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van de redactie
Het verloop van de RSB-competitie met als
triest resultaat de degradatie van alle drie de
IJsselteams vult vele kolommen in dit nummer. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van De IJssel. Ook 1986 en 1996 waren
in dit opzicht rampjaren. Gelukkig was het
niet geheel en al droefenis, want bij de viertallen streed De IJssel ook dit jaar op het
hoogste podium, maar ook hier ging het, zij
het om de eerste plaats, net mis. ‘Een stapje
terug’, het is niet anders aldus de RSB wedstrijdleider van De IJssel. Dat stapje terug
geldt ook voor hem zelf. Als eerst verantwoordelijke trekt hij het boetekleed aan en
vindt dat een ander de teams maar moet gaan
motiveren voor hernieuwde prestaties. Waar
en waarom het mis ging wordt door teamleiders en redactie uitgebreid beschreven. Een
enkel ezeltje voor opvallende missers en dit
keer zelfs ook nog een bok. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar niet alles haalt de redactietafel. Betrokkenen moeten er maar niet te
zwaar aan tillen. Het uitdelen van vlaggetjes
voor opmerkelijke goede acties zou wellicht
meer de voorkeur verdienen, maar vreemd
genoeg blijven die vaak onopgemerkt.
Aanmelden maar. Remise tegen een voormalige nationaal kampioene, ook al is die inmiddels op gevorderde leeftijd, is zo’n gebeurtenis.
Vreugdevoller was het succes op het RSB
snelschaakkampioenschap. Voor het sterkste
deelnemende IJsselviertal kon de vlag in top.
Een team met vier echte Moordrechters bleek
een van de grootste concurrenten. De IJssel
tekende zelf voor de organisatie en zorgde
voor een uitverkocht huis met tevreden deel-

nemers. Een uitstekende omlijsting van het
45 jarig bestaan waarmee weer flink aan de
weg werd getimmerd. Een terugblik op dit
festijn ontbreekt natuurlijk niet. Het kostte de
vereniging geen geld en daar was de penningmeester zeer content mee. Die had toch
geen reden tot klagen, want ook De IJssel
behoorden tot de profijttrekkers van de klantenactie van Super De Boer in Moordrecht.
Toernooiresultaten waren er weer in ruime
mate. Corus uiteraard, met dit jaar een
behoorlijke deelname uit IJsselkringen. De
successen waren echter mondjesmaat. Dat
was niet het geval bij het drierondentoernooi
in Waddinxveen, waar de deelname over het
algemeen tegenviel. De simultaangevende
dames trokken meer belangstelling. Met 2,5
uit 5 kwam de IJsselafvaardiging hier goed
voor de dag. Ook in Moerkapelle en Leiden
trof de redactie deelnemende clubgenoten. In
eigen kringen ging de strijd om de Zilveren
Dame weer van start. De titelkandidaten liepen al in de eerste ronden de nodige averij
op. Ook VINK Zuidplas Top 12 toernooi
werpt zijn schaduwen vooruit.
De strijd om de clubtitel nadert de ontknoping. De kaarten lijken geschud. Ingrijpende
verschuivingen zullen er wel niet meer plaats
vinden. De rapidcompetitie is inmiddels wel
beslist. Een nieuwe kampioen, die in een
spannende finale de titelkandidaat voor het
clubkampioenschap aftroefde. Een verslag
van het verloop en de standen.
De jeugd blijft toestromen. De jeugdcompetitie telt nu zes meisjes en negentien
jongens. De heersende kampioene is nog

steeds in beeld voor titelprolongatie, maar op
de plaatsen twee en drie zitten kapers op de
loer. De toppers krijgen sinds kort extra training en zullen dus nog wel sterker worden.
De jeugdleider pakte zijn loep en zag een paar
opmerkelijke beelden, die hij liet afdrukken.
De massakamp tegen de buren uit Gouda eindigde onbeslist en dat kwam met name door
de resultaten aan de laagste borden.
Dat je als jeugdspeler van De IJssel niet
onder hoeft te doen voor anderen blijkt uit de
resultaten van twee jeugdigen die inmiddels
te groot en te sterk zijn voor de echte jeugd.
Zowel een eerste als een tweede plaats in hun
leeftijdsklasse bij de regionale kampioenschappen en dus een optreden bij het
Nederlands kampioenschap.
De media boden weer een aantal merkwaardige schaakberichten, maar waren ook een
bron voor nieuws wat het bondsblad
SchaakMagazine normaliter niet haalt. Een
veel geprezen schaakduel tegen een computer
herrees uit de vergetelheid. Specifieke aandacht is er voor medianieuws rond het Corus
toernooi.
In de huidige vorm waarin IJsselschaak verschijnt moet het aantal pagina’s altijd een
veelvoud van vier zijn. Er viel nog wel meer
te melden, maar nog vier pagina’s zat er niet
in. Er bleef wat nieuws uit de media op de
plank liggen voor het volgende nummer. Ook
de ontwikkelingen bij de RSB, waar het halve bestuur opstapt, komen dan aan de orde.
Dat volgende nummer zal in juli verschijnen.
Bijdragen zijn als altijd van harte welkom.

14e zuidplas VINK top 12 toernooi in de startblokken
Zaterdag 16 mei vanaf 10.30 uur is De
Zespunt weer het toneel voor het Zuidplas
VINK Top 12-toernooi. Ook deze veertiende editie wordt weer gesponsord door
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn BV uit
Moordrecht.
In deze editie opnieuw een invitatiegroep
met door de organisatie uitgenodigde deelnemers en voorts door de vier verenigingen
aangewezen deelnemers voor de kandidatengroep en verenigingsvierkamp. Ook de
jeugd is weer van de partij. Een top 12 voor
de sterkste deelnemers in de leeftijd tot en
met 12 jaar en daarnaast een regio zeskamp
voor meisjes. Familieleden van de sponsor
zullen ook dit jaar weer strijden om de ‘beste Vink’.
In de invitatiegroep weer een aantal bekende gezichten, maar daarnaast ook een aantal
debutanten. Een aantal toppers waren verhinderd. Dick Bac, Dick Brus, Erik

Hennink en Barthold Jansen en Edo
Pouwelse konden van de uitnodiging geen
gebruik maken. Er waren echter goede vervangers voor handen. Van Moerkapelle
komen titelverdediger Jesse van Elteren,
clubkampioen Hugo van Elteren en Gerard
van Ommeren (winnaar 2001), van WSV
komt Arjan Hennink, kandidaat voor de
clubtitel 2009, van Nieuwerkerk a/d IJssel
Gerard Nieuwenkamp (winnaar 2005) en
Hans Ranft en van De IJssel clubkampioen
Henk-Jan Evengroen, Frank Visser (winnaar kandidatengroep 2008) en Pim te
Lintelo. Tot de deelnemers behoren voorts
Jan Evengroen (Messemaker 1847, winnaar
2000) uit Moordrecht, Marcel Glissenaar
(Krimpen a/d IJssel, winnaar 2003) uit
Nieuwerkerk a/d IJssel en de in Moordrecht
wonende Samir Akrawi, de nummer twee
van 2008.
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viertal mist kampioenschap op de valreep
Het viertal van De IJssel was dit schaakseizoen het enige team van De IJssel dat
niet deelde in de RSB-malaise. Of misschien toch een beetje, want net als vorig
seizoen werd de eerste plaats net gemist.
Hieronder het relaas van de avonturen in
de laatste drie wedstrijden.

Dat was niet ondenkbaar, immers nog niet
zo lang geleden verloor De IJssel 3 met
5-3 van het derde van Sliedrecht.
Frans was, na een periode van afwezigheid om medische redenen, weer terug in
het team. Beide spelers leken gezien het
dichtschuiven van de stelling op voorhand
tevreden met remise. ‘Een keurige remise’
vond men in Sliedrecht. Sjaak kreeg te
maken met de Bird-opening (1.f4). Dat
verging hem niet goed. Een kwaliteit
winst resulteerde in een gevaarlijke tegenaanval waarvoor hij niet alleen de kwaliteit weer moest teruggeven, maar daar-

niet bij de les tegen sliedrecht
De IJssel was als koploper favoriet in de
thuiswedstrijd op 2 februari tegen
Sliedrecht. De gasten startten daarom de
wedstrijd met de instelling om in ieder
geval een puntje mee naar huis te nemen.

1.
2.
3.
4.

naast ook nog twee pionnen. Ondanks
veel tegenspartelen, niet meer te redden en
dus 0,51,5. Hoop gloorde echter aan
bord 1. Aad had hier in Henri Hartog een
linke tegenstander waarvan hij eerder, in
de wedstrijd met De IJssel 3, had verloren.
Ditmaal ging het beter. Winst was binnen
handbereik toen hij een enorme bok
schoot. In vier zetten van een zekere winst
naar een nul. Ook Ton kon de bakens niet
verzetten. Langzaam maar zeker werd hij
van het bord geschoven. Zo werd het
0,5-3,5 overwinning voor Sliedrecht en dat
vond men daar ‘best verrassend’. (Frans)

De IJssel

1481

- Sliedrecht

1480

0,5

- 3,5

Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Frans Dubois

1680
1485
1283
1475

-

1665
1483
1581
1191

0
0
0
0,5

-

toch winst voor verwarde viertallers tegen sportief eeuwig schaak

vinden. Een feit dat niemand van de
betrokkenen was opgevallen. Spoorslags
werd alsnog in hoog tempo afgereisd naar
Ridderkerk. Daar was men inmiddels
geïnformeerd over de vertraging en men
was zo sportief om de klokken daar nog
enige tijd rust te geven. Met slechts circa
vijf minuten op de klokken kon de wedstrijd uiteindelijk van start gaan.
De IJsselspelers trokken terstond de registers open. Bij Frans had dit niet het verwachte vervolg. Zijn tegenstander hield
zijn verdediging op orde en wist na veel
afruilen een remisestelling op het bord te
krijgen.
Aad had meer succes. Hij won de dame

Het viertallenteam van De IJssel gaat voor
het kampioenschap. Na de nederlaag
tegen concurrent Sliedrecht mocht er echter geen matchpunt meer verspeeld worden. Zowel niet tegen de tegenstander
Eeuwig Schaak in deze wedstrijd als tegen
De Penning in de laatste wedstrijd.
Of dat goed zou aflopen was op 2 maart
nog zeer de vraag. Reeds bij aanvang van
deze voorlaatste wedstrijd leek de spanning al zijn tol te eisen. Om acht uur toen
het team in De Zespunt klaar stond om te
beginnen, bleek plotseling dat de wedstrijd in Ridderkerk plaats zou moeten
Eeuwig Schaak
1. Gerard van Meteren
2. Willem Rijsdijk
3. Wim van Daalen
4. John Daudey

1351

1351

geen winst tegen de penning,
kampioenschap in de mist
Bij winst in de laatste wedstrijd op
23 maart tegen de nummer twee De
Penning was het IJsselviertal zeker van
het kampioenschap in hun klasse. Bij een
gelijkspel was er een derde kaper op de
kust, namelijk Sliedrecht. Bij winst in de
laatste wedstrijd kon dat team dan De
IJssel nog passeren op de ranglijst. Het
viertal trad aan met Hans Kortrijk als
invaller voor de verhinderde Frans
Dubois.
Het werd een boeiend duel. Sjaak leek al
snel op winst af te gaan. Hij kwam flink
materiaal voor en de winst leek een fluitje
van een cent. Maar plotseling raakte hij

Peter Vis
Henri Hartog
Andre van Dieën
Leo Koppelaar

1
1
1
0,5

voor een loper en toen was het nog slechts
een kwestie van tijd voor de stand
0,5 - 1,5 genoteerd kon worden. Ook
Sjaak kwam in het voordeel, een kwaliteit,
en ook dat kon worden verzilverd. De
winst was dus binnen. Ton dreigde als
enige aan het spit te worden geregen. Hij
had een kwaliteit weggegeven en dat
dreigde meer te worden. Hij overwoog om
op te geven. Dat bleek echter niet nodig
toen zijn tegenstander zelf materiaal
cadeau deed en een sterke pion de overzijde binnen bereik kreeg. Met nog weinig
seconden op de klok trok Ton toch nog
aan het langste eind. (Frans)

-

De IJssel

1481

0,5

-

3,5

-

Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Frans Dubois

1680
1485
1283
1475

0
0
0
0,5

-

1
1
1
0,5

het spoor bijster. De voorsprong ging vrijwel compleet verloren en er kwam een
remisestand op het bord. De koning op de
zwarte kleur kon een dubbelpion van
Sjaak blokkeren en met zijn witte loper
kon hij hem niet verjagen. Een rondhuppelend paard voorkwam zetdwang. Maar
Sjaak wist niet van opgeven en met succes
want zijn tegenstander ontging deze remisewending en daardoor kon hij zijn eindspel alsnog winnend afsluiten. Bij Aad
ging het minder voorspoedig. Hij vertilde
zich in een lastige stelling en kwam materiaal achter. Hier liet de tegenstander geen
steken vallen en dus werd het 1-1. Ton
van Smirren trof in Marcel Bavelaar
dezelfde tegenstander als vorig jaar, een
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revanchematch dus. Een aanvankelijk
goede stelling ging door een verkeerde
manoeuvre de mist in. Weg winstkansen,
een tweede verliespartij was het resultaat.
Een gelijkspel was het enige wat er nog in
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zat en dat kwam er. Hans Kortrijk liet zich
niet gek maken. Hij speelde een gedegen
wedstrijd, die hem eerst materieel voor-

1.
2.
3.
4.

deel en vervolgens partijwinst opleverde.
Eindstand 2-2. Genoeg? De tijd zal het
leren, maar naar verwachting zullen de

De IJssel

1483

-

De Penning

1501

2

-

2

Aad vd Meer
Sjaak in ’t Veld
Hans Kortrijk
Ton v. Smirren

1485
1680

-

Ruud Pereira
Aad Quak
Maarten Post
Marcel Bavelaar

1622
1349

0
1
1
0

-

1
0
0
1

1283

1533

Sliedrechters het karwei tegen Eeuwig
Schaak wel klaren. En dat was inderdaad
het geval, zo bleek later. (Mick)

de bok van aad
In de viertallenwedstrijd De IJssel Sliedrecht op
2 februari was Aad
van der Meer flink op
weg naar revanche
voor een eerdere nederlaag tegen Henri Hartog
zo bleek uit het achtergelaten notatieboekje van zijn tegenstander. Na
35…Kc6 staat de volgende stand op
het bord:

eindstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sliedrecht
De IJssel
De Penning
SO Rotterdam
3-Torens
Ashtapada
Eeuwig Schaak

Mp
9
9
8
7
3
3
3

Bp
15
13,5
15,5
13
10,5
8,5
8

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

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

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

4
1
2,5
1,5
x
1,5
2
2,5

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

6
3
2,5
4
2
2
x
2

7
3
3,5
2,5
1,5
3,5
2
x

persoonlijke resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Ap
4
6
3
6
1
1
1
1
1

Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Frans Dubois
Ton van Smirren
Gerard van der Wouden
Panc Vink
Hans Kortrijk
Lotte van der Wouden
Erik Jan Noomen

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

Brd
1,3
1,7
3,7
3,5
1,0
2,0
3,0
4,0
3,0

Rtg
1680
1485
1475
1283
1729
1494

TPR
1700
1516
1316
1228
1834
1602

RtgTg
1507
1516
1191
1421
1553
1323

1429

1280
1241

1280
1241

frank visser rapidkampioen
na spannende finale
Bij het ingaan van de vierde en laatste
speelronde van de rapidcompetitie had
Pim te Lintelo een nipte puntenvoorsprong, twee punten, op Frank Visser.
Daarachter volgden Hans Lodeweges op
vier punten en Aad van den Berg en Léon
Jacobse met zes punten achterstand.
In de eerste ronde ontsnapte Frank aan een
nederlaag tegen Leen Boonstra. Die miste
mat in één en overschreed vervolgens de
bedenktijd. Een salonremise tussen Pim
en Hans bracht vervolgens de koplopers
op gelijke voet. Beiden wonnen in de
tweede ronde, respectievelijk van Aad en
Léon. In de derde ronde dolf Pim het
onderspit tegen Léon en kwam Frank vier
punten voor door Hans te kloppen. Het
werden weer twee punten toen Frank

tegen Aad niet verder kwam dan remise
en Pim de volle winst pakte tegen Leen.
De onderlinge partij in de laatste ronde
moest de beslissing brengen. Frank had
genoeg aan remise. In de slotseconden van
het beslissende duel kon Pim mat in één
geven, maar Frank, aan zet, had eeuwig
schaak, remise dus.
Jammer genoeg waren er de nodige afwezigen waardoor voor groep B vijf deelnemers resteerden. Ad Multem en Justin
Jacobse haalden hier de meeste punten
binnen. Een opvallende goede score was
er hier voor Hans Kortrijk. De vier deelnemers in groep C speelden een dubbelrondige vierkamp. Bastiaan Rietveld bleef
hier Panc Vink nipt voor.
De resultaten in de vierde ronde:

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

Frank Visser
Pim te Lintelo
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Aad vd Berg
Leen Boonstra

Groep B
x
0,5
0
0
0,5
0

0,5
x
1
0,5
0
0

1
0
x
1
0
0

1
0,5
0
x
0
1

0,5
1
1
1
x
0

1
1
1
0
1
x

4
3
3
2,5
1,5
1

1.
2.
3.
4.
5.

Groep C
1.
2.
3.
4.

