeld werd een tweetal voorrondes in
een achtkamp en een finaleronde met vierkampen. In de voorronde kon men zich
plaatsen voor de afsluitende vierkampen.
Clubkampioen Jan Evengroen bleek ook

in deze discipline supersterk. Er werden
maar weinig puntjes verspeeld. In de
voorronde accepteerden Bastiaan Rietveld
en Ton van Smirren graag de aangeboden
remises en ook Mick van den Berg pakte
een halfje. Gerard van der Wouden was de
enige die hem in de finalegroep uiteindelijk een verliespunt bezorgde. Daar kon de

Groep 1:

Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Ad Multem
Gerard vd Wouden

xx
0
0
1

1
xx
0,5
0

1
0,5
xx
0

0
1
1
xx

2
1,5
1,5
1

Groep 2:

Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Bas Meyers
Arie Macdaniël

xx
0,5
0,5
0

0,5
xx
0,5
0

0,5
0,5
xx
0,5

1
1
0,5
xx

2
2
1,5
0,5

Groep 3:

Aad vd Meer
Leen Boonstra
Panc Vink
Mick vd Berg

xx
0
0,5
0,5

1
xx
0
0

0,5
1
xx
0,5

0,5
1
0,5
xx

2
2
1
1

Groep 4:

Ton van Smirren
Teus Boere
Bastiaan Rietveld

xx
0
0

1
xx
0

1
1
xx

concurrentie niet tegen op. Pim te Lintelo,
die in de voorronde slechts een halfje (ook
al tegen Gerard van der Wouden) liet liggen, dolf in het onderlinge duel het onderspit. Hij eindigde met Ad Multem op een
gedeelde tweede plaats.
De eindstand in de finaleronde:

2
1
0

schaakjeugd sluit een mooi seizoen af
Op 18 juni was de slotavond van het
jeugdschaakseizoen en dat is zoals gebruikelijk altijd een avond met een wat feestelijk karakter. Er werd eerst een simultaan
gespeeld waarbij Justin Jacobse de strijd
aanbond tegen alle jeugdschakers, maar
daarna was het tijd voor de prijsuitreiking.
Natuurlijk speciaal voor de winnaars van
de jeugdcompetitie maar die niet alleen.
Uiteindelijk mochten alle jeugdschakers
de gang naar de prijzentafel maken en
ging iedereen met een fraaie prijs naar
huis. Het was het einde van een mooi
schaakseizoen waarin de jeugd van De
IJssel bewees een prima schaakpartijtje te
kunnen spelen.

welke zet zij in de verschillende situaties
gespeeld zouden hebben.

jeugdcompetitie A-groep
In de A-groep was Bernard Evengroen dit
seizoen duidelijk de sterkste. Hij eindigde
met een ruime voorsprong op de andere 3
schakers. Van de 17 wedstrijden won hij
er 14, speelde 2 keer remise tegen Jerome
Jacobse en verloor slechts één wedstrijd
van Arie Macdaniel. Hoe de onderlinge
krachtsverhoudingen lagen blijkt uit
onderstaande tabel met achtereenvolgens
het behaalde aantal punten, het aantal
gespeelde wedstrijden en de resultaten in
de onderlinge confrontaties.

training
Zoals in het hele seizoen gebruikelijk was,
werd ook in de laatste weken weer aandacht besteed aan schaaktraining.
Gezamenlijk met de hele jeugdgroep, werden op een paar schaakavonden op het
demonstratiebord een paar partijen nagespeeld, die Henk-Jan Evengroen speelde
op het Nederlands Kampioenschap. De
jeugdschakers moesten telkens aangeven

1.
2.
3.
4.

Bernard Evengroen
Jerome Jacobse
Arie Macdaniël
Jitse Macdaniël

pnt
411
257
222
114

aant
17
17
18
18

1
x
1
1
0

2
6
x
1
1

3
4
4
x
2

4
5
4
6
x

jeugdcompetitie B-groep
In de B-groep was het hele jaar spannend.
De kopposities werden gedurende het hele
seizoen ingenomen door een drietal jeugd-
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schakers: Sydney Siahaya, Marten
Evengroen en Lotte van der Wouden. En
de ontknoping was er ook naar. Op de
laatste competitieavond bleek dat Marten
en Sydney gelijk waren geëindigd.

De winnaars van de B-groep.

