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Een beeldhouwwerk gemaakt door de kunstenaar en schaker Marcel Duchamp in
1967. Het betreft de kunstenaar zelf, uitgebeeld door een bronzen afbeelding van
zijn gelaat en arm, neerkijkend op een deel
van een uit onyx en marmer bestaand
schaakbord met één schaakstuk, het
paard. Het schaakstuk is een afbeelding
van een vijftig jaar eerder door hem ontworpen schaakset.
Recent verscheen het boek ‘Marcel
Duchamp, The Art of Chess’ geschreven
door Francis M. Naumann en Bradley
Bailey over deze kunstenaar die leefde van
1889-1968 en die in schaakkringen ondermeer bekend werd door de uitspraak: ‘Ik
ben tot de conclusie gekomen, dat terwijl
alle kunstenaars geen schaker zijn, alle
schakers wel kunstenaar.’
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van de redactie
Het eerste nummer van dit schaakseizoen overbrugt de periode van
juli tot november. Dat betekent voor
een deel wat belegen nieuws. Dat
geldt zeker voor de zomertoernooien. Daar boekte Henk-Jan
Evengroen, toen nog op de ledenlijst van De IJssel, uitstekende resultaten en schreef geschiedenis voor
De IJssel met zijn vijfde plaats bij de
RSB-elite, ook al stond daar natuurlijk Messemaker achter zijn naam.
Bij het schaken tijdens het Gentse
feestgedruis stond vredelievendheid
voorop en een van de deelnemers
was daar zeer succesvol mee. Aan
het slot van de zomer konden de
liefhebbers aan de bak in Gouda
met in de hoofdgroep het debuut
van Samir Akrawi, die enige weken
later als eerste bordspeler De IJssel
1 zou gaan aanvoeren. Hij viel niet
in de prijzen maar in andere groepen waren er wel een aantal aansprekende resultaten voor IJsselleden.
In de RSB-competitie moeten, na de
massale degradatie van vorig seizoen, de posities worden heroverd.
Met een duchtige versterking aan de
eerste borden moet dat mogelijk
zijn. De eerste resultaten lieten daar
ook geen twijfel over bestaan.
Alleen het tweede team kreeg een
forse nederlaag aan de broek. Een
6-2 verlies is voor dit team lang
geleden. Het derde team werd in
Papendrecht met bijzondere
wapens bestreden, wat lang niet
iedereen onprettig vond. En dan is

er ook nog een opvallend bericht
over de IJsselvoorzitter, heult hij
met de vijand? Het viertal spoelde
aan op Oostflakkee, maar bleef toch
boven water.
Hoe krijg je nieuws over de schaaksport in de media? Dat vraagt om
bijzondere gebeurtenissen of personen zo blijkt uit de rubriek ‘uit de
media’. Ook hier in enkele gevallen
wat belegen nieuws, maar toch vaak
nieuws wat de reguliere nieuwskanalen niet haalde. Nieuws over verkoop van schaakcollecties, rijzende
en gevestigde sterren, supertoernooien, etc.
In dit nummer ook aandacht voor de
schaakgeschiedenis. Het gaat ditmaal om een bijzondere partij,
beslissend voor de finale van het
FIDE kandidatentoernooi in 1993
met daarin een hoofdrol voor een
Nederlandse schaakgigant. Wat
Waterloo was voor Napoleon was
Otterlo voor hem. Een reconstructie
van die partij met commentaar van
de hoofdrolspelers en de pers uit
1993 en 2009.
In de competities om de clubtitels
zijn de eerste ronden achter de rug.
Bij de senioren is de heersende
kampioen met een bijna honderd
procent score op goede koers voor
titelprolongatie. De concurrentie ligt
al op forse achterstand. Een paar
verrassende namen in de top van
de ranglijst, maar hetzelfde geldt
voor de onderste helft van de ranglijst. Bij de jeugd is de titel vacant en
dus kansen voor de nieuwe toppers.

Een bekende naam voert de ranglijst aan. Nieuwe talenten worden
echter klaar gestoomd voor de concurrentie en dat kan snel gaan bij de
jonge garde. Bij het rapidgebeuren
leidt de man in vorm, ook al nummer
twee in de competitiestand. Voorts
werd het programma verrijkt met
een k.o. bekercompetitie. Een
hoofdrol voor de loting die kanslozen en kansrijken aan elkaar koppelde, maar ook zorgde voor kat en
muis gevechten. Voor sommigen
was alleen de naam van de tegenstander al voldoende voor opgave.
Eén van de kanshebbers vond al in
de eerste ronde zijn waterloo.
Voorts nog partijmomenten die de
portemonnee kunnen spekken,
nieuws van de vergadertafels,
ledenvaria en natuurlijk het programma waarin iedereen kan zien
dat het invitatietoernooi op
28 december plaatsvindt.
Daarmee was dit nummer propvol,
een verslag van de laatste viertalwedstrijd kon er niet meer bij. De
omvang is gebonden aan een veelvoud van vier pagina’s en voor vier
extra was er onvoldoende kopij. Met
passen en meten lukte het net. Veel
lees plezier. Belangstellenden kunnen voor een kleureneditie terecht
op de website van De IJssel,
www.ijsselschaak.nl. Bijdragen voor
het volgende nummer, dat in januari
zal verschijnen, zijn weer van harte
welkom.

ijsselleden akkoord met bestuursvoorstellen
De op 31 augustus op de 59e ledenvergadering van De IJssel aanwezige
leden konden zich in ruime mate vinden
in de door het bestuur voorgestelde
plannen voor het nieuwe schaakseizoen. Het betrof dan ook voor een groot
deel voortzetting van activiteiten van
het seizoen 2008/09. Nieuw op het programma is een k.o. bekercompetitie en
(bij voldoende belangstelling) deelname
aan een viertallencompetitie op internet.
De vergadering deelde de zorgen van
het bestuur inzake de toekomst van de
RSB. Het instellen van een toekomstcommissie naast een bestuur dat 'op de

winkel' past vond men een aanvaardbare beleidslijn.
Zowel voorzitter Gerard van der
Wouden als bestuurslid Mick van den
Berg werden met algemene stemmen
voor een nieuwe zittingsperiode herkozen.
Met name door gestegen kosten voor
de training van de jeugd (inhuren van
externe trainer) overschreed de begroting voor het schaakseizoen 2009/10 de
4000 euro. Omdat ook de jaarlijkse
indexering van de tarieven van de RSB
contributie al een aantal jaren niet in de
tarieven van De IJssel zijn doorbere-
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kend, zijn de contributie-inkomsten nu
niet meer toereikend voor dekking van
de uitgaven. Voor een sluitende begroting was daarom een verhoging van de
lidmaatschapstarieven voor senioren
naar 90 euro en voor de jeugd (t/m 18
jaar) naar 37 euro noodzakelijk. Voor
dubbelleden wordt dit 53 euro bij senioren en 18,50 euro bij de jeugd.
Lesmateriaal bij de jeugd (stappenplan)
wordt niet meer gratis verstrekt. De
begroting werd ongewijzigd aangenomen. (Aad)
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toekomst rsb in nevelen gehuld
De algemene ledenvergadering van
de RSB op 9 september werd vooral
gekenmerkt door een slechte voorbereiding en het ontbreken van een
regiefunctie van het bestuur. Op het
laatste moment werden de aanwezigen nog van te bespreken vergaderstukken voorzien. De uitvoering
van in voorgaande vergadering genomen besluiten bleek niet te hebben
plaatsgevonden, dan wel niet te zijn
gemeld. Het jaarverslag was, met uitzondering van het verslag van de penningmeester, te beknopt en voor de
ontbrekende zaken verwees de voorzitter naar eerdere rapportages in
bestuursmemo’s of verslagen op de
website.
Voor de vorig jaar door de voorzitter in
een solo-actie met steun van de
KNSB uit de grond gestampte
Schaakveste (activiteiten rond schaken voor met name 50-plussers)
bleek, nu de voorzitter opstapt, geen
nieuwe projectleider te vinden. Ook bij
de aanwezigen was er geen animo
voor voortzetting. Het project zal nu
waarschijnlijk worden gestaakt. De
nog aanwezige middelen zullen teruggaan naar de KNSB.
Veel onduidelijkheid ontstond er ten
aanzien van de gevraagde medewerking van de verenigingen aan een
in samenwerking met HSB en LeiSB
te organiseren promotiedag “Schaken:
een meesterlijke sport”. Ooit eerder
was dit in een bestuursmemo
genoemd, maar verdere acties van

bestuurszijde waren uitgebleven.
Moeten de verenigingen met voorstellen komen of doet het bestuur een
voorzet? Het bleef een warrige discussie, waarin bestuurders de verenigingen passiviteit in de schoenen
schoven.
De vertegenwoordiger van De Willige
Dame, Hans Bervoets, die zich op de
RSB-website had gemanifesteerd met
artikelen over de toekomst van de
RSB en daar had gepleit voor een toekomstcomissie, was wel aanwezig,
maar bewaarde nu ten aanzien van dit
punt het stilzwijgen. Hij maakte zich
met name druk om aanpassing van de
dispensatieregel met betrekking tot
deelname aan de RSB-competitie. Hij
pleitte voor landelijke uniformiteit, die
er nu niet is, en het instellen van een
commissie om dit te regelen. Die commissie komt er, maar vreemd genoeg
vond het bestuur dat de algemene
vergadering die zelf maar moest
instellen. Ook de tot veel verwarring
leidende voorstellen van de competitieleider voor wijziging van competitie- en bekerreglement zullen door
deze commissie worden meegenomen. Voorlopig blijft alles zo als het nu
is.
Omdat er toch geld zat is (het vermogen van de RSB is 40% meer dan als
reserve noodzakelijk is) worden er
extra gelden gereserveerd voor de
jeugd. Dit betreft promotie voor basisscholen (digitale schoolborden),
jeugdtraining voor internet en financië-

erelid henk de wee overleden

le ondersteuning van de deelname
van RSB jeugdleden aan het EK
jeugd.
Als intermezzo was er de benoeming
van Jan Sijbesma van jeugdschaakvereniging Klim-Op tot Lid van
Verdienste van de RSB voor zijn inzet
voor het jeugdschaak. Aan het slot
waren er uiteraard ook de nodige
dankbetuigingen en cadeaus voor de
scheidende bestuursleden Teun Korevaar en Kees van de Waal. De nietaanwezige Pieter Pons, die het eveneens voor gezien houdt, moet het
doen met een bedankje in de notulen.
De kandidaat-voorzitter Arjen Postma
uit Ouderkerk a/d
IJssel en
lid van
Krimpen
a/d IJssel
werd met
algemene
stemmen
gekozen.
Hij maakte
zijn intrede
met een
Arjan Postma.
aantal ferme uitspraken, waaronder het streven naar
2500 leden in de komende drie jaar.
Gezien de bubbels na afloop lijkt hij uit
het goede hout gesneden. Hopelijk
vindt hij ook een secretaris want die
functie is voorlopig vacant. (Aad)

geen ongunstige loting voor
rsb-bekercompetitie

Op 18 juli is in zijn woonplaats Moordrecht op
75-jarige leeftijd overleden erelid en oud-penningmeester van De IJssel Henk de Wee. Hij werd lid
van De IJssel in november 1969. Op de jaarvergadering in mei 1972 werd hij verkozen tot
penningmeester. Om gezondheidsredenen stopte
hij in september 1979 met schaken en daarmee
kwam ook een einde aan zijn bestuursfunctie. Op
de ledenvergadering van 3 september 1979 werd
hij benoemd tot erelid, in het bijzonder vanwege
zijn activiteiten (loterij) tijdens de jaarlijkse luilakmarkten. In september 1984 werd hij opnieuw lid
totdat hij na opnieuw hartklachten in maart 1988
definitief stopte met schaken.
Henk speelde in totaal 60 RSB-wedstrijden voor
De IJssel. Tot en met het seizoen 1977/78 in het
eerste team van De IJssel.

Al enkele jaren trof De IJssel het niet met de loting
voor de RSB beker. Rokado en tweemaal RSR
Ivoren Toren zorgden voor een snelle uitschakeling. Na een vrije eerste ronde is ditmaal het team
van de Hoeksewaard de eerste tegenstander. Net
als De IJssel speelt de Hoeksewaard in de 2e klasse RSB. Bij winst wacht dan in de derde ronde de
winnaar van de confrontatie tussen IJsselmonde,
dat eveneens speelt in de 2e klasse, en Onesimus
dat uitkomt in de 1e klasse. Beiden ook geen RSB
top teams dus. Bij een succesvol verloop is dan
een grote kans dat De IJssel stuit op Dordrecht of
Messemaker 1847.
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moordrecht komt goed voor de dag in dieren
Voor de derde achtereenvolgende
maal meldden de Evengroenen zich
de laatste week van juli als deelnemer
aan het Open NK in Dieren. Jan en
Henk-Jan speelden mee in reservegroep A en Bernard in reservegroep
B. Ruben, vorig jaar nog de topscorer
van de familie, was ditmaal niet van
de partij. Gespeeld werden 9 ronden
met een speeltempo van 40 zetten in
twee uur en vervolgens nog een uur

voor het restant. Om in de prijzen te
vallen moesten er zes of meer punten
worden gescoord.
Jan was ditmaal de succesvolste
Evengroen. Slechts twee verliespartijen en eenmaal remise, 6,5 punten dus en een tpr van 2111. In de
eindrangschikking nummer 10 van de
107 deelnemers en ook nog 120 euro
uit de prijzenpot. Een meer dan uitstekend resultaat van de negenvoudig

oud-clubkampioen van De IJssel.
Henk-Jan evenaarde zijn score van
vorig jaar. Opnieuw 5,5 punten en ditmaal goed voor een 21e plaats. De
tegenstand was van hoog niveau (zie
tabel) en daardoor was het resultaat
niet alleen goed voor het zelfvertrouwen maar ook de rating kreeg
dankzij een tpr van 2054 weer een
oppepper.

ronde

tegenstander

vereniging

competitie
niveau

rating

eindrang
schikking

score

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

Olaf Schoonenberg
Huub Leemans
Morris Merza
Peter Snoek
Jeroen Bosch
Karel Scholten
Jan Boersma
Pim Heijne
Klaas Veldhuijsen

De Pion (Groesbeek)
Drie Torens (Tilburg)
Pallas (Deventer)
Osse SV
Voorster SC
Wageningen
Philidor 1847 (Leeuwarden)
Pallas (Deventer)
Har-Mo-Nie (Harmelen)

KNSB 3
KNSB 3
OSBO P.kl.
NBSB P.kl.
OSBO 1
KNSB 3
KNSB 1
OSBO P.kl.
SGS 2

2018
1959
1951
1980
1992
1944
1987
1986
1948

9e
19e
5e
41e
27e
37e
28e
32e
46e

1
0,5
0
1
0
1
1
0
1

In groep B met 83 deelnemers haalde
Bernard met 4 punten net geen 50%.
De tegenstand was met een gemiddelde rating van 1745 niet voor de
poes. Zijn score was goed voor een
tpr van 1710 en ook dat is, als je zelf
een rating van 1539 hebt, een bijzonder goed resultaat. (Aad)

de penning eerste slachtoffer van de ijssel 1
Maandag 21 september startte De
IJssel 1 met de eerste RSB-wedstrijd
van het nieuwe seizoen. De missie is
duidelijk: ‘terug naar de 1e klasse’. In
het team, in vergelijking met vorig seizoen, maar één wijziging. Wel een
belangrijke, want op het laatste
moment meldde Samir Akrawi zich als
lid speciaal voor deelname aan de
RSB-competitie. Al eerder vertoonde
hij bij De IJssel zijn niet geringe
schaakkwaliteiten. In 2006 in Irak
goed voor de titel als FIDE-meester
en een FIDE-rating van 2269. Dat
betekende wel dat er daardoor negen
spelers voor het eerste team waren.
Frank van de Pavoordt, dit seizoen
weer bij De IJsssel teruggekeerd en
aanvankelijk geselecteerd voor het
eerste team, stond echter vrijwillig zijn

plaats af. Hij zal aantreden voor De
IJssel 2. Katwijker Dirk Klok, vorig seizoen een aantal malen actief voor De
IJssel 1, is niet meer van de partij.
Eerste tegenstander was De Penning
uit Roozenburg, een vereniging die
nog nimmer in het strijdperk trad
tegen het eerste team van De IJssel.
In een ver verleden (1980) wel een
keer tegenstander van De IJssel 2.
Recenter zijn de confrontaties in de
viertallencompetitie van de laatste
twee seizoenen. De Penning werd
opgericht in 1977. Toen nog als
Afdeling Schaken van de Algemene
Sport Vereniging Indus, maar vanaf
1984 als zelfstandige vereniging
onder de huidige naam De Penning.
Vorig seizoen eindigde het team in de
middenmoot van de 2e klasse. De
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gemiddelde rating van de tegenstanders lag in dit treffen beduidend lager
dan die van het IJsselteam. Dat zou
normaal al het geval zijn geweest,
maar met invallers aan bord drie, zes
en acht was er op papier nog meer
kwaliteitsverschil.
Ondanks dat kwaliteitsverschil ging
het voor De IJssel-elite minder
gemakkelijk dan de einduitslag doet
vermoeden. Aan het eerste bord had
Samir weinig problemen met de sterkste speler van de tegenstanders. Hij
kwam al snel een pion in de plus en
ging vervolgens voor winst in het eindspel. Zover kwam het niet toen hij ook
nog een stuk buit maakte. Het werd
2-0 door Wim, die liet zien dat goed
schaken op een hoge leeftijd (84) heel
goed mogelijk is. De tegenstander
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werd met fraai spel vastgezet en een
binnendringende toren maakte vervolgens het karwei af. Léon zag vervolgens zijn winstkansen de mist in gaan.
Een snelle pion voorsprong kon door
goed verdedigen van zijn tegenstander niet worden uitgebouwd. Toen die
pion na een foutje ook nog sneuvelde
werd tot remise besloten (2,5-1,5).
Ook voor Frank kwam die uitslag op
het formulier. Hij had een fraaie stelling tot hij bij een dubbelaanval op
twee stukken in moeilijkheden leek te
komen. Hij kon zich echter redden en
vervolgens kwam er een eindspel op
het bord met loper tegen paard. Meer
dan een puntendeling zat er toen niet

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

De IJssel 1

1806

Samir Akrawi
Frank Visser
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Ad Multem
Wim van Vuuren
Léon Jacobse
Justin Jacobse

1876
1821
1905
1802
1709
1770
1759

-

meer in (3-1). Bij Ad zag het er lange
tijd zorgelijk uit. Hij was materiaal achter gekomen en een nederlaag diende
zich aan. Hij bleef echter naar kansjes
zoeken en dat had succes. Zijn tegenstander ging in de fout en het materiaal kon worden teruggewonnen. Ook
hier werden toen de punten gedeeld
(3,5-1,5). Aan het laatste bord kreeg
Justin pas na langdurig manoeuvreren
greep op de stelling van zijn tegenstander. Toen was het snel gedaan.
Hij won veel materiaal en de partij
(4,5-1,5). Teamcaptain Pim voelde
zich niet lekker maar was wel achter
het bord gekropen. En daar was van
zijn handicap weinig te merken. Nadat

De Penning 1

1667

6,5

-

1,5

Jos Kruidenier
Coen Schuurbiers
Arie van Kooten
Luuk Gloudemans
Michiel Jansen
Ruud Vonk
Ruud Pereira
Marcel Bavelaar

1807
1677
1531
1769
1714
1669
1685
1485

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

-

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

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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hij zijn gebruikelijke tijdnood had
overleefd, resteerde een stelling waarin hij de winst gemakkelijk naar zich
toe kon trekken. Hans was niet tevreden over het verloop van de opening.
Er ontstond een lastig spel met twee
lichte stukken tegen toren en pion.
Natuurlijk ook nog tijdnood, Na afruil
van stukken kreeg hij echter een
kansrijk eindspel. Eerst moest nog wel
de tijdcontrole worden gehaald. Dat
lukte net, na 35 zetten had hij welgeteld nog één seconde over. Het resterende eindspel was hem wel toevertrouwd en probleemloos werd toen de
winst binnengehaald. (6,5-1,5).
(Mick/Aad)
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prima resultaten voor ijsselspelers
op sterk bezet gouda open
De deelname van maar liefst tien
grootmeesters en vijf internationale
meesters, waaronder kopstukken als
Jan Timman, Han Böhm, Ulf Andersson en John van de Wiel, zorgde op
2 september voor een massaal deelnemersveld op het door Messemaker
1847 georganiseerde Open Kampioenschap van Gouda. In totaal 259
schakers en schaaksters verschenen
achter de borden. Onder hen een
zestal clubleden van De IJssel.

