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van de redactie
IJsselschaak 77 blikt terug op een periode
druk bezet met schaakactiviteiten. Voor
website bezoekers ten dele oud nieuws,
want dat is de plaats voor het actuele
nieuws. Met aanvullingen en achtergrond
informatie is het hier verpakt in een nieuw
jasje en voor de historie vastgelegd.
Veel nieuws van de RSB competitie, die
draait in deze periode op volle toeren. De
IJssel 1, door tegenstanders omschreven
als mastodonten, ligt op de gewenste kampioenskoers, slechts vier bordpunten werden er gemorst. Eén van die bordpunten
kreeg een extra vermelding. Het tweede
team stuitte op een bijzondere tegenstander en kreeg op curieuze wijze een matchpunt cadeau en dat nog wel van de
Goudse Messemakers. Voorts ook nog
wonderlijke avonturen in de viertallencompetitie. De RSB bekercompetitie eindigde in mineur, maar liet voor de liefhebbers een fraai schaakavontuur achter.
Die RSB competitie is voor veel IJsselspelers de enige manier om aan hun rating
te werken. Een overzicht over de ratingontwikkeling toont de stand van zaken.
Twee IJsselspelers bij de eerste 1500 op
de KNSB ratinglijst die circa 13.000
personen telt. Bij de RSB hebben wij in de

groep t/m 16 jaar zelfs een nummer één.
Bij de jeugd doen de meiden van zich
spreken. Mooie toernooiresultaten en zelfs
een RSB kampioene die nu naar het NK
gaat. De schoolschaakkampioen van
Gouda schaakt bij De IJssel al bij de senioren. Een debutant is nog lang niet zo ver,
maar maakte daar wel furore, goed voor
uitgebreid persnieuws. Op de valreep nog
meer heugelijk nieuws van het RSB jeugd
PK. De IJssel’s sterkste jeugdspeler werd
kampioen bij de B-jeugd en ook hij gaat
dus naar het NK.
Een vereniging kan niet zonder historie en
met het 45 jarig bestaan in het verschiet
blikte IJsselschaak 25 jaar terug.
Gezichten kregen een ander uiterlijk, net
als de ranglijsten van die tijd. Met de
terugkomst van een oud-lid kreeg de historie een extra lift. Een KNSB lidmaatschap van meer dan 65 jaar, een erespeld
waardig en dat gebeurde ook.
Recente historie is terug te vinden in het
jaaroverzicht 2007, daar zoek je in andere
schaakperiodieken ter vergeefs naar. Ook
Bobby Fischer is geschiedenis. Speciale
aandacht voor de loopbaan van de op
17 januari overleden wereldkampioen
1972-1976.

Veel meer van het heden is het invitatietoernooi. Voor het triotoernooi was weer
massale belangstelling. Dat kan van het
komende toernooi om de Zilveren Dame
nog niet worden gezegd.
In de clubcompetitie inmiddels een duidelijke aftekening van de titelstrijd. Gaat de
titel van vader naar zoon? Niet geheel
onverwacht staat dezelfde naam boven
aan de ranglijst van de rapidcompetitie.
Nummer twee is bezig aan een inhaalrace,
maar heeft voor de eindzege vrouwe
Fortuna wel nodig.
Zoals altijd ook weer aandacht voor bijzondere schaakberichten uit de media
zoals schaakstukken als wapen voor protestacties, het afscheid van Jongsma, voorbeelden van hedendaags grootmeesterschaak, arrestatie van een schaakbobo,
toekomstplannen van Van Wely, een
nieuw nummer van Matten en een uitgebreid portret van de beroemdste
schaakfamilie uit Moordrecht.
Naar berichten over het Corustoernooi, bij
het verschijnen van dit blad inmiddels
afgelopen, is het vergeefs zoeken. Dat
komt in nummer 78, dat in april zal verschijnen, aan de orde.

het toernooi om de zilveren dame staat weer op het programma
Het toernooi om de Zilveren Dame en
Hoekveldtrofee is al sinds de oprichting in
1963 het bekertoernooi van De IJssel. Het
is echter een open toernooi, dwz dat ook
niet-leden kunnen deelnemen. Het toernooi is ook bijzonder geschikt voor minder gevorderden en huisschakers. Er zijn
zes speelronden verdeeld over de maanden februari t/m juni. Deelname aan alle
ronden biedt de meeste kansen, maar is
niet verplicht.
De te winnen prijzen zijn bescheiden van
aard, twee wisselprijzen en prijzen in
natura. Het gaat om het schaakplezier.
Het toernooi kent met de inmiddels
befaamde minimatches een bijzondere
toernooiformule. In elke minimatch gaat
het om drie partijen met respectievelijk
een bedenktijd per persoon van 1 uur, 20
minuten en 5 minuten. Voor wedstrijden
tegen jeugdspelers is de bedenktijd wat
korter, respectievelijk 45, 15 en 5 minuten. In de betreffende partijen zijn bij
winst respectievelijk 4, 3 en 2 punten te
verdienen en bij remise de helft van dit
puntenaantal. Na elke ronde wordt een

ranglijst opgemaakt op basis van behaalde
punten.
De matches worden steeds vastgesteld via
loting tussen de aanwezige deelnemers
met een gelijk puntenaantal. Bij een oneven aantal verschuift de overgebleven
deelnemer naar de opvolgende groep met
een lager puntenaantal. Na de derde ronde
wordt de deelnemersgroep gesplitst. De
8 hoogst geplaatsten spelen verder om de
Zilveren Dame en de overigen om de
Hoekveldtrofee .
Daarnaast gelden nog de volgende
bepalingen:
- De vier sterkste deelnemers worden
‘geplaatst’ en kunnen de eerste drie
ronden niet tegen elkaar uitkomen.
- Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
- Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij de
eerste partij (uur). Degene die daarin
met wit speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.
- Bij een gelijk aantal punten is voor de
volgorde in de ranglijst het behaalde
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puntenaantal in de uurpartijen beslissend. Indien dat gelijk is beslist het
aantal punten in de 20 minutenpartijen
en vervolgens, zo nodig, het totaal van
de 5 minutenpartijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de 3
laagst geplaatsten onder elkaar minmatches bestaande uit 2 partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten per
persoon. In deze partijen wordt steeds
gespeeld om 3 punten.
Een deelnemer die zich afmeldt voor
een ronde krijgt 2 punten.

De kosten voor deelname door niet-leden
bedraagt € 10.
Winnaar van de Zilveren Dame of Hoekveldtrofee wordt degene met het hoogste
puntenaantal in zijn groep. Voor alle deelnemers aan de finalegroep om de ZD en
de nummers 1 t/m 3 van de HV-groep zijn
er prijzen in natura.
Speeldata: 4/2, 3/3, 31/3, 21/4, 19/5, 16/6.
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het schaakjaar 2007 in vogelvlucht
Het wereldkampioenschap van Anand als
opvolger van Kramnik was natuurlijk de
meest opvallende schaakgebeurtenis van
het jaar 2007. De verslagen wereldkampioen, winnaar van de schaakoscar 2006,

krijgt volgende jaar de kans zijn titel terug
te winnen. Ook Topalov, die zichzelf buitenspel zette, krijgt dan weer een kans. Hij
mag in een match tegen Worldcup winnaar Kamsky uitmaken wie tegen de dan

heersende wereldkampioen mag aantreden. De toppers meden de strijd niet zoals
blijkt uit het onderstaand overzicht van de
top toernooien van het afgelopen jaar.

Toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

Mexico (8)*
Moskou (10)
Morella/Linares (8)
Monaco** (12)
Dortmund (8)
Wijk aan Zee (14)
Sofia (6)
Victoria (6)
Foros (12)
Biel (10)
Poikovsky (10)
Carlsbad (8)
Serajevo (6)
Hoogeveen (4)
Montreal (10)

21
20
20
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
16

Anand
Kramnik
Anand
Kramnik
Kramnik
Topalov
Topalov
Topalov
Ivanchuk
Carlsen
Yakovenko
Movesian
Movesian
Mamedyarov
Ivanchuk

Kramnik
Shirov
Carlsen
Anand
Alekseev
Aronian
Mamedyarov
Ponomariov
Karjakin
Onischuk
Onischuk
Ponomariov
Predojevic
Van Wely
Tiviakov

Gelfand
Gelfand
Morozevich
Ivanchuk
Leko
Radjabov
Nisipeanu
Nisipeanu
Onischuk
Pelletier
Alekseev
Akopian
Sokolov
Ponomariov
Harikrishna

Leko
Carlsen
Aronian
Svidler
Anand
Kramnik
Kamsky
Polgar
Svidler
Polgar
Bolognan
Navarra
Morozevich
Andriasian
Eljanov

Svidler
Yakovenko
Svidler
Aronian
Mamedyarov
Anand
Saskirian
Kasimdzhanov
Van Wely
Grischuk
Istratescu
Shirov
Short

Morozevich
Leko
Ivanchuk
Morozevich
Carlsen
Svidler
Adams
Karpov
Shirov
Radjabov
Rublevsky
Timman
Timofeev

Kamsky

Sutovsky

* tussen haakjes het aantal deelnemers, ** Ambertoernooi met rapid- en blindpartijen

De WK-titels bij de oudste jeugd waren
voor Ahmed Adly uit Egypte bij de jongens en Vera Nebolsina uit Rusland bij de
meisjes. Bij het EK in Dresden ging de
titel bij de mannen naar de Fransman Vlad
Tkachiev en bij de vrouwen won Tatiana
Kosintseva uit Rusland. Het WK snelschaken werd gewonnen door Ivanchuk
voor Anand en Grischuk.
Op het EK voor landenteams in Kreta was
Rusland oppermachtig en won zowel bij
de mannen als de vrouwen de titel. De
Europacup voor clubteams ging dit jaar
naar de Spaanse club Linex Magic –
Merida (Kamsky, Adams, Candelario,
Cheparinov, Rublevsky, Sargassian).
Top 10 FIDE ratinglijst 1-1-2008 met tussen haakjes de posities begin 2007:
1. Kramnik (3), 2.Anand (2), 3.Topalov (1), 4. Morozevich (8), 5. Svidler (12),
6. Mamedyarov (4), 7. Shirov (17),
8. Leko (6), 9. Ivanchuk (5), 10. Aronian (7). Verdwenen uit de top 10:
Adams (9) en Gelfand (10).
In Nederland was Loek van Wely de, volgens eigen zeggen, sterkste schaker niet
aanwezig in de titelstrijd. Sergei Tiviakov
prolongeerde zijn titel na een tie-break
met Daniël Stellwagen. Zhaoqin Peng
prolongeerde opnieuw haar titel bij de
vrouwen. Wouter Spoelman werd bij de
A-jeugd de opvolger van Chiel van
Oostrum. Hij werd met overmacht kampioen. Martine Middelveld, die titelverdedigster Pauline van Nies een halfje voor
bleef, werd winnares bij de meisjes.

Bij het EK was de 27e plaats voor
Tiviakov het beste Nederlandse resultaat.
Bij de vrouwen werd Tea Lancheva, vicekampioene van 2006, nu 20e. Daniël Stellwagen was met een elfde plaats de beste
Nederlander bij het WK jeugd. Bij de
meisjes was Nederland niet van de partij.
Het EK voor landenteams werd bij de
mannen met een 19e plaats voor titelverdediger Nederland een grote deceptie.
De dames werden 12e met een leeuwenaandeel van eerste bord speelster Peng.
Voor haar 6,5 uit 9 kreeg zij een gouden
medaille.
Het Amsterdam Chess Toernooi verdween
van de toernooi agenda. De Griek
Mastrovasilis won vóór Sipke Ernst het
Schaakfestival Groningen (voorheen
Harmonietoernooi), Erik van den Doel het
NK Open, Shakhriyar Mamedyarov uit
Azerbeidjaan opnieuw het Essent toernooi
in Hoogeveen, de 15 jarige Caruana uit
Italie het Hogeschool Zeeland toernooi in
Vlissingen en Smutowe uit Zambia het
eerste Euwe Stimulans toernooi.
De Cogas-tweekamp was ditmaal een
man-vrouw gevecht. Jan Timman en Pia
Cramling speelden tweemaal remise, eindstand derhalve 1-1. Genna Sosonko werd
na Hans Ree de nieuwe tijdelijke bezitter
van de Euwering. Joop van Oosterom
werd voor de tweede maal wereldkampioen correspondentieschaken. In juni
overleed Fenny Heemskerk, vele malen
kampioene van Nederland.
Share Dimension Groningen werd de
nieuwe kampioen van Nederland, teamlid
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Kramnik speelde eenmaal mee. Philidor
1847 Leeuwarden vierde het 160-jarige
bestaan.
Pas in december kon Sytze Faber tijdelijk
voorzitter van de KNSB de hamer overgeven aan zijn opvolger Eddy Schuyer. In
januari verscheen de nieuwe Nederlandse
schaak periodiek Matten.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij de
RSB nam Oscar van Veen van RSR
Ivoren Toren de titel over van Harold van
Dijk van Krimpen a/d IJssel. Mark
Timmermans van Dordrecht pakte de titel
bij de A-jeugd. Het tweede team van
Spijkenisse werd eerste bij de clubs en
promoveerde naar de KNSB. De RSB
beker ging dit jaar naar Rokado.
Bij De IJssel een debacle voor het eerste
team. Na de degradatie van vorig jaar kon
het team zich ook in de eerste klasse niet
handhaven. Het tweede team bleef in de
tweede klasse en het derde promoveerde
ondanks een vierde plaats toch nog naar
de derde klasse. Het bekerteam sneuvelde
opnieuw in de eerste ronde. Ook nu was
het RSB team van RSR Ivoren Toren hen
de baas.
Jan Evengroen werd clubkampioen en
winnaar van de Zilveren Dame. Sjaak
in ’t Veld won de Hoekveldtrofee en
René Ordelman werd kampioen rapidschaak. Bernard Evengroen prolongeerde
zijn jeugdtitel en bij de B-jeugd was er
een gedeelde eerste plaats voor Marten
Evengroen en Sydney Siahaya.
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Zowel bij het NK als bij de RSB jeugdkampioenschappen succes voor Henk-Jan
Evengroen met respectievelijk een derde en
een tweede plaats bij de C-Jeugd. Voorts
bij de RSB ook tweede prijzen voor Marten
Evengroen en Anneloes Keijzer bij de
F-jeugd. Het RSB jeugd Grand Prix 20062007 leverde een eerste prijs op voor

Léon Jacobse bij de A-jeugd en een tweede
en derde prijs voor Justin Jacobse en
Ruben Evengroen bij de B-jeugd.
De Evengroenbroers prolongeerden hun
eerste plaats op het invitatietoernooi en
hetzelfde deed Ben van Geffen uit
Moerkapelle als winnaar van het VINK
Top 12-toernooi.

Secretaris Aad van den Berg werd
benoemd tot erelid en, met name voor zijn
40 jarig bestuursjubileum, tot lid in de
Orde van Oranje Nassau. Huldigingen
waren er ook voor Jan Evengroen voor
zijn 100e RSB-wedstrijd voor De IJssel en
voor Wim van Vuuren voor zijn 65-jarig
lidmaatschap van de KNSB. (Aad)

talenten op sleeptouw
voor jan evengroen en zonen is het elke week schaakfeest
HENK J. DE KLEIJNEN
MOORDRECHT/GOUDA

Als negenjarig jochie leerde hij schaken,
speelde op een dambord met zelf getekende en uit papier geknipte schaakstukken. Ruim twintig jaar later stopte zijn
vrouw Heleen hun zoon Henk-Jan in de
kinderbox originele stukken toe. De peuter kwam kort daarna in een echt toernooi uit. En won. Als vierjarige in een
veld met twaalf- en veertienjarigen.
Tien jaar later is het elke week feest in
huize Evengroen. Op maandag schuiven
vader en vier zoons rond de tafel om een
toernooi voor het eind van de week te
selecteren. Vele honderden reiskilometers brengen de talenten naar alle uithoeken van Nederland. Soms, vooral in
schoolvakanties, worden meerdaagse
competities gespeeld. "Het kost een vermogen, dat wil je niet weten," verzucht
senior.
Jan Evengroen, die het zelf ooit schopte
tot kampioen van het vermaarde Messemaker 1847 uit Gouda, heeft het er graag
voor over. Het is de prijs die hij met plezier betaalt voor een kwartet uitzonderlijke schaaktalenten. Ruben (15) en
Marten (9) doen het daarbij nog rustig
aan. Zij zijn selectiever en komen niet
elke zaterdag op de 64 velden in actie.
Voor Bernard (10) en Henk-Jan (14) ligt
dat anders: fanatiek als ze zijn, laten ze
geen gelegenheid voorbij gaan om hun
krachten met anderen te meten. De prijzenkasten puilen inmiddels uit.
Henk-Jan, die vanuit de box zijn eerste
successen voorbereidde, staat op het punt
om zijn vader in ratingpunten te passe-

Foto:linksonder Bernard Evengroen. Vervolgens met de klok mee Ruben, Jan, Henk-Jan
en Marten Evengroen.

ren. Lang stond hij te boek als een goede
jeugdspeler die met grote regelmaat net
naast de hoofdprijs greep. Enkele jaren
geleden ging het een keer goed mis, toen
hij op een 30e plaats eindigde. Dat was
zijn eer te na. Tijdens de terugreis kondigde hij aan, voortaan elke dag na het
eten schaak te gaan studeren.
Zoonlief hield, zonder aansporing uit
zijn omgeving, woord. Maandenlang
blokte hij op alle denkbare facetten van
het spel. Snelle progressie volgde.
Afgelopen zomer speelde hij sterk in
Dieren en Hengelo. Tijdens de nationale
jeugdkampioenschappen in Venlo finishte hij als derde, na lang de leiding te hebben gehad. Deze resultaten leverden een
gigantische ratingwinst (van 1835 naar
1979) op. Zijn doel? "Proberen te groeien naar 2200, 2300 punten. En landelijke
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competitie spelen natuurlijk. Het liefst
voorlopig bij Messemaker 1847."
Beslist geen duffe denkhoofden trouwens, de Evengroentjes. Allemaal zijn ze
dol op voetbal, Bernard speelt graag
guitaar. Ook vader Jan, werkzaam als
hoofd technische dienst bij een scholengemeenschap, manifesteert zich op
andere fronten. Zijn bezigheden als
jeugd(bege)leider wisselt hij af met
kerkeraadswerk, inclusief bijkomende
huisbezoeken. In de avonduren doceert
hij o.a. sterkteleer en wiskunde aan
assistent-uitvoerders op het Albeda
College. Verder geeft hij bijbelles op een
zondagschool. "Lekker 's avonds rustig
op de bank zitten is er zelden bij. Maar
we hebben ongelooflijk veel pret met
elkaar, dat is wel zo belangrijk."
(Bron: Algemeen Dagblad)
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goudse schoolschaakkampioenschappen
ijsseljeugd in de prijzen
De jeugd van De IJssel was goed op dreef tijdens de Goudse
schoolschaakkampioenschappen voor het basisonderwijs. Bij de
allerjongsten (t/m 8 jaar) deed Wouter Schmahl, met zijn vijf
jaar de jongste deelnemer, het uitstekend. Een derde plaats, goed
voor een mooie beker was zijn beloning. Ook een derde prijs en
dus een beker was er voor Marten Evengroen in groep twee
(9 en 10 jaar). Lennard Macdaniël viel hier buiten de prijzen.
Tenslotte twee prijzen in de derde groep (11 jaar en ouder).
Voor de derde maal was er een eerste prijs voor Bernard Evengroen, maar ook Lotte van der Wouden deed het hier prima. Met
haar derde plaats was zij op één na de beste bij de meisjes.
Opvallend is de sterk teruglopende belangstelling voor dit
evenement. Een groep voor het voortgezet onderwijs ontbrak en
de deelname bij het basisonderwijs met 27 jongens en 3 meisjes
was beduidend minder dan de 46 van vorig jaar.