In de eindsprint kwam Lotte net iets te
kort toen Jeroen Box haar in de laatste
wedstrijd te slim af was.
Door die succesvolle laatste wedstrijd
sprong Jeroen Box van de zevende naar de
vierde plek en werd vervolgens de aanvoerder van een tweede groepje jeugdschakers dat erg aan elkaar gewaagd was,
verder bestaande uit Anneloes Keijzer,
Dylan Leenhouts en Shivan Kanhai.
De gebroeders van Ellinckhuijzen en
Lennard Macdaniël schaakten dit seizoen
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voor het eerst bij De IJssel. Samen met
Roan de Jong vormden zij ook een groepje dat dicht bij elkaar op de ranglijst staat.
Ruby Klijn begon enthousiast bij de
schaakvereniging maar begin van dit jaar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sydney Siahaya
Marten Evengroen
Lotte vd Wouden
Jeroen Box
Anneloes Keijzer
Dylan Leenhouts
Shivan Kanhai
Daan v Ellinckhuijzen
Roel v Ellinckhuijzen
Roan de Jong
Lennard Macdaniël
Ruby Klijn
Daniel Rook
Shria Kanhai
Shravan Kanhai

punten
446
446
415
275
269
267
255
219
215
212
191
179
164
108
102

aant
25
23
24
26
21
18
17
21
26
24
23
15
24
14
17

nk-resultaten ijsseljeugd
Bij de jeugdgroep van het VINK Top 12toernooi schitterde jeugdkampioen
Bernard Evengroen door afwezigheid.
Daar was een reden voor. Op dat moment
speelde hij namelijk mee in het Nederlands kampioenschap voor de D-jeugd dat
van 17 tot en met 19 mei plaatsvond in
Rijswijk. In totaal 52 jongens en 28 meisjes streden daar om de titel. Negen partijen met voor ieder een uur speeltijd moesten daar over beslissen.
Het zat Bernard niet mee, een slechte start
en vervolgens ook qua gezondheid niet in
goeden doen. Dat had een nadelige invloed
op de prestaties. De score bleef steken op

verhuisde zij naar Brabant en speelde ze
geen wedstrijden meer. Het spel van
Daniël Rook begint steeds beter te worden
en hij eindigt ruim voor broer en zus
Kanhai die dit jaar veel wedstrijden moes-

ten missen. Evenals voor de A-groep hieronder een tabel met de behaalde punten,
het aantal gespeelde wedstrijden en de
onderlinge confrontaties.

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
xx
5,0 1,5 1,0 2,0 4,0 1,0 1,0 1,0
1,0
1,0
2,0 xx
4,0 3,0 4,0 1,0 1,0
1,0 1,0
3,5 1,0 xx
2,0 2,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0
0,0 0,0 1,0 xx
2,0 2,0 1,5 3,0 1,0
2,0
1,0 0,0 0,0 3,0 xx
0,0 1,0 3,0 1,0
1,0
0,0 0,0 0,0 0,0
xx
3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 xx
3,0 2,0 1,0
0,0
0,0 2,0 0,0 0,0
xx
0,4 2,5 2,0
2,0
0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,4 xx
3,0 2,0 1,0 3,0 1,0
0,0 0,0
0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 xx
1,0 0,5 2,0 1,0
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 xx
2,5 2,5 2,0
0,0
0,0
0,0
0,0 0,5 2,5 xx
1,0 2,5
0,0 0,0
0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 xx
3,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 xx
0,0
0,0 0,0 1,0
1,5 1,0

drie punten en dat zou volgens insiders
normaal gesproken wel hoger zijn geweest. In de eindstand werd hij 47e, dat
kan een volgende keer alleen maar beter
gaan.
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1,0

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

Marten Evengroen en Anneloes Keijzer
behoorden op 23 juni tot de deelnemers en
deelneemsters aan de pupillendag, het
Nederlands kampioenschap voor de F-, Gen H-jeugd. Dat vond plaats in Gouda en
kende mede dankzij toernooidirecteur Jan
Evengroen een voortreffelijke organisatie.
Ook hier geen hoofdrol bij de F-jeugd
voor beide IJsselvertegenwoordigers.
Anneloes scoorde 3 uit 7, goed voor de
38e plaats en Marten eindigde met een
punt minder op de 44e plaats. (Mick)

Bernard in actie op het NK.

