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:
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:
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e-mail: gerardvdwouden@planet.nl
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:
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2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-40689252
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

Penningmeester

:

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

Zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

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

Wedstrijdleider
intern

:

Zie secretaris

Jeugdschaak

:

Zie voorzitter

Materiaalbeheer

:

Teus Boere, Pijlkruid 6, 2841 SV Moordrecht,
tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

Contributies

:

Senioren
Jeugd
(t/m 20 jaar)
Donateurs

in dit nummer o.a.:
het schaakjaar 2009 in vogelvlucht
gezellig invitatietoernooi
besluit 2009
de ijssel 2 houdt zicht op promotie
en toen waren er nog acht
messemaker ditmaal te sterk in
jeugdmassakamp
twintig jaar de ijssel 3
de ijssel 1 dichtbij kampioenschap
ijsseljeugd doet veel ervaring op
op klim-op-toernooi
viertal middenmoter in spannende
competitie
de ijssel op corus 2010
prolongatie clubkampioenschap
nog geen gelopen koers
jeroen box op kop in jeugdcompetitie

€ 90,-€ 37,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45,-- (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

Bij de voorplaat:
Impressie van het invitatietoernooi.
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van de redactie
Bij een nieuw jaar past een terugblik
op het achterliggende jaar, inmiddels
traditie voor IJsselschaak. Er passeerde weer heel wat de revue in de
schaakwereld. De IJssel besloot het
jaar met een gezellig invitatietoernooi.
Met jong en oud achter de borden en
in gezelschap van veel schaakvrienden
werd 2009 uitgeluid. De moeite waard
voor de voorpagina, vond de redactie.
Voor wat betreft de RSB-competitie
zijn de verwachtingen dit jaar hoog
gespannen. Het verloren terrein moet
worden teruggewonnen. Bij het derde
team is dit inmiddels het geval. Hun
tweede plaats is goed voor promotie
naar de 3e klasse. Een mooie bekroning van hun 20 jarig bestaan, dat nog
eens extra wordt belicht. De twee
andere teams voeren de ranglijst aan,
maar de beruchte laatste loodjes kunnen nog roet in het eten strooien.
Teamleiders doen meer of minder uitgebreid verslag. Een vijfde 8-0 werd
bijgeschreven in de boeken en driemaal werd het 7-1.
Minder goed verging het het bekerteam in de strijd om de RSB beker. Het
zat niet mee, zelfs vrouwe Fortuna liet
het afweten. Een andere bekercompe-

titie, die van De IJssel zelf, is inmiddels
gevorderd tot de kwartfinales. Tophit
was de 93e editie van het Bergenduel
met een verjaarscadeautje voor de
secretaris.
De strijd om het clubkampioenschap is
nog geen gelopen koers leert het competitieoverzicht. Nog twee titelkandidaten, zo lijkt het. Er is nog één deelnemer die nog geen enkele partij wist te
winnen. Bij de rapidcompetitie strooide
koning winter voor een aantal titelkandidaten roet in het eten. Ook hier nog
maar twee kanshebbers.
Voor de jeugd viel er veel te beleven.
Een verloren massakamp tegen
Messemaker roept om revanche. Er
zal dan op oorlogssterkte worden aangetreden. Toppers lieten zien dat zij op
het Klim-Op toernooi lang niet kansloos waren. Bovendien, al doende leert
men en dat is belangrijk. Voor de clubtitel bij de jeugd twee duidelijke kanshebbers, maar een nieuw gezicht kan
best nog eens voor verrassingen zorgen.
De rating is tegenwoordig de spiegel
van de schaakprestaties. Gaat die
omhoog, dan ben je goed bezig en
omgekeerd is het tegendeel het geval.

programma de ijssel 2010
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)
(do)
(wo)

(za)
(wo)