De prijswinnaars.

Lennard, niet in de
prijzen.

wouter moest huilen
‘Goed kunnen schaken is een teken van een verloren jeugd’ is een bekende uitspraak
van, ik dacht, Tarrasch. Deze zin drong zich aan mij op toen ik Wouter huilend achter
zijn bord aantrof om zijn eerste partij te spelen tijdens het Triastoernooi. Ik maakte
een analyse van de situatie en bekeek of dat hij van de spanning misschien in zijn
broek geplast had, maar kon geen sporen vinden. Daarna hem als een sportpsycholoog
gerustgesteld en gezegd dat dit toernooi voor hem een oefening is waarbij hij eigenlijk
alles moet verliezen. Ondanks deze laatste paradox bleef Wouter huilen. Mijn geduld
raakte een beetje op en ik begon dwingend te zeggen dat als hij nu niet stopt , hij dan
de volgende dag verplicht mee zou moeten doen aan het meisjestoernooi in Delft. Om
mijn dreigementen nog wat zwaarder aan te zetten zei ik hem dan ook dat hij dan zelfs
en jurkje aan zou moeten. Toen het huilen als maar luider werd stelde ik Wouter
gefrustreerd voor om maar naar huis te gaan. ,,Nee Gerard’’, zei hij huilend, ,,ik wil
schaken maar ik kan de stukken niet zien.’’ Wouter zittend achter zijn schaakbord kon
niet op de schaaktafel kijken. Na een uur overleg met de wedstrijdleiding van
Messemaker is er toen besloten dat Wouter mocht staan op zijn stoel. Glunderend
toverde hij daarna met de schaakstukken alsof hij Wouter Potter heette en bereikte een
mooie derde plek. (Gerard)

eerste schaakzet op keukenvloer
Wouter Schmahl, de 5-jarige die afgelopen weekeinde derde werd bij het schoolschaakkampioenschap, heeft het spel geleerd op de zwart-wit geblokte keukenvloer,
zegt zijn begeleider en buurman Gerard van der Wouden.
,,Daar heb ik een keer voorgedaan hoe een paard loopt: een vooruit en een schuin naar
voren. Dat heeft hij vervolgens een paar keer bij zijn oma laten zien en van het een
kwam het ander.’’ De Gouwenaar, net als Wouter lid van de Moordrechtse schaakvereniging De IJssel, is zeer content met het schaaktalent van de 5-jarige. ,,Hij is mijn
grote vriend, mijn grote trots.’’ Van huis uit heeft hij het schaken niet meegekregen,
zegt de moeder van Wouter, Breg Krijnen. ,,We hebben ons nooit zo in het schaken
verdiept. We zijn wel fanatieke bridgers geweest, maar meer niet. Dit is echt de verdienste van Gerard.’’ Krijnen en haar man staan wat nuchter tegenover het resultaat
van de jonge spruit. ,,Maar we vinden het wel heel leuk natuurlijk.'' Of Wouter blijft
schaken? ,,Dat weet je nooit op die leeftijd. Voor hetzelfde geld vindt hij er morgen
ineens niets meer aan. En hij kan ook slecht tegen zijn verlies, dus daar moet hij ook
mee leren ogaan. Maar voorlopig vindt hij het winnen van de beker wel stoer van
zichzelf, haha.’’
Ruud F. Witte, Groene Hart-editie van het AD
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Wouter Schmahl toont trots de beker die hij
won bij de schoolschaakkampioenschappen.
(foto Pim Mul)
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jeugd is ervaring rijker na klim-op-toernooi
Op zaterdag 22 december werd op OBS
"Klim-Op" aan de Bongerd in Capelle
a/d IJssel het 28e Klim-Op-Jeugdschaaktoernooi gehouden. In totaal 53 jongens
en 9 meisjes meldden zich als deelnemer.
Er werd geschaakt in drie leeftijdscategorieën: t/m 8 jaar, t/m 10 jaar en t/m
12 jaar. De jongste groep speelde zonder
klok, terwijl in de beide andere categorieën de bedenktijd op de klok 20 minuten bedroeg. Na 9 ronden werd de
eindstand in de drie categorieën opgemaakt. In elke categorie waren er drie
prijzen en bovendien was er in elke categorie een prijs voor het beste meisje.
De afvaardiging van De IJssel bestond
uit Lotte van der Wouden, Anneloes
Keijzer en Katja en Wouter Schmahl.
Met meer routine achter de borden was
de tegenstand beduidend zwaarder dan in
het schoolschaaktoernooi. Toch pakte
ieder wel wat puntjes mee. Katja
Schmahl, nog maar net met schaken
begonnen, verraste met het beste resultaat. Bij de groep t/m 8 jaar scoorde zij
4,5 punten, goed voor de 10e plaats en
een prijs voor het beste meisje na het

Katja met beker.

winnende drietal. Broer Wouter kwam
hier tot 3 punten en werd daarmee 19e.
Een groep hoger behaalde Anneloes

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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Keijzer met 4 punten de 12e plaats en
ook voor haar een prijs voor het beste
meisje na het winnende drietal. In de
hoogste groep dezelfde score voor Lotte
van der Wouden maar hier slechts goed
voor de 17e plaats.
‘Ondanks dat Anneloes haar vorm kwijt
is, was zij in haar leeftijdscategorie het
sterkste meisje en is weer een beker rijker. Lotte presteerde in een sterk veld
goed en won nu wel van de kampioene
van het meisjestoernooi van Delft waar
zij toen van verloor. Wouter die net ziek
was geweest begon erg sterk maar kon
zich later moeilijk concentreren. Tot zijn
grote verdriet scoorde zijn zus Katja, in
dezelfde groep, 1,5 punt meer en won
een beker voor beste meisje. Toen bleek
dat deze beker ook nog groter was dan
hij eerder had gewonnen was hij
ontroostbaar. Gelukkig kwam hij er met
zijn moeder achter dat zijn beker een
deksel heeft en die van Katja lekker niet.
Maar als Katja blijft schaken, weet ik
zeker dat zij ook nog een keer een deksel
gaat winnen’, aldus jeugdleider Gerard.
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knsb-erespeld voor wim van vuuren
‘Ik ben begonnen met dammen. Dat komt
omdat iedereen wel een dambord in huis
heeft. Toen ik als dertien jarige met schaken kennismaakte ben ik dat aantrekkelijker gaan vinden. Die diagrammen in de
krant, dat interesseerde mij wel. Het is een
fantastisch spel, waarbij je je dagelijkse
beslommeringen volkomen vergeet’, aldus
Wim Vuuren in een interview door Bert
Hertog in de Goudsche Courant ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de
Waddinxveense Schaakvereniging in april
1975.
In 1939 werd hij als 14-jarige lid van
WSV en in de daaropvolgende competitie
(1939/40) werd hij daar al clubkampioen.
In 1946 werd het lidmaatschap onderbroken voor een drie jarige militaire dienstplicht in voormalig Nederlands Indië.
Daarna hervatte hij zijn schaakloopbaan
bij WSV. Ook vervulde hij daar meerde
bestuurstaken, zoals het voorzitterschap
(1957-1963) en de functie van algemeen
adjunct (1974-1977). Bij WSV werd hij
negentien maal kampioen. Voor het laatst
in het seizoen 1988/89. Toen had hij er
ook al de nodige jaren bij Messemaker
opzitten en eveneens een korte periode bij
Krimpen a/d IJssel.
In 1990 werd hij voor het eerst lid van De
IJssel. Vier seizoenen schaakte hij bij De
IJssel met als hoogtepunten het clubkampioenschap in 1990/91 (zijn 20e kampioenschap) en het bereiken van de RSB-

bekerfinale tegen Barendrecht in 1992.
Bekendheid genoot hij hier ook door zijn
anti-rooklobby (IJsselschaak 12: ‘Waar
rook is, is van Vuuren’), in die jaren nog
een hot item. Toen (en nog steeds) was het
moeilijk om van hem te winnen. ‘Wimpie
beton’ schreef Gerard van der Wouden in
IJsselschaak 22 bij een analyse van Wim’s
schaakstijl.
In 1994 verkaste hij weer naar Messemaker 1847 en vervolgens weer naar
WSV.
Vanaf 1974 tot 1983 behoorde Wim steevast tot de deelnemers aan de PK van de
RSB en gezien zijn vaak goede klasseringen moest hij tot de toppers van de RSB
worden gerekend. Als één van de sterkste
spelers uit de regio trof men hem toen ook
meerdere malen aan in de eerste groep van
het WSV-toernooi. Voor zover valt na te
gaan werd hij nimmer eerste. Wel klopte
hij eenmaal John van Baarle, destijds
behorend tot de top van Nederland.
In de RSB-competitie speelde De IJssel
twaalf maal tegen het eerste van WSV. In
deze wedstrijden was Wim echter maar
twee keer van de partij. In 1986 won hij
aan het vijfde bord van WSV van Gijsbert
Wolvers en in 1994 speelde hij aan het
eerste bord van De IJssel remise tegen
WSV’er Theo van Oord. Later volgde er
nog twee confrontaties, maar toen speelde
hij in WSV 2 tegen De IJssel 2. Zowel in

2002 als in 2005 was Mick van den Berg
zijn tegenstander en beide partijen eindigden in remise.
Bij een 50-jarig lidmaatschap kom je bij
de KNSB in aanmerking voor de Erespeld. Dat is echter geen automatisme. Bij
de bond wordt dat niet bijgehouden, dus
er moet actie worden ondernomen.
Achteraf gezien viel dat 50-jarig lidmaatschap in zijn eerste periode bij De IJssel,
in 1992. Toen een onbekend feit voor het
IJsselbestuur. Gelukkig werd Wim in
2007 opnieuw lid en konden initiatieven
worden ondernomen om de fout van destijds goed te maken. Het 65 jarig lidmaatschap was daarvoor een goede aanleiding.
Op 17 december 2007 trok voorzitter
Gerard van der Wouden daarom voor de
uitreiking het boetekleed aan. (Aad)

hoe gaat het met uw rating?
In 1970 werd door de internationale
schaakbond een systeem geïntroduceerd
voor vergelijking van de schaaksterkte.
De schaaksterkte werd vastgelegd in
getallen met als officiële naam de rating.
Al naar gelang de resultaten in hiervoor in
aanmerking komende wedstrijden stijgt of
daalt de rating. Het systeem startte met de

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

>20
1
2
1
1
1

19
2
1
1
3
6
4
3

18
4
6
6
4
3
3
4

17
6
4
4
2
2
4
5

internationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar voor
lagere niveaus. Toen ook de resultaten van
de nationale en regionale competities voor
ratingverwerking beschikbaar werden,
steeg het aantal schakers met een rating
zienderogen.

16
4
5
6
4
6
5
5

15
2
4
3
6
3
7
4

14
1
2
3
3
6
4
6

<14
1
1
1
2

8

tot
20
24
24
24
27
28
30

gem
1742
1726
1713
1690
1686
1670
1662

Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van een
KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is dus ook
een redelijk betrouwbaar beeld beschikbaar van de gemiddelde clubrating bij De
IJssel. Hieronder een tabel met vanaf dat
jaar het aantal spelers per ratinggroep en
de gemiddelde clubrating.
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Een dalende lijn, zo lijkt het. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat
vooral bij de minst getalenteerde schakers
de rating pas het laatst beschikbaar kwam.
Dat drukt dus het gemiddelde. Bij 25 of
minder partijen is de rating onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40% en is in 2007
nog maar ca 15%. Voorts beschikt nu vrijwel iedereen die in de landelijke of regionale competities meespeelt over een
rating. Jeugdspelers stromen in en starten
met een lage rating. Ook dat heeft invloed
op een clubgemiddelde. Een dalend
gemiddelde hoeft dus zeker niet te betekenen dat een club aan speelsterkte heeft
ingeboet.
Met een gemiddelde van 1662 slaat De
IJssel binnen de RSB zeker geen gek
figuur. Net niet bij de eerste tien (RSR
Ivoren Toren, SO Rotterdam, Rokado,
Overschie, Charlois Europoort,
Messemaker 1847, Erasmus, Moerkapelle,
Shah Mata, Oostflakkee) en op ongeveer
gelijke hoogte met Dordrecht, Spijkenisse,
WSV en Zwijndrecht.
Bij de individuele ratings gaat Jan
Evengroen nog steeds op kop. Hij zit

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

inmiddels weer boven de 2000. Henk-Jan
Evengroen verdiende 86 punten en is nu
tweede. Bij de 1500 hoogst genoteerde
schakers op de KNSB ranglijst nu dus
weer twee IJsselspelers. Bij de ranglijst
t/m 14 jaar (334 personen) behoort HenkJan met een 13e plaats tot de nationale
toppers. De ranglijst t/m 20 jaar telt 1106
personen en hier goede klasseringen voor
Henk-Jan 99e, Justin Jacobse (157) en
Léon Jacobse (254).
De hoogste rating is voor Loek van Wely
met 2680. Nummer laatst (12602) is Paul
Noordhoek van SC. Haren met 767. De
omvang van de ledenlijst is overigens
gekrompen. Een jaar geleden telde de
ratinglijst nog 13597 personen. Nu dus
995 minder. Het teruglopende ledental is
ook hier duidelijk zichtbaar.
De RSB ranglijst telt 1294 personen.
Vorig jaar waren dat er 1400 en een jaar
eerder nog 1446. Nummer één is hier de
Duitser Rainer Buhmann van SO
Rotterdam met 2537 en de laagste is
Emile van Kesteren van Spijkenisse met
961.
Op de 65+ ranglijst van de RSB, aange-

2002

2003

KNSB-ratings
2004
2005

2048
1865
1889
1800
1919
1884
1746
1801
1753
1698
1670*
1732
1636
1602
1657*
1588*
1536
1546*
1442*
1555
1532*
-

2068
1877
1898
1855
1894
1863
1709
1729
1752
1696
1676*
1732
1654
1608
1631
1587*
1518
1569*
1456*
1598
1449*
-

2039
1966
1925
1881
1871
1862
1747
1747
1719
1733
1685
1694
1632
1583
1640
1592
1525
1385*
1568
1513*
1531
1485*
1470*
-

1974
1983*
1973
1946
1914
1854
1881
1757
1757
1719
1697
1696
1715
1641
1630
1611
1603
1571
1443
1548
1455*
1546
1479*
1481
1438*
1377*
-

voerd door Gerard Kool van SO
Rotterdam, staat Wim van Vuuren 39e en
Aad van den Berg 78e van de 251 personen. Henk-Jan Evengroen is koploper bij
zowel de groep t/m 14 jaar en de groep
t/m 16 jaar. In de laatste groep (57 personen) staat Justin Jacobse 4e, Ruben
Evengroen 20e en Bernard Evengroen
34e. Als we de groep uitbreiden tot t/m 20
jaar (104 personen) is Henk-Jan 5e, Justin
11e, Léon 23e, Ruben 43e en Bernard
73e.
Naast de KNSB ratinglijst is er sinds 2004
ook een KNSB jeugdratinglijst. Deze lijst
is gebaseerd op resultaten van jeugdevenementen. Die lijst telt dit jaar 3371 personen met een rating boven 0000. Voor de
RSB is dit 293. Henk-Jan Evengroen ,
Justin en Léon Jacobse behoren uiteraard
ook hier tot de toppers.
Hieronder een overzicht van de ratings en
posities van de IJsselspelers op de nationale ratinglijst per 1 november over de
laatste zes jaar. Opvallende stijgers dit
jaar Henk-Jan Evengroen (+86), Léon
Jacobse (+60) en Ruben Evengroen (+54).

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2006
2007
2006
2007

2006

2007

1993
1893
1956
1943
1935
1895
1861
1724*
1775
1749
1721
1725
1649
1693
1651
1655
1628
1577
1589
1531
1539
1485
1560
1526*
1484
1438*
1300*
-

2004
1979
1954
1905
1898
1894
1867
1816
1784*
1766
1725
1721
1716
1677
1661
1661
1647
1625
1588
1587
1585
1528
1488
1480
1478*
1452
1444
1438*
1258
1220*

9

1359
2307
1665
1794
1879
2290
2720
5082
4085
4570
5152
5075
6686
5717
6624
6532
7197
8424
8146
9470
9317
10398
8810
9562
10424
11263
12738
-

1260
1448
1654
2153
2222
2266
2605
3304
3792
4101
4812
4872
4957
5721
6051
6058
6344
6856
7633
7641
7689
8887
9609
9747
9777
10240
10366
10448
12065
12227

126
227
170
185
196
226
269
524
413
464
527
521
699
590
692
681
751
865
834
969
956
1071
903
978
1077
1154
1320
-

122
145
170
215
220
227
263
334
387
420
500
505
515
586
632
635
672
719
804
806
814
925
1005
1020
1023
1068
1082
1093
1247
1263
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2002

2003

KNSB-ratings
2004
2005

-

-

1653
1684
1524
1220
1023
0851
-

2006

2007

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2006
2007
2006
2007

1733
1744
1650
1487
1262
0862
0754*
0587

1817
1727
1695
1561
1288
0967
0792*
0722

267
250
372
625
1118
2437
2803
3201

jeugdratings
Evengroen, HJ.
Jacobse, Jus.
Jacobse, L.
Evengroen, R.
Evengroen, B.
Jacobse, Jer.
Keijzer, A,
Evengroen, M.

1733
1713
1578
1460
1150
0908
-

158
230
268
437
898
1835
2411
2636

21
19
30
52
96
200
235
263

12
22
26
39
77
162
221
240

* = rating onbetrouwbaar, gebaseerd op minder dan 25 partijen.