rsb-competitie: vooral optimistisch vooruitkijken
In de RSB-competitie maakten we een
seizoen mee dat we eigenlijk maar het
snelst mogelijk zouden willen vergeten.
Daarom niet al te veel aandacht voor het
afgelopen seizoen en maar snel vooruitblikken naar het nieuwe seizoen.
het eerste team
Toen het eerste team degradeerde merkte
Jan Evengroen op: “Heel jammer want nu
duurt het nog drie jaar voor we KNSB
kunnen spelen”. Misschien een wat overmoedige boodschap, maar waarom zou
het niet kunnen. En waarom zouden we
het in elk geval niet proberen? In elk
geval zal het team volgend seizoen flink
verjongd worden. De talentrijke junioren
van De IJssel plaatsten zich afgelopen seizoen ruimschoots voor het eerste team en
wellicht nemen zij het team op sleeptouw

naar glorieuzere tijden. Vorig jaar lieten
ze al zien hoe je een prima score kunt hebben.
Het team is ingedeeld in klasse 2B en is in
die klasse ongetwijfeld de grote favoriet.
Kijken naar de tegenstanders is dan ook
geen serieuze optie: er moet gewoon elke
wedstrijd met grote cijfers worden gewonnen. En als iedereen nu probeert dit seizoen dicht tegen een 100% score te
komen, komt het kampioenschap vanzelf.
het tweede team
De reserves van De IJssel handhaafden
zich in het afgelopen seizoen relatief
gemakkelijk in de 2e klasse. En al is het
team zeker niet de grote favoriet, ook het
tweede team moet maar proberen hoog in
de ranglijst te eindigen. Natuurlijk zullen
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de junioren worden gemist maar ook de
routiniers die hen gaan vervangen kunnen
tot grote prestaties in staat geacht worden.
De vuurdoop is de eerste wedstrijd als op
vrijdag tegen het jeugdige derde team van
Messemaker gespeeld gaat worden. Direct
al een wedstrijd waarin getoond kan worden dat routine ook nog wat kan betekenen.
het derde team
Verrassend werd het derde team alsnog
ingedeeld in de 3e klasse. En laten we
reëel zijn: dat is natuurlijk de klasse waar
het team eigenlijk hoort te spelen. Het zal
echter nog een hele klus zijn om die positie te verdedigen. Maar als we met name
in de uitwedstrijden niet te veel uitvallers
hebben en iedereen er volledig voor gaat,
moet ook dat dit jaar mogelijk zijn.
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de voorlopige indeling
Onderstaand de wedstrijden zoals die zijn gepland voor De IJssel. In onderstaand overzicht de verschillende wedstrijden. In de laatste
kolom als indicatie van de sterkte van de tegenstander de positie in de eindrangschikking van vorig seizoen en de gemiddelde rating
opgenomen. Natuurlijk is het nog een voorlopige indeling dus er kan nog het een en ander veranderen. Maar noteer alvast de data.
2B:

ma 1
ma 29
di 20
ma 7
wo 6
vr
7
ma 7

okt
okt
nov
jan
feb
mrt
apr

De Zwarte Pion 2
De IJssel 1
Shah Mata 2
De IJssel 1
SO Rotterdam 4
IJsselmonde 1
De IJssel 1

-

De IJssel 1
Groenoord 2
De IJssel 1
Barendrecht 1
De IJssel 1
De IJssel 1
Erasmus 3

P
5
3
P
2
3
3

1575
1655
1728
1746
1760
1737
1767

2C:

vr
ma
ma
ma
wo
ma
ma

12
5
26
14
13
10
14

okt
nov
nov
jan
feb
mrt
apr

Messemaker 1847 3
De IJssel 2
Chess 2
De IJssel 2
SO Rotterdam 5
De Zwarte Pion 1
De IJssel 2

-

De IJssel 2
Hendrik Ido Ambacht 1
De IJssel 2
Shah Mata 3
De IJssel 2
De IJssel 2
Erasmus 5

D
4
P
P
4
P
5

1725
1712
1694
1607
1625
1799
1639

3A:

vr
5
ma 29
ma 19
ma 7
vr
8
vr
7
ma 7

okt
okt
nov
jan
feb
mrt
apr

Zwijndrecht 3
De IJssel 3
Messemaker 1847 4
De IJssel 3
RSR Ivoren Toren 5
Papendrecht/Albl 2
De IJssel 3

-

De IJssel 3
WSV 3
De IJssel 3
Charlois Europoort 4
De IJssel 3
De IJssel 3
Moerkapelle 3