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
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Het overzicht van de ratingontwikkeling
laat zien hoe het er op dit moment bij
staat. Bovenaan een nationale topper,
nummer 233 op de Nederlandse ranglijst. Dat is pas sinds kort mogelijk,
want de wisseling van schaakfederatie,
van Irak naar Nederland, had heel wat
voeten in de aarde.
Gevarieerd nieuws uit de media met
o.a. de liefde voor schakende mannen,
wereldkampioenen op de 200e verjaardag van de oudste schaakclub, een
opvallende blunder, het Nokkiagambiet
en een misleidend schaakprobleem.
Op de laatste pagina’s was nog net
ruimte voor een succesvol optreden
van IJsselschakers op Corus. In het
volgende nummer meer Corus nieuws.
Dan ook een verslag van het RSB
jeugdkampioenschap waar Lotte van
der Wouden kampioene bij de meisjes
C werd en zich plaatste voor het NK.
Bijdragen voor dit volgende nummer,
dat in april zal verschijnen, zijn weer
van harte welkom. Met bijzondere partijmomenten is ook nog geld te verdienen. De voorzitter van De IJssel stelt
20 euro beschikbaar voor het leukste/mooiste partijmoment van dit seizoen.
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het schaakjaar 2009 in vogelvlucht
Na winst 4,5-2,5 winst in de tweekamp
werd Topalov de nieuwe uitdager van
wereldkampioen Anand. De wk-match
zal in april komend jaar in Sofia
plaatsvinden. Begin 2009 ontving de
wereldkampioen de schaakoscar voor
2008, de tweede op rij dus. De cyclus
die de daaropvolgende uitdager moet
opleveren is inmiddels een eind
gevorderd. Voor de kandidatenmatches, die in het laatste kwartaal
van 2010 plaatsvinden, hebben
Kamsky (verliezer van de tweekamp

tegen Topalov), Gelfand (winnaar
Word Cup) en Aronian (winnaar GP
cyclus) zich inmiddels geplaatst.
Daarbij komen vervolgens nog de verliezer van de wk-match Anand of
Topalov, de nummer twee van de GP
cyclus (kanshebbers Radjabov of
Grischuk), de twee hoogst geplaatsten
op de ratinglijst obv gemiddelde ratings juli 2009 en januari 2010 (kanshebbers Carlsen en Kramnik) en vervolgens een nog door de organisator
van de kandidatenmatches aan te

wijzen deelnemer (rating > 2700).
Na de drie GP toernooien in 2008
vonden er in 2009 nog twee toernooien plaats in Nalchik en Jermuk.
Ook dit jaar was er weer een Grand
Slam toernooi tussen de winnaars van
de toptoernooien in Linares, Sofia,
Wijk aan Zee en Nanjing (2008).
Hieronder een overzicht van de top
zes in deze en andere toptoernooien
van het afgelopen jaar.

toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

Nanjing (6) *
Sofia (6)
Nice** (12)
Linares (8)
Moskou (10)
Bilbao (4) GS
Dortmund (6)
Bazna (6)
Wijk aan Zee (14)
Nalchik (14) GP
Jermuk (14) GP
Biel (6)
Londen (8)
Poikovsky (10)
San Sebastian (10)

21
21
21
21
21
20
20
20
19
19
19
18
18
18
18

Carlsen
Shirov
Aronian
Grischuk
Kramnik
Aronian***
Kramnik
Ivanchuk
Karjakin
Aronian
Ivanchuk
Vachier-Lagrave
Carlsen
Motylev
Nakamura

Topalov
Carlsen
Kramnik
Ivanchuk
Ivanchuk
Karjakin
Leko
Gelfand
Aronian
Leko
Aronian
Morozevich
Kramnik
Gashimov
Ponomariov

Yue
Topalov
Anand
Carlsen
Carlsen
Grischuk
Carlsen
Radjabov
Radjabov
Akopian
Gelfand
Ivanchuk
Adams
Sutovsky
Svidler

Radjabov
Yue
Carlsen
Anand
Aronian
Shirov
Yakovenko
Shirov
Movesian
Grischuk
Kasimdzhanov
Alekseev
Howell
Inarkiev
Kasimdzhanov

Leko
Dominguez
Morozevich
Radjabov
Anand

Yakovenko
Ivanchuk
Topalov
Yue
Gelfand

Bacrot
Kamsky
Carlsen
Bacrot
Leko
Gelfand
Nakamura
Rublevsky
Vallejo

Naiditsch
Nispeanu
Dominguez
Alekseev
Alekseev
Caruana
Short
Bolognan
Movesian

* tussen haakjes het aantal deelnemers, ** Amber toernooi met rapid- en blind partijen, *** nr. 2 van Nanjing 2008 ipv Topalov.