Wie daarvoor belangstelling heeft kan voor nadere informatie terecht op de ratingsite van Mark Huizer (http://xaa.dohd.org/rating ). Hier
zijn ook fraaie grafieken te vinden over de ratingontwikkeling bij spelers en verenigingen. Bij dat laatste moet men dan wel rekening
houden met het feit dat recente mutaties daarin niet zijn meegenomen. (Aad)

de ijssel bevrijd van degradatiezorgen
Op de RSB- en Groenoordwebsite blikt de
teamleider van Groenoord 2 Ad de Veld
terug op de met 6,5-1,5 verloren wedstrijd
tegen De IJssel 1:
‘De RSB-competitie in klasse 2B kent dit
jaar een vreemde eend in de bijt. De
bloeiende vereniging uit Moordrecht is
onder de inspirerende voorzitter van der
Wouden binnen enkele jaren afgegleden
van bijna-KNSB-niveau naar een marginale positie in de krochten der RSB. Na
een lange reeks opeenvolgende degradaties mogen de grootmeesters het tij nu
proberen te keren tegen teams van het
kaliber Groenoord 2. Na twee ronden en
even zovele overwinningen lijkt het dit
jaar te gaan lukken om zich te handhaven
en misschien heel voorzichtig de weg naar
boven weer te vinden.
Voor ons, en vooral voor onze geliefde
teamleider Piet Sodderland, is het natuurlijk minder leuk om geconfronteerd te
worden met dergelijke mastodonten. Dat
verklaart wellicht zijn besluit om zijn partij vooruit te spelen en daardoor niet aanwezig te hoeven zijn bij een droeve nederlaag, het is echter nog geen excuus. Nu de
grote roerganger zijn krooi in de steek
heeft gelaten heeft de beruchte vierde
colonne uit Schiedam de stoelpootzagen al
weer gewet en doen de wedkantoren goede zaken. Haalt Piet de kerst en vooral het
Oliebollentoernooi?
Maar terug naar de wedstrijd. Na twee

vooruitgespeelde partijen was de tussenstand 1,5 – 0,5 in ons nadeel. Voor de
hervatting kwam het onthutsende bericht
dat Frans Wensing zodanig geplaagd
werd door darmkrampjes dat hij niet in
staat was zijn gebruikelijke schaakniveau
te bereiken en daarom terecht afzag van
een optreden. Dit ontmoedigde Wim (van
Mullem) en André (van Mastrigt) dermate
dat zij na ongetwijfeld verwoede strijd
beiden de overgave tekenden.
Aan een hoger bord speelden Hans "ik
ben al jaren schaakmoe" Lodeweges en
Bart "lekker belangrijk ook dat spelletje"
van der Sloot een foutloze partij die na
een viertal enerverende zetten in een toch
wat obligate remise eindigde.
Absolute ster van Groenoord, Ad de Veld,
was terecht op het eerste bord gezet. De
zo zelden optredende de Veld ("teveel
schaken is niet goed voor me") koos al
vroeg voor een afwikkeling die er kansrijker uitzag dan hij in werkelijkheid was.
Ad "ik zie toch wel heel veel" deed weer
alles goed, maar de honderden ratingpunten verschil gaven de doorslag en voor het
eerst in ruim twee jaar mocht hij weer
eens een nederlaag begroeten.
Tegenstander Pim te Lintelo sprak na
afloop tegen omstanders van een moeiteloze overwinning.
Het echte vuurwerk kwam deze avond van
Cas Sodderland. Getergd door de denigrerende opmerkingen van broer Piet
haalde hij alles uit de kast tegen de 60
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jaar jongere Evengroen. In een spannende
partij met wisselende kansen kwam de
volgende stelling na zwarts 39e zet op het
bord:

Cas sloeg toe met 40. Pf3! Dxe4 41.Dxh6
Dxd5 42. Dh7+ Kf8. Natuurlijk zag iedereen direct 43. g7+ met damewinst, maar
Cas had dieper gerekend: 43. Dh8+!!
Df8. Waarom genoegen nemen met één
dame als je er twee kan krijgen. En direct
nog een mokerslag: niet 44. g7 en 45.
Pg5, maar een remiseaanbod in deze stelling die de computer op +325,46 waardeert. Een heel knappe revanche van Cas.
De bedreigingen aan zijn adres van waarnemend teamleider TomTom van der Sloot
waren dan ook volledig misplaatst.’
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sterk optreden van de ijsselmeisjes in delft
Door de Delftse Schaak Club (DSC) werd
zondag 3 december het 7e Open Delfts
Meisjeskampioenschap georganiseerd. In
de C-groep (rating tot 1300) met elf deelneemsters waren ook de beide IJsselmeisjes, Anneloes Keijzer en Lotte van
der Wouden van de partij.
Lotte verloor in de tweede ronde de
onderlinge partij tegen Anneloes. Haar te
aanvallende spel werd door Anneloes keurig afgestraft. Daarna speelde zij echter te
wisselvallig en ook wat te snel. Ook met

het afmaken van compleet gewonnen stellingen had zij af en toe problemen.
Desondanks scoorde zij 6 punten en
behaalde daarmee de derde plaats. Lotte
ging na haar nederlaag wat minder scherp
spelen en dat had tot resultaat dat zij
boven zichzelf uitgroeide en tot op het
laatste moment mee deed in de strijd om
de eerste plaats. Dat leek te gaan lukken,
maar haar concurrente Ghazai Tanweer
(Klim-Op, Capelle a/d IJssel) wist in de
laatste ronde verlies op het nippertje te

voorkomen. Zo bleef Lotte, die 8 punten
scoorde, een punt achter op de winnares.
In de gecombineerde groep A/B (7 deelneemsters) won de Rotterdamse Sophia
Thoma (Lombardijen/Charlois Europoort)
voor Evie Warmelink (sv. Unitas, Groningen) en Nancy Kirana (DSC, Delft).
‘Een tweede en een derde plaats is een
prachtig resultaat’, aldus meldde de trotse
voorzitter, jeugdleider en vader Gerard
van der Wouden.

bekerstrijd eindigt in tweede ronde
Ooit behoorde De IJssel tot de cupfighters
in de RSB bekercompetitie. In 1992 werd
zelfs de finale gehaald. De laatste jaren is
dat er niet meer bij. Zo ook dit jaar, opnieuw sneuvelde De IJssel in de tweede
ronde.
Die tweede ronde werd gehaald dankzij een
moeizame overwinning tegen het team van

1.
2.
3.
4.

Eeuwig Schaak uit Ridderkerk. Deze vereniging speelt met één team mee in de RSB
competitie, in de derde klasse. Dat moest,
zo dacht men, geen probleem zijn. Op 12
november werd in Ridderkerk echter slechts
met de hakken over de sloot gewonnen.
Over het verloop valt weinig te melden.
‘Verslagje volgt later’, meldde teamleider
Pim te Lintelo. De redactie is nog steeds in

Eeuwig Schaak

1685

-

De IJssel

1874

2-2

Frank van Manen
Arjan Daudey
Jelle v/d Berg
Gerard van Os

1752
1654
1557
1778

-

Pim te Lintelo
Frank Visser
Rene Ordelman
Ad Multem

1957
1905
1868
1766

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

In de tweede ronde was op 14 december
het RSB team van RSR Ivoren Toren de te
kloppen tegenstander. De thuiswedstrijd
werd geruild voor een uitwedstrijd, zodat
zowel Jan als Henk-Jan Evengroen van de
partij konden zijn. Zij namen de plaatsen
in van René Ordelman en Ad Multem.
In Rotterdam stuitte het IJsselviertal op
forse tegenstand. Henk-Jan Evengroen
was kansloos en werd al snel uitgeteld.

Dat verlies kon nog gecompenseerd worden door een sterk spelende Pim te
Lintelo. Hij deelde op het bord de lakens
uit, won een kwaliteit en niet veel later de
partij. De kansen waren nog niet verkeken. Zeker niet, toen Jan Evengroen na
moeizaam manoeuvreren, onverwacht
twee kwaliteiten in de plus kwam. Stand
na de 42e zet van wit:
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afwachting. Reden is wellicht dat hij zelf,
na een forse blunder, op een nederlaag werd
getrakteerd. Ook vierde bordspeler Ad
Multem beet in het zand. Gelukkig wel
winst voor Frank Visser en René Ordelman
en dus een 2-2 stand. Snelschaakpartijen
moesten toen de beslissing brengen. Ditmaal was iedereen bij de les, 4-0 voor het
IJsselteam en dus naar de volgende ronde.
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Jan (zwart) staat twee kwaliteiten en een
pion voor, maar wit heeft compensatie. De
zwarte koning staat onbeschermd en heeft
weinig bewegingsvrijheid, ook de toren
op h8 staat nog buitenspel. Hij moet dus
oppassen voor invallen via de open d-lijn.
Dit omdat ook de lopers van wit goed
staan opgesteld, bovendien kan het paard
via d6 knap lastig worden. Ondanks de
gunstige materiaalverhouding is de stand
derhalve complex en dat terwijl de
bedenktijd al behoorlijk is geslonken. Na
42…Dd1+ 43.Kh2 besluit zwart tot
43…Db3. Een goede keuze? Wit krijgt
controle over de d-lijn. Hoeveel beter is
het door Fritz aanbevolen 43…Kc7? Wit
kan dan op jacht gaan naar pion c4 via
Da2 en Pd2. Na 44.Da2 Db3 kan wit ook

1.
2.
3.
4.

dan via Dd2, maar nog sterker via De2 en
Df3 in de tegenaanval gaan. Gaat zwart
voor 44…Dd3 dan dreigt 45.Pd2 zonodig
met ondersteuning van Lf1 (na eerst Kg1).
Het binnenhalen van de winst is niet eenvoudig. 44.Dc1 Kc7 Fritz: a4, Db2 of
Tb6. 45.Pd6 Pxd6? Een dubieuze zet,
waarmee zwart zijn voordeel volledig verspeelt. De witte dame komt via e3 binnen.
De beste optie was, zo blijkt, 45…Tb6
met als hoofdvariant 46.Le3 Txd6 47.exd6
Kxd6 7.Dd2 Kc7 8.Ld4 Td8 9.Df4+ Kd7
10.De5 Pxd4 11.Dxd4 Ke7. Nu is het
knokken voor remise. 46.exd6+ Kd7
47.De3 Thb8 Tb7? 48.Da7+ Beter nog
was hier Dd4 48…T5b7 49.Dd4 Db6
50.Dg7 Kc8 51.Dh8+ Dd8 52.Dd4 Db6
53.Dxc4+ Kd7 54.Da4+ Db5 55.Dd4 Df5

De IJssel

1930

-

RSR Ivoren Toren

1887

1-3

Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Frank Visser

1987
1957
1873
1905

-

Herman Keetbaas
Sjoerd Hubregtse
Milton Karta
Paul Dekker

1880
1874
1897
1897

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

56.Da4+ Tb5? 57.c4 (1-0). Het was nog
niet uit, maar de bedenktijd zal ook wel op
geweest zijn.
Via winst van Frank Visser zou er nog een
klein overlevingskansje zijn. Ook dat zat
er echter niet meer in. Een agressieve opening met een daarbij wat verwaarloosde
koningsstelling had hem de nodige problemen bezorgd. Uiteindelijk bereikte hij een
toreneindspel met een paar pionnen minder, maar de laatste pion die Frank nog
had was een sterke en daarvoor moest zijn
tegenstander de toren gegeven, koning
met toren tegen met vier pionnen dus.
Hoewel de latere analyse hem kansen gaf,
moest hij tijdens de partij het hoofd buigen. (Aad/Mick)

debutant grootste lichtpunt voor de ijssel 3 in gouda
Op maandag 19 november was in Gouda
het vierde team van Messemaker 1847 de
tegenstander van De IJssel 3. Dit team
degradeerde vorig jaar uit de tweede klasse, maar scoorde daar wel een 4-4 tegen
De IJssel 2. Het IJsselteam moest het doen
zonder de steunpilaren Hendrik Spee en
Ruben Evengroen. Dat betekende een
daling van de gemiddelde rating tot nog
net 1500, zo’n 100 punten minder dan de
Messemakers.
Het ratingverschil kwam ook tot uiting op
de borden. Al snel nullen voor Ton van
Smirren en Panc Vink. Ton gaf in de opening een stuk en een pion weg en
omschreef zijn partij als dramatisch, na 17
zetten was het gedaan. Panc kreeg een
aanval op zijn koningsstelling die hem
behalve een dubbelpion op de f-lijn ook
de h-pion kostte. Hij had zelf te weinig
verdedigend materiaal en verloor geforceerd, dus al snel 2-0 achter. Huibert
Looren de Jong verdedigde zich met de
Caro-Kann en dat ging best goed. Er
werd flink wat afgeruild en met ieder twee
torens, een stuk en vijf pionnen op het
bord werd het remise aanbod aangenomen, 2,5-0,5. De definitieve nederlaag

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

werd een feit door verlies van zowel Aad
van der Meer als Erik-Jan Noomen. Aad
verspeelde al snel een pion en dat werden
er later twee. Vervolgens werd het zachtjes uitgeschoven en in verloren positie
overschreed hij rond de dertigste zet de
bedenktijd. Erik-Jan weigerde gezien de
stand een remise aanbod, maar daarna
ging het steeds minder. Hij trapte in een,
volgens zijn tegenstander, ‘uitnodigend
valletje’ en liet een stuk insluiten. Daarna
verloor ook hij snel en was het dus 4,50,5. Teus Boere had, volgens zijn tegenstander op de RSB website, prima winstkansen. ‘Een blunder in de verdediging
kwam op een toren verlies te staan, later
omgezet in een kwaliteit door een paard
terug te winnen, maar wel ten koste van
weer een pion. Hierna begon mijn tegenstander af te ruilen (begrijpelijk) en de
stand werd langzaam hopeloos. Wit kreeg
echter tijdnood en zag de goede voortzetting niet. Ik was erg blij met remise.’ Dat
was dus 5-1. Aan het eerste bord speelde
Rien Duine een goede partij. Hij had
voortdurend dreigingen, maar die werden
goed weerlegd. In tijdnood ging het wat
minder en kwam hij een pion achter.

Messemaker 1847 4

1610 - De IJssel 3

1501

5,5 - 2,5

Kees Vellekoop
Kees Vermijn
Hans Krol
Eelko de Groot
Albert-Jan Wagensveld
Wibo Bourguignon
Nico de Ronden
Wil Woudenber

1683
1699
1641
1559
1622

1661
1587
1526
1480
1488

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

1639 1422 -

Rien Duine
Huibert Looren de Jong
Panc Vink
Aad van de Meer
Teus Boere
Hans Kortrijk
Ton van Smirren
Erik Jan Noomen

1297
1468

12

-

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

Tegenstander Vellekoop weigerde een
remise aanbod, maar deed vervolgens een
slechte zet waardoor met een tussenschaak
de pion terugkwam. Toen kon en moest
hij remise forceren via eeuwig schaak:
5,5-1,5. Tenslotte lest best. Debutant Hans
Kortrijk deed het uitstekend in zijn allereerste RSBpartij. Tot
halfweg
ging het
gelijk op.
Daarna
kwam Hans
een pion
voor en won
even later
met een
vorkje de
kwaliteit.
Toen hij de
dames had
afgeruild won hij sterk het eindspel. Het
commentaar van zijn tegenstander: ‘Na
een Konings-Indische opening met het
Smyslov-systeem bleef het evenwicht lang
gehandhaafd. We waren aan elkaar
gewaagd, in de stellingen ontstonden geen
echte zwaktes. Op de 27e zet onderschatte
ik mijn tegenstander. Ik dacht op een eenvoudige manier een paard te kunnen winnen, maar zag daarbij een pionvork over
het hoofd. Dat kostte me een kwaliteit.
Vervolgens heb ik nog 20 zetten tegengestribbeld op zoek naar de remisekans.
Helaas zat eeuwig schaak er niet in en
moest ik na ruim 3 uur spelen berusten in
mijn verlies.’ Eindstand: 5,5-2,5.
(Rien/Aad)
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jeugdspelers de ijssel voor rsb in huttontoernooi
Het Huttontoernooi is een toernooi tussen
jeugdteams van de regionale schaakbonden.
Er was dit jaar een nieuwe toernooiformule:
iedere bond kon meedoen met één team van
vier spelers per categorie. Dat betekende dus
vijf RSB-viertallen voor A-, B-, C-, D- en Ejeugd. Vervolgens speelden de teams vier
ronden tegen elkaar.
In categorie B een mager resultaat voor het
team met Justin Jacobse, Pieter Modderkolk
(Papendrecht/Alblasserdam), Peter Ypma
(Messemaker 1847) en Rob Linssen (RSR

Ivoren Toren). Van de 16 partijen werden er
slechts drie gewonnen en twee remise. Een
resultaat goed voor de voorlaatste (9e) plaats
in deze categorie.
Het C-team met Henk-Jan Evengroen,
Ricardo Klepke (Spijkenisse) en van
Messemaker 1847 Mario Terlouw en
Alejandro Acuña deed het een stuk beter.
Tweemaal een 3,5-0,5 winst en tweemaal 22. Tien keer winst, tweemaal remise en
slechts vier verliespartijen. Ricardo Klepke
scoorde 4 uit 4 en ook Henk-Jan leverde met

Eindstand:
cat A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NBSB
LeiSB
SGA
SGS
OSBO
LiSB
RSB
NHSB
SBO
HSB
NOSBO

cat B

15
8,5
9,5
8
7,5
9
5,5
6
8
3
-

13
10
10
11
7,5
3
4
8,5
7,5
5,5
-

cat C
9,5
7,5
11
14
7,5
9
11
8,5
7
3,5
7,5

cat D
10,5
9
11,5
5
7
10
8
7
9
7
12

cat E
7,5
14,5
7
10
9,5
7
8,5
5
3
8
-

(info Justin Jacobse/RSB-website)

13

Tot
55,5
49,5
49
48
39
38
37
35
34,5
27
19,5

3,5 uit 4 een fors aandeel in de score.
Daarmee vielen zij als enig RSB-team in de
prijzen. In hun categorie werden zij tweede
achter het team van de SGS.
In categorie D een zevende plaats voor het
team met Bernard Evengroen, Rick Verhoog
(Krimpen a/d IJssel), Bernhard van de
Knijff (Messemaker 1847) en Konrad
Drozdowski (RSR Ivoren Toren). In de laatste ronde bleven zij zonder tegenstander en
die vier punten waren goed voor de helft van
de score.
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succes dankzij ijsselverleden
Rotterdammer John van Baarle behoorde
ooit tot de nationale top. Dat is al lang niet
meer het geval. Met zijn rating van 2202
behoort hij echter nog wel tot de RSB-top,
nummer 28 op de ranglijst van november
2007. Niet verliezen van John van Baarle
is dus nog steeds een prestatie. Dat lukte
ook voormalig IJssellid en inmiddels
donateur Jeroen Eijgelaar in de wedstrijd
SO Rotterdam 3 - WSV 1 op 14 oktober
vorig jaar. Jeroen telt circa 275 ratingpunten minder en was uiteraard zeer content
met de remise. ‘Met dank aan Jan Evengroen’ liet hij weten.
Op het bord verscheen de Tarrasch variant
van het Frans.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.exd5 Dxd5
5.Pgf3 cxd4 6.Lc4 Dd6 7.0–0 Pc6 8.Pb3
a6. Dit kwam ook op het bord in de partij
Frank Visser - Jeroen Eijgelaar in de RSB
wedstrijd WSV 1 – De IJssel 1 van 2006.
9.Pbxd4 Pxd4 10.Pxd4 Dc7. Tot hier een

partij uit het verleden tussen Jan
Evengroen tegen Jeroen Eijgelaar. 11.Lb3
Ld6 12.h3 Pe7.

