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Vormgeving:
Medewerkers:
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Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg, Rien Duine, Pim te Lintelo 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

vroeg uit de veren voor het NK snelschaken bij de jeugd

Voorzitter

:

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

waar voor uw geld bij de rsb?

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

jeugd troeft routine’s af bij start
schaakseizoen

Secretaris

Penningmeester

:

:

IJsselschaak
(clubblad)

:

Wedstrijdleider
extern

:

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

damhuis niet welkom als
jeugdtrainer
de ijssel 1 verslindt zwarte
pionnetjes
niet alleen maar feesten in Gent

Zie secretaris

de moordrechtse braderie en het
probleem van de snoepverkoper
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 6, 2841 SV Moordrecht,
tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

Contributies

spaarzame successen voor ijsselspelers op gouda open

:

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

€ 85,-€ 48,-€ 32,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl
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jeugdschaak onder nieuwe leiding
een nieuwe wereldkampioen schaken

Bij de voorplaat:
Het schaakmateriaal van De IJssel werd
uitgebeid met acht houten schaaksets voor
RSB-wedstrijden. De keuze bleek niet
eenvoudig. Zelfs de naam Staunton garandeert niet altijd hetzelfde, zo bleek. De
Staunton schaakset werd in 1849 ontworpen door Nathaniel Cook en vervaardigd
door de Londense firma in sport- en spelartikelen John Jacques & Son. Howard
Staunton, de man die de schaakwereld in
die jaren domineerde, stemde toe dat de
schaakset zijn naam kreeg. De schaakset
werd vooral dankzij de promotie door
Staunton in zijn schaakrubriek in de
London Illustrated News een geweldig
succes. In 1924 werd de set door de
wereldschaakbond geselecteerd voor
gebruik in alle toekomstige internationale
toernooien. Op de voorpagina een ivoren
Staunton set op een inklapbaar bord uit
1870, een afbeelding afkomstig uit
Schachpartie durch Zeiten und Welten.
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van de redactie
In dit nummer van IJsselschaak de eerste berichten over het 44e bestaansjaar
van De IJssel. Maar zoals altijd ook nog
een terugblik op een aantal bijzondere
zomeractiviteiten. IJsselschaak doet
verslag van de zomerschaakvakantie
van de Evengroenen die geheel en al in
het teken stond van de schaaksport.
Voorts wordt het zoeklicht ook gericht
op de belevenissen van een aantal
IJsselschakers in Gent en daaraan
gekoppelde berichten van tbs‘ers op
proefverlof. In hoeverre berusten de
berichten van de onbekende schaakcorrespondent Ronald Schaakhuis op
waarheid?
Een terugblik ook op de activiteiten van
de RSB via het jaarverslag 2006/07.
Wat deden zij voor de betaalde contributie? Daaraan gekoppeld is een link
met de KNSB snel gelegd, want het
grootste deel van de contributieafdracht
komt daar terecht. Ook hier opening van
zaken.
Het nieuwe seizoen startte met een probleem, op de braderie in Moordrecht,
het keert terug in dit nummer.
Gebruikelijk bij de aanvang van het seizoen is ook dat ieder lid zijn zegje mag
doen over de plannen. Daarvoor moeten
schakers iets doen wat zij in het algemeen niet graag willen, namelijk vergaderen. Aan- en vooral afwezigen kunnen in dit nummer kennisnemen van
wat werd besloten. Bij De IJssel heerste
grote tevredenheid, maar bij de RSB

werden de messen geslepen. Geld
genoeg maar weinig concrete plannen.
Als bank van lening fungeren voor een
armlastige KNSB is toch niet het doel
waar naar wij streven.
Het terugtreden van jeugdleider Jan
Evengroen leidde tot de nodige veranderingen bij het jeugdschaak. Via de
onbetrouwbare Schaakhuis dook ter
vervanging hier de naam Damhuis op.
IJsselschaak doet uit de doeken waarom
hij het niet werd. Een speciale trainer
kwam er wel en ook nog met een
indrukwekkend IJsselverleden. Nieuwe
wegen voor het jeugdschaak derhalve
en aan het eind van het seizoen ook een
nieuwe jeugdkampioen. Wordt ditmaal
één van de dames de beste van Gerard’s
tiental?
Herovering van de eerste klas positie in
de RSB competitie is het doel van het
eerste team. Een voortvarende start die
hopelijk door nog meer goede resultaten
wordt gevolgd. Materiaalbeheerder
Teus Boere heeft er speciaal luxe borden en stukken voor aangeschaft. Het
tweede team is zijn jeugdcoryfeeën verspeeld aan De IJssel 1. In de eerste wedstrijd werd hun fighting spirit ernstig
gemist. Veel kandidaten voor het derde
team, maar desondanks niet goed
genoeg voor een voltallig team in de
eerste competitieronde. Het lege bord
gaf echter extra inspiratie. Dat extraatje
werd in de tweede wedstrijd gemist,
want toen was het team voltallig en
werd er net niet gewonnen. Zie voor het

wel en wee in deze wedstrijden de uitgebreide reportages van de teamcaptains.
Weer veel bijzondere en minder bijzondere berichten in de rubriek ´Uit de
media´, zoals sex met robots en liefde
voor schaken, een schaakbordmoordenaar, vreemde capriolen bij een computermatch, merkwaardige schaakberichten in een landelijk ochtendblad, etc.
Ook speciale aandacht voor resultaten
van het wk in Mexico. In tegenstelling
tot het magazine van de nationale
schaakbond, die alleen een foto van de
nieuwe wereldkampioen op de voorpagina zet, in IJsselschaak wel de resultaten met perscommentaar en een paar
hoogstandjes van de hoofdrolspelers.
De eerste van de vijf periodes in de
clubcompetitie is inmiddels achter de
rug. Dat betekent de eerste knakenkampioenen, de periodewinnaars. Dat zijn
maar troostprijzen. Want aan het eind
van de competitie telt slechts de nummer één. Een nieuwe clubkampioen dat
is zeker. Gaan de strijders om de tweede
plaats van vorig seizoen een hoofdrol
spelen? Gezien de eerste resultaten ziet
het daar wel naar uit, maar er lijken
meer kapers op de kust.
Maar is meer, het jaarprogramma, snelschaakactiviteiten, de rapidcompetitie,
het pk van de RSB, etc. De redactie
wenst u veel leesplezier. Bijdragen voor
nummer 77, dat in januari zal verschijnen, zijn zoals altijd van harte welkom.

ijsselleden stemmen in met bestuursplannen
De IJsselleden blijken zeer content met
het bestuursbeleid getuige de ruime afwezigheid bij de ledenvergadering die het
nieuwe seizoen inluidde. De jaarstukken
en het voorgestelde programma voor het
nieuwe seizoen werden door de wel aanwezigen in vlot tempo ongewijzigd goedgekeurd.
Dat betekende ondermeer dat:
- de secretaris werd herverkozen en
opnieuw drie jaar aan de slag gaat (na
de feestelijkheden rond zijn veertigjarig bestuursjubileum kon hij ook
moeilijk anders).

-

-

-

-

de huishoudelijke competitie ook een
daadwerkelijk periodekampioenschap
krijgt.
partijen voor deze competitie (met uitzondering van partijen waarbij jeugdspelers zijn betrokken) om 20.15 uur
aanvangen.
de nieuwe clubkampioen in ieder
geval dertien competitiewedstrijden
moet hebben gespeeld.
de penningmeester de reserves aanspreekt en er nu echt acht ‘luxe’ borden en spellen komen voor RSBwedstrijden.
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-

verwacht wordt dat iedereen, zoals
eigenlijk vanzelfsprekend is, na afloop
van zijn partij zijn speelmateriaal
gaat opbergen.
Voor de voorbereiding van het negende
lustrum in september 2008 werd een
denktankgroep ingesteld bestaande uit
Panc Vink, Léon Jacobse en Pim te
Lintelo. Zij zullen de leden op de slotvergadering in juni een aantal haalbare mogelijkheden voor de lustrumviering ter keuze
voorleggen.(Aad)
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proefverlof vier tbs-patiënten naar schaaktoernooi
in gent mislukt
Het nieuwe project van Bavo Europoort
om tbs-patiënten via schaken in Gent te
doen rehabiliteren, lijkt mislukt.
Projectleider Hans Langarm (psycholoog)
had van te voren al zijn zorgen uitgesproken toen hij de namen zag van de vier tbsschakers. Zowel Hans L., als Lore de J.,
Pim te L. en Ton van S. zijn bekend vanwege grensoverschrijdend gedrag met
vooral zwarte dames. De landelijk bekende psychotherapeut Gerard van der
Bossen had van te voren strenge afspraken
gemaakt met daarbij behorende gedragsregels. Het gaat te ver om de tweehonderd
gedragsregels van Van der Bossen te dicteren, maar samengevat komt het op het
volgende neer: rust, reinheid en regelmaat.

over misdragingen van deze vier spelers.
Men sprak daar van ‘Andere taferelen dan
op andere toernooien zoals luidruchtige
Nederlanders, vele blunders en vele mensen die te laat aan hun bord verschijnen.
De reden is natuurlijk dat velen na de
avondpartijen nog een stapje in de wereld
zetten.’ en ‘Buitenlanders die met enkele
spelers van hun club naar Gent komen en
vooral opvallen door ofwel heel erg veel
te drinken, ofwel een outfit die opvalt.’
Men doelde daarbij ongetwijfeld in het
bijzonder op de tbs-patiënten. ‘Men
poogt’ volgens de website, ‘ook tegenstanders te drogeren met Kaiser Pils’.

steeds viel voor het einde zijn tijd en was
het plots afgelopen.’
Op de website werd ook gewag gemaakt
van het slot van een opwindende partij.
´Hier had´, zo meldde een bericht, ´de ene
speler op het einde nog 12 seconden tegen
circa 25 voor zijn tegenstander. Hij begon
nu alles te slaan, onreglementair te promoveren (door ‘Dame’ te zeggen in plaats
van een dame op het bord te zetten)… Op
het einde hadden ze respectievelijk nog
3 en 5 seconden toen hij opgaf in een verloren stelling, al ha d ie op tijd misschien
nog kunnen winnen.´ Dat het hier ging om
Pim te L. was volgens kenners duidelijk.
Projectleider Langarm heeft inmiddels
zijn verontschuldigen aangeboden aan de
toernooidirectie en belooft dat alle vier de
tbs-schakers behoorlijke sancties kunnen
verwachten.
De kans is aanwezig dat ze verplicht worden om naar een heropvoedingsschaakclub te gaan (waarschijnlijk wordt dit de
nette Nieuwerkerkse Schaaksportvereniging). Psychotherapeut Van der Bossen is
inmiddels door Langarm op non actief
gezet.

De gebarricadeerde speelzaal.

(Het bovenstaande artikel verscheen in
juli op de IJsselwebsite. Het bericht bleek
te zijn ingezonden door schaakcorrespondent Ronald Schaakhuis. Een in schaakkringen onbekende naam, dus wellicht een
pseudoniem. De tekst schept de nodige
vermoedens. Enige gelijkenis met
IJsseldeelnemers in Gent wordt evenwel
gelogenstraft door de feiten, zoals blijkt
uit het elders in dit blad afgedrukte toernooiverslag.)

Gentse schaakdrug.

Voordat de eerste partij begon waren er
echter al foto’s in omloop waarbij te zien
is dat alle vier de tbs-schakers onder
invloed zijn van drank, slaaptekort en
vitaminedeficiënties. Bij de eerste bloedcontroles vertoonde ook het testosterongehalte enorme afwijkingen.
Op de website in Gent was ook te lezen

Vanwege klachten van andere deelnemers
werd speciaal voor hen een barricade
opgeworpen bij de belangrijkste speelzaal.
De wulpse scheidsrechter, ene Flupke,
sprak van triestige partijen. ‘Zelfs onze
belgskes konden het tegen hen gemakkelijk bolwerken’, aldus Flupke. ‘Eén van
hen (dat moet volgens insiders Hans L.
zijn) gaf nog wel aardig partij, maar

vroeg uit de veren voor het nk snelschaken bij de jeugd
Om mee te kunnen doen aan dit kampioenschap was uitslapen er bij de Evengroenen
niet bij op zaterdag 22 september. Het toernooi vond plaats in Akkrum een dorp niet ver
van Heereveen. Hier organiseerde de kleine
schaakclub Mid Fryslan dit jaar dit nationale
kampioenschap. Ondanks de voor velen grote
afstand en voorts ook nog de nodige trammelant op de spoorwegen meldden zich toch
nog een kleine 130 spelers. In vijf op basis
van leeftijd samengestelde groepen werden
zo’n 15 tot 20 partijtjes van 5 minuten afgewerkt. Resultaten in voorrondes beslisten
over deelname aan de finalegroepen waarin
om het kampioenschap werd gestreden.

Twee Evengroenen slaagden er in om zich
voor een finalegroep te plaatsen. In groep C
(19 spelers) veroverde Henk-Jan de zesde
plaats. Eén meisje was hier alle jongens de
baas. De eerste plaats ging naar Anne Haast,
eerder concurrente van Henk-Jan bij de strijd
om de nationale C-titel (zie IJsselschaak 75).
In de laatste groep plaatste Marten zich op
het nippertje voor de finale. Daarmee had hij
echter zijn kruit verschoten, 0 uit 11 en dus
een 12e plaats van de in totaal 32 deelnemers
en deelneemsters in deze groep.
Zowel Ruben als Bernard haalden de finalegroep niet. Ruben werd voorlaatste (18e) in
groep B en Bernard werd in groep D zeven-
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de in finalegroep twee en dat betekende in de
eindstand de 17e plaats van de in totaal 35
kandidaten in deze groep.
Op de toernooisite als troost voor de verliezers het onderstaande snelsonnet van Driek
van Wissen:
Wie door de hoop op winst en roem gedreven
Met hart en ziel een potje snelschaak speelt
Schept tegen wil en dank voor ons het beeld
Hoe of het dikwijls afloopt in het leven:
Je dacht dat je gewonnen kwam te staan
En bent toen eensklaps door de klok gegaan.
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nog weinig concrete
knsb-plannen
Organisatorische en financiële problemen
dreigen de KNSB boven het hoofd te
groeien. Op het financiële vlak is er
inmiddels driftig gesaneerd, wat dringend
noodzakelijk was, maar dat heeft ook zijn
consequenties. Bovendien is de financiële positie nog steeds wankel getuige de
40.000 euro lening bij de RSB ten behoeve van de liquiditeitspositie.
Schaakacademie is in de verkoop. Van de
500 SpeelZ-kisten (60.000 euro) zijn er
22 verkocht. Nog steeds ontbreken goede
beleidsplannen. Bestuursleden gooien het
bijltje er bij neer, er is kritiek op de vergaderstukken en de voorbereiding van de
vergadering. Voorts is er onenigheid over
de wenselijke organisatorische structuur.
De OSBO en SBO dreigen een eigen
‘district’ in het leven te roepen. Het
ledental blijft inmiddels dalen. De
schaaksport staat met jeu-de-boule en
dammen qua ledental onder aan de ladder
van de sportbonden. Mondjesmaat
komen er schoorvoetend wat plannen
naar buiten, concreet zijn die echter nog
lang niet. Hieronder een aantal plannen
bekendgemaakt via het RSB-bestuursmemo op de RSB ledenvergadering van 12
september:
-

-

-

De traditionele schaker is, aldus de
KNSB, mannelijk en heeft een sterk
competitieve focus. Plannen worden
ontwikkeld om specifieke aandacht te
besteden aan nieuwe doelgroepen.
Genoemd worden:
vrouwen, allochtonen en een groep
omschreven als recratieschakers,
overdagschakers en
masters/ouderen.
Onderzoek naar de mogelijkheden
van internetschaak. Onderwerpen die
worden genoemd zijn de beschrijving
van de hedendaagse mogelijkheden
voor schaken op internet, het opzetten van een internetcompetitie (individueel, teams) en een NK internetschaak.
Introductie van nieuwe lidmaatschapsvormen zoals een persoonlijk
lidmaatschap (dus niet via een regionale bond of vereniging), een kennismakingslidmaatschap, een internet
lidmaatschap en een schoolschaak
(SpeelZ) lidmaatschap.