Samir Akrawi (l.): debuut in hoofdgroep.

In de hoofdgroep (59 deelnemers) had
Samir Akrawi geen gemakkelijke dag.
Zijn (Fide)rating van 2269 is dan wel
hoog, maar dateert van 2006 en
sindsdien is er veel gebeurd. Verlies
tegen IM Jan Willem de Jong (2451),
die uiteindelijk 8e zou worden, was
geen schande. Er waren echter ook
nullen tegen Messemakertalent Peter
IJpma (KNSB 3, 2046), Hans Zwartveld van Alteveer uit Amsterdam
(KNSB 3, 2026) en Maurits de Jong
van Overschie (KNSB 2,1967). Maar
het bleef niet bij nullen. Een halfje
tegen Rene Hennipman van ZSC
Saende 2 uit Zaandam (KNSB 3) en
overwinningen tegen Anton Lammers
(1975) en Rotterdammer Gerard Kool
(2119). Totaal dus 2,5 uit 7 en een tpr
van 1984 goed voor een 44e plaats.
In groep B demonstreerde Henk-Jan
Evengroen met 6,5 uit 7 opnieuw zijn

grote vorm. Winst was er achtereenvolgend tegen Klaas de Ruijter (Shah
Mata, 1675), oud-Messemaker speler
Peter Vorstermans (1978), Harold de
Boer (Zukertort Amstelveen, 1971),
Danny Hortensius (Rivierenland,
1852), Thom Beeren (Botwinnik,
1795), en in de slotronde tegen Tim
Benning van RSR Ivoren Toren 2
(KNSB 3, 1974). Alleen Willem Jan
van den Broek (1935) thans spelend
voor DSC 2 uit Delft (KNSB 2), maar
ter plaatse bekend als lid van Messemaker, wist hem een halfje te ontfutselen. Totaal dus 6,5 punten en een
tpr van maar liefst 2301!
In groep B ook Gerard van der
Wouden, niet een echte toernooitijger.
Met een rating van 1720 plaatsingsnummer 50 van de 52 deelnemers in
deze groep. De verwachtingen waren
dan ook niet hoog gespannen. Een
voortvarende start met overwinningen
tegen Maurice Manoch van het
Zoetermeerse Botwinnik , hier nog
met rating 1858, maar inmiddels 1795
en Frans Pieter van den Bos (1886)
bracht hem in de derde ronde tegen
een van de favorieten voor de eerste
plaats Willem Jan van den Broek. Ook
die kon niet van hem winnen, remise
en dat bracht het totaal op 2,5. Daar
kwam in de vierde ronde nog een halfje bij tegen Jeroen de Moor, die op de
ratinglijst 1914 achter zijn naam heeft,
en in verloren stand met vreugde een
halfje accepteerde. Toen was het kruit
verschoten. Nullen tegen Tim Benning
(1974), Hans Segers (1966) en in de
slotronde tegen de heersende club-

IJsselvoorzitter kansloos tegen
Messemakerkampioen.

kampioen van Messemaker, oud-clubgenoot Jan Evengroen (1976). Alle
drie vorig seizoen spelend in de 3e
klasse KNSB. Totaal dus drie punten
Analyse van Henk-Jan’s enige remise
onder toeziend oog van twee veelvoudig
IJsselkampioenen.

7

met een tpr van 1870. Niet slecht
gedaan van de IJsselvoorzitter.
In groep C was er viermaal winst en
driemaal verlies voor Bernard Evengroen. Daarmee liet hij het grootste
deel van de deelnemers in deze groep
achter zich, 29e van de 85. Bovendien
een tpr van 1658 en dat is toch 90
punten boven zijn rating. Geen slecht
resultaat dus. Opvallend was de overwinning tegen Ronald Bode met 1750
de nummer één van de plaatsingslijst
in deze groep.
Naast het hoofdtoernooi was er ook
een jeugdtoernooi, één van de jeugdtoernooien die meetellen voor het
RSB Grandprix. Een prima resultaat
was er hier voor Lotte van der
Wouden. Zij speelde mee in leeftijdscategorie C. Vijf meisjes en acht jongens streden hier om drie podiumplaatsen goed voor een fraaie beker.
In haar
negen partijen trok zij
vijfmaal aan
het langste
eind en
eenmaal
werd het
remise. Een
mooie overwinning
was er
tegen
Tristan
Oosterbaan
(Spijkenisse) met Derde prijs.
een rating
van 1379 op papier duidelijk hoger
ingeschaald. Ook de remise tegen
vriendin Melissa Mooijenkind
(Messemaker, 1359) mocht er zijn.
Met nederlagen tegen winnaar Robert
Castelein (Krimpen a/d IJssel) met al
een rating van 1510 achter zijn naam
en nummer twee Mustafa Yilmaz van
Messemaker viel te leven. Haar puntentotaal 5,5 uit 9 was goed voor de
derde plaats in de eindrangschikking.
Bovendien een tpr van 1444, dat doet
dus de rating weer wat stijgen.
Marten Evengroen kwam in categorie
D met 18 kandidaten voor de prijzen
niet zo hoog. Viermaal winst en vijfmaal verlies, goed voor een 14e
plaats met een tpr van 934. (Aad)
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de ijssel 2 te sterk voor dordrecht 4
Tegenstander Dordrecht 4, vorig jaar
een middenmoter in de 3e klasse,
deed op papier weinig onder voor het
tweede van De IJssel. Door de hoge
rating van Frank aan het eerste bord
en de lage van Dordrecht’s nummer
acht sloeg het wat door naar de zijde
van De IJssel. Ook vorig seizoen
opereerde dit team in dezelfde
samenstelling, zij het dat er nu
invallers aan de laatste twee borden
speelden. De IJssel, vorig jaar gedegradeerd uit de 2e klasse, en nog versterkt met topper Frank aan het eerste
bord was desondanks favoriet.
Van dat favoriet zijn was zeker in het
eerste uur geen sprake. Geen enkel
bord stond op winst, maar gelukkig
ook niet op verlies. Met het vorderen
van de speeltijd werd de situatie
echter gunstiger. Het begon bij Leen.
Hier ontstond een merkwaardig opstelling, een bijna lege linker bordhelft
en een druk bezette rechter zijde.
Leen, ditmaal bij uitzondering weer
eens met de witte kleuren, belette de
tegenstander de rochade en ging vervolgens met succes op pionnenjacht.
Er werden er twee verslonden en de
zwarte stelling bleek niet meer te
houden. De voorsprong werd ver-

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

De IJssel 2

1688

Frank vd Pavoordt
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Menno v. Dijk
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in ’t Veld

1911
1671
1720
1686
1596
1629
1652
1642

dubbeld door een mooie zege van
Menno. Voor een pion achterstand
had hij mooie compensatie met een
sterk bezette open lijn. Dat zorgde
voor zoveel onheil in de verdediging
van Zwartjes dat die zelfs zijn dame
verspeelde, 2-0 dus. Bij Rien ging het
niet echt naar wens. Aanvankelijk leek
het wel mee te vallen, maar toen valletjes geen succes hadden, werd het
eerder slechter dan beter. Dan maar
voor remise. Dat werd eerst nog
geweigerd, maar kort daarna toch
geaccepteerd (2,5-0,5). Aan het
eerste bord verdwenen er al snel veel
stukken in de doos. Daar is Frank
geen tegenstander van, maar dat kon
ook het geval zijn met zijn 87-jarige (!)
tegenstander. Ogenschijnlijk leek het
een moeilijk karwei, maar Frank
klaarde de klus (3,5-0,5). Ook voor
Gerard leken er goede kansen
weggelegd. Een kwaliteitsoffer leverde
een aantal pionnen op en het leek in
de knip. Hij ging echter te overmoedig
te werk en dat brak hem op. Voordeel
veranderde zienderogen in ernstig
nadeel en een eerste verliespartij
(3,5-1,5). Vrijwel gelijktijdig haalde
Sjaak echter de definitieve winst binnen. In een als altijd vlot gespeelde

-

partij wisselde de kansen. Een remise
aanbod werd geweigerd. Een
opmarcherende pion zorgde echter
voor de nodige onrust. Op zijn beurt
weigerde zijn tegenstander vervolgens
het aangeboden halve punt. Het vervolg verliep gunstig, er kwam een
gewonnen eindspel op het bord. Door
een ernstige misser ging dat nog mis,
maar dat was op het moment dat de
bedenktijd al was overschreden, toch
gewonnen dus (4,5-1,5). Aad was
inmiddels op weg naar de tweede nul
voor De IJssel. Hij dacht een koningsaanval gemakkelijk te kunnen pareren, maar had daarbij een matcombinatie van zijn tegenstander
gemist. Dat kon slechts met de opoffering van kwaliteit plus pion worden
voorkomen. Een alles of niets offensief was alleen maar uitstel van executie (4,5-2,5). Aan bord drie ging het
weer uitstekend bij De IJssel. Mick
was hier op vertrouwd terrein en had
dit met een pionnetje voordeel verzilverd. Voor de partijwinst moest er vervolgens nog veel werk worden verzet,
maar dat deed hij bekwaam 5,5-2,5.
(Aad)

Dordrecht 4

1641

5,5

-

2,5

Adrie vd Willigen
Foeke Lemstra
Arend Grootheest
Otto v. Haren
Gert Zwartjes
Thijs vd Hoek
Gerben vd Weert
Henk Monster

1682
1622
1666
1723
1632
1682
1642
1481

1
1
0
1
1
0
0,5
1

-

0
0
1
0
0
1
0,5
0

henk-jan evengroen bij toppers op pk rsb
Het was volle bak dit jaar bij de strijd
om het persoonlijk kampioenschap
van de RSB. Met 40 titelkandidaten in
groep A en 42 in groep B was het
toernooi volgeboekt.
In groep A (rating > 1850) waren er
voor de podiumplaatsen respectievelijk 400, 200 en 150 euro te verdienen en daar had men kennelijk wel
trek in. Het deelnemersveld telde hier
17 personen die vorig seizoen in de
landelijke competitie opereerden, 8
speelden voor hun club in de promo-

tieklasse van de RSB en 9 in de 1e
klasse RSB. De gemiddelde rating
van de 38 deelnemers en 2 deelneemsters bedroeg 1978. De verenigingen Messemaker 1847, RSR
Ivoren Toren en SO Rotterdam waren
met vijf of meer deelnemers het
sterkst vertegenwoordigd. In totaal
waren er in deze groep deelnemers
van 18 verenigingen van de partij.
Onder hen Henk-Jan Evengroen,
behalve lid van Messemaker 1847
toen ook nog steeds dubbellid bij De
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IJssel, en Frank van de Pavoordt, dit
jaar naast zijn Amsterdamse club Het
Probleem ook weer dubbellid bij De
IJssel.
Henk-Jan speelde een prima toernooi.
Hij klopte Wil Sparreboom (1962, RSR
Ivoren Toren 3), Cor de Wit (2012,
Charlois Europoort 1) en John Leer
(2141, Charlois Europoort 2) en speelde remise tegen Jaap Staal (2022,
Erasmus 1) en Arie Verschoor (1933,
HZP Schiedam 1). Alleen tegen de
latere kampioen Bonne Pel (2295, SO
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Vijfde plaats voor Henk-Jan.

Rotterdam 1) dolf hij het onderspit.
Inclusief een halfje voor een bye vanwege afwezigheid in de eerste ronde
een puntenaantal van 4,5 uit 7 en een
tpr van 2170. Met een eigen rating
van 1851 kan je daar mee thuiskomen. In de eindrangschikking was
dit goed voor een vijfde plaats en zo
hoog kwam nog nimmer iemand met
De IJssel achter zijn naam. Voor het
eerst ook hoger dan zijn vader die met
3 punten op de 29e plaats eindigde.

Minder goed verging het Frank van de
Pavoordt bij zijn herintrede in RSBkringen. Voor hem verliespartijen
tegen John Leer (2141, Charlois
Europoort 2), Theo Hoogesteger
(1826, SO Rotterdam 3), Lennard den
Boer (1945, Zwijndrecht 1), Paul
Dekker (1858, RSR Ivoren Toren) en
tegen oud-clubgenoot Jan Evengroen
(1976, Messemaker 1847 2). Eenmaal
bleef hij zonder tegenstander en met
een halfje voor een bye resulteerde dit
in een plaats in de achterhoede met
een score van 1,5 uit 7 en een tpr van
1214. Dat kost ratingpunten.
Winnaar in groep A en dus kampioen
van de RSB werd de deelnemer met
de hoogste rating Fidemeester Bonne
Pel van SO Rotterdam met 6 uit 7.
Titelverdediger Oscar Veen van RSR
Ivoren Toren eindigde ditmaal met
een halfje minder als tweede.
Groep B telde 39 deelnemers en 3
deelneemsters. Bernard Evengroen
was hier de enige met De IJssel ach-

ter zijn naam. Volgens Damhuis op de
RSB-website: ‘Een Evengroen die
grote verschillen vertoont met de rest
van de cosa nostra uit Moordrecht.
Geen woeste aanvaller maar een
taaie verdediger die in het eindspel
meedogenloos toeslaat.’ Hij boekte
driemaal winst, tegen oudgediende
Joop Michel (1529, SO Rotterdam 5),
Arnold Rijken (1593, RSR Ivoren
Toren 5) en Joost Mooijweer (1541,
Barendrecht). Voorts nog een remise
tegen Rens Hesselmans (1539, Erasmus 6). Tweemaal beet hij in het
zand, tegen toernooitijger Jan van
Elburg (1744, Chess 2) en tegen Leon
de Kroes (1709, Erasmus 4). Met ook
nog een halfje voor een bye voor
afwezigheid in de eerste ronde resulteerde dit in een totaal van 4 uit 7 en
een tpr van 1666. Geen slecht resultaat. Goed voor de 13e plaats in de
eindrangschikking, net een fractie
beter dan vorig jaar. (Aad)

goede start voor ijsselviertal
De spelers van het IJsselviertal kunnen deze competitie aan de bak. Er
meldden zich twintig teams, een groeiende belangstelling dus. Verdeeld
over twee klassen met elk tien teams
betekent dit voor ieder team negen
wedstrijden.
Basisspelers van het team van De
IJssel zijn Aad van der Meer, Ton van
Smirren, Sjaak in ’t Veld en teamleider
Frans Dubois. Er mogen drie invallers
aantreden, althans volgens het reglement wat merkwaardig alleen geldt
voor het seizoen 2007/08!! Die invallers waren voor de eerste wedstrijd al
hard nodig, omdat zowel Frans als
Ton verhinderd waren. Dat bleek geen
gemakkelijke opgave voor de wedstrijd op woensdagavond 7 oktober
tegen Oostflakkee, een onbekende en
ook nog verre tegenstander. Rien
Duine en Bastiaan Rietveld werden te

1.
2.
3.
4.