‘De zet van Jan!’, aldus Jeroen. ‘In de
analyse hebben Jan en ik naar deze zet
gekeken. Vervolgens heb ik deze zet
opgenomen in deze variant. Jan speelt per

programma 2008
28/1
4/2
6/2
8/2
11/2
18/2
25/2
29/2
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

(wo)
(vr)

(vr)
(di)
(vr)
(wo)

(di)

(wo)
(za)

HH
ZD-1
SO Rotterdam 4 – De IJssel 1
RSR Ivoren Toren 5 – De IJssel 3
De IJssel 2 – De Zwarte Pion 1 + HH
Rapidcompetitie
HH
Charlois Europoort-De IJssel (vc)
ZD-2
HIA 1 – De IJssel 1
Papendr/Albl 2 – De IJssel 3
De IJssel 2 – Chess 2 + HH
HH + De IJssel-Hoekse Waard (vc)
HH
ZD-3
De IJssel 1 – Erasmus 3, De IJssel 3 – Moerkapelle 3 + HH
HH
Shah Mata 2 – De IJssel 2
ZD-4, De IJssel Lombardijen (vc)
HH
HH+Eeuwig Schaak-De IJssel (vc)
HH
VINK Top 12
ZD-5
HH
HH
HH
ZD-6
HH
Ledenvergadering + snelschaak

14

heden deze variant niet meer tegen mij, of
beter gezegd, hij wijkt nu eerder af. Het
vervolg is nu eenvoudig. Zwart heeft geen
zwaktes meer en de achterstand in ontwikkeling is ook opgelost. Op de 19de zet
remise.’
Voor de liefhebbers nog wat nadere info
over deze variant. Het betreft de Eliskases
variant van het open Tarrasch (ECO code
C07). Na 4…Pf6 in plaats van 4…c5
spreekt men van het gesloten Tarrasch.
Het meest gangbare in deze variant is
8…Pf6. Het achterwege laten van Pf6
komt weinig voor. Wat zoekwerk op internet leverde tien partijen met de stelling na
de tiende zet van wit. Slechts in twee
gevallen koos men vervolgens voor
10…Dc7. Ook hier had Pf6 in de meeste
gevallen de voorkeur. De zet 12…Pe7
kwam eenmaal voor (Berisha-Fuchs,
Brno, 2001). In plaats van 11.Lb3 had wit
hier echter 11.De2 gespeeld. Die partij
werd door zwart gewonnen. (Aad)
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kat en muis bij de ijssel 1 tegen shah mata 3
Het krachtsverschil op papier was groot
bij de RSB-wedstrijd tussen het vorig jaar
uit de derde klasse gepromoveerde Shah
Mata 3 en het uit de 1e klasse gedegradeerde De IJssel 1. Het Moordrechtse
team bracht gemiddeld circa 250 ratingpunten meer achter de borden.
Toch zag het er na anderhalf uur spelen
niet naar uit dat De IJssel de wedstrijd met
grote cijfers zou winnen. Henk-Jan Evengroen had een stelling op het bord waar
winstmogelijkheden beperkt waren en
Hans Lodeweges had zelfs een mindere
stelling. Bovendien gold voor beiden dat
ze een grote achterstand in tijd hadden.
Invaller Mick van den Berg stond een volle pion achter zonder duidelijke compensatie. Bij de overige borden had alleen
Pim te Lintelo winstkansen.
Maar na ongeveer twee uur spelen begon
voor de Rotterdammers de ellende. Op de

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

beide topborden van De IJssel viel de eerste beslissing. Pim te Lintelo had al enige
tijd het beste van het spel gehad en toen
hij erin slaagde om de kern van de verdediging van zijn tegenstander uit te schakelen werd het eerste punt een feit. Ook bij
Jan Evengroen kwam kort daarna het punt
voor De IJssel. Tot verrassing van iedereen won vervolgens ook Henk-Jan Evengroen snel. Zijn tegenstander ging volledig in de fout en toen kon ook Henk-Jan
uithalen. Ronald Mandersloot had de partij voor zijn doen rustig opgezet. Er ontstond een positioneel gevecht waarin hij
er langzamerhand in slaagde om de goede
velden voor zijn stukken te bezetten en
toen was het snel uit en 0-4 voor het
IJsselteam. Bij Léon Jacobse had de stelling een gesloten karakter. Toen de kansen
voor beide spelers vervlogen werd remise
overeengekomen. Teamcaptain Mick van

den Berg, op het laatste moment ingevallen voor de zieke René Ordelman, had een
agressief opererende tegenstander. Een
foutje kostte hem een pion met weinig
compensatie. Maar gelukkig kon hij later
terugkomen in het spel. Hij won eerst één
en toen nog een pion en later een kwaliteit
en zo werd het 0,5-5,5. Justin Jacobse had
kwaliteit tegen een pion toen zijn tegenstander de tijd vergat, waardoor ook die
partij voor De IJssel gemakkelijk werd
binnengehaald. De laatste die toen nog
bezig was, was Hans Lodeweges. Een
geweigerd remiseaanbod bracht ongekende krachten in hem los. Ternauwernood
haalde hij de eerste tijdcontrole maar toen
schaakte hij als de beste en was ook het
laatste punt voor De IJssel. Eindstand 0,57,5 en daarmee na drie ronden nog steeds
de eerste plaats voor De IJssel 1 in hun
klasse. (Mick/Aad)

Shah Mata 3

1620

-

De IJssel 1

1867

0,5

- 7,5

Remie Rutjes
Leo de Jong
Cor Brouwer
Nantko Schanssema
Piet Dijksman
Bert Bonnet
Chris Willemse
Marty Bolluyt

1732
1651
1634
1619
1577
1573
1658
1513

-

Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Leon Jacobse
Ronald Mandersloot
Mick van den Berg

1987
1957
1873
1816
1893
1784
1898
1725

0
0
0
0
0
0,5
0
0

-

1
1
1
1
1
0,5
1
1

extra aanvaller baat ijsselmonde niet tegen de ijssel 2
In 2004 won De IJssel 2 in de 3e klasse
met 4,5-3,5 van IJsselmonde 1. Voor De
IJssel speelde toen hetzelfde team met uitzondering van Frank Visser. In zijn plaats
speelde Rien Duine. Het team van
IJsselmonde is inmiddels sterk gewijzigd.
Nog slechts drie spelers van toen. Met
nieuwkomer Steef Bergakker hadden zij
vorig jaar de topscorer in klasse 2b in
huis. Die scoorde toen 6 uit 7 met een tpr
van 2108. Ook Rinus Bongers was vorig
jaar met 5 uit 6 en een TPR van 2007
goed op dreef. Met Coenen en de weer
teruggekeerde Willemze hadden zij daarmee een sterke bezetting aan de topborden.
Toch gaven juist de topborden van De
IJssel 2 met 2,5 punten uit de vier partijen
de doorslag in het treffen op 9 november
tegen IJsselmonde. Frank Visser had een
week eerder na een langdurig gevecht het
eerste punt voor De IJssel binnen gehaald.
[Stefan stond er beter voor, maar deed in
tijdnood een dame kado en gaf op, hoewel

dit achteraf niet nodig bleek, gezien de
tijdnood van de tegenstander.] De teamopstelling was daardoor wat gewijzigd.
Aan bord 1 zat nu voor een keer Menno
van Dijk en die zette daar niet alleen een
prima partij neer maar koerste ook lange
tijd op winst. Een 'eeuwig schaak' liet hem
bezwijken voor het remiseaanbod. [Rinus
liet zich in de hoek drijven en wist nog
maar net een remise er uit te peuren.]
Maar het mooiste resultaat was er voor Ad
Multem die in een bloedstollend gevecht
in uiterste tijdnood een toreneindspel met
een pion meer tot winst voerde en daarmee de totaalwinst voor De IJssel pakte.
[Arjé stond tot driekwart van de partij
gewonnen, maar wist de definitieve klap
niet uit te delen en gaf vervolgens ook een
zekere remise uit handen.]
De avond was ontspannen begonnen in 't
Zaaltje, al moest teamcaptain Mick nog
voor aanvang van de wedstrijd al snel een
extra aanvaller uit IJsselmonde van zich
afslaan (zie Al Qeada bij De IJssel).
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Daarna werd het serieus en startten de partijen. Gerard van der Wouden was dan
wel volgens zeggen zeer gemotiveerd
maar dat vertaalde zich niet naar een goede partij. Na een mishit werd zijn stelling
een gatenkaas en werd hij op de koningsvleugel binnen de kortste keren volledig
overklast (1-1). [André joeg zijn tegenstander binnen 16 zetten van het bord met
een beresterke opening.] Bij de Bergen
duurde de partij langer. Aad had in de
opening een pion veroverd en had lange
tijd winstkansen. In plaats van het definitief af te maken verspeelde hij rond de
eerste tijdcontrole zijn pluspion. De stelling was toen nog gewonnen alleen zag hij
niet. De aangeboden remise werd in dank
aanvaard. [De partij van Rene was er één
van diepe dalen en oog van de naald verschijnselen, maar hij wist de partij uiteindelijk remise te houden.] Ook bij Mick
eindigde de partij in remise. In de opening
liep het niet naar zijn zin en het leidde tot
een lang positioneel gevecht in voor ruim-
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te voor zijn stukken. Toen hij die kreeg
slaagde zijn tegenstander er echter in om
de verdediging te vinden (2-2). [Bij Bart
was het na de opening al haast gelijk
remise, maar de tegenstander drukte wel
heel langzaam door. Bart had hier wel
antwoord op, maar durfde toen zelf niet
meer de doorbraak te forceren zonder zelf
eventueel kleerscheuren op te lopen en
besloot tot remise.] Bovenvermelde remise van Menno en de partij van Sjaak in 't
Veld boden toen perspectief op een mooi
resultaat. Sjaak had een sterke pion voorsprong en bovendien, in tegenstelling tot
zijn tegenstander, genoeg tijd om de laat-

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

ste tegenacties te ontzenuwen. [Han kwam
in de verdrukking en verbruikte teveel tijd,
maar knokte zich nog goed terug. Dit
tegenoffensief kwam te laat, met maar tien
minuten op de klok en de tegenstander
ruim 45 is het slecht terugvechten.
Uiteindelijk nekte deze tijd hem, maar de
tegenstander moest toch de nodige zweetdruppels wegvegen met uiteindelijk nog
maar 7 minuten op de klok.] Daardoor
kwam De IJssel met 2,5-3,5 aan de leiding. Leen Boonstra vocht inmiddels echter een hopeloze strijd. Zijn opponent had
een pion voorsprong en veel ruimte om de
strijd te beslissen. Leen knokte voor wat

hij waard was, maar moest bezwijken
(3,5-3,5). [Jan joeg met een pion voordeel
zijn tegenstander door de klok.] En toen
was Ad Multem de held. In gloeiende tijdnood zette hij zijn tegenstander mat en
pakte de volle winst voor De IJssel. Het
resultaat was voor IJsselmonde een teleurstelling: ‘Wat een triomftocht had moeten
worden, draaide eigenlijk uit op een
deceptie. Allemaal kleine missers zorgden
er voor dat het één grote misser werd.’
meldden zij op hun website. (Mick/Aad,
met, tussen haakjes, het commentaar op
de website van IJsselmonde)

IJsselmonde 1

1799

-

De IJssel 2

1717

3,5

-

4,5

Rinus Bongers
Arje Willemze
Steef Bergakker
Andre Coenen
Bart Ockeloen
Jan Bey
René Verschoor
Han Pijpers

1953
1909
1948
1850
1604
1649

-

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

1661
1766
1905
1728
1725
1647
1625
1677

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

-

0,5
1
1
0
0,5
0
0,5
1
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al qaeda bij de ijssel?
Op 27 oktober stond op de RSB-website een bericht van Ronald Damhuis over mogelijke terroristische acties van schaaktegenstanders in de RSB-competitie. Was tegenstander Krimpen aan de IJssel van 3-Torens betrokken bij een spoor van plantaardige
olie dat het verkeer tussen Rotterdam en Berkel dwars zat? ‘Al Qaeda aan den IJssel’, aldus Damhuis. Onzin zou je denken,
maar een incident bij de wedstrijd IJsselmonde 1 tegen De IJssel 2 doet het vermoeden reizen dat dit
toch een grond van waarheid zou kunnen bevatten.
Bij het betreden van de speelruimte ’t Zaaltje stuitte het Moordrechtse team op de huishond, die hen nauwlettend in het oog hield. Wat was er loos? Kennelijk waren de
IJsselmondenaars niet gerust op de uitslag. Na een vooruitgespeelde partij was de
stand 1-0 in het voordeel van het IJsselteam. Intimidatie en mogelijk fysieke uitschakeling van één of meer van de spelers van de tegenstander leek het parool. Dat werd
duidelijk toen de hond teamleider Mick, die met diverse teamleden wachtte op de aanvang van de wedstrijd, daadwerkelijk bij ‘de ballen’ pakte. Slechts met de nodige hulp kon hij ontzet worden. Het beoogde doel
werd echter niet bereikt. Integendeel, verbolgen over deze acties streden de IJsselspelers met nog meer inzet dan gepland. Ook
de beschadigde teamleider liet zich niet kennen. In de gaten gehouden door dokter Frank Visser van de regelmatig langskomende
ambulancedienst bleef hij op de been. En ditmaal werden er tegen het einde uit rancune minder kadootjes gegeven dan anders het
geval is. Met 4,5-3,5 trok De IJssel 2 aan het langste eind. Zegevierend vertokken zij naar Moordrecht. De beschadigde Mick
werd thuis afgeleverd. Aldaar werd duidelijk dat IJsselmonde de borst nat kan maken, vriendin Wilma gaat wellicht acties ondernemen voor een forse schadevergoeding. (Aad)

hans böhm bij 45-jarig de ijssel
Eén van de activiteiten die in het kader van der viering van het 9e lustrum zal plaatsvinden is inmiddels bekend. Op de clubavond van 15 september dit jaar zal grootmeester Hans Böhm een simultaanwedstrijd spelen tegen leden/oud-leden/gasten van
De IJssel. Van 18.30 uur tot 20.00 uur eerst een kloksimultaan tegen 15 jeugdleden
en vervolgens van af ca. 20.15 uur een simultaan tegen maximaal 35 senioren.
Deze simultaanwedstrijd is met name mogelijk dankzij een aanmerkelijke sponsorbijdrage van Bouwbedrijf Frans Vink & Zn te Moordrecht.
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de ijssel 2 blijft op koers na 6-2 tegen erasmus 5
In de derde competitieronde moest De
IJssel 2 het opnemen tegen de hekkensluiter in de klasse 2C, Erasmus 5. Al leek
dat op papier wellicht een gemakkelijke
opgave, in de praktijk bleek dat minder
eenvoudig.
Het begon met een reglementaire 1-0 vanwege de absentie van de tweede bordspeler bij de gasten. Dat leidde tot wat verschuivingen in de teamopstelling. Aad van
den Berg kreeg bord 2, en speelde dus
niet, en Menno van Dijk speelde in zijn
plaats aan bord zes. In het eerste uur vielen er al de nodige plussen bij De IJssel te
noteren, met name bij Leen Boonstra,
Sjaak in ’t Veld en Mick van den Berg.
Sjaak was de eerste die de winst binnenhaalde. Een goed opgebouwde stelling,
pionwinst, kwaliteitwinst en het vervolg
laat zich raden, 2-0. Naast hem stond Leen

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

een stuk voor, maar die had wel te maken
met een dreigende mataanval. Die kon
echter worden gepareerd met een gedwongen dameruil en daarna was het uitschuiven geblazen, 3-0. Mick had inmiddels
een kwaliteit gewonnen, maar kreeg te
maken met een venijnige koningsaanval.
Dat gevaar wist hij echter te nivelleren en
toen leek het een gelopen koers. Door een
volledig over het hoofd geziene paardvork
op koning en dame kwam daaraan een
voortijdig einde, 3-1. Inmiddels was
Menno van Dijk in zwaar weer beland.
Via een door torens bezette a-lijn werd
zijn koningsvleugel onder druk gezet.
Toen daarbij ook de dame nog een dwingende rol kon spelen, was het snel gedaan,
3-2. Gelukkig zag het er aan de resterende
borden goed uit. Gerard van der Wouden
was na een aanvankelijk gelijk opgaande

strijd via een mooie combinatie een stuk
voor gekomen. Niet veel later maakte een
tweede winstgevende combinatie een
definitief einde aan het verzet van zijn
tegenstander, 4-2. Ook bij Ad Multem
was er geen vuiltje aan de lucht. Hij verdedigde vanaf de opening de gambietpion
in het Blackmar-Diemer gambiet. Dat
ging hem goed af. De door zijn tegenstander beoogde aanvalskansen kwamen er
niet. Hij won een tweede pion en schoof
het eindspel bekwaam uit, 5-2. Aan het
eerste bord was Frank Visser door het oog
van de naald gegaan toen zijn tegenstander stukwinst over het hoofd zag. Daarna
werd zijn stelling al maar beter. Zijn
tegenstander kon ten koste van veel stellingsnadeel een snel verlies ontlopen. Het
eindspel werd echter door Frank met grote
precisie tot winst gevoerd, 6-2.

De IJssel 2

1717

-

Erasmus 5

1544

6

-

2

Frank Visser
Aad vd Berg
Ad Multem
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Leen Boonstra
Sjaak in ’t Veld

1905
1625
1766
1725
1728
1661
1647
1677

-

C.J. van As
N.O.
Ron Ansem
H.J.J. Nefkens
Wil de Boer
Izak Stolk
Peter Hurkmans
Rens Hesselmans

1587

1
1
1
0
1
0
1
1

-

0
0 (regl.)
0
1
0
1
0
0

1489
1644
1592
1460
1584
1451

schaakhistorie: terug naar 1983
Op 1 september 2008 bestaat De IJssel 45
jaar. Een goede gelegenheid voor een
terugblik naar het verleden, naar 1983.
Het jaar waarin De IJssel op weg was naar
het twintig jarig bestaan.
Een greep uit het internationaal nieuws in
dat jaar: Onlusten in Bagdad, Sri Lanka en
Nicaragua. Hongersnood in Ethiopië. De
USA, president Reagan, onthult plannen
voor ‘Star Wars’. Sovjet vliegtuigen
schieten een Koreaans passagiersvliegtuig
uit de lucht. Microsoft introduceert
Windows en
Word.
In Nederland besluit
het kabinet
Lubbers vanwege een verslechterende economie en toenemende werkeloosheid tot bezuinigingen. Ambtenaren stakingen. IBM brengt de eerste PC op de
markt. Demonstraties tegen kruisraketten.

Heineken ontvoerd. Registratie van de
eerste aids patiënten in Nederland. De eerste Nederlandse reageerbuisbaby wordt
geboren. Nummer één hits voor o.a. Doe
Maar (Pa), de Dolly Dots (Love Me Just
A Little Bit More), Berdien Steinberg
(Rundo Rosso) en Billy Joel (Good Night
Saigon). Wim Kan overleden. In Gouda
wordt Gerard van der Wouden 20 jaar.

Oekraïne Ruslan Ponomariov. De
Fransman zou later de jongste grootmeester ooit worden, een record
dat daarna weer werd
overtroffen door
Ponomariov. In
Bakoe wordt ook
Gary Kasparov 20
jaar.

In de internationale schaakwereld zorgt
Campomanes, de nieuwe baas van de
FIDE, voor de nodige onrust. Bij de schakers heerst Karpov. Hij heeft met 2710 de
hoogste rating en zal zijn wereldtitel moeten gaan verdedigen tegen Kasparov of
Smyslov, die zich plaatsen voor de finale
die de uitdager moet opleveren. De Zweed
Andersson wint Hoogovens, Spassky is
eerste in Linares en Karpov is de sterktse
in het Interpolistoernooi in Tilburg. De
USSR wordt teamkampioen van Europa
en wint de Olympiade. Karpov wint het
50e USSR kampioenschap. In Frankrijk
wordt Etienne Bacrot geboren en in de

In het nationale schaaknieuws een hoofdrol voor Jan Timman. Hij boekt een
gelijkspel in een match tegen Kortsjnoj 33 en blijft Paul van der Sterren voor in de
nationale titelstrijd. Hij voert ook de
KNSB ratinglijst aan met 2622 en staat
elfde op de wereldranglijst. Bouwmeester
krijgt de Euwe-ring. De KNSB, 110 jaar
oud, meldt een groeiend ledental. Friso
Nijboer wordt jeugdkampioen van
Nederland en Jeroen Piket kampioen bij
de B-jeugd. Volmac Rotterdam prolongeert de landstitel. Koningsclub-Bergen
promoveert naar landelijke competitie en
wint het NK snelschaken voor clubteams.
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Bij de RSB nemen 137 schakers deel aan
de persoonlijke kampioenschappen.
Winnaar wordt Hora Vlam na beslissingswedstrijden met Cor de Wit en Luchtmeijer. Bij de jeugd gaan de titels naar
Johan Quist uit Bergschenhoek (A), Joost
van Dam uit Maasland (B) en Edwin Tol
uit Brielle (C). Aan de teamcompetitie
83/84 wordt deelgenomen door 65 verenigingen met 169
teams bezet door
1464 schakers/
schaaksters. Volmac
Rotterdam 3 wordt
kampioen en RSR Ivoren
Toren 1 degradeert naar de tweede klasse.
De bekerfinale tussen Krimpen a/d IJssel
en Vierpolders wordt gewonnen door
Krimpen ondermeer dankzij overwinningen van Dirk Hoogland en Erich Karstan.
Frans Maas en Gerard Rademaker worden
benoemd tot lid van verdienste. De RSB
telt in dat jaar 3278 leden.