Wanneer die plannen werkelijkheid worden, blijft afwachten. De huidige KNSB
is een logge en weinig voortvarende
organisatie. (Aad)

waar voor uw geld bij de rsb?
Van de contributie aan de vereniging gaat
een belangrijk deel naar de RSB/KNSB.
Voor een seniorlid is dat ongeveer € 35,
voor een juniorlid € 26 en voor een jeugdlid € 19. Het grootste deel gaat naar de
landelijke bond, de KNSB. Het aandeel
voor de RSB, de regionale bond, bedraagt
circa 3 euro voor een seniorlid en nog wat
minder voor junioren en jeugdleden. De
totale voor de RSB bestemde ledeninkomsten bedroegen over 2006/2007 in totaal
€ 4.912. Met daaraan toegevoegd nog
€ 1.336 aan rente-inkomsten en € 1.260
via de verkoop en verhuur van materialen
viel er € 7.509 euro te besteden. Wat deed
de RSB vorig seizoen voor dat bedrag?
Er werd € 7.571 uitgegeven aan activiteiten (organisatie, prijzen, zaalhuur), maar
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dat bedrag kwam grotendeels terug via
inschrijfgelden. Daarnaast waren er wat
extra inkomsten bij de PK (barbeheer
€ 1.239) en een sponsor (€ 200) bij het
50+ kampioenschap. Bij de senioren was
er zelfs een positief saldo dat weer ten
goede kwam aan de jeugd. Uiteindelijk
was er € 571 te kort.
Tegenover de kosten voor de website en
pr (€ 786) staan geen inkomsten. Via
reclame-inkomsten zou dat toch wel
mogelijk moeten zijn, maar dat blijkt niet
het geval.
Duidelijk is dat het meeste geld opging
aan het ‘besturen’. Vertekenend daarbij is
wel het bedrag dat noodzakelijk was voor
dekking van het tekort bij de jubileumviering (€ 3.096).
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Samengevat komt het er op neer dat er
regulier € 3.746 werd uitgegeven (€ 571
aan activiteiten, € 786 aan pr/website en
€ 2.389 aan bestuurskosten). Na aftrek
van een reservering voor het volgende
jubileum (€ 500) resteerde een saldo van
€ 3.263. Dat werd dus in feite niet uitge-

geven. Het te kort van de jubileumviering
kon er van worden gefinancierd, daarvoor
behoefde geen beroep te worden gedaan
op de reserves, in totaal inclusief reserveringen op dit moment cica € 55.000 euro.
De RSB kost dus weinig, maar doet eveneens weinig. Het geld is er, maar menig-

een had wellicht toch wat meer waar voor
zijn geld gehad. Contributie betalen, hoe
weinig ook, om de RSB te kunnen laten
fungeren als bank van lening voor de
KNSB is toch niet het doel waarnaar wij
streven. (Aad)

rsb-jaarrekening 2006/2007
Activiteiten
RSB teamcompetitie
RSB bekercompetitie
PK
PK senioren (50+)
Renate Limbach toernooi
(NK rapid vrouwen/meisjes)
Diverse wedstrijden
Jeugdclubkampioenschap
PK jeugd
Schoolkampioenschap BO/VO
RSB Grandprix
Huttontoernooi (regionale bondsteams)
Jeugdtraining (examens, diploma’s)

PR/communicatie
Internet/RSB-site
PR

Schaakmaterialen
Materiaal verhuur/onderhoud
Winkel, inkoop/verkoop

Bestuurskosten
Algemene ledenvergadering
Bondsraadsvergaderingen
Bestuursvergoedingen
Algemene kosten secretariaat
Algemene bestuurskosten
Algemene kosten jeugd
Algemene kosten penningmeester
Accountant
Verzekering
Ledenadministratie
Jubilea
Lustrumviering
Lustum reservering

Financiën
Contributies RSB
Rente
Diversen

Totaal generaal

kosten
935
22
2.546
557
119

baten
1463
2.779
690

45
264
1.298
744
50
133
858
----------7.571

238
632
340

858
----------7.000

642
144
----------786

-----------

870
498
----------1.368

1.910
719
----------2.629

257
118
500
20
23
405
411
680
100

resultaat
+528
-22
+233
+133
-119
-45
-26
-666
-404
-50
-133
0
----------571
-642
-144
----------786
+1.040
+221
---------+1.261

75
3.096
500
----------6.185

----------200

-257
-118
-500
-20
-23
-405
-411
-680
-100
+200
-75
-3.096
-500
----------5.985

59
----------59

4.912
1.352
43
----------6.307

+4.912
+1.352
-16
---------+6.248

15.969

16.136

+167

200
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ijsseljunioren op dreef in krimpen aan den ijssel
De jeugdelite van De IJssel meldde zich
op 8 september in Krimpen aan den IJssel
als deelnemers aan het RSB jeugd Grand
Prix.
In de gemengde groep voor de A- en Bcategorie (8 deelnemers) deelden zij de lakens uit, maar gingen toch niet met de eerste prijs naar huis. Winnaar werd Rick de
Wilde van Spijkenisse met 5,5 uit 7 en

daarna vervolgens Léon Jacobse en HenkJan Evengroen met een halfje minder. Justin Jacobse eindigde met 4,5 punten op
een gedeelde vierde plaats.
In groep C (11 deelnemers) wel een eerste
plaats. Bernard Evengroen was hier met
6,5 uit 7 de sterkste.
Voor de senioren waren 7 zeskampen
ingedeeld op ratingsterkte. De enige

In de A/B-groep zijn ze wel in voor een lolletje.

IJsseldeelnemer, Aad van der Meer, moest
in groep F de eer aan zijn tegenstanders
laten. Hij was echter wel de enige die
groepswinnaar Huub Kersten een nul wist
te bezorgen.
Winnaar van groep A, de toernooiwinnaar
dus, werd Erik Brandenburg van sv.
Overschie.

Winnaar van groep C.

spaarzame successen voor ijsselspelers op gouda open
De aula van de Goudse Waarden was op
1 september weer het toneel van het SIOM
Open kampioenschap van Gouda. Het toernooi van sv. Messemaker 1847 waarmee
traditioneel het nieuwe schaakseizoen in de
regio wordt geopend. Onder de 221 deelnemers en deelneemsters ook negen IJsselspelers.
Clubkampioen Jan Evengroen was door
zoon Henk-Jan ingeschreven in de hoofdgroep (rating >2000 of v.a. 1950 op eigen
verzoek). In deze groep had hij de op twee
na laagste rating van de 41 deelnemers. Het
werd geen succes. Viermaal verlies, eenmaal geen tegenstander, een halfje tegen
Richard Ammerlaan (RSR Ivoren Toren) en
in de slotronde het enige volle punt tegen
Berend Eikelboom van Dordrecht. Een
resultaat dat uiteindelijk goed bleek voor de
35e plaats. Nummer één in deze groep en
tevens toernooiwinnaar werd de Letse
grootmeester Viesturs Meijers met 5,5 punten. Dat was evenveel als de grootmeesters
Fridman, Degubadze en L’Amie, maar hij
had iets meer weerstandspunten.
In groep B (50 deelnemers) was Henk-Jan
Evengroen dan wel verlost van zijn vader,
maar dat bleek geen reden voor succes.
Met driemaal winst tegen respectievelijk
Marcel Pluijmert (De Willige Dame),
Klaas de Ruijter (Shah Mata) en Karel de

Boer (Nieuwegein) stopte de teller. Ook
oud IJssellid Pieter Quist, tijdelijk gehuisvest in Gouda in afwachting van het
gereedkomen van zijn huis in zijn nieuwe
woonplaats Dordrecht, was hem in de slotronde de baas. Ook voor hem een 35e
plaats met een TPR van 1779, dat viel toch
wat tegen.
In groep C (rating < 1750) maar liefst 69
deelnemers, waaronder Huibert Looren de
Jong en Ton van Smirren. Met 100% winst
ging de eindzege hier naar Wim Mulder
(WSV, Krimpen a/d IJssel, Nieuwerkerk
a/d IJssel). Daar kwamen de IJsseldeelnemers niet bij in de buurt. Huibert
kwam op 50% o.a. dankzij een winstpartij
tegen de inmiddels bij Messemaker afgezwaaide Jaap van Putten. Goed voor een
32e plaats en een TPR van 1625. Bij Ton
bleef de positieve score steken op een
winstpartij tegen Arjan Verkerk, coryfee
van het Springende Peert en een halfje
tegen de van ver komende Willem
Giessesteijn (Haren, Groningen).
De jeugd kan in Gouda ook inschrijven
voor RSB jeugd Grand Prix toernooien.
Daar valt weliswaar minder te verdienen,
maar voor de betere spelers is de kans op
een prijs groter omdat het aantal deelnemers beduidend kleiner is. In groep A
(7 deelnemers) grepen echter zowel Léon
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Jacobse als Ruben Evengroen buiten de
hoofdprijzen. Wel een mooie zege van
Léon tegen winnaar Roland van Keeken,
maar met 3,5 uit 6 werd het een vierde
plaats. Ruben werd met 1,5 punt zesde,
maar pakte wel een vol punt van nummer
twee Robert van Rekom en een halfje van
nummer drie Niels Mijnster. In groep B
(9 deelnemers) de enige hoofdprijs voor
een IJsselspeler. Justin Jacobse was hier
favoriet en maakte dat met 6,5 uit 7 ook
waar. Daar kon Bernard Evengroen, die
ook in deze groep uitkwam, niet tegen op.
Met 3 punten werd het voor hem een
zevende plaats. In de laatste groep
(17 deelnemers) drie overwinningen voor
Marten Evengroen en dat betekende voor
hem plaats dertien. (Aad)

1e prijs Grand Prix B.
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voortvarende start van henk-jan evengroen
in rapidcompetitie
De rapidcompetitie telt ook dit jaar vier
speelronden (17/9, 3/12, 21/1, 18/2). Als
competitiesysteem is weer gekozen voor
het oude groepensysteem dat lange tijd in
gebruik was voor de clubcompetitie.
Behalve de titel van rapidkampioen van
De IJssel zijn er in deze competitie ook
startbewijzen te verdienen voor deelname
aan het VINK Top 12 toernooi. Geplaatst
namens De IJssel zijn dit jaar voor de
invitatiegroep clubkampioen Jan
Evengroen en Justin Jacobse, in de laatste
editie winnaar van de kandidatengroep.
De eindstand in de rapidcompetitie
bepaalt wie de derde deelnemer wordt in
de invitatiegroep en welke drie deelnemers in aanmerking komen voor deelname
aan de kandidatengroep.
De eerste ronde ging van start met vier

groepen, twee van zes en twee van vijf
deelnemers, ingedeeld op basis van rating.
In elke groep speelde men 4 of 5 partijen
met een bedenktijd van 15 minuten per
persoon per partij. In groep A ging de eerste plaats naar Henk-Jan Evengroen.
Alleen Ronald Mandersloot wist hem te
kloppen en tegen Frank Visser werd het
remise. Ronald moest zowel tegen Pim te
Lintelo als Justin Jacobse een nul incasseren en werd daardoor met halfje achterstand tweede. Frank Visser eindigde als
derde. Behalve verlies tegen Ronald ook
een verliespartij tegen Pim. Voor Pim,
Justin en titelverdediger René Ordelman
bleef de teller steken op twee winstpartijen. In groep B een felle strijd tussen Hans
Lodeweges, Gerard van der Wouden en
Ad Multem die onbeslist eindigde met

voor elk driemaal winst tegen Mick van
den Berg, Rien Duine en Léon Jacobse en
onderlinge remises. Rien was ‘the best of
the rest’ met overwinningen tegen Léon
en Mick, die beiden een off-day hadden.
In groep C wisselende uitslagen met Teus
Boere en Hans Kortrijk als winnaars. Aad
van den Berg scoorde een halfje minder
en bleef Leen Boonstra en Huibert Looren
de Jong een halfje voor. In de laatste
groep een uitstekend debuut voor Bernard
Evengroen. Hij klopte alle vier zijn tegenstanders. Voor Panc Vink was er driemaal
winst. Bastiaan Rietveld was het kind van
de rekening. Hij verloor ook van Ton van
Smirren en van zoon Sjoerd, die hem na
een onderlinge remise anderhalve punt
voor bleven.

De stand na deze eerste ronde:
naam+groepsindeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Henk-Jan Evengroen (A)
Ronald Mandersloot (A)
Frank Visser (A)
Hans Lodeweges (B)
Ad Multem (B)
Gerard vd Wouden (B)
Pim te Lintelo (A)
Justin Jacobse (A)
René Ordelman (A)
Rien Duine (B)
Sjaak in ’t Veld (-)
Teus Boere(C)
Hans Kortrijk (C)
Bernard Evengroen (D)
Aad vd Berg (C)
Léon Jacobse (B)
Leen Boonstra (C)
Huibert Looren de Jong (C)
Panc Vink, P. (D)
Frans Dubois(-)
Mick vd Berg (B)
Ton v. Smirren (D)
Sjoerd Rietveld (D)
Jan Vink, J. (-)
Bastiaan Rietveld (D)

bonus
pnt

start
pnt

totaal
1e ronde

totaal
punten

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

14
14
14
10
10
10
14
14
14
10
10
6
6
2
6
10
6
6
2
6
10
2
2
2
2

19
17
15
21
21
21
13
13
13
13
12,5
18
18
24
16
9
14
14
20
12,5
5
14
14
12,5
8

41
39
37
37
37
37
35
35
35
29
28,5
28
28
28
26
25
24
24
24
22,5
21
18
18
16,5
12

puntentelling
Per partij per ronde:
winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Voor een niet gespeelde partij 2 punten.
Bij gemelde afwezigheid voor een speelronde totaal 12,5 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 voor resp. A-, B-, C- en D-groep. Als startpunten worden voor de A-, B-, C- en D-groep respectievelijk 14, 10, 6 en 2 punten toegekend. Na de 2e en 3e ronde wordt steeds de helft van deze startpunten in mindering gebracht.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin ze bij aanwezigheid zouden zijn uitgekomen.
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de ijssel 2 niet bij de les in eerste rsb- treffen
In het tweede team is de jeugd ingewisseld voor ervaring. Wellicht goed voor het
eerste team, maar ook voor het tweede? In
de eerste wedstrijd tegen het vijfde van
SO Rotterdam bleek dit niet het geval. Dit
zelfde team speelde vorig seizoen als SO
Rotterdam 6 ook in de 2e klasse en
behoorde daar met een vierde plaats niet
tot de kanslozen. Zeker eerste bordspeler
Helfrich behoort tot de betere spelers bij
deze vereniging. De gemiddelde rating
van het Rotterdamse team (1630) was wat
geflatteerd vanwege de ratingloze Van
Walsum (vorig jaar 4 uit 6 en een TPR
van 1869), maar op papier waren zij toch
de mindere. Achter de borden was dit echter geenszins het geval.
Vrijwel hetzelfde team was op 20 maart
2006 toen als SO Rotterdam 7 tegenstander van De IJssel 3. Dat IJsselteam dolf
toen met 5-3 het onderspit. De broers
Jacobse klopten toen aan bord 1 en 2
Dimphie Heijmans en Rens Sliedrecht.

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

Ruben Evengroen hield Jos Holst op remise en Bas Meijers verspeelde in de slotfase een remise tegen Adri Helfrich.
De wedstrijd op 8 oktober begon niet
slecht. Leen Boonstra verkreeg al snel
materiaalwinst en daarna werd zijn tegenstander vlot uitgeteld (1-0). Ook op de
andere borden zag het er eigenlijk best
goed uit, dus besloot Sjaak in ‘t Veld, na
enig beraad, in te gaan op het remiseaanbod van zijn tegenstander (1,5-0,5).
Maar toen ging het op een aantal borden
mis en veranderde de situatie. Aad van
den Berg kwam na 1.d4 b5 niet goed in
zijn spel. Met een tijdelijk pionoffer dacht
hij wat kansen te scheppen. Dat liep echter niet goed af. Bij de herovering van de
pion overzag hij een tussenschaak met
veel materiaalverlies (1,5-1,5). Menno van
Dijk had een prima stelling maar was even
de draad kwijt en verspeelde een vol stuk
(1,5-2,5). En ook bij Ad Multem ging het
mis. Hij overschatte de zeker niet mindere

stelling, kwam toen plotseling in slecht
vaarwater en kon ook opgeven (1,5-3,5).
De kansen waren toen klein geworden
maar ze waren er nog. Teamcaptain Mick
van den Berg pakte de eerste. Hij had een
prima wedstrijd gespeeld en de ambitieuze
opzet van zijn tegenstander met secuur
spel kunnen weerleggen (2,5-3,5). Gerard
van der Wouden kon toen niet achterblijven. Na een matige opening had hij in
het middenspel een kwaliteit gewonnen
maar moest uitkijken voor listige combinaties. Dat deed hij en de stand was
gelijk (3,5-3,5). De beslissing moest dus
komen van het eerste bord. Daar zat dus
de sterkste speler van de Rotterdammers
tegen Frank Visser, de sterkste bij De
IJssel. Maar bij Frank ging het in de slotfase mis. Hij dacht een pion te veroveren
maar overzag daarbij een combinatie die
erg veel materiaal kostte. Kort daarop was
het over en uit (Mick/Aad)

De IJssel 2

1717

-

SO Rotterdam 5

1630

3,5

-

4,5

Frank Visser
Ad Multem
Gerard van der Wouden
Mick van den Berg
Menno van Dijk
Aad van den Berg
Leen Boonstra
Sjaak in 't Veld

1905
1766
1728
1725
1661
1625
1647
1677

-

Adri Helfrich
Jos Holst
Theo van Walsum
Rens Sliedrecht
Dimphie Heijmans
Joop Michel
Jan Timmerhuis
Gunjan v/d Neut

1950
1683

0
0
1
1
0
0
1
0,5

-

1
1
0
0
1
1
0
0,5

1666
1542
1529
1552
1486

jeugd troeft routine’s af bij start schaakseizoen
De ledenvergadering werd vlot afgewerkt. Dat bood ruim de gelegenheid voor de traditionele snelschaakwedstrijd. De jeugd elite bleek
goed te hebben overzomerd. Alleen de heersende clubkampioen kon hen bijbenen, maar in de finale moest ook hij het onderspit delven.
Hieronder de gedetailleerde resultaten:
Voorronde

Finale

Groep A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Evengroen
Léon Jacobse
Ruben Evengroen
Frank Visser
Gerard vd Wouden
Ton v. Smirren

x
0
0,5
0
0
0

1
x
0
0
0
0

1
1
x
1
0
0

0,5
1
0
x
1
0

1
1
1
0
x
0,5

1
1
1
1
0,5
x

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

x
0
0,5
0
0
0

1
x
0
0,5
0
0

0,5
1
x
0
0
0

1
0,5
1
x
0,5
0

1
1
1
0,5
x
0

1
1
1
1
1
x

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

Groep B
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justin Jacobse
Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Mick vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Panc Vink
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1.
2.
3.
4.