P
D
D
5
7
3
5

1523
1615
1573
1664
1551
1535
1578

(Mick)

bas meyers vertrokken
Bas Meyers was een van de weinige
jeugdleden die vanuit de jeugdopleiding
doorstroomde naar de senioren. In september 1998 werd de toen tienjarige Bas
jeugdlid bij De IJssel. Een jaar later werd
hij al tweede achter Henk-Jan Evengroen
in het derde Open Jeugdkampioenschap
van Moordrecht. De daaropvolgende jaren
werd hij nog tweemaal eerste bij de oudste
jeugd. Het jeugdclubkampioenschap zat er
met Henk-Jan als concurrent echter niet
in. In 2002 ging hij naar de senioren.
Aanvankelijk waren de successen incidenteel, maar vanaf 2005 ging het steeds
beter. Hij werd een vast lid van het derde
team en zelfs een jaar teamleider. Zeker
het afgelopen jaar was er een duidelijke
progressie. Prima resultaten in de clubcompetitie en zelfs een plaats in de finalegroep van het toernooi om de Zilveren
Dame.
Inmiddels studeert hij aan de Universiteit
van Amsterdam en zijn huisvesting verplaatst zich deze zomer naar Amstelveen.
Schaken bij De IJssel zit er niet meer in.
‘Het waren prettige jaren bij De IJssel’
aldus Bas bij de slotvergadering van dit
seizoen. Aan de belofte om af en toe nog
eens langs te komen, zullen wij hem hou-

ijsselleden tevreden
over activiteiten

den. De organisatoren van het invitatietoernooi hebben zijn naam al op de potentiële deelnemerslijst gezet. (Aad)
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Veel tevredenheid van de aanwezigen op de slotvergadering van het
schaakseizoen over de activiteiten
van het afgelopen seizoen.
Rapidcompetitie: gezellig, mee
doorgaan, invitatietoernooi: houden zo, Zilveren Dametoernooi:
leuke competitievorm en Top 12toernooi: veel waardering. Dankzij
de reglementaire aanpassingen
vond men de interne competitie
wel verbeterd. Het spanningselement in de ranglijst werd echter
door een aantal nog steeds gemist.
Als aandachtspunten voor het
nieuwe seizoen werden genoemd:
het aanvangstijdstip van de partijen, de telefonische bereikbaarheid
van De Zespunt, de afwezigheidswaardering bij het toernooi om de
Zilveren Dame, de komende 9e
lustrumviering en een damesgroep
als nieuw element in het Top 12toernooi.
De benoeming van secretaris
Aad van den Berg tot erelid werd
formeel bevestigd. (Mick)
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schaaktoetje
Er was nog een pagina over. Goed voor een
fraaie schaakpartij. Het is een partij die werd
gespeeld in het Magistral Ruy López, het
belangrijkste onderdeel van het Festival
Internacional Ajedrez Ruy López in Zafra. Ruy
López de Segura werd hier in 1540 geboren.
Op jonge leeftijd begon hij zich toe te leggen
op het priesterschap. Toen hij twintig was,
kwam hij tijdens een pelgrimage in Rome in
contact met de sterkste Italiaanse schaakspelers.
Dit stimuleerde hem om een leerboek over
schaken te schrijven, waarmee hij beroemd is
geworden: Libro de la invención liberal y el
arte del juego del ajedrez. Rond het jaar 1573
had hij de sterkste schakers van die tijd allemaal verslagen, onder wie Equivel, Cerón en
Pedrosa. Tijdens zijn bezoek aan paus Gregorio
XIII in Rome versloeg hij de Italiaanse kampioen Leonardo il Puttino en zo is Ruy López te
beschouwen als de eerste wereldkampioen.
Veel meer bekendheid verwierf hij door de naar
hem genoemde opening 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6
3.Lb5, de Ruy López of Spaanse opening.
Hieronder een fraaie partij uit de eerste ronde
waarin ex- (FIDE) wereldkampioen Ruslan
Ponomariov tegen Ivan Sokolov twee stukken
offerde voor een geweldige aanval, die vooral
beslissend was vanwege zwarts achterstand in
ontwikkeling. Deze partij werd gepubliceerd in
New In Chess 2007/3 met (vertaald) commentaar van Ponomariov.
Ponomariov, R - Sokolov, I
Zafra, 12.03.2007
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 b5 4.a4 c6 5.axb5 Deep
Fritz-Kramnik: 5.Pc3 b4 6.Pa2 Pf6 7.e5 Pd5
8.Lxc4 e6 9.Pf3 a5 10.Lg5 Db6. Hoewel de
machine won, maakte zijn spel geen grote
indruk op mij en daarom besloot ik af te wijken. Naar mijn mening nogal succesvol.
5...cxb5 6.Pc3 Ld7 Om zijn pionnenketen in
stand te houden wordt zwart gedwongen om
zijn loper op deze lelijke manier te ontwikkelen. 6...b4? 7.Da4+; 6...Lb7? 7.Pxb5 Lxe4
8.Lf4. 7.Pf3 e6 8.Le2 Pf6 9.0–0 Le7 Na 9...b4?
met het plan de centrumpion te veroveren, was
ik 10.e5 van plan, maar waarschijnlijk was ook
10.Pa4 Pxe4 11.d5!? niet slecht. Na 9…b4
10...bxc3 11.exf6 cxb2 12.fxg7 bxa1D
13.gxh8D en deze stelling met vier dames is,
denk ik, gunstig voor wit. 10.d5 exd5 Vreemd
genoeg is deze natuurlijk aandoende zet een
nieuwtje. In de partij Yermolinsky-Zaltsman,
St. Martin 1993, kreeg wit een duurzaam voordeel na 10...b4 11.d6 Lf8 12.e5 bxc3 13.exf6 en
had zwart het niet gemakkelijk had met zijn
ontwikkeling. 11.exd5 Db6? Dit had tot een
moeilijke positie voor zwart kunnen leiden. Er
waren kansen voor tegenspel na 11..Lb4!?, dat
verhindert b2-b3 en de beheersing van de centrumvelden. Na 12.Lg5 h6 13.Lh4 0–0 14.Pd4
g5 15.Lg3 Db6 heeft wit natuurlijk voldoende
compensatie voor de pion, maar heeft zwart