elfder ure als invaller gestrikt. Er
waren tijden dat Goeree en Overflakkee alleen maar met een veerboot
waren te bereiken, dat is nu niet meer
het geval. Die woensdagavond deed
oude tijden bijna herleven. Het viertal
‘spoelde’ letterlijk naar hun bestemming. Aldaar in Oude Tonge werd met
deze viertallenwedstrijd het nieuwe
voor externe wedstrijden aangeschafte materiaal ingewijd. Het bleek geen
garantie voor succes.
Voor Aad werd het een gemakkelijke
avond. Hij kon al snel de torens verdubbelen op de f-lijn, snoepte wat
pionnetjes en toen er een toren viel
gaf de tegenstander op: 0-1. Bastiaan
kon het aanvankelijk goed bijbenen,
maar in het eindspel met voor
Bastiaan toren en loper tegen toren en
paard met ieder wat pionnen, bleek
het paard sterker. Er vielen pionnen

en Bastiaan kon opgeven: 1-1. Bij
Rien ging het niet gemakkelijk. In de
opening leek met elke zet zijn stelling
zwakker te worden. In het middenspel
werd de stelling complexer. Een wat
zwakkere paardzet van zijn tegenstander leverde hem de dame en een pion
op tegen een toren en een stuk. Met
enkele sterke pionzetten werd de weg
voor zijn toren naar de witte koning
vrijgemaakt, waarna een mataanval
volgde: 1-2. Ook Sjaak had geen
gemakkelijke avond. Hij kwam goed
uit de opening met een overwegende
stelling. Goed verdedigingswerk
maakte het echter niet eenvoudig. Het
verleggen van de aanvallende activiteiten van de damevleugel naar de
koningsvleugel had echter succes.
Zijn tegenstander moest de kwaliteit
geven en toen was het verzet gebroken: 1-3. (Rien/Aad)

Oostflakkee

1495

-

De IJssel

1592

1

-

3

Theo Broeders
Dennis Kasel
Theo Witjens
Leo Brands

1552
1583
1436
1410

-

Sjaak in 't Veld
Rien Duine
Aad van der Meer
Bastiaan Rietveld

1642
1652
1481

0
0
0
1

-

1
1
1
0
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bin laden-schaakgroep houdt zich koest in gent
Nieuws over het Open Internationaal
Schaaktoernooi van Gent (18-22 juli)
was schaars dit jaar. Reden was
wellicht dat de Belgische website voor
schaaknieuws, de schaakfabriek, juist
in die periode vanwege vakantie niet
actief was. Geen persberichten dus
over het optreden van rebelse ‘ollanders’. Misschien was er ook geen aanleiding toe of vielen zij niet meer op nu
de gevangenen aldaar massaal over
de muren van de gevangenissen
klauteren. Niet ondenkbaar is ook dat
de afwezigheid van Ton van Smirren,
één van de kopstukken van de Bin
Laden-schaakgroep, een rol speelde.
Ton verscheen alleen in Gent voor
een fotoreportage voor IJsselschaak
van de deelnemende IJsselschakers
Hans Lodeweges, Pim te Lintelo en
Huibert Looren de Jong.
Puntenaantal en rating bepalen de
indeling en dat zorgde vooral in de
eerste toernooihelft weer voor de bekende kat-en-muis-gevechten. Hans
startte tegen een FIDE-meester, de
sterke Belg Van Mechelen (2293),
nummer 18 van de plaatsingslijst, en
kon dat niet bolwerken. Maar dat
betekende in ronde twee een
beduidend minder sterke tegenstander, ditmaal met 1539 achter zijn

naam en dat was geen probleem.
Toen hij in ronde drie een 2000 speler
klopte, nam hij slim een ronde vrij.
Voor Pim was de welbekende Belg
Stekkendries (1185) uit Leuven, nummer 266 van de plaatsingslijst, in
ronde één kat in het bakje. Maar dat
had tot gevolg dat hij in ronde twee
tegen de sterke Duitser Pienski (2134)
moest aantreden met als resultaat dat
ook hij startte met 1 uit 2. In ronde drie
weer een vol punt tegen een 1600speler en met in ronde vier een remise
tegen Jef Verwoert (2083), speler van
het Veenendaalse VSV dat dit jaar
kampioen werd in de 3e klasse KNSB,
kwam hij op 2,5 uit 4. Dat was voor
Huibert niet weggelegd. Hij stuitte op
forse tegenstanders met ratings van
respectievelijk 2021, 1825 en 1834,
resultaat drie nullen. Alleen in ronde
drie een punt tegen een tegenstander
met een lage rating (1209).
In de tweede helft van het toernooi
deden de inspanningen van de
Gentse feesten zich voelen. Hans had
er het minste last van. Hij koos met vijf
remises voor een vredelievende tactiek. Geen slecht resultaat tegen
tegenstanders met allen een rating
rond de 2000. Pim had er meer
moeite mee. De nul tegen de oud-

penningmeester van de KNSB
Gunther Löwenthal (2060) van het
Haagse De Ooievaar was nog te verteren, maar vervolgens twee nullen en
een remise tegen duidelijk lager
ingeschaalde tegenstanders. Hij sloot
af met een overwinning tegen de Belg
Van Herk Raf, met 1546 nummer 227
van de plaatsingslijst. Huibert beet in
ronde vijf en zes ook tegen tegenstanders van lager niveau in het zand.
Pas daarna ging het beter met 2,5 uit
3 waaronder een gratis punt in de
laatste ronde.
Het beste resultaat in Gent was dus
ditmaal voor Hans Lodeweges. Van
de 279 deelnemers, circa 40 minder
dan vorig jaar, eindigde hij met 4,5
punten en een tpr van 2020 op de
113e plaats. Pim werd 192e met 4
punten en een tpr van 1703 en
Huibert 225e met 3 punten en een tpr
van 1364.
Winnaar van het toernooi werd IGM
Kovchan (2543) uit de Oekraïne met 8
uit 9. De tweede plaats was met 7,5
uit 9 voor IGM Akeson (2493) uit
Zweden en IGM Baklan (2618) uit de
Oekraïne werd met 7 uit 9 derde.
(Aad)

Vredelievend.

Feestdip.

Sterke tegenstand.
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krimpen trekt
portemonnee
voor toppers
Na vier jaar afwezigheid was er weer
een hoofdgroep op het IJsseltoernooi van sv. Krimpen a/d IJssel
op zaterdag 12 september. Dit dankzij extra inspanningen van de sponsorcommissie en met name een
eigen investering van de leden (club
van honderd). Dat betekende extra
prijzengeld. Voor de eerste drie dan
wel te verstaan, namelijk respectievelijk 500, 300 en 100 euro. Via persoonlijke berichtgeving waren alle
RSB-leden met een rating boven de
1800 benaderd. Dat had wel succes,
want er meldden zich 36 kandidaten.
Daarnaast waren er nog 41 deelnemers aan de zeskampen en 49
deelnemers aan de jeugdgroepen.
Het aantal nationale toppers in de
hoofdgroep bleef beperkt tot GM
Erik van den Doel (2539) en IM Piet
Peelen (2357), dat viel wel wat
tegen. RSB-toppers waren er wel,
van SO Rotterdam de nieuwe RSBkampioen Bonne Pel (2295) en zijn
mede eerste teamspeler Martin
Martens (2405) en van RSR Ivoren
Toren de oud RSB-kampioenen
Oscar Veen (2269) en Nathaniël
Spaan (2220). Opmerkelijk genoeg
geen Evengroenen onder de deelnemers, zij vierden de verjaardag
van Henk-Jan.
Ad Multem was de enige deelnemer
met De IJssel achter zijn naam. Met
zijn 1802 was hij nummer 34 op de
deelnemerslijst. Weinig kans voor
een extra zakcentje dus. Het werden
uiteindelijk 2,5 punten dankzij verdienstelijke remises tegen Peter
Poncin (2013) van AAS uit
Aalsmeer, Henk van Gemerden
(1883) van Zwijndrecht en Gosse
Romkes (1907) van Krimpen a/d
IJssel en een gemakkelijke overwinning tegen Bert ten Wolde (1897),
eveneens van de organiserende vereniging. Dat was goed voor een tpr
van 1810 en een 30e plaats op de
eindranglijst.
Met 6,5 uit 7 incasseerde Erik van
den Doel de 500 euro. De clubloze
Gert-Jan van Vliet (2178) pakte verrassend de tweede prijs met 5,5
punten en Bonne Pel was de beste
van de vier met 5 punten.

veertien maal knock-out in
eerste bekerronde
Op initiatief van Rien Duine werd het
programma dit schaakseizoen uitgebreid met een k.o. bekercompetitie. In
de beginjaren van De IJssel ooit de
toernooiformule voor het toernooi om
De Zilveren Dame. Ergo terug in de
tijd, terug naar een toernooi waarin
geluk bij de loting een belangrijke rol
speelt. Dertig namen gingen in de pot
voor de loting, goed voor veertien
duels en twee vrijlotingen.
Die loting voor de eerste ronde leverde naast een aantal kat en muis duels
ook wedstrijden tussen deelnemers
van gelijke sterkte en daarbij zelfs
enkele tussen kanshebbers voor de
toernooiwinst. Het meest spectaculai-
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re duel wat
de loting
opleverde
ging tussen de favorieten Frank Visser
en Pim te Lintelo. Het werd een spannend gevecht. Al snel een pion voorsprong van Pim, later werden dat er
zelfs twee. Frank kreeg daarvoor echter goede aanvalskansen. Pim’s
bedenktijd slonk zienderogen en dat
werd hem met nog slechts enkele
minuten voor tien zetten te veel.
Ernstig materiaalverlies was het
gevolg, over en uit dus. Maar er waren
meer duels waarbij de tegenstanders
aan elkaar gewaagd waren, zoals dat
van Wim van Vuuren tegen Frank van
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de Pavoordt. Wim leverde goed weerwerk en had lange tijd het beste van
het spel. Bij het oplopen van de speeltijd werd dat echter minder. Bovendien
kwam hij veel bedenktijd achter en dat
werd hem uiteindelijk fataal. Hij verloor door overschrijding van de bedenktijd. Een strijd tussen gelijkwaardige tegenstanders was er ook bij
Frans Dubois tegen Jan Vink. Het
ging hier lang gelijk op, maar in de
slotfase ging Frans in de fout en kon
Jan toeslaan. Met een stuk en wat
pionnen in de plus was de zege binnen. Rien Duine en Bernard Evengroen hadden elkaar onlangs al voor
de clubcompetitie getroffen. Toen trok
Rien aan het langste eind. Ditmaal
waren de rollen omgedraaid. Bernard
won, maar wel vooral dankzij een forse blunder van Rien die een toren liet
in staan. Ook Lotte van der Wouden
ging tegen Frank Penders op herhaling. In het competitietreffen was zij
Justin Jacobse
Bernard Evengroen
Ad Multem
Frank Visser
Christian Macdaniël
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Léon Jacobse

-

wel erg gul met haar stukken geweest.
In deze bekerstrijd was zij beter bij de
les. Zij veroverde een paar pionnetjes
en die waren in het eindspel voldoende voor de winst.
Verrassingen waren er ook in die eerste ronde. Leen Boonstra was op
papier favoriet in zijn duel tegen
Christian Macdaniël. Reeds in de opening leek hij definitief toe te slaan. Zijn
koningsaanval had echter niet het
gewenste succes. Het kostte materiaal
en Christian ontsnapte. Ondanks de
materiaalachterstand speelde Leen
nog lang door, maar te vergeefs, zijn
tegenstander maakte geen fout meer.
Ook Aad van den Berg was tegen
Panc Vink door een slordige beginfase
dicht bij een nederlaag. Hij kwam een
pion en een kwaliteit achter. Op zijn
beurt gaf Panc echter vervolgens een
stuk en ook nog een kwaliteit cadeau
en dat was te veel van het goede.
En dan nog de kat en muis duels met

een snelle afloop. Gerard van der
Wouden veegde Aad van der Meer na
een slechte opening van het bord.
Snel ging het eveneens tussen de
nummer één en nummer laatst van de
ranglijst Ad Multem tegen Cor IJsselstijn en ook Arie Macdaniël had voor
de winst tegen Ton van Smirren niet
veel speeltijd nodig.
Behalve de vrijgelote Justin Jacobse
en Sjaak in ’t Veld behoefden ook
Mick van den Berg, Hans Lodeweges,
Léon Jacobse en Sydney Siahaya
deze eerste niet in actie te komen.
Hun tegenstanders verschenen niet
achter het bord.
Na de eerste ronde gingen de namen
van de zestien overgebleven kandidaten in de denkbeeldige hoge hoed en
Lotte van der Wouden en Carl Schiebroek trokken hieruit op de clubavond
van 12 oktober de tegenstanders voor
de tweede ronde:

Lotte vd Wouden
Sydney Siahaya
Arie Macdaniël
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Aad vd Berg
Jan Vink
Sjaak in ’t Veld

Speeldatum is 30 november a.s. De partijen mogen echter in onderling overleg
ook op een eerder tijdstip worden gespeeld. De uitslag moet in elk geval op
1 december bekend zijn. (Aad)

forse zege voor de ijssel 3 tegen
moerkapelle 3 in eerste rsb-confrontatie
Drie senioren en vijf junioren uit
Moerkapelle waren de tegenstanders
in de eerste RSB-wedstrijd van De
IJssel 3 in dit nieuwe schaakseizoen.
Vorig jaar was dit derde team van
Moerkapelle als laatste geëindigd in
de RSB competitie. Met uitzondering
van Lotte van der Wouden hadden
alle teamleden van De IJssel 3 een
hogere rating dan de hoogst genoteerde bij de tegenstanders. Dat moest
dus te behappen zijn voor het vorig
seizoen gedegradeerde IJsselteam
waar teamleider Arie Macdaniël beduidend meer routine achter de borden had zitten. Dat bleek inderdaad
het geval. De senior-tegenstander
Westerman van Huibert was na een
uur nog steeds afwezig en dat was
dus een gemakkelijk punt. Het tweede

kwam op conto van Christian die met
een combinatie profiteerde van een
penning van de koning en daarbij een
stuk won.
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Na 10 zetten staat Christian (wit) hier
al beduidend beter. Zwart doet nu niet
alleen ook nog pion c6 cadeau, maar
laat ook nog een fraaie combinatie
toe. 11...Le7? 12.Pxc6 Dd6 13.Pxe7
Kxe7? 14.exd5 Pxd5 15.Pxd5+ en
wit won simpel.
Het werd 3-0 door winst van Aad
tegen senior nummer twee, teamleider
Gerrit van Meeteren. Reeds na vijf
zetten werd een stuk buit gemaakt.
Wat overmoedige acties zorgden
ervoor dat het toch nog wat langer
duurde voordat het definitief 3-0 werd.
Frans dacht langer, maar ook beter,
na dan zijn jeugdige tegenstander.
Successievelijk moest die pionnetje
na pionnetje inleveren. Een afgedwongen dameruil betekende vervolgens
een dik gewonnen eindspel.
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Arie besloot al vroeg in de partij tot een
forse stukkenruil in de verwachting in
het eindspel aan het langste eind te
kunnen trekken. Dat bleek een misrekening, want hij kreeg te maken met
prima tegenspel. Er werd tot remise
besloten en daarmee kwam niet alleen
een eerste score voor Moerkapelle op
het formulier, maar ook de definitieve
zege voor De IJssel. Met winst aan het
laatste bord werd die score voor
Moerkapelle verdrievoudigd. Hier was
het voor Lotte in haar eerste RSB-wedstrijd vanaf de opening verdedigen
geblazen. Dat deed zij naar behoren,
maar een foutje is snel gemaakt en in
die omstandigheden vaak noodlottig.
Een ongedekte dame sneuvelde na
een over het hoofd gezien schaakje,
4,5-1,5 dus. Buurman Panc aan het
voorlaatste bord opereerde voor zijn
doen bijzonder rustig. Hij bleef echter
goed bij de les. Er werd een pionnetje
veroverd en dat werd bekwaam naar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 3
Huibert Looren de Jong
Aad van der Meer
Arie Macdaniël
Christian Macdaniël
Hans Kortrijk
Frans Dubois
Panc Vink
Lotte van der Wouden

1470
1593
1481
1551
1548
1546
1505
1475
1058

De IJssel 3 in actie (v.l.n.r. Hans Kortrijk, Frans Dubois, Panc Vink en Lotte v.d. Wouden).

de overzijde geloodst. Met een remise
van Hans in de laatste partij kwam een
6-2 eindstand op het scoreformulier.
Ook Hans had goede winstkansen
-

Moerkapelle 3
NO
Gerrit van Meeteren
Sander Marijt
Jurian van der Waal
Henk Doornhein
Frits van der Starre
Jan Noorland
Freek Hofman

1276
1405
1184
1312
1203
1274

gehad. Door onzorgvuldig spel gingen
die echter de mist in en de derde senior van de tegenstander greep daarop
zijn remisekans. (Aad)
6
1
1
0,5
1
0,5
1
1
0

-

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

voorzitter heult met ‘de vijand’
Het vijfde team van het Goudse Messemaker komt in de RSB competitie uit in dezelfde klasse als het derde team van
De IJssel. Een team dat naar verwachting net als het IJsselteam hoge ogen zal gooien voor het kampioenschap in
deze 4e klasse. Het is wel wat zuur dat dit team wordt aangevoerd
door Bernard Evengroen, wekelijks in actie op de clubavond van
De IJssel, maar die voor de RSB in navolging van vader en broer
de kleuren van Messemaker verdedigt. De Messemakers hadden
ook Lotte van der Wouden, naast lid van De IJssel ook (dubbel)lid
bij de Gouwenaren, voor dit team geselecteerd, maar voor haar
viel de keus wel voor De IJssel.
Op vrijdag 25 september speelde dit team de eerste wedstrijd
tegen een debutant in de RSB-competitie, Barendrecht 3, een
team met acht jeugdspelers. Een opvallende rol in die wedstrijd
was weggelegd voor IJsselvoorzitter Gerard van der Wouden.
Omdat Messemaker onder de bijna zestig seniorleden niemand
kon vinden om het team te coachen besloot men ook hiervoor een
lid van De IJssel te charteren en wel niemand minder dan de
voorzitter. En die gaf merkwaardig genoeg ook nog gehoor aan dit
Persmedewerker voor Messemaker?
verzoek. In het door hem geschreven verslag van de wedstrijd dat
natuurlijk ook op de RSB-website verscheen (m.u.v. de interne competitie verschijnen alle berichten op de
Messemakerwebsite normaliter ook op de RSB-site), had hij daar wel een verklaring voor: ‘Als interim wedstrijdlijder
heb ik er alles voor gedaan dat het jeugdteam van Messemaker 5 met dikke cijfers zou verliezen. Ondanks dat ik de
talenten geregeld, à la Louis van Gaal gek maakte met persoonlijke opdrachten die zelfs door Timman en Giri niet
begrepen zouden zijn, moet ik zeggen dat ik helaas gefaald heb. De talenten van Messemaker wonnen met 8-0.’
Bedankt voorzitter!
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programma de ijssel 2009/10
9-11
16-11
23-11
26-11
30-11
7-12
10-12
11-12
14-12
21-12
28-12
4-1
6-1
11-1
18-1
25-1
1-2
8-2
15-2
22-2
1-3
4-3
8-3
11-3
15-3
18-3
22-3
29-3
7-4
12-4
19-4
26-4
3-5
10-5
15-5
17-5
26-5
31-5
7-6
14-6
21-6
28-6

(do)
(do)
(vr)

(wo)

(do)
(do)
(do)
(wo)

(za)
(wo)

De IJssel 1-Ashtapada 1+ De IJssel 3-Messemaker 1847 5 + HH
De IJssel 2-HZP Schiedam 4 + HH
HH
Sliedrecht-De IJssel (vt)
2e ronde bekercompetitie + HH
De IJssel (vt)-Charlois Europoort 2 + HH
Onesimus 2-De IJssel 1
Sliedrecht 4-De IJssel 3
HH+Erasmus 5-De IJssel 2
2e ronde rapidcompetitie
Invitatietoernooi
HH
SO Rotterdam-De IJssel (vt)
De IJssel 1-Erasmus 4 + De IJssel 3 + HH
3e ronde rapidcompetitie
Erasmus-De IJssel (vt) + HH
3e ronde bekercompetitie + HH
De IJssel 2-CHESS 2 + HH
De IJssel 1 – HZP Schiedam 2 + De IJssel (vt)-Papendrecht/Albl. + HH
HH
4e ronde rapidcompetitie
WSV 4-De IJssel 2
ZD-1
Ashtapada-De IJssel (vt)
HH
De Pionier 1-De IJssel 1
De IJssel 2-Papendrecht/Albl. 2 + HH
ZD-2
HH
De IJssel (vt)-Lombardijen + HH
ZD-3
HH + halve finale bekercompetitie
HH
ZD-4
VINK Top 12 toernooi
HH + finale bekercompetitie
HH
ZD-5
HH
ZD-6
HH
Ledenvergadering + snelschaak

kassa voor leukste partijmoment
Frank (wit) speelde hier 6.Le2?, maar
had met 6.Pxe5 direct een stuk kunnen winnen (7…dxd5 8.Dxg4), omdat
6…Lxd1? nog meer materiaal kost: 7.
Lb5 Dd7 8.Lxd7 Kd8 9.Pxf7 Kxd7
10.Kxd1 en vervolgens pakt wit ook
nog de toren op h8.