Het was, zo blijkt, opnieuw een succesvol jaar voor Aronian, Carlsen en
Ivanchuk. Ook Kramnik meldde zich
weer uitdrukkelijk in de top. Voorts
lieten ook Shirov en Gelfand, winnaar
van de FIDE World Cup, zien dat zij
nog lang niet zijn afgeschreven.
In Budva (Montenegro) werd de Rus
Tomashevsky de tiende Europees
kampioen, zijn landgenoot Malakhov
eindigde als tweede en de derde
plaats was voor Georgiër Jobava. Lilit
Mkrtchian uit Armenië won in Sint
Petersburg bij de vrouwen. Magnus
Carlsen werd in Moskou winnaar bij
het WK snelschaak voor Anand en
Karjakin. Maxim Matlakov en Olga
Girya uit Rusland werden gekroond tot
de besten bij de oudste jeugd (16-18
jaar). Bij de junioren (tot 20 jaar) gingen de titels naar Maxime VachierLagrave uit Frankrijk en Swaminathan
Soumya uit India.
Het Europees kampioenschap voor
landenteams in Novi Sad werd bij de
mannen gewonnen door het team van
Azerbeidzjan, voor Rusland en de
Oekraïne. Bij de vrouwen ging de titel

naar Rusland gevolgd door Georgië
en de Oekraïne. De Europacup voor
clubteams ging ook dit jaar naar
Rusland, winnaar werd EconomistSGSEU met o.a. de Russen Alekseev
en Tomashevsky, de Chinezen Hua
en Xiangzhu en Eljanov en Moiseenko
uit de Oekraïne.
In Valencia verschenen de kemphanen van weleer, Kasparov en Karpov , weer achter het bord voor een
tweekamp (4 rapid- en 8 snelschaakpartijen). Kasparov won met 9-3.
Top 10 FIDE ratinglijst 1-1-2010 met
tussen haakjes de posities begin
2009: 1.Carlsen 2810 (4), 2.Topalov
2805 (1), 3.Anand 2790 (2), 4.Kramnik
2788 (7), 5.Aronian 2781 (8),
6.Gelfand 2761 (15) 7.Ghasimov 2759
(19), 8.Wang Yue 2751 (13),
9.Grischuk 2750 (14), 10. Ivanchuk
2749 (5). Verdwenen uit de top 10:
Morozevich (3), Radjabov (6),
Yakovenko (9) en Leko (10).
Door het ontbreken van een hoofdsponsor en daardoor een minder
aantrekkelijk prijzengeld ontbraken dit
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jaar nog meer nationale toppers op de
deelnemerslijst van het NK dan vorig
jaar. De 15-jarige Anish Giri nam de
titel van Jan Smeets over en werd
daarmee de jongste Nederlandse
kampioen ooit. Friso Nijboer werd
tweede en Sipke Ernst en Dimitri
Reinderman deelden de derde plaats.
Bij de vrouwen ging de titel voor de
tiende keer achter elkaar en voor de
elfde keer in totaal naar Zhaoqin
Peng. Robin van Kampen uit Bussem
werd kampioen bij de A-jeugd en
Leonore Braggaar uit Leiden winnares bij de meisjes. Erik van den Doel
werd de eerste NK intenetschaak.
Op het EK in Budva (Montenegro)
was Sokolov met een vijfde plaats de
beste Nederlander. Bij de vrouwen
werd Peng in St. Petersburg bij de
vrouwen 33e. Alle Nederlandse deelnemers aan de eindstrijd om de FIDE
World Cup (L’Amie, Nijboer, Sokolov,
Tiviakov) werden in de eerste ronde
uitgeschakeld.
Op het WK en EK viel de Nederlandse
jeugd niet in de prijzen. Op het WK in
Turkije waren de beste resultaten een
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gedeelde zevende plaats voor Benjamin Bok (12-14 jaar) en Robin van
Kampen (14-16 jaar) bij de jongens en
een twaalfde plaats voor Lisa Schut
(14-16 jaar). Bij het EK in Italie was er
bij de jeugd tot 16 jaar een tweede
plaats voor Robin van Kampen en een
15e plaats voor Benjamin Bok bij de
jongens en bij de meisjes een derde
voor Lisa Schut en een vierde voor
Anne Haast. Bij het WK voor junioren
(tot 20 jaar) in Argentinië was Nederland niet van de partij.
Op het EK voor landenteams eindigde
Nederland (Smeets, Stellwagen,
L’Amie, Werle, Ernst) bij de mannen
op de negende plaats en bij de
vrouwen (Peng, Muhren, Schuurman,
Schut, Bensdorp) als veertiende. HSG
uit Hilversum werd net als in 2008
clubkampioen van Nederland.
Het Schaakfestival Groningen
(voorheen Harmonietoernooi) werd
gewonnen door de 13 jarige jeugdkampioen van Oekraine Ilya Nyzjnk
voor Dimitri Reinderman en Jan Werle.
Erwin l’Amie won het NK Open,
Sergei Tiviakov het Univé (voorheen
Essent) toernooi in Hoogeveen en de
Pool Michal Krasenkow het Hogeschool Zeeland toernooi in Vlissingen.
Op 16 januari overleed schaakjournalist Berry Withuis en op 28 mei IM Rob
Hartoch.
Top 10 KNSB ratinglijst 1-11-2009:
1. Tiviakov 2664, 2. Smeets 2649,
3. Van Wely 2640, 4. Stellwagen 2623
5. Piket 2622 6. L’Ami 2600, 7. Giri
2586, 8. Timman 2583, 9. Van den
Doel 2581, 10. Reinderman 2569.
Eind 2009 in de top 100 van de FIDE
ratinglijst vier Nederlanders : 61e