ook tegenkansen. 12.Lf4 Een natuurlijke ontwikkelingszet. Het dwingende 12.Le3! Lc5
(12...Db7 13.d6 Ld8 14.Pd4; 12...Dd6 13.Pd4)
13.Lxc5 Dxc5 14.Dd4! zou zwart in ernstige
problemen hebben gebracht. Het lijkt dan moeilijk de damevleugel intact te houden.
Bijvoorbeeld: Dxd4 (14..Dd6 15.De3+ De7
16.Pe5 0–0 17.Pxc4) 15.Pxd4 b4 16.Pa2 Pxd5
17.Lf3 Le6 18.Pxb4 Pxb4 19.Lxa8 en zwart
verliest materiaal. 12...Lc5 12...0–0 13.d6 Ld8
14.Pe5 is te passief voor zwart. Na 12...Ld6 is
13.Lg5 niet echt prettig.

13.Lxc4!? Ik weet niet wat ik had die dag.
Maar ik besloot tot een nogal riskant stukoffer
louter om de zwarte koning voor enige tijd in
het centrum te houden. Het was geen bittere
noodzaak, zo slecht was de witte stelling niet.
13. b3 was een redelijk alternatief met behoud
van de betere kansen dankzij de vooruitgeschoven pion op d5 en de voorsprong in ontwikkeling. Om eerlijk te zijn, als ik het stuk niet had
geofferd, zou het niet zo’n opwindende partij
zijn geworden en was het wellicht in remise
geëindigd. 13…bxc4 14.De2+ Kf8 Slecht was
14...Kd8 15.Pe5 of 14...Le7 15.Tfe1. 15.Pe5
Lf5? Het schijnt dat het stukoffer een aanzienlijk psychologisch effect op mijn tegenstander
heeft en dat resulteert onmiddellijk in een blunder. De variant 15…Pa6?! 16.Pxc4 Db7
17.Ld6+ Kg8 18.Txa6 Dxa6 19.Lxc5 Lb520.b3
toont zwarts ontwikkelingsproblemen. Maar
15…a5 16.Pxc4 (16.Tfe1!?) 16…Db4 was zeer
goed mogelijk. Op dit moment heeft wit compensatie voor het geofferde stuk, maar dat is
nog niet geconcretiseerd. Intussen kan zwart
zijn positie verbeteren. Er is dus geen tijd te
verliezen, wit moet iets vinden! 16.Pa4 Db5
17.Pxc5 Het was nu al mogelijk het stuk terug
te winnen: 17.Dxc4 Dxc4 18.Pxc4 Pxd5
(18...Ld4? 19.Pab6; 18...Ld3? 19.Tfc1;
18...Pbd7? 19.Pxc5 Pxc5 20.Ld6+) 19.Lxb8
(19.Pxc5 Pxf4 20.Pb6 axb6 21.Txa8 Ke7)
19...Le7, maar dit leidt tot dameruil en remise.
En ik wilde meer! 17...Dxc5 18.Pxc4 Met de
dreiging Ld6. 18…Dd4 Zwart verliest onmiddellijk na 18...Dxd5? 19.Tfd1. 19.Le5! Na
19.Ld6+ Kg8 20.Tfd1 De4 21.Dxe4 Pxe4
22.Pb6 Pxd6 23.Pxa8 a6 24.Pc7 Lc8 kan zwart
nog standhouden. 19...Ld3 Het eindspel na
19...Dd3 20.Ld6+ Kg8 21.Dxd3 Lxd3 22.Pb6
Lxf1 23.Kxf1 is voor wit technisch gewonnen.
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20.Dd2! Dxd5 Een linke stelling! Zwart kan