Soms komen er in partijen fraaie
momenten voor. Hier een moment uit
de bekerwedstrijd tussen Frank
Penders en Lotte van der Wouden. Na
de openingszetten 1.e4 c5 2. c3 d6
3.d4 Pc6 4.Pf3 Lg4 5.d5 Pe5 komt de
volgende stelling op het bord:

IJsselschaak ruimt graag ruimte in
voor bijzondere partijmomenten. Er is
zelfs geld mee te verdienen. De voorzitter van De IJssel stelt 20 euro
beschikbaar voor het leukste/mooiste
partijmoment van dit seizoen.
Opsturen naar de redactie
(aad@bigberg.tweakdsl.nl) .
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justin jacobse beste snelschaker
bij seizoensopening
Het nieuwe schaakseizoen werd volgens traditie geopend met de een snelschaaktoernooi. In een voorronde met twee
groepen werd gestreden om vier finaleplaatsen.
In de eerste groep haalde Pim te Lintelo, normaliter een vaste finalist, ditmaal de finale niet. Zowel winnaar Justin Jacobse
als nummer twee Gerard van der Wouden waren hem de baas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Pim te Lintelo
Aad vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Frans Dubois
Ton van Smirren
Cor IJsselstijn

x
0
0
0
0
0
0
0

1
x
0
0
0,5
0
0
0

1
1
x
0
0
0
0
0

1
0,5
1
x
0
0
0
0

1
1
1
1
x
0
0
0

1
1
1
1
1
x
0,5
0

1
1
1
1
1
0,5
x
0

1
1
1
1
1
1
1
x

7
5,5
5
4
3,5
1,5
1,5
0

De eindstand in de tweede groep was minder verrassend.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frank Visser
Léon Jacobse
Panc Vink
Leen Boonstra
Jan Vink
Aad vd Meer
Bastiaan Rietveld

x
0
0
0
0
0
0

1
x
0
0
0
0
0

1
1
x
0
0
0,5
0

1
1
1
x
0
0
0

1
1
1
1
x
0
0

1
1
0,5
1
1
x
0

1
1
1
1
1
1
x

7
6
3,5
3
2
1,5
0

In de finalepoule eindigde de broers Jacobse op gelijke hoogte. In de noodzakelijke beslissingswedstrijd trok Justin aan het langste eind en werd
aldus de eerste winnaar van het schaakseizoen 2009/2010.
1.
2.
3.
4.

Justin Jacobse
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden
Frank Visser

x
1
0
0

0
x
0
1

1
1
x
0

1
0
1
x

2
2
1
1

Niet iedere deelnemer had trek in nogmaals drie partijtjes. Een drietal aangevuld met Frank van de Pavoordt, die de voorronde had gemist, kwam nogmaals in actie.
1.
2.
3.
4.

Frank vd Pavoordt
Sjaak in ’t Veld
Pim te Lintelo
Leen Boonstra

x
0
0
0

1
x
0
0

1
1
x
0

1
1
1
x

3
2
1
0

ledenvaria
Bij de start van het seizoen de nodige wijzigingen in de ledenlijst. Het jaarverslag meldde al de toetreding van Frank
van de Pavoordt. Daarnaast werd ook Samir Akrawi weer lid. Nieuw is ook Frank Penders. Hij woont aan de
Stevensstraat 37 in Moordrecht. Bij de jeugd drie nieuwe gezichten: Lennaert Macdaniël, Carl Schiebroek en Bonne
Jongsma.
Er was ook een aantal afmeldingen. Bij de senioren vertrok Sjoerd Rietveld. Hem wacht een druk examenjaar, gevolgd
door een hbo-studie en om zijn hersenen niet over belasten laat hij het schaken schieten. Ook Henk-Jan en Ruben
Evengroen beëindigden hun lidmaatschap bij De IJssel. Beiden zijn op de maandagavond verhinderd. Henk-Jan speelt
bovendien extern voor het Goudse Messemaker. Het resterende programma biedt hen te weinig schaakmogelijkheden. Bij de jeugd naast de al eerder gemelde afmelding van Marianne Reijm ook afmeldingen van Roel van
Ellinckhuijzen, Roan de Jong en Annemarie Reijm. Van Jelle van Blitterswijk en Hanna Planteijdt werd taal nog teken
meer vernomen, ook zij werden van de ledenlijst afgevoerd.
De familie Evengroen is verhuisd. Hun nieuwe adres is: Land voor Water 41 in Moordrecht.
Jerome Jacobse moest eind september acuut in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een gat in zijn blaas en
werd na een vier uur durend operatief ingrijpen ook nog getroffen door buikvliesontsteking. Inmiddels is hij weer thuis
en aan de beterende hand.
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schaakgeschiedenis

het otterlo van jan timman, een reconstructie

Nigel Short - 1993

In 1990 heerst Kasparov als wereldkampioen in de schaakwereld. In de
finale van het kandidatentoernooi strijden Jan Timman en Anatoli Karpov
om wie hem mag uitdagen om de
wereldtitel. Karpov wint met 6,5-2,5 en
treedt dan voor de vijfde keer in het
strijdperk tegen Kasparov. Opnieuw
delft hij het onderspit. Ditmaal met
11,5-12,5.
In 1991 start alweer het volgende kandidatentoernooi. Timman is als verliezend finalist opnieuw van de partij.
Hij klopt achtereenvolgend Hübner,
Kortschnoi en Joesoepov. Wederom
is hij finalist. Tegenstander is ditmaal
de Engelsman Nigel Short. Die versloeg op weg naar de finale Speelman, Gelfand en Karpov. De tweekamp vindt plaats in januari 1993 in
het Spaanse San Lorenzo de El
Escorial, circa 45 kilometers noordwest van Madrid. Tijdens de voorbereidingen en gedurende de match
wordt hij bijgestaan door Jeroen Piket.

Jan Timman - 1993

Na acht speelronden is de stand 4-4. Beiden hebben twee partijen gewonnen en viermaal werd het remise. De dan volgende negende partij zou de schaakgeschiedenis ingaan als de voor deze tweekamp beslissende partij.
‘De vorige drie partijen waren goed voor Timman verlopen. Toen kwam die wonderlijke negende partij, die pers en publiek
in verwarring achterliet. De partij werd op een zaterdag gespeeld. Ik hoefde niet meteen een verslag te schrijven want mijn
krant zou pas op maandag weet uitkomen. Als ik het meteen die dag had moeten schrijven, had mijn rondeverslag de
teneur gehad: Timman is gek geworden.’ Aldus Hans Ree in NIC1993/1.
Het dagblad Trouw meldde: ‘Het was een slachtpartij van de ergste soort, zo eentje waarbij pionnen met de zeis werden
gemaaid en torens voor de honden werden gegooid. Enige logica viel zo gauw niet meer te ontdekken.’
In New In Chess (NIC) 2009/3 blikt Nigel Short terug op de match tegen Jan Timman in 1993: ‘Bij 4-4 was de match in
evenwicht, maar vanaf dat tijdstip begon de match zich ten gunste van mij te ontwikkelen. Terugkijkend moet het hier zijn
waar Timman ongetwijfeld gevoeld moet hebben dat hij zijn kans had gemist: zijn aantekeningen bij de negende partij
(gepubliceerd in NIC 1993/2) zijn bitter, aanvechtbaar en voor een man die claimt een vakkundige beoefenaar van ‘De
Kunst van Schaak Analyses’ te zijn, gedeeltelijk erg onzorgvuldig.’
Hieronder de bewuste partij met het commentaar van Timman (T) in 1993 en van Short (S) in 2009.
Jan Timman (2635)-Nigel Short (2655)
San Lorenzo (9) 23-1-1993
Na driemaal 1.d4 opende Timman in
de zevende partij met 1.e4 en gezien
de winst in die partij was het niet
vreemd dat dit ook in de negende partij de beginzet was. 1.e4
S: Gezien hoe het was gegaan in mijn
voorgaande partij met zwart was
mijn probleem nu om iets te vinden
waardoor ik mij aan mijn beperkte
openingsrepertoire zou kunnen
houden indien Timman opnieuw
met e4 zou openen. Dat deed hij
inderdaad. Het was natuurlijk
mogelijk een andere opening te

spelen, zoals het Frans. Dat had ik
echter helaas niet speciaal voorbereid in de voorgaande maanden
en het leek wat laat voor een
drastische wending in de strategie.
In plaats daarvan ging ik voor een
achter de hand gehouden variant
van de Spaanse ruilvariant waar ik
niet erg vertrouwd mee was, maar
die tot problemen van een geheel
andere aard leidde.
1…e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lc6 dxc6
5.0-0 nu geen 5…Dd6 zoals in de
zevende partij maar 5…Pe7
T: Keres’ zet. Wit is praktisch gedwongen op e5 te nemen, omdat zwart
anders de pion probleemloos met
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6…Pg6 kan dekken.
S: Ondanks dat deze vroege paardzet
van Paul Keres nimmer in een van
mijn voorgaande partijen verscheen was het toch niet aan de
Timman/Piket radar ontsnapt. Een
aantal consequenties van deze
opening waren door hen tijdens
een langdurige sessie in hotel
Sterrenberg in Otterlo al uitgebreid
geanalyseerd. In tegenstelling tot
andere varianten in het Spaans
probeert zwart zijn e-pion te verdedigen door middel van een tegenaanval. De voetangel is dat wit na
het doorstaan van wat licht ongemak de pion kan inrekenen.
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6.Pxe5 Dd4 7.Dh5 g6 8.Dg5
T: Tegen Nikolic (Brussel 1988) probeerde ik 8.Pf3 De4 9.Da5, een al
erg oud idee van mij (meer dan
twintig jaar). Gedurende de voorbereidingen ontdekte Piket dat in
dit geval 9…Lg4! leidt tot bevredigend spel voor zwart.
8…Lg7 9.Pd3 f5
T: De logische consequentie van
zwart ’s spel. Slaan op f5 geeft
zwart nu een enorme ontwikkelingsvoorsprong.
10.e5 c5 11.b3
T: Een bekend motief. Na 11…Dxa1
12.Pc3 gevolgd door 13.Lb2 heeft
wit een erg goede samenwerking
tussen dame en lichte stukken.
11…h6 12.Dg3 f4 13.Df3 Lf5
14.Dxb7?
T: Ik kon de verzoeking niet weerstaan. Tijdens de voorbereiding
met Piket had ik vastgesteld dat wit
na 14.Lb2 Dd5 15.Dxd5 Pxd5
16.Pc3 Pxc3 17.dxc3 wat hoop kon
koesteren op eindspelvoordeel.
Achter het bord kwam ik echter tot
de conclusie dat zwart, met erg
nauwkeurig spel, wellicht remise
kon bereiken. Dus besloot ik de
wilde tekstzet te spelen, de inleiding tot spectaculaire complicaties
die Piket en ik in een vlaag van
enthousiasme hadden onderzocht
in De Sterrenberg in Otterlo.
Verslag in dagblad Trouw (25/1/1993):
‘”Toen Timman met zijn dame op b7
insloeg, kon ik mijn ogen niet geloven.
Regelrechte zelfmoord," was Short’s
eerste reactie. Een dag later, toen de
Brit de wildwest vertoning in de stilte
van zijn hotelkamer wat dieper had
bestudeerd, was zijn mening totaal
veranderd. Alleen zijn gezonde argwaan tegen het aangeboden torenoffer, had hem gered. "Ik moet zeggen,
dat Jan het heel diep had bestudeerd
en dat het van klasse getuigde dat hij
dit durfde te spelen."’
14…Le4 15.Dxc7 Lxd3 16.cxd3 Le5
17.Db7 Tb8 18.Da6

T: De beginpositie van onze analyses
en een bron van raadsels voor de
verzamelde pers in San Lorenzo.
Omdat zwart plotseling de al zeven
zetten in staande Ta1 kan slaan,
zonder dat wit in staat is de dame
effectief te vangen. Maar niet
alleen de mensen ter plaatse
waren verrast. Als mijn informatie
correct is meldde de BBC die dag
dat Short al op de 18e zet een
toren kon winnen, maar er de
voorkeur aan gaf de partij met een
aanval te beslissen.
S: Het eerste kritieke moment in de
partij. Timman had de keus tussen
consolidatie, het veilig stellen van
zijn extra pion en de bewijslast aan
zwart laten om zijn ambitieuze plan
te rechtvaardigen (het correcte
plan) of provocatief een toren in laten staan en zich wagen aan een
wilde pionrovende dame-excursie
(zijn gekozen beslissing). Hoewel ik
geen directe weerlegging zag na
het slaan van de toren, was het
duidelijk, gezien de snelheid
waarmee hij zijn kritieke besluit
nam, dat als ik dit zou doen ik te
maken zou krijgen met serieus
huiswerk. Zelfs nu in 2009, met
hulp van krachtige analyse apparaten, ben ik nog niet 100% zeker
of het nemen van de pion goed of
slecht was. Zeker was, dat ik in de
hoofdvariant te maken zou krijgen
met een langdurige aanval waarbij
mijn dame buiten spel zou staan.
Gegeven de complexiteit en moeilijkheid van een verdediging onder
die omstandigheden was het
nauwelijks verrassend dat ik de
voorkeur gaf aan een geheel
andere optie - bedreiging van zijn
koning. Uiteindelijk besteedde ik
maar zeven minuten aan deze uitstekende praktische beslissing.
Ongetwijfeld bedoelde Timman dit
toen hij nogal stekelig mijn spel als
‘vlug’ en ‘oppervlakkig’ beschouwde. Curieus genoeg claimde Timman ook dat hij deze voortzetting
inderdaad had verwacht. Als dit zo
is, is het nauwelijks te begrijpen
wat er in hem omging. Op de eerstvolgende zet kon ik al een loper
offeren wat hem zou verplichten
om onmiddellijk eeuwig schaak te
accepteren of een eindspel waarin
hij in geen geval beter stond. Wilde
hij werkelijk op deze manier het
voordeel van de witte stukken verspelen? Met een remise in handen
ging ik met het gevaarlijke initiatief
in feite al voor meer. Gegeven mijn
materiaalachterstand was het een
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riskante, mogelijk incorrecte, beslissing, maar niet de volgens Timman
‘beslissende fout’ en zeer zeker
niet door de varianten die hij na
afloop liet zien en waarin hij zwart’s
kansen behoorlijk onderschatte.
18…f3
T: Dit is dus de aanvalspositie waarvoor Short maar zeven minuten
nodig had. Later verklaarde hij dat
hij niet had geslagen op a1 omdat
hij er op vertrouwde dat ik de consequenties van het torenoffer op
een voor mij bevredigende wijze
had uitgewerkt. Eerlijk gezegd was
daar geen sprake van. Intuïtief had
ik er opvertrouwd dat wit, met drie
pionnen voor de toren en zijn
goede coördinatie van de stukken,
in staat moest zijn tot een aanval
op de onbeschermde koning. Daarnaast leek het mij ook niet erg
waarschijnlijk dat Short voor deze
variant zou kiezen. Piket en ik gingen er ook vanuit dat Short, aanvaller pur sang als hij is, ongetwijfeld zou gaan voor 18…f3 en
daar hadden wij onze analyses op
geconcentreerd.
In San Lorenzo waren het hoofdzakelijk Ree en Ligterink die, in nachten lange analyses, de waarheid na
18…Dxa1 probeerden te ondekken. De hoofdvariant startte met
19.De6 Tf8 20.Te1 Tf5 en nu kon
het spel twee richtingen uit:
A. 21.Pa3. Ree en Ligterink waren
beiden erg ingenomen met deze
zet en Ligterink gaf hem ook aan
in zijn rubriek in de Volkskrant.
Maar een van zijn lezers meldde
in een ingezonden brief de
pointe 21…Tc8! Die stelt zwart
in staat zich met succes te
verdedigen, omdat na 22.Pc4
Tc6 de dominante witte dame in
de val zit.
B. 21.Pc3. Deze rustige ontwikkelingszet is de meest correcte om
zwart onder druk te houden. Na
21…Td8 22.Kf1! Td6 23.Dc4
wordt het lastig voor zwart om
zich te bevrijden, b.v. 23…Le3
24.dxc3 Db1 25.d4! met gunstige complicaties.
Dit is een erg korte opsomming van
wat had kunnen gebeuren na
18…Dxa1 en laat het grootste deel
van de mogelijkheden onbesproken.
Het commentaar in Schakend Nederland 93-2 van Liafbern Riemersma:
Wit heeft drie pionnen gewonnen,
maar zwart heeft geweldige compen-
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satie. De zwartspeler, die hier al voor
het volle punt ging, had nu de keuze
uit verschillende mogelijkheden. Het
meest voor de hand ligt natuurlijk
18…Dxa1. Daarop speelt wit verrassend 19.De6! en het is onwaarschijnlijk dat zwart dan nog kan winnen,
soms moet hij zelfs oppassen. De
twee belangrijkste varianten zijn:
a) 19…Dxb1? 20.Dxe5 Kd7
21.Dxc5! (Na 21.Te1 Pc6
22.Dg7+ Kd6 heeft wit vreemd
genoeg helemaal niets en
21.La3 faalt op 21…Dxd3 waarna zwart op 22. Lxc5 gewoon
22…Pf5 doet , en op 22.Dxc5
komt 22…Pc6.) 21.Pc6 (na
21…Dxd3 22.Da7+, of
21…Dxa2 22.La3 wint wit het
paard en de partij) 22.Dd5+! Kc7
23.La3 Dxa2 24.Ld6+ en wint.
b) 19…Tf8 20.Te1 en nu kan zwart
het beste het bescheiden
20…Tf6 doen en dan zal het na
21.Dxe5 Dxe5 22.Txe5 Tf5 wel
remise worden. Minder goed is
20…Tf5 vanwege 21.Pa3 (niet
21.Pc3 Tb7 22.d4 cxd4 23.Pd5
Dxa2! En wit heeft niets meer).
Nu heeft wit goede compensatie
voor de toren; er kan volgen
21…Dxa2 22.Pc4 Dxb3 23.d4!
gevolgd door La3 en wit wint
(maar niet 23.Lb2 Tb6! 24.Dxb6
Dxb6 25.Pxb6 Lxb2 en zwart
staat beter), of 21...Dd4 22.Pc4
Dd7 (na 22…Dd5 23.Dxd5 Pxd5
24.Pd6+ wint wit de toren terug)
23.Dxd7+ Kxd7 24.Pxe5+ Kc7
(24…Kd8/d6 25.d4!) 25.La3 en
wit staat iets beter.
Short had het niet allemaal gezien,
maar speelde 18…f3 op intuïtie. Nu
volgt op 19.De6 verrassend 19…Tb6!
20.Dxb6 Dg4 en zwart wint.
Hans Ree in het verslag van de match
in NIC 1993/1:
‘Vier zetten nadat Timman de theorie
had verlaten kon Short een volle toren
pakken, schijnbaar zonder gevaar. Hij
deed het niet , onbegrijpelijk leek het,
en kwam vervolgens toch gewonnen
te staan. Had Timman dit alles thuis
voorbereid? Het moest wel. Maar wat
voor krankzinnige voorbereiding was
dat dan geweest, die eerst een toren
kon kosten en vervolgens toen Short
iets anders deed, ook tot verlies leidde? ‘Breng me niet in verlegenheid
door te vragen waarom ik die toren
niet pakte,’zei Short meteen na afloop.
Hij wist het zelf niet. Hij had er niet op
grond van berekening van afgezien,
maar door schaakinstinct. Hij had,