Serge Tiviakov met 2664, 83e Loek
van Wely met 2652, 84e Ivan Sokolov
met 2652 en 88e Jan Smeets met
2650.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB ging de titel dit jaar naar
Bonne Pel van SO Rotterdam. De
kampioen van 2007 en 2008 Oscar
van Veen van RSR Ivoren Toren
eindigde ditmaal als tweede.
Reint van de Knijff en zijn zus
Henrieke van de Knijff, beiden van
Messemaker 1847, veroverden de
titels bij de A-jeugd. Het team van
Charlois Europoort 2 werd eerste bij
de clubs en promoveerde naar de
KNSB. Bij de viertallen wonnen
Sliedrecht en Messemaker 1847. De
RSB beker ging dit jaar naar Krimpen
a/d IJssel en de snelschaaktitel naar
Charlois Europoort.
Wisseling van de wacht bij het RSBbestuur. Voorzitter Teun Koorevaar
werd opgevolgd door Arjen Postma,
maar voor 1e en 2e secretaris, Kees
van der Waal en Pieter Pons, konden
geen vervangers worden gevonden.
Het ledental daalde van 2062 naar
1915 leden (incl. 68 dubbelleden).
Bij De IJssel was het vertrek van een
aantal steunpilaren de belangrijkste
oorzaak van een dramatisch RSBseizoen, alle drie de teams degradeerden. In de viertallencompetitie
greep het IJsselteam door een gelijkspel in de laatste ronde net naast de
titel. Het bekerteam sneuvelde in de
eerste ronde tegen cupfighter Rokado
uit Nieuw-Beijerland. In het kader van
het 45 jarig bestaan trad De IJssel op