Henk-Jan Evengroen
Léon Jacobse
Jan Evengroen
Justin Jacobse

x
0,5
0
0

0,5
x
0
0

1
1
x
0

1
1
1
x

2,5
2,5
1
0

5.
6.
7.
8.

Pim te Lintelo
Frank Visser
Ruben Evengroen
Mick vd Berg

x
0
0
0

1
x
0
0

1
1
x
0

1
1
1
x

3
2
1
0

9.
10.
11.
12.

Sjaak in ’t Veld
Gerard vd Wouden
Panc Vink
Ton v. Smirren

x
0
0,5
0

1
x
0
0,5

0,5
1
x
0

1
0,5
1
x

2,5
1,5
1,5
0,5
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rsb-verenigingen niet gediend van statutenwijziging
De RSB-vergadering van 12 september
kende in tegenstelling tot vele voorgaande
vergaderingen een hoge opkomst. Er was
een stemmenquotum van ruim 76% of wel
zo’n ruim 1450 stemmen (elke vereniging
heeft stemrecht conform het aantal leden).
Discussies op internet over omstreden
punten zullen daartoe ongetwijfeld hebben
bijgedragen. Voor De IJssel gaven de
voorzitter en secretaris acte de présence.
De laatste mede in zijn functie als RSBbestuursmedewerker. Het werd een lange
zit, pas rond klokslag twaalf werd de vergadering gesloten.
Het belangrijkste punt was de aanpassing van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Die waren al eerder
behandeld en behoefden alleen nog een
definitieve goedkeuring. Een omstreden
punt betrof artikel 5, de nieuwe formulering van het begrip ‘leden’. De bestaande
tekst komt er op neer dat onder leden van
de RSB wordt verstaan: leden van een
schaakvereniging aangesloten bij de RSB
dan wel individuele leden die rechtstreeks
lid zijn. In het voorstel voor de nieuwe
tekst werd het begrip ‘leden’ nader
omschreven als personen die:
- zich als zodanig hebben aangemeld en
door de desbetreffende vereniging als
lid zijn geaccepteerd;
- die regelmatig deelnemen aan de door
de vereniging georganiseerde activiteiten zoals de huishoudelijke competitie of daarmee gelijk te stellen wedstrijden, zowel die voor volwassenen
als voor jeugdigen;
- die langer dan drie maanden onder
auspiciën van de vereniging regelmatig schaakles of training krijgen,
waarvan uitgezonderd het schaakonderwijs op scholen.
Reden voor die tekstaanpassing was om
gemakkelijker te kunnen optreden tegen
‘grijze leden’. Dat zijn leden die door verenigingen niet worden aangemeld en
waarvoor dan ook geen KNSB/RSB-contributie wordt afgedragen. Kandidaatleden
behoeven uiteraard niet direct te worden
aangemeld. Maar wanneer wel? In de
praktijk bleek dat die kennismakingsperiode hier en daar wel erg lang duurde.
Tegenstanders van het voorstel voelden
het als een inbreuk op hun eigen verenigingsbeleid. Het bestuur deed een beroep
op solidariteit. Immers het niet betalen
van afdracht voor leden die toch gebruik
maken van faciliteiten van de bond, maakt
het voor degenen die wel zijn aangemeld
duurder. De meeste verenigingen leken
daar begrip voor te hebben. Toen het op

stemmen aankwam, bleek dat echter minder het geval. Van de circa 1450 stemmen
werden er ruim 850 stemmen vóór het
voorstel geteld (waaronder De IJssel),
maar dat bleek toch onvoldoende voor de
vereiste drievierde meerderheid. Dat betekende dat voor het bewuste artikel de
oude tekst gehandhaafd blijft. Alle overige wijzigingen werden wel aangenomen
en dat gold ook voor de wijzigingen van
het Huishoudelijk reglement.
De nodige discussie was er ook over het
voorstel voor een viertallencompetitie.
Een initiatief van de IJsselsecretaris dat
echter dusdanig werd verminkt dat het
nauwelijks uitvoerbaar bleek. In het oorspronkelijk initiatief werd gepleit voor een
competitie zonder enige beperkingen. In
het bestuursvoorstel werd de deelname
beperkt tot personen die niet uitkwamen
in de 3e klasse RSB of hoger en voorts een
rating hadden van maximaal 1500. Mede
gezien het late tijdstip van instellen van
deze competitie leek het op voorhand een
dood geboren kindje. Het bestuur sprak
van een tussenfase en kondigde aan nog
dit jaar een discussie te starten over opzet
en inrichting van de gehele RSB-competitie. De vergadering vond echter de beperkingen voor dit experiment te groot en
koos met ruime meerheid voor een aanpak
die een ruimere deelname zou mogelijk
maken. Dat wordt nog nader uitgewerkt.
De terugloop van leden moet gestopt worden. Daar worden allerlei initiatieven
voor ontwikkeld, zoals het SpeelZ-kistproject voor bevordering van schaken op
scholen, introductie van schaakverenigingen in gebieden met veel nieuwe medelanders, nieuwe aansprekende toernooien
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en cursussen voor opleiding tot schaakleraar. Voor die initiatieven is behoefte aan
veel vrijwilligers. Die melden zich niet
massaal aan. In het RSB-bestuur zelf zijn
al drie vacatures en veel verenigingen
kampen met hetzelfde euvel. Moeten de
doelstelling ‘ledenwerving’ niet worden
gewijzigd in ‘het werven van vrijwilligers’?, aldus een terechte opmerking uit
de vergadering. Toch bleek er in de vergadering wel ondersteuning voor de initiatieven. Het opstarten van een jeugdafdeling bij Charlois Europoort werd beschouwd
als een positieve bijdrage. Her en der zijn
er ook schoolschaakinitiatieven.
Ook de al lid zijnde schakers kwamen nog
even aan bod. Het snelschaaktoernooi
voor verenigingsteams komt ondanks de
beperkte animo van vorig seizoen, toch
weer op de agenda. Als oorzaak voor het
mislukken werd gewezen op het tijdstip
(zaterdag) en wellicht ook de locatie
(Gouda). De vereniging 3-Torens bood
aan het toernooi te willen organiseren.
Ditmaal echter op een vrijdag in
Bergschenhoek, dus opnieuw niet in
Rotterdam. ‘Iets achter Gouda’, aldus 3Torens vertegenwoordiger Damhuis.
Traditiegetrouw werd er ook geloot voor
de strijd om de RSB-beker. Met Eeuwig
Schaak als eerste tegenstander geen
ongunstige loting voor De IJssel.
Uit de financiële verantwoording en een
mailbericht aan de verenigingsvoorzitters
bleek dat het bestuur een lening van
40.000 euro te hebben verstrekt aan de
KNSB ten behoeve van liquiditeitsproblemen. Kon dat zonder medeweten van
de leden? Het bedrag was inmiddels al
weer terug, dus het was mosterd na de
maaltijd. Het bestuur vond echter dat dit
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viel onder verstandig beheer van de middelen en dat toestemming van de leden
vooraf daarvoor niet noodzakelijk was. De
meerderheid ondersteunde die opvatting.
Veel heisa was er over de wijziging van
de bondsraadsdelegatie. In de bondsraad
worden de landelijke zaken (KNSB)
behandeld. Die delegatie bestond uit twee
bestuursleden en drie door de leden
benoemde vertegenwoordigers. De onderlinge communicatie bleek niet optimaal.

Dat betrof met name een voorstel tot verkleining van de bondsraadsdelegatie tot
twee personen. Dat voorstel werd in de
bondsraad aangenomen met als enige
tegenstemmers de verenigingsvertegenwoordigers van de RSB. Eén van die vertegenwoordigers, Arian Rutten, uitte in
een wat verward betoog zijn ongenoegen
over de gang van zaken. Zij hadden hun
achterban, de verenigingen, niet kunnen
raadplegen. Het bleek dat het voorstel dan
wel niet op de laatstgehouden vergadering

programma 2007/08
5/11
9/11
12/11
19/11
20/11
26/11
3/12
10/12
17/12
2/1
7/1
14/1
18/1
21/1
28/1
4/2
6/2
8/2
11/2
13/2
18/2
25/2
3/3
4/3
7/3
10/3
17/3
26/3
31/3
7/4
14/4
15/4
21/4
28/4
5/5
14/5
17/5
19/5
26/5
2/6
9/6
16/6
23/6
30/6

(vr)

(di)

(wo)

(vr)

(wo)
(vr)
(wo)

(di)
(vr)

(wo)

(di)

(wo)
(za)

HH
IJsselmonde 1 – De IJssel 2
HH
Messemaker 1847 4 – De IJssel 3 + HH
Shah Mata 3 – De IJssel 1
De IJssel 2 – Erasmus 5 + HH
Rapidcompetitie
HH
HH
Invitatie/gezelligheidstoernooi
De IJssel 1 – Barendrecht 1, De IJssel 3 – Charlois Europoort 4 + HH
HH
Messemaker 1847 3 – De IJssel 2
Rapidcompetitie
HH
ZD-1
SO Rotterdam 4 – De IJssel 1
RSR Ivoren Toren 5 – De IJssel 3
De IJssel 2 – De Zwarte Pion 1 + HH
SO Rotterdam 5 – De IJssel 2
Rapidcompetitie
HH
ZD-2
HIA 1 – De IJssel 1
Papendr/Albl 2 – De IJssel 3
De IJssel 2 – Chess 2 + HH
HH
HH
ZD-3
De IJssel 1 – Erasmus 3, De IJssel 3 – Moerkapelle 3 + HH
HH
Shah Mata 2 – De IJssel 2
ZD-4
HH
HH
HH
VINK-Top 12
ZD-5
HH
HH
HH
ZD-6
HH
Ledenvergadering + snelschaak
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was ingebracht, maar wel bij hen bekend
was. Ergo de raadpleging hadden zij, volgens de voorzitter, wel kunnen realiseren.
Met meerderheid van stemmen ging de
vergadering akkoord met het voorstel voor
de nieuwe delegatie zijnde de voorzitter
en secretaris van de RSB. Die delegatie
zal regelmatig verslag doen aan de voorzitters van de verenigingen en zonodig
advies bij hen en specialisten inwinnen.
(Aad)
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damhuis niet welkom als jeugdtrainer
Op de IJsselwebsite en ook in IJsselschaak 75 (Transferbeleid van De IJssel
evenaart successtory van Feijenoord)
werd gewag gemaakt van het mogelijk
contracteren van Ronald Damhuis als
jeugdtrainer bij De IJssel. Dat is er niet
van gekomen. Dat lag niet aan Damhuis.
Hij liet de voorzitter weten dat hij daar
wel oren naar had:
‘Dank voor dit eervolle aanbod, mijn
makelaar neemt contact op om de details
uit te werken. Na de onverdiende remise
die mij geschonken werd bij de ruime
overwinning van 3-Torens 1 (tweede helft
van de premie hebben we al overgemaakt)
moest ik natuurlijk iets terug doen voor de
Yzel. Mijn eerste beleidsvoornemen is om
de urine van jeugdschakers op de clubavond te onderzoeken op aanwezigheid
van Ritalin en eventuele dopingzondaars
te transfereren naar Onesimus. Verder zal
het worden verboden dat meerdere leden
van 1 familie lid worden van de schaakvereniging. Met deze maatregelen creëren
we een overschot aan begeleiders, die
zodoende zelf weer lol krijgen in het schaken, zodat de tocht naar de promotieklasse weer kan worden ingezet.’

En inderdaad, uit een bericht van Damhuis
op de RSB website viel op te maken dat
het contract er was gekomen:
‘In het nieuwe clubblad van de IJssel
wordt duidelijk dat de schaakvereniging
uit Moordrecht op de weg terug is. Door
het inhuren van een sportpsycholoog en
het opkopen van Gouda's meest begeerde
kaaskopje (laat RSR maar Polen rooien)
lijkt terugkeer naar de eerste klasse verzekerd. Ook de ongeëvenaarde inzet voor
het jeugdschaak zal eens vruchten moeten
opleveren. Met een geridderde secretaris
(40 jaar trouwe dienst!) en een nieuwe
jeugdleider kunnen de omliggende verenigingen de borst natmaken.
"Nieuwe jeugdleider", denkt u, "waar haal
je die vandaan?". In zijn column in het
clubblad geeft voorzitter van der Wouden
aan dat zijn droom om ooit de 2000-rating
te halen continu verijdeld wordt door zijn
inzet voor het jeugdschaak. Ook de huidige jeugdleider is door de wekelijkse stress
onder de magische 2000-grens terecht
gekomen. De belangrijke wedstrijd tussen
3-Torens 1 en De IJssel 2 op maandag 12
maart bracht echter uitkomst. 3-Torens
moest flink scoren om kans te houden op

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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het kampioenschap maar halverwege de
avond stond de IJssel dik op winst.
Damhuis stond verloren tegen van der
Wouden maar na een gezamenlijke rookpauze in de buitenlucht (in Zwijndrecht
kan dat gewoon in de zaal) werd de partij
verrassend remise gegeven en begonnen
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len de Hermiones en Ron Weasleys nieuwe spreuken leren om de Leeuw te verslaan, hoe ze aardbesien in kamelen kunnen veranderen en hoe ze het Hufflepuf
offer in de Ravenclaw variant van de
Slytherin defense moeten bestrijden.
Terwijl de landelijke bond nog met spelkisten zeult, kan men in Moordrecht de
lessen van Damhuis gewoon volgen via
Youtube.’

vijf IJssellaars schutterend stukken weg te
geven. Het resultaat was voorspelbaar. 3Torens werd op een half puntje kampioen
en afgelopen maand zette Ronald
Damhuis zijn handtekening onder een
contract als jeugdleider.
Op de eerste jeugdavond onderwees hij in
zijn bekende Voldemort outfit de
Moordrechtse jeugd over het Harry Potter
gambiet (zie foto). Het komende jaar zul-

Het leidde echter tot veel onrust. Plaatselijke bestuurders die het clubblad bij de
tandarts lazen fronsten bedenkelijk hun
wenkbrauwen. Gedreigd werd het lintje
bij de secretaris terug te halen en de functie van wethouder schaken op te heffen.
Dat ging het IJsselbestuur te ver. Het contract met Damhuis is weer verbroken.

de ijssel 1 verslindt zwarte pionnetjes
Aan de andere kant van het Haringvliet, in
Oude Tonge, werd eind vorig seizoen de
degradatie van De IJssel 1 bekrachtigd. In
dezelfde regio, maar nu in Middelharnis,
begon de IJsselelite aan de weg terug.
Drie jeugdige debutanten, Henk-Jan
Evengroen, Justin en Léon Jacobse, moesten de fighting spirit terugbrengen. Zij
namen de plaats in van Mick van den
Berg, Ad Multem en Frank Visser die dit
seizoen in het tweede team acteren. Het
vorig seizoen naar de tweede klasse
gepromoveerde tweede team van De
Zwarte Pion was op 1 oktober de eerste
tegenstander. Op papier gemiddeld circa
350 ratingpunten minder achter de borden.
Dat moest toch wel lukken.
Tijdens de korte teambespreking werd
afgesproken dat iedereen voor de winst
zou gaan met 8-0 als uiteindelijk doel.
Hans Lodeweges liet deze korte bespreking even aan zich voorbij gaan om het
rokershol onveilig te maken. Maar dat zou