Bastiaan Rietveld
Panc Vink
Jerome Jacobse
Sjoerd Rietveld

Hoe kun je dit nog verliezen? 36.Pd5
Niet het beste, maar niet fataal. [36.b4
axb4 37.cxb4 Pd3 38.Pd5 Dd6
39.De8+ Dd7 40.Dxg6+ Dd6 41.exf5;
36.exf5 gxf5 37.Pe8 Dd8 38.Dh6+
Kd7 39.Dd6+ Kxe8 40.Lf7+ Kxf7
41.Dxd8] 36...Dd6 37.Dg7? Nu gaat
het mis. Na 37.De8+ was de winst
nog steeds binnen bereik: 37... Pd7
38.Dd8 a4 39.c4 bxc4 40.Lxc4 Kc5
41.Da5+ Kxc4 42.Dxa4+ Kd3
43.Dd1+ Kc4 44.Dc2+ Kb5 45.Db3+
37...fxe4 38.Pe7+? Na 38.b4 was er
nog een plus voor wit. 38...Kb6
39.fxe4?? Over en uit, mat in vier.
(Aad)

xx
01
00
00

10
xx
=0
00

11
=1
xx
00

11
11
11
xx

5
4,5
2,5
0

5

Justin Jacobse
Ad Multem
Wim v. Vuuren
Hans Kortrijk
Sjaak in ’t Veld

x
0
0,5
0,5
0

1
x
0
0
0

0,5
1
x
0,5
0,5

0,5
1
0,5
x
0

1
1
0,5
1
x

3
3
1,5
1,5
0,5
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Sinds de invoering van het rapidkampioenschap in het seizoen 2004/05 is Frank Visser de
vijfde rapidkampioen bij De IJssel. Eerdere winnaars waren Jan Evengroen (2005, 2006),
René Ordelman (2007) en Henk-Jan Evengroen (2008).
De winnaar van de rapidcompetitie wordt uitgenodigd voor deelname aan de invitatiegroep van het VINK Top 12 toernooi. Frank Visser was hiervoor als winnaar van de kandidatengroep 2008 echter al geplaatst. Eerste kandidaat is derhalve nu nummer twee Pim
te Lintelo. De volgorde op de eindranglijst is vervolgens beslissend voor de deelname aan
de kandidatengroep.

De eindstand:
bonus
pnt
.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Frank Visser
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Léon Jacobse
Ad Multem
Aad vd Berg
Wim v Vuuren
Justin Jacobse
Leen Boonstra
Sjaak in ’t Veld
Rien Duine
Gerard vd Wouden
Hans Kortrijk
Panc Vink
Jan Vink
Bastiaan Rietveld
Bernard Evengroen
Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse
Mick vd Berg
Cor IJsselstijn
Ton v. Smirren
Sjoerd Rietveld
Marianne Reijm

totaal
1e ronde

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

15
15
15
15
15
23
15
15
19
13
13
19
20
16
12,5
12,5
22
15
12,5
11
12
7
12,5
5

totaal
2e ronde
15
19
19
13
11
21
19
13
17
25
19
11
5
12,5
12,5
11
17
12,5
13
12,5
12,5
13
9
12,5

totaal
3e ronde
21
19
15
21
21
9
17
12,5
13
13
13
12,5
16
9
20
12
9
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
12,5

totaal
4e ronde
21
17
15
17
20
11
14
20
9
10
12,5
12,5
16
20
12,5
22
0
12,5
13
12,5
12,5
12,5
5
12,5

totaal
punten
104
102
96
96
95
90
89
88,5
86
85
79,5
77
77
75,5
73,5
73,5
70
68,5
67
66,5
65,5
64,5
58,5
58,5

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.

jaarprogramma 2009
27/4
4/5
11/5
16/5
18/5
25/5
3/6
8/6
15/6
22/6
29/6

(za)

(wo)

HH
HH
ZD-3
VINK Top 12
HH
ZD-4
HH
ZD-5
HH
ZD-6
Ledenvergadering + snelschaak
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de ijssel 2 ziet overlevingskansen de mist in gaan
Na vier wedstrijden bedroeg de achterstand van De IJssel 2 op nummer drie,
Barendrecht, twee punten en de voorsprong op nummer laatst, Nieuwerkerk
a/d IJssel 2, twee punten. Er was dus nog
veel mogelijk. Maar in deze klasse waren
de teams aan elkaar gewaagd. Het verschil
tussen de nummer twee en nummer zeven
bedroeg in de slotstand slecht twee punten.
Opmerkelijke uitslagen in de laatste drie
ronden vielen uit in het nadeel van het
tweede IJsselteam. Na vijf jaar 2e klasse
wacht volgend seizoen nu een optreden in
de 3e klasse. Hieronder het competitieverloop in de laatste drie ronden.

koploper papendrecht/alblasserdam
te sterk
Het team van kampioenskandidaat
Papendrecht/Alblasserdam was zwaar
favoriet op 26 januari in de thuiswedstrijd
tegen De IJssel 2. Een ratingverschil van
meer dan honderd punten in het nadeel
van het team van De IJssel voorspelde dat
het een zware avond zou worden.
Het begon met een fikse tegenslag aan het
laatste bord. In een op dat moment prima
stelling maakte Sjaak een klassieke misgreep door van een geplande zetcombina-

tie met de tweede zet te beginnen. Omdat
de dame in stond was dat een dure misgreep. Hij speelde nog wel even door
maar was natuurlijk kansloos. Met vervolgens een snel verlies van Gerard kwam er
0-2 stand op het scoreformulier en zag het
er al vroeg somber uit voor De IJssel.
Ruben zorgde voor de aansluitingstreffer.
Hij won voor de derde maal zijn partij.
Een fraaie combinatie met een stukoffer
besloot een prima gespeelde partij.
Jammer dat de topscorer van het tweede
team niet aan alle wedstrijden kan deelnemen. Het werd 1-3 toen ook Menno het
niet kon bolwerken. Hij had de opening
agressief opgezet en al snel gezorgd dat
zijn tegenstander de mogelijkheid van
rochade werd ontnomen. Maar het bleek
niet genoeg. Gaandeweg werd het ratingverschil van ruim tweehonderd punten
duidelijker. Het initiatief werd overgenomen en tenslotte was het Menno die moest
buigen. Een moeilijk overbrugbare achterstand. De remise van Aad maakte dat
niet goed. Hij kreeg de ruilvariant van het
damegambiet op het bord en probeerde
met de minoriteitaanval initiatief op de
damevleugel te krijgen. Op zijn beurt deed
zijn tegenstander dit met een pionnen-

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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storm op de koningsvleugel. Beiden wisten
de aanvallende acties van elkaar te stoppen
en besloten vervolgens tot remise. Ook bij
Mick eindigde de partij in remise. Door
een onzorgvuldigheid in de opening kreeg
zijn opponent fraai spel en werd het hard
werken om zijn stukken in het spel te krijgen. Toen dat uiteindelijk lukte, besloten
beide met herhaling van zetten tot remise
en was er een tussenstand van 2-4 met nog
twee partijen bezig. Die boden echter weinig perspectief op winst. Rien had een
zware avond. Hij had zich voornamelijk
tot verdedigen moeten beperken. Dat deed
hij echter bekwaam. Met nog korte tijd te
gaan werd in de slotstelling met een kwaliteit tegen een pion achter tot remise besloten. Dat werd ook de uitslag in de laatste
partij. Hier ging men echter door tot de
laatste stukken van het bord waren. Leen
had een prima partij gespeeld tegen zijn tot
‘jeugdtalent 2008’ van Alblasserdam
gekroonde tegenstander. Hij kreeg in de
slotfase, toen zijn tegenstander niet op zijn
best voortzette zelfs nog lichte winstkansen. Maar de tijd ontbrak voor goede zetten: alle stukken gingen van het bord en
met slechts twee resterende koningen was
het remise. (Mick)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2

1663

-

Papendrecht/Albl. 1

1780

3

-

5

Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Rien Duine
Aad vd Berg
Ruben Evengroen
Sjaak in ’t Veld

1729
1628
1660
1712
1619
1617
1657
1680

-

Meinte Smink
Bert Terlouw
Pieter Modderkolk
Philip Kraaiveld
Kees van Meerkerk
Marius de Wit
Jo Pattinama
Hans vd Breukel

1823
1852
1849
1840
1825
1681
1690
1678

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

-

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

fortuinlijke puntendeling tegen
maassluis

het IJsselteam. De vereniging kreeg dit
jaar versterking van het echtpaar Vreeken.
Jarenlang waren de inmiddels 80 jarige
Corry, in het verleden meer malen kampioene van Nederland, en 88 jarige Piet
steunpilaren van (SO) Rotterdam. Dit jaar
kozen zij voor de club in hun woonplaats.
De IJssel kwam op een snelle voorsprong
door winst van Gerard die met een ter
plaatse opgeroepen invalkracht wel raad
wist. De eerstvolgende die de stukken in
doos deed was Menno aan het eerste bord.
Na een agressieve opening gingen hier al
snel de grote stukken van het bord en
bleef er een pionnenstelling over met voor
beiden een toren. Goed voor remise vonden beiden. Aad had zich goed voorbereid. Zijn gerenommeerde tegenstandster ging in op een pionoffer waarvoor hij
fraai en kansrijk spel kreeg. Na een minder goede voortzetting kon zij echter het
gif uit de stelling halen. Er volgde een
remiseaanbod waarmee Aad akkoord ging
(1-2). Maassluis maakte de achterstand
goed door winst aan bord zeven. Sjaak
had hier onvoldoende antwoord op het
tactisch geweld dat zijn tegenstander ontketende en dolf het onderspit. Dat was een
tegenvaller. Toen ook Leen het niet kon
redden werd het 3-2 en leek een goed
resultaat verkeken. Rien Duine kreeg

Het degradatiespook zweefde boven de
borden in de wedstrijd Maassluis 1 - De
IJssel 2 op 23 februari. Wie won had een
grote kans op het vege lijf te redden. Voor
de verliezer zou het billenknijpen worden.
Maassluis, opgericht in 1930, is één van
de oudste verenigingen van de RSB. Op
dit moment is er geen sprake van een
bloeiend bestaan. De vereniging telt 24
leden, allen senior. Het onderkomen in
wijkgebouw ‘De Flat’, gelegen in een
door flatgebouwen beheerste nieuwbouwwijk, is weinig riant. Die omgeving is ook
de reden van het einde van een ooit (1995)
nog bloeiende jeugdafdeling. Men heeft
wel plannen om aan de weg te timmeren,
maar het wachten is op nieuwbouw van de
locatie. Het huidige onderkomen is niet
echt aantrekkelijk. De historie meldt een
5-3 zege van De IJssel 1 in 1998 en nipte
4,5-3,5 overwinning van De IJssel 2 in
2006. Van het Maassluisteam uit 1998 zat
niemand meer achter de borden. Bij De
IJssel waren Gerard van der Wouden,
Leen Boonstra en Aad en Mick van den
Berg toen ook van de partij. Van het team
uit 2006 nog vijf dezelfde namen plus een
invaller voor nummer zes. Ook toen
maakten Aad, Gerard en Leen deel uit van

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

tegen zijn bejaarde, maar geroutineerde,
tegenstander weliswaar een kwaliteit
tegen een pion voordeel, maar moest na
lang manoeuvreren toch in remise berusten. Aan het laatste bord kon invaller Arie
met een prima winstpartij echter de stand
weer gelijk trekken. De laatste partij, van
Mick, moest de beslissing brengen. Dat
zag er echter niet goed uit. Hij had in opening een pion verspeeld. Met het dichthouden van de stelling probeerde hij verder nadeel te voorkomen. Dat lukte lange
tijd tot tijdens de eerste tijdnood een doorbraak van zijn tegenstander nog een pion
koste. Toen werd het hachelijk, maar de
oplopende spanning en tijd zorgde voor
curieuze taferelen. Onverwacht kon hij
een stuk veroveren, maar dat werd zowel
door hem als zijn tegenstander gemist.
Een ingelaste plaspauze deed het denkvermogen kennelijk goed, want daarna sloeg
hij wel toe. Er restte toen een stelling met
voor hem een stuk tegen drie pionnen. Het
werd een tijdnoodduel dat met nog luttele
seconden op de klok resteerde in een stelling van een loper tegen pion: remise dus.
Eindresultaat 4-4 waarmee beide teams,
zeker na het vernemen van de overige uitslagen, weinig mee opschoten. De laatste
wedstrijd moet gewonnen worden.
(Mick/Aad)

Maassluis 1

1696

-

De IJssel 2

1642

4

-

4

Marcel Bergen
Jan Spoor
Menno Poot
Michael Kroes
Corry Vreeken
Piet Vreeke
Mojtaba Sadegnnezjad
Paul Blok

1778
1475
1786
1789
1811
1763
1582
1584

-

Menno van Dijk
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in ’t Veld
Arie Macdaniël

1628
1729
1712
1660
1617
1619
1680
1490

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

-

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

wsv 2 laat zich niet verrassen
In de laatste wedstrijd kon degradatie
alleen nog worden voorkomen als het
tweede team van WSV met flinke cijfers
zou worden verslagen. En dat heeft er niet
ingezeten.
Op maandag 16 maart werd al met een
achterstand begonnen. Ruben, die op de
speelavond niet mee kon spelen, had zijn
wedstrijd in Waddinxveen vooruit
gespeeld en verloren. De beginstand was
dus al 0-1. Die stand kwam er al vrij snel

nog onvriendelijker uit te zien na een snelle nederlaag van Menno. Na een verkeerde voortzetting in een overigens prima
stelling werd hij geveld door een direct
winnende combinatie. Ook Rien was ditmaal bijtijds klaar. Tegenstander Nico
Dannis had weinig bedenktijd nodig, maar
deed wel goede zetten. Rien liet een pion
oprukken naar de tweede rij, maar moest
wel een hele toren inleveren. Op weg naar
de winst liet Nico zich verrassen door een
eeuwig schaak manoeuvre. Die remise
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bracht de stand op 0,5-2,5. Daarna was het
een tijdje wachten op nieuwe beslissingen
maar veel leek er voor De IJssel niet in het
vat te zitten. Aad was de volgende die de
stukken kon opbergen. Hij liet een venijnige aanval toe, die behalve een pion ook
nog een slechte stelling opleverde. Er
waren nog wel tegenkansen, maar tegenstander Wim van Os hield alles onder
controle. Hij loodste zijn pluspion vakkundig naar de overzijde en dat betekende
0,5-3,5. Het was nog niet verloren. Zeker
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niet toen Sjaak een vol punt cadeau kreeg.
Een dame+toren eindspel met zes tegen
zeven pionnen leek niet meer dan een
halfje te gaan opleveren. Er kwam ook
een remise aanbod van zijn tegenstander,
maar juist op het moment dat hij een
torenpenning van zijn dame toeliet. Die
kans liet Sjaak zich niet ontgaan, geen
remise maar de volle winst dus.
Tussenstand 1,5-3,5. Maar veel mogelijkheden waren er niet. Leen was door een
val met de fiets fysiek gehandicapt, al was

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

daar op het bord niet veel van te merken.
Hij gaf goed partij, maar meer dan een
gelijkspel leek er niet in te zitten. Een
remiseaanbod werd aanvankelijk nog
afgeslagen, maar er viel niets meer te
halen en dus werd het 2-4. In theorie was
een gelijkspel toen nog mogelijk. Gerard
had in een puike partij materieel voordeel,
twee lichte stukken tegen toren.
Tegenstander Ton van Nieukerke leverde
echter met zijn twee torens goed tegenspel. Het binnenhalen van de winst vergde

secuur spel. Het ging door tot de laatste
minuut toen had Gerard een pion aan de
overzijde en was bovendien Ton ’s
bedenktijd op. Bij Mick stond een slecht
eindspel met twee tegen vier pionnen en
elk een paard op het bord. Met het oplopen van de tijd bleef het genadeschot echter uit. Schaakblindheid sloeg toe, het
paard kon zo maar worden genomen, maar
Mick profiteerde niet. Er kwam natuurlijk
geen tweede kans en zo werd het toch 3-5
voor WSV 2. (Mick)

De IJssel 2

1663

-

WSV 2

1731

3

-

5

Menno van Dijk
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Ruben Evengroen
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in ’t Veld

1628
1712
1660
1657
1729
1617
1619
1680

-

Wim Mulder
Peter de Louw
Hans v. Woudenberg
Arjen Zuurmond
Ton v. Nieukerke
Wim van Os
Nico Dannis
Wim vd Hoek

1770
1757
1797
1614
1698
1776
1696
1738

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

-

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

eindstand klasse 2A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papendrecht/Albl. 1
Erasmus 3
WSV 2
Nwk a/d IJssel 2
Barendrecht 1
Lombardijen 1
Maassluis 1
De IJssel 2

Mp
10
8
8
7
7
6
6
4

Bp
33
28,5
27,5
29,5
25
29,5
27,5
23,5

1
x
4
2,5
4
1,5
3,5
4,5
3

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

3
5,5
3
x
6,5
2,5
4
4
3

4
4
4,5
1,5
x
5
3,5
3,5
4,5

5
6,5
3
5,5
3
x
6
3
4

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

in het strijdperk tegen een
schaaklegende
Op 23 februari speelde het tweede team
van De IJssel tegen het eerste en enige
team van Maassluis. In dit team speelt het
echtpaar Corry en Piet Vreeken. Jarenlang
steunpilaren van (SO) Rotterdam, maar bij
aanvang dit seizoen vaste krachten van de
schaakvereniging van hun woonplaats.
Inmiddels is Corry 80 en Piet 88 jaar.
Corry Vreeken-Bouwman is één van de
bekendste schaaksters van Nederland. Vijf
keer was zij nationaal schaakkampioene
(1960, 1962, 1964, 1966, 1970). In 1968
werd zij internationaal meester en in 1987
ontving ze de titel HWGM (Honourable
Woman Grand Master) voor haar vroegere
prestaties op gebied van schaken. Zij was
secretaris, voorzitter en clubbladredacteur
van Rotterdam waarvan zij in 1955 lid
werd. Voor haar inzet later bekroond met
een erelidmaatschap en met een
Koninklijke onderscheiding voor haar
schaakprestaties.
Op 23 februari speelde zij aan bord vijf
tegen Aad van den Berg. Het was niet

haar eerste confrontatie met De IJssel. Op
8-10-1990 won zij aan het eerste bord van
Volmac Rotterdam 4 van Jan Evengroen,
een seizoen erna op 4-11-1991 aan het
eerste bord van Volmac Rotterdam 5 werd
het remise tegen Wim van Vuuren en op
15-10-1998 winst tegen Ronald
Mandersloot aan bord 1 van Rotterdam 5.
Ook haar man Piet was in die wedstrijden
van de partij. Voor hem respectievelijk
remise tegen Aad van den Berg, winst
tegen Jan Evengroen, remise tegen Frank
Visser en ditmaal in Maassluis remise
tegen Rien Duine.
Hieronder de partij Aad van den Berg Corry Vreeken met commentaar van de
witspeler.
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 Grünfeld
Indisch, geen verrassing. Chessbase
online gaf van haar tegen 1.d4 vrijwel uitsluitend partijen met deze opening. 4.cxd5
Pxd5 5.e4 Pxc3 6.bxc3 Lg7 7.Pf3 c5
8.Tb1 0-0 9.Le2 Pc6 10.d5 Lxc3!
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7
3,5
4,5
4
4,5
5
3
x
4

8
5
5,5
5
3,5
4
5,5
4
x

K

D
D
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Dat had ik niet van haar verwacht. ‘Het
pionoffer aannemen is te riskant voor
zwart’ schreef Gert Ligterink al jaren
geleden in het artikel uit New In Chess
wat ik als leidraad gebruik voor deze opening. Daar had ik dus niet naar gekeken.
Na 11.Ld2 Lxd2 12.Dxd2 produceerde de
database achteraf tot mijn verrassing toch
nog 406 partijen (!) met deze stelling.
Hiervan gingen er 220 verder met
12…Pa5, 116 met Pd4, 69 met Pb8 en
zelfs één met Pb4. Dezelfde stelling kreeg
ik tweemaal eerder op bord. In een interne
competitiewedstrijd speelde Jan
Evengroen toen 12…Pd4 en Joop
Hoenderdaal koos op 1-3-1992 in de RSB
wedstrijd NRSG Wilhelm Steinitz 1 - De
IJssel 1 net als Corry Vreeken in deze partij voor 12…Pb8. Met 13.h4 wordt de
aanval ingezet. Van de 59 partijen met
deze voortzetting waren 13…f6 (22x),
13…e6 (16x) en 13…h5 (8x) het populairst. Hier koos zwart, net als Joop
Hoenderdaal destijds voor 13…Pd7. Dat
leverde nog 9 hits in de database. 14.h5
Pf6 15.hxg6 fxg6. Van de nog vier resterende partijen koos wit nu tweemaal voor
Dh6 en tweemaal voor e5. In drie van de
vier gevallen trok zwart uiteindelijk aan
het langste eind. Ik speelde 16.Pg5 e5?
Beter lijkt mij het ook door Hoenderdaal
gespeelde 16…h5.