als gastheer voor het RSB snelschaakkampioenschap voor teams. In de
groep voor teams uit de 1e en 2e
klasse RSB zegevierde het team van
De IJssel bestaande uit Samir Akrawi,
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en
Léon Jacobse.
Verlost van de concurrentie van de
Evengroenen sloeg Pim te Lintelo toe
in de strijd om het clubkampioenschap. Justin Jacobse won de
Zilveren Dame en Frank Visser de
Hoekveld trofee. Ook de titel bij het
rapidschaak werd een prooi voor
Frank Visser. Een druk bezet invitatietoernooi werd gewonnen door het
team Bernard, Jan, Marten en Ruben
Evengroen. Het VINK Top 12-toernooi
kreeg dit jaar met Jan Evengroen een
Moordrechtse winnaar. Met anderhalve punt voorsprong op Arjan
Hennink (WSV) en Gerard van
Ommeren (Moerkapelle) trok hij aan
het langste eind.
Een groeiende belangstelling bij het
jeugdschaak. Aan het slot van het
seizoen 2008/09: 25 jeugdleden. In
twee massakampen deed de
IJsseljeugd weinig onder tegen de
jeugd van het Goudse Messemaker.
In Gouda werd nipt verloren en in
Moordrecht werd het een gelijkspel.
Lotte van der Wouden prolongeerde
haar clubtitel. Bij de RSB-jeugdkampioenschappen prolongeerde HenkJan Evengroen zijn eerste plaats bij
de B-Jeugd en debuteerde Bernard
Evengroen met een tweede plaats bij
de C-jeugd. Bij het NK deden zij
echter niet mee in de strijd om de
podiumplaatsen. (Aad)

lot beslecht uitschakeling bekerteam
Op voorhand leek de loting voor de
RSB-bekercompetitie dit jaar niet
ongunstig. Dat was een aantal jaren
wel het geval met tegenstanders als
RSR Ivoren Toren en Rokado.
Kansen op het bereiken van de derde
ronde leken reëel. In bekerwedstrijden
kan het echter soms raar gaan. Het
gaat om vier borden en een ongelukkige verliespartij kan zomaar catastrofaal zijn. In de eerste ronde werd het
een dubbeltje op zijn kant en in de
tweede ronde rolde het muntstuk net
verkeerd.
Tegenstander in de eerste ronde was
het viertal van de Hoeksewaard. Een

vereniging waarvan het eerste team
net als van De IJssel uitkomt in de 2e
klasse van de RSB. Qua rating was
het IJsselviertal op papier echter duidelijk favoriet.
De start in Numansdorp was veelbelovend. Pim kwam met wit erg goed
uit de opening en had zijn tegenstander volledig onder druk. Na tien zetten
was het overwicht al zo groot dat zijn
tegenstander genoodzaakt was om
een pion te geven om niet onder de
voet gelopen te worden. Er ontstonden echter veel zwaktes in zijn stelling
en op de 23e zet werd er een kwaliteit
winst gemaakt en de rest was simpel.
Ad die was ingevallen voor Hans
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Lodeweges, die zich ziek had gemeld,
speelde een goede partij en zette De
IJssel op een 1-0 voorsprong.
Vervolgens ging de tegenstander van
Pim in verloren stelling op de 33e zet
door zijn vlag. Tussenstand 2-0.
Het leek een simpele overwinning te
worden, maar toch ging het nog bijna
de verkeerde kant op. Léon die een
pion voor stond maar wel met een
kleine verzwakking in zijn stelling liet
zich nog verrassen. In het dame eindspel kon de dame van zijn tegenstander binnendringen. Hij kwam vervolgens een pion achter en werd uiteindelijk mat gezet (2-1). Samir die de
hele partij in een gesloten stelling met
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nog alle pionnen op het bord moeizaam aan het manoeuvreren was leek
na wat tactische verwikkelingen in het
voordeel te komen. Samir had een
pion extra maar zijn tegenstander had
een gevaarlijke vrijpion die voor veel
problemen zorgde. Nadat Samir een

1.
2.
3.
4.