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

toch wel goed komen….
Na een uur spelen was het verwachte kwaliteitsverschil nog niet overduidelijk zichtbaar. Alleen bij Henk-Jan Evengroen en
bij Ronald Mandersloot waren duidelijke
plussen te zien. Het waren vooral de
zwartspelers van De IJssel die de meeste
tegenstand ondervonden. Toch was het
uitgerekend Léon Jacobse met zwart die
het eerste IJsselpunt van het nieuwe seizoen scoorde. Vervolgens pakten ook alle
witspelers het volle punt en stonden we in
no-time op een mooie 5-0 voorsprong.
Ronald Mandersloot had een kwaliteit
geofferd en stond overweldigend. Dit was
waarschijnlijk de mooiste partij van de
avond. Hij won dan ook zeer overtuigend.
Ook Henk-Jan Evengroen speelde een
aantrekkelijke en goede partij en haalde
eveneens overtuigend het volle punt binnen. Jan Evengroen en Justin Jacobse hadden uiteindelijk ook weinig problemen om
het volle punt te scoren. Bij de overige

drie spelers duurde het wat langer. Maar
bij het vorderen van de speeltijd kwam
René Ordelman ook gewonnen te staan en
scoorde de 6-0. Hans Lodeweges was echter in grote tijdproblemen gekomen en de
partij eindigde door zetherhaling in remise. Bij Pim te Lintelo was een gesloten
stelling op het bord die aardig in balans
leek te zijn. Toen echter deze stelling zich
opende stonden zijn stukken beter en
effectiever opgesteld. Dit resulteerde in de
winst van twee stukken tegen een toren en
een paar zetten later kwam hier ook nog
een derde stuk bij. De strijd was gestreden
en zijn tegenstander, vorig jaar nog topscorer van de 3e klasse met 7 uit 7, gaf de
partij op. Dus een mooie 0,5-7,5 overwinning voor De IJssel, een geslaagde warming up van het nieuwe seizoen. Dat
moesten de tegenstanders beamen. Zij
spraken op hun website van een ‘schaamtelijk verlies’ en ‘een goede les voor de
volgende keer’. (Pim)

De Zwarte Pion 2

1529

-

De IJssel 1

1884

0,5

-

7,5

Martin Bom
Leon Struik
Daan Mulder
Mark Lagendijk
Frans Melaard
Bart Loosjes
Cees Vis
Jaap de Haan

1711
1614
1580
1420
1495
1436
1425
1552

-

Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Ronald Mandersloot
René Ordelman

1987
1957
1873
1816
1893
1784
1898
1868

0
0
0
0,5
0
0
0
0

-

1
1
1
0,5
1
1
1
1

Hapklare brokken.
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de schaakvakantie van de evengroenen
Een zomervakantie vrijwel geheel gevuld
met schaken, dat behoort tot de uitzonderingen. De familie Evengroen is zo’n uitzondering. De school was nog maar amper
gesloten of zij gingen al op pad.
Het eerste doel was van 24 juli tot
2 augustus het Open kampioenschap van
Nederland in Dieren. Een debuut, want
nog nimmer waren zij hier van de partij.
In totaal 515 deelnemers verdeeld over
vier groepen, Jan en Henk-Jan speelden in
groep A (rating < 2150), Ruben en
Bernard in groep C (rating < 1650). In
totaal 9 ronden met een speeltempo van
40 zetten in twee uur en daarna nog een
uur.
In groep A streden 108 gegadigden om de
prijzen. De verwachtingen waren zeker bij
Jan, hoewel nummer 20 op de plaatsingslijst, niet hoog gespannen. Kort daarvoor
had hij hoofdletsel opgelopen na mishandeling door dorpsgenoten. Een nare
gebeurtenis en zeker als je een toernooi
wilt schaken een extra handicap. HenkJan, de jongste deelnemer in deze groep,
stond 71e op de plaatsingslijst en daarmee
behoor je uiteraard niet tot de kanshebbers. De remise van Jan in de eerste ronde
viel gezien zijn fysieke toestand eigenlijk
niet tegen en de nul van Henk-Jan tegen
een 2000-speler, nummer 17 van de plaatsingslijst was ook niet echt een tegenvaller. Daardoor kreeg hij het de volgende
ronden wat gemakkelijker met tegenstanders uit de onderste regionen. Tweemaal
winst leidde in de vierde ronde tot een
confrontatie met WSV-kampioen Erik
Hennink. Ook die ging er af en toen vervolgens ook Bert van de Donk (2039) van
Helmondse Schaakclub (KNSB 2e klasse)
werd geklopt stond hij tiende op de ranglijst. Dat was hoger dan zijn vader. Die
kon na tweemaal winst in de derde ronde
niet winnen van de latere nummer één
Kachun Lui (2091), topper van RSR
Ivoren Toren.

Die remise was het enige halfje wat de
groepswinnaar in dit toernooi verspeelde,

een uitstekende prestatie van Jan dus. Dat
halfje werd gevolgd door de enige nul.
Andries Mellema van het Zwols
Schaakgenootschap (2075, KNSB 3e klasse) bleek te sterk. Dat leidde in de volgende twee ronden weer tot wat minder sterke
tegenstanders met opnieuw twee punten,
wat zijn totaal na zeven ronden op 5 punten bracht. Ook Henk-Jan verspeelde een
punt. In ronde zes dolf hij het onderspit
tegen Kachun Lui. Winst in ronde 7
bracht hem net als zijn vader op 5 punten.
Dat leidde in ronde acht tot een onderling
duel met remise als verwachte afloop.
Beiden voegden in de laatste ronde nog
een halfje aan hun totaal toe met mooie
remises van Henk-Jan tegen Gert Jan van
Vliet (Veenendaalse Schaakclub), met
2146 de nummer één van de plaatsingslijst, en van Jan tegen Franks Stevens
(2028), speler van Apeldoorn 3 (2e klasse
KNSB). Dat resulteerde in een 10e (Jan)
en 11e (Henk-Jan) plaats met TPR’s van
respectievelijk 2053 en 2055. Daarmee
vielen zij beiden in de prijzen, een resultaat wat er zijn mocht.
Ook in groep C goede Evengroen-prestaties, vooral Ruben was goed op dreef.

Hij stond als nummer 36 van de 100 op de
plaatsingslijst en maakte dat meer dan
waar. Vijfmaal winst , waaronder een
zege tegen Maarten Crefcoeur (1589) uit
Den Haag, nummer dertien van de plaatsingslijst en twee remises tegen de hoog
geplaatsten Jan Slofstra (1606) uit Rijsen
en Tjeu Segers (1601) uit Rosmalen.
Alleen verliespartijen tegen Ellen Meijer
(1577), nummer 6 in de eindstand en de
nummer 2 geplaatste Walther Kappelhof
(1642). Eindresultaat: 16e met een TPR
van 1620 en daarmee viel ook hij nog in
de prijzen. De meeste verliespartijen bij
de Evengroenen waren voor Bernard. Als
bijna jongste deelnemer is dat geen schande. Viermaal winst was goed voor de 67e
plaats en een TPR van 1216. Hier en daar
ging er wel wat mis, maar als je bijna laatste (91e) op de plaatsingslijst staat is dat
toch geen slecht resultaat.

14

Hengelo was de volgende halte. Hier
organiseerde de Universiteit van Twente
van 6 tot en met 11 augustus het
Eurochess Tournament of wel de Open
Jeugdkampioenschappen van Nederland.
Jan mocht natuurlijk niet meedoen, maar
Marten was hier wel van de partij.
Indeling naar leeftijdscategorieën in vijf
groepen. Dat betekende alleen in de hoogste groep (A) geen Evengroen. In totaal
406 deelnemers/deelneemsters: Young
master groep 22, A 67, B 93, C 84, D 82
en E 58. Speeltempo 1.30 uur per partij
met bijtelling van 30 seconden per zet met
uitzondering van groep D 40 minuten per
partij met bijtelling van 30 seconden per
zet en groep E met 25 minuten per partij
en 10 seconden per zet bijtelling. In groep
D en E werden 13 partijen gespeeld en in
de overige groepen speelronden 9.
Ruben had in groep B een verrassende
start. Hij klopte Ruben Slagter die met het
derde van Schaakclub Groningen uitkomt
in de NOSBO promotieklasse. Op papier
met een rating van 1910 beduidend sterker
dan Ruben (1551). Dat had wel tot gevolg
dat hij ook in de daaropvolgende ronden
te maken kreeg met forse tegenstand. In
de vierde ronde weer winst tegen een laag
geplaatste tegenstander. Dat lukte ook nog
een keer in ronde zes tegen Daan Postma
(1775) van Philidor uit Leiden, maar daarmee was de koek op. Nog een enkel halfje
bracht zijn eindtotaal na 9 ronden op 3,5
punten, een 68e plaats met een TPR van
1659.
In groep C behoorde Henk-Jan tot de
kanshebbers. De eerste twee partijen werden probleemloos gewonnen, maar in ronde drie stuitte hij op Martijn Otten van de
sv. Leiderdorp. Het bleek ondanks zijn
nog niet superhoge rating van 1715 een
tegenstander die in dit toernooi een
belangrijke rol zou spelen. Na een foutje
kwam Henk-Jan een stuk tegen twee pionnen achter en dat nadeel kon niet meer
goed gemaakt worden. Vervolgens werd
een serie neergezet met vijf overwinningen op rij. Dat betekende een gedeelde
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eerste plaats samen met Martijn Otten met
een halfje voorsprong op Milan
Mosterman, die uitkomt voor Unitas uit
Groningen in de 3e klasse KNSB, en een
vol punt op een vijftal achtervolgers.
Hieronder de overwinning in ronde 7
tegen Limburger Yordi Schaeken, de
nummer elf van het eindklassement.
Henk-Jan Evengroen (1873) –
Yordi Schaeken (1860)
Euro Chess 2007 - C-groep (7),
10.08.2007
1.d4 c5 2.d5 d6 3.c4 e6 4.Pc3 exd5
5.cxd5 Le7 Niet iets wat veel gespeeld
wordt. Meestal kiest men voor fianchetto
van de loper, dus g6 gevolgd door Lg7.
6.e4 Lf6 7.f4 Pe7 8.Pf3 Pg6 9.Ld3 0–0
10.0–0 Lg4 Geeft wit de gelegenheid het
initiatief in handen te nemen, zeker nadat
zwart zijn paard buitenspel laat staan. Pas
op de 20e zet gaat het aan het spel deelnemen. 11.Db3 Dc7 12.e5 c4 13.Lxc4 Het
eerst ruilen van de dames is misschien nog
wel sterker, bijvoorbeeld: 13.Dxc4 Dxc4
14.Lxc4 dxe5 15.Pe4 Pd7 16.Pxf6+ gxf6
17.fxe5 Lxf3 18.gxf3] 13...dxe5 14.Pb5
Dd8 15.fxe5 Pxe5 16. Pxe5 Lxe5

17.d6 Een pionoffer, aannemen of niet?
17...Lxd6 Zwart gaat er voor, maar had
wellicht toch beter kunnen kiezen voor
17...Pc6 18.Lxf7+ Kh8 19.Lf4 Le2
20.Lxe5 Pxe5 21.Tfe1 Db6+ 22.Kh1 Txf7
23.Txe2 Taf8 met tegenkansen. 18.Le3
Beter dan 18.Pxd6 Dxd6 19.Txf7 Txf7
20.Lxf7+ Kh8 21.Dxb7 Dd1+ 22.Kf2
De2+ 23.Kg3 Ld7 24.Ld5 De1+ met remisekansen. 18...Le5? Een zet met ernstige
gevolgen, na 18...Pc6 19.Pxd6 Dxd6
20.Lxf7+ Kh8 is de afloop veel minder
duidelijk. 19.Lxf7+ Kh8 20.Lc5 Pd7 Niet
het beste, maar ook na 20...Le2 21.Tfe1
(21.Lxf8 Lxf1 22.Lxg7+ Lxg7 23.Txf1+-)
21...Lxb5 22.Lxf8 heeft wit de beste kansen. 21.Lxf8 Pxf8? Ook hier had zwart
beter, nu is het snel gedaan. 22.Tae1 Lf6
23.Kh1 Het schaak op b6 is er uit. Er
dreigt Te8. 23...Dd2 24.Dg3 Db4? In deze
slotfase is zwart erg coöperatief, maar het
maakt allemaal niet veel meer uit. 25.Pc7
Tc8 26.Pd5 Dd4 27.Pxf6 gxf6 28.Tf4
Dd2 29.Txg4 Pg6 30. Lxg6 Tc1 31.Db8+
Kg7 32.Lf5+ Kh6 33.Df8+ Kh5 34.Df7+
Kh6 35.Dxh7# (1–0)
Jammer genoeg ging de beslissende laatste partij door blunders verloren. Remise
bleek achteraf genoeg te zijn geweest voor
de eindoverwinning. Omdat ook Martijn

Otten verloor ging tegenstander Milan
Mosterman nu met de toernooizege aan de
haal met een halfje voorsprong op vijf
man met 7 uit 9. Op basis van weerstandspunten werd Henk-Jan vijfde met een
TPR van 1929. Een resultaat dat er mocht
zijn en dat nog meer glans had gekregen
als hij die laatste partij niet had verknald.
In groep D geen overweldigende start
voor Bernard, halverwege na 7 ronden
stond hij 48e met drie punten. De tweede
toernooihelft ging het beduidend beter, 4,5
uit zes met in de slotronde een mooie
overwinning tegen Richard Goedegebuure
die toch een rating van 1507 achter zijn
naam had staan. Dat bracht hem op een
eindresultaat van 7,5 uit 13 en een prima
25e plaats met een TPR van 1313.
Voor Marten waren er in groep E meer
nederlagen dan overwinningen. Vier keer
kon de vlag in top. Niet goed genoeg voor
een hoge klassering, 53e en een TPR van
752.
Na dit toernooi behoorden Jan, Ruben en
Henk-Jan van 15 tot en met 25 augustus
tot de deelnemers aan de persoonlijke
kampioenschappen van de RSB in
Rotterdam. De schaakvakantie werd afgesloten met deelname van de gehele familie
(met uitzondering van moeder Heleen)
aan het Gouda Open op 1 september in de
vertrouwde omgeving van de Goudse
Waarden. Voor een verslag van deze twee
toernooien elders in dit nummer. (Aad)

niet alleen maar feesten in gent
Ronald Schaakhuis is een onbetrouwbare
schaakcorrespondent. Het bericht over de
vier tbs patiënten wat de IJsselwebsite
haalde (zie elders in dit nummer) en waarvan sommigen meenden enige gelijkenis
met de IJsseldeelnemers aan het toernooi
in Gent te bespeuren, bleek louter fantasie. De werkelijkheid toonde een geheel
ander beeld.
Die IJsseldeelnemers waren er wel. Hans
Lodeweges, Pim te Lintelo, Huibert
Looren de Jong en Ton van Smirren
schaarden zich half juli onder de 357 deelnemers aan dit 30e Internationale
Schaaktoernooi. Het toernooi werd zoals

altijd georganiseerd door de Koninklijke
Gentse Schaakkring Ruy Lopez (KGSRL)
gepaard aan “De Gentse Feesten”. Dat
zorgt voor een bijzonder karakter: ‘Deze
feesten geven aan dit toernooiwel een
aparte sfeer. Je ziet er andere taferelen
dan op andere tornooien: slapende spelers, luidruchtige Nederlanders (nou ja,
apart is dat niet echt), vele blunders en
vele mensen die te laat aan hun bord verschijnen. De reden is natuurlijk dat velen
na de avondpartijen nog een stapje in de
wereld zetten.’ aldus de toernooi website.
Het toernooi werkt zonder sponsors (!) en
steunt op een pak vrijwilligers.

15

Met 161 deelnemers was België het best
vertegenwoordigd, maar Nederland deed
daar met 153 deelnemers weinig voor
onder. Onder de deelnemers 6 GM, 9 M
en 15 FM. De organiserende vereniging
was met 50 deelnemers de best vertegenwoordigende club. Zij overtroffen daarmee de nummer twee Max Euwe uit
Amsterdam met 15 deelnemers ruimschoots. Met 10 deelnemers was ook Het
Probleem uit Amsterdam, de thuishaven
van de voormalige IJsselspelers Frank van
de Pavoordt en Jan Schuur, goed vertegenwoordigd.
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Er wordt gespeeld in één groep en dat betekent dat de ratings uiteenlopen
van 0 t/m 2648.

36.Dd5? Interessant is 36.Dd6 Txg4
37.Df8+ Tg8 38.Df6+ Tg7 39.Dd8+ Dg8
40.Dh4+ Lh6 41.Dxh6+ Dh7 42.De6
Txg1+ 43.Kxg1 Db1+ 44.Kf2 Dxb2+
45.Kg3 en het is zeer de vraag of zwart dit
gezien de eeuwig schaak dreigingen nog
kan winnen. 36...d3 37.De6 Dh4
38.Dd7?? Aangewezen was Kg2 of Td1,
nu is het direct uit. 38...d2 39.Dd3 en in
verloren stelling wordt de bedenktijd
overschreden. (1–0)
Met startnummer 142 had Pim tegen nr.
319 het een stuk gemakkelijker.