-

In Moordrecht is De IJssel op weg naar
het twintig jarig bestaan.
-

-

In 1983 doemen voor het eerst na de
verhuizing van het De Genestet huis
naar Het Posthuis nieuwe huisvestingsproblemen op. Huurder Roel de
Jong houdt het voor gezien en sluiting
van het café dreigt. Eigenaresse
mevrouw van de Kuy en haar schoonzoon Hans Boonstra besluiten echter
tot een tijdelijke beperkte exploitatie,
waardoor de vertrouwde schaakomgeving toch gehandhaafd blijft.
De ledenlijst telt 20 senioren, 2 junioren en 5 jeugdleden.
Aan de huishoudelijke competitie
wordt deelgenomen door 21 leden,
waaronder de debutanten Gijsbert

-

-

-

Wolvers en Co Scheepers. Voor de
tweede achtereenvolgende keer en
toen vierde in totaal gaat de clubtitel
naar Mick van den Berg. Hij achterhaalt op het nippertje Rien Duine. Bij
de top tien achtereenvolgend: Aad
van den Berg, Ronald Mandersloot,
Leen Boonstra, Peter de Jong, Gijsbert
Wolvers, Panc Vink, Ad Multem en
Carl van Vloten.
Ondanks een overwinning tegen
WSV 1 en een gelijkspel tegen
Moerkapelle 1 degradeert het tiental
van De IJssel 1 uit de tweede klasse.
Mick van den Berg en Rien Duine zijn
met 4 uit 7 de topscorers. Ook het tweede team degradeert, zij gaan
naar de vierde
klasse. Onder de
forse nederlagen
een 7-1 tegen Schoonhoven 1 met een nederlaag van kopman Frans Dubois tegen Theo van
Herk. Een naam die later nog opvallend zou opduiken in de IJsselgeschiedenis. Piet van Hees passeert als tweede IJsselspeler de mijlpaal van 100
RSB-wedstrijden.
Mick van den Berg wint ook de Zilveren Dame, met zesmaal winst en eenmaal remise blijft hij Aad van den
Berg en Ad Multem ruim voor.
Het jeugdschaak wordt nieuw leven
ingeblazen. René Ordelman behaalt
het torendiploma en zal de competitie
als jeugdkampioen 1983/84 afsluiten.
Op 10 december wordt het vierde lustrum gevierd met een regiotoernooi
voor viertallen met deelname van de
schaakverenigingen Gouda Bloemendaal (1), Moerkapelle (2), Reeuwijk
(3), WSV (1), De IJssel (3) en Zeven-

huizen (1) en een
team van Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn. In de
finale klopte
Moerkapelle (Bac,
2x Vroegindeweij,
Van Ommeren) het team van
Reeuwijk (Bonefaas, Kayser,
Hendriksen, Molenaar). De derde
plaats is voor De IJssel 1 (M.vd Berg,
Mandersloot, Wolvers, Duine).
Bijna vijf en twintig jaar later leven we in
het digitale tijdperk. Geschaakt wordt er
nog steeds, maar de belangstelling is
tanende. Het aantal deelnemende verenigingen aan RSB competitie 2007/08 is
teruggelopen naar 41 met 96 teams bezet
door 768 schakers/schaaksters. De PK
2007 van de RSB telde 84 deelnemers en
dat is beduidend minder dan de 137 van
1983. Het aantal RSB leden zakte naar
1960. Bij De IJssel een van deze trend
afwijkend beeld. Hier steeg het ledental
naar 27 senioren, 2 junioren en 14 jeugdleden.
Internationaal zorgt de FIDE, nu in persoon van Kirsan Iljoemzjinov, nog steeds
voor de nodige onrust. Karpov en ook zijn
opvolger Kasparov zijn inmiddels passé.
Anand, Kramnik en Topalov zijn de
namen aan de top. In Nederland is Loek
van Wely nummer één, maar met zijn
rating van 2679 is hij pas 31e op de wereldranglijst, die wordt aangevoerd door
Kramnik met 2799. In Moordrecht is de
toonaangevende rol van de Bergen bij het
schaken overgenomen door de
Evengroenen. Gerard van der Wouden,
inmiddels voorzitter van De IJssel, is net
als de vereniging op weg naar zijn 45e
levensjaar. (Aad)

de ijssel 3 verliest, maar geeft charlois europoort 4 goed partij
Maandag 7 januari moest De IJssel 3 het
thuis opnemen tegen het op papier sterke
Charlois Europoort 4 met een gemiddelde
rating van 1670. Een team met
kampioensaspiraties, die er nog niet helemaal uitkomen. ‘Er werd deze avond goed
gespeeld’ vond teamleider Rien Duine.
In december had Rien zelf vooruit
gespeeld tegen Jan Hendrik Leopold,
broer van de vroeger bij De IJssel spelende Maarten (clubkampioen 1986/87) en
Rein Leopold. Ooit zelf ook in die jaren
deelnemer aan ons toernooi om de
Zilveren Dame. Het werd een partij die
gelijk op ging. In het eindspel een pluspion voor Rien, maar met lopers van

ongelijke kleur was het remise: 0,5-0,5.
Het bleef gelijk na een tweede remise aan
het laatste bord. Frans Dubois had weinig
manoeuvreerruimte in zijn stelling en
bood met nog vrij veel materiaal op het
bord remise aan. Dit werd geaccepteerd en
bij analyse bleek dat een goede keus van
Frans: 1-1. Een derde remise, van Hans
Kortrijk, bracht de stand op 1,5-1,5. Het
evenwicht bleef in deze partij in stand.
Met ieder nog zes pionnen, één loper en
een dame werd het gelijkspel bezegeld.
‘Als je al het een en ander verloren hebt,
word je voorzichtig’, aldus zijn tegenstander Charlois Europoort secretaris Gerrit
Boer. Het eerste tegenpunt viel aan het
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vijfde bord. Panc Vink had daar een zware
avond. Op de 14de zet kwam hij een pion
achter die doormarcheerde tot d6,
gesteund door torens, loper, paard en
dame. Maar Panc verdedigde vindingrijk
en had zwaar materiaalwinst voor het grijpen. Door een foute afruil ging het mis,
1,5-2,5 dus. Op bord 1 trof Wim van
Vuuren in Filip Borst een sterke tegenstander. In een aanvankelijk gelijkopgaande partij kreeg Borst initiatief via binnenvallende stukken op de damevleugel.
Wim dacht na een stukoffer van zijn
tegenstander de matdreiging op de onderste lijn te kunnen blokkeren met loper f 8,
maar na wits loperzet naar h6, kon hij
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opgeven: 1,5-3,5. Aan het tweede bord
probeerde Hendrik Spee zijn 100%-score
te handhaven. Hij deed dit vrij voorzichtig. In het middenspel kreeg hij een dubbelpion op f3 en de tegenstander een vrijpion in de plus. Deze wist Hendrik weer
terug te winnen. Na de nodige verwikkelingen resteerden drie pionnen en een
toren voor ieder en zat er niet meer in dan
remise: 2-4. Op bord vier speelde Ruben
Evengroen opnieuw een prima partij. Na
een rustig begin gooide zijn tegenstander
de lont in het kruitvat met een paardoffer
tegen twee pionnen. Vervolgens een loperoffer tegen een pion dat Ruben niet kon
aannemen. Het betekende verlies van twee
stukken tegen een toren. Ruben counterde
terug met een loperoffer, waardoor hij een
pion terugkreeg en dameruil forceerde. Na
een foutje verloor hij een belangrijke centrumpion en resteerde een eindspel van

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

(Ruben) vier pionnen en een toren tegen
vijf pionnen en een loper. Het eindspel
werd door Ruben knap tot winst gevoerd:
3-4. Om nog een gelijkspel te halen moest
de laatste partij, van Aad van der Meer,
worden gewonnen. Dat zat er lange tijd
niet in. Een open lijn, binnenvallende
stukken, pion verlies, kortom verlies leek
het een kwestie van tijd. Maar Aad pareerde alle matdreigingen en de tijd begon een
rol te spelen. In de tijdnoodfase won Aad
een paard en vloog er van alles over het
bord. Met voor Aad nog vier en wit nog
twee seconden op de klok drukte wit de
klok in zonder te zetten. Na Aads: ‘ho, ho,
ho’ (geen kerstman-imitatie, maar een
protest) en na wat heen en weer slaan viel
de vlag van Aad met voor wit nog één
seconde op de klok. Men besloot vervolgens tot remise. Gerrit Boer op de
Charlois website over deze partij: ‘Een

remise-aanbod sloeg hij af, met een pion
meer. Hij veroverde nog een pion, en toen
stagneerde zijn brein. Hij wilde winnen,
maar wist niet hoe. Zijn comfortabele
voorsprong in tijd begon af te kalven. Het
werd een dolle boel, met hier en daar een
onreglementaire actie, maar er werd
doorgespeeld. Giels tegenstander ging
door zijn tijd terwijl Giel zelf nog één
seconde had. Vanwege het wat chaotische
karakter van het laatste tiental zetten
besloten de heren echter tot een remise.
Onze winst was binnen, en bijna iedereen
tevreden’. Filip Borst, de teamleider van
de Rotterdammers, zei dat dit niet kon;
wedstrijdleider Mick van den Berg vond
van wel en zo werd de uitslag 3,5-4,5
onder protest van de heer Borst. Sterk
gespeeld, maar het geluk was niet helemaal met ons. (Rien/Aad)

De IJssel 3

1574

-

Charlois Europoort 4

1670

3,5

-

4,5

Wim van Vuuren
Hendrik Spee
Rien Duine
Ruben Evengroen
Panc Vink
Hans Kortrijk
Aad vd Meer
Frans Dubois

1721
1588
1661
1585
1528

-

Filip Borst
Rinus vd Wetering
Jan-Hendrik Leopold
Adri Jumelet
Henk Kootkar
Gerrit Boer
Michiel Gerritse
Coen van Baren

1892
1629
1642
1606
1645
1677
1626
1642

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

-

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

1480
1452

remise in strijd met de spelregels?
Gerrit Boer gaf op de website een aardige impressie van de commotie rond de afloop van de laatste partij tussen
Michiel Gerritse en Aad van der Meer.
‘En dat is het aardige van een stukjesschrijver, over wat er na afloop aan discussies volgde kan je als eerste een
mening openbaar maken. Filip Borst (onze waarnemende teamleider) bestreed de uitslag en stelde dat wij recht hadden
op een vol punt, ongeacht het feit dat Michiel en zijn tegenstander met remise akkoord gegaan waren. Het ging daarbij
om het principe. Van onze kant stond Henk Kootkar daar achter, de rest vond dat "jeder Prinzip zum Teufel fuehrt".
Was het trouwens toeval dat de twee spelers die wonnen hun poot stijf hielden? Heeft de rest niet de juiste killersmentaliteit? We spelen derde klasse RSB, en daar gaat het niet zo om de principes, maar meer om een gevoel van rechtvaardigheid. Kortom, Filip had gelijk, maar mijns inziens moet je dat niet altijd willen verzilveren.’
Reactie van Filip Borst:
‘Het is juist het gevoel van rechtvaardigheid dat maakte dat ik voet bij stuk hield. Wat er gebeurde is dit: Michiels
tegenstander probeerde eerst de partij op tijd te winnen. Toen dat niet lukte en hij zelfs op tijd verloor, en Michiel de
winst claimde door zijn tegenstander erop te wijzen dat hij door de vlag was gegaan, bood laatstgenoemde remise aan.
Als je remise wilt, moet je tijdens de partij remise aanbieden. Het is niet correct om pas nadat je eigen vlag is gevallen,
remise te claimen. Michiel nam het weliswaar aan, maar ik had sterk de indruk dat hij dat deed omdat hij het hele
beloop lullig vond voor zijn tegenstander (hij verwoordde dat achteraf ook zo). Maar als Michiel als eerste door de
vlag was gegaan? Voor wie was het dan lullig geweest? En had Michiel dan het lef gehad om "posthuum" remise aan te
bieden? En had zijn tegenstander het dan aangenomen?
Rechtvaardig is wat voortvloeit uit vooraf afgesproken regels.’
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ook barendrecht geen obstakel
voor de ijssel 1
De IJssel 1 blijft winnen, dat is goed
nieuws. Driemaal eerder werd er al met
grote cijfers gewonnen, maar ondanks die
uitslagen was het spel niet echt imponerend. Gezien het nog resterende programma tegen in ieder geval twee mede titelkandidaten iets om bij stil te staan.
Ook tegen het eerste van Barendrecht
werd het uiteindelijk een overwinning met
ruime cijfers, maar ook ditmaal ging het
vooral in het begin weer niet vlekkeloos.
Hans Lodeweges vertilde zich in zijn lijfopening, kreeg een stukoffer te incasseren
en moest de rest van de avond met de rug
tegen de muur vechten. En ook bij een
aantal andere borden was de situatie
onduidelijk. Dat gold met name voor René
Ordelman die een lastige stelling had met
weinig manoeuvreerruimte. Zijn tegenstander koos voor herhaling van zetten en
ook René kon niets beters verzinnen en zo
kwam er 0,5-0,5 op het scoreformulier.
Beter verging het Ronald Mandersloot.
Hij had vanaf het begin het beste van het
spel, kwam een pionnetje voor, zette de
stukken op de juiste plek en ging voor de
aanval. Met een stukoffer was de strijd
toen snel beslist, 1,5-0,5. Ook bij Pim te
Lintelo liep de situatie voorspoedig. Hij
had bij een mooie stelling de dame gegeven voor drie stukken, die voor het nodige
overwicht zorgden. Gewonnen was het
daarmee nog niet, maar wel toen zijn
tegenstander, met de eerste zet die hij met
zijn dame deed, die dame cadeau deed,
2,5-1,5. De voorsprong liep op naar 3,50,5 door winst van Léon Jacobse. Twee
pionnen voor de kwaliteit bleken voor zijn
tegenstander niet voldoende om de als
altijd aanvallende acties te stuiten. Frank
Visser, ingevallen voor de verhinderde
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Jan Evengroen, bezorgde vervolgens zijn
in deze competitie nog ongeslagen tegenstander een koude douche. Die profiteerde
niet van een missertje in de opening. Hij
hechtte, volgens het verslag op de
Barendrecht website, te veel waarde aan
het adagium van Bent Larsen “slaan op b2
is altijd fout, ook als het goed is”.
Vervolgens zag hij zijn verdediging
bezwijken door in zijn stelling binnen vallende stukken. Daarmee was in ieder
geval de winst voor De IJssel binnen, 4,50,5. De drie overige borden wilden echter
niet achter blijven. Justin Jacobse leek te
worden opgerold door een sterk oprukkend pionnenfront op de damevleugel. Op
het juiste moment zette hij echter met succes de aanval in op de wat verwaarloosde
koningstelling van zijn tegenstander. Ook
hier winst en dus werd de stand 5,5-0,5.
Aan het eerste bord was Hans Lodeweges
toen nog steeds bezig met zijn strijd met
de rug tegen de muur. Ondanks zijn misser was hij overeind gebleven en had ook
de tijdnood overleefd. Zijn tegenstander
had echter nog steeds beste spel en een
pion voorsprong en bovendien ruim meer
bedenktijd. Dat laatste gaf tenslotte de
definitieve, 5,5-1,5. Het werd vervolgens
nog 6,5-1,5 toen Henk-Jan Evengroen als
laatste aan het langste eind trok. Lange
tijd ging het hier gelijk op, maar de afwikkeling naar het eindspel leverde een plus
pion op. In het eindspel werd die
bekwaam in winst omgezet.
Met viermaal winst blijft De IJssel aan de
leiding, maar de zwaarste concurrenten
wachten nog. De komende wedstrijd tegen
mede titelkandidaat SO Rotterdam 4 zal
naar verwachting beslissen over het kampioenschap. (Mick)

De IJssel 1

1887

-

Barendrecht 1

1829

6,5

- 1,5

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

1816
1954
1979
1905
1784
1894
1867
1898

-

Feike Liefrink
André Karbaat
Marcel de Bleeker
Tjerk-Peter de Bruijn
Robert Dortmond
Johan de Weerd
Robbert Meijer
Tom Godthelp

1997
1959
1935
1832
1636
1680
1766

0
1
1
1
1
1
0,5
1

-
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1
0
0
0
0
0
0,5
0

schrale troost
Reeds na 10 zetten was Hans Lodeweges danig in mineur. Hij had een zet
vergeten. Een zet eerder stond het als
volgt:

Hans speelde nu 10...Pf8, maar had
volgens hem 10….Tg8 moeten spelen.
Nu wordt hij het slachtoffer van een
kansrijk offer. 11.dxe5 dxe5 12.Pxe5
Dxe5 13.Ld4 Da5 14.e5 Pd5 15.e6 f6
16.Pxd5 cxd5 17.Lb5+ Kd8 18.Lc3
Db6 19.Dxd5 Kc7 20.a5 met de volgende stelling:

Zijn tegenstander ontdekte dat deze
stelling niet nieuw was. Reeds in 1979
kwam die eveneens op het bord in een
grootmeesterpartij tussen Yurtaev en
Palatnik. Zwart ging hier verder met
20…Dc5 21.Dxc5+ Lxc5 22.e7 Ld7
23.exf8D Txf8 24.Lxd7 Kxd7
25.Tad1, waarna niet veel zetten later
een zwarte toren via e6 binnenkwam
en ook pion f6 voor zwart verloren
ging, evenals de partij. Hans speelde
20…Dd6 21.Dx6 Lxd6 22.e7 Ld7
23.exf8D Thxf8 24.Lxd7 Kxd7
25.Tad1 en ik moest nog ernstig mijn
best moest doen om de partij te winnen, aldus Feike Liefrink op de
Barendrecht website.
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gezelligheid troef in een bomvolle schaakzaal
Records zijn er om gebroken te worden en
dat was het geval op het invitatietoernooi
waarmee De IJssel het nieuwe jaar opende. Maar liefst 42 deelnemers en deelneemsters meldden zich en daarmee zat de
Zespunt zaal tjokvol. Een groot deel (28)
betrof actieve senior- en jeugdleden van
de vereniging zelf, maar daarnaast waren
er ook de nodige gasten. Vooral de jeugdleden hadden hun best gedaan. Lotte had
haar neef Wessel Klok meegenomen,
Jeroen Box zijn vader en vriendje Wouter
en Anneloes Keijzer was met zowel vader
als opa gekomen. Vader Frank Jacobse
was meegekomen met zijn drie zoons.
Verder was er natuurlijk een Vinken-team
waarin naast Panc, broer Peter en zoon
Michel actief waren en de Macdaniëls
waren er met een team bestaande uit vader
en zoon Arie en broer/oom Christian. Ook
Cees Kayser, die al een aantal jaren aan
het toernooi deelneemt, was weer present.