met 20...Dxc4 een tweede stuk winnen, maar
dat lost zijn problemen niet op. 21.Tfc1 Dg4
(21..Dxd5 22.Tc8+ Ke7 23.Txh8 Dxe5
24.Dxd3 en wit wint) 22.h3 Dd7 23.Dxd3 en
hoewel zwart materieel gezien in het voordeel
is, staan al zijn stukken vast. 21.Tfd1?! Hier
liet ik me meevoeren en probeerde te slim te
zijn. Veel eenvoudiger was 21.Lxf6 gxf6
(Zwart verliest na 21...Dxc4 22.Tfc1; 21...Lxc4
22.Db4+ Kg8 23.Tfd1 Pc6 24.Dc3) 22.Pe3 De4
23.Tfd1 met terugwinst van het materiaal en
een technisch gewonnen eindspel omdat
23…Lb5? slecht is vanwege 24.Dd6+ De7
(24...Kg7? 25.Td4) 25.Df4 met een beslissende
aanval. 21...Dxc4 21...Lxc4? 22.Db4+. 22.Tac1
Da6 Het was sterker om de dame met 22..De6!
dicht bij het centrum te houden. Maar het was
begrijpelijk dat zwart in tijdnood niet zag dat
hij zijn loper op d3 en veld b7 onverdedigd
moest laten. Mogelijkheden na 22..De6: A)
23.Dxd3? Pbd7!, B) 23. Db4+, mijn oorspronkelijk plan, gaat niet op vanwege 23…Kg8
24.Db7 (24.Lxb8? De8!) 24...h6! 25.Dxa8
(25.Lxf6? Le4 en zwart wint) 25...Dxe5
26.Txd3 Kh7 en zwart is o.k., C) 23.Lxf6 Pc6!
(Slecht is 23...Pd7? 24.Lc3 Lf5 25.Te1en daarna evenals in de partij Dd5 of Dg5 afhankelijk
van zwarts antwoord. 23...gxf6? 24.Dh6+ Ke7
25.Txd3) 24.Lc3! Td8 25.La5! Pxa5 (25...Td7
26.Te1 Dd5 27.Db4+!! Td6 28.Txc6 en wit
wint) 26.Dxa5 Dd7 27.Tc3 g6 28.Da3+ Kg7
29.Tcxd3 Dc7 met een vredelievend einde.
23.Lxf6 Pd7 Hardnekkiger was 23...Pc6
24.Dxd3 Dxd3 25.Txd3 gxf6 26.Txc6 en in het
toreneindspel zonder dames heeft zwart meer
kansen om de partij te redden. Slecht was
23...gxf6? 24.Dh6+ Ke7 25.Te1+Le2 26.Tc2 en
met zo ’n koning kan zwart niet lang overleven.
24.Lc3! Lb5 24...Lf5? 25.Dd5. 25.Dg5 Pf6 Na
25...f6 is er opnieuw 26.Dd5. 26.Dc5+ Kg8
27.Lxf6 Als resultaat van alle avonturen heeft
wit beide stukken teruggewonnen. De slechte
positie van zwarts koning ontneem hem alle
hoop de partij nog te redden. 27…h6
27...Dxf6? 28.Dc8+; 27...gxf6? 28.Tc3. 28.Lc3
Te8 Het is onmogelijk de torens met elkaar te
verbinden vanwege 28...Kh7? 29.Df5+. 29.Td6
Db7 30.Df5 De7?? In tijdnood maakt zwart een
beslissende fout en verliest onmiddellijk. Om
eerlijk te zijn, ook na 30...a6 31.Dg4 Th7
32.Tcd1 zou hij het moeilijk hebben gekregen
en was zijn stelling nauwelijks te verdedigen.
31.Dxb5 (1–0)