17. dxe6? Hier miste ik compleet de kansrijke voortzetting 17.d6! Wit heeft dan
grote problemen. Voortzettingen als
18…Kg7? 19.Pxh7 Pxh7 20.Dh6 Kf6
21.Dxh7 en ook 18…Te8? 19.Lc4+ Le6
20.Pxe6 Txe6 21.Dh6 zien er niet goed
uit. Ook 18…h5 leidt na 19.g4! tot problemen. Na 18…Dd7 19.Lc4+ Kh8 20.Le6
volgt na elke dame zet 21.d7. Fritz koos
uiteindelijk voor 18…Kh8 19.f4 exf4
20.Dxf4 h5 21.0-0 en met de dreiging
21.e5 ziet het er ook in dit geval nog goed
uit voor wit. 17…Dxd2 18.Kxd2 h5 19.
f3 Er waren hier actievere zetten zoals
Ke3, f4, Thd1 of Lf3.19…Te8 20.Lc4
Te7 21.Ke3 (g4?) Kg7 22.Thd1 b6

Remise aanbod aangenomen. Wit staat
wel beter, maar een goed plan zag ik niet.
Bovendien was de bedenktijd al aardig
geslonken en was er altijd nog de reputatie
van de tegenstandster. Fritz koos voor
22.a4 en na 22…Pe8 voor de opmars van
de koning naar e5. Maar ook dat leverde
geen duidelijk kansrijk vervolg. (Aad)

tanende belangstelling voor
wsv-drieronden toernooi
Telde de 54e editie van vorig jaar nog 64
deelnemers, dit jaar bij de 55e editie
bevolkten slechts 52 deelnemers de speelzaal. Ooit waren het er meer dan honderd.
De planning van het toernooi tijdens het
Corustoernooi was daaraan ongetwijfeld
mede debet aan. Bijna veertig procent van
de deelnemers kwam uit eigen kringen,
een hoger percentage dan vorig jaar (34%).
Van De IJssel behoorden er van de zeven
van 2008 nog slechts twee opnieuw tot de
deelnemers aan dit toernooi waar je nog
een uur bedenktijd voor je partij krijgt.
Die twee deelnemers waren natuurlijk Aad

interessant voor
rsb-website?
De partij van Wim Mulder tegen Menno
van Dijk gespeeld in de wedstrijd De IJssel
2 - WSV 2 verscheen zonder commentaar
op de RSB website. Waarom is niet duidelijk. Waarschijnlijk ingezonden door
Mulder en omdat de webmaster schijnt te
denken dat alles wat hem wordt toegezonden ook moet worden geplaatst. Wie de
partij naspeelt zal tot de conclusie komen
dat het geen wereldpartij is van Mulder, hij
won, maar die winst werd hem min of meer
in de schoot geworpen. Hieronder het slot
van de partij na 19.De2. De stelling is op
dat moment nog in evenwicht.

Hier besloot Menno tot 19…Lxb1.
Wellicht niet de beste keus (19..Ph7=) maar
niet fataal. Het werd echter beroerder na
20.exf6 Txc1? Verstandiger was 20…La2
21.Pd4 en nu kan het paard op e7 vluchten
naar c6. Na de torenruil was dit niet meer
mogelijk. Overigens was er ook in dat
geval overwicht voor wit b.v. 21…Pc6
22.Dd2 Pd4 23.Lxd4 g5 24.f4 Nu zag het
er na 21.Txc1
La2 22.Pd4 Pf5
23.Dg4 niet echt
rooskleurig uit.
Zwart’s enige goede
zet is nu 23…g6 en dat geeft
toch weer enige hoop b.v. 24.Pxf5 Dxf5
25.Dxf5 gxf5. Wit heeft dan wel voordeel
26.Tc7 of Lxh6 maar nog lang niet gewonnen. Helaas speelde Menno geen 23…g6,
maar 23…Te4?? en kon hij na 24.Dxf5
opgeven. Voor IJsselschaak wel een ezeltje
waard. (Aad)

Mick in actie tegen Wim van Os.

en Mick van den Berg, al jaren vast op de
deelnemerslijst. Mick leverde in groep
drie goed partij, maar desondanks bleef de
score steken op een half puntje tegen
WSV ‘er Wim van Os. Zowel tegen
Eduard Philipse (WSV) als groepswinnaar
Jaap van der Heiden (LSG) deden een paar
ongelukkige zetten hem de das om. Aad
was in groep zeven beter op dreef. Een vol
punt tegen Cees Verburg (Aalsmeer) en
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voorts remises tegen Henk Stam (WSV)
en Benjamin Brandt (LSG) waren voldoende voor een tweede plaats achter de
man van LSG.
De eerste plaats in groep één, de toernooiwinnaar dus, ging naar Arjan Hennink van
WSV die met drie punten ongeslagen
bleef. Edo Pouwelse van Nieuwerkerk a/d
IJssel werd tweede en Barthold Jansen,
eveneens van WSV, derde. (Aad)
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jeugdspelers onder de loep van de jeugdleider
Daniël is wederom aan een opvallend schaak seizoen bezig. Het liefst vergelijk ik hem
met een diesel die langzaam op gang moet komen maar wanneer hij goed warm is kan hij
van iedereen winnen. Zodra hij in de buurt van schaakstukken komt bestaat er niets
anders meer voor Daniël. Tijdens een partij kan hij zich goed concentreren en laat hij zich
niet afleiden door de herrie die anderen kinderen soms kunnen maken. Op de ranglijst
vinden we hem terug op een tiende plek en ik schat de kans groot in dat hij nog wel eens
hoger kan gaan eindigen. Zijn speelstijl is voorzichtig, zijn openingen zijn zwak maar
vooral zijn eindspel is sterk. Dëniel vraagt niet zo snel aandacht voor zich zelf en wordt
daarom ook wel eens vergeten door de schaakleraren die het soms erg druk hebben met
de hoeveelheid vragen van de anderen kinderen. Omdat hij zo bescheiden is met vragen,
moeten we de rollen maar omdraaien en wat vaker wat aan hem vragen. Mijn voorspelling is dat Daniël in de toekomst een topschaker zal worden in Moordrecht. ik hoop dat
hij dan ook veel schakers van buiten Moordrecht zal verpletteren en de komende 80 jaar
geen spinrag op zijn bord laat komen.
Daniël Rook laat geen spinrag op zijn bord
komen.

Roan heeft best moeilijke schaakjaren achter de rug. Hij trainde hard, deed super goed
mee met de training. Maar tijdens zijn partijen kreeg ik het idee dat hij altijd de wind
tegen zich had. Ondanks veel verliezen is een hij een doorzetter en lijkt het schaakweer
nu voor hem om te slaan. Roan staat nu bij de top van de ijsseljeugd en voor hem is het te
hopen dat de schaakzon nog lang blijft schijnen.
Voor Roan de Jong schijnt de schaakzon.

Anneloes zit al een tijdje in de hoek waar de schaakklappen vallen. Een aantal gewonnen
stellingen verliest ze door een fout of eindigden in remise. Meestal kanzij erg goed tegen
haar verlies maar soms wordt haar schaakdepressie haar teveel en zie ik haar teleurgesteld naar huis gaan. Wat zouden reden zijn dat zij op dit moment blokkeert in haar
schaakontwikkeling; genieten van het spel? te weinig uitdaging? De lat te hoog leggen
voor zich zelf? Te veel lol en herrie op de club? Het laatste is zeker een punt voor een
speelster als Anneloes. Wanneer de jongens te veel grapjes maken wordt Anneloes afgeleid en kan ze een fout maken die haar de partij kost. Beste Anneloes laat bovenstaande
plaatje jou voorbeeld worden als extra wapen tegen deze jongens in het laatste deel van
de competitie. Ik hoop dat je schaakdepressie niet al te lang meer duurt en dat je het plezier in de schaaksport weer gaat terugvinden. Als dit je lukt voorspel ik jou een mooie
schaakcarrière. Als het je niet lukt voorspel ik jou een gouden toekomst als mens omdat
je een ontzettend sympathiek meisje bent die altijd erg lief is voor anderen en haar tegenstanders. Misschien is dat laatste wel jou probleem, je bent te lief!!!!!
Als dit laatste klopt dan hoop ik persoonlijk dat je schaakdepressie levenslang is!!!
Anneloes Keijzer in schaakdal.

Sydney behoort tot de toppers bij de jeugd van De IJssel, maar ook dit jaar zal hij geen
jeugdkampioen worden. Steeds weer is er iemand die hem dwarszit. Met name Lotte
bezorgt hem dit schaakseizoen slapeloze nachten. Al vijfmaal werd hij door haar genadeloos van het bord gemept en slechts eenmaal was hij haar de baas.
Sydney is een bijzondere schaker bij de jeugdafdeling van De IJssel. Hij heeft een hekel
aan trainen, noteren en analyseren. Mogelijk heeft hij een beetje te veel het persoonlijkheidsprofiel van een echte IJsselspeler. Dat profiel ziet er als volgt uit: een beetje lui,
levensgenieters, schaken niet echt serieus nemen, plezier maken. In potentie vind ik hem
de meest talentvolle schaker bij de jeugd, maar hij zou er wat meer voor moeten doen om
dit talent te ontplooien. Als het niet lukt om hem aan het schaaktrainen te krijgen, dan is
dat jammer. Ik hoop echter wel dat hij desondanks nog lang mijn schaakvriend blijft,
omdat ik ook plezier rondom het schaken belangrijk vind.
(Gerard)
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Sydney Siahaya, slapeloze nachten voor een
echte IJsselspeler!!!
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ook malaise voor de ijssel 3 in de rsb
De aderlating aan de top had ook zijn
weeslag op de sterkte van het derde team.
De degradatie is een feit. In veel wedstrijden heeft het er om gehangen, maar het
zat niet altijd mee, terwijl de concurrentie
af en toe wel verrassend uithaalde.
Jammer, maar meer dan je best kun je niet
doen en daar ontbrak het niet aan.
Hieronder het relaas van de laatste drie
wedstrijden.

dan een uur langer over. Zijn tegenstander
had een agressieve opstelling met e5, f4
en g4 en de dame centraal. Christian had
kort gerokeerd en wit lang.
Toen er voor ieder nog twee torens en
twee lopers en vijf pionnen op het bord
stonden won hij een pion. Hij kreeg een
remiseaanbod, maar zag kansen. Een misgerekende mataanval kostte materiaal en
hij moest na een prima partij opgeven:
2-0. Aad koos voor een partij zonder
dames, maar daardoor was het venijn er
niet uit. Dreigend koningspionnen rukten
op naar voren. Aad verloor een kwaliteit
tegen een pion. Die kwaliteit kreeg hij
weer terug, maar niet voor niks. Zijn
tegenstander kreeg een vrijpion die
gesteund door de koning kon oprukken
naar de overzijde. Niet meer te stoppen:
3-0. Eric-Jan had een aanvankelijk wat
afwachtende tegenstander met paarden op
h2 en g3. Toen hij daarmee naar voren
kwam en met het paard insloeg op h6 met
loper op c1 en de dame op f3 kwam EJ in
moeilijkheden. Er sneuvelde een pion en
later nog één. Uiteindelijk kreeg zijn
tegenstander vier pionnen voor zijn stuk.
Toen er daarna naast de pionnen ook nog
een stuk viel was het 4-0. Frans had na
e4,f4,g3 geen korte rokade meer. Hij gaf
blind een vol stuk weg in een prima stelling. De stelling was en werd toen door
Frans zodanig dichtgeschoven dat de
tegenstander er niet meer door kon
komen: 4,5-0,5. Teus kreeg te maken met
een invaller, de kopman van het tweede
team. Een hoge rating maar tot dusver met
0 uit 4 in klasse 3D niet echt succesvol.

kopje af in en tegen de
hoeksewaard
De vereniging Hoeksewaard is ontstaan na
de aansluiting van de vereniging Beijerland bij Numansdorp in 2001. De naam
werd toen gewijzigd in Hoeksewaard.
Gespeeld wordt in Numansdorp in de uithoeken van het RSB gebied. ‘De duisternis achter Rotterdam’, aldus teamleider
Rien Duine, die verslag doet van het duel
tegen de koploper in klasse 3B op
12 februari. Geen wonder dus dat niet
iedereen er op tijd was. Om 8 uur was het
Schoonhovense smaldeel nog niet gearriveerd. Deels door een misverstand, deels
door het missen van een afslag. En dan
kun je pas ergens in Zeeland weer
omdraaien. Om 20.10 uur waren Ton en
Aad gearriveerd en Huibert kon met een
tijdachterstand van 24 minuten aan zijn
partij beginnen.
Arie zag het eerste uur een betonnen verdediging tegenover zich. Hij besloot lang
te rokeren en zijn tegenstander kort. Rond
de 19de zet waren alle zwarte stukken op
b2 en a2 gericht en om half 10 was het
over: 1-0. Broer Christian deed er meer

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

Hij werd al vroeg verrast door een dame
die insloeg op b7. Het werd verdedigen
geblazen. Niet met succes, want een paar
uur later ging er nog een pion verloren.
Teus had toen nog een minuut en de
tegenstander nog een half uur, geen partij
meer: 5,5-0,5.Ton, als geheim wapen aan
bord drie, speelde een prima partij. Zijn
tegenstander kwam niet aan rokeren toe,
maar had wel een rij pionnen opgeschoven voor Ton ‘s koningsstelling staan. Een
op a7 via de a-lijn binnenvallende toren
zorgde in combinatie met dame en een
loper achter de vijandelijke f,g,h-pionnen
voor een niet meer te pareren aanval, mat
en dus 5,5-1,5.
Huibert stond de hele partij 24 minuten
achter, maar speelde wel een prima partij
tegen de sterkste man van de club. Hij
rokeerde kort en de tegenstander lang en
kreeg druk op zijn koningsstelling. Voor
wit een dubbelpion op b2,b3 en sterke
zwarte paarden op b4 en b6 en voor
Huibert een paard op b5. Toen dat daar
stond te staan, rukte Huibert over de g- en
h-lijn op, hij veroverde een kwaliteit,
kreeg een pion op h6, toren erachter, dame
en loper erbij en de tijdachterstand liep
terug tot een minuut. Met voor Huibert
nog drie seconden voor de laatste zet, verbruikte de tegenstander in waarschijnlijk
verloren positie te veel tijd om Huibert
een lastige 35ste zet te bezorgen. De wedstrijdleider stelde hem op de hoogte dat
zijn vlag was gevallen en de eindstand
was, ondanks dapper verweer van De
IJssel, 5,5-2,5 voor de tegenstanders.
(Rien/Aad)

Hoeksche Waard 1

1704

-

De IJssel 3

1483

5,5

- 2,5

Walter van Dijk
Bas van Dijk
Rob Bedeaux
Gert van Driel
Frans Op de Beek
Louis van Duuren
Cees vd Velden
Piet van Oudheusden

1826
1755
1684
1721
1688
1806
1618
1535

-

Huibert Looren de Jong
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Christian Macdaniel
Arie Macdaniel
Teus Boere
Frans Dubois
Erik Jan Noomen

1591
1485
1283
1630
1490
1480
1475
1429

0
1
0
1
1
1
0,5
1

-

kansen worden niet benut tegen de
buren uit nieuwerkerk a/d ijssel
Vol goede moed werd op 9 maart begonnen aan de wedstrijd tegen de buren uit
Nieuwerkerk. Eindelijk een ploeg die
gemiddeld minder rating had en uit de
opstelling bleek, dat we op zes borden
sterker geacht moesten worden.
Al vroeg in de wedstrijd zag het er echter
niet zo geweldig uit. Hendrik stond onder
druk, Christian verloor een stuk tegen een
paar pionnen, Frans had een pion geofferd

en Panc verprutste een goede stelling en
kwam het nodige materiaal achter. Alleen
bij Arie was er goed nieuws. Hier ging al
vrij snel veel materiaal van het bord, maar
goed doorgaan betekende 1-0. Hans had
een paar verbonden centrumvrijpionnen,
maar kon niet doordrukken en besloot tot
remise: 1,5-0,5. Christian had nog goed
tegengesparteld, maar kon het niet redden.
Ook Panc staakte de inmiddels ongelijke
strijd. Een achterstand van 1,5-2,5 dus en
de van tevoren gedachte 3,5 punt aan de
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1
0
1
0
0
0
0,5
0

laatste vier borden kwam er dus niet uit.
Ergo de punten moesten van de bovenste
borden komen. Hendrik bezweek echter
onder de druk: 1,5-3,5. Wel positief
nieuws van bord 2. De tegenstander van
Frans had zijn extra pion op d3 geposteerd. Die stond daar verder de hele wedstrijd en er gebeurde niet veel; alleen haalde zwart de 35 zetten niet: 2,5-3,5.
Huibert kreeg een pion meer, en ieder een
loper op het bord, maar wel van ongelijke
kleur. Rijp voor remise dus, maar Huibert
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moest doorspelen en pakte dankzij wat
foutjes van zijn tegenstander toch een vol
punt: 3,5-3,5. De uitslag aan het eerste
bord moest toen de beslissing brengen.
Aad had hier zijn handen vol aan zijn in
de RSB goed presterende tegenstander

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

De IJssel 3

1541

Aad vd Meer
Frans Dubois
Huibert Looren de Jong
Hendrik Spee
Arie Macdaniël
Christian Macdaniël
Hans Kortrijk
Panc Vink

1485
1475
1591
1626
1490
1630
1494

(TPR 1916). Hij was een pion achter
gekomen, maar met ieder een toren is
remise dichtbij. Tekort aan bedenktijd
speelde hem echter parten, waardoor de
partij verloren ging: 3,5-4,5.
Elders haalde het onderaanstaande HZP

-

bij chess in vlaardingen verdamt
ook de laatste kans

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

Jan van Elburg
Bert den Uyl
Hans Dopper
Tamme Dijkstra
Jan Weitering
Dirk Brijs
Leo Minnigh
Wim Castenmiller

Nieuwerkerk a/d IJssel 3

1496

3,5

-

4,5

Joost Molenaar
Theo de Graaf
Bert Wolters
Jeroen Engelberts
Wouter Razanberg
Tjerk Tinga
Jelle Versluis
Han vd Hoeven

1567
1759
1530

0
1
1
0
1
0
0,5
0

-

1
0
0
1
0
1
0,5
1

1530
1379
1449
1260

geneutraliseerd kwam hij echter onder
druk op de koningsvleugel. Dat ging mis,
hij verloor een stuk en de partij: 2-0. Frans
met wit had de hele tijd een partij in evenwicht. Na een grote afruil werd tot remise
besloten: 2,5-0,5. Hans met zwart moest
met de dames van het bord twee witte
pionnen op de damevleugel bedwingen.
Dat lukte, maar meer zat er niet in. Met
ieder een toren en evenwichtige pionnenstelling werd tot remise besloten: 3-1.
Huibert speelde zeer sterk, kreeg vrijpionnen op de damevleugel, maar veronachtzaamde een dreigende koningsaanval tot
die niet meer te stuiten was: 4-1. Christian
was al snel een pion achter gekomen.