Voor de eerste ronde betekent dit dat
nummer 1, de hoogste in rating, speelde
tegen nummer 179, de nummer 1 van de
tweede helft van de ratingranglijst. Vaak
kat en muis duels, maar soms boden die
‘mindere’ goden toch goed partij.
Hieronder de partij van Hans, nummer
182 met 1861, die het moest opnemen
tegen de nummer vier, de Roemeense GM
Szidonia Vajda (2547). De partij is lang in
evenwicht met wellicht voordeel voor
Hans na een pionoffer van Vajda. Zelfs in
de slotfase zijn er nog remisekansen. Tijdgebrek wordt hem tenslotte noodlottig.
Lodeweges, H - Vajda, S
Gent Open 2007 (1), 14.07.2007
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0
5.0–0 d5 6.c4 c6 7.cxd5 Pxd5 8.e4 Pc7
9.Pc3 Lg4 10.Le3 Pd7 11.h3 Lxf3
12.Lxf3 Pb6 13.Dd3 Dd7 14.Lg4 f5
15.exf5 gxf5 16.Le2 Pcd5 17.Pxd5 Pxd5
18.Db3 Kh8 19.Tad1 f4 20.Lg4 Dc7
21.gxf4 Pxf4 22.Kh1 c5

tweede keus 23.. .e6 voordeel voor wit.
23.dxc5
A) 23...Dc6+ 24.f3 Pe2 25.Lf2 (25.Kg2
Pf4+ 26.Lxf4 Txf4 27.Tfe1 Lf6 28.Dd5)
25...Pf4 en vervolgens 26.Ld7 of 26.De3.
B) 23...e6 24.Dc4 Tae8 25.Td6 Le5
26.Ld4 Lxd4 27.Dxd4+ e5 28.De3.
Nog gunstiger voor wit vond Fritz: 23...h5
24.Lxf4 Dxf4 (24...Txf4 25.Td5 hxg4
26.Th5+ Lh6 27.Txh6+ Kg7 28.De6 Dc6+
29.Dxc6 bxc6 30.Th4) 25.Lxh5.
23.Dc2 h5 24.Lxf4 Dxf4 25.Lxh5 cxd4
26.f3 Tac8 27.Dd2 Na dameruil gunstig
voor zwart, aldus de elektronica. Daarom
hier voorkeur voor 27.Dd3 [27.Dd3 e5
(27...Dh4 28.Lg4 Tc6) 28.Lg4 Tc6
29.Tg1=]. 27...Dh4? Geen dameruil dus
[27...Dxd2 28.Txd2 Tc6 29.Lg4 e5 met
voordeel voor zwart]. 28.Lg4 Tc6
29.Df2? De voorkeur ging hier uit naar
29.f4 of Tg1. Dameruil is ook hier gunstig
voor zwart vindt Fritz, maar dat wil zwart
niet. 29...Dh7? [29...Dxf2 30.Txf2 Lh6
31.Te2 (31.Txd4 Le3) 31...Le3 32.Kg2
met voordeel voor zwart]. 30.Tg1 e5
31.De2 Er waren betere zetten zoals bv.
Dg3, maar de factor tijd zal hier al wel
een rol zijn gaan spelen. 31...Tc2 32.Td2
Txd2 33.Dxd2 Lh6 34.Da5 Lf4 35.Dc5
Tg8

Een pionoffer, kan het worden aangenomen? Hans deed het niet. Fritz zag het wel
zitten, zowel na 23...Dc6+ als na zijn

16

Huibert (273) moest het opnemen tegen
nr. 95 (2073) en Ton nr 318 had het tegen
nr 141 (1958) ook al niet gemakkelijk.
Conform de tegenstand leidde dat tot
winst voor Pim en verlies voor de overigen.
Dat patroon sterkere-zwakkere bleef aanwezig tot halverwege het toernooi. Na vijf
ronden dus een score die je kon verwachten: Hans 2, Pim 3 en Huibert 2. Alleen
Ton kreeg als laag geplaatste langduriger
te maken met hoger ingeschaalde tegenstanders. Voor hem viel er tegen spelers
met ratings van respectievelijk 1745, 1625
en 1781 weinig eer te behalen. Remise in
de vierde ronde tegen de ratingloze
Baayens, dus een half puntje was het enige.
In ronde zes werd dat patroon doorbroken.
Hans kon niet winnen van de Belg
Melkebeeke uit Zottegem, met 1581 op
papier toch duidelijk minder sterk. Wel
winst voor Ton tegen de Belg Roels, lid
van de organiserende vereniging en qua
rating van gelijke sterkte. Eerder had ook
Huibert van hem gewonnen.
In de slotronden kwamen Hans en Pim
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echt op stoom. Hans won driemaal op rij
en Pim eindigde met eenmaal winst en
tweemaal remise. Zeker die remises tegen
de jeugdige Belgen Hamblok en Sarrau
met ratings van respectievelijk 2108 en
2202 mochten er zijn. Bij Ton en Huibert
was de energie op. Huibert pakte nog één
punt tegen al weer een lid van KSGRL.
Tweemaal eerder was hem dat ook gelukt.

klassement. Pim werd 129e met 5 punten
en een TPR van 1965. Huibert eindigde
met 3 punten en een TPR van 1507 op
plaats 319 en Ton werd met zijn 1,5 punt
346e met een TPR van 1230.
Voormalige IJsselspeler Jan Schuur was
met 5 punten en een TPR van 1850 terug
te vinden op plaats 150. De eerste plaats
was voor de Rus Ikonnikov met 8 uit 9.

Het eindresultaat was zeker niet slecht.
Het beste resultaat was voor Hans. Hij
scoorde 5,5 punten en eindigde daarmee
als 89e met een TPR van 1906. In het
ratingklassement 1700-1899 goed voor
een vijfde prijs en voorts 9e in het 50+

‘Gent was geweldig! Het feest was geweldig! En de resultaten op schaakgebied
waren gezien de bijkomende festiviteiten,
BUITENGEWOON HOOG!! Een soort
commando (militaire dienst in onze tijd)
schaak!!’, aldus Ton van Smirren . (Aad)

‘Gent was geweldig!!!’

zeven man voldoende voor de ijssel 3
De IJssel 3 promoveerde vorig seizoen
alsnog naar de derde klasse. Goed nieuws,
maar zullen zij zich ook kunnen handhaven? Teamleider Rien Duine moest Sjaak
in ’t Veld afstaan aan team twee, maar
kreeg daar Huibert Looren de Jong voor
terug. Bas Meijers ging in Amsterdam studeren en Arie Macdaniël is twee jaar
onder de pannen voor herscholing op
maandagavond. Beiden zijn geen lid meer.
Desondanks heeft hij voor het derde team
op papier 15 kandidaten beschikbaar.
Echter niet voor de eerste wedstrijd, maar
liefst acht (!) van hen bleken verhinderd.
Zo trokken vrijdag 5 oktober zeven spelers van De IJssel 3 ten strijde tegen
Zwijndrecht 3. Een van oorsprong jeugdteam, dat vorig jaar gemakkelijk kampioen in de vierde klasse was geworden.
Ze hadden nu een paar senior invallers en
aan De IJssel zijde bleef het tweede bord
bleef leeg: 0-1
Rond half 10 was de situatie op de meeste
borden nog niet erg duidelijk, maar daarna

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

begon er tekening in de strijd te komen.
Rond 10 uur besloten Aad van der Meer
en zijn tegenstander tot remise. Er was
weinig opwindends gebeurd, Aad stond
wat gedrongen en was er tevreden mee:
0,5-1,5. Ruben Evengroen liep een pion
achterstand op. Die wist hij terug te winnen en er restte een eindspel van ieder vier
pionnen, Ruben een loper en de tegenstander een paard. Voor veel mensen misschien een reden om remise overeen te
komen, maar op bijzonder knappe wijze
wist Ruben dit eindspel te winnen:1,5-1,5.
Ongeveer tegelijkertijd bedwong Ton van
Smirren de enige echte dame in deze wedstrijd. Via een mooie combinatie was hij
een toren voorgekomen en met secuur
spel kreeg hij steeds meer materiaalvoorsprong: 2,5-1,5. Hendrik Spee was met
wit goed uit de opening gekomen, de
tegenstander stond wat gedrongen en
Hendrik, zoals zo vaak, in de aanval. In
een gecompliceerde stand wist hij niet erg
meer hoe hij verder moest, maar zijn

tegenstander ook niet. Die maakte de
beslissende fout en Hendrik won: 3,5-1,5.
Dit zag er vrij hoopgevend uit, maar eerste bordspeler Rien Duine had zijn tegenstander op de twaalfde zet een stuk cadeau
gedaan en liep tegen de foutloos spelende
jongeling achter de feiten aan: 3,5-2,5.
Ook Frans Dubois had een moeilijke
avond. Hij kwam weliswaar een pion
voor, maar de tegenstander kwam met een
centrum-vrijpion. Frans kwam toen in de
voor schakers ontmoedigende situatie:
Hoe rot kunnen mijn stukken staan. Hij
kwam totaal in de knel en verloor: 3,5-3,5.
Gelukkig zat Huibert Looren de Jong al
een tijdje aan de betere kant van het spel.
Het stond lang gelijk, maar bij een afruil
kwam hij een stuk voor. Er kwam wederzijdse aanval op de koning. Toen Huibert
mat dreigde te gaan wist hij dat met een
tussenschaakje te voorkomen en won:
4,5-3,5. Al met al een prima overwinning
van een zeer gemotiveerd team, dat ervoor
ging! (Rien)

Zwijndrecht 3

1588

- De IJssel 3

1517

3,5

-

4,5

Lennard den Boer
Teus Slotboom
Alaun Tjiong
Wim van Vliet
Jaap Euser
Arie Huisman
Annemarie Slotboom
Ferry Wever

1648
1668
1566
1546
1510

-

1661

1
1
0
0,5
1
0
0
0

-

0
0
1
0,5
0
1
1
1

Rien Duine
n.o.
Hendrik Spee
Aad van der Meer
Frans Dubois
Ruben Evengroen
Ton van Smirren
Huibert Looren de Jong
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1588
1480
1452
1551
1297
1587
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de moordrechtse braderie en het probleem van de snoepverkoper
Al jarenlang is De IJssel met een schaakkraam aanwezig op de jaarlijkse braderie
in Moordrecht. Vele jaren was de schaakkraam voor Het Posthuis aan de
Dorpsstraat een publiekstrekker. De
Dorpsstraat behoort echter tegenwoordig
niet meer tot het braderiecircuit. Dat
maakt het minder gezellig, zeker nu de
organisatie niet meer berust bij de plaatselijke winkeliersvereniging maar in handen
is gegeven van een commerciële organisatie, Star Promotions. Ook het aantal kramen dat wordt bezet door plaatselijke verenigingen is, wellicht mede daardoor,
drastisch afgenomen.
Met een plaats aan de Kerklaan had De
IJssel dit jaar een uitstekende locatie. Met
Aad en Mick van den Berg, Pim te
Lintelo, Ronald Mandersloot, René
Ordelman, Sjaak in ´t Veld, Panc Vink en
Gerard van der Wouden was er over de
gehele dag ook een deskundige bezetting.
Vooral bij de jeugd was er de nodige animo. Aardig was het onderstaande probleem waar de snoepverkoper ons aan het
begin van de dag mee opzadelde.

Volgens de snoepverkoper een stelling uit
een partij tussen Aljechin en Capablanca.
Mat in vier voor de witspeler. De schakers
aan de kraam kwamen eruit, nu de lezers
van IJsselschaak nog. (Aad)

knsb-cijfers 2007
Elders wordt uitgebreid ingegaan op de jaarcijfers van de RSB. Hieronder in het kort de prognoses van de KNSB cijfers voor 2007 zoals
die waren bijgevoegd bij de vergaderstukken van de Bondsraad op 29 september jl. In totaal 20.383 leden betaalden in totaal 545.000
euro aan de KNSB. Volgens de prognoses blijkt dat inclusief subsidies en eigen bijdragen voldoende om de uitgaven te financieren.
Kosten
- Schaakmagazine/website
- Breedte schaak (verenigingsondersteuning, kadervorming)
- Jeugdschaak en talentontwikkeling (wedstrijden, training)
- Topschaak (wedstrijden o.a. EK, NK)
- Wedstrijdschaak (KNSB competitie, overige wedstrijden)
- Bijzondere projecten (SpeelZ)
- Organisatie en huisvesting

123
116
200
252
111
15
320
===
1137

subs
41
53
211
81
==
386

Financiering
bijdr
15
73
9
87
8
===
192

Resultaat
div
10
8
==
18

-123
-60
-74
-22
-16
-7
-239
====
-541

Organisatie en huisvesting is de grootste slokop. Met 194.000 euro is het personeel hier voor een belangrijk deel debet aan. Daarbij moet
nog worden aangetekend 203.000 euro wordt doorbelast naar activiteiten. De totale personeelskosten bedragen dus 397.000 euro. Ook
Schaakmagazine kost de nodige duiten, namelijk 116.000 euro. (Aad)
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uit het rsb-jaarverslag 2006-2007
-

-

-

Het ledenaantal liep terug van 2079
(miv 64 dubbelleden) naar 2041 (64).
Een stijging was er bij de allerjongsten, de pupillen, van 329 naar 385.
Maar terugloop bij senioren 1504 naar
1461, junioren 84 naar 70 en aspiranten 162 naar 127.
Dertien RSB-teams waren en blijven
actief in de KNSB competitie. Geen
kampioenschappen, wel twee degradaties. Zowel Krimpen a/d IJssel als
SO Rotterdam 2 degradeerden van de
2e naar de 3e klasse.
Aan de RSB-competitie werd deelgenomen door 107 teams (vorig jaar
114). Spijkenisse 2 werd RSB kampioen en promoveerde naar de landelijke competitie. Behalve het tweede
werd ook het derde van Spijkenisse
kampioen (klasse 3a). Succesvol
waren ook De Zwarte Pion met een
dubbelkampioenschap in de 3e klasse,
3-Torens (kampioenschap 2a, promotie 4a), Charlois Europoort (kampioenschap 2d, promotie 1b), Zwijndrecht (kampioen 4a, promotie 3c),
WSV (kampioen 1a, promotie 4c).
Minder goed verging het CSV, zowel

-

-

-

-

het eerste als tweede team degradeerden en het derde team werd uit de
competitie genomen. Ook Messemaker 1847, Sliedrecht en Groenoord
hadden met twee degraderende teams
geen goed jaar.
In de finale om de RSB-beker klopte
Rokado het team van RSR Ivoren
Toren.
Het jeugdclubkampioenschap voor de
A/B jeugd werd gewonnen door
Zwijndrecht. Bij zowel de C-, D- als
E-jeugd ging de eerste plaats naar
Messemaker 1847.
Het schoolschaakkampioenschap ging
bij het basisonderwijs naar de Tangram school uit de Rotterdamse wijk
Nesselande en bij het voortgezet
onderwijs naar het Driestar college uit
Gouda. Beide teams werden eveneens
kampioen van Nederland. De studenten van de Erasmus Universiteit werden studentenkampioen van Nederland.
Algemene jeugdkampioenen: Mark
Timmermans van Dordrecht (A),
Pieter Modderkolk van Papendrecht/
Alblasserdam en Sliedrecht (B), Mario
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-
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Terlouw van Messemaker 1847(C),
Sophia Thoma van Lombardijen en
Charlois Europoort (D), Tistan
Oosterbaan van Spijkenisse (E), Julian
Berger van SO Rotterdam (F), Wang
Yang van Klim-Op (G) en Daniël
Hofer van RSR Ivoren Toren (H).
Meisjeskampioenen: Simone ’t Mannetje van Spijkenisse (A), Henrieke vd
Knijff van Messemaker 1847 (B),
Naomi Snikkers van Messemaker
1847 (C), Sophia Thoma van Lombardijen en Charlois Europoort (D), Ida
Hondelink van Messemaker 1847 (E),
Anneloes Keijzer van De IJssel (F) en
Jennifer Juch van Spijkenisse (G).
Persoonlijk kampioen van de RSB
werd Harold van Dijk (Krimpen a/d
IJssel) en de inmiddels overleden Jan
van der Kooij (Erasmus) werd winnaar van de B-categorie.
Kampioen 60+ werd Jaap Rusch van
CSV en bij 50+ won Ruud van Caspel
(geen RSB lid!).
De viering van het 75 jarig jubileum:
een groot succes met een matige
belangstelling.
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geen hoofdrol voor ijsselschakers in pk rsb
In Rotterdam werd van 15 tot en met 25
augustus in twee groepen gestreden om
het persoonlijk kampioenschap van de
RSB. Die titel was uiteraard alleen weggelegd voor de winnaar van de eerste groep.
Om daar aan mee te kunnen doen moest je
minimaal een rating hebben van 1750 en
daarvoor tekenden 42 mannen en één
vrouw. Zij die een rating tussen 1750 en
1850 hadden mochten kiezen voor groep
A of B. Het ratingverschil in groep A liep
uiteen van 1735 tot en met 2272. Het
speeltempo was 40 zetten in 105 minuten
plus een resterende uitspeeltijd van 15
minuten.
Maar liefst 21 deelnemers, 50% dus,
speelden met hun club op KNSB niveau.