De Hoeksewaard

1726

-

De IJssel

Walter van Dijk
Bas van Dijk
Rob Bedeaux
Cees.v.d. Velden

1824
1762
1725
1591

-

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Ad Multem
Léon Jacobse

Tegenstander in de tweede ronde was
het team van Onesimus. Het eerste
team speelt een klasse hoger dan De
IJssel, maar de verschillen zijn klein.
Vorig seizoen werd de onderlinge
wedstrijd nipt verloren.
Op 7 december in Moordecht kwam
De IJssel al snel op voorsprong dankzij een vlotte winstpartij van Pim. Dat
was een mooie basis voor een overwinning. Het kreeg echter niet het
gewenste vervolg dat beduidend meer
tijd vroeg. Het werd 1-1 door verlies
van Hans, die de complicaties van de
stelling niet de baas kon binnen de
hem toegemeten tijd. Met nog een
De IJssel
1.
2.
3.
4.

stuk verloor, maar wel wat pionnen ter
compensatie oppikte, werd het erg
spannend. Samir wist keurig de
gevaarlijke vrijpion buit te maken en
met nog 40 seconden tegen bijna 2
minuten bood hij remise aan met een
dame en 4 pionnen tegen dame en

Samir Akrawi
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Frank Visser

1826

1

-

3

(2270)
1905
1802
1770

0
0
0
1

-

1
1
1
0

flink aantal zetten te gaan overschreed hij in een complexe stelling
de tijd. Ook Samir had veel bedenktijd
nodig voor hij de beslissing kon forceren. Nadat hij de aanvallende acties
van zijn tegenstander had gepareerd,
besliste hij de partij met een knap
berekend stukoffer (2-1). Frank slaagde er echter niet in de definitieve winst
binnen te halen. Een aanvallende
actie rond de tijdcontrole had geen
succes en resulteerde zelfs in stukverlies en een winnend eindspel voor
zijn tegenstander (2-2).
Bij een gelijke stand moeten snelschaakpartijen de beslissing brengen.

loper en 1 pion. Zijn tegenstander weigerde en speelde vanwege de tussenstand door op tijd, en verloor uiteindelijk zelf op vlag, met voor Samir nog
3 seconden op de klok. (Pim)

Dat zag er in eerste instantie opnieuw
goed uit. Samir boekte de eerste winst
en vervolgens had ook Pim de winst
voor het oprapen. Bij het uitvoeren
van de beslissende zet overzag hij
echter dat hij zelf schaak stond.
Resultaat partij verloren en 1-1. Bij
Hans was het vervolgens weer seconden werk, maar ditmaal met drie
seconden in zijn voordeel (2-1).
Opnieuw kon Frank echter de definitieve winst niet binnen halen, weer 2-2
dus. Loting is vervolgens het voorgeschreven vervolg en hierbij viel de
euromunt op de voor de Rotterdammers gunstige zijde. (Mick)

1867

-

Onesimus

1755

2

-

2

(2-2)

(2270)
1821
1905
1876

-

Marcel Tillemans
Anton Moolenaar
Marcel vd Linden
Martin Rensen

1635
1879
1810
1695

1
0
1
0

-

0
1
0
1

(1-0)
(1-0)
(0-1)
(0-1)