Op 30 maart was een overwinning tegen
CHESS 2 noodzakelijk om niet te degraderen. Geen gemakkelijke taak tegen een
tegenstander die vorig jaar degradeerde uit
de 2e klasse. De IJssel 2 won toen met
5-3. De start beloofde echter weinig
goeds. Arie kwam rond de tiende zet al
ernstig in moeilijkheden. Hij dreigde een
kwaliteit te verliezen en toen hij dat probeerde te voorkomen werd het allemaal
nog erger:1-0. Ton kwam twee pionnen
achter in een damegambiet. De tegenstander werd door pionnenoverwicht gevaarlijk op de damevleugel. Toen Ton dat had

Schiedam met 6-2 verrassend uit tegen
3-Torens en zij staan nu twee wedstrijdpunten voor, zodat we in de laatste wedstrijd in ieder geval van CHESS moeten
winnen om in de derde klasse te blijven.
(Rien)

Toch wist hij prima terug te vechten en
kon hij het nog remise houden: 4,5-1,5.
Aad speelde een prima partij met lopers
op de koningsstelling gericht. De tegenstander moest zich steeds meer beperken
tot verdedigen, al bleef het wel oppassen.
Met een mooi mat besloot Aad de partij:
4,5-2,5. Eric-Jan kwam een stuk achter,
veroverde als compensatie een paar pionnen en toen het stuk noodgedwongen
terugkwam stond hij drie vrijpionnen op
de damevleugel voor. Toen het daar niet
erg lukte switchte hij naar de koningsvleugel en met toren en twee verbonden
vrijpionnen tegen toren maakte hij het
karwei prima af: 4,5-3,5. (Rien)

1600

-

De IJssel 3

1479

4,5

-

3,5

1726
1745
1700
1651
1622
1660
1269
1426

-

Huibert Looren de Jong
Arie Macdaniel
Christian Macdaniel
Hans Kortrijk
Frans Dubois
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Eric-Jan Noomen

1591
1460
1630

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

-

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

1475
1485
1283
1429

eindstand klasse 3B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoeksche Waard 1
Sliedrecht 3
CHESS 2
3-Torens 2
Papendrecht/Alb.dam 3
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
HZP Schiedam 4
De IJssel 3

Mp
12
10
9
8
6
5
4
2

Bp
38
29
31,5
30
26,5 4
24
21,5
23,5

evengroenen niet in de
prijzen in moerkapelle
Paaszaterdag is sinds jaren het tijdstip van het
rapidtoernooi van Moerkapelle. Vier Evengroenen meldden zich hier als deelnemer. Geen
podiumplaatsen ditmaal.
Het beste resultaat was voor vader Jan, die in

1
x
1
4
2,5
3,5
3
1
2,5

2
7
x
4
3,5
3
2
4
3

3
4
4
x
5,5
2,5
4
0,5
3,5

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

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

6
5
6
4
5,5
5
x
4
3,5

groep A (55 deelnemers) met 4,5 punten beslag
legde op een gedeelde tiende plaats. Henk-Jan
scoorde een puntje minder en dat betekende
met plaats 26 de middenmoot. Een TPR van
1948, dat was lang niet slecht. Een mooie overwinning tegen de vroegere Messemaker coryfee
Michel Blok (rating 2219) deed daarbij een aardige duit in het zakje. Wel verloren van Wim
Mulder. Dat zal hem niet lekker zitten. Er was
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7
7
4
7,5
2
4,5
4
x
5

8
5,5
5
4,5
5,5
4,5
3
x

K
P

D

ook nog een onderling duel tussen vader en
zoon, remise natuurlijk.
In groep B werd Bernard met een vijftig procentscore elfde van de 24 deelnemers en
Marten werd in groep C (16 deelnemers)
negende met 4 uit 9.
Toernooiwinnaar werd de man met de hoogste
rating (2372) Sander van Eijk van SV
Wageningen.
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evengroenen sterk bij rsb
jeugdkampioenschappen
Henk-Jan Evengroen werd dit jaar RSBkampioen bij de B-jeugd. Geen zware klus,
want deze categorie telde ditmaal welgeteld drie deelnemers. Om die reden werden
de A- en B-categorie samengevoegd en dat
leverde in totaal zeven deelnemers en twee
deelneemsters. Zij speelden zes ronden,
met daarin voor een aantal ook nog een bye
vanwege het ongelijke aantal. Met 3,5 punten in deze groep een vijfde plaats voor
Henk-Jan. Wel de beste B-speler, maar een
aantal A-spelers waren nog te sterk.
Bernard Evengroen wordt dit jaar 13 jaar,
weliswaar pas op 25 december, maar volgens de regels mag hij daarom niet meer
uitkomen bij de D-jeugd. Plaatsing voor
het NK leek dus een hele opgave. In de
strijd om de eerste plaats speelde hij echter
wel degelijk een hoofdrol. Eerste werd hij
net niet, dat werd Rick Verhoog van
Krimpen a/d IJssel. Wel met 5 uit 7 een
mooie tweede plaats. Na een spannende
slotronde bleef hij zijn sterke concurrenten
Angelique Osinga en Sophia Thoma een
halve punt voor. Bij het ingaan van die
laatste ronde ging Rick Verhoog aan de leiding met een punt voorsprong op vijf achtervolgers. Zelf speelde hij remise tegen
Diederick Casteleijn en remise werd het
ook bij Angelique Osinga tegen Sophia
Thoma. Om tweede te worden moest
Bernard toen winnen van Bernard van der
Knijff en dat deed hij. Slechts twee verliespartijen respectievelijk tegen winnaar Rick
Verhoog en de sterke Sophia Thoma
(1894!!) betekende een meer dan uitstekend debuut bij de C-jeugd.
Ook hij mag meedoen aan het NK in
Venlo, omdat winnaar Rick Verhoog van
deelname afziet.

corus 2009
de ijssel aan zet
Nog niet eerder telde Corus een groter aantal clubgenoten op de deelnemerslijst dan in deze 71e editie van 2009. Vier man en een vrouw
schaarden zich onder de circa 500 deelnemers en deelneemsters aan de weekendgroepen in Wijk aan Zee. Slechts één van hen timmerde
echt aan de weg. Hieronder de resultaten (score, tpr) met de tegenstanders, hun team en deelnemersklasse in de landelijke (KNSB) of
regionale competitie en KNSB rating van november 2008.

groep 3F
1. Miquoel Admiraal
2. Kees Bakker
3. Andreas Sauer
4. Pim te Lintelo

club

speel
sterkte

Kennem. Comb. 2
ENPS 1
De IJssel 1

KNSB 2
SGA 1
RSB 1

xx
0,5
0
0

0,5
xx
0,5
0

1
0,5
xx
0

1
1
1
xx

pnt

rtg

tpr

2,5
2
1,5
0

2074
1991
1905
1968

2178
2080
1985
1663

Een slecht weekend voor Pim. Ook hier zegevierde een jeugdig talent, de 15-jarige Miquel Admiraal uit Velserbroek. Kees Bakker,
voorzitter van de Eerste Nederlandse Populaire Schaakschool uit Amsterdam en de Duitser Sauer waren eveneens te sterk. De tpr van
1663 zal hem ratingpunten kosten.
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groep 4J
1. Hans Lodeweges,
2. Dirk Kruiper
3. Edwin Lessman
4. Paul Tuijp

De IJssel 1
Excelsior 2
De Baronie 2
HWP Haarlem 3

RSB 1
NHSB 3
NBSB 1
NHSB 1

xx
0,5
0
0

0,5
xx
0,5
0,5

1
0,5
xx
0

1
0,5
1
xx

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

1816
1704
1890
1779

1990
1797
1797
1604

Hans trof tegenstanders van niveau. Naast tweemaal winst slechts remise tegen de man van Excelsior uit Heemskerk. Een prima prestatie en de hoofdprijs in deze groep.
groep 5M
1. Eric Braun
2. Rob de Haan
3. Claus Schenk
4. Gerard vd Wouden

Venlo 3
Kennem. Comb. 11
clubloos
De IJssel 2

LiSB 2
NHSB 3
RSB 2

xx
0,5
0,5
0

0,5
xx
0,5
0,5

0,5
0,5
xx
0,5

1
0,5
0,5
xx

2
1,5
1,5
1

1647
1772
1703
1718

1805
1710
1710
1623

De deelname van dochter Lotte ging ten koste van de concentratie en dus resultaten van Gerard. Het verlies tegen de Limburgse deelnemer met de laagste rating in deze groep woog zwaar. Ook ditmaal kwam zijn deelname aan Corus zijn rating niet ten goede.
groep 9A
1. Gunther Andretzky
2. Maaike Keetman
3. Ton v. Smirren
4. Niels Wonderen

Heerhugowaard 2
De IJssel 3
Onbekend

NHSB 2
RSB 3
-

xx
0
0,5
0

1
xx
0
0

0,5
1
xx
0

1
1
1
xx

2,5
2
1,5
0

1353
1269
1283

1295
1415
1195
873

Ondanks dat hij te maken kreeg met Duitse en vrouwelijke tegenstand toch een vijftig procent score, geen slecht Corus debuut voor
Ton.
groep 9N
1. Peter Zeilstra
2. Wendel Evertman
3. Lotte vd Wouden
4. Luuc Baltus

Onbekend
Onbekend
De IJssel
Amersfoort

-

xx
0
0,5
0

1
xx
0
0

0,5
1
xx
0

1
1
1
xx

2,5
2
1,5
0

1324
0969
1330

1566
1468
1373
1051

Lotte liet zien dat je ook als jeugdspeelster best mee kan doen. Met een vijftig procent score in de laatste groep gaf zij de ouderen prima
partij.
De maandag erop ging Mick van den Berg aan de bak. Hij is wat ouder en heeft wat
meer tijd dus hij kan gewoon doordeweeks. De tienkamp vindt hij te zwaar, dus het
werd evenals vorig jaar de dagvierkamp. In zijn groep geen vier maar zes deelnemers,
die elk drie partijen speelden.
‘Er waren een aantal leuke partijen al bleef de score miniem’ aldus Mick. ‘De eerste
partij was met zwart en werd een leuke Franse partij in de Tarrasch variant.
Tegenstander was Ger Dekker, nu woonachtig in Deurne maar volgens zeggen ooit
oprichter van de jeugdclub Op Eigen Wieken. Het werd een leuke complexe partij
waarbij ik op een gegeven moment goed kon komen te staan maar niet ver genoeg
rekende en met een mindere positie bleef zitten. Ik kreeg veel druk op een geïsoleerde
pion wat er ernstig uitzag, maar maakte de beslissende fout in tijdnood. Een paardvork
kostte de dame en dus de partij. In de tweede partij werd een volledig onbekende opening voorgeschoteld. Kostte veel bedenktijd. In het middenspel kostte een foutje de
kwaliteit maar een tiental zetten later kon ik met een combinatie de kwaliteit terugwinnen. Er resteerde een lastige stelling en in tijdnood werd een beslissende fout fataal.
Bij de derde partij was de spirit er een beetje uit en werden kansrijke voortzettingen
gemist. Een beslissende fout omstreeks de dertigste zet kostte een stuk en kort daarna
de partij. Jammer van de slechte score maar het toernooi en met name de bijzondere
Corus-sfeer maakt het deelnemen elk jaar weer een feest. Volgend jaar maar weer.’
groep 5Z dvk
1. Tony Lith
2. Ferdinand Ruhwandl
3. Jos van Raan
4. Henk Verdam
5. Ger Dekker
6. Mick vd Berg

Caïssa 6
Caïssa 7
Edense SV 2
Kennem. Comb.
Deurne 1
De IJssel

SGA 2
SGA 3
OSBO 3
NBSB 2
RSB 2

xx
0
0,5
0
-

1
xx
0
0

1
xx
0
0,5
-

0,5
1
xx
0

1
0,5
xx
0

1
1
1
xx

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

1704
1739
1700
1745
1763
1712

1931
1809
1737
1715
1720
1418

In de tienkampen tenslotte Jeroen Eijgelaar, iemand met een IJsselverleden en nog steeds donateur. Ook voor hem geen succesvol toernooi. In groep 4G werd het een gedeelde achtste plaats met 3,5 punten. (Aad)
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corus 2009 in de media
‘Thuisspelers als Kop van Jut’ was de kop
in een vooruitblik in het AD van 16 januari. Dat betrof uiteraard de deelname van
Jan Smeets en Daniël Stellwagen in de Agroep. Met Loek van Wely vormden zij de
Nederlandse inbreng in de hoofdgroep.
Gezien hun ratingpositie leken zij, volgens het artikel, voorbestemd voor de
bezetting van de drie laatste plaatsen.
Toernooidirecteur Jeroen van den Berg
liet weten dat de Nederlanders, speciaal de
jonge grootmeesters Smeets en
Stellwagen, inderdaad voor de leeuwen
worden gegooid. Gezien het feit dat ze
reeds sinds mei 2008 wisten dat ze mee
zouden doen en zich derhalve goed hebben kunnen voorbereiden, was hij er echter van overtuigd dat zij geen kanonnenvoer zouden zijn. Dat bleek achteraf juist.
Van Wely werd 8e, Smeets 10e en
Stellwagen 12e.
De aan de A-groep deelnemende Rus
Ivantsjoek was leidend voorwerp in een
dopingzaak. Tijdens de Olympiade werd
hij door Kamsky in de slotronde van het
bord geveegd en verliet toen ijlings de
speelzaal. Daardoor miste hij de dopingcontrole (tegenwoordig een verplicht issue
sinds de FIDE lid van het Internationaal
Olympisch Comité wil worden). Over
deze zaak is er op 20 januari tijdens het
Corus toernooi een hoorzitting met twee
leden van het FIDE dopingcomité. En
daar is het organisatiecomité van Corus
weer niet blij mee, want waarom moet dit
in Wijk aan Zee en kan het niet op het
hoofdkantoor van de FIDE. ‘We zijn nu al
benieuwd naar de partij van Ivantsjoek op
21 januari’ aldus Hans Böhm in zijn
rubriek in de Telegraaf van 17/1. Dat zal
hij blijven, want op die dag werd er niet
gespeeld.
‘Teenager explosie’ zette New In Chess
(2009/2) boven het verslag van Corus
2009. Het toernooi was immers gewonnen
door de net 19 jarige Sergey Karjakin uit
de Oekraïne en ook groep B en C had in
de 16 jarige Italiaan Fabiano Caruana en
de 15 jarige Wesley So uit de Philipijnen

jeugdige winnaars. De 14 jarige Chinese
Hou Yifan werd het jongste meisje met de
titel van internationaal grootmeester en
ook de naam van de in Nederland wonende 14 jarige Rus Anish Giri werd bijgeschreven in de rijen der grootmeesters.
Vooral de ratingontwikkeling van
Caruana is spectaculair. Vanaf januari
2005 steeg zijn rating van 2219 naar 2646
in januari van dit jaar. Dankzij zijn overwinning in groep B mag hij nu volgend
jaar aantreden in de hoofdgroep.
De opmars van de jeugd bij de wereldtop
was ook aanleiding voor een artikel van
Hans Klippus in het AD van 23/1. ‘Met
achttien al bijna veteraan’ luidde de aanhef. ‘De verklaring voor de opmars van de
jeugd in het schaken is logisch: het
gebruik van de computer. Met dat hulpmiddel is het tegenwoordig veel makkelijker om beter te worden. Alles is op te zoeken, vroeger waren de schakers afhankelijk van boeken die uitkwamen en notities
die ze zelf hadden gemaakt‘, aldus liet
Loek van Wely hierin aantekenen. Nigel
Short, die ooit tegen Kasparov speelde om
de wereldtitel en op Corus meedeed in de
B-groep, vond dat ‘je het feit dat er steeds
jongere grootmeesters opduiken niet te
belangrijk moet maken.’ Hij vindt dat
titels in de schaaksport moeten worden
afgeschaft. ,,Maak maar 10.000 euro over
en ik regel een grootmeestertitel” laat hij
weten. ,,Er zijn landen
waar het zelfs een
gewoonte is
om grootmeestertitels te
kopen.
Hoe
dat in
zijn
werk gaat?
Simpel. Je
koopt een tegenstander om, zodat je partijen wint en scores haalt waarmee je een
grootmeesterresultaat krijgt. Als een speler dat niet zelf doet, dan doet een bond,

een stad of een land dat wel voor hem.
Het is toch heel verdacht dat er schakers
zijn van wie je, nadat ze hun grootmeestertitel hebben behaald nooit meer hoort?
Ik geef er eigenlijk de voorkeur aan om
mister in plaats van grandmaster te worden genoemd. Want ik vind het een belediging om met bepaalde mensen op hetzelfde niveau te worden geplaatst.”
Op Corus komen ook politici aan bod,
11 man sterk. Op twee na allemaal oud
parlementsleden, waaronder de bijna 98
jarige Johan Wilhelm van Hulst, ooit fractievoorzitter van het CDA in de Eerste
Kamer. Er is een speciale hoofdprijs. De
winnaar mag op de slotavond tijdens een
feestelijke maaltijd voor honderden genodigden een speech houden. Van de immer
aanwezige Jan Nagel wordt de volgende
uitspraak genoteerd: ,,Voor sommigen
onder ons is het vooral tegennatuurlijk om
twee uur lang na te denken.” Winnaar
werd Eric Smaling, Eerste Kamerlid voor
de SP met 4,5 uit 5. Alleen tegen Van
Hulst, die 3 punten scoorde, werd het
remise. (Albert Kok, AD 19/1)
In Volkskrant magazine van 24 januari
onder de titel ‘Schaakmaten’ aandacht
voor de speciale sfeer van Corus van de
hand van Sara Berkeljon. Hierin een
karakterschets van de bezoeker: ‘Het is
vrijwel altijd een man en meestal grijs.
Veel ribfluwelen broeken, veel
linnen tasjes. Ze komen
voor de grootmeesters of om zelf
te schaken. In
de sporthal
van de
Moriaan
zitten honderden amateurschakers,
dicht op elkaar,
aan lange tafels. Ze
eten erwtensoep uit plastic kommen. Daar ruikt het ook naar. En, hoe later
het wordt, steeds een beetje meer naar
zweet.’