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Veen, Oscar van
Ruitenburg, Joost van
Drozdowski, Kacper
Plas, Rob van der
Spaan, Nathanaël
Rosmalen, Joost van
Keetbaas, Herman
Verhoeven, Leo
Tromp, Paul
Pietrow, Andrzej
Leij, Arjan van der
Kempen, Aernout van
Staal, Jaap
Dulk, Ton
Leer, John
Nieuwenhuizen, Hans van
Kranenburg, Leo
Karbaat, André
Juijn, Aad
Wit, Cor de
Markus, Aernout
Evengroen, Jan
Linde, Maurits van der
Ammerlaan, Richard
Doorn, Maarten van
Lintelo, Pim te
Snikkers, Naomi
Evengroen, Henk-Jan
Ypma, Peter
Cheung, Jan
Sluiter, Jan
Ruiter, Michiel de
Vredenborg, Carel
Houtman, Bart
Paus, Wim de
Dekker, Paul
Hubregtse, Sjoerd
Treure, Cor
Sparreboom, Wil
Oliemans, Cor
Houten, Arno van
Beek, Ruud van der
Smink, Meinte

Tien zelfs in de 1e klasse KNSB. Met
daarnaast nog 8 deelnemers van promotieklasse niveau was de tegenstand voor de
lager niveaus niet gering.
Van de 43 titelkandidaten waren er niet
minder dan 14 afkomstig van RSR Ivoren
Toren. Die voerden ook in de eindranglijst
de boventoon met 8 plaatsen bij de eerste
tien. De IJssel was in deze groep present
in persoon van Jan en Henk-Jan
Evengroen en Pim te Lintelo. Tegen het
RSR geweld konden zij niet op, maar alle
drie scoorden zij 50% goed voor een
plaats in de middenmoot. Hieronder de
einduitslag en de prestaties van de clubgenoten:

RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 2
Erasmus 1
RSR Ivoren Toren 2
Erasmus 1
Messemaker 1847 2
Overschie 2
Erasmus 1
Charlois Europoort 2
Charlois Europoort 2
Kr. a/d IJssel 1
Spijkenisse 1
Springende Peert 1
HZP Schiedam 1
Charlois Europoort 1
RSR Ivoren Toren 2
De IJssel 1
Spijkenisse 1
RSR Ivoren Toren 1
RSR Ivoren Toren 3
De IJssel 1
Messemaker 1847 3
De IJssel 1
Messemaker 1847 3
Messemaker 1847 2
Kr. a/d IJssel 2
Kr. a/d IJssel 2
Charlois Europoort 2
RSR Ivoren Toren 3
SO Rotterdam 2
RSR Ivoren Toren 3
RSR Ivoren Toren 2
SO Rotterdam 3
RSR Ivoren Toren 2
Dordrecht 1
3-Torens 1
Spijkenisse 1
Pap/Albl.dam 1

Ook hier kwamen zij elkaar tegen.
speel
niveau

score

tpr

rating

J

knsb1
knsb1
knsb1
knsb1
knsb1
knsb1
knsb3
knsb3
knsb3
knsb3
knsb3
rsbp
knsb3
rsbp
rsbp
knsb3
knsb1
rsb3
rsb1
knsb3
knsb3
rsb2
knsb1
knsb1
rsbp
rsb2
rsb2
rsb2
rsb2
knsb3
rsb2
rsb2
rsbp
rsbp
knsb3
rsbp
knsb3
rsbp
knsb3
knsb3
rsb1
knsb1
rsb2

6.0
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
0.5
0.5

2184
2272
2119
2201
2166
2177
1880
1967
1925
2061
1991
1872
2043
1950
2021
1912
1943
1965
1932
2013
1999
1987
2139
2119
1799
1957
1796
1873
1842
2010
1735
1776
1981
1829
1905
1897
1874
1845
2015
1897
1806
1944
1891

2391
2305
2312
2266
2212
2159
2141
2106
2067
2086
2060
2053
1990
2046
2068
1989
1929
1895
1893
1910
2001
1925
1916
1911
1948
1956
1888
1984
1888
1829
1779
1864
1844
1826
1867
1814
1806
1746
1802
1776
1744
1466
1525

0
0
x
1
0,5
1
0
1
-

resultaten
P
HJ
0
0,5
0
x
0
1
1
1
-

0
0
0,5
x
1
1
0
1

Qua aantal deed groep B met 41 weinig onder voor groep A. Qua rating wel, hier van 1297 tot en met 1816. Van De IJssel verschenen
hier Ruben Evengroen en Ton van Smirren achter de borden. Ruben haalde 2,5 punten binnen dankzij winst tegen Jaap Brokaar (1596,
Spijkenisse 4 ) en Marcel Tillemans (1623, Onesimus 2), en een remise tegen Frans Maas (1701, HZP Schiedam 2). Hij werd daarmee
32e. Voor Ton bleef de teller steken op het halfje dat hij kreeg toen er in de tweede ronde geen tegenstander was. Winnaar in groep B
werd Bart Voogt (CHESS 1) vóór Klaas de Ruijter (Shah Mata 1) en jeugdspeler Ricardo Klepke van Spijkenisse. (Aad)
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jeugdschaak onder nieuwe leiding
Het jeugdschaak had met de start van het
nieuwe seizoen te maken met de nodige
veranderingen. Hoofdoorzaak was het niet
meer beschikbaar zijn van Jan Evengroen
als jeugdleider. Gelukkig waren Sjaak in
’t Veld en Ton van Smirren bereid Gerard
van der Wouden de nodige steun te verlenen. Voorts blijft Mick van den Berg
actief voor de planning van training en de
competitie en organisatie van andere activiteiten (schoolschaaktoernooi, trainingswedstrijden tegen andere verenigingen).
Frank van de Pavoordt, oud-lid van De
IJssel, verzorgt daarnaast nog een aantal
speciale trainingen.
In de jeugdschaakgroep zijn een aantal
vertrouwde gezichten verdwenen. Bij Arie
en Jitse Macdaniël, Daan en Roel
Ellinckhuijzen was de schaaktrek over.
Van de familie Kanhai werd taal nog
teken meer vernomen en Bernard Evengroen en Jerome Jacobse kozen voor deelname aan de seniorencompetitie. Met de
score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anneloes Keijzer
Lotte vd Wouden
Marten Evengroen
Sydney Siahaya
Daniël Rook
Dylan Leenhouts
Roan de Jong
Wouter Schmahl
Jeroen Box
Lennard Macdaniël

98,0
91,5
90,0
61,0
51,0
47,2
37,7
34,3
33,0
10,0

komst van Wouter Schmahl resulteerde
dat in een groep van op dit moment tien
jeugdschaakleden.
Die groep startte enthousiast met het nieuwe schaakseizoen. Een half uur training
en een half uur voor de partijtjes. Op de
training werd aan de schaakkennis
gewerkt en ook werden gespeelde partijen
besproken. Eenmaal kon de schaakkennis
worden getest in een simultaanwedstrijd
tegen Ton van Smirren. Met popcorn als
pepmiddel werd het hem knap lastig
gemaakt. Zo wat alle jeugdleden speelden
tegen hem remise en Martin Evengroen en
Anneloes Keijzer haalden met supergoed
schaak zelfs een overwinning.
In de competitie zijn Marten Evengroen
en Sidney Siahaya, de nummers één en
twee van het voorgaande seizoen, de grote
kanshebbers. Zij blijken echter geduchte
concurrentie te krijgen van de twee echte
dames bij de jeugd. Marten kreeg klop
van Anneloes Keijzer en kon in zijn eerste
wd
w-r-v
rtg
tpr
6
6
6
5
4
4
5
5
6
4

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

829
820
815
795
610
698
690
511
760
578

Gerard van der Wouden was natuurlijk al
actief bij het jeugdschaak van De IJssel,
maar is daarnaast ook promotor van de
schaaksport van De Caroussel, de school
van zijn dochters Eva en Lotte. Met het
nodige succes, zo blijkt. Al een aantal
jaren wordt het schooljaar afgesloten met
een schaakproject en dat heeft er toe
geleid dat deze school inmiddels het sterkste schoolteam heeft in het Goudse basisonderwijs. De school heeft bij de opknapbeurt van het schoolplein zelfs plaats
ingeruimd voor een heus openluchtschaakspel, dat bij de opening van het
schooljaar feestelijk werd ingeluid met
een partij tussen Gerard en schoolmedewerker Petar Karabatkovic (zie foto).
Goed voorbeeld doet goed volgen, dus de
hoop is er dat ook de scholen in
Moordrecht de schaaksport zullen omarmen. Een schoolschaaktoernooi is in voorbereiding en als dat een succes wordt is op
dat gebied een goede stap voorwaarts
gezet. Niet alleen voor de schaaksport,
want schaken bevordert de leerprestaties
dus ook het onderwijs is er mee gediend.
(Aad)
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1013
924
891
750
700
686
630
613
546
425

partij tegen Dylan Leenhouts nog maar
net met remise ontsnappen. Maar de
andere vier, waaronder ook eentje tegen
concurrent Sydney, werden vlot gewonnen. Sydney verloor ook nog van de in
goede vorm verkerende Lotte van der
Wouden. Dat geldt zeker ook voor
Anneloes Keijzer. Zij verloor wel een partij tegen Lotte, maar boekte daarnaast vijf
maal winst. Zij voert nu dan ook de ranglijst aan. De dames doen het dus prima.
Nieuwkomer Wouter Schmahl en jongste
van de deelnemers doet het uitstekend. Hij
klopte inmiddels Jeroen Box en snoepte
ook Lotte een halfje af. Eenzelfde score
was er voor Dylan Leenhouts, maar daarbij was wel dat halfje tegen Marten en dat
telt extra. Voor Jeroen Box , Daniël Rook
en Roan de Jong was er tot dusver tweemaal winst en bij Lennart Macdaniël staat
de teller na vier partijen nog op nul.
De stand:
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een nieuwe wereldkampioen schaken
Op 13 september startte in Mexico het
WK-toernooi. Vrijwel onopgemerkt. Het
AD meldde in een twee-bij-twee-berichtje
de uitslagen. Op de KNSB-site kwam pas
na een aantal speelronden een berichtje
met een doorklikje. Daar is tegenwoordig
vrijwel alleen aandacht voor het Nederlandse schaak. Gelukkig hebben we nog
andere sites zoals www.chessvibes.com
en www.schakers.info en via die route
was de toernooisite gemakkelijk te vinden.
Er werd gespeeld in het Sheraton Centro

Histórico Hotel in Mexico City. Er was
zelfs een Nederlandse inbreng in dit
gevecht om de wereldtitel, want Loek van
Wely zat in het team van assistenten van
regerend wereldkampioen Kramnik. Het
totale prijzenfonds: 1,3 miljoen US dollars
(942.000 euri) met 390.000 dollar voor de
winnaar.
De acht deelnemers speelden tweemaal
tegen elkaar. Het speeltempo was 40 zetten in 2 uur, dan 20 zetten in 1 uur gevolgd door 15 minuten plus 30 seconden

per zet voor de rest van de partij.
Met een gemiddelde rating van 2750.8
was dit toernooi het sterkste WK in de
historie met een FIDE-categorie 21.
Fraaie partijen, maar soms ook teleurstellende remises. Anand won uiteindelijk
gemakkelijk en werd daardoor voor de
tweede maal wereldkampioen. In 2000
veroverde hij na winst in het k.o.-toernooi
de FIDE WK titel.

Eindstand in Mexico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anand
Kramnik
Gelfand
Leko
Svidler
Morozevich
Aronian
Grischuk

2762
2769
2733
2751
2735
2758
2750
2726

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

Gert Ligterink sprak in de Volkskrant van
een onomstreden kampioen. Zeven jaar
geleden, toen de schakers nog gebukt gingen onder twee verschillende kampioenschappen, won Anand het knock-out WKtoernooi van de wereldschaakbond FIDE,
dat plaatsvond in New Delhi en Teheran.
De enige smet op die titel was de geregeld
terugkerende vraag of hij ook zou hebben
gewonnen als die andere wereldkampioen,
Vladimir Kramnik, had meegedaan. Die
vraag hoeft Anand nu niet te beantwoorden. Kramnik deed mee in Mexico en
speelde bovendien lang niet slecht. Toch
moest de aftredende kampioen bij de eindafrekening een vol punt toegeven op zijn
veel slagvaardiger opvolger. `Anand
benutte zijn kansen, ik niet’, erkende
Kramnik. Anand zal alom worden erkend
als de onomstreden wereldkampioen en
niet als de toevallige winnaar van een
sterk bezet toernooi. Hij was de afgelopen
weken een klasse apart en ook op de
wereldranglijst heeft hij afstand genomen
van zijn concurrenten. Dankzij zijn triomf
in Mexico-stad doorbrak Anand voor de
tweede maal in zijn carrière de grens van
2800 ratingpunten. Die is in het verleden
alleen door Kasparov, Kramnik en
Topalov overschreden. Het WK-toernooi
verliep volgens Anand `als een droom’.
De voorbereiding op de partijen bleek
vrijwel steeds vlekkeloos en achter het
bord maakte hij nauwelijks fouten. Als
aanvaller was Anand genadeloos en in de
verdediging redde hij menig half punt
door inferieure eindspelen met gemak
remise te houden. Als enige van de acht

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

3
0,5/0,5
0,5/0,5
xxxx
0,5/0,5
0,5/0,5
0/0,5
0/0
0,5/1

4
0,5/0,5
0,5/1
0,5/0,5
xxxx
0,5/0,5
0,5/0
1/0,5
0,5/0

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

deelnemers bleef hij ongeslagen.
De wereldtitel zal in elk geval een jaar in
Anands bezit blijven. Volgend najaar
moet hij de eerste aanval zien af te weren
in een match van twaalf partijen tegen zijn
voorganger, die in de onderhandelingen
voorafgaande aan het WK het recht op
revanche heeft bedongen.
De nieuwe kampioen wil voorlopig nog
niet denken aan de zware opgave die hem
volgend jaar wacht. Maar de oude kampioen is er nu al mee bezig. `Vanaf morgen zal ik gaan nadenken over de vraag
hoe ik mijn titel kan heroveren’, zei
Kramnik nadat zijn laatste partij in
Mexico was geëindigd. Een zure verliezer
was Kramnik niet. Hij gaf Anand de lof
die hem toekwam en hij beperkte zich tot
de vaststelling dat een WK-toernooi en
een WK-match zeer van elkaar verschillen: `In een match is een score van plus
één voldoende, in een toernooi kom je
daar niet ver mee’. Kramnik is optimistisch over zijn kansen om opnieuw
wereldkampioen te worden: `Ik begrijp
dat het heel moeilijk zal zijn van een zo
groot speler als Anand te winnen. Mijn
troost is dat het me ook heel moeilijk lijkt
Kramnik in een tweekamp te verslaan.’
(Volkskrant 1/10)
Veel fraaie partijen in Mexico. Eén daarvan was de winst van Kramnik in de tweede ronde tegen Morozevich. Een voorgekookt stukoffer. Achteraf dient vooral
16…Ta7 geanalyseerd te worden want na
het mooie 18.Da4! is het al uit, aldus de
commentatoren.
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6
0,5/1
1/0
1/0,5
0,5/1
0/0,5
xxxx
0,5/0,5
1/0

7
1/0,5
0,5/1
1/1
0/0,5
0,5/0,5
0,5/0,5
xxxx
0,5/0

8
1/0,5
0,5/0,5
0,5/0
0,5/1
0,5/1
0/1
0,5/1
xxxx

9.0
8.0
8.0
7.0
6.5
6.0
6.0
5.5

Hieronder het indrukwekkende treffen
Kramnik-Morozevich:
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4. d4 dxc4
5.Lg2 a6 6.Pe5 Lb4+ 7.Pc3 Pd5 8. 0-0