zoals hij zei, een rat geroken.
In Otterlo was het torenoffer tot in de
finesses bestudeerd. En ook hadden
Timman en Piket zich beziggehouden
met de varianten die zouden ontstaan
in het geval Short het offer niet aan
zou nemen. Maar niet nauwkeurig
genoeg. In de ban van de schoonheid
hadden ze waarschijnlijk, wat de meer
prozaische houding aangenomen:
‘Dat zien we later wel, als het op het
bord komt.’ En tijdens de partij leek er
bij Timman iets gebroken, nadat Short
zijn offer niet had aangenomen. Hij
stond waarschijnlijk goed, maar hij
deed geen goede zetten meer.’
19.Pc3 fxg2
T: Het alternatief was 19…Lxh2
20.Kxh2 Dh4 21.Kg1 fxg2 om door
eeuwig schaak remise te maken na
22.Kxg2 Dg4. Door Short na meer
dan vijftien minuten denken verworpen. Na 22.Da4 kan wit op winst
spelen, hoewel het onduidelijk is of
hij inderdaad beter staat na
22…Da4 23.Pxa4 gf1D 24.Kf1. Dit
soort van ongebruikelijke posities
– verder op in de partij zien we een
vergelijkbare situatie ontstaan – is
bijzonder moeilijk te doorgronden.
Ik was er daarom niet al te zeker
van of ik voor de winst zou hebben
gegaan.
20.Te1 0-0?
T: Een prettige verrassing, pas na 20
minuten gespeeld. Het alternatief
20…Tf8 bleek bij de bestudering
bijzonder moeilijk te weerleggen.
De gevolgen van 21.Da4 Dxa4
22.bxa4 zijn niet geheel duidelijk:
na 22…Ld4 heeft zwart tegenkansen.
Piket liet zien dat wit hier remise
kan maken met het grappige dubbel offer 21.Pd7!? Da1 22.Lb2!
Lxb2 23.Dg6 Tf7 24.Dg8, met
eeuwig schaak, omdat zwart niet
beter heeft dan 24…Tf8. Zoals we
zullen zien speelde deze mooie
combinatie mij later in de partij
parten.
21. De6+
T: Dit is natuurlijk de schaduwzijde
van zwart ’s rochade. Hij moet
toestaan dat zijn toren wordt
gepend wat wit tijd geeft om zijn
verdediging te organiseren.
21…Tf7

22. Pd1?
T: Een idee van Piket, maar onder
andere omstandigheden. Ik trok
weinig tijd uit voor deze zet omdat
ik – onjuist – een dameloos middenspel erg gunstig voor wit beschouwde en zwart ’s aanvalskansen na 22.Te2 ernstig overschatte. Nader onderzoek maakt
duidelijk dat na 22.Te2 Lc7 (wat
anders?) 23.Lb2 Df4 24.Dh3 wit
totaal op winst staat, omdat
24…Tf5 faalt na 25.Pe4 en wit in
veel gevallen de aanval overneemt
en twee pionnen in de plus blijft.
In een voorzichtige conclusie kunnen we stellen dat 20…0-0 als de
beslissende fout kan worden aangemerkt. Als nadere analyses ook
20…Tf8 weerleggen, zou dit betekenen dat 19…fxg2 al de beslissende fout was.
In het licht van het resultaat van de
partij zijn deze conclusies echter
waardeloos, ik verwacht dus nog
veel commentaren waarin de commentatoren de lofzang voor zwart
zullen spelen.
S: Onder druk, offerde Jan de kwaliteit
waarna we in een eindspel belandden waarin wit nauwkeurig moest
handelen.
Schakend Nederland 93-2 (Liafbern
Riemersma):
De problemen groeien wit boven het
hoofd en hij besluit maar een kwaliteit
te geven. Niet beter was 22.Te2 Lc7
23.De4 Dd6 24.Dh4 Pf5 25.Dh3 Pd4.
Hans Ree in het NRC van 23-3-2007:
Nu zou wit duidelijk in het voordeel
zijn na het simpele 22. Te2 Lc7
23.Lb2 Df4, maar hij zag spoken en
offerde een kwaliteit.
22…Dxa1 23. Dxe5 Dxe5 24. Txe5
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Hans Ree (NRC 23-3-2007): Dit eindspel staat ongeveer gelijk, maar
Timman verloor het.
24...Pc6 25. Txc5 Pb4

26. La3??
S: Timman ’s op dat moment curieuze
zelfvertrouwen in een goede afloop
kan worden afgeleid uit zijn commentaar op zet 26, in NIC, waarin
hij een waanzinnige variant geeft
waarin zwart door zijn tegenstander
op vier verbonden vrijpionnen
wordt getrakteerd. Natuurlijk had ik
geen enkel idee zo iets toe te
laten, maar Timman liet zelfs dit
roze scenario na 30 minuten nadenken varen, toen hij tot zijn
teleurstelling bemerkte dat met
enige spitsvondigheid van zwart
remise ‘het meest waarschijnlijke
resultaat’ zou zijn. Het zou voor de
hand behoren te liggen dat, vooral
na een half uur nadenken, dat
remise in dit stadium het meest
haalbare was. Niet voor de onverbeterlijke optimist die in een poging
om ‘mogelijke winstkansen te
behouden‘ behoorlijk blunderde. Na
deze misser bracht ik snel mijn
torens in stelling om zijn her en der
verspreide pionnen een voor een op
te pikken. Op de 39e zet gaf hij op.
T: Voor de tweede keer in deze partij
kom ik na bijna een half uur denken
met een feitelijke misser. Na afloop
gaf Short aan dat na 26.Lb2 wit o.k.
zou staan, terwijl ik zelf gedacht
had aan 26.d4 met na 26…Pd3 de
rustige voortzetting 27.Kg2. In dat
geval kan zwart de gevolgen van
27. ..Pc5 28.dxc5 Ta7 niet riskeren,
omdat wit 29.Pc3 speelt en een
machtig pionnenfront creëert. Door
de ‘octopus’ in plaats daarvan op
d3 te laten, kan zwart eerst de apion met tussenliggende zetten als
29…Ta8 of 29…Ta7, waarna
remise het meest waarschijnlijke
resultaat is. Teleurgesteld ging ik

voor een zet die naar ik hoopte de
winstkansen levend zou
houden, om onmiddellijk daarna te
realiseren dat die mij met nare
vooruitzichten opzadelde.
26….Pxd3 27. Tc6 Ta8?
T: Martin wijst in het bulletin correct
op het sterkere 27…Te8, een zet
waar ik meer en meer bang voor
werd naarmate Short langer begon
te denken (24 minuten in totaal).
Na 28.Pe3 Kh7, faalt 29.Pg4 vanwege 29…Pf4, terwijl 29.Ld6 faalt
vanwege 29…Tf2, zoals toeschouwers in de perskamer gedurende de partij vaststelden.
28. Td6 Txa3 29. Txd3 Txa2
T: Wit moet in staat zijn dit eindspel
remise te houden. Ongelukkigerwijze had ik nog maar 15 minuten
over en was bovendien nogal
geschokt door het schrikbewind dat
mijn hersenen de laatste vier zetten
hadden ondergaan.
30. Pe3?
T: Een slechte zet. Beter was 30.Pc3
om een bruggenhoofd te maken
voor het paard op e4.
30…Kg7 31. Kxg2 Ta5 32. Td4 Tb5
33. b4 Tbb7
T: Uitstekende techniek. Zwart hanteert het wapen van het aanbieden
van torenruil zonder dat wit ’s vrijpionnen verder kunnen opmarcheren.
34. Tc4 Tfc7 35. Tg4
T: Uit paniek geboren, na enkele
minuten denken. Maar het alternatief 35.Txc7 Txc7 36.Kf3 was eveneens hopeloos omdat na 36…Tf7!
37.Ke2 zwart 37..Tb7 speelt en het
paard naar het passieve veld c2
moet gaan waarna zwart rustig zijn
koning kan activeren.
35…Td7 36. h4
T: Na deze opnieuw in het wilde weg
gedane zet gaat het definitief mis.
36…h5 37. Tg5 Txb4 38. d4
T: Misschien meer geschikt als beginzet
38…Tf7
T: Natuurlijk, nu valt f2.
39. Td5 Tb2 Wit gaf op.
‘In Memoriam de Otterlo variant’
schreef Hans Ree in maart 2007 in
het NRC. Hij haalt daarin herinneringen op aan die hectische negende
matchpartij. ‘Wekenlang onderzochten
Nederlandse schaakliefhebbers de
stelling na 18...Dxa1. De discussie
werd vooral in de Volkskrant gevoerd,
maar ik deed er in onze krant ook aan
mee. We kwamen er niet uit en de
voorzichtige conclusie was dat
Timman en Piket in Otterlo slordig
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geanalyseerd hadden en dat het
torenoffer in feite pure bluf was
geweest.
Tijdens het Amber toernooi in Monaco
in 2007 stond in de partij tussen
Vallejo Pons en Leko na 11. b3
dezelfde stelling op het bord als in
bovenstaande partij. Leko ging alle
verwikkelingen uit de weg en speelde
kalm 11...b6. Een herhaling bleef dus
achterwege.
Zo bleek eens te meer dat al het
inventieve analysewerk dat de Nederlandse fans van Timman in 1993
hebben verricht, nu irrelevant is. De
Otterlo variant zal nooit meer op hoog
niveau gespeeld worden. De analyses
staan ook niet in de openingsboeken,
alleen in kranten en tijdschriften uit
1993. Laten we hopen dat ze ooit nog
eens gevonden worden door een
buitenaardse beschaving die het
geestesleven van de aardbewoners in
de twintigste eeuw wil vastleggen.’
Dat laatste is niet juist. In het door
Stefan Kindermann in 2005 gepubliceerde boek ‘The Spanish Exchange
Variation’ wordt ‘ter wille van volledigheid en vermaak’ de volledige partij
vermeld.
De psychologische uitwerking van het
verlies van de negende partij was zo
groot, dat Timman in de tiende partij
ver onder zijn kunnen speelde. Met
een achterstand van twee punten was
het voor de Amsterdamse grootmeester toen heel moeilijk geworden.
Zijn laatste kans verspeelde Timman
in de voorlaatste partij. Hij kwam uitstekend tot gewonnen te staan, maar
raakte door een zet van zijn tegenstander in verwarring. In plaats van
gelijk te komen, stond hij weer twee
punten achter en ditmaal definitief. De
match werd door Short uiteindelijk met
7,5-5,5 gewonnen.
Daarna ontstond een chaotische toestand in de schaakwereld. Wereldkampioen Kasparov en zijn uitdager Nigel
Short traden braken met de FIDE en
speelden hun match onder de auspiciën van een nieuwe controversiële
organisatie, de Professional Chess
Association (PCA). Kasparov won
overtuigend met 12,5-7,5. De titel van
Kasparov werd echter niet meer door
de FIDE erkend. Die WK titel was de
inzet van een plaatsvervangende
match tussen Jan Timman en de door
Short in de halve finale van het kandidatentoernooi verslagenAnatoli
Karpov. De match om de FIDE titel
werd door Karpov met 12,5-8,5
gewonnen. (Aad)
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afzeggers, goedkoop bier en vrouwelijk schoon
speelt de ijssel 3 parten
Nog voor de wedstrijd tegen Papendrecht/
Alblasserdam 3 op vrijdag 16 oktober begon
was De IJssel 3 al in de problemen. Geen
volledig team vanwege de nodige bemanningsproblemen omdat veel spelers elders
verplichtingen hadden in de vorm van
schoonmoeders, vergadering met Dirk
Scheringa, voorbereiden kerstfeest en natuurlijk kregen een aantal spelers van hun
vrouwen een speelverbod omdat er geruchten waren dat op de speellocatie het bier 50
eurocent kost. Bovendien was het op een
vrijdag, moest er worden afgereisd naar
Papendrecht en begon die dag de herfstvakantie voor de scholieren. Uiteindelijk
speelden er zes en behaalden ze het hoogst
haalbare resultaat.
Bij de tegenstanders een mix van jeugdspelers en senioren. Van die senioren hoefden
er maar twee in actie te komen omdat de
eerste twee borden onbezet bleven.
Lotte speelde voor het eerst in haar leven
een foutloze opening, waarbij haar tegen-

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

stander geen goed antwoord wist te
bedenken. Zonder een zet te doen verliet
ook deze derde, en op papier sterkste
senior, de speelzaal. Ton speelde de welpvariant van de leeuw, maar werd tijdens zijn
partij ernstig afgeleid door de prijs van het
bier. Nadat hij een foutloze opening had
gespeeld werd er dan ook snel tot remise
besloten. Aad speelde super aanvallend
spel en leek de partij snel te gaan winnen.
Na een stukoffer -blunder?- leek Aad te
gaan verliezen. Met behendig creatief spel
kon hij remise claimen nadat er drie keer
dezelfde stelling op het bord gekomen was.
Christian was deze avond veruit de beste
speler van De IJssel. Met keurig verzorgd
aanvalsspel behaalde hij met groot gemak
de overwinning. Arie speelde een stevige
partij waarbij hij in een gewonnen stelling
zichzelf de opdracht had gegeven de moeilijkste weg te vinden naar de winst. Met
name in dit laatste is hij uitstekend geslaagd. Op dit moment was het gelijkspel

Papendrecht/Alb.dam 3
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De IJssel 3

Arie Speksnijder
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Diana Gairabekova
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Aad van der Meer
Arie Macdaniël
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1
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0
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0
0
1
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1
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1
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binnen en leek ook Huibert zijn partij te gaan
winnen. Hij had een stelling waarbij al zijn
stukken gericht waren op de koning van zijn
tegenstandster en het leek voor de toeschouwers een gewonnen stelling.
Aangezien Huibert enigszins afgeleid werd
door het vrouwelijk schoon van 15 lentes
oud wat tegenover hem zat vond hij niet de
winstvariant. Hij verloor zelfs zijn partij en
vlak voor hij de partij moest staken strooide
zijn oud trainer Ton nog wat zout in de wond
met de opmerking “Ik had je liever thuis
gelaten!”. Niet terecht toen later bleek dat hij
speelde tegen de op dat moment nummer
twee van de clubcompetitie aldaar.
In de volgende wedstrijd is koploper
Messemaker 5 te gast in Moordrecht. Om
het team te motiveren heeft Ton toegezegd
dat iedere speler die dan het punt binnenhaalt voor De IJssel zich één avond op zijn
kosten mag gaan bedrinken bij schaakclub
Papendrecht/Alblasserdam. (Gerard/Aad)

Maar 50 eurocent!!!