Lambert Boon, geïnviteerd door Ton van
Smirren, was voor het eerst van de partij.
De organisatoren gingen vervolgens aan
de slag voor de indeling in teams van
ongeveer dezelfde sterkte. In eerder succesvolle trio’s als de broers Evengroen en
Jacobse ging ditmaal de schaar. Zij moesten het ten dele met andere partners doen.
Vijf ronden met partijen met tien minuten
bedenktijd beslisten vervolgens over de
eindstand. Gedurende vier ronden leidde
het team van Hans Lodeweges, Huibert
Looren de Jong en Sjoerd Rietveld de
ranglijst, vooral door de onverwachte scoringsdrift van Sjoerd. Maar in de laatste
ronde moesten ze het onderspit delven
tegen het team van Justin en Jerome
Jacobse die samen met Hans Kortrijk een
team vormden. Daardoor werd het team
van Frank Jacobse , Léon Jacobse en Jan
Vink de toernooiwinnaar.
De winnaars.

De eindranglijst:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Frank en Léon Jacobse , Jan Vink
Hans Lodeweges, Huibert Looren de Jong,
Sjoerd Rietveld
Justin en Jerome Jacobse, Hans Kortrijk
Jan en Bernard Evengroen, Wessel Klok
Ad Multem, Leen Boonstra, Bastiaan Rietveld
Panc, Peter en Michel Vink
Aad vd Berg, Frans Dubois, Aad vd Meer
Arie, Christian en Arie Macdaniël
Rien Duine, Teus Boere, hr. Box
Sjaak in ’t Veld, Cees Kayser, Lambert Boon
Pim te Lintelo, Ton vd Smirren, Lotte vd Wouden
Henk-Jan en Ruben Evengroen, Wouter Molenaar
Anneloes Keijzer met vader en opa
Hendrik Spee, Gerard vd Wouden, Jeroen Box

Bij de prijsuitreiking kon elk team naar de
prijzentafel. Omdat het een gezelligheidtoernooi was, hadden de organisatoren
ervoor gekozen dat weliswaar de winnaar
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als eerste mocht kiezen, maar dat daarna
het lot besliste. Maar uiteindelijk kon
iedereen met een prijsje naar huis. Voor
Mick van den Berg en Gerard van der
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Wouden, die voor de organisatie tekenden, was er een vet applaus voor weer een
gezellig toernooi. (Mick/Aad)
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toernooinieuws
Er zijn diverse IJsselspelers die aan een clubavond in de week niet voldoende hebben. Zij
meten vooral in de weekenden hun krachten op
diverse toernooien. Hieronder, geplukt van
internet, hun resultaten.

35e ERU Goudkuipjetoernooi
Het Goudkuipje toernooi in Woerden mag zich
verheugen in een groot aantal deelnemers met
name uit SGS en RSB kringen. Dat was ook op
24 november het geval. Maar liefst 168 deelnemers streden in 28 zeskampen om de prijzen.
Voor elke partij was maximaal een uur beschikbaar, dus 30 minuten per persoon.
Onder de deelnemers ook een aantal IJsselschakers. In de eerste groep was Jan Evengroen
op papier favoriet, maar het verschil met de
tegenstander was gering. Het lukte hem niet.
Achter toernooiwinnaar Conrad Kiers van Paul
Keres uit Utrecht en Sten Goes van de organiserende vereniging werd het een derde plaats.
In groep twee moest Henk-Jan Evengroen de
eer laten aan de op de ratinglijsten volstrekt
onbekende Jim Reed uit Woerden. In groep 18
was er weinig succes weggelegd voor Aad van
der Meer, slechts één punt was de oogst. In
groep 22 was Bernard Evengroen de enige die
met een eerste prijs naar huis ging. Al met al
voor de Evengroenen toch geen slecht toernooi.

12e Menno Ploeger herdenkingstoernooi
104 mannen en 5 vrouwen meldden zich aan het
eind van het jaar op 29 december in Krimpen a/d
IJssel voor deelname aan het 12e Menno Ploeger
herdenkingstoernooi. Met veel regio toppers en
17 man met een rating boven de 200 een zwaar
bezet toernooi. Negen ronden rapid beslisten
over de prijzenverdeling. De vier clubgenoten
onder de deelnemers weerden zich uitstekend.
Jan Evengroen, de nog altijd heersende clubkampioen van De IJssel, boekte winstpartijen
tegen o.a. Johan de Koning (SVN 1), Henk de
Kleijnen (Erasmus 1), Adri Timmermans
(Dordrecht 2 en Arjan Hennink (WSV 1). De
nul tegen Eric de Haan (3e, rating 2339,
Utrecht/Soest) was minder verrassend dan het
verlies tegen Nieuwerkerker Gosse Romkes,
tegenwoordig huisschaker. Eindresultaat 9e met
6,5 punten en een TPR van 2031.
Henk-Jan Evengroen kreeg klop van een aantal
sterke tegenstanders zoals Ben van Geffen
(2022, Messemaker 1847 1), de nummer twee
van de slotranglijst Arie Werksma (2261, DD),
en Henk Ochtman (2197, Overschie). Maar wel
winst was er tegen Heico Kerkmeester (Huisschaker, 2291) en Valery Maes (2094, Charlois
Europoort). Al met al goed voor 6 punten en een
16e plaats en een TPR van 2110.
Ook Ad Multem kreg klop van enkele gerenommeerde tegenstanders zoals Gerard van Ommeren (2011, Moerkapelle 1 en Cor de Wit
(1993, Charlois Europoort 10). Maar met minder sterke tegenstanders wist hij wel raad. Met
5 punten voor hem een 44e plaats en een TPR
van 1814.

Bernard Evengroen moest zijn puntjes in de
staart van de ranglijst verdienen. Er waren er
niet veel met een lagere rating, dus dat viel niet
mee. Een mooie winst veteraan Henk Verver
van Krimpen a/d IJssel zette nog wat zoden aan
de dijk. Het werd een 94e plaats met 3 punten
en een TPR van 1508.
Winnaar van het toernooi werd Joost van
Ruitenburg (2277, RSR Ivoren Toren 1) met
8 uit 9.

Olympus Internationaal Rapidtoernooi
Begin van elk jaar organiseert sv. De Toren uit
Arnhem een sterk bezet rapid toernooi, zo ook
dit jaar op 5 januari. Onder de deelnemers dit
jaar ook vijf Evengroenen. Het speeltempo was
18 minuten per partij plus 5 seconden per zet.
Jan en Henk-Jan hadden ingeschreven voor de
hoofdgroep en die mocht er zijn. In totaal 52
deelnemers, waaronder vijf grootmeesters en
vier internationale meesters. Jan had gehoopt
op Jan Timman, die ook van de partij was, als
tegenstander in de eerste ronde. Dat zat er niet
in het werd IM Kabatianski, met een rating van
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2403 ook een forse tegenstander. Wel verloren,
maar allerminst weggespeeld. Van de zeven
partijen verloor hij er nog twee, voorts tweemaal winst en tweemaal remise. Gemiddelde
tegenstand qua rating 2037. In de eindstand een
38e plaats met 3 punten en een TPR van 1980,
op niveau dus.
Henk-Jan trof in de eerste ronde IM Peelen.
Ook een maatje te groot, net als de meeste
andere tegenstanders. Slechts eenmaal winst en
eenmaal een bye. Eindrangschikking 49e met
een TPR van 1797.
De eerste plaats was voor GM Fridman en Jan
Timman werd vijfde.
Behalve de Olympus groep was er ook een 1e
en een 2e klasse (rating < 1650). In die 2e klasse
speelde Ruben een goed toernooi. Hij werd 10e
met 5 pnt met een TPR van1586, gelijk aan zijn
eigen rating dus. Voor Bernard was er hier een
54e plaats met 2,5 pnt met een TPR van 1194.
In de jeugdgroep met 37 deelnemers was
Marten met een score van 4 punten, goed voor
een 13e plaats, ook prima op dreef.

IJsselschaak 77

de ijssel ook actief in rsb-viertallencompetitie
In diverse regionale bonden zijn er competitievormen voor viertallen. Naar aanleiding daarvan lanceerde de secretaris van
De IJssel eind april bij de RSB het idee
voor organisatie van een viertallencompetitie naast de gewone teamcompetitie. Het
had de nodige voeten in de aarde voor het
zover was, maar in november werd de
inschrijving dan toch geopend. Acht verenigingen meldden een team aan en daarbij natuurlijk ook De IJssel.

eerste winst in openingswedstrijd
tegen De Penning
Aan De IJssel en De Penning viel de eer te
beurt voor de openingswedstrijd van deze
competitie op 3 december in Moordrecht.
De wedstrijd had alles in zich van een leuke wedstrijd :een ontspannen sfeer en een
1.
2.
3.
4.

De IJssel
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Frans Dubois
Ton van Smirren

1522
1661
1677
1452
1297

-

besloten beide spelers om de vrede maar
te sluiten. Dat gebeurde niet aan bord 2
waar Sjaak in 't Veld een pionnetje voorsprong had weten te bemachtigen en dit
ten gelde wilde maken. De remisekansen
waren echter groot in een toreneindspel.
Voor Sjaak was het dan ook gelukje dat
zijn tegenstander een foute zet deed en hij
alsnog winnend spel kreeg. Aan bord 4
waren er zowel voor Ton van Smirren als
zijn tegenstander weinig winstkansen
gezien de gesloten stelling die op het bord
kwam. Maar daar kwam verandering in
toen Ton de stelling opende. Opeens
waren er winstkansen voor de man uit
Rozenburg en die wist hij bekwaam te
verzilveren. Einduitslag dus 2,5-1,5 voor
De IJssel. (Mick)

spannend verloop. De IJssel begon met
een voorsprong door winst van Frans
Dubois, die in een afruilcombinatie een
stuk voorkwam dat hij later weer teruggaf
voor een winnend eindspel. Kopman Rien
Duine en zijn tegenstander Paul Post bleken aan elkaar gewaagd en toen Rien zijn
befaamde tijdnoodfase had overleefd,
De Penning
Paul Post
Maarten Post
Aat Quak
Marcel Bavelaar

1497
1531

1463

2,5
0,5
1
1
0

-

3-Torens verrast IJsselviertal

1,5
0,5
0
0
1

op de damevleugel extra. Na een onnauwkeurigheid viel eerst een pion en even later
Vol vertrouwen was het IJsselviertal afgede andere. In het eindspel kwam hij via
reisd naar Berkel en Rodenrijs. In de
een combinatie toch weer in een gewonnen
mooie lokatie was het gezellig schaken,
eindspel, maar liet zich pardoes mat zetten
maar vooral voor de tegenstanders. De 3op de onderste lijn: 2-0. Bastiaan Rietveld
Toren spelers bleken er nog niet te zijn,
want die kregen schaakles in de kelder.
Dit had een waarschuwing moeten zijn.
Sjaak in ‘t Veld had het eerste bord met
wit tegen Harm de Graaf. Hij had meer
ruimte en won een stuk tegen twee pionnen. (3-T: ‘Harm offerde op Bugteriaanse
wijze een stuk tegen twee pionnen en zijn
tegenstander raakte hierdoor zodanig van
slag dat een aantal slechte zetten volgde.’)
Toen zijn stukken niet zo goed bleken te
staan, moest hij het stuk teruggeven, kwam
Bastiaan laat tegenstander zweten.
in een penning, stukken kwamen dubbel in
speelde een goede partij. Een foutje kostte
te staan, kortom 1-0. Rien Duine had na
een stuk, maar hij wist toch nog drie uur
wat afruilen twee verbonden vrijpionnen
3-Torens
1265 - De IJssel
1545
3
- 1
1. Harm de Graaf
- Sjaak in ’t Veld
1677
1
- 0
2. Jan Kok
1342 - Rien Duine
1661
1
- 0
3. Mart Helder
1214 - Ton van Smirren
1297
0
- 1
4. Hans Brinkman
1240 - Bastiaan Rietveld
1
- 0

goed tegenstand te bieden. De tegenstander
moest zelfs vanwege tijdnood nog de nodige zweetdruppeltjes wegwerken voor de 30 binnen was. Ton van Smirren had meer
ruimte in een stelling die aardig in evenwicht bleef. Toen hij niet door kon breken
brak zijn tegenstander met verbonden vrijpionnen door, maar Ton lette op de tijd en
toen hij: "klok'' riep, was het 3-1 (3-T: ‘Een
onverwachte en onverdiende overwinning.
De wereld is onrechtvaardig, zelfs tijdens de
kerstdagen.’) en konden we met de kerstgedachte ver weg, blijmoedig door de mist en
de kou naar huis.
‘Luide knallen bij de viertallen’ kopte 3Torens op hun website. ‘Terwijl wij in
Bergschenhoek van de kalkoenen genieten,
zal men in de binnenlanden van
Moordrecht op een houtje moeten bijten.’
(Rien/Aad)

winst tegen De Pionier, maar…..

neer. Sjaak had het lastig. Hij was een
pion achter gekomen en het eindspel van
twee tegen één pion leek verloren. Het
werd een thrillerachtig slot. Zijn tegenstander miste de winst en ging kort daarna
zelfs volledig in de fout door de enige
pion die Sjaak nog restte niet te verorberen. De pion promoveerde alsnog tot dame
en de winst was binnen. Dat was maar
goed ook, want Ton zag goede kansen en
materieel voordeel langzaam verzanden.

Het viertal van de Pionier was met eenmaal
winst en eenmaal gelijkspel goed uit de
startblokken gekomen in de viertallencompetitie en in Moordrecht bleek waarom. Er
werd fiks strijd geleverd en daardoor kreeg
de wedstrijd een grillig verloop.
Frans Dubois was de eerste die klaar was.
Hij had zwaar onder druk gestaan maar
zoals bekend is Frans een meester in het
verdedigen. Zo ook nu en zijn tegenstan-

der zwichtte voor het remiseaanbod. Daar
kwam vervolgens een vol punt bij door
winst van Rien Duine. Aanvankelijk was
het bij hem uitkijken geblazen, maar toen
hij de stelling onder controle had, ging hij
ten aanval. Dat leidde tot stukwinst en een
positief eindresultaat. Bij een viertallen
confrontatie zijn echter de marges klein en
bij een verliespartij kunnen de kansen snel
keren. Op de borden van Sjaak in ’t Veld
en Ton van Smirren golfde de strijd op en
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De Pionierster kreeg de overhand reageerde koelbloedig, heroverde het materiaal en
1.
2.
3.
4.

De IJssel
Sjaak in ’t Veld
Rien Duine
Frans Dubois
Ton van Smirren

1522
1677
1661
1452
1297

haalde bekwaam het punt binnen. Met
2,5-1,5 gingen de wedstrijdpunten echter
De Pionier
Gerard Croonenberg
Wim de Heijer
Frans Wilschut
Sheila de Jonge

-

1433
1473
1451
1425
1384

2,5
1
1
0,5
0

naar De IJssel. Het had net zo goed
andersom kunnen zijn. (Mick/Aad)

-

1,5
0
0
0,5
1
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De Penning
De IJssel
Hoeksche Waard
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Eeuwig Schaak
Charlois Europoort
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3-Torens
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de ijssel 2 mazzelt tegen messemaker 3
Het derde team van de Goudse schaakclub
is vorig seizoen gedegradeerd uit de 1e
klasse en gaat derhalve dit jaar voor het
kampioenschap. Een mix van sterke junioren met ervaren senioren moet daar voor
zorgen. Qua rating circa 100 punten meer
achter de borden dan het IJsselteam, op
voorhand een moeilijk karwei.
Twee partijen werden, in verband met
Corus, voor uit gespeeld. Dat liep niet
slecht af. Ad Multem verdedigde zich
sterk en gaf weinig kansen weg. Hij kwam
wel een pionnetje achter, maar zijn tegenstander bleek daar weinig mee te kunnen
doen. De puntendeling kwam niet onverwacht. Ook Gerard van der Wouden koos
voor een rustige opzet. Er werd al snel
veel materiaal geruild wat uiteindelijk
resulteerde in een volledig gelijke stand,
ook hier remise.
Vrijdagavond 18 januari traden de overigen aan voor het definitieve resultaat. Een
gedenkwaardige datum, want juist die dag
werd bekend dat oud-wereldkampioen

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

Bobby Fischer was overleden. In de eerste
uren ging het niet van een leien dakje. De
toekomst van Messemaker deed zich voelen. Leen Boonstra kwam in zwaar weer,
verspeelde een kwaliteit en werd vervolgens van het bord gespeeld. Ook Frank
Visser kwam er niet aan te pas. Verkeerde
keuzes in de opening, volgens zijn tegenstander en dus 3-1 voor het Goudse team.
Bij Menno van Dijk kon slechts gehoopt
worden op een halfje, meer zat er niet in
dacht hij. Zijn tegenstander had wel oren
naar remise, maar kreeg daar geen toestemming voor. Een goede keuze, zo
bleek, toen Menno vervolgens een toren
wegblunderde. Kon het nog gelijk worden? De drie resterende borden boden
daarvoor mogelijkheden. Sjaak in ’t Veld
begon na een grotendeels in snelschaaktempo gespeelde partij pas in het eindspel
zijn bedenktijd aan te spreken. Dat had
succes, met wat geduldig manoeuvreerwerk werd de winst binnengehaald en
werd het 4-2. Aad van den Berg had

Messemaker 1847 3

1812 -

De IJssel 2

1715

4

-

4

Peter Ypma
Leslie Tjoo
Henk van der Wosten
Pieter Horchner
Ton Hortensius
Mario Terlouw
Diko Kalkdijk
Alejandro Acuna

1869
1910
1850
1885
1859
1803
1789
1534

Frank Visser
Ad Multem
Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Sjaak in ’t Veld

1905
1766
1716
1661
1725
1647
1625
1677

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

-

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

–
–
–
–
–
–
–
–

inmiddels een stuk in de wacht gesleept,
aanvankelijk met inlevering van twee
pionnen maar dat liep op naar een vol
stuk. Zijn tegenstander leek te wachten
met opgeven op het resultaat van de laatste partij. Dat was de partij van teamcaptain Mick van den Berg. Die won een pion
in de opening en stond aanvankelijk zeer
goed. In het middenspel werd het voordeel
echter genivelleerd. Het resulteerde in een
lopereindspel. Meer dan remise leek er
niet in te zitten. Hij offerde nog zijn loper,
maar ook dat mocht niet baten. Tenslotte
bood hij zelf remise aan, zijn tegenstander
weigerde (‘Dat had ik nooit mogen doen’
aldus Ton Hortensius op de Messemaker
website, ‘omdat we dat halfje net nodig
hadden voor de winst’.) en deed vervolgens een direct verliezende zet.
Gelijktijdig gaf ook Aad zijn tegenstander
er de brui aan. Een niet echt verdiend
gelijkspel, maar het telt wel.
(Mick/Aad)