8….0-0 Waarom geen 8….Pxc3?? De
redactie van IJsselschaak is zeer
benieuwd. 9.Dc2 Bekend is hier: 9.Ld2
c5 10.Pxc4 Pc6 11.e4 Pf6 12.d5 exd5
13.exd5 Pd4 Grigore-Simonyi, Odorheiu
Secuiesc 1992 9…b5 10.Pxd5 exd5 11.b3
c6 12.e4
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op een prachtige vrijpion, maar is vanaf
hier toch aan het wegglijden. 40...h5?!
41.Tg2 h4 42.Dxd6 Le7 43.Dxe5 Txb8
44.Dxb8+ Kh7 45.Dc7 Zwart heeft het
een beetje cadeau gegeven. Voor het eerst
staat wit nu duidelijk gewonnen. 45...Lf8
46.Dxf7 Txf7 47.Tg4 Tf1+ 48.Ka2 Th1
49.e5 Lc5 50.e6 Kh6 51.Tc4

f6 13.exd5 !! fxe5 14.bxc4 exd4 15.dxc6
Le6 16.cxb5 d3 Ta7? 17.c7 Dd4 18. Da4
Pd7 19.Le3 Dd6 20.Lxa8 Txa8 21.Lf4
Df8 22.b6 Pe5 23.Lxe5 Df3 24.Dd1 De4
25.b7 Tf8 26.c8D Ld5 27.f3 (1-0)
Dezelfde Morozevich nam echter wraak
en bezorgde Kramnik in de negende ronde
zijn enige nederlaag. Maar werd in de elfde ronde ook het slachtoffer van de nieuwe wereldkampioen. De partij AnandMorozevich ging als volgt:
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 a6 6.f3 e5 7.Pb3 Le6 8.Le3 Pbd7
9.g4 Pb6 10.g5 Ph5 11.Dd2 Tc8
12.0–0–0 Le7 13.Tg1 0–0 14.Kb1 Dc7
15.Df2 Pc4 16.Lxc4 Lxc4 17.Pd5 Lxd5
18.Txd5 f5 19.gxf6 Txf6 20.De2 Pf4
21.Lxf4 Txf4 22.Td3 Dd7 23.Pc1 Tcf8
24.a3 Kh8 25.Pa2 Dh3 26.Tg3 Dh5
27.Dg2 Th4 28.h3 Dh6 29.Tb3

Vanaf hier het commentaar van Lex
Jongsma in de Telegraaf van 6 oktober:
Terwijl drie zwarte zware stukken zich
uitsloven op de koningsvleugel, blijken de
zwarte damevleugelpionnen ineens een
grif object voor wits toren en paard.
29…b5 29...Tb8 30.Pb4 was zeker niet
beter. 30.Pb4 Th5 31.Df1 Th4, dreiging
Txe4 32.Dg2 Th5 33.Pxa6 Lh4 34.Tg4
Lf6 Dit bedoelde zwart met zijn mysterieuze torenzet op de 30e zet. Hij verdient
de pion op h3 terug. 35.De2 Txh3
36.Txb5 Ld8 37.Tb8 Stelt de pluspion
voorlopig veilig: 37..Thxf3, dan 38.Txd8.
37...Df6 38.Pb4 Txf3 Wint de pion toch
terug, maar tegen een prijs. 39.Pd5 Df7
40.Da6 Nu ligt de defensieve manoeuvre
40...Dd7 nog wel voor de hand. Wit zal
dan wel 41.Tg2 doen, dreigend Tb7, maar
zwart heeft dan toch weer Dh3. Een allerminst gemakkelijke stand Moro gooit het

50...h3! Een snelle vogel, een laatste
hoop.52.Txc5 h2 En nu? Haalt zwart geen
dame? 53.Pe3! Een sprookjesslot.
53...Ta1+ 54.Kxa1 h1D+ 55.Ka2 De4 En
nu? Zwart dreigt Dxe6+en Dxe3 en wat
kan wit nog? 56.Te5! De briljante door
Anand op zijn 51e zet geziene pointe. Op
Dxe5 volgt Pg4+ en op andere zetten promoveert wit. Bijvoorbeeld 56...Dc6 57.e7
De8 58.Pf5+ Kg6 59.Pd6 Kf6 60.Pxe8+
Kxe5 61.Pxg7 en we kunnen weer met
een schone lei beginnen. (1–0)

clubcompetitie:
wie wordt de opvolger van jan evengroen?
De heersende clubkampioen Jan Evengroen zal zijn titel niet prolongeren omdat
hij dit schaakseizoen niet of slechts sporadisch zal kunnen deelnemen. Dat belooft een interessante titelstrijd gezien de
felle strijd om de tweede plaats vorig seizoen. Henk-Jan Evengroen, Pim te Lintelo
en Frank Visser zijn gezien die uitslag dus
de grote kanshebbers. De marges zijn nog
klein aan het begin van de competitie,
veel wisseling in de ranglijst dus. Pim te
Lintelo gaat op dit moment met een minimale voorsprong aan de leiding. Hij verloor wel van zijn grote concurrent HenkJan Evengroen en verspeelde ook een
halfje aan Frank Visser. Voor Henk-Jan
Evengroen in zijn nog maar drie gespeelde partijen nog slechts puntverlies door
remise tegen Ronald Mandersloot.
Daarmee behoort ook hij zeker tot de titel-

kandidaten. Bij Frank Visser is dat nog
niet zo duidelijk. Na vier remises toch een
kleine achterstand. Behalve de hiervoor
genoemde kanshebbers moet op basis van
de resultaten in de eerste periode zeker
ook Ad Multem aan de titelkandidaten
worden toegevoegd. Verlies tegen Pim te
Lintelo en een halfje tegen Frank Visser,
dat wel, maar ook viermaal winst. Ronald
Mandersloot zou ook een hoofdrol kunnen spelen, maar zijn werk zal voor dit
doel wel weer een te grote sta-in-de-weg
kunnen zijn. Zowel Justin Jacobse als
Henk-Jan Evengroen moesten ervaren dat
het tegen hem kwaad kersen eten is.
Vervolgens een groep outsiders die stuk
voor stuk voor verrassingen kunnen zorgen. Een opvallend goed gestarte Rien
Duine (met Ad Multem de enige deelnemer met vier winstpartijen), een nog onge-
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slagen Hans Lodeweges, Gerard van der
Wouden en de nog niet echt in supervorm
verkerend broers Jacobse. Ook routinier
Wim van Vuuren, die pas vanaf ronde vijf
meespeelde, kan ongetwijfeld nog verrassend uithalen. Een brede middengroep
aangevoerd door de IJsselsecretaris en
Teus Boere. De laatste is na tweemaal
winst en driemaal remise nog steeds ongeslagen, ook een prima begin van de competitie dus. Dat geldt zeker ook voor Ton
van Smirren, die verrassend uit de starblokken kwam en tot dusver alleen in
Panc Vink en Leen Boonstra zijn meerdere moest erkennen. Maar daarnaast driemaal winst en tweemaal remise. Wat
tegenvallend in deze middengroep René
Ordelman en Mick van den Berg. Beiden
speelden echter nog weinig wedstrijden
en boekten daarin ook nog eens een matig
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resultaat. Met driemaal verlies ook een
mager resultaat voor Leen Boonstra in
deze eerste periode. Jeugdkampioen
Bernard Evengroen, de beste van de
staartgroep, moet nog wennen bij de
senioren. Wel winst tegen zijn grote concurrent uit de jeugdcompetitie, Jerome

Jacobse, en ook tegen Bastiaan Rietveld
en de in deze competitie debuterende
Hans Kortrijk. De laatste boekte een vijftig procent score en dat is zeker geen
slecht debuut voor een beginnend schaker.
Eveneens een vijftig procent score en dus
een aardige competitiestart voor Jan Vink.

Voor de overigen geen winstpartijen en
veel nullen. Voor Bastiaan Rietveld nog
een halfje in een enerverend duel tegen
Ton van Smirren en een enkel punt voor
Sjoerd Rietveld, die zijn vader klopte.

De stand:

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.
31.
32.

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

gr resultaten tot en met 7e ronde

gt avc na

A
A
B
A
A
A
B
A
B
B
C
A
B
A
C
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
D
C
D
C
D
D
C

1x
1x
1x
-

FV 0,5, RO 1, HJE 0, WV 1, AM 1
LJ 1, RM 0,5, PL 1
MB 1, JJ 1, FV 0,5, LJ 1, PL 0, GW 1
PL 0,5, AM 0,5, HL 0,5, GW 0,5
JJ 1, HJE 0,5
RM 0, AM 0, HL 0,5, MB 1, LJ 1
HLJ 1, LJ 0, SV 1, HLJ 1, AB 1
RO 0,5, GW 0,5, JJ 0,5, FV 0,5
LB 1, HL 0,5, AB 0,5, FV 0,5, AM 0
LB 1, GW 0,5, TB 0,5, RD 0, SV 0,5
FD 0,5, BR 1, PV 1, AB 0,5, LB 0,5
HJE 0, RD 1, AM 0, JJ 0
AM 0, JJ 0, SV 1
EJ 1, TS 1, TB 0, FD 1, WV 0
HL 0,5, PL 0
PL 0, PV 1
GW 0, AB 0, HLJ 1, SV 0, TB 0,5, TS 1
RD 0, LB 1, MB 0, AB 0,5
TB 0,5, AvM 0,5, BE 1, PV 0, HK 0,5
RD 0, BE 1, LB 0, RD 0, BR 1, JV 1
FD 0,5, JV 1
BR 0,5, HK 1, PV 0, JV 0,5, BE 1, JeJ 1, LB 0
JeJ 1, HK 1, HLJ 0, FD 0, TS 0, BR 1
TS 0, BE 0, EJ 1, BR 1, FD 0,5
SR 1, BR 1, TS 0,5, AvM 0, HLJ 0
JV 0, BR 1
PV 0, HK 0
BE 0, TS 0
TS 0,5, TB 0, JV 0, SR 0, HLJ 0, HK 0, BE 0

2x
2x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x
1x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

2x
1x
3x
1x
1x
1x
1x
2x
5x
1x
3x
5x
1x
2x
2x
4x
1x
2x
2x
6x
4x
4x
5x
6x

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

1900
1862
1730
1881
1843
1825
1654
1768
1711
1636
1503
1787
1749
1919
1560
1806
1717
1692
1673
1484
1579
1522
1409
1447
1465
1428
1617
1352
1541
1390
1371
1598

1911
1903
1877
1825
1856
1782
1756
1756
1718
1641
1604
1709
1700
1868
1607
1748
1709
1582
1622
1521
1548
1569
1481
1441
1452
1454
1623
1387
1469
1361
1169
1608

89
88
85
79
82
75
72
72
68
62
59
68
67
84
59
71
68
57
60
52
54
56
50
47
48
48
60
44
49
42
33
59

424
418
418
355
353
338
337
327
317
287
281
278
271
266
263
262
259
245
244
236
234
232
230
199
198
195
180
166
165
138
134
105

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.
Op basis van de ranglijst wordt ook na elke periode van zes speelronden een periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld. De
deelnemers zijn hiervoor op basis van KNSB rating ingedeeld in vier groepen. Degene met het hoogste aantal punten per groep wordt
periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak, die aan het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
Eindstand 1e periodekampioenschap:
Groep A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Ronald Mandersloot
Frank Visser
Hans Lodeweges
Léon Jacobse
Justin Jacobse
Jan Evengroen
René Ordelman

Groep B
372
367
314
306
279
266
263
245
213

Ad Multem
Gerard vd Wouden
Rien Duine
Aad vd Berg
Wim v. Vuuren
Mick vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Leen Boonstra

Groep C
347
292
287
249
225
218
200
193

Teus Boere
Panc Vink
Frans Dubois
Huibert Looren de Jong
Aad vd Meer
Ruben Evengroen
Erik-Jan Noomen
Hendrik Spee
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Groep D
241
225
203
195
194
165
131
84

Ton v. Smirren
Jan Vink
Bernard Evengroen
Hans Kortrijk
Sjoerd Rietveld
Bastiaan Rietveld
Jerome Jacobse

203
169
161
156
134
121
112
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varia
-

-

Een aantal wijzigingen in de ledenlijst. Met ingang van oktober werd Wim van
Vuuren uit Waddinxveen opnieuw lid van De IJssel. Wim was eerder lid van
november 1990 tot juli 1994. In het seizoen 1990/91 was hij clubkampioen.
Behalve vast lid van het eerste team in die jaren maakte hij ook deel uit van het
team dat in 1992 de finale bereikte in de RSB bekercompetitie. Wim is inmiddels
82 jaar en daarmee dus de nestor onder de IJsselleden. Cor IJsselsteijn was al enige malen te gast op, maar vanwege verblijf in Indonesië krijgt dat pas vanaf maart
een definitief karakter. Cor woont in Moordrecht, Land voor Water 41.
Arie Macdaniël heeft tijdelijk zijn lidmaatschap beëindigd. Een herscholingscursus legt gedurende twee jaar beslag op de maandagavond, zodat schaken er voorlopig niet meer in zit.
Ook bij de jeugd de nodige afmeldingen: Daan en Roel Ellinckhuijzen, Arie
Macdaniël jr en Jitse Macdaniël en ook de familie Kanhai is dit nieuwe seizoen
niet meer gesignaleerd.
Na veel wikken en wegen is het nieuwe materiaal voor de RSB wedstrijden aangekocht. Op 29 oktober werd het in de wedstrijd De IJssel 1 tegen Groenoord 2 ingewijd.

de ijssel 1 wint ook met grote cijfers van groenoord 2
‘schwindeltje’ leverde hem toch nog de
volle winst op. Dat lukte niet bij broer
Léon. Piet Sodderland, al vele jaren de
wedstrijdleider bij Groenoord, bood knap
tegenstand. Er kwam een remise-aanbod.
Aannemen of niet? Dat is altijd lastig bij
partijen die vooruit worden gespeeld. Je
kan niet anticiperen op de wedstrijdsituatie. Léon ging akkoord en zo moesten
de vijf mannen van Groenoord op 29 oktober een 2,5-0,5 achterstand goed maken.
Een als immer vredelievende Hans
Lodeweges liet al snel zijn zesde remise
op rij in dit seizoen aantekenen. Dat hielp
de tegenstanders niet echt. Het werd voor
hen nog beroerder toen René Ordelman
tegen Groenoordvoorzitter Van Mullem,
na een ogenschijnlijk pionoffer zonder
compensatie, een koningsaanval bekwaam
tot winst voerde en een 4-1 stand op het
formulier liet verschijnen. Frank Visser,
die als invaller voor Ronald Mandersloot
achter het bord verscheen, bracht de stand
vervolgens op 5-1. Na zorgvuldig
manoeuvreren rekende hij in een weder-

Het tweede team van Groenoord behoorde
zowel in het seizoen 2004/05 als in
2005/06 tot de tegenstanders van De
IJssel 2. Beide malen trok het IJsselteam
aan het langste eind. Door ledenverloop
bij Groenoord is inmiddels ook de kwaliteit van het team beduidend minder
geworden. In 2004/05 nog een gemiddelde rating boven de 1700, maar een jaar
later al op het huidige niveau. Het team
bestaat nu uit spelers die toen voornamelijk in het derde team speelden.
Met gemiddeld zo’n 250 ratingpunten
minder leek ook dit tweede van Groenoord een makkie voor De IJssel 1. Het
derde team van WSV dat op hetzelfde
tijdstip aantrad tegen De IJssel 3 was op
papier ongeveer even sterk! Daarbij kwam
ook nog dat bij de Schiedammers één
teamlid verstek moest laten gaan. Twee
vooruit gespeelde partijen waren voor hen
ook al niet naar tevredenheid verlopen.
Justin Jacobse had met nodige moeite
gewonnen. Een stuk tegen twee pionnen
achter dreigde hem fataal te worden. Een

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

De IJssel 1

1885

Pim te Lintelo
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Léon Jacobse
René Ordelman
Frank Visser

1957
1987
1873
1816
1893
1784
1868
1905

-

zijdse koningsaanval beter dan zijn tegenstander. Dat betere rekenwerk was er ook
bij Pim te Lintelo. Die maakte met fraai
spel de speeltijd vol en rondde af met een
winnende slotactie. Toen werd alle aandacht gericht op Henk-Jan Evengroen. Die
was in een fel gevecht gewikkeld met Cas
Sodderland. Met kunst en vliegwerk
pareerde hij een koningsaanval via opmarcherende koningspionnen met een
aanval via de damevleugel. Een remiseaanbod werd geweigerd. Het hersenwerk
moest op volle toeren draaien, maar beiden bleven bij de les. Sodderland trapte
niet in een torenoffer en sloeg pas toe toen
het nemen van de toren geen gevaar meer
opleverde. Met drie pionnen voor de toren
waren er voor Henk-Jan wellicht nog kansen. De bedenktijd werd echter schaars en
zijn tegenstander vond het welletjes en
bood weer remise aan. Aangenomen
natuurlijk en dus een 6,5-1,5 eindstand.
(Mick/Aad)

Groenoord 2

1628

6,5

-

1,5

Ad de Veld
N.O.
Cas Sodderland
Bart vd Sloot
Gilles Deegeling
Piet Sodderland
Wim v. Mullem
André v. Mastrigt