menno van dijk in actie op noteboomtoernooi
Bij de toernooideelnemers aan het 69e Noteboomtoernooi in Leiden ontdekte de redactie
een IJssellid die de laatste jaren maar spaarzaam te zien is op de schaaktoernooivelden.
De al jarenlange steunpilaar uit Sassenheim, Menno van Dijk, vooral actief als teamlid
van De IJssel 2, speelde mee in de C-groep van dit driedaagse toernooi met maar liefst
317 deelnemers. In die groep eindigde hij met een vijftig procent score, 3 uit 6, als 48e
van de 83 groepsdeelnemers.
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ijsseljeugd doet niet onder voor messemaker 1847
Nadat de jeugd van De IJssel in november
in Gouda bij Messemaker op bezoek was
gekomen stond maandag 23 maart de
returnmatch in Moordrecht op het programma. In november werd er op 16 borden gespeeld en had Messemaker met
minimaal verschil gewonnen (9-7). Deze
keer werd er op maar liefst 24 borden
gespeeld, zodat er sprake was van een
heuse massakamp.
De teams bleken zeer aan elkaar gewaagd
en hoewel Messemaker halverwege de
wedstrijd enkele punten voorstond kwam
De IJssel sterk terug. Aan de eerste acht
borden was de strijd met 4-4 in evenwicht,

bij de borden 9 t/m 16 was Messemaker
met 6-2 de sterkste en bij de laatste acht
borden was het resultaat 6-2 voor de
IJssel. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd
dus in een gelijkspel (12-12), een mooie
uitslag waar iedereen tevreden over was.
Winst was er voor Lotte van der Wouden,
Jeroen Box, Tim in 't Veld, Annemarie
Reijm, Steven Brandsma, Jean Fritz
Boom, Martijn van Noort, Oliver Sietsma,
Jelle van Blitterswijk en Max Palsgraaf.
Daarnaast viermaal remise, voor Sydney
Siahaya, Wouter Schmahl, Donald
Huijsen en jeugdtrainer Gerard zelf.
Tienmaal ging het mis en trokken de
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Messemakers aan het langste eind.
In beide kampen sprak men van een leuke
schaakavond voor de jeugd. Natuurlijk
waren er teleurstellingen over verloren
partijen, werd er op sommige borden wel
erg royaal met dames en andere stukken
omgesprongen en werd hier en daar met
een doos vol stukken voorsprong de
tegenstander pat gezet, Echter, zoals een
deelnemer het uitdrukte: "Het leuke van
een teamwedstrijd is dat als je zelf verliest
je toch nog niet de wedstrijd hoeft te verliezen."
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de ijssel 1 weer terug naar tweede klasse
De sleutelwedstrijd om het behoud van de
eerste klasse positie was de wedstrijd
tegen Onesimus. Een gelijkspel had de
twee teams, zo blijkt achteraf, op een
gedeelde zevende plaats gebracht. Toen
het echter mis ging in Kralingen en
Onesimus ook nog eens verrassend uithaalde tegen Overschie waren de kansen
verkeken. Hieronder het wedervaren in de
laatste drie wedstrijden.

Boonstra tegen Martin Rensen.
Vervolgens nog twee puntendelingen
respectievelijk van Léon Jacobse tegen
Frans Koevermans en van Huibert Looren
de Jong tegen Marcel van de Linden.
Reeds na het eerste uur werd duidelijk dat
het team een moeilijke avond tegemoet
ging. Er werd veel bedenktijd geconsumeerd en dat zou later beslissende
gevolgen hebben. Op de meeste borden
was het verdedigen geblazen. Léon koos
als een van de weinigen wel voor de aanval. Dat had succesvol kunnen zijn als hij
een winnende voortzetting op de negende
zet niet over het hoofd had gezien. Een
volgende kans diende zich aan. Onder
opoffering van een pion leek een winnende aanval in de maak. Die werd echter
knap gepareerd met een dameruil. Wat
restte was een eindspel met een pion achter tegen twee sterke verbonden centrumpionnen. Niet meer te houden, 1-0 voor
Onesimus. Frank had na veel denktijd een
kansrijke stelling gecreëerd. Zijn tegenstander verdedigde zich echter uitstekend.
De tijdconsumptie werd Frank echter
fataal. Een misser in tijdnood kostte een
stuk tegen twee pionnen. Een remiseaanbod werd vervolgens aangenomen
(1,5-0,5). Justin had niet zijn avond. Zijn
tegenstander had steeds het beste van het
spel. Met een dubieuze actie probeerde hij
de bakens te verzetten, maar dat had een
negatief resultaat (2,5-0 ,5). Inmiddels
was ook Dirk in een verloren positie
terecht gekomen. Zijn niet gerocheerde

de ijssel 1 faalt in degradatieduel
tegen onesimus
De geschiedenis van De IJssel leert dat het
vaak mis gaat in beslissende wedstrijden.
Dat was ook het geval in de wedstrijd in
Rotterdam tegen mede degradatiekandidaat Onesimus. Bij winst of wellicht
zelfs een gelijkspel waren de kansen op
behoud van de eerste klasse positie belangrijk gestegen. Het mocht niet zo zijn. Het
team van de tegenstander, tot op die datum
goed voor slechts één matchpunt, was op
papier van ongeveer gelijke sterkte. Het
verschilde slechts op twee plaatsen van het
team dat op 15 januari 2007 De IJssel 2,
met de broers Jacobse en Henk-Jan
Evengroen in de gelederen, met 5-3 klopte
en daardoor promoveerde naar de 1e klasse. De eerste bordspeler van toen, Sjoerd
Hubregtse, is inmiddels ingelijfd door
RSR Ivoren Toren en oudgediende Frans
Koevermans is overleden. Hun vervangers
zaten aan de borden zeven en acht.
Winstpartijen waren er destijds voor Justin
Jacobse tegen Harm de Oude en voor Leen

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

koningsstelling met een paard nog op stal
werd met een fraaie aanval onder vuur
genomen. Het kostte een vol stuk. Hij
ging echter nog moedig door.
Onverwachte kansen kwamen er aan het
bord bij Ad. Aanvankelijk had hij erg
onder druk gestaan met weinig bewegingsvrijheid voor zijn stukken. Het kostte
allemaal veel bedenktijd. Het lukte hem
echter toch een kansrijk eindspel op het
bord te krijgen. Beiden haalden opnieuw
een dame met een plus pion voor Ad.
Helaas echter tekort aan bedenktijd, zodat
hij, met de winst binnen bereik, in remise
moest berusten (3-1). Vervolgens berustte
ook Pim in remise. Hier was de strijd
steeds in evenwicht en de puntendeling
was dan ook geen verrassing. Nadat ook
Dirk eindelijk zijn ongelijke strijd had
gestaakt was de nederlaag definitief
(4,5-1,5). Met de resultaten aan de laatste
twee borden kreeg de stand een nog wat
dragelijk aanzien. Wim hield een langdurig eindspel met loper tegen paard knap
remise en Hans zorgde voor de enige
winstpartij. Tot de eerste tijdcontrole,
door Hans met tien zetten in enkele minuten gehaald, leek het ook hier op remise af
te gaan. Dat bleek echter niet het geval.
Hij maakte in het resterende pionneneindspel optimaal gebruik van de tempodwang van zijn tegenstander. Het kostte
hem nauwelijks nog bedenktijd meer om
de winst binnen te halen. Eindstand derhalve 5-3 in het voordeel van Onesimus.
(Aad)

Onesimus 1

1798

-

De IJssel 1

1811

5

-

3

Bert ten Wolde
Anton Molenaar
Henk Henderson
Harm de Oude
Martin Rensen
Marcel vd Linden
Fons Schölvinck
Clement van Eijsden

1836
1894
1803
1821
1710
1804
1830
1686

-

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Wim van Vuuren
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse
Dirk Klok

1960
1921
1706
1902
1816
1777
1726
1676

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

-

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

kampioenskandidaat maatje te
groot
In de voorlaatste wedstrijd in de RSB
competitie moest het in ernstig degradatiegevaar verkerende eerste team van De
IJssel het opnemen tegen kampioenskandidaat Charlois Europoort 3. De verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen en dat werd bewaarheid.
De start was uitstekend. Léon bezorgde
zijn tegenstander een versplinterde pionnenstelling. Al snel kwam hij een paar
pionnen voor, genoeg voor een snelle
zege. Aan het laatste bord speelde Gerard
een prima partij. Een pionneneindspel met

paard tegen loper werd besloten met remise. Maar daarmee was het zoet wel op en
volgde al snel het zuur. Frank werd verrast met een stukoffer waar zijn tegenstander een uur over had nagedacht. Dat offer
had gewoon aangenomen kunnen worden,
maar dat gebeurde niet. Er volgde een
fatale zet die hem gelijk de dame en de
partij kostte. Tegenstander Filip Borst gaf
op de website van Charlois Europoort het
volgende commentaar: ‘Zelf had ik een
zeer scherpe variant waarin ik redelijk
thuis ben. Dat gold niet voor mijn tegenstander en het was knap dat hij op voor
hem onbekend terrein aanvankelijk steeds
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de meest gangbare zet wist te vinden en
toen hij eenmaal echt af begon te wijken,
dat deed met nog immer plausibele en
goed speelbare zetten. Het nadeel was wél
dat hij na 17 zetten reeds 40 minuten achterstand op de klok had; gezien het veredeld rapidtempo dat RSB-tempo heet is dit
een zeer relevante factor! Zelf veranderde
ik vervolgens op zet 19 met een naar ik
toegeef wat speculatief offer van een stuk
tegen twee pionnen de stelling in een
mijnenveld, waarna mijn tegenstander,
naar later tijdens de post mortem bleek,
overtuigd raakte van zijn voordeel; een
opvatting die mijns inziens iets te eenzij-
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neer over het clubgebouw (wie vaker op
bezoek is geweest bij kleinere clubs, weet
dat dit heel wat wil zeggen; ook bij De
IJssel hadden enkele leden klaarblijkelijk
de gewoonte om, terwijl alle andere partijen nog bezig waren, hardop te converseren alsof ze op een damesborrel
waren).’ Hieronder de partij Vredenborgte Lintelo, die op die website ook een
plaatsje vond: 1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 a6 5.g3 Dc7 6.Lg2 b5 7.0-0 Lb7
8.Te1 Pf6 9.Pc3 d6 10.Lg5 Le7 11.Lxf6
gxf6 [11..Lxf6 12.Pdxb5 axb5 13.Pxb5
Db6 14.Pxd6 Ke7 15.Pxb7] 12.Dh5 Dc4
13.Tad1

dig was wegens het feit dat hij een open
koningsstelling had (met de dames nog op
het bord) en die met relevante tegenargumenten bestookt kan worden, getuige ook
het feit dat het slechts één zet na mijn
stukoffer al misging voor hem doordat hij
direkt de verkeerde voortzetting koos. Op
zet 20 kon hij opgeven. Na de partij hield
hij vol dat hij gelijk had, áls hij immers
niet dít had gedaan, maar dát, dán zou hij
voordeel hebben gehad. Mijn spelopvatting is echter anders: objectief mag een
stelling voordelig zijn voor de één of voor
de ander, wat tijdens een partij tussen
twee mensen van vlees en bloed telt, is hoe
de praktische kansen zijn. Hoe lastig het
is om in scherpe stellingen de veilige
haven te bereiken, hebben we allemaal
ongetwijfeld weleens ondervonden (ik
althans wél).’ Aan het eerste bord had
Pim weinig in te brengen. Een nadelige
stukkenruil en een binnendringende dame
deden hem de das om. Opnieuw Filip
Borst: ‘Carel had een toren plus drie of
vier pionnen voor een loper en paard en
niet alleen dat: hij had een enorme ontwikkelingsvoorsprong met de torens op de
d- en e-lijn, terwijl de koning van de
tegenstander nog in het midden stond en
diens damevleugel volledig onontwikkeld
was. In no time stond Carels dame op de
zevende rij en de rest laat zich raden. Ik
geloof dat ze bij De IJssel redelijk onder
de indruk waren van het gemak waarmee
hun primus inter pares werd weggespeeld
door iemand uit het derde team van een
andere club. Even daalde een heilige stilte

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

Ook bij Ad ging het mis. Hij kwam een
stuk tegen een pion achter en dat betekende einde partij. Perspectieven voor een
beter resultaat waren er aan bord drie.
Hier had Wim een prima stelling. Hij
kreeg een remise aanbod en bevreesd voor
een lastige slotfase ging de oudgediende
van De IJssel hiermee akkoord. Een 4-2
stand voor de gasten dus, maar een gelijkspel zat er niet in. Justin dolf na langdurig
verdedigingswerk het onderspit. Hans tenslotte had lang goede vooruitzichten maar
moest in tijdnood complexe problemen
oplossen. Daarvoor ontbrak de bedenktijd
en hem restte na de tijdcontrole een verloren stelling. Eindstand 6-2 in het voordeel van de Rotterdammers. Het oordeel
in Rotterdam: ‘Een gemakkelijke 6-2 overwinning tegen een team dat weliswaar
niet goed lijkt te draaien getuige haar
stand op de ranglijst, maar desalniettemin
een aantal behoorlijke spelers herbergt;
met drie spelers die 1900+ zijn, zou het in
principe toch aardig voor de dag moeten
kunnen komen.’ Teamleider Mick van
den Berg had vooraf geen hooggespannen
verwachtingen, maar vond dat het uiteindelijk toch nog een aardige wedstrijd
werd, al was de slotscore naar zijn mening
uiteindelijk wel geflatteerd.
Omdat concurrent Overschie 2 later in de
week het onderspit dolf tegen Onesimus
was de overwinning van Charlois
Europoort 3 goed voor een welverdiend
kampioenschap. (Aad/Mick)

…f5? 14.exf5 Lxg2 15.fxe6 Lb7
16.Dxf7+ Kd8 17.Pf5 Dc7 18.Pxd6 Lxd6
19.Df6+ Ke8 20.Dxh8+ Ke7 21.Dg7+
Ke8 22.Dg8+ Ke7 23.Df7+ Kd8 24.Df8#
1-0

De IJssel 1

1811

-

Charlois Europoort 3

1863

2

-
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Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Wim v. Vuuren
Frank Visser
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden

1960
1921
1706
1902
1816
1777
1726
1676

-

Carel Vredenborg
Jesus Canedo jr.
Herman Malde
Filip Borst
Victor vd Wetering
Albert Kamman
Sacha Ottenhof
John vd Laar

1895
1944
1717
1938
1871
1919
1907
1716

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

-

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

vijfmaal remise niet genoeg in
schiedam
In de laatste wedstrijd op 30 maart tegen
HZP Schiedam kon De IJssel 1 bij winst
de degradatie nog ontlopen. De
Schiedammers hadden echter nog maar
weinig punten laten liggen. Slechts nipte
nederlagen tegen de nummers één en drie.
Jammer genoeg bleken zij ook tegen De
IJssel goed op dreef. Geen vreugdevolle
berichten dus, nog sterker, helemaal geen
berichten. ‘Verslag volgt’, stond en staat
er nog steeds op de website.
Uit mondeling commentaar en een verslag
op de Schiedamse website kon worden
afgeleid dat De IJssel het aan de eerste
borden lang niet slecht deed. Zowel Pim
als Wim hielden hun in rating hoger

gewaardeerde tegenstanders met nauwkeurig spel in bedwang. Hans was zelfs op
weg naar een sensationele overwinning
tegen topscorer John van Baarle. Hij had
de winst voor het oprapen, maar kwam
een aantal seconden tekort en kreeg dus
een nul vanwege tijdsoverschrijding.
Merkwaardig was dan ook het commentaar op de website van HZP Schiedam:
‘Bij John van Baarle probeerde zijn
tegenstander de koningsstelling van John
te bedreigen. John ving dit op door de
dames te ruilen en een open lijn te bezetten. Er ontstond een eindspel waarin velen
remise zouden overeenkomen. Maar John
ging door. Het was prachtig om te zien
hoe een sterke speler er in slaagt om heel
geleidelijk zijn stukken steeds actiever op

19

te stellen, zonder dat zijn tegenstander dit
ook kan doen. Op het juiste moment offerde John een pion om een verre vrijpion te
krijgen. Het tegenhouden van deze pion
gaf zijn tegenstander te grote problemen,
waardoor hij verloor door tijdsoverschrijding.’
Volledig mis ging het bij Frank en Justin.
Frank offerde een kwaliteit om te ontsnappen aan een sterke koningsaanval. Dat
bleek niet voldoende. De aanval ging door
en sneuvelde zelfs nog een tweede stuk.
Al snel over en uit dus. Spectaculair was,
volgens de HZP Schiedam website, de
partij van Justin tegen Theo van Zessen:
‘Theo slaagde er in om zijn tegenstander
helemaal in te sluiten en de overwinning
leek slechts een kwestie van techniek.
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Maar ineens kon zijn tegenstander zich
bevrijden en hij ging meteen fel in de aanval. De tegenstander slaagde er zelfs in om
met een pion twee torens van Theo aan te
vallen, zodat er een toren verloren ging.