Remise? Nee, ….Kc8?? e7!! 1-0
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clubcompetitie: gaat de titel van vader naar zoon?
Er is halfweg de competitie een duidelijke
aftekening in de strijd om het clubkampioenschap. Henk-Jan Evengroen won vijfmaal op rij en klopte daarbij al zijn concurrenten. Het ranglijstverschil met nummer
twee, Pim te Lintelo, is aanzienlijk en het
lijkt derhalve op dit moment aannemelijk
dat de clubtitel aan het slot van het seizoen
overgaat van vader naar zoon. Pim morste
niet veel punten, maar het verlies tegen zijn
concurrent woog natuurlijk zwaar en ook
de remise tegen René Ordelman kostte dure
punten. Frank Visser achterhaalde Ad
Multem, maar de achterstand op de nummer één en twee liep fors op. Tegen beiden
beet hij in het zand, een fatale blunder
tegen Pim in een goede stand was daarbij
wel heel zuur. De eerste drie plaatsen lijken
daarmee in vaste handen.
Na hen een groep deelnemers aangevoerd
door Ad Multem met nog geringe onderlinge verschillen, slecht 64 punten tussen
nummer vier en elf. Met vier nederlagen en
eenmaal remise moest Ad behoorlijk terrein
prijsgeven. Wim van Vuuren liet zien dat
hij zich nog best met de toppers kan meten
en is inmiddels opgeklommen naar plaats
zeven. In puntenaantal vrijwel gelijk met de
niet of nauwelijks aan de competitie deelnemende Ronald Mandersloot en Hans

Lodeweges. Op gelijke hoogte verkeert ook
Justin Jacobse. Tegen de top drie kon hij
niet op, maar er was wel tweemaal winst
tegen Rien Duine. Ook Rien kon tegen
tegenstanders uit de top tien zijn goede start
van de eerste competitieperiode niet prolongeren. Herstel was er voor Leen Boonstra,
die zijn slechte start beduidend goed maakte. Na viermaal winst, met o.a. een fraaie
zege tegen Ad Multem, zit hij bijna weer
op zijn startrating. Dat geldt ook voor Mick
van den Berg die in de voorgaande periode
slechts enkele partijen speelde.
Op circa vijftig punten achterstand een
groep met een hoog bestuursgehalte, waarin men elkaar onderling punten afhandig
maakt. Gerard van der Wouden, druk met
jeugdzaken en voorzitter zijn, doet de competitie er maar zo’n beetje bij. Score 2 uit
6, waarbij 1,5 afkomstig van secretaris Aad
van den Berg, die het met 2,5 uit 6 niet veel
beter deed. In deze groep eveneens, met
een pijtje omhoog, penningmeester Sjaak
in ’t Veld. Hij verloor alleen van Wim van
Vuuren en deed met 4 uit 6 goede zaken.
Onverwachte namen in deze groep zijn
Léon Jacobse en René Ordelman. De resultaten van Léon liggen niet op het niveau
van zijn startrating. Remises tegen Hans
Lodeweges, Mick van den Berg en Leen

Boonstra zijn geen slechte resultaten, maar
je komt er niet door bij de top. De studie
zal hier ook wel zijn tol eisen, is het vermoeden. Bij René ontbreekt de inspiratie,
slechts drie partijen, waaronder ook nog
een nul tegen Mick van den Berg.
Inspiratie is er wel bij de jongste deelnemer, Bernard Evengroen, ‘the best of the
rest’. Hij gaat zijn tegenstanders onvervaard te lijf. Vijfmaal winst in deze periode, alleen Huibert Looren de Jong en Sjaak
in ’t Veld konden hem de baas. Minder
goed verging het Teus Boere. Na zijn sterke start kreeg hij te maken met sterkere
tegenstand, behalve Léon Jacobse trakteerde ook Bernard Evengroen hem op een
nederlaag. Drie remises konden dat niet
goed maken. Ook Panc Vink duikelde wat
op de ranglijst. De jongste Evengroen reeg
ook hem aan het schaakmes. Met remise
tegen Leen Boonstra en winst tegen
Huibert Looren de Jong, beiden ervaren
schakers, liet debutant Hans Kortrijk zich
zien. Als beginnend schaker doe je het dan
niet slecht. De overigen moesten het vooral hebben van punten tegen de Rietvelden
en af en toe een enkel halfje in een onderling duel. De onderlinge strijd tussen de
Rietvelden zelf bleef onbeslist, ze wonnen
beiden één duel.

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.

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

gr resultaten vanaf ronde 8

gt avc na

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

1x
1x
1x
1x
-

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

FD 0, BE 0, BR 0, TS 0, JV 0, BR 1, HK 0
FD 0, TS 0, JV 0, SR 1, HLJ 0, JV 0, SR 0, TS 0

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.
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1x
2x
3x
3x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
2x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
-

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

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

club
rating
2067
1991
1863
1768
1761
1780
1778
1857
1733
1680
1674
1627
1655
1664
1723
1580
1867
1548
1550
1543
1518
1503
1512
1581
1466
1466
1616
1446
1601
1382
1190
1102

waarde
cijfer
109
99
83
73
72
74
74
82
70
65
64
60
63
64
69
57
84
54
54
54
52
51
52
57
49
49
60
47
58
43
34
30

totaal
score
1083
951
800
715
675
674
666
664
655
642
618
600
591
587
582
563
560
521
518
512
491
488
488
478
465
435
400
342
310
298
278
275
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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 (1/9/2007)
ingedeeld in vier groepen. Degene met het
hoogste aantal punten per groep wordt
periodekampioen. Elk periodekampioen-

schap is goed voor één knaak, die aan het
slot van de competitie wordt uitbetaald.
Na elke periode begint de teller weer op
nul.

Eindstand 2e periodekampioenschap:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

440
383
358
263
254
240
231
225
210

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

313
291
281
268
265
230
215
212

Groep C
Huibert Looren de Jong
Teus Boere
Aad vd Meer
Frans Dubois
Panc Vink
Ruben Evengroen
Erik-Jan Noomen
Hendrik Spee

213
205
199
176
153
150
146
144

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

standen rsb-competitie
Mp

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

8
8
8
4
2
2
0
0

28
24
22,5
19,5
14,5
9,5
5
5

x
.
.
.
1,5
1,5
0,5
0,5

.
x
.
3,5
.
0,5
2
2

.
.
x
3,5
2,5
2
1,5
.

.
4,5
4,5
x
3,5
.
.
0

6,5
.
5,5
4,5
x
.
1
.

6,5
7,5
6
.
.
x
.
2,5

7,5
6
6,5
.
7
.
x
.

7,5
6
.
8
.
5,5
.
x

Klasse 2C
1. Shah Mata 2
2. Messemaker 1847 3
3. De IJssel 2
4. De Zwarte Pion 1
5. IJsselmonde 1
6. SO Rotterdam 5
7. CHESS 2
8. Erasmus 5

8
5
5
4
4
4
2
0

22,5
18,5
18
17
16,5
14,5
12,5
8,5

x
.
.
3,5
2
2
2
.

.
x
4
3
5,5
.
.
1

.
4
x
.
3,5
4,5
.
2

4,5
5
.
x
.
3
.
2,5

6
2,5
4,5
.
x
.
2,5
.

6
.
3,5
5
.
x
3
.

6
.
.
.
5,5
5
x
3

.
7
6
5,5
.
.
5
x

Klasse 3A
1. WSV 3
2. Papendr./Alblasserdam 2
3. RSR Ivoren Toren 5
4. Charlois Europoort 4
5. Messemaker 1847 4
6. Zwijndrecht 3
7. De IJssel 3
8. Moerkapelle 3

8
5
4
4
4
3
2
2

24
20,5
15,5
15,5
15,5
15
13,5
8,5

x
.
25
.
.
2
3
1

.
x
.
2,5
.
4
.
0

6
3
x
3
4,5
.
.
.

.
5,5
5
x
2,5
.
3,5
.

.
.
3,5
5,5
x
.
2,5
5

6
4
.
.
.
x
4,5
2,5

5
.
.
4,5
5,5
3,5
x
.

7
8
.
.
3
5,5
.
x

Klasse 2B
1. De IJssel 1
2. Erasmus 3
3. SO Rotterdam 4
4. Hendrik Ido Ambacht 1
5. Barendrecht 1
6. Groenoord 2
7. Shah Mata 3
8. De Zwarte Pion 2
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232
221
161
153
121
118
100
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uit de media
In november verscheen het derde nummer
van Matten. Net als voorgaande nummers
is het gevuld met prachtige schaakverhalen. Over Manuel Bosboom en zijn
gewonnen vluggertje tegen Kasparov. Van
Lex Jongsma die verhaalt over Max Euwe
in de oorlogsjaren. Een interview door
Dirk Jan ten Geuzendam met Harry
Mulisch over zijn vriend Hein Donner en
zijn eerbetoon aan die vriendschap in De
Ontdekking van de Hemel. Loek van Wely
doet een (dag)boekje open over zijn leven
als secondant van Kramnik tijdens het
WK in Mexico. ‘Helse schaaknachten’
aldus Van Wely in een voorpublikatie in
het AD.
In het AD van 8/11 een kort interview
door Hans Klippus met Loek van Wely
over zijn toekomstplannen. Hij deed dit
jaar niet mee aan het NK en het EK landenteams. Komt het nog goed met de
KNSB was de vraag? Van Wely: ,,Dat
weet ik niet. Ik houd me er ook niet zo
mee bezig. Ik ben er eigenlijk onverschillig over. Er is een kans dat ik volgend jaar
weer aan het NK mee doe. Maar dan moeten er wel een aantal problemen worden
opgelost, onder meer het financiële aspect.
Wat dat betreft is het NK behoorlijk gedevalueerd. Een slecht signaal. Ik ben ook
niet echt optimistisch. “ Hij is geen kampioen van Nederland, maar is hij nog wel
de beste van Nederland? “Natuurlijk. Ik
word ’s ochtends nooit wakker met het
gevoel: ik ben niet meer de beste. Alleen
ben ik van het idee afgestapt om dat altijd
maar tijdens het NK te moeten en willen
bewijzen.” Een statement met vraagtekens, immers in 2006 was hij wel van de
partij en moest hij zowel Tiviakov als
Sokolov voor laten gaan.
Niet voor iedereen zijn schaakstukken om
te schaken. Tijdens het scholierenprotest
op 23 november gebruikten rebellerende
leerlingen in Amsterdam de stukken van
het schaakbord in het trottoir op het Max
Euweplein om naar trams en winkels te
smijten. Het AD (24/11) vond het een creatiever idee dan het gooien van eieren.
Ongetwijfeld geen schaakliefhebber deze
journalist.
In december was Lex Jongsma, eerder dit
jaar benoemd tot lid van verdienste van de
KNSB, veertig jaar als schaakmedewerker
verbonden aan de Telegraaf. Goed voor
een pagina groot interview door Hans
Woudstra in de Telegraaf van 8 december
met de kop ‘Minnaar van Caïssa’. Behalve
als journalist geniet Jongsma op schaakge-

bied ook bekendheid als schrijver, commentator en natuurlijk ook als schaker.
Dat laatste beperkt zich nu hij 69 jaar is
tot zijn club Bloemendaal. In vroegere
jaren behoorde hij tot de nationale toppers. In 1957 werd hij derde bij het jeugdwereldkampioenschap. Als 21 jarige was
zijn FIDE-ranking 2450. ‘Tegenwoordig’,
aldus Jongsma in het interview, ‘is schaken geen sport meer voor ouderen. Als je
veertig bent, ben je al te oud voor de
wereldtop. Komt allemaal door die vreselijke computers. Jeroen Piket hield er al
mee op toen hij 32 was. Hij had het
gevoel dat hij niet hoger op kon komen.’
Op 8 december werd hij gehuldigd in het
Gemeentehuis van Bloemendaal,
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau en was hij het middelpunt tijdens
een bijzonder invitatietoernooi dat mede
door zijn club Bloemendaal werd georganiseerd.
Niet veel later, op 29 december, de laatste
column van Jongsma in de Telegraaf. ’40
jaar, voorbij gevlogen’ schrijft hij. Zijn
opvolger is al bekend, het wordt niemand
minder dan Hans Böhm.
Veel spektakel tijdens het WK snelschaak
eind november in Moskou, meldde New
In Chess 2007/8. Onduidelijke regelgeving rond de vrijstelling van kwalificatieronden zorgde voor veel heisa. Die was er
wel voor deelnemers aan het Tal memorial toernooi, wereldkampioen Anand en
oud-wereldkampioen Karpov, maar niet
voor titelverdediger Grischuk en runnerup Svidler. Dat werd later recht gezet. De
bedenktijd was 4 minuten plus 2 seconden
per zet. Dat leidde tot partijen met opmerkelijke duur, zoals Grischuk-Anand 1-0 in
102 zetten. Dat werd nog overtroffen door
Ivanschuk-Leko waar het na 215 zetten
met pat eindigde. Veel minder zetten kostte Grischuk-Kramnik 1-0, hier vanwege
een blunderende Kramnik maar 24 zetten.
De strijd om de eerste plaats werd een
nek-aan-nek race tussen Ivanschuk en
Anand, die in een onderlinge partij in de
laatste (38e) ronde werd beslist.
Ivanschuk won en werd dus eerste met
een punt voorsprong op Anand.
In Khanty-Mansyisk in Siberië werd in
december gestreden om de World Cup
2007. De Nederlandse vertegenwoordigers Loek van Wely en Serge Tiviakov
sneuvelden al in de tweede ronde. In de
halve finale dolf de Noor Carlsen het
onderspit tegen de Amerikaan Kamsky en
won de in Spanje wonende Shirov van
Karjakin uit de Oekraïne. Door deze over-
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winning mag Kamsky in 2008 een match
spelen tegen Vesselin Topalov. De winnaar hiervan speelt tegen de winnaar van
de match Anand-Kramnik in 2008.
Daarnaast streek hij de eerste prijs van
120.000 dollar op. Voor verliezer Shirov
was er 80.000 dollar.
De vier halve finalisten hebben zich verzekerd van een plaats in de nieuwe Grand
Prix van de FIDE. In 2008 en 2009 zullen
er zes Grand Prix toernooien worden
gehouden verdeeld over de continenten.
Er worden 21 spelers uitgenodigd en iedere speler speelt exact vier Grand Prix toernooien. In elk Grand Prix doen er 14 deelnemers mee. De winnaar van de Grand
Prix series eind 2009 zal uitkomen tegen
de winnaar van de World Cup 2009 in een
match van 8 partijen. De winnaar van
deze match wordt de uitdager van de
wereldkampioen. Deze match zal eind
2010 worden gehouden.
Een dubbele pagina weidde Hans Klippus
in AD Sportwereld op 5 december aan
Gary Kasparov. Is hij verloren voor de
schaakwereld? Kenners denken dat hij, als
hij dat al zou willen, nooit meer zijn oude
niveau zal kunnen halen. Loek van Wely:
,,Hij zou nooit meer zo kunnen domineren
als vroeger. Daar zou hij absoluut niet
tegen kunnen, om slechts één van de goede spelers te zijn, en niet degene die de
beste is en het tempo bepaalt.’’ En Dirk
Jan ten Geuzendam, hoofdredacteur van
de schaakbladen New in Chess en Matten
is van mening dat ,,Als hij toch met de
gedachte zou spelen om terug te keren,
zijn huisarts hem die stap met klem zou
moeten verbieden. Er is geen schaker in
de wereld die harder werkte dan
Kasparov. Hij was soms helemaal uitgeput, half dood. Dat zou, nu de jaren ook
voor hem beginnen te tellen, gevaarlijk
kunnen zijn.’’ Op dit moment blijft het bij
het bijhouden van de ontwikkelingen,
ondermeer voor zijn column in New In
Chess, een enkele simultaan en anonieme
partijtjes op internet. In het artikel betreurt
Van Wely het dat Kasparov niet meer in
de top actief is. ,,Hij gaf het schaken
kleur, er viel met hem altijd wat te beleven.’’
John van der Wiel: ,,Als mens kan je
Kasparov misschien niet zo geweldig vinden, maar als schaker was het één groot
feest met hem. Het is bijzonder om te zien
dat hij in zijn strijd tegen Poetin het tegenoverstelde voorstaat dan toen hij zijn
eigen schaakorganisatie, de GMA, had.
Hij ging weinig democratisch te werk en
zette alles naar zijn hand. Dat betekende
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ook de ondergang van de GMA.’’ Van
Wely: ,,Het Westen heeft de neiging om
elk alternatief voor Poetin te omarmen,
maar je moet je afvragen of Kasparov als
politiek leider zich niet hetzelfde zou
gedragen als destijds in het schaken.’’
Stel dat Kasparov door welke reden dan
ook toch snel zijn handen vrij heeft, is een
rentree dan echt niet mogelijk? De kenners denken dus van niet, maar ze sluiten
niet uit dat hij wel voor een lucratieve
tweekamp tegen één van zijn oude rivalen
te porren zal zijn. ,,Daar zou hij zich dan
ten minste een half jaar op moeten kunnen
voorbereiden,’’ aldus Ten Geuzendam.
Met de NBC (Nederlandse Bond van
Correspondentieschakers) gaat het niet
voor de wind. De bond kampt niet alleen
met een teruglopend ledental, maar ook
diverse vrijwilligers laten het afweten. In
het laatste nummer (378) van het bondsorgaan Schaakschakeringen meldden zowel
de redacteur als de schaaktechnisch medewerker dat zij niet meer willen/kunnen
meewerken. In vergaderen hebben de
leden zeker geen trek. De jaarvergadering
telde naast de vijf bestuursleden nog dertien belangstellende leden, die met name
voor de prijsuitreiking verschenen. De
arrestatie van de president van de internationale bond (ICCF) op het internationale
congres dat in oktober plaatsvond in
Benalmadena aan de Costa del Sol door
de plaatselijke politie op verzoek van de
Algerijnse regering doet het imago nog
meer verbleken. Het tijdperk van postschaak blijkt inmiddels vrijwel afgesloten.
Toernooien in Europees verband kunnen
alleen nog maar via internet (webserver)
worden gespeeld.
In de eerste editie van Margriet in 2008
was het schaakspel een metafoor voor
zwart-wit outfits: ‘Zwart-wit mode zorgt
er voor dat u nadrukkelijk aanwezig bent.
Laat niemand u uit het speelveld slaan!’.
Niet alleen modellen, maar ook grote
schaakstukken toonden op schaakborden
kleding in de kleuren zwart en wit onder
het motto: ‘Schaak mat!, Wit begint,
Zwart wint’.
In New In Chess 2007/8 een paar mooie
voorbeelden van hedendaags grootmeesterschaak. Bij de analyse van een partij
tegen Kasimdzhanov meldt Topalov, na
de zetten 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.g3
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Lg2 c6 8.Lc3
d5 9.Pe5 Pe4, het volgende: ‘Niet de
meest populaire zet, 9…Pfd7 is het
belangrijkste alternatief en veel partijen
met deze opzet beginnen eigenlijk pas bij
zet 30. Dat verklaart waarom veel mensen
vinden dat de bedenktijd verkort zou moeten worden, omdat in talloze gevallen spe-

lers twee uur bedenktijd hebben voor
ongeveer 10 zetten, na deze 30 zetten in
snelschaaktempo.’
Een tweede voorbeeld betreft het slot van
de analyse van een partij door Carlsen.
Die eindigt met: ‘En zwart gaf het op,
omdat het na 32. ..Txd2+ 33.Ke4 mat in
12 bleek te zijn. ‘
Het jaarlijkse schaakfestival in Mainz
trekt jaarlijks vele deelnemers en toeschouwers. Behalve een rapidtoernooi was
er dit jaar ook Fischer Random toernooi,
FiNet Chess 960. De computer kiest hier
de positie van de stukken op de achterste
rij. Dat leidde soms tot verrassende resultaten, zoals in onderstaande partij tussen
Mamedyarov en Kamsky die werd gepubliceerd in NIC 2007/7.