1726

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

-

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

1646
1535
1616
1629
1694
1553
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de ijssel 3 de mindere van wsv 3
Het derde team van WSV degradeerde
vorig seizoen uit de 2e klasse. Tegen De
IJssel 2 werd het toen een 7-1 nederlaag
voor de Waddinxveners. Van dat team
maakten alleen Wim van de Hoek en
Chris de Kogel deel uit. Aanvulling kwam
vanuit het vierde team en WSV 2 leverde
kopman Nico Dannis. Een geheel ander
team dus nu.
Erik-Jan Noomen voor deze gelegenheid
door teamleider Rien Duine aan het eerste
bord geplaatst was volstrekt kansloos
tegen de als altijd aanvallende acties van
Dannis. Na 15 zetten konden de stukken
weer in de doos en stond het 0-1. Ook bij
Ruben Evengroen leek het snel mis te
gaan toen hij een vol stuk weggaf. Hij
vocht zich echter knap terug en veroverde,
tegen inlevering van twee stukken, de
dame . Er volgde nog een boeiend gevecht

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Erik-Jan Noomen
Teus Boere
Rien Duine
Hendrik Spee
Ruben Evengroen
Panc Vink
Aad vd Meer
Huibert Looren de Jong

1468
1488
1661
1588
1551
1528
1480
1587

en tegenstander Henk Stam was zichtbaar
opgelucht toen Ruben zijn remiseaanbod
accepteerde. Ook bij Aad van der Meer
geen winstkansen. Hij moest strijden voor
remise en dat is hem wel toevertrouwd.
Het werd echter pas een feit toen er nog
slechts enkele pionnen restten, 1-2 voor
WSV inmiddels. Intussen was het bij Panc
Vink misgegaan. Een overzien tussenschaakje kostte een stuk en toen liep hij
achter de feiten aan (1-3). Positieve
berichten kwamen er van de strijd op bord
vier. Hendrik Spee speelde hier een prima
aanvallende partij die na een aantal fraaie
zetten met winst werd afgesloten (2-3).
Een stand die nog mogelijkheden bood,
maar gezien de situaties op de borden het
ergste deed vrezen. Teus Boere was in de
verdediging gedrongen en kreeg te maken
met toenemende druk op zijn koningsstel-

-

ling die uiteindelijk niet meer viel te pareren. Ook bij Huibert Looren de Jong leek
het mis te gaan. Hij was twee pionnen
achter gekomen en dat leek in het toreneindspel een gelopen koers. Een foutje is
echter snel gemaakt en Huibert kon alsnog
remise afdwingen. Ook in de laatste partij
zag het er slecht uit voor De IJssel. Rien
Duine was ditmaal ernstige tijdnoodproblemen niet ongeschonden doorgekomen.
Hij kwam een vol stuk achter.
Desondanks weigerde hij te capituleren en
ging voor een laatste kans in de uitvluggerfase. Die kans kwam toen hij met een
vork een toren kon veroveren. Stelling en
tijd waren toen voldoende om de aangeboden remise te accepteren. Een 5-3
winst voor WSV ditmaal. (Mick/Aad)

WSV 3

1604

3

-

5

Nico Dannis
Wim vd Hoek
Henk Erkelens
Theo Goor
Henk Stam
Jan Muit
Ton Kuiper
Chris de Kogel

1698
1617
1514
1612
1646
1615
1596
1531

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

-

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

rsb-competitie uitslagen
Hieronder de tot nu toe bekende resultaten van de eerste wedstrijden in de RSB-competitie in de klasse 2b, 2c en 3a.
klasse 2b:
Erasmus 3
De Zwarte Pion 2
Groenoord 2
Shah Mata 3
De IJssel 1
Erasmus 3
Hendrik Ido Ambacht 1

1762
1529
1620
1620
1885
1765
1746

-

Hendrik Ido Ambacht 1
De IJssel 1
SO Rotterdam 4
Barendrecht 1
Groenoord 2
De Zwarte Pion 2
Barendrecht 1

1695
1884
1796
1773
1628
1498
1773

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

-

3,5
7,5
6
7
1,5
2
3,5

klasse 2c:
Erasmus 5
De IJssel 2
CHESS 2
Messemaker 1847 3

1565
1717
1698
1790

-

De Zwarte Pion 1
SO Rotterdam 5
Shah Mata 2
IJsselmonde 1

1744
1630
1729
1799

2,5
3,5
2
2,5

-

5,5
4,5
6
5,5

klasse 3a:
Messemaker 1847 4
WSV 3
Moerkapelle 3
Zwijndrecht 3
De IJssel 3

1610
1639
1343
1588
1544

-

Charlois Europoort 4
RSR Ivoren Toren 5
Papendr./Alblasserdam 2
De IJssel 3
WSV 3

1680
1683
1555
1517
1604

2,5
6
0
3,5
3

-

5,5
2
8
4,5
5
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uit de media
Schaken heeft een positief effect op hersenstimulatie en concentratie, aldus de
liefhebbers. Maar niet voor iedereen is het
een gezonde sport, zo bleek uit een artikel
van Hans Klippius in het AD van 4 augustus. De Australische grootmeester Ian
Rogers stopte op doktersadvies met
onmiddellijke ingang met schaken. Bij
hem leidde het tot hoge bloeddruk.
Ongezonde stress aldus de medici.
Medicijnen kon hij lange tijd, vanwege
dopingregels niet gebruiken. Inmiddels is
vrijstelling om gezondheidsreden mogelijk. Rogers vraagt zich af of hij die had
gekregen. Bovendien bleek een goed
medicijn moeilijk te vinden. Zijn bloeddruk bleek tijdens partijen enorm op en
neer te gaan.
Rogers woont al 20 jaar (zonder vaste verblijfsvergunning!) in Nederland.
Interessant is zijn mening over de schaaksport hier. ‘Nederland is een ideaal land
voor een schaker. Hoewel het schaken wel
minder populair is dan vroeger. Dat komt
omdat Timman niet meer in de top speelt.
Hij was belangrijk voor het Nederlandse
schaken.’ Over de toekomst van het
Nederlandse schaak is hij niet echt optimistisch. ‘Er komt nu een goede lichting
aan met spelers als Stellwagen, L’Amie en
Smeets, maar ik ben bezorgd over de
generatie daarna. De welvaart in Nederland is voor het schaken eigenlijk te groot.
De meeste schakers kiezen voor andere
richtingen die lucratiever zijn. Je hebt
voor het schaken eigenlijk een periode
zoals in Engeland onder Thatcher nodig.
Toen groeide het aantal grootmeesters
daar van twee naar 25, omdat er niet veel
banen waren en het schaken een manier
van leven was’.
Het Grand Slam Schaakfestival “Bilbao
Final Masters Tournament 2008” zal worden gehouden in Bilbao, hoofdstad van
Vizcaya. De data en prijzen van het toernooi zijn al bevestigd; het vindt plaats van
15 tot en met 27 september 2008 en het
zal waarschijnlijk een van de beste
schaaktoernooien in de geschiedenis worden. Het totale prijzenfonds voor het toernooi is 400.000 euro, € 150.000 voor de
eerste prijs, wat de hoogste prijs in een
internationaal schaaktoernooi is, de prijs
voor het FIDE-wereldkampioenschap niet
meegerekend.
De spelers die meedoen in de Masters
Final zullen de winnaars zijn van de volgende toernooien: Corus (Wijk aan Zee,
11-27 januari), Linares (Spanje, 15 februari - 9 maart), MTEL (Sofia, Bulgarije, 6-

18 mei) en Ciudad de México (Mexico,
21 juni - 6 juli). Aan deze vier winnaars
zullen nog twee spelers worden toegevoegd, die hun plaats verdienen door een
ander toptoernooi te winnen of speciaal
door de organisatie worden uitgenodigd.
Het primaire doel van de Grand Slam
Toernooien is om het schaakspel meer
waardigheid te geven en te moderniseren,
dit alles samen met het doel om het eliteschaak om te turnen tot een fantastisch
sportspektakel. (ChessVibes 14/8)
De FIDE heeft op haar website de qualifiers gepubliceerd voor de World Cup
2007 (22 november - 16 december 2007 in
Khanty-Mansyisk, Rusland). De lijst is
nog niet volledig maar inmiddels zijn 94
namen bekend. En die liegen er trouwens
niet om. Als Kramnik niet wint in Mexico
(wat later gebeurde), reizen deze 128 spelers in november helemaal af naar
Khanty-Mansyisk om tegen elkaar te
knokken, terwijl Veselin Topalov vanuit
zijn luie stoel toekijkt tegen wie hij een
match mag gaan spelen. Hij had ervoor
getekend niet in Mexico mee te doen
omdat hij toch altijd een nieuwe (re)match
kon organiseren tegen Kramnik als hij zou
verliezen, maar dat bleek nogal lastig. En
inderdaad, dat was wat oneerlijk, maar
deze beloning (de winnaar van de World
Cup speelt een match tegen Topalov en de
winnaar daarvan mag een match spelen
om het wereldkampioenschap tegen
Anand of Kramnik) is ook wel weer wat
veel van het goede. (Chessvibes 14/8)
Op 13 Augustus werd in Moskou
Aleksandr Pichushkin aangeklaagd voor
het plegen 49 moorden. De man wordt in
Russische bladen de’ Schaakbord Maniak’
genoemd. Dit omdat hij zei van schaken te
houden en een slachtoffer wilde hebben
voor elk van de 64-velden van het schaakbord. Zelf beweerde hij dat hij 62 moorden had gepleegd, maar bewijs daarvoor
ontbrak. Op zijn schaakbord waren op de
velden getallen bevestigd oplopend tot 62.
Pichushkin bedwelmde veel van zijn
slachtoffers met wodka en gebruikte het
schaakbord ook om de doppen van de
wodkaflessen te bewaren. (Helen
Womack-Timesonline 14/8, Misha
Japaridze-Washington Post 13/8). Op 30
oktober werd via diverse media bekend
dat hij door de rechtbank tot levenslang
was veroordeeld wegens 48 moorden en
drie pogingen tot moord.
Het 15e WK voor computerschaakprogramma’s werd gewonnen door het
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programma Rybka. ACP (Association of
Chess Professionals articles) publiceerde
op 27/7 een interview met IM Vasik
Rajlich die, na de start van het project in
maart 2003, vanaf oktober 2005 full time
aan dit programma werkt. Voor hem is het
wel duidelijk dat de top van de schaakprogramma’s beter zijn dan beste schakers
van vlees en bloed. Er zijn op grond van
de huidige resultaten geen aanwijzingen
dat er een verschil is tussen tactische en
positionele spelers, aldus Rajlich. De
theorie dat positionele spelers meer kans
zouden maken zou wellicht enige betekenis hebben.
In Mexico, tijdens het WK-toernooi, werd
het programma overigens geklopt door het
programma Zappa, de wereldkampioen uit
2005 en vicekampioen dit jaar. Zappa won
de match (10 partijen, met een speeltempo
van 60 minuten plus 20 seconden per zet)
met 5,5-4,5. Interessant is het commentaar
op Chessvibes bij de vierde partij op
15 oktober: ‘Rond zet 100 bood de
Rybka-operator het Zappa-team remise
aan. (Een interessante kwestie is overigens dat als het Zappa-team het had aangenomen, dat de arbiter David Levy het
met het remiseaanbod eens had moeten
zijn. Een van zijn taken is te controleren
of de engines allebei denken dat het remise is, niet slechts de operators!). Maar…
de Zappa-operator weigerde het remiseaanbod! Verrassend genoeg, aangezien ze
nul winstkansen hadden. (Wel een
onneembare vesting, maar zeker niet meer
dan dat.) Nu had ik dus de kans om
meteen ter plekke te vragen wat er aan de
hand was, aangezien engines geen oren
hebben. Hier komt het: de Zappa-operator
wist dat als de partij nog een tijdje zo
doorgaan, er snel 50 zetten zouden zijn
gedaan zonder pionzetten of slagen. Hij
wist dat Rybka dan een pion zou offeren,
aangezien de engine de 50-zettenregel
begrijpt en omdat de evaluatie op dat
moment op hoger dan 0.00 stond (vanwege de materiële plus) was een pionoffer
de enige manier om de partij te continueren. Dus door het remiseaanbod te
weigeren, wist het Zappa-team dat ze snel
een pion zouden winnen! Deze opmerkelijke strategie leverde Zappa uiteindelijk het volle punt op en deed mij de
speelzaal vol onbegrip verlaten.
Epiloog: het lijkt vreemd dat de arbiter
een remise moet goedkeuren maar niet het
aanbieden, accepteren of weigeren van
een remiseaanbod. Een mogelijkheid om
de engines nog meer te verbeteren is misschien om ze zo te programmeren dat ze
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zelf remise kunnen aanbieden. Maar ja,
dan wordt zo’n match wel erg onmenselijk…’.

lijk worden mijn werkzaamheden overgenomen door Henk de Kleijnen, voorheen
wonend in Alphen en schakend bij Messemaker 1847. Tot ziens, Dick de Jong

In het tweede nummer van Matten weer
een aantal bijzondere schaakverhalen.
Herinneringen van Jan Timman aan
Mikhail Tal, een oud-wereldkampioen
met een verwoestende levensstijl die in
1992 op 56 jarige leeftijd overleed. Larry
Evans, de man die jaren optrok met
Bobby Fischer, vertelt over de Bobby
waar we van hielden. Alexander
Münninghof doet uit de doeken waarom
hij een vergeefse reis naar Bakoe maakte
om Kasparov te interviewen. Dirk Jan ten
Geuzendam beschrijft het duurste vluggertje aller tijden. Een beslissend snelschaakpartijtje tussen Anand en Adams
aan het slot van het WK toernooi te
Groningen in december 1997 om 384.000
dollar. Marije Randewijk vraagt zich af of
Magnus Carlsen een normaal wonderkind
is en Gert Ligterink klapt uit de school
over de discipline tijdens een Europees
teamkampioenschap in 1983. Dit en nog
veel meer is te lezen in dit prachtig
schaaktijdschrift van 127 pagina’s dat
maar tweemaal per jaar verschijnt.

Om het eerste team van Messemaker te
redden van degradatie verscheen de voormalige kopman Gert-Jan Ludden eind
vorig seizoen weer achter het bord bij de
Goudse schakers. Dat zal ook dit seizoen
het geval zijn, wat de kansen op een kampioenschap duidelijk vergroot. "Deze club
heeft mijn hart veroverd", aldus laat
Ludden weten in een interview in het AD
van 11/9 aan ex-teamleider Henk de
Kleijenen. "Er is kameraadschap, sfeer en
een goede organisatie. Het is de laatste
jaren naar buiten toe dan misschien wat
stilletjes geweest, maar er zit nog genoeg
pit in. De jeugdafdeling ontwikkelt zich
fantastisch onder de bezielende leiding
van Peter Scheeren. En al wil ik de verwachtingen eigenlijk wat dempen, toegegeven moet worden dat het eerste team
goede kansen heeft. Er is een mooie
balans tussen ervaren en jeugdige krachten. Het kan van details afhangen. Maar
als de teamgeest goed is, moet het kunnen
lukken."

Lange tijd was Dick de Jong de man die
de schaakverslaggeving met betrekking
tot de resultaten van de streekverenigingen verzorgde in het voormalige dagblad
Rijn en Gouwe. Met het verdwijnen van
dit blad eindigde ook die verslaggeving.
In het AD Groene Hart kreeg hij nog
beperkte ruimte die alleen kon worden
gevuld met info over de resultaten van de
in de KNSB spelende teams. Half september meldde hij:
Beste schaakvrienden, Wegens niet-droevige privé-omstandigheden stop ik met
onmiddellijke ingang met de schaakverslaggeving in AD Groene Hart. Maar niet
getreurd: met ingang van even onmiddel-

Waartoe liefde voor schaken kan lijden.
David Levy, een Londense schaakmeester, kreeg ooit bekendheid bij de ontwikkeling van de schaakcomputer. Daardoor
raakte hij geïnteresseerd in relaties tussen
mensen en kunstmatige levensvormen.
Door het spelen tegen vele schaakcomputers raakte hij geïnspireerd om te onderzoeken hoe het contact tussen mensen en
robots verloopt. Hij schreef zich in aan de
Universiteit van Maastricht en promoveerde daar begin oktober op zijn doctoraal scriptie ‘Intieme relaties met kunstmatige partners’. Volgens Levy is in 2050
seks en trouwen met robots heel normaal
(AD 13/10).
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Het werd ruim uitgemeten in de pers,
‘Kasparov wil president van Rusland worden’. Door de oppositiebeweging Het
Andere Rusland, een coalitie die liberalen,
nationalisten en progressieven verenigt
die afwillen van president Vladimir
Poetin, werd hij eind september op hun
eerste landelijk congres gekozen als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij
kreeg de stemmen van 379 van de 494
afgevaardigden afkomstig uit heel
Rusland. De Russische presidentsverkiezingen zijn op 2 maart 2008, wanneer de
Russen een opvolger kiezen voor de huidige sterke man in het Kremlin.
Uit onderstaande berichten in het AD
blijkt dat het met de actuele kennis van de
schaaksport bij de sportredactie slecht
gesteld is.