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

Toen leek de overwinning ineens ver buiten
bereik. Maar tot verbijstering van de omstanders had Theo een combinatie gezien
waarmee hij na enkele zetten mat gaf.’
De laatste drie borden bleven overeind,

maar ook hier geen winstpartij. Drie nullen en vijf remises brachten de eindstand
op 5,5-2,5 in het voordeel van de tegenstanders. Daarmee was de degradatie van
De IJssel 1 een feit. (Aad)

HZP Schiedam 1

1874

-

De IJssel 1

1817

5,5

-

2,5

Daniel van Loenen
John van Baarle
Arie Verschoor
Aad Juijn
Theo van Zessen
Jan Brand
David van der Mast
Ronald Lemmen

2065
2182
1943
1957
1727
1725
1749
1645

-

Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Wim van Vuuren
Frank Visser
Justin Jacobse
Ad Multem
Leon Jacobse
Gerard vd Wouden

1960
1816
1706
1902
1921
1777
1726
1729

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

-

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

eindstand in klasse 1B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Charlois Europoort 3
HZP Schiedam 1
Overschie 2
Erasmus 2
Krimpen a/d IJssel 2
Onesimus 1
De IJssel 1
Dordrecht 3

Mp
14
10
9
7
6
5
3
2

Bp
37,5
31,5
28,5
27
29
24
22
24,5

1
x
3.5
3
2
3
2
2
3

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

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

4
6
4,5
4
x
4
3
4
3,5
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5
5
4,5
4,5
4
x
4
2,5
2,5

6
6
5,5
3
5
4
x
3
5,5

7
6
5,5
4,5
4
5,5
5
x
3,5

8
5
4,5
5
4,5
5,5
2,5
4,5
x

K

D
D
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een fenomenale partij
‘Herinneringen aan de tovenaar’ staat er
boven het artikel van Tom Fürstenberg in
Matten 5. Het gaat over het ‘onnavolgbare
genie van David Bronstein’. Fürstenberg
haalt persoonlijke herinneringen op aan de
Russische grootmeester die eind 2006, 82
jaar oud, overleed. Eén van die herinneringen betreft een partij die Bronstein
speelde tijdens het Aegon Mens
Computertoernooi in 1991:
“Tijdens dit toernooi creëerde hij, naar
mijn bescheiden mening, de meest krankzinnige geniale partij ooit door een mens
tegen een computer gespeeld. Ik had het
geluk en het voorrecht om tijdens die partij de computer te mogen bedienen, de
Fidelity Elite 10. Die computer kende ik
goed omdat ik hem voor het team van
Anatoly Karpov had bediend tijdens diens
match tegen Gary Kasparov in 1990 in
New York en Lyon. David vroeg mij of ik
een bepaalde voorkeur had wat de opening betrof. Ik daagde hem uit zijn geliefde koningsgambiet te spelen - een opening
die vanzelfsprekend geen zinnig mens
tegen een computer op het bord zou en zal
brengen - Bronstein dus wel! Ik vroeg hem
tevens, indien mogelijk, om hardop te denken en ook daar had hij geen moeite mee.
Al gauw kwamen drommen toeschouwers
rond het bord staan, andere deelnemers
lieten hun partij in de steek om dit waanzinnige spektakel te zien. Het was ook niet
gewoon wat zich op Davids bord afspeelde. Tegen een mens zou zo’n avontuurlijke
opzet kans van slagen hebben gehad,
maar tegen een magisch rekenwonder was
het schier onmogelijk. David zou er
natuurlijk uitgecalculeerd worden. Maar
nee hoor, het leek wel of de complicaties
juist de computer te veel werden. David
genoot intens van die belangstelling en
achter zijn dikke brille glazen glommen
zijn ogen van plezier. Hij was immers een
publiekspeler en was innig tevreden dat
het hem ook in deze partij lukte om er iets
speciaals van te maken. Aan het begin van
het toernooi had hij gezegd dat hij drie
ronden als ‘Bronstein’ zou spelen en drie
als ‘een normale speler’. Gelukkig was
dit een van de partijen die hij als
‘Bronstein’ speelde. Na de negende zet
van zwart vroeg hij mij: ‘Wat voor partij
wil je zien?’, waarop ik antwoordde
‘Maak het maar zo spectaculair mogelijk’.
Dat deed hij en na 51 meeslepende zetten
moest ik de nederlaag van de computer
erkennen.”
Matten geeft de partij niet, maar die was
wel terug te vinden. In Schakend
Nederland (het Schaak Magazine van
toen) van juli/augustus 1991 deed Jaap

van den Herik in zijn rubriek computerschaak verslag van het toernooi. ‘In de
laatste ronde liet Bronstein zien hoe je
niet tegen computers moet spelen. Hij
tartte alles en stond (volgens hemzelf achteraf) op twee moment verloren. Hij won
toch en hoe: volgens de methode waardoor hij beroemd is geworden, een lieveling van elke schaakenthousiast en uitdager van Botwinnik (1950).‘

21.Lb3 Lxc3+ 22.bxc3 Pe4+ 23.Kc1
Pxa2+ 24.Kb2 (24.Lxa2 Pxc3 25.Lb3
De5) 24...Paxc3 25.Ld4] 19.Tf1 Pb4
[…Lf6 20.Ph5 Lxc3 21.bxc3 Dh7 22.h4
Pb4 23.Lb3] 20.Lb3 Dd7 21.a3 d5
22.Ld4 Pc6 23.Lg1 d4 24.Pcd5

Hieronder de partij met hier en daar tussen
haakjes wat alternatieven ingegeven door
Fritz. Wit geeft materiaal in de opening,
maar krijgt daarvoor een overwegend initiatief. Het voordeel van de computer
wordt gaande minder. Waarom Bronstein
niet het winnende 31.Pxe7 speelt, is niet
duidelijk. Na de 41e zet van zwart komt
nog een lastig eindspel op het bord. Zeker
als de computer 44…Te1 had gespeeld.
Bronstein - Fidelity AG 10
AEGON toernooi, 26.05.1991
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 Le7 4.Lc4 Pf6
5.Pc3 Pxe4 6.Pe5 Nog steeds theorie.
Chess Database gaf nog 35 partijen met
deze voortzetting. 6...Pg5 Volgens een
oud openingenboekje (Openingen
Vademecum, F. Roessel, 1973) een
belangrijke verdedigingsmogelijkheid die
de hele variant van wit dubieus maakt.
7.d4 De database geeft nu nog maar 12
partijen die vrijwel allemaal door zwart
werden gewonnen. 7…d6 8.Pd3 f3

9.Le3 Deze voortzetting kwam niet meer
voor. In de meeste gevallen ging men verder met gxf3. Wit offert hier behalve twee
pionnen ook nog een kwaliteit! 9…Lg4
10.Kd2 [10.Dd2 fxg2 11.Dxg2 Lf3
12.Lxf7+ Kxf7 13.0–0 Lf6 14.Txf3 Pxf3+
15.Dxf3] 10...fxg2 11.Dxg4 gxh1D
12.Txh1 c6 13.Te1 h6 14.d5 Dd7 15.Dg3
Df5 16.Pf4 cxd5 17.Lxd5 Pc6 18.Dg2
Tc8 [18...0–0 19.Tf1 Lf6 20.h4 Pb4

21

24…d3 [24...Ld6 25.h4 Pe6 26.Pxe6 fxe6
27.Dg6+ Kd8 28.Tf7 De8 29.Txg7 Dxg6
30.Txg6 Lxa3 31.bxa3 exd5 32.Lxd5]
25.Pxd3 Pa5 26.La2 b6 27.h4 Pe6
28.Pe5 Da4 29.Kc1 Dxh4 30.Pxf7 0–0

31.Dg6? [31.Pxe7+ Dxe7 32.Pxh6+ Kh7
33.Pf7 Txf7 (33…Kg8 34.Dh3 Txf7
35.Lxe6) 35.34.Dh3+ Kg6 (34...Kg8
35.Lxe6) 35.Dd3+ Kh5 36.Txf7 Dxf7
37.Dh3+] 31...Lg5+ 32.Kb1 Dh3 33.Tf6
Tce8 34.b4 Dh1 [34...Dxa3 35.Pxg5 Pxg5
36.Txf8+ Txf8 37.Pf4+ Kh8] 35.Tf1 Pc6
36.Lc4 Dh3 [36...Dh4 37.Ld3 Pf4 38. Lc4
Te1+ 39.Ka2] 37.Ld3 [37.Pxg5 Rxf1+
(…hxg5 38.Txf8+ Txf8 39.Pf4) 38.Kb2
hxg5 39.Dxe8+ Tf8 40.Pe7+ Pxe7
41.Dxe7 Dh6 42.Lxe6+] 37...Dxf1+
38.Lxf1Txf7 39.Ld3 Pf8 40.Dxc6 Te1+
41.Ka2 Txg1
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42.Pc3 Kh8 43.De8 Tf2 44.Pe4 Tf3
[44...Te1 45.Db5 Txe4 46.Lxe4 Tf4
47.De8 Lh4 48.Kb3] 45.Pd6 Tf6 46.Pf7+
Kg8 47.Lc4 b5 48.Dxb5 Txf7 49.Df5 Lf6
50.Dd5 Kh7 51.Dxf7 (1–0) (Aad)

van den Berg moest wat terrein prijsgeven. Met Gerard van der Wouden, broer
Aad en Leen Boonstra vormt hij het kwartet dat de eerste tien volmaakt. Wim van
Vuuren heeft, om zich daarbij te voegen,
nog een paar goede uitslagen nodig.
Tegen Arie Macdaniël haalde hij zijn tot
nu toe eerste en enige winstpartij binnen,
maar voor de nullen tegen Frank en
Gerard was dit onvoldoende compensatie.
Arie kreeg te maken met sterkere tegenstand en moest behalve tegen Wim ook
nederlagen incasseren tegen Aad van den
Berg en Bernard Evengroen. De ex-jeugdkampioen van De IJssel doet het uitstekend bij de senioren. Ook Sjaak in ´t Veld
liep tegen een nederlaag op en voor Panc
Vink is hij getuige tweemaal winst inmiddels te sterk. Panc voert met Teus Boere,
Hans Kortrijk en Aad van der Meer de
tweede helft van de ranglijst aan. Een
plaats bij de eerste vijftien zal voor hen
een hele toer worden. In deze periode
waren de punten met name afkomstig uit
de staartgroep. Een enkel succesje zoals
de remises van Teus tegen Leen en van
Hans tegen Bernard daargelaten. In de
groep daaronder veel wisselende resultaten. De huidige jeugdkampioene Lotte van
der Wouden is daarbij met 3,5 uit 4 een
uitzondering. Een andere jeugdspeler,
Jerome Jacobse, die helaas maar weinig
kan meespelen, won ook zijn derde partij
in deze competitie. Cor IJsselstijn boekte
tegen Bastiaan Rietveld zijn eerste competitiewinst. Dat vroeg om revanche voor
Bastiaan en die kwam er, net als die voor
de nederlaag tegen zoon Sjoerd.

pim te lintelo kandidaat
nummer één voor de clubtitel
Na de 15e ronde bedroeg de voorsprong
van Pim te Lintelo op Hans Lodeweges
ruim honderd punten, dat is nog steeds het
geval. Toen bezette Hans echter de derde
plaats achter Léon Jacobse. Inmiddels zijn
zij van plaats gewisseld. De twee koplopers verspeelde weinig punten. Voor Pim
slechts eenmaal verlies, tegen Ad Multem,
en remises tegen Justin en Hans. Behalve
deze remise verspeelde Hans alleen nog
punten met een remise tegen Ad. Hij bleef
dus deze periode ongeslagen. Léon moest
de nodige nederlagen incasseren. Tegen
beide koplopers, maar ook tegen Frank
Visser. Alleen tegen Leen Boonstra werd
de volle winst binnengehaald. De eerste

Inzet: tweede plaats.

twee plaatsen lijken voor hem uitzicht. De
in deze competitie prima spelende Ad,
Frank en broer Justin zijn de belangrijkste
concurrenten voor de derde plaats. Mick

De stand:
gr resultaten ronde 16 t/m 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pim te Lintelo (PL)
Hans Lodeweges (HL)
Léon Jacobse (LJ)
Ad Multem (AM)
Frank Visser (FV)
Justin Jacobse (JJ)
Mick vd Berg (MB)
Gerard vd Wouden (GW)
Aad vd Berg (AB)
Leen Boonstra (LB)
Wim v. Vuuren (WV)
Arie Macdaniël (AMC)
Rien Duine (RD)
Bernard Evengroen (BE)
Sjaak in ‘t Veld (SV)
Panc Vink (PV)
Teus Boere (TB)
Hans Kortrijk (HK)
Aad vd Meer (AvM)
Frans Dubois (FD)
Ton v. Smirren (TS)
Jan Vink (JV)
Lotte vd Wouden (LW)
Jerome Jacobse (JeJ)

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

gt avc na

AM 0, LJ 1, MB 1, JJ 0,5, FV 1, HL 0,5, AM 1, FV 1
JJ 1, FV 1, LJ 1, AM 0,5, PL, 0,5, JJ 1
FV 0,5, PL 0, LB 1, HL 0, JJ 0,5, AM 0,5, FV 0
PL 1, MB 1, FV 0,5, WV 0,5, HL 0,5, LJ 0,5, PL 0
LJ 0,5, HL 0, AM 0,5, PL 0, WV 1, LJ 1, PL 0
HL 0, LB 1,PL 0,5, LJ 0,5, HL 0, GW 0,5
AM 0, PL 0, GW 0,5, AB 1, PV 1
WV 0,5, MB 0,5, WV 1, JJ 0,5
RD 1, AMC 1, LB 1, TS 1, MB 0
1x
JJ 0, LJ 0, AB 0, SV 1, TB 0,5, AvM 1
AMC 0,5, GW 0,5, RD 0,5, AM 0,5, AMC 1, FV 0, GW 0 WV 0,5, BE 1, AB 0, WV 0, HK 1, BE 0
AB 0, WV 0,5
PV 1, AMC 0, SV 0, HK 0,5, PV 1, AMC 1, SV 1
BE 1, LB 0, BE 0
BE 0, JV 0,5, SR 1, FD 0,5, BE 0, SR 1, JV 1, MB 0, TB 0,5SR 1, FD 0,5, JV 1, TS 0, LB 0,5, PV 0,5
FD 0,5, TS 1, BE 0,5, AMC 0
LB 0
1x
HK 0,5, TB 0,5, LW 0,5
HK 0, SR 1, AB 0, TB 1
BR 1, PV 0,5, JJ 0, TB 0, BR 1, PV 0, CIJ 1
BR 1, SR 1, CIJ 1, FD 0,5
JV 1
-
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2x
2x
3x
2x
2x
2x
4x
5x
4x
3x
2x
3x
5x
6x
1x
1x
3x
5x
2x
4x
-

2x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
3x
3x
1x
3x
3x
3x
4x
2x
3x
6x
9x

start
rating
1830
1760
1725
1742
1795
1812
1690
1707
1600
1620
1777
1428
1638
1498
1672
1480
1446
1515
1550
1463
1376
1393
1271
1358

club waarde totaal
rating
cijfer score
2042
106 1719
2002
100 1603
1871
84 1396
1825
79 1295
1835
80 1264
1797
76 1216
1757
72 1145
1726
69 1107
1640
62 1015
1652
63
993
1563
55
863
1511
52
837
1542
54
804
1542
54
797
1460
48
763
1405
45
720
1375
43
697
1398
44
670
1491
50
639
1389
44
615
1279
38
590
1304
39
584
1323
40
577
1406
45
546
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25
26.
27.
28.
29.