CENTUURBAAN 960 - 2841 MH MOORDRECHT - TELEFOON 0182-372177
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groenoord 2 weer het haasje
‘L’histoire se repéte’, dat was van toepassing op de wedstrijd tussen
Groenoord 2 en De IJssel 1. Circa
twee jaar geleden stond dezelfde
wedstrijd op het RSB programma, zij
het toen in Moordrecht. De IJssel,
toen nog met beide Evengroenen en
Ordelman, won ook toen met 6,5-1,5.
Het ratingverschil bedroeg destijds
ruim 200 punten, meer nog dan de
160 van nu.
In Schiedam was er al vooraf weinig
vertrouwen in een goed resultaat
getuige de berichtgeving op de website: ‘De tweede ronde bracht het
machtige eerste team van De IJssel
naar de Boerderij voor een match
tegen ons ijzersterke 2e team. De
IJssel had het vorig seizoen "wat pech
gehad" naar eigen zeggen en was
daardoor beschamend gedegradeerd.
Groenoord-coach Piet Sodderland
verkondigde dan ook op voorhand aan
allen die maar naar hem wilden luisteren, en dat worden er langzaam maar
zeker steeds minder, dat Groenoord 2
volstrekt kansloos zou zijn. "Mijn prognose? 1,5 puntje, meer zit er niet in."
Deze psychologische blunder leidde
uiteraard onvermijdelijk tot een selffulfilling prophecy. Als een willoos lam
schuifelde ons 2e bijna en masse naar
de slachtbank.’
Rondlopend langs de borden in boerderij ‘Landsvreugd’, halverwege de
avond, was er nog weinig duidelijk
over de te verwachten uitslag. De
IJssel stond wel met 0-1 voor dankzij
een wel heel vlotte zege van Frank
tegen de op papier sterkste tegenstander. Aan het laatste bord zag het
er bij Justin wat zorgelijk uit. Drie verbonden witte pionnen waren gesteund

door dame en toren op de koningsvleugel opgerukt naar de vijfde rij. Bij
Ad, een goede stelling met een plus
pion, was het voordeel aan de kant
van De IJssel. Bij de overige borden
leek de stand redelijk in evenwicht,
wel hier en daar wat tijdvoordeel voor
de IJsselspelers.
Aan het eerste bord stond bij Samir
een eindspel op het bord van paarden
plus loper en elk zes pionnen.
Tegenstander was niet de sterke op
de website van Groenoord als eerste
bordspeler vermelde Jos van den
Dool (1972), maar reserve Marc van
Gameren. Die kreeg echter te maken
met een wel heel slechte loper en heel
weinig manoeuvreermogelijkheden.
Een afgedwongen vrijpion werd een
aanvalsobject en na veel paardensprongen was die niet meer te houden. Het eindspel stond vervolgens
straal gewonnen voor Samir, opgave
dus en 0-2. Aan het voorlaatste bord
werd Léon net als twee jaar terug
geconfronteerd met teamleider Piet
Sodderland, toen werd het remise.
Natuurlijk wilde hij nu meer. Met een
pion opstoot in het centrum had hij zijn
tegenstander met de nodige problemen opgezadeld en daardoor liep de
Groenoordse bedenktijd ernstig op. Er
moesten in korte tijd veel zetten worden gedaan en dat liep niet goed af
aan Schiedamse zijde, 0-3.
Oplopende bedenktijd aan weerszijden was er ook aan het derde bord,
waar Hans tegen Bart van der Sloot in
tegenstelling tot toen, nu wel voor de
winst ging. Hij had echter inmiddels
wel twee pionnen buitgemaakt. Met
ook nog de aanval sloeg hij in die tijdnoodfase beslissend toe. 0-4. Bij Ad
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Marc van Gameren
Ad de Veld
Bart van der Sloot
Cees Verhagen
Cas Sodderland
Serge Fedorin
Piet Sodderland
Johan Knyff

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser
Ad Multem
Wim van Vuuren
Leon Jacobse
Justin Jacobse
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was inmiddels iets geheel mis
gegaan. Hij was daarbij niet alleen zijn
pion verspeeld, maar daarnaast ook
nog een kwaliteit. Cas Sodderland kan
verrassend toeslaan. Dit deed hij in
2007 ook tegen Henk-Jan Evengroen,
maar toen verzuimde hij een opgelegde winstkans. Nu ging hij niet in de
fout en wikkelde bekwaam af naar
winst in het eindspel, 1-4.
Overschrijding van de bedenktijd
besliste vervolgens de partij van Wim
in zijn voordeel. Op het bord was daar
nog geen aanleiding toe, maar de klok
was onverbiddelijk, 1-5. Aan bord
twee kreeg Pim kreeg opnieuw te
maken met Ad de Veld. In 2007 won
hij gemakkelijk. Ook in deze partij
speelde bedenktijd een belangrijke rol.
Pim had hier een kwaliteit veroverd en
leek met enkele fraaie aanvalszetten
de winst binnen bereik te hebben. Het
kwam er niet van. Vliegende tijdnood
noopte tot afruil van veel stukken en
daardoor namen de winstkansen aanzienlijk af. Hij stuitte vervolgens op
goed verdedigingswerk en moest met
remise genoegen nemen, 1,5-5,5. Aan
het laatste bord had Justin ongeschonden de tijdcontrole gehaald.
Bovendien was zijn stelling daarna
steeds beter geworden en had hij een
plus pion. Nu waren de rollen omgedraaid, de tegenstander kwam onder
druk, moest materiaal geven en overschreed in verloren stelling de
bedenktijd (1,5-6,5).
De IJssel, van te voren op papier al
zwaar favoriet, maakte dit ook waar.
Het Groenoord team bood moedig
tegenstand maar het ratingsurplus gaf
vooral in de slotfase de doorslag.
(Aad)
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ad multem aan kop na eerste ronde rapidcompetitie
Vier speelronden (19/10, 21/12, 18/1,
1/3) met elk vijf partijen met een
bedenktijd van 15 minuten per persoon beslissen over het rapidkampioenschap bij De IJssel. Als competitiesysteem is weer gekozen voor het
oude groepensysteem dat lange tijd in
gebruik was voor de clubcompetitie.
Behalve de titel van rapidkampioen
van De IJssel zijn er in deze competitie ook startbewijzen te verdienen voor
deelname aan het VINK Top 12 toernooi. Geplaatst namens De IJssel zijn
dit jaar voor de invitatiegroep club-

kampioen Pim te Lintelo en Léon
Jacobse, in de laatste editie winnaar
van de kandidatengroep. De eindstand in de rapidcompetitie bepaalt
wie de derde deelnemer wordt in de
invitatiegroep en welke deelnemers in
aanmerking komen voor deelname
aan de kandidatengroep.
De eerste ronde ging van start met
drie groepen, twee van zes en een
van acht deelnemers, ingedeeld op
basis van KNSB-rating. In de eerste
groep waren de deelnemers aan elkaar gewaagd, van de 15 partijen

eindigden er 9 in remise. Zowel Ad als
Frank waren hier de enigen met
tweemaal winst. In tegenstelling tot Ad
verloor Frank echter ook tweemaal. In
groep twee deelde Justin de lakens
uit. Zijn score was goed voor een
tweede plaats op de ranglijst en deelname aan groep 1 in de tweede
ronde. In groep 3 winst voor Panc. Hij
was de enige met een 100%-score.
Zowel hij als nummer twee, Sjaak,
kunnen de volgende ronde in groep
twee aan de bak.

Hieronder de resultaten :
groep A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad Multem
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt
Léon Jacobse

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

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

1
0
xx
0,5
0
1

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

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

1
1
0
0,5
0,5
xx

3,5
2,5
2,5
2,5
2
2

xx
0
0,5
0
0
0

1
xx
0
1
0
0

0,5
1
xx
0
0,5
0

1
0
1
xx
1
0

1
1
0,5
0
xx
0,5

1
1
1
1
0,5
xx

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

xx
0
0
0
0
0

1
xx
0
0
0
0
-

1
1
xx
0
0
0
-

1
1
xx
0
0
0

1
1
1
xx
0
0

1
1
1
xx
0
0

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

Justin Jacobse
Rien Duine
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Wim van Vuuren
Leen Boonstra

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

Panc Vink
Sjaak in ’t Veld
Aad vd Berg
Frank Penders
Teus Boere
Aad vd Meer
Bastiaan Rietveld
Cor IJsselstijn

1
1
1
1
xx
0

1
1
1
1
1
xx

5
4
3
3
2
2
1
0

stand na de eerste ronde
Naam +groepsindeling
1. Ad Multem (A)
2. Justin Jacobse (B)
3. Pim te Lintelo (A)
Hans Lodeweges (A)
Frank Visser (A)
6. Frank vd Pavoordt (A)
Léon Jacobse (A)
Rien Duine (B)
Panc Vink (C)
10. Mick vd Berg (B)
Sjaak in 't Veld (C)
12. Gerard vd Wouden (B)
Wim van Vuuren (B)
14. Aad vd Berg (C)
Frank Penders (C)
16. Leen Boonstra (B)
Aad vd Meer (C)
Teus Boere (C)
19. Bastiaan Rietveld (C)
20. Cor IJsselstijn (C)

Bonus
punten
8
6
8
8
8
8
8
6
4
6
4
6
6
4
4
6
4
4
4
4

Start
punten
14
10
14
14
14
14
14
10
6
10
6
10
10
6
6
10
6
6
6
6

Score
1e ronde
19
23
15
15
15
13
13
19
25
15
21
13
13
17
17
7
13
13
9
5

Totaa
punten
41
39
37
37
37
35
35
35
35
31
31
28
28
27
27
23
23
23
19
15

22

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
12,5 punten. Indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor
respectievelijk A-, B-, C-, en D-groep. Afwezigen
krijgen geen bonuspunten.
Als startpunten worden voor de A-, B-, C-, en Dgroep respectievelijk 14, 10, 6 en 2 punten
toegekend. Na de 2e en 3e ronde wordt de helft
van deze startpunten in mindering gebracht.
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uitslagen en standen rsb-competitie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2D
De IJssel 1
Erasmus 4
Ashtapada 1
De Pionier 1
Groenoord 2
HZP-Schiedam 2
De Penning 1
Onesimus 2

Ap
2
2
2
2
2
2
2
2

Mp
4
4
2
2
2
1
1
0

Bp
13
9,5
8
7,5
6
7,5
5,5
7

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

2
.
x
3,5
3
.
.
.
.

3
.
4
x
.
.
.
.
3,5

4
.
.
.
x
.
3,5
.
.

5
6,5
5
.
.
x
.
.
3,5

6
.
5
.
4,5
.
x
4
.

7
6,5
.
.
.
.
4
x
.

8
.
.
4,5
.
4,5
.
.
v

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

Klasse 3A
Maassluis 1
CHESS 2
Pap./Alb.dam 2
De IJssel 2
Erasmus 5
WSV 4
HZP-Schiedam 4
Dordrecht 4

Ap
2
2
2
2
2
2
2
2

Mp
4
4
2
2
2
2
0
0

Bp
12
10
8
7,5
7,5
6,5
6,5
6

1
x
.
.
2
.
2
.
.

2
.
x
.
.
3
.
3
.

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

4
6
.
.
x
.
.
.
2,5

5
.
5
3,5
.
x
.
.
.

6
6
.
.
.
.
x
3,5
.

7
.
5
.
.
.
4,5
x
.

8
.
.
4,5
5,5
.
.
.
x

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klasse 4B
Messemaker 5
De IJssel 3
Sliedrecht 4
Moerkapelle 3
Pap./Albl. dam 3
Barendrecht 3

Ap
2
2
2
2
2
2

Mp
4
3
2
2
1
0

Bp
14
10
8
7
6
3

1
x
.
2
.
.
0

2
.
x
.
2
4
.

3
6
.
x
.
2
.

4
.
6
.
x
.
3

5
.
4
6
.
x
.

6
8
.
.
5
.
x

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

Viertallen B
De IJssel
Sliedrecht
Erasmus
Lombardijen
SO Rotterdam
Eeuwig Schaak
Pap./Alb.dam
Ashtapada
Charl. Europoort 2
Oostflakkee

Ap
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mp
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

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

1
x
.
.
.
.
.
.
.
.
1

2
.
x
.
.
.
.
.
.
1
.

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

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

5
.
.
.
.
x
2
.
.
.
.

6
.
.
.
.
2
x
.
.
.
.

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

8
.
.
2,5
.
.
.
.
x
.
.

bernard evengroen succesvol
op de toernooivelden
Net als zijn broer Henk-Jan behoort Bernard Evengroen tot de toernooitijgers. En
net als zijn broer is hij daarbij, zij het op een nog wat lager niveau, behoorlijk succesvol.
In de herfstvakantie was hij van de partij op het Schaken Overdag-toernooi in
Gouda georganiseerd door sv. Messemaker 1847. In 11 groepen van zes deelnemers, ingedeeld naar ratingsterkte, kon daar een potje worden geschaakt. Met
4,5 uit 5 trok Bernard in groep 8 aan het langste eind.
Enkele dagen later mocht hij meespelen voor de RSB in het Huttontoernooi, een
jeugdtoernooi tussen teams van de regionale bonden. Het RSB-team werd in de
B-categorie net als vorig jaar afgetekend eerste na viermaal winst en een gelijkspel. Eindscore 9 matchpunten en 12,5 bordpunten. Bernard (nog maar net Cspeler) deed daar met 3,5 uit 5 weinig onder voor zijn teamgenoten Rick Verhoog
van Krimpen a/d IJssel (4,5 uit 5) en broer Henk-Jan (4 uit 5). Het laatste halfje
kwam op naam van nummer vier Messemaker clubgenoot Wouter Schöonwetter.
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9
.
3
.
.
.
.
.
.
x
.

10
3
.
.
.
.
.
.
.
.
x

maandag
28 december
invitatietoernooi
Een schaaktoernooi voor jeugden seniorleden die zich kunnen
laten vergezellen door hun familieleden, buren, vrienden en/of
kennissen. Op die clubavond
worden de stukken op een luchtige manier gehanteerd en staat
gezelligheid voorop. Er zijn leuke
prijzen beschikbaar en om die te
winnen hoef je echt geen topschaker te zijn. Vrijhouden dus
die avond en op zoek naar
introducés!!
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uit de media
De KNSB doet er alles aan om de schaaksport meer voor het voetlicht te brengen.
Zondag 2 augustus startte de nieuwe voetbalcompetitie. De nationale topclub PSV
speelt tegen promovendus VVV. Bij de
pauze staan de PSV ‘ers met 2-0 voor.
Maar dan komen de Limburgers, 2-1, 2-2
en, nadat PSV opnieuw de leiding heeft
genomen, verslikt internationaal Dirk
Marcelus zich in de 85e minuut in de linksbuiten van VVV, Ruben Schaken, en die
maakt geen fout, 3-3. Schaken, meesterlijk!! Dat smaakt naar meer dachten ze bij
de KNSB en binnen de kortste keren werd
de competitie nog een Schaken rijker.
Gregory Schaken werd ingelijfd door de
vereniging Telstar. Zo krijg je schaken op
de perspagina’s!!!
Begin juni is de schaakcollectie van wijlen
Bobby Fischer, waarvan hij zelf beweerde
dat die wel honderd miljoen of zelfs een
biljoen dollar waard was, bij veilinghuis
Bonhams en Butterfields in New York
onder de hamer gekomen. De collectie
ging voor 45.000 dollar naar Rex
Sinquefield, gepensioneerd bewindvoerder
van een investeringsmaatschappij en
tevens oprichter en voorzitter van het
bestuur van de Schaak Club en Onderwijs
Centrum van Sint Louis. Het plan is de collectie beschikbaar en toegankelijk te maken voor bezichtiging en onderzoek. (NIC
2009/5)
Nog een andere erfenis ging onder de
hamer. Eind september werden op een
veiling eigendommen van de in 2007
overleden Zweedse filmmaker Ingmar
Bergmann verkocht. Daartoe behoorde ook
een schaakspel dat werd gebruikt in de in
1959 door hem geproduceerde film ‘the
Seventhe Seal’. In deze film daagt een
kruisvaarder de Dood uit in een partij
schaak. Het schaakspel werd verkocht
voor 1 miljoen Zweedse kronen (ongeveer
100.000 euro). Dat was vijftig maal meer
dan werd verwacht en dat ondanks een
lichte beschadiging van de witte koning.
(Sunday Times, Australië)
Een van Nederlands sterkste schakers,
Loek van Wely, vertoeft veel buiten de
landsgrenzen. De eerste maanden van dit
jaar nam hij deel aan drie open toernooien
in de USA: Foxwoods, Chicago en Las
Vegas. In NIC 09/4 en 5 doet hij verslag.
‘Rondreizen in het land waar alleen de
eerste plaats telt’. Deelnemen aan de open
toernooien in de USA is een speciale
belevenis, aldus Van Wely. Het prijzengeld
is hoog vergeleken met Europa, maar
daarnaast is er geen enkele vergoeding.
Het enige wat je krijgt is een lege kamer
met een stoel en een tafel, een notatiebiljet
en water om tijdens de partij te overleven.
Dat prijzengeld betreft dan wel met name
de eerste plaats en bedraagt zo rond de
6.000 dollar. Daaronder wordt het snel minder. In Chicago deelde Van Wely met vijf
anderen de derde plaats en verdiende met
zijn score van 5 uit 7 700 dollar en in Las