( ) = uitslag snelschaakpartijen

messemakers niet te porren
voor zuidplaspromotie
Het leek een leuk idee, het inluiden van de nieuwe gemeente Zuidplas met een schaakwedstrijd tussen Messemaker
en een Zuidplasteam. Het idee kwam van oud-lid Ronald Mandersloot. Een leuk idee, dat vond ook Messemaker
coryfee Ab Scheel. ‘ik ga er mee aan de slag’ meldde hij enthousiast. Onder het motto ‘Schaakverenigingen promoten nieuwe gemeente Zuidplas’ ging het project van start. De planning was Zaterdagmiddag 2 januari in De Zespunt.
Het kostte niet veel moeite een sterk team op de been te brengen: Jan en Henk-Jan Evengroen, Edo Pouwelse,
Gerard Nieuwenkamp, Gerard van Ommeren, Boudewijn Weijermars, Pim te Lintelo en Samir Akrawi. Allen vonden
het een leuk idee. Ronald Mandersloot was beschikbaar als teamleider. Alles in kannen en kruiken, zo leek het.
Totdat op 7 december Ab Scheel meldde dat hij geen team op de been kon brengen. ‘Je gelooft het niet, ik heb 24
leden aangeschreven, waarvan er 7 reageerden met 3 positief antwoorden. Een daarvan is zelfs nog niet zeker!! Ik
moet je dus helaas teleurstellen. Ik weet niet wat het bij Messemaker is, ik krijg ze niet meer in beweging!’ aldus Ab.
Zonder tegenstander geen wedstrijd, het gebeuren werd dus afgeblazen. Jammer van de desinteresse bij de toekomstige Zuidplasbewoners.
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gezellig invitatietoernooi besluit 2009
Een toernooi waarvoor
leden gasten uitnodigen
en dat daarnaast de
term gezelligheid hanteert is al jaren de toernooiformule van het
invitatietoernooi bij De
IJssel. Een toernooi
voor zowel senioren als
jeugd. Voor de jeugd
betekende dat een paar
uurtjes later naar bed,
maar vanwege de kerstvakantie was dat geen
probleem. Het deelnemersveld telde 30
senioren en 9 jeugdspelers, waarvan circa de
helft gasten. Onder hen
de oud-leden Bas
Meijers, Salem Waise,
Sjoerd Rietveld en Jan,
Henk-Jan en Ruben
Evengroen. Ook de vaste deelnemers Cees
Kaiser uit Schoonhoven
en Michel en Peter Vink
waren weer van de partij. Hans Lodeweges
had zijn bridgepartner
Frans van Kersbergen
meegenomen, Gerard
van der Wouden zijn
neef Emiel en de
Messemakers GerritJan en Jelle Hondelink,
jeugdspeler Bart
Vervoort zijn broer
Lucas en Huibert
Looren de Jong had
oud Schoonhovenspeler
Frans Voorrips gestrikt.
Zij werden door de wedstrijdleiding verdeeld
over 12 teams, die in

drietallen tegen elkaar
uitkwamen. Drie teams
speelden met een wisselspeler. Het formeren
van allemaal teams van
gelijkwaardige sterkte
was ook voor wedstrijdleider Mick, die al jaren
met dit bijltje hakt, een
onmogelijke opgave.
Verschil in sterkte was
onvermijdelijk. Maar
voor een toernooi waar
het vooral gaat om een
gezellig partijtje schaak
is dit niet zo belangrijk.
Er werden vervolgens
zes ronden gespeeld
met voor ieder een
bedenktijd van zeven
minuten per partij.
Winnaar werd het team
bestaande uit oud-lid
Bas Meijers, Justin en
Jerome Jacobse (zie
foto onderaan). Zij verloren alleen tegen de
nummer twee, het team
met Jan Evengroen,
oud-lid Salem Waise en
Sydney Siahaya. Dat
team kwam twee bordpunten te kort voor de
eerste plaats. Het team
bestaande uit de broers
Ruben, Bernard en
Marten Evengroen legde beslag op de derde
plaats.
Voor de prijzen maakte
het niet veel uit. Uit een
welgevulde prijzentafel
kon iedere deelnemer
wel wat van zijn gading
vinden. (Mick/Aad)

De eindstand:

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

Justin en Jerome Jacobse, Bas Meijers
Jan Evengroen, Salem Waise, Sydney Siahaya
Ruben, Bernard en Marten Evengroen
Frank Visser, Aad vd Meer, Sjoerd Rietveld
Leon Jacobse, Gerrit-Jan en Jelle Hondelink
HenkJan Evengroen, Leen Boonstra, Sjaak en Tim in 't Veld
Huibert Looren de Jong, Ton van Smirren, Frans Voorrips
Arie Macdaniël, Cees Kaiser, Neal Twigt
Panc, Peter en Michel Vink
Hans Lodeweges, Aad vd Berg, v Kersbergen, Bart Vervoort
Rien Duine, Emiel Faay, Gerard en Lotte vd Wouden
Pim te Lintelo, Bastiaan Rietveld, Lucas Vervoort