Huibert Looren de Jong (HLJ)
Bastiaan Rietveld (BR)
Sjoerd Rietveld (SR)
Marianne Reijm (MR)
Cor IJsselsteijn (CIJ)

gr resultaten ronde 16 t/m 25

gt avc na

C
D
D
D
D

2x
-

JV 0, SR 0, LW 00, JV 0, CIJ 0, SR 1, CIJ 1
JV 0, BR 1, PV 0, TS 0, LW 0, CIJ 1, PV 0, BR 0
SR 0, BR 1, LW 0, JV 0, BR 0

1x
-

start
rating
9x
1533
1x
1323
2x
1288
10x 1306
5x
1341

club waarde totaal
rating
cijfer score
1500
51
496

937

24

387

895
1256
964

23
37
25

379
377
307

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club.
NB. Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.
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 (1/9/2008) ingedeeld in vier groepen. Degene met het hoogste aantal punten per
groep wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die aan het slot van de competitie wordt
uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
De prijswinnaars van de derde en vierde periode waren Léon Jacobse (A), Pim te Lintelo (A), Aad van den Berg (B), Mick vd Berg (B),
Arie Macdaniël (C), Bernard Evengroen (C) en tweemaal Hans Kortrijk (D).

gelijkspel voor de ijssel tegen tea en bianca
Op de door de Waddinxveense Schaakvereniging georganiseerde simultaanwedstrijd op donderdag 29 april tegen Tea
Lanchava (IM, 2348) en Bianca Muhren
(WGM, 2280) waren ook vijf leden van
De IJssel onder de 56 tegenstanders. Met
een score van 2,5 punten kwamen zij daar
goed voor de dag.
Het beste resultaat was voor Pim te
Lintelo. Hij was samen met WSV’er Jan
Muit de enige die tegen Bianca het volle
punt binnenhaalde. Na 24 zetten moest de
partij worden gearbitreerd. Dat was niet
zo moeilijk, een compleet gewonnen stand
voor de toekomstige clubkampioen. Ook
tegen Gerard van der Wouden en dochter
Lotte, die een prima partij speelde, kon zij
niet winnen. Hier werd het remise. Van
haar 26 partijen won Bianca er dertien, elf

werden remise en twee keer verloor zij.
Goed voor een winstpercentage van 72%.
Ton van Smirren en Huibert Looren de
Jong behoorden tot de 30 tegenstanders
van Tea. Ton dolf het onderspit, maar
Huibert hield, ondanks een pion achterstand, stand en boekte remise. Met negen-

tien keer winst, acht keer remise en drie
keer verlies kwam zij op een eindscore
van 77%.

rsb-teams moeten een stapje terug
Dit seizoen had de RSB-competitie voor de
teams van De IJssel een dramatisch einde in
petto: degradatie van alle drie de teams. Het
is een situatie die we niet eerder meemaakten. En een dergelijke klap komt hard aan,
ook al waren door het verlies van een groot
aantal sterke spelers aan het begin van het
seizoen de verwachtingen niet erg hoog
gespannen. Bij de eerste wedstrijd van het
net gepromoveerde 1e team bleek de hele
Moordrechtse kern van het team niet meer
achter het bord te zitten. Kersvers clubkampioen Henk-Jan Evengroen ging zijn geluk
beproeven bij Messemaker in de KNSBcompetitie en nam zijn vader, veelvuldig
clubkampioen, in de slipstream mee. Ook
Ronald Mandersloot, eveneens een oudclubkampioen, bedankte voor het team. Hij
was niet meer genoeg gemotiveerd om het
schaken met zijn drukke werk te kunnen
combineren. Tot overmaat van ramp bleek

dat ook de nog maar kort bij De IJssel aangetreden Irakese topschaker Samir Akrawi
niet meer beschikbaar was. Inclusief de lege
plek achter het bord van de eind vorig jaar
overleden René Ordelman (ook een oudclubkampioen) was het kampioensteam van
seizoen 2007-08 meer dan gehalveerd. En
dat moest eigenlijk wel consequenties hebben. En dat bleek ook het geval.

het eerste team
In het eerste team werden de opengevallen
plekken opgevuld door Frank Visser, Ad
Multem en senior Wim van Vuuren. Verder
was Dirk Klok de in Katwijk schakende neef
van voorzitter Gerard vd Wouden bereid om
het 8e bord van De IJssel te bezetten en een
aantal wedstrijden voor De IJssel te spelen.
En aanvankelijk ging het met het team lang
niet slecht. Weliswaar ging de openingswedstrijd tegen Krimpen a/d IJssel 2 verloren,
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maar er volgde een prima remise tegen het
2e team van Erasmus en een nipte winst
tegen Dordrecht 3. En dus leken er kansen
op handhaving in de 1e klasse. Maar daarna
lukte het minder. Een nipt verlies tegen
Overschie 2 was jammer maar leek niet
onoverkomelijk als er tenminste van degradatiekandidaat Onesimus werd gewonnen.
Maar toen die wedstrijd dramatisch werd
verloren zag het er somber uit. In de wedstrijd tegen de latere kampioen CharloisEuropoort 3 had het team weinig kansen en
de laatste wedstrijd tegen HZP Schiedam
was toen nog slechts een formaliteit. Kortom
we kwamen net iets te kort. Bij de individuele resultaten waren er goede scores voor Ad
Multem en Léon Jacobse met een TPR van
resp. 1855 en 1834. Ook senior Wim van
Vuuren zorgde voor een goede score, maar
de overige spelers zaten met hun TPR beneden hun (rating) niveau.
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persoonlijke resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ad Multem
Léon Jacobse
Frank Visser
Hans Lodeweges
Wim van Vuuren
Pim te Lintelo
Gerard vd Wouden
Dirk Klok
Justin Jacobse
Mick van den Berg

Ap
7
7
7
7
7
7
3
3
7
1

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

het tweede team

Brd
6,0
7,0
4,0
4,6
3,0
1,0
8,0
8,0
2,4
8,0

Rtg
1777
1726
1902
1816
1706
1960
1729
1676
1921
1712

TPR
1855
1834
1793
1783
1730
1767
1707
1611
1560
1745

RtgTg
1805
1784
1843
1855
1832
1925
1707
1736
1869
1745

werd gelijkgespeeld tegen Barendrecht 1 en
gewonnen van het tweede van Nieuwerkerk
a/d IJssel. Maar daarna werd het moeilijk.
De twee sterkste teams van klasse 2A,
Papendrecht/Alblasserdam 1 en Erasmus 3
bleken te sterk en toen ook nog de lager
geplaatste teams punten gingen pakken zag
het er somber uit. Tegen de latere mededegradant Maassluis volgde weliswaar nog een
remise maar de situatie was al zorgelijk en
verlies in de laatste wedstrijd tegen WSV 2

Door het doorschuiven van zowel Frank
Visser als Ad Multem begon ook het 2e team
sterk gehavend aan de competitie. De opengevallen plaatsen werden hier opgevuld door
Rien Duine en Ruben Evengroen uit het 3e
team. Qua rating was het team de minste van
de acht teams. Maar ook bij het 2e team ging
het aanvankelijk lang niet slecht. Weliswaar
ging ook hier de eerste wedstrijd (tegen
Lombardijen 1) verloren, maar vervolgens

gaf de definitieve klap. Bij de individuele
scores zorgde Ruben Evengroen voor een
prima gemiddelde. Hij won drie van de vier
partijen. Jammer dat hij niet alle wedstrijden
kon meedoen. Ook Rien Duine en Leen
Boonstra deden prima mee met een 50%
score. Verder zorgde ook Aad vd Berg voor
een goede TPR. De overige spelers kwamen
met hun TPR niet boven hun (rating) niveau.

persoonlijke resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leen Boonstra
Rien Duine
Ruben Evengroen
Gerard vd Wouden
Aad vd Berg
Mick vd Berg
Sjaak in 't Veld
Menno van Dijk
Huibert Looren de Jong
Arie Macdaniël

Ap
7
7
4
7
7
6
6
7
2
3

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

het derde team

Brd
3,6
5,7
6,0
2,1
5,1
2,8
7,5
1,6
7,5
8,0

Rtg
1660
1619
1601
1729
1617
1712
1680
1628
1591
1490

TPR
1779
1727
1828
1712
1679
1660
1517
1584
1533
1518

RtgTg
1779
1727
1634
1762
1729
1785
1642
1814
1533
1643

tegen 3-Torens 2 (1660) en Papendrecht/
Alblasserdam 3 (1608) was HZP Schiedam 4
(1473) de eerste kandidaat waartegen gescoord moest worden. En dat lukte. In een
thuiswedstrijd bleef De IJssel de Schiedammers met 5-3 de baas. Maar tegen Sliedrecht
3 (1602) en Hoekse Waard 1 (1704) moest
weer een nederlaag worden geïncasseerd.
Omdat de andere kandidaten voor de onderste plek verrassend punten gingen pakken
was de wedstrijd tegen Nieuwerkerk a/d
IJssel 3 (1496) cruciaal. Het was een thuiswedstrijd en teamleider Rien Duine had een
op papier sterk team (1534) op de been
gebracht. Maar het zat De IJssel niet mee.

In het 3e team moest het opschuiven van
zowel Rien Duine als Ruben Evengroen
worden opgevangen. Gelukkig keerde Arie
Macdaniël terug op het schaakhonk en
omdat hij ook broer Christian wist te bewegen om mee te spelen kon er toch nog een
team worden opgesteld dat zich mogelijk
moest kunnen handhaven in de 3e klasse.
Maar dat het niet mee zou vallen was bij
voorbaat al duidelijk. In klasse 3B speelden
maar liefst vijf teams met een gemiddelde
rating van boven de 1600 dus eigenlijk
waren er maar twee teams waartegen de punten gepakt moesten worden. Na nederlagen

Cruciale partijen werden verloren en er volgde een nipte nederlaag. Toen was het team in
nood en was de slotwedstrijd tegen CHESS
2 (1646) eigenlijk een formaliteit. Toen die
ook werd verloren was ook de degradatie
van het 3e team een feit. Het team had een
brede bezetting. Maar liefst twaalf spelers
namen plaats achter het bord. Bij de individuele resultaten prima scores voor de routiniers Arie Macdaniël, Huibert Looren de
Jong en Hendrik Spee met TPR’s van resp.
1662, 1685 en 1657. Ook Hans Kortrijk deed
met een vijftig procent score goed mee.
Maar voor deze klasse bleek het team in de
breedte waarschijnlijk net niet sterk genoeg.

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

Huibert Looren de Jong
Arie Macdaniël
Hans Kortrijk
Hendrik Spee
Frans Dubois
Christian Macdaniël
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Panc Vink
Erik Jan Noomen
Teus Boere
Jerome Jacobse

Ap
7
7
6
5
3
6
7
3
3
4
4
1

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

Brd
3,7
4,4
6,0
2,4
4,7
4,5
3,0
6,0
5,7
5,5
5,0
8,0

Rtg
1591
1490
1626
1475
1630
1485
1283
1494
1429
1480

TPR
1685
1662
1619
1657
1791
1447
1514
1362
1247
1407
1404
1290

RtgTg
1635
1612
1619
1657
1666
1572
1672
1487
1372
1600
1598
1483

Uithuilen en …
Tja, en wat nu. Volgens mij maar weer gewoon met een nieuw seizoen beginnen. Nu weliswaar een klasse lager maar dat heeft als voordeel dat
nu voor alle teams weer kan worden gekeken naar het bovenste deel van de ranglijst. (Mick)
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ook extern wedstrijdleider doet een stapje terug
Bij degradatie van een voetbalteam, wordt
al gauw overwogen om de verantwoordelijke trainer te vervangen. Analoog daaraan ligt het voor de hand dat degradatie
van alle teams van de schaakvereniging,
consequenties moet hebben voor de eerst
verantwoordelijke voor die teams. Niet
vreemd dus dat ook ik maar eens een stapje terug moet doen en iemand anders de
gelegenheid moet geven om de RSBteams weer te motiveren tot hernieuwde
prestaties.
Nu is de degradatie weliswaar de aanleiding dat ik wil voorstellen om iemand
anders de kar maar eens te laten trekken,
maar niet de eigenlijke reden. Vanaf het

moment dat ik bij De IJssel kwam werd ik
al snel degene die de RSB-wedstrijden
regelde. Ik doe dat dus al ongeveer gedurende een periode van ongeveer 35 jaar.
Eerst was er nog slechts één team maar al
snel kwam er een tweede bij en er was
zelfs een seizoen waarbij De IJssel met
maar liefst 4 teams aan de RSB-competitie deelnam. Bovendien werd er in de loop
van de jaren in alle klassen deelgenomen.
Veel mooie geschiedenis dus. Maar eigenlijk heb ik het langzamerhand lang genoeg
gedaan.
Vooral om die reden lijkt het me dan ook
beter dat een jonger iemand de kar maar
eens gaat trekken. En de drievoudige

degradatie is een goed moment om
iemand anders het stuur in handen te
geven. De IJssel heeft vast wel iemand om
die klus op zich te nemen. Het is niet
ingewikkeld al wordt er wel de nodige
zorgvuldigheid in de communicatie vereist. Dat geldt zowel voor de formele kant
in de richting van de Rotterdamse Schaakbond als voor de interne communicatie
binnen de vereniging waarbij met de
diverse leden vooral met tact moet worden
omgegaan. Er is vast wel iemand die
geschikt en bereid is. En natuurlijk zal ik
er desgewenst zijn om te assisteren.
Mocht er belangstelling zijn, neem dan
gerust even contact op.(Mick)

super de boer spekt kas
Voor elke spaarmunt die de klanten van
Super De Boer in Moordrecht doneerden
aan hun favoriete vereniging betaalde de
supermarkt twintig eurocent uit. De IJssel
ontving 720 spaarmuntjes, goed voor 144
euro dus. Een eenmalige actie van de vereniging in de supermarkt eind februari

heeft daar ongetwijfeld extra toe bijgedragen. Vooral Eva, de dochter van de
IJsselvoorzitter, en penningmeester Sjaak
in ’t Veld spoorden die dag twijfelende
klanten aan hun munten in de spaarpijp
van de schaakvereniging te storten.
Maar liefst veertig ‘verenigingen’ deden

aan de actie mee. Het begrip vereniging
werd daarbij ruim gehanteerd. Ook scholen en diverse zorgprojecten en landelijk
opereerden instanties waren van de partij.
In totaal werd circa 10.000 euro uitbetaald. Grootverdiener was Unicef met
973 euro.

goede prestaties ijsseljeugd in spijkenisse
Bijna 200 deelnemers en deelneemsters telde het J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi in Spijkenisse dit jaar. Daarmee is het een van
de grootste jeugdtoernooien van Nederland. Onder hen vijf jeugdleden van De IJssel.
In groep A met 35 deelnemers en 7 deelneemsters was er een gedeelde derde plaats voor Henk-Jan Evengroen met 5 uit 7 en een
TPR van 2040. Een resultaat dat er zijn mocht. Ook zijn vader, die als begeleider ook mocht deelnemen, haalde die score.
Eenzelfde resultaat was er voor Bernard Evengroen in groep C. Hier streden 36 kandidaten om de prijzen. Twee nederlagen tegen
tegenstanders die hij gezien hun rating wel had moeten kloppen versperden de weg naar een podiumplaats. In dezelfde groep
scoorde Lotte van der Wouden 3 punten en daarmee werd zij 25e. In groep D werd Marten Evengroen met 4 uit 9 22e van de 37 en
Wouter S chmahl eindigde met zijn 5,5 uit 12 als 34e van de 54 deelnemers en deelneemsters in deze groep.
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ijsselteam eerste op rsb snelschaakkampioenschap
De festiviteiten rond het 45-jarig bestaan van De IJssel waren met de simultaanwedstrijd
tegen Hans Böhm wel wat karig bedeeld vond het bestuur. Wat extra aandacht kon geen
kwaad. Het leek daarom een aardig idee om voor de RSB mede ter omlijsting van dit
negende lustrum in De Zespunt het snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams
2009 te organiseren. In samenwerking met RSB-bestuurslid communicatie Ronald
Damhuis, vorig jaar als bestuurslid van 3-Torens organisator van dit kampioenschap,
werd een draaiboek opgesteld. Vervolgens was het wachten op de deelnemers. Zoals bij
veel schakers het geval is werd met het inschrijven ook hier gewacht tot het vallen van de
vlag. Dit ondanks e-mails aan wedstrijdleiders en contacten per telefoon. Uiteindelijk kon
toch met vijfentwintig deelnemende teams het bordje uitverkocht op de deur.
Toen kon er worden gestart met het maken van programma’s, scoreborden, consumptiebonnen en het plannen van de zaalinrichting. Het
aanwezige materiaal werd door materiaalmeester Teus Boere deskundig onder de loep genomen. Extra schaakspelen en klokken waren
beschikbaar bij de RSB, maar daar moest vreemd genoeg weer voor betaald worden. Buurvereniging WSV was gelukkig bereid een
handje te helpen. Dat scheelde in de kosten. De bekers voor de winnende teams konden nog net voor de speeldatum worden geproduceerd. Voor eventuele moeilijke gevallen werd een deskundige wedstrijdleider te hulp geroepen. Dankzij een fiks aantal bereidwillige
handen stonden ’s avonds op 8 april borden, stukken en klokken startklaar.
In drie groepen, ingedeeld op basis van speelsterkte, werd gestreden om de podiumplaatsen en voor de winnaar van groep A de titel van
RSB snelschaakkampioen 2009. Zes teams speelden in groep A een volledige competitie met dubbele partijen met een speeltijd van
7 minuten. In de twee andere groepen zeven speelronden met een speeltijd van 5 minuten.
In groep B speelde De IJssel mee met twee teams, voorts was ook de familie Evengroen
hier met een viertal present. De elf deelnemende teams waren in deze groep aan elkaar
gewaagd. Halfweg na vier ronden ging het team van De IJssel 1, voor deze gelegenheid
versterkt met oud-lid Samir Akrawi, met twee punten voorsprong ongeslagen aan de leiding. De koploper ging echter in de vijfde ronde onderuit tegen het grotendeels uit clubgenoten bestaande familieteam van de Evengroenen:
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Ruben Evengroen
Bernard Evengroen

-

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Léon Jacobse

1,5
2
0
1

-

0,5
0
0
1

Dat leidde tot een gedeelde koppositie met het team van De Willige Dame uit Dordrecht.
De medekoploper ging echter in de voorlaatste ronde onderuit tegen CHESS en met nog
tweemaal winst werd de eerste plaats binnengehaald. Het team van de Evengroenen miste
net het podium. Evenveel punten als nummer drie maar vanwege een negatief onderling
resultaat uiteindelijk vierde. Het tweede team van De IJssel bestaande uit Frank Visser,
Justin Jacobse, Ad Multem en Gerard van der Wouden eindigde als zevende.
De IJssel 2 - Oostflakkee.

Eindstand Groep B:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De IJssel 1
WSV 1
De Willige Dame
Evengroenen
CHESS 1
Oostflakkee
De IJssel 2
De Penning 1
Nieuwerk. a/d IJssel
WSV 2
Krimpen a/d IJssel 2

rating
1958
1840
1833
1781
1884
1928
1811
1749
1866
1768
1842

Persoonlijke scores:
De IJssel 1
Bord 1:
Samir Akrawi
Bord 2:
Pim te Lintelo
Bord 3:
Hans Lodeweges
Bord 4:
Léon Jacobse
* uit zes wedstrijden

1
x
3,5
3
4,5
1
3
1,5
2,5
-

8,5
10
7,5
11

2
4,5
x
4,5
3
4
3,5
2
1

3
5
3,5
x
3
5,5
3,5
4
-

4
3,5
5
x
4
2
2
4
4

5
7
2,5
4
x
2,5
7
3

De IJssel 2*
Frank Visser
Justin Jacobse
Ad Multem
Gerard vd Wouden

6
5
4,5
x
6,5
3
0
4

5
4
8
5,5

7
4
6
1,5
x
2,5
5,5
6
-

8
5
4,5
5,5
5,5
x
2
3

9
6,5
6
6
1
5
2,5
x
2,5

10
5,5
4
4
8
2
6
x
-

Evengroenen
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Ruben Evengroen
Bernard Evengroen

11 bye
7
8
4
5
8
4
8
8
5
8
5,5
8
x
8

mp
12
9
9
9
9
7
7
6
6
6
4

bp
37
33,5
31,5
31,5
30
33
30,5
30,5
26,5
26,5
25,5

11,5
10,5
5
4,5

Met zijn score werd Jan Evengroen topscorer bij de eerste bordspelers, Henk-Jan Evengroen bij de tweede bordspelers en Léon Jacobse
bij de vierde bordspelers.
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In groep C was er weinig succes voor De IJssel 3. Het team met Rien Duine, Sjaak in
’t Veld, Panc Vink, Christian Macdaniël en Aad van der Meer won alleen van het derde
van Charlois Europoort en streed vervolgens na een onderling gelijkspel met De Penning
2 om de poedelprijs. Bij het ingaan van de laatste ronde had De Penning 1,5 bordpunt
meer. Met een 1-7 verlies dachten zij goede zaken te doen, maar het IJsselteam behield
met een 1,5-6,5 nederlaag de laatste plaats.
Bij de strijd om de eerste plaats trok Sliedrecht hier aan het langste eind. Messemaker
1847 werd tweede en de derde plaats was voor het Rotterdamse Erasmus.
Het kampioenschap ging naar de winnaar van groep A Charlois Europoort 1 uit
Rotterdam-Zuid. Dezelfde vereniging legde met het tweede team ook beslag op de tweede prijs. Messemaker 1847 uit Gouda met topscorer Gert Jan Ludden in de gelederen
werd hier derde.