Vegas (4,5 uit 6) waar de derde plaats door
twaalf man moest worden gedeeld welgeteld 413 dollar. De eveneens derde
plaats in Foxwoods met 7 uit 9 zal wel wat
meer opgeleverd hebben, maar grootverdiener wordt je niet op zo’n trip.
‘Rising stars versus Experience, Jong talent tegen Ervaring. Sinds 2006 organiseert
de internationale hotelketen NH Hoteles
ism de Association Max Euwe Monaco in
hotel Krasnapolsky in Amsterdam dit NHschaaktoernooi. Vijf aanstormende talenten
nemen het op tegen vijf al gerenommeerde
toppers. Dat is tegenwoordig geen eenvoudige klus meer voor de routiniers.
‘Dankzij de samenwerking met de computer kan kennis veel sneller worden geleerd
en dus zien we almaar jongere grootmeesters en topspelers. De gemiddelde
leeftijd van de top tien ligt tegenwoordig
onder de dertig en dat proces zal zich
voortzetten. In zijn boek Goldene
Schachzeiten uit 1927 schreef grootmeeester Milan Vidmar (technisch ingenieur en professor aan de universiteit van
Ljubljana en lid van de Sloweense
Academie voor Kunsten en
Wetenschappen) dat de beste leeftijd voor
een schaker 37 was, dan kwamen talent,
studie en ervaring optimaal bij elkaar,’
schreef Hans Böhm in zijn rubriek in de
Telegraaf van 5 september.
Het talententeam bestond uit Amerikaan
Nakamua (22 jr, 2710), de Italiaan Caruana
(17 jr, 2670), de Chinese Hou Yifan (15 jr,
2590) en de Nederlanders Stellwagen (22
jr, 2630) en Smeets (24 jr, 2640).
Gemiddelde 20 jaar oud en een rating van
2648. De tegenstanders waren de Rus
Svidler (33 jr, 2740), de Deen Nielsen (36
jr, 2680), de Sloveen Beljavsky (56 jr,
2660), de Servier Ljubojevic (59 jr, 2550 en
de Nederlander Van Wely (37 jr, 2660).
Gemiddeld 44 jaar en een rating van 2658.
Qua rating maar weinig verschil.
In de drie eerdere edities hadden de talenten steeds gewonnen, maar nu dolf het
belofte team met 27,5-22,5 het onderspit.
Jan Smeets was met 6 punten de beste bij
de talenten en mag nu meespelen in het
eerstvolgende Amber rapid/blind toernooi
in Nice,
Met veel vertoon werd vorig jaar het eerste
Grand Slam toernooi in Bilbao tussen de
winnaars en de nummers twee van de
supertoernooien van Linares, Sofia en
Wijk aan Zee gelanceerd. Winnaar Topalov
incasseerde toen 150.000 van de 400.00 te
verdelen euro’s. Ook dit jaar vond dit toernooi plaats maar de recessie liet ook hier
zijn sporen na. Nu was er slechts ruimte
voor vier deelnemers, t.w. de winnaars
Linares (Grischuk), Sofia (Shirov), Wijk aan
Zee (Karjakin) en Nanking (Topalov). Met
ook een daling van het prijzengeld in het
vooruitzicht zag Topalov op voorhand van
deelname af, zo meldde New In Chess. Op
de website van het toernooi vermeldde
men dat de voorbereidingen voor zijn wk
match tegen Anand de reden was. De uitnodiging ging in zijn plaats naar de nummer twee van Nanking, Aronian. Die sloeg
daarmee een goede slag want hij won
begin september de dubbele vierkamp met
overmacht, 4,5 uit 6 of, in de aldaar
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gehanteerde puntentelling (3-1-0), 13 uit
18. Met 8 punten (3.0/6) werd Grischuk
tweede, Karjakin met 7 punten (3.0/6)
derde en Shirov sloot de rij met 3 punten
(1,5/6). Het prijzengeld was met 110.000
euro inderdaad beduidend minder dan in
2008. De winnaar verdiende 35.000 euro,
nummer twee 30.000 euro en nummer drie
en vier respectievelijk 25.000 en 20.000
euro.
Bij het NK voor de C-jeugd in 2005 behoorde Robin van Kampen nog tot de tegenstanders van toen nog IJsselspeler HenkJan Evengroen. De onderlinge partij
eindigde in remise. Achteraf geen slecht
resultaat voor Moordrechts super talent,
want de ster van diezelfde Robin van
Kampen steeg met stip in de schaakwereld.
Inmiddels 14 jaar oud deed hij als nationaal
kampioen bij de jeugd tot 20 jaar, de Ajeugd (!) dus, mee aan het EK tot 16 jaar in
Italië en leverde daar met een tweede plaats
een uitstekende prestatie. Hij is een van de
grootste talenten die de schaaksport in
Nederland heeft. Zijn prestaties en talent
zijn voorlopig alleen te vergelijken met die
van Jan Timman, die in 1966 net nog een
maandje jonger was toen hij kampioen bij
de A-jeugd werd. Hem wacht nu in december een tweekamp over vier partijen tegen
zijn illustere voorganger. Een volgende stap
in de ‘hang naar steeds beter worden’, aldus
Hans Böhm in de Telegraaf van 12 september.
Precies 25 jaar na hun eerste ontmoeting
om de wereldtitel in Moskou traden
Kasparov (46) en Karpov (58) op 21 september in Valencia weer tegen elkaar in het
strijdperk. Die eerste match in Moskou werd
na vijf maanden om gezondheidsredenen
door de schaakautoriteiten onbeslist afgebroken. Dat was ditmaal niet aan de orde.
Er werden 12 partijen gespeeld, 4 rapid en 8
snelschaakpartijen. Bij de aanvang
benadrukte Kasparov in het Spaanse dagblad El Pais het belang van de schaaksport
met name als sociaal middel op scholen
voor de preventie van Alzheimer. Kasparov
bleek, zoals werd verwacht oppermachtig.
Hij won drie rapidpartijen tegen Karpov één
en was zijn oude rivaal in vijf snelschaakpartijen de baas, Karpov won hier eenmaal en
tweemaal werd het remise. Eindresultaat 93 voor Kasparov. De tweekamp stond onder
leiding van de 75 jarige Nederlandse scheidsrechter Geurt Gijssen. (Diverse media)
Er moet wel iets opmerkelijks gebeuren wil
je schaken op de nieuwspagina’s van kranten krijgen. Verslagen over toptoernooien
behoren daar al lang niet meer toe. Maar
‘Grootmeester valt in slaap achter bord’ (AD
5/9) was kennelijk wel interessant genoeg.
Het betrof de Franse grootmeester Tkachief,
nummer 58 op de wereldranglijst, in een
toernooi in Chennai (India). Hij verscheen
dronken achter het bord en na elf zetten
doezelde hij weg. Het wakker schudden
door andere spelers had weinig resultaat.
Ook een opfrissing in de kleedkamer had
geen effect. Uiteindelijk werd de partij voor
hem verloren verklaard met als reden dat hij
niet in staat was de partij binnen de vastgestelde bedenktijd te voltooien. Hij mocht
het toernooi wel afmaken.
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Ook het NK is voor de pers geen hot item.
Dat ligt voor de hand omdat ook de
Nederlandse schaaktop het laat afweten.
Na het afhaken van de sponsors was er
voor de winnaar nu maar een luizige 6000
euro te verdienen en daar komende talenten niet voor. Tot dat werelds jongste
grootmeester de 15 jarige Anis Giri met de
titel aan de haal gaat. Daarmee sloeg de
schaak pr een goede slag. De eerste
Nederlandse tiener kampioen. ‘Tieners
worden ook in de schaaksport alsmaar
beter en waar ligt de grens? Zal ooit de
grens van tien jaar gepasseerd worden? ‘
vroeg Hans Böhm zich af in de Telegraaf
(26/9). Hans Klippus weidde in Het AD
(22/9) een halve pagina aan het wonderkind: Grootmeester Giri is ‘verder normaal’. Hij moet dus gewoon naar school,
vindt het vreemd dat hij geen beker of
medaille kreeg, voetbalt en tafeltennist en
heeft nog geen bestemming voor het prijzengeld. De nieuwe Nederlandse kampioen is overigens geen echte Nederlander. Zijn vader, die in Nederland werkt,
is afkomstig uit Nepal. Zijn zoon is ‘schaakNederlander’. Hij heeft geen paspoort,
maar mag wel voor Nederland uitkomen.
Zelfs de tv toonde belangstelling. In het
programma Holland Sport mocht de
nieuwe kampioen komen vertellen hoe blij
hij was.
Tiviakov hield het meespelen tijdens het
NK voor gezien. De wedstrijdleiding pikte
het niet dat hij de laatste ronde niet aanwezig zou zijn en voor die partij vooraf al
remise was overeengekomen.
Contractueel was hij ook verplicht de prijsuitreiking bij te wonen. Volgens Tiviakov
had hij de afspraak met de KNSB dat het
NK zijn meespelen in de Kroatische clubcompetitie niet in gevaar zou brengen. Dat
bleek wel het geval. Het weglopen had
consequenties: hij kreeg geen startgeld en
werd uit het Nederlandse EK team gezet.
Tijdens de opening van de Univé-vierkamp
M-Tel masters, Sofia
Kings Tournament, Bazna
Pearl Springs, Nanjing
FIDE GP 4, Nalchik
Sparkassen, Dortmund
Biel Chess Festival

in Hoogeveen was hij daarover nog steeds
woedend: ,,Zelfs een moordenaar wordt
beter behandeld! Ik ben niet gehoord, heb
geen proces gehad. Ze zeggen bij de bond
dat ik ook niet in beroep kan gaan tegen
mijn straf. De bond kan alles met een
schaker doen. Dit gebeurde niet eens in de
communistische tijd.” (Hans Klippus, AD
17/10)
Giri is inmiddels ‘hot’ in de media. Eindelijk
weer een publiekstrekker voor de
Nederlandse schaaksport? ‘Giri in de voetsporen van Tal en Fischer’ schreef Jan
Timman in NIC 2009/6, na zijn tweede
plaats in het NK Open in Dieren. Het NRC
vulde in de zaterdageditie van 2 augustus
met een interview bijna een hele pagina.
‘Mijn spel kent geen zwakheden’ zo
meldde hij aan redacteur Danielle Pinedo.
Voor zijn ouders is het schaken slechts
bijzaak. Afgesproken is dat hij eerst een
universitaire studie gaat volgen. Maar ook
dat is niet het belangrijkste. ‘Mijn moeder
wil dat ik een goed mens wordt’, aldus Giri.
‘Topprestatie: schaker Giri(15) houdt stand
tegen grote namen’ kopte het AD op 26
oktober na zijn zes remises in de Univé
vierkamp in Hoogeveen. Winnaar Tiviakov
wordt in het verslag nog net genoemd,
maar daar blijft het bij.
Als jongste grootmeester is Giri inmiddels
al weer overtroffen door de Amerikaan Ray
Robson. Met 14 jaar 11 maanden en 16
dagen oud is die op dit moment de jongste
grootmeester ooit. Leerde op 3 jarige leeftijd schaken van zijn vader. In 2007 verdiende hij in zes weken tijd zijn drie benodigde IM normen. Op 10 september dit
jaar behaalde hij in Montevideo zijn derde
grootmeesternorm.
Judit Polgar, nog steeds de sterkste
schaakster op de wereldranglijst, was voor
de negende maal aanwezig op de
vierkamp in Hoogeveen. Zij is inmiddels

1
Shirov
Ivanchuk
Carlsen
Aronian
Kramnik
Vachier-Lagrave

De top tien van de FIDE ratinglijst per 1
november 2009: 1. Topalov 2805, 2.
Carlsen 2801, 3. Anand 2788 4. Aronian
2780 5. Kramnik 2772, 6. Gashimov 2767,
7. Gelfand 2758, 8. Morozevich 2755, 9.

2
Carlsen
Gelfand
Topalov
Leko
Leko
Morozevich

3
Topalov
Radjabov
Yue
Akopian
Carlsen
Ivanchuk

4
Yue
Shirov
Radjabov
Grischuk
Yakovenko
Alekseev

Svidler 2753, 10. Leko 2752.
In vergelijk met de ratinglijst van begin juli
van dit jaar is Carlsen, inmiddels boven de
2800, nu Anand gepasseerd. Leko en
Morozevich wisselde van plaats. Nieuw bij

moeder van twee kinderen en pakte met de
deelname aan dit toernooi haar schaakcarrière weer op. Om die reden in het Dagblad
van het Noorden van 24 oktober een uitgebreid interview met de Hongaarse schaakster door Harm Vonk: Schaakkoningin Judit
Polgar. De vierkamp is voor haar een
ideaal toernooi. Niet lang van huis en dus
hoeft ze haar kinderen niet lang te missen.
Die kinderen krijgen niet, zoals zij zelf, van
jongs af een specifieke schaakopleiding.
Haar vader dacht dat elk gezond kind een
genie kon worden. ‘Daar kun je lang over
discussiëren, maar met mijn ouders praten
we er nooit meer over. Of het experiment
geslaagd is, weet ik niet. Tsa.., Susan en
Sofia (haar zussen) zijn niet zó goed
geworden. Ik wel, maar ik groeide weer op
in een andere tijd: Susan was alweer een
stuk ouder. Kijk, ik geloof dat talenten
bestaan: iemand als Fischer, iemand als
Anand. Anand hield gewoon van het spel
zónder dat hij gepushed werd. Hij was van
zichzelf een maniak Bij ons ging het ook
vanzelf, maar dat kwam omdat onze vader
en exceptioneel goede trainer was. Hij gaf
ons juist die dingen aan waardoor wij wel
van schaken móesten houden. He was
leading us. Bij de meesten staan de ouders
er achter, maar bij ons was hun invloed
groter.´ Haar doel is weer terug te keren in
de top tien van de wereld. `Maar het zal
lastig worden, zeker vanwege al die jongeren die zo goed zijn. Kijk naar Magnus
Carlsen, kijk naar Anish Giri. Soms denk ik:
‘Jeetje, ik had jullie moeder kunnen zijn!’
Internationale toptoernooien zijn er nog
steeds, ook al zou je door het ontbreken
ervan in de Nederlandse media, op KNSB
website en in Schaakmagazine het tegendeel vermoeden. Inmiddels vonden er al
vijf toernooien plaats met een vergelijkbare
sterkte als het Corus toernooi (categorie
XIX) of zelfs sterker zoals Sofia en Nanjing
met categorie XXI en Bazna met XX.
Hieronder een overzicht :
5
Dominguez
Kamsky
Leko
Bacrot
Bacrot
Gelfand

6
Ivanchuk
Nispeanu
Yakovenko
Alekseev
Naiditsch
Caruana

de top tien: Gashimov en Svidler.
Verdwenen zijn Yakovenko (5e) en
Radjabov (9e).

de wraak van maassluis
In februari dit jaar boekte De IJssel 2
in en tegen Maassluis een fortuinlijk
gelijkspel met name doordat Mick in
de slotminuten een dreigend verlies
dankzij een blunder van zijn tegenstander toch nog remise kon houden.
Een achteraf fatale uitslag voor Maassluis omdat dat dit gelijkspel in de
voorlaatste ronde net als voor De

IJssel 2 ook voor hen beslissend was
voor degradatie uit de tweede klasse.
Zelfs winst in de slotronde tegen de
latere kampioen kon hen niet redden.
Dat ene punt extra tegen De IJssel
deed hen de das om.
Qua samenstelling weinig verschil met
het voorgaande duel. Maassluis was
nu wel voltallig. Een invaller voor een
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invaller was destijds een extra handicap voor de Maassluisenaars. Bij De
IJssel nu Frank van de Pavoordt in de
plaats van Arie Macdaniël. Met uitzondering van het eerste en de laatste
twee borden was Maassluis op papier
qua rating de bovenliggende partij.
Aad en Menno kregen het echtpaar
Corry en Piet Vreeken, respectievelijk
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80 en 88 jaar oud, als tegenstanders.
Het al decennia achter het schaakbord actieve duo was op de speelavond precies 54 jaar getrouwd. Piet
was vorig jaar met 5 uit 7 topscorer en
Corry deed daar met 4,5 uit 7 weinig
voor onder. Beiden gingen ditmaal
voor remise dat werd al snel duidelijk.
Corry ging de linke variant van het
vorige treffen tegen Aad (remise) uit
de weg en koos voor een variant
waarin al snel een aantal stukken van
het bord gaan. Twee opgerukte centrumpionnen werden geblokkeerd
waarna er met naast een aantal pionnen en voor elk een loper en dame op
zet 22 een remise aanbod volgde.
Aangenomen, er zat niet meer in. Op
dat moment was de vrede bij Menno
en echtgenoot Piet al getekend. Op de
andere borden bij De IJssel zag het er
toen niet echt florissant uit. Ook Rien’s
tegenstander behoorde vorig jaar met
4,5 uit 7 tot de topscorers van het
team. Hij verraste Rien al vroeg in de
partij met een stukoffer waarvan zowel
het aannemen als het weigeren hem
in het nadeel bracht. Hij had er met

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

weinig succes veel bedenktijd in geïnvesteerd. In vliegende tijdnood ging er
niet alleen materiaal verloren, hij ging
ook nog mat (2-1). Gerard had met
knap weerwerk aan een riskant stukoffer van zijn tegenstander een stuk
overgehouden. Hij koos vervolgens
voor de aanval, maar liep daarbij ernstig averij op, resulterend in materiaal
achterstand. Bij Sjaak was de stand
nog in evenwicht. Hij kreeg een remiseaanbod, maar gezien de nadelige
stand voor De IJssel moest hij verder
aan de bak. Prompt ging hij in de fout
en verzeilde in zwaar weer. Er ging
een kwaliteit aan en dat werd later
een vol stuk. Zowel hij als Gerard gingen nog voor de foutenkans. Zwaar
weer hing ook boven het bord van
Leen. Zijn tegenstander was met zijn
aanval op de koningsvleugel net iets
sneller dan Leen op de damevleugel.
De aanval leek nog te pareren, maar
na een complete misser ging het snel
bergafwaarts en werd het definitief (31). Nadat ook Gerard en Sjaak hun
hopeloze strijd hadden gestaakt werd
dat dus 5-1. Ook Mick kon die stand

niet gunstiger maken. Aanvankelijk
stond hij zeker niet slechter, maar dat
werd anders toen zijn tegenstander
via een open f-lijn een koningsaanval
kon starten. Het werd nog bijna materiaal neutraal afgesloten, maar de vijandelijke dame kon toch wat pionnen
roven. Afgedwongen dameruil en een
verloren eindspel was daarna onvermijdelijk (6-1). De enige victorie kwam
van het eerste bord. Ook hier lang
geen zicht op winstkansen. Na een
ondoordachte dameruil van zijn tegenstander leek er een snelle winst voor
het oprapen. Na een overzien valletje
moest Frank echter een van zijn aanvallende torens ruilen en ging het
feest niet door. Hij kon wel afwikkelen
naar een paard tegen lopereindspel
met een pluspion. Dat was hem wel
toevertrouwd en bekwaam haalde hij
alsnog de winst binnen (6-2). Een
revanche voor Maassluis waarop weinig valt af te dingen en voor hen een
goede stap naar een terugkeer naar
de tweede klas. (Aad)

Maassluis

1722 -

De IJssel 2

1688

6

-

2

Michael Kroes
Marcel Bergen
Menno Poot
Gert Dijkstra
Corry Vreeken
Piet Vreeken
Paul Blok
Mojtaba Sadegnnezjad

1760
1755
1793
1793
1776
1773
1505
1620

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

1911
1720
1671
1686
1629
1596
1642
1652

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

-

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

-

winstkans verspeeld
In de wedstrijd Maassluis 1 en De
IJssel 2 kreeg Gerard van der
Wouden aan het tweede bord met
zwart te maken met wedstrijdleider
Marcel Bergen. Een dubieus stukoffer van zijn tegenstander leidde
tot goede winstkansen voor de
IJsselvoorzitter. Na een hersenkronkel op de 24e zet gingen die
echter de mist. Tot aan dat moment
was het een door Gerard prima
gespeelde partij.