1.d4 f5 2.f3 Pd6 3.c3 Pg6 4.f4 Ld5 5.Df2
e6 6.Lb3 Le4+ 7.Pd3 Ph4 8.g3 Pg6 (0-1)

In 1907 vond in Karlsbad, in Tsjechië
bekend als Karlovy Vary, het eerste
Internationale Karlsbad Schaaktoernooi
plaats. Winnaar was Akiba Rubinstein
met een score van 15 uit 20. Er volgden
nog drie edites. In 1911, gewonnen door
Richard Teichmann, in 1923 met een
gedeelde eerste plaats voor Aljechin,
Bogoljubow en Maroczy en in 1929 met
Nimzowitsch als winnaar.
Ter herinnering aan de eerste editie vond
in september 2007, precies honderd jaar
later, het ‘Karlsbad 1907 Memorial’
plaats. Het toernooi kende niet de topbezettingen van de toernooien aan begin
van de vorige eeuw. Afhaken van sponsors en overlap met het WK toernooi
waren daarvoor de hoofdreden.
Uiteindelijk acht deelnemers, waarvan
drie uit de wereldtop (Shirov, Ponomariov,
Akopian), twee schaaklegenden (Korchnoi,
Timman), de nummers een uit Tsjechie en
Slowakije (Navarra en Movesian) en de
beste Tsjechische jeugdspeler Laznicka.
Movesian en Ponomariov deelden aan het
slot de eerste prijs. Voor Timman (6e)
was er de fair play award. Navarra in NIC
2007/7: ‘In de partij tegen mij had hij
gemakkelijk kunnen winnen. Ik had nog
maar 16 seconden over toen hij in verloren positie opgaf, hoewel het nog onduidelijk was of ik hem mat kon zetten.
Ik zou in zijn plaats hetzelfde gedaan
hebben, maar moet bekennen dat ik zo’n
tien jaar geleden tot mat zou hebben doorgespeeld.’

In Amsterdam vond in augustus vorig jaar voor de tweede maal de strijd plaats tussen
aanstormende jeugd (‘rising stars’) en ervaren wereldtoppers (‘experienced’). Het team
van talenten bestond uit Karjakin (2678), Cheparinov (2657), Stellwagen (2631), Smeets
(2535) en Negi (2529). Gemiddeld nog geen 19 jaar oud en een gemiddelde rating van
2634. De tegenstanders waren Beliavsky (2653), Nikolic (2646), Khalifman (2632),
Jusupov 2583 en Ljubojevic (2550), tezamen goed voor gemiddeld een rating van 2584
en gemiddeld 49 jaar oud. De ‘rising stars’ konden elk beschikken over een secondant.
De resultaten waren als volgt:

Karjakin
Cheparinov
Smeets
Stellwagen
Negi

Jusupov

Nikolic

Khalifman

Beliavsky

Ljubojevic

totaal

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

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

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

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

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

7
6
5,5
4,5
3,5

De jeugd scoorde dus 26,5 punten en dat waren er 3 meer dan de oudere garde. De winnaars verdienden 2000 euro elk en 500 euro per partij. De verliezers moesten het met
1000 euro minder doen. Een extra beloning was er voor de jeugdspeler met de hoogste
score, Karjakin. Hij kreeg een invitatie voor het Ambertoernooi in Monaco.
John Nunn, vorig jaar nog deelnemer als ‘experienced’, constateerde in NIC 2007/7 dat
schaken steeds meer een spel wordt voor jongeren. Een belangrijke reden vindt hij de toenemende moeite om een redelijk bestaan op te bouwen in de schaaksport. Als je jong bent
zijn de financiële verantwoordelijkheden nog beperkt, maar bij meer verplichtingen zijn
de verdiensten voor niet topspelers in het toernooi circuit mager. Dat is, volgens hem, de
reden dat men bij het stijgen van de leeftijd kiest voor coaching, journalistiek of zelfs
voor iets geheel buiten de schaakwereld.
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henk-jan evengroen eerste kandidaat rapidkampioenschap
In de rapidcompetitie gaat het bij de toppers behalve om het rapidkampioenschap
ook om plaatsen voor het komende VINK
Top 12-toernooi. Er is één plaats te verdienen voor de invitatiegroep en drie
plaatsen voor de kandidatengroep. De
strijd om het kampioenschap en de plaats
in de hoofdgroep lijkt met nog één ronde
te gaan tussen Henk-Jan Evengroen en
Pim te Lintelo. Hier heeft Henk-Jan de
beste papieren. Pim die in de eerste ronde
al achterstand had opgelopen, kon de
tweede ronde niet van de partij zijn.
Ondanks een honderd procent score in de
derde ronde is de achterstand in de laatste
ronde vrijwel onoverbrugbaar. Voor de
twee overige plaatsen zijn nog vele kandidaten. Tussen nummer drie en nummer
twaalf is het verschil slechts vijf punten.

Tot de kanshebbers behoren in ieder geval
Ad Multem en René Ordelman die zowel
in de tweede als derde ronde een vijftig
procent score binnenhaalden. Frank
Visser, na twee ronden nog de nummer
twee, zag met vier verliespartijen in de
derde ronde zijn achterstand fors oplopen.
Ook hij is nog niet uitgeschakeld. Panc
Vink verdiende veel punten in de C-groep
en meldde zich daardoor verrassend in de
kopgroep.
In de derde ronde liet Wim van Vuuren
zien dat hij ook met rapidschaak best uit
de voeten kan. Behalve een ongelukkige
nul tegen Mick van den Berg won hij viermaal op rij. Na zijn desastreuze eerste
ronde is ook Mick inmiddels weer terug in
de top tien. De jongste deelnemer
Bernard Evengroen bleef in de tweede

ronde in groep B prima op de been. Door
afwezigheid in de derde ronde kreeg dat
geen vervolg. Een andere debutant, Hans
Kortrijk, kon zijn goede optreden in de
tweede ronde in de derde ronde niet prolongeren. Terugval was er ook, na een
dubbel optreden in groep A, voor Gerard
van der Wouden.
Een aantal deelnemers hield het na de eerste of tweede ronde voor gezien, soms ook
zonder tijdige afmelding en dat betekende
dus een nul. Voorts is het jammer dat de
speelronden voor de viertallencompetitie
overlappen met de rapidcompetitie. De
spelers van het viertallenteam konden
daardoor derhalve niet of niet meer van de
partij zijn. Door de late opstart van de
viertallencompetitie is daar met de programmering geen rekening gehouden.

De stand na de derde ronde:
naam+laatste 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.

Henk-Jan Evengroen (A)
Pim te Lintelo (A)
Ad Multem (A)
Panc Vink (C)
René Ordelman (A)
Ronald Mandersloot (-)
Frank Visser (A)
Léon Jacobse (B)
Mick vd Berg (C)
Justin Jacobse (-)
Wim v Vuuren (B)
Leen Boonstra (B)
Gerard vd Wouden (A)
Aad vd Berg (B)
Teus Boere(C)
Hans Kortrijk (B)
Rien Duine (-)
Bernard Evengroen (-)
Jan Vink, J. (C)
Huibert Looren de Jong (-)
Ton v. Smirren (-)
Sjoerd Rietveld (C)
Hans Lodeweges (-)
Bastiaan Rietveld (C)

bonus
pnt
8+8+8
8+8+8
6+8+8
2+4+4
8+8+8
8+8+8
8+8+8
6+6+6
6+4+6
8+8+8
6+6+6
4+6+6
6+8+8
4+6+6
4+6+4
4+6+6
6+6+4
2+6+6
2+4+4
4+4+6
2+4+4
2+4+4
6+8+4
2+4+4

totaal
1e ronde
19
13
21
20
13
17
15
9
5
13
12,5
14
21
16
18
18
13
24
12,5
14
14
14
21
8

totaal
2e ronde
23
12,5
11
17
15
12,5
17
19
25
15
12,5
21
9
15
5
15
12,5
15
9
21
12,5
9
0
9

totaal
3e ronde
17
25
15
22
15
12,5
9
19
19
12,5
21
13
9
13
20
5
12,5
0
18
0
12,5
8
0
12

totaal
punten
83
74,5
69
69
67
66
65
65
65
64,5
64
64
61
60
57
54
54
53
49,5
49
49
41
39
39

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.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin ze bij aanwezigheid zouden zijn uitgekomen.
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stuivertje wisselen bij koplopers jeugdcompetitie
Door de deelname van Katja Schmahl en terugkeer van Roel van Ellinckhuijzen steeg het aantal deelnemers aan de jeugdcompetitie
weer tot twaalf. De strijd om de eerste plaats is reuze spannend. Na de zesde ronde is stuivertje wisselen om de koppositie tussen
Anneloes, Lotte en Marten. Tot aan de elfde ronde was Anneloes nummer één, daarna eenmaal Marten, vervolgens tweemaal Lotte en
tenslotte weer tweemaal Marten. Ook in de onderlinge wedstrijden geven zij elkaar weinig toe:

Marten
Lotte
Anneloes

M

L

A

xx
10
0

01
xx
10

1
01
xx

Maar resultaten tegen anderen tellen natuurlijk ook mee, zo verloren zowel Anneloes als Marten eenmaal van Jeroen, verloor Lotte eenmaal van Sydney en speelde Marten remise tegen Sydney. Een paar mooie resultaten voor Jeroen dus, maar daar stonden ook verliespartijen tegenover tegen Dylan en Roel. Sydney blijft de onbetwiste nummer vier. Tegen de drie koplopers verspeelde hij te veel punten.
Onderaan de ranglijst waren de winstpartijen dun gezaaid. Daniël en Lennard wonnen van debutante Katja en speelden onderling remise.
Twee remises waren er voor Wouter, tegen Roan en Lennard. Katja tenslotte wacht nog op haar eerste puntje, maar dat zal ongetwijfeld
snel komen.
Stand jeugdcompetitie per 21-01-2008:

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

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

wd

w

r

v

rtg

tpr

15
14
12
14
14
6
10
3
12
11
9
4

10
9
8
8
7
3
5
1
3
1
1
0

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

3
4
4
5
7
2
4
2
8
7
6
4

835
832
829
796
755
716
694
698
583
505
567
339

882
880
887
779
671
792
670
680
550
533
455
300

nk-plaatsen voor lotte van der wouden en
bernard evengroen op rsb pjk d

Tijdens de jeugdkampioenschappen van
de RSB categorie D eindigden Bernard
Evengroen en zijn oud-clubgenoot, nu lid
van Messemaker 1847, Sjoerd Keijzer na
een nek-aan-nek race met een gelijk aantal
punten op de eerste plaats. Beiden scoor-

den 8 uit 9. Bernard verloor in de derde
ronde de onderlinge partij tegen Sjoerd,
maar kwam weer op gelijke hoogte toen
Sjoerd in de laatste ronde verrassend klop
kreeg van Wang Yang van Klim-Op. In de
beslissingswedstrijd om het kampioenschap trok Sjoerd aan het langste eind en
werd dus RSB kampioen in deze categorie. Dankzij deze tweede plaats mag ook
Bernard nu meedoen aan het NK in Rijswijk (1 tot 3 mei).
Plaatsing voor het NK was er ook voor
Lotte van der Wouden. Zij eindigde met
4,5 punten op een gedeelde 11e plaats en
werd kampioene bij de meisjes dankzij
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een gewonnen beslissingswedstrijd tegen
Ghazal Tanweer van Klim-Op.
De derde IJsseldeelnemer, Marten Evengroen, viel niet in de prijzen. Hij scoorde
3,5 punten, goed voor een gedeelde
19e plaats.
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robert james (bobby) fischer 1943-2008
1943
1949
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1983
1990
1992
1996
1998
1999
2000
2002
2004
2005
2008

Geboren op 9 maart in Chicago.
Maakt kennis met schaaksport via cadeau gekregen spel. Moeder werft tegenstanders
via plaatselijke krant. Wordt lid van schaakvereniging Brooklyn en de Hawthorne
Chess Club.
Jeugdkampioen USA; 8e in Rosenwald Trophy New York, speelt daar de ‘partij van
de eeuw’.
1e in Open kampioenschap USA, Cleveland
Kampioen USA; 5e in Interzonaal toernooi Portoroz, achter Tal, Gligoric, Benko en
Petrosjan; Grootmeestertitel; Schaaktrip naar Rusland.
Kampioen USA; 3e achter Najdorf en Pachmann in Mar del Plata;3e achter Ivkov,
Pachmann en Pilnik in Santiago; 3e achter Tal en Gligoric in Zurich; 5e in kandidatentoernooi Bled-Zagreb achter Tal, Keres, Petrosjan en Smyslov.
Kampioen USA; Samen met Spasski winnaar Mar del Plata (13,5 uit 15); 13e in
Buenos Aires, gewonnen door Kortsjnoj. Op de Olympiade in Leipzig 13 uit 18 aan
het eerste bord van de USA, tweede achter Tal (11 uit 15).
Kampioen USA; Achter Tal 2e in Bled (ongeslagen, 13,5 uit 19).
Winnaar Interzonaal toernooi Stockholm (ongeslagen 17,5 uit 22); Vierde in kandidatentoernooi Willemstad achter Petrosjan,
Keres en Geller. Beschuldigt Russen van combine. Op de Olympiade te Varna 11 uit 17 aan het eerste bord van de USA met de
enige ooit plaatsgevonden confrontatie tegen Botwinninik (remise).
Kampioen USA (11/11); Geen buitenlandse activiteiten.
Kampioen USA; Geen buitenlandse activiteiten. Simultaantoernee ‘Legend on the road’ .
Tweede plaats, achter Smyslov, in Havanna. Speelt mee per telex, geen visum voor Cuba.
Kampioen USA; Achter Spasski 2e in Santa Monica; Op Olympiade in Havanna 15 uit 17 aan het 1e bord van de USA (14x
winst).
Kampioen USA; Winnaar van toernooien te Monte Carlo en Skopje. Teruggetrokken uit interzonaal toernooi te Soussa.
Ongeslagen winnaar van toernooien in Nathanya (11,5 uit 13) en Vinkovci (11 uit 13).
Publiceert ‘My 60 Memorable Games’.
Winnaar in Rovinj-Zagreb (13 uit 17), Buenos Aires (ongeslagen, 15 uit 17) en van het interzonaal toernooi Palma Mallorca met
18,5 ui 23, 3,5 punten voor Larsen, Geller en Hübner.
Kandidatenmatches tegen Tajmanov( 6-0), Larsen (6-0) en Petrosian (6,5-2,5).
Winst WK tweekamp in Reykjavik tegen Spassky 12,5-8,5, wereldkampioen.
Geen schaakactiviteiten
Geen schaakactiviteiten; Tot 1977 lid World Wide Church of God in Pasadena.
Geen overeenstemming met FIDE over WK tweekamp; Verlies wereldtitel aan Karpov.
Onofficiële match tegen Karpov mislukt, geen medewerking sportcomité Sovjet-Unie.
Poging dagblad Telegraaf van match Fischer-Timman mislukt door onredelijke eisen.
Introductie Fischer klok
Winst in omstreden (VN-verbod zakelijke transacties met land in oorlog) revanchematch tegen Spassky in Sveti Stefan
(Montenegro) met 10-5 (+ 15 remises); Persona non grata USA. Vertrekt vanuit Joegoslavië naar Hongarije; Contacten met
familie Polgar.
Lancering Fischer Random Chess. Vestiging Japan.
Opgeslagen bezittingen in Pasedena zonder toestemming geveild.
Tot en met 2001 live radio interviews (anti-joden/Russen/USA) via Radio Bombo
op de Filipijnen.
Dochter Jinky Ong in Manilla geboren, (draag)moeder is de Chinees-Filipijnse
Justine Ong.
Vrijgegeven FBI rapporten: Familie Fischer verdacht van spionage. Interview
IJslandse radio.
Uitwijzing Japan na arrestatie vanwege verlopen paspoort. Asielverlening door
IJsland.
IJslandse nationaliteit aangenomen.
Op 17 januari te Reyjavik overleden.

Fischer - Spassky
1992
31

Byrne - Fischer
New York, 1956
17...Le6!! 18.Lxb6 Lxc4+ 19.Kg1 Pe2+
20.Kf1 Pxd4+ 21.Kg1 Pe2+ 22.Kf1 Pc3+
23.Kg1 axb6 24.Db4 Ta4! 25.Dxb6 Pxd1
26.h3 Txa2 27.Kh2 Pxf2 28.Te1 Txe1
29.Dd8+ Lf8 30.Pxe1 Ld5 31.Pf3 Pe4
32.Db8 b5 33.h4 h5 34.Pe5 Kg7 35.Kg1
Lc5+ 36.Kf1 Pg3+ 37.Ke1 Lb4+ 38.Kd1
Lb3+ 39.Kc1 Pe2+ 40.Kb1 Pc3+ 41.Kc1
Tc2# 0–1.
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henk-jan evengroen rsb-kampioen b-jeugd
Zes jongens en twee meisjes streden eind
januari in het Libanonlyceum in Rotterdam om het persoonlijk RSB kampioenschap bij de B-jeugd. Daarnaast waren er
ook plaatsen te verdienen voor het NK
(25 april-3 mei in Venlo), twee bij de jongens en één bij de meisjes. Gespeeld werden zes ronden met het normale RSBspeeltempo.
Op grond van zijn rating was Henk-Jan
Evengroen favoriet voor de titel. Reeds in
de eerste ronde ging hij echter onderuit
tegen Ricardo Klepke van Spijkenisse.
Dat bleek echter de enige misser. Daarna
volgden overwinningen tegen Liesbeth
Hondelink (Messemaker 1847), Joey
Brokaar (Spijkenisse) en Mario Terlouw
(Messemaker 1847). Concurrent Klepke
verspeelde zowel in de derde als vierde
ronde een halfje respectievelijk tegen
Mario Terlouw en Naomi Snikkers
(Messemaker 1847) en dus stonden beiden
met het ingaan van de laatste speeldag,

met nog twee ronden te gaan, op gelijke
hoogte. In de vijfde ronde opnieuw winst
voor de beide koplopers. Henk-Jan won
van Peter Ypma (Messemaker 1847) en
Ricardo klopte Joey Brokaar.
In de laatste ronde een merkwaardige
move van de wedstrijdleiding. Een wedstrijdindeling volgens Zwitsers systeem is
bij een groep met maar acht deelnemers
niet uitvoerbaar. Men had beter voor een
volledige competitie met zeven speelronden kunnen kiezen. Als oplossing werd
voor de laatste ronde gekozen voor een
tweede partij tussen de titelkandidaten.
Deze partij eindigde in remise.
Vervolgens werd een barrage gespeeld om
de titel. Ook dat was een merkwaardige
beslissing, omdat in de reglementen staat
dat bij een gelijk aantal matchpunten het
aantal weerstandspunten beslissend is
voor de kampioenstitel. In dat geval zou
de titel naar Ricardo Klepke hebben moeten gaan. In de eerste barrage (rapid,
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25 minuten) wonnen beiden een partij. In
de tweede barrage (rapid, 10 minuten)
remise in de eerste partij en winst voor
Henk-Jan in de tweede. Henk-Jan dus
kampioen en geplaatst voor NK in Venlo.
(Aad)