De Penning 2 - De IJssel 3.

Schaakvereniging De IJssel tekende in persoon van Gerard van der Wouden, Aad en Mick van den Berg, Ton van Smirren en Sjaak in
’t Veld voor de organisatie van het toernooi. De wedstrijdleiding was in bekwame handen bij Arrian Rutten. (Aad)

jeugdcompetitie
Met de komst van Martijn van Noort,
Donald Huysen, Jelle van Blitterswijk
en Max Palsgraaf telt de competitie nu
25 deelnemers. Niet iedereen speelt
altijd mee. In groepjes wordt er ook af
en toe een hele clubavond getraind.
Voor de toppers zijn er een aantal speciale trainingen door gasttrainer Reint
van der Knijff.
Lotte is nog steeds titelkandidaat nummer één, maar het is nog geen gelopen
koers. Zij versloeg haar grootste concurrent Sydney tweemaal, maar bofte
daarbij wel toen hij zich met een toren
voor mat liet zetten. Voorts verloor zij
van Marten en die boekte met 4,5 uit 5
een prima score. Hij verspeelde alleen
een halfje tegen Tim. Jeroen rukte op
naar plaats vier, maar Anneloes en
Maikel zitten hem op de hielen.
Beiden klommen fors op de ranglijst.
Anneloes is haar dipje duidelijk weer
te boven. Wouter en Tim handhaafden
zich op plaats 7 en 8. Met remise
tegen Marten liet Tim zien dat hij best
met de toppers mee kan. Roan en
Daniël moesten veel terrein prijs-

geven. De middengroep wordt aangevoerd door de zussen Reijm. Behalve
een mooie remise van Marianne tegen
Jeroen kwamen de punten hier vooral
van de tegenstanders uit de onderste
helft van de ranglijst. Het trio Steven,
Neal en Mohammed zijn hun naaste
belagers. Steven won al van Marianne
en Neal liet met winst tegen Tim zien
dat met hem rekening moet worden
gehouden. Bart stijgt met stip, al zesmaal winst nu. Ook debutant Donald
blijkt gezien zijn eerste resultaten uit
het goede schaakhout gesneden. Voor
Hanna waren er wel al een aantal
remises, maar met haar overwinning
tegen Neal kon ook de vlag voor de
eerste winstpartij in top. Dat gold in
dubbel opzicht ook voor Jean Fritz die
zowel van haar als van Olivier wist te
winnen. Olivier is nu de enige die nog
zonder winst is, wel al tweemaal remise. De ranglijst wordt gesloten door
drie nieuwelingen. Gezien hun eerste
resultaten zullen zij wel snel klimmen
op de ranglijst.

De stand na 22 speelronden:
1. Lotte vd Wouden
2. Sydney Siahaya
3. Marten Evengroen
4. Jeroen Box
5. Anneloes Keijzer
6. Maikel Terlouw
7. Wouter Schmahl
8. Tim in ‘t Veld
9. Roan de Jong
10. Daniël Rook
11. Roel v. Ellinckhuijzen
12. Marianne Reijm
13. Denise Reijm
14. Annemarie Reijm
15. Steven Brandsma
16. Neal Twigt
17. Mohammed Karrouni
18. Bart Vervoort
19. Hanna Planteijdt
20. Donald Huysen
21. Jean Fritz Boom
22. Martijn van Noort
23. Olivier Sietsma
24, Jelle van Blitterswijk
25. Max Palsgraaf

score
419,0
370,0
328,8
263,5
255,2
233,5
230,3
213,8
208,0
188,5
173,7
167,8
146,5
144,0
135,0
133,5
125,0
98,2
89,0
51,0
44,0
40,3
21,3
21,0
14,5

wd
16
20
18
20
18
20
13
20
18
18
8
19
22
17
14
19
15
9
15
7
12
4
8
3
2

w
13
13
12
10
8
11
6
7
8
6
4
7
8
4
6
6
3
6
1
3
2
1
0
2
1

r
1
1
1
1
2
1
3
4
2
3
0
3
4
5
2
4
7
3
6
2
0
2
2
0
0

v
2
6
5
9
8
8
4
9
8
9
4
9
10
8
6
9
5
0
8
2
10
1
6
1
1

favorieten niet zonder kleerscheuren door
eerste ronden om zilveren dame
Je kunt het treffen met je tegenstander of juist,
dat feit speelt een belangrijke rol in de eerste
ronden van het bekertoernooi om de Zilveren
Dame. Ad Multem trof in twee jeugdkampioenen te kloppen tegenstanders. Dat deed hij ook,
alhoewel hij tegen Bernard Evengroen door het
oog van de naald ging en bijna vier punten moest
inleveren. Justin Jacobse trof het niet met HenkJan Evengroen en Frank Visser, twee geplaatste
deelnemers. Met een 7-2 winst en een nipt 4-5
verlies bleef hij desondanks prima op de been.
Geen goede start voor de nog heersende clubkampioen die in de tweede ronde ook tegen
Gerard van der Wouden nog vier punten moest
inleveren en nu maar moet hopen dat hij met een
9-0 in de derde ronde de finale nog kan halen.

Voor Gerard was die 4-5 weer wat eerherstel na
de 2-7 tegen Huibert Looren de Jong.
Titelverdediger Pim te Lintelo, natuurlijk ook
geplaatst, werd in de eerste ronde verrast door
Mick van den Berg (4-5), maar maakte tegen
gastdeelnemer Peter Vink geen fout.
Aanvankelijk behoorde ook Samir Akrawi tot de
favorieten, maar vanwege hoofdpijnproblemen
zag hij na de eerste ronde van deelname af. Er
blijven daardoor maar drie geplaatste deelnemers
over. Dat was een gelukje voor Léon Jacobse,
die met 2-7 van hem verloor, maar nu tegen Aad
van den Berg een herkansing kreeg die hij met
9-0 won. Met vervolgens een 8-1 tegen Leen
Boonstra haalt hij nu zeker de finalegroep. Hans
Lodeweges, eveneens een kanshebber, verspeel-
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de tegen Han Everaars, een tweede gastdeelnemer, vier punten en in de tweede ronde ook nog
anderhalf tegen Aad van der Meer. Had Mick
van den Berg het al niet getroffen met Pim te
Lintelo als tegenstander, ook in Han Everaars
trof hij een tegenstander van formaat. Ook die
werd echter geklopt, met 9-0 zelfs. Gelukkiger in
de loting was Arie Macdaniël, voor Panc Vink
en Ton van Smirren hoefde hij niet onder te
doen. Dat gebeurde ook niet, na 6,5-1,5 en 9-0
staat hij nu derde op de ranglijst. Gezien het
speeltempo behoort Wim van Vuuren niet echt
tot de favorieten, toch is hij na twee ronden
zeker niet uitgeschakeld. Winst met 7-2 tegen
Rien Duine en vervolgens 6-3 tegen Teus Boere.
Natuurlijk waren er ook deelnemers die er in de
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eerste twee ronden wel heel bekaaid afkwamen, zoals Cor
IJsselstijn met tweemaal 0-9 tegen Lotte van der Wouden en
Aad van den Berg, Sjoerd Rietveld met 2-7 en 0-9 tegen Teus
Boere en Frans Dubois, Bastiaan Rietveld met 3-6 en 0-9
tegen Ton van Smirren en Sjaak in ’t Veld. Een plaats bij de
laatste acht zit er waarschijnlijk ook niet in voor Hans Kortrijk
na een 2-7 tegen Leen Boonstra en een 4-5 tegen Rien Duine.
Ook voor Christian Macdaniël die Jan Vink met 6-3 klopt zit
dat er net als voor zijn tegenstander, na afwezigheid in de eerste ronde, niet in.

Stand na de tweede ronde:
Naam

60
min
1. Ad Multem
8
2. Léon Jacobse
8
3. Arie Macdaniël
8
4. Mick vd Berg
4
5. Pim te Lintelo
8
Wim van Vuuren
8
7. Hans Lodeweges
4
8. Frank Visser
4
9. Justin Jacobse
8
10. Sjaak in 't Veld
4
11. Frans Dubois
4
12. Teus Boere
4
13. Aad vd Berg
4
Lotte van der Wouden
4
15. Huibert Looren de Jong 4
16. Leen Boonstra
4
17. Christian Macdaniël
4
18. Aad vd Meer
4
19. Rien Duine
4
20. Henk-Jan Evengroen
2
21. Ton v. Smirren
4
22. Gerard vd Wouden
2
23. Hans Kortrijk
0
24. Jan Vink
0
25. Panc Vink
0
26. Han Everaars
4
27. Bastiaan Rietveld
0
Peter Vink
0
29. Sjoerd Rietveld
0
30. Bernard Evengroen
0
31. Cor IJsselstijn
0
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min min
6
4
6
3
4,5 3
6
4
3
2
3
2
4,5 4
6
2
3
0
3
4
3
2
6
0
3
2
3
2
3
0
3
1
0
2
1,5 2
0
3
3
2
0
2
0
4
3
3
3
0
1,5 1
0
0
3
0
3
0
0
2
0
0
0
0

afw

2

2
2

2
2

2

tot
18
17
15,5
14
13
13
12,5
12
11
11
11
10
9
9
9
8
8
7,5
7
7
6
6
6
5
4,5
4
3
3
2
0
0

uit de media
Een merkwaardige uitslag! Edo Pouwelse doet op de RSB
website verslag van de wedstrijd Nieuwerkerk a/s IJsselWSV. Het vervolg nadat de stand 3,5-3,5 is geworden:
‘Het kwam dus helemaal aan op Leo v/d Haven. Leo speelde
een heel goede partij. Kwam een pion voor en iedereen dacht
in het eindspel dat Leo de winst naar Nieuwerkerk zou halen.
Echter de tijd ging een rol spelen. En wat zo vaak gebeurt aan
de zijkant is het makkelijk praten maar in tijdnood is het heel
lastig afmaken. Leo goed gespeeld hoor. De partij eindigde
uiteindelijk in een 4.5-4.5 eindstand. Iedereen kon hier achteraf vrede mee hebben.’
Het ziet er niet best voor je uit als er in Matten over je wordt
geschreven. In het laatste nummer (5) staat een bijdrage van
Lex Jongsma over Berry Withuis, die jarenlang bekendheid
genoot als, schaakjournalist, perschef Hoogovens toernooi,
simultaanmeester, etc. In Matten nummer 4 een interview
door Allard Hoogland van Tabe Bas, schaakliefhebber pur
sang. Al meer dan vijftig jaar bezoeker van het
Hoogovenstoernooi en bevriend met een hele generatie

Nederlandse topschakers. Op 16 januari
overleed Withuis (88) en op 29 januari overleed Tabe Bas, 81 jaar oud.
Er is een nieuwe wereldrecordhouder simultaanschaken. De Bulgaarse grootmeester
Kiril Georgiev speelde op 23 februari in
Sofia gelijktijdig tegen 360 tegenstanders.
Hij won er 284, speelde 70 keer remise en
verloor er zes. Een winstpercentage van
88,6 procent. Voor de recordprestatie had
hij ruim 14 uur nodig. Eerder was het record
in handen van GM Susan Polgar die in 2005
96,9 procent scoorde in 326 partijen. IM
Andrew Martin speelde in 2004 321 partijen
met een score van 95,6 procent en GM Ulf
Andersson kwam in 1996 in 310 partijen tot
92,9 procent.
In de media moest je er wel naar zoeken,
maar hij is echt gespeeld, de tweekamp tussen de Amerikaan Kamsky en de Bulgaar
Topalov. Van de geplande acht partijen
waren zeven voldoende. Topalov won in
Sofia met 4,5-2,5. Voor insiders geen verrassing. Halverwege hadden beiden naast
twee remises elk een partij gewonnen , maar
toen sloeg Topalov met winst in de vijfde en
zevende partij definitief toe. Hij mag nu in
oktober tegen Anand spelen om de wereld
titel. Daarna kan de titelstrijd weer normaal
volgens de door de FIDE vastgestelde procedures verlopen.
In NIC 2009/2 aandacht van Hans Ree voor
het onlangs verschenen boek over blind
schaken (Blindfold Chess). Het record staat
nog steeds op naam van de Argentijn
Miguel Njadorf die in 1947 45 partijen (+39
-2 =4) speelde. Voor deze blindschaaksimultaan gebruikte Njadorf 23,5 uur. Veel
partijen werden daardoor als team gespeeld,
omdat tegenstanders moesten vertrekken en
anderen de partij overnamen. De gezondheidsrisico’s komen uiteraard ook aan de
orde. Reden daarvan is het overlijden van de
Amerikaanse grootmeester Pillsbury op
33 jarige leeftijd in 1906. Op dat moment
houder van het record met 22 partijen
(1902) met bovendien blindschaken als
beroepsmatige bezigheid. Volgens de New
York Times overleed hij vanwege ‘ziekte
verband houdende met overbelasting van de
hersencellen’. Daar bestaan de nodige twijfels over gezien zijn levensstijl en het feit
dat hij leed aan syfilis. Vanwege gezondheidsrisico’s werden blindschaakexhibities
in Rusland verboden. Maar ook daarvoor
worden andere redenen genoemd (schaakprofessionals die zich uitputten voor geld
past niet echt bij schaken als vorm van cultuur). Het leven van Koltanowski, in 1937
recordhouder met 34 borden goed voor
meer blindschaaksessies dan iedereen ter
wereld, wordt gebruikt tegenargument voor
deze veronderstelde schadelijke effecten.
Koltanowski was tot kort voor zijn dood op
96 jarige leeftijd in 2000 actief als blindschaker.
Van 18 februari tot 8 maart vond het 26e
Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de
Linares plaats. Een toernooi dat met Corus
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behoort tot de top toernooien ter wereld.
Desondanks weinig media aandacht. Dat lag
zeker niet aan het deelnemersveld. Zes van
de acht deelnemers Arronian, Carlsen,
Dominiguez, Ivanchuk, Radjabov en Wang
Yue waren ook in Wijk aan Zee actief. Het
deelnemersveld werd gecomplementeerd
met Anand en Grischuk. Gemiddelde rating
2756. De deelnemers speelden tweemaal
tegen elkaar, in totaal 56 partijen. Hiervan
eindigden er 41 (73 procent) in remise. De
deelnemers waren dus aan elkaar gewaagd.
Hoewel Grischuk en Ivantsjuk beiden met
8 punten op de eerste plaats eindigden, werd
Grischuk toernooiwinnaar vanwege drie
winstpartijen tegen twee van Ivanchuk. De
derde plaats was voor Carlsen en wereldkampioen Anand werd vierde.
Er waren deze keer geen startgelden. De
deelnemers moesten het doen met het prijzenfonds van € 314.000. Voor de nummers
een, twee en drie respectievelijk € 100.000,
€ 75000 en € 50.000.
‘Ik kom weer terug’ zo luidde de kop van
een interview van Jan Timman door Hans
Böhm in de Telegraaf van 7 maart. In het
interview gaf Timman aan dat hij zijn carriére nieuw leven wil inblazen. Ook doet hij
ferme uitspraken zoals ‘Van de top tien hebben er enkelen minder begrip van het
schaakspel dan ik. Maar zij hebben meer
energie. Daar moet ik dus wat aan doen.’ En
over de kansen van Topalov tegen Aanand:
‘Topalov heeft geen kans tegen Anand. Hij
maakt te veel fouten. Uit eigen ervaring
weet ik dat Anand een complexe tegenstander is, als je denkt dat je hem op de knieën
hebt, glipt hij toch weer weg. Ik heb vaak
van Topalov gewonnen, je moet bij hem
zorgen dat je door de opening komt. Hij
leunt erg op zijn voorbereiding. Anand wisselt makkelijk van strategie´. Hij meldde
ook zijn deelname aan het Europees kampioenschap in Montenegro met als doel
plaatsing bij de top 22. Een eerste stap op
weg naar een volgende schifting voor plaatsing voor het WK 2011.
Dat doel heeft hij echter niet bereikt. Hij
eindigde in het veld van 306 deelnemers
met 6,5 uit 11 als 85e. Elf deelnemers,
waaronder Nederlander Ivan Sokolov, eindigden met 8 uit 11 op een gedeelde eerste
plaats. Na tie-breaks ging de eerste plaats en
dus het Europees kampioenschap naar de
Rus Evgeny Tomashevsky voor zijn landgenoot Vladimir Malakhov en Baadur
Jobava uit Georgië. Sokolov werd vijfde en
plaatste zich net als Friso Nijboer (13e) voor
de volgende ronde in de WK-cyclus. De
Nederlandse grootmeesters Van Wely (58e),
Europees kampioen 2008 Tiviakov (63e) en
L’Amie (87e) werden net als Timman uitgeschakeld.
Dick de Jong, de man die vele jaren de
schaakberichtgeving van de regio verzorgde
voor het blad Rijn en Gouwe, is niet meer.
Aan die activiteiten was al eerder door de
fusie van het AD met de regionale kranten
een einde gekomen. Het AD berichtte dat hij
op tweede paasdag op zestig jarige leeftijd
in Alphen is overleden.