13.Pd5? Wit maakt een ernstige
misrekening, het stukoffer is niet
correct. Hij krijgt er slechts een
(sterke) pion voor terug. Na 13.e5
of Pa4 is de stelling nog in evenwicht. 13...exd5 14.exd5 Pe5
15.Pxe5 dxe5 16.Lxe5 Ld6
17.Lxf6 gxf6 18.Dh5 Wit gaat voor
de aanval op h7. Na Lc2 en Td4
ziet dat er dreigend uit. 18...Kg7
Direct 18...Lf4 was wellicht nog
beter. Na 19.Lc2 f5 20.Tb1 Dd6
staat zwart prima. 19.Td4 Lf4
20.Tcc4? Het verlaten van de
onderste lijn lijkt niet zo verstandig.
20...De5! 21.Dd1 Te8 22.Kf1 Het
alternatief was 22.Te4 Dxe4
23.Txe4 Txe4. Zwart heeft dan
twee torens en een loper tegen
dame plus pion, een goede ruil.

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Het Morra
gambiet, geen onbekend terrein
voor de zwartspeler. 3…dxc3
4.Pxc3 e6 5.Lc4 a6 6.Pf3 Dc7
7.De2 Pc6 8.0–0 d6 9.Lf4 Le7
10.Tfd1 Pf6 11.Tac1 0–0 12.Lb3
Db8
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22...Lf5?? Lijkt goed gevonden, wit
kan weer niet slaan op f4 vanwege
23.Ld3+ en mat op de onderste lijn.
Wit heeft echter een veel betere zet
23.g4! En daarmee is zwart' s voordeel in een klap te niet gedaan. Er
sneuvelt een stuk. Goed voor zwart
was hier 22...b5 23.Tc3 (23.Tb4 a5
24.Te4 axb4 25.Txe5 Lxe5 26.Dd2
Lf5 27.h3 Ld6) 23...Ld7 24.d6 b4
25.Tc7 (25.Txb4? Lb5+ 26.Txb5
Dxb5+) 25...T ac8 26.Lxf7 (26.Lc4
Txc7 27.dxc7 Dxc7; 26.Tcc4 Txc4
27.Lxc4 Lc1) 26...Kxf7 27.Txd7+
Kf8 28.Tc7 Txc7 29.dxc7 Db5+]

23...b5 24.Txf4 Beter was 24.Tb4
a5 25.Txf4 axb4 26.Txf5 Dxb2.
24...De1+?? De hersenkronkel.
24...bxc4 25.Txf5 Dxh2 (25...De4,
dreigt mat op h1, 26.f3 Dd3+
27.Dxd3 cxd3 met nog een heel
lastig eindspel voor zwart) 26.Th5
Df4 27.Lc2 h6 en dit kan zwart misschien nog remise houden.
25.Dxe1 Ld3+ 26.Kg2 Txe1
27.Tcd4 en met de sterke vrijpion
in de plus ziet het er nu wel heel
zorgelijk uit voor zwart. 27...Lg6
28.Td2 a5 29.Ld1 Lb1 30.a3 La2
31.Lf3 Td8 32.b4 axb4?? (1–0)

nieuwe toppers bij de jeugd
Bij de jeugd zijn in vergelijk met vorig
schaakseizoen een aantal toppers verdwenen. Jeugdkampioene Lotte van der
Wouden en nummer twee Sydney Siahaya
hebben het jeugdschaak ingeruild voor de
seniorencompetitie. Wouter Schmahl ging
naar Messemaker in Gouda en Anneloes
Keijzer, Roan de Jong, Annemarie en
Marianne Reijm zijn gestopt met schaken.
Ruimte dus voor nieuwe toppers bij de
jeugd.
Die topposities zijn nog niet weggelegd
voor de nieuwkomers Lennaert Macdaniël,
die al eerder lid was, Carl Schiebroek en
Bonne Jongsma. De laatste nieuwkomer is
Silvain van de Berg. Een neef van jeugdleider Gerard en die is best trots met weer
een enthousiast familielid op de schaakclub. Ook met de nieuwe dame, Bonne, is
hij in zijn sas. ‘Ze is enorm leergierig en
traint zo hard dat ze nu al met groot
gemak bezig is met stap twee. Tijdens de
training ziet ze tot mijn grote verbazing al
veel goede oplossingen. Wanneer Bonne
de liefde voor de schaaksport behoud voorspel ik als jeugdtrainer dat de schaakvereniging er weer een nieuwe ruwe diamant
heeft bij gekregen. Hopelijk gaan we deze
diamant nog lang zien schitteren.’

Vrijwel de helft van de jeugdclubavond
wordt besteed aan schaaklessen. De
jeugdschaakleiding, Gerard van der
Wouden, Ton van Smirren en Sjaak in ’t
Veld, is dit seizoen versterkt met Justin
Jacobse. Ook de externe trainer Reint van
der Knijff zal voor de meest talentrijke
jeugd weer een aantal lessen verzorgen.
Naast de lessen is tot op heden de onderlinge competitie het belangrijkste gebeuren op
de clubavond. De nummer drie en vier van
het vorig seizoen, Marten en Jeroen, namen
hun kans waar en voeren nu de ranglijst
aan. Marten is nog ongeslagen en alleen
nummer drie Steven wist hem een remise te
ontfutselen. Jeroen verloor alleen van
Marten. Steven, vorig seizoen nummer 16
op de eindranglijst, is met zijn derde plaats
bijzonder goed gestart. Viermaal winst en
remise tegen de koploper. Alleen tegen
Denise dolf hij een keer het onderspit. Met 3
uit 3 behoort ook Daniël tot de hoofdrolspelers. Goede vooruitgang is er voor Bart,
Donald en Neal, inmiddels net als Tim allen
sub toppers. Bart verloor alleen maar van
de twee koplopers en dat is geen schande.
Wisselende resultaten voor Denise. Een
mooie winst tegen Steven, maar ook verlies

tegen Lennaert en remise tegen nieuwkomer Carl. Zij vormt voorlopig met Jean Fritz,
Martijn en Maikel de middenmoot. Jean Fritz
had met wedstrijden tegen de nummers
een, twee en vier wel een zwaar programma. Dat biedt wellicht perspectieven als hij
wat minder sterkere tegenstanders krijgt.
Voor Martijn blijkt de subtop op dit moment
nog te sterk. Toch al weer vooruitgang in
vergelijk met vorig seizoen. Maikel eindigde
toen als vijfde en dat was beduidend hoger
dan zijn huidige twaalfde plaats. Dat moet
beter kunnen lijkt het. Met Bonne begint de
staartgroep met een aantal debutanten. De
punten moeten hier vooral uit de onderlinge
partijen komen. Pas begonnen en toch al
driemaal remise is voor Bonne geen slechte
start. Ook de andere nieuwkomers Carl en
Silvain veroverde al een paar puntjes.
Lennaert had een aantal sterke tegenstanders, waarvan hij niet kon winnen. Bij een
wat lichter programma gaat hij ongetwijfeld
nog stijgen op de ranglijst. Voor Mohammed
is de beste van de staartgroep al een hele
prestatie, dat moet lukken. Nog geen overwinningen voor Oliver en Max. Tot nu toe
tweemaal remise tegen elkaar. Maar we zijn
nog maar pas begonnen, dus daar zal nog
wel het een en ander bijkomen.

De stand na zeven speelronden:

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

Marten Evengroen
Jeroen Box
Steven Brandsma
Daniël Rook
Bart Vervoort
Donald Huysen
Neal Twigt
Tim in ‘t Veld
Denise Reijm
Jean Fritz Boom
Martijn van Noort
Maikel Terlouw
Bonne Jongsma
Carl Schiebroek
Mohammed Karrouni
Lennaert Macdaniël
Silvain vd Berg
Oliver Sietsma
Max Palsgraaf

score

wd

w

r

v

225,2
195,7
195,0
176,7
161,7
152,0
144,0
139,3
130,3
127,0
100,0
95,3
92,0
92,0
91,0
80,7
63,7
56,7
42,0

5
5
6
3
6
6
7
5
6
7
7
5
5
6
6
5
2
5
7

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

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

0
1
1
0
2
2
3
2
3
3
4
3
2
3
3
4
0
3
5
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Bonne.

Lennaert.

Carl.
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clubkampioen op de goede weg voor titelprolongatie
Pim te Lintelo, heersend clubkampioen, is
ook dit seizoen ongetwijfeld de grootste
kanshebber voor de clubtitel. Net als voorgaand seizoen moet de concurrentie
komen van de broers Jacobse, Hans
Lodeweges, Ad Multem en Frank Visser.
Een nieuwe concurrent is Frank van de
Pavoordt.
Inmiddels zijn er zeven ronden gespeeld.
Wie is er goed gestart en bij wie ging het
minder goed? Een goede graadmeter is het
verschil tussen startrating en clubrating.
Daar uit blijkt dat de clubkampioen met viermaal winst en eenmaal remise bijzonder
goed uit de startblokken is gekomen en al
een behoorlijke voorsprong op zijn naaste
belagers heeft genomen. Een week voerde
Ad Multem de ranglijst aan, maar na verlies
in het onderlinge duel werd de pikorde weer
herstelt. Toch weer een goede competitiestart voor onze man uit Krimpen aan de
IJssel . Een verrassende goede start was er
ook voor Rien Duine. Na driemaal winst
tegen toch zeker niet de minste tegenstanders, volgde een nederlaag tegen topper Frank van de Pavoordt. Met remise
tegen de nummer twee handhaafde hij zich
echter in de top. Met de kanshebbers Hans
Lodeweges, met een vijftig procent score
kalm van start gegaan, en Frank van de
Pavoordt, verkeert hij in goedgezelschap. In
het achtervolgende peloton de overige
kanshebbers. Zij hebben al wat veren
moeten laten. Frank Visser kon de nederlagen nog redelijk compenseren met overwinningen tegen Mick van den Berg en Gerard
van der Wouden. Bij Justin en Léon
Jacobse ging dit moeizamer. Zeker de
De stand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pim te Lintelo (PL)
Ad Multem (AM)
Rien Duine (RD)
Hans Lodeweges (HL)
Frank vd Pavoordt (FvdP)
Frank Visser (FV)
Justin Jacobse (JJ)
Léon Jacobse (LJ)
Hans Kortrijk (HK)
Wim v. Vuuren (WV)
Mick vd Berg (MB)
Aad vd Berg (AB)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Gerard vd Wouden (GW)
Ton v. Smirren (TS)
Arie Macdaniël (AMC)
Bernard Evengroen (BE)
Panc Vink (PV)
Frans Dubois (FD)
Leen Boonstra (LB)
Jan Vink (JV)
Teus Boere (TB)
Lotte vd Wouden (LW)
Frank Penders (FP)
Bastiaan Rietveld (BR)
Jerome Jacobse (JeJ)
Aad vd Meer (AvM)
Sydney Siahaya (SS)
Cor IJsselsteijn (CIJ)

remise van Justin tegen Wim van Vuuren
was een narrow escape met een herhaling
van zetten met nog enkele seconden op de
klok. Ook Léon mocht over zijn remises niet
ontevreden zijn en zeker niet over het volle
punt tegen Bernard Evengroen, die in
goede positie remise aanbood maar gelijktijdig een stuk weggaf. In deze groep een
verrassende negende plaats voor Hans
Kortrijk. Hij is nog steeds ongeslagen, maar
dat zal met de nu wachtende sterkere
tegenstand wel anders worden. Gaat Hans
een gooi doen naar de titel van remisekoning? Er zat wel een mooie bij, tegen Léon
Jacobse, een plus remise zelfs. Wim van
Vuuren staat op vijftig procent. Een betere
start dan voorgaand seizoen. De eerste
zege is al binnen, voorts een aantal plus
remises. In de middengroep zijn de marges
klein, het verschil tussen nummer twaalf,
Aad van den Berg en nummer achttien,
Panc Vink, is slechts achttien punten. De
volgorde kan dus snel wisselen. Hier een
onverwacht mooie plaats voor Ton van
Smirren ondermeer dankzij een overwinning tegen Teus Boere en goede remises
tegen Bernard Evengroen en Hans Kortrijk.
Wat mager is de score van de voorzitter,
twee nullen en driemaal remise. De staartgroep wordt aangevoerd door Frans Dubois
en Leen Boonstra. De laatste had wel een
heel desastreuze competitiestart. Hij was
dan wel de enige die wel won van Ton van
Smirren, maar dat was dan ook zijn enige
winstpartij. Het verplichte rapidtempo tegen
Bernard Evengroen, tweemaal, was met
eenmaal remise geen succes. Daarnaast
ook nog nullen tegen zijn teamgenoten Aad

gr

resultaten t/m ronde 7

gt

avc na

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

LJ 1, HL 1, AM 1, FV 1, HL 0,5
JJ 1, FvdP 0,5, FV 1, PL 0, HL 0,5, RD 0,5
BE 1, WV 1, FvdP 0, GW 1, AM 0,5
PL 0, JJ 0,5, MB 1, AM 0,5, PL 0,5
AM 0,5, RD 1
MB 1, AM 0, PL 0, GW 1
AM 0, GW 0,5, HL 0,5, SV 1, WV 0,5
PL 0, MB 0, WV 0,5, HK 0,5, BE 1, AB 1
PV 1, AMC 0,5, FD 0,5, LJ 0,5, TS 0,5, PV 1
GW 0,5, RD 0, LJ 0,5, JJ 0,5, AMC 1
FV 0, LJ 1, HL 0
AMC 0,5, LB 1, GW 0,5, TB 0,5, LJ 0
LB 1, JJ 0
WV 0,5, JJ 0,5, AB 0,5, RD 0, FV 0
JeJ 1, TB 1, BE 0,5, LB 0, HK 0,5
AB 0,5, HK 0,5, FD 1, WV 0
RD 0, LB 0,5, TS 0,5, AvM 1, LJ 0, LB 1
HK 0, JV 1, BR 1, FP 1, HK 0
FP 1, AvM 0,5, HK 0,5, AMC 0
SV 0, AB 0, BE 0,5, TS 1, BE 0
PV 0, CIJ 1, SS 1, FP 1
BR 1, TS 0, SS 0,5, AB 0,5, CIJ 0,5
FP 0, SS 1, BR 1
FD 0, LW 1, CIJ 1, BR 1, PV 0, JV 0
TB 0, CIJ 1, SS 1, FP 0, PV 0, AvM 1, LW 0
TS 0, SS 1
FD 0,5, BE 0, BR 0
CIJ 1, JeJ 0, BR 0, TB 0,5, LW 0, JV 0
SS 0, BR 0, FP 0, JV 0, TB 0

1x
1x

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

1x
1x
3x
2x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
3x
2x
3x
1x
5x
2x
1x
1x

van den Berg en Sjaak in ’t Veld. Bij de
overigen gaat het vooral om onderlinge
wedstrijden in de staartgroep. Voor Jan
Vink en Teus Boere bijna in alle gevallen
een honderd procent score. Cor IJsselstijn,
Bastiaan Rietveld en de van de jeugd
overgekomen Sydney Siahaya zitten hier in
de hoek waar de meeste klappen vallen.
Bastiaan was van hen de sterkste en was
daarnaast erg in zijn sas met zijn winst
tegen Aad van der Meer. Sydney haalde
verrassend nog een halfje tegen Teus
Boere binnen. Ook voor debutant Frank
Penders en Lotte van der Wouden waren zij
geen probleem. In de onderlinge partij
waren zij aan elkaar gewaagd, maar trok
Frank uiteindelijk aan het langste eind.
Tegen de Vinken en Frans Dubois liep het
voor hem minder goed af. Onderaan de
ranglijst bungelt ook Aad van der Meer. In
zijn nog maar drie gespeelde wedstrijden
haalde hij alleen het niet onverwachte halfje
tegen Frans Dubois binnen.

Twee nieuwe deelnemers:
Frank v.d. Pavoordt en Frank Penders.

start
rating
1828
1738
1634
1813
1798
1783
1723
1753
1514
1679
1708
1604
1619
1694
1380
1544
1589
1469
1499
1664
1425
1454
1365
1440
1335
1395
1484
1350
1320

club
rating
1967
1817
1745
1820
1828
1770
1706
1691
1614
1665
1679
1576
1612
1603
1479
1560
1571
1502
1487
1524
1449
1423
1374
1385
1284
1386
1389
1196
1035

waarde
cijfer
96
78
71
78
79
73
67
66
59
64
65
56
59
59
49
55
56
51
50
53
48
46
43
44
38
44
44
34
27

totaal
score
459
376
351
349
349
303
298
292
288
282
277
256
252
251
241
240
239
238
221
214
199
191
182
171
166
160
156
124
102

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 (1/9/2009) 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 eerste periode waren Pim te Lintelo (A), Rien Duine (B), Hans Kortrijk (C) en Ton van Smirren (D).
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