1
2
3
4
5
6
7
xx
1
2,5 2
2
xx
1,5
1,5 2
2
0,5 1,5 xx
2
2
2
1
xx
2
0,5
1,5 1
1
xx
2,5 2
1
1
2,5 0,5 xx
1
1
1
xx
0
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0
0
0
0
0

7

8
3

9
2

10

11
3

12
3

2,5
2

2

3
2
2

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

2
xx
1

mp
5
5
4,5
4
3,5
3
3
3
2
1
1
1

bp
14
12
11
11
10
10
10
8,5
8,5
6
5
3,5
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de ijssel 2 houdt zicht op promotie
Met nog drie speelronden voor de
boeg gaat het tweede team in klasse
3A aan de leiding. Hoewel er in deze
klasse twee teams promoveren is er
nog geen zekerheid dat dit inderdaad
gaat lukken. Naast De IJssel 2 behoren ook CHESS 2 en Papendrecht/
Alblasserdam 2 nog tot de kanshebbers en de wedstrijden tegen beide
teams moeten nog plaatsvinden.
Tegen de staartclubs werd er fors
gehakt, zo blijkt uit onderstaande verslagen.

slimme teamleider en attente
teamleden zorgen voor
schiedamse deceptie
Het vierde team van HZP/Schiedam
zorgde vorig jaar voor het nodige
spektakel in de wedstrijd tegen De
IJssel 3 vanwege een telefoonincident. Schiedammer Frans Maas eiste
toen de partij op na het afgaan van de
mobiel van Hendrik Spee. Het zorgde
voor veel commotie, maar hij kreeg
geen gelijk. De IJssel 3 won die wedstrijd met 5-3. In de eindstand eindigde het Schiedamse team echter
net een plaats hoger en ontsnapte zo

aan degradatie. De eerste bordspeler
van dat team is inmiddels verkast naar
het tweede team en de tweede bordspeler van destijds, Frans Maas, was
wel aanwezig maar nu als non-playing
captain. Hij komt dit seizoen uit voor
het derde van HZP/Schiedam. Met
ook nog twee zieke teamleden is het
nu knap behelpen. Een goede uitslag
voor de IJsselreserves moest dus
eigenlijk geen probleem zijn.
In Rien Duine heeft het tweede team
een slimme teamleider. Hij gokte dat
het eerste bord bij de Schiedammers,
net als in de voorgaande wedstrijd
leeg zou blijven. Om die reden bezette
eerste bordspeler Frank nu het vierde
bord waar hij, zoals werd verwacht, de
sterkste tegenstander van het team
trof. Onduidelijk was de sterkte van
een nieuwe speler aan het laatste
bord. Hij had zijn eerste partij
gemakkelijk gewonnen. Aad leek voor
hem de beste tegenstander.
Reeds bij aanvang stond de 1-0 op het
scoreformulier, omdat bord 1 inderdaad onbezet bleef. Geen partij voor
Gerard dus. Op de 2-0 behoefde niet
lang te worden gewacht. Mick, bij uit-

vijfmaal 8-0 in de rsb
23-3-1981

Alblasserdam 2

1-10-1993

Ortec CSV 5

5-1-1998

Berkel 1

30-10-2000

CSV 4

16-11-2009

HZP Schiedam 4

Ronald Mandersloot, Mick vd Berg,
Arend Nieuwstraten, Dick Wolthers,
Rien Duine, Panc Vink, Ad Multem,
Piet van Hees. (De IJssel 1, 3e klasse)
Wim v. Vuuren, Frank vd Pavoordt,
Jan Evengroen, Ad Multem,
Mick vd Berg,Gerard vd Wouden,
Ronald Mandersloot, René Ordelman.
(De IJssel 1, 2e klasse)
Gerard vd Wouden, Ronald Mandersloot,
Mick vd Berg, Frank vd Pavoordt,
Menno van Dijk, Frank Visser,
Leen Boonstra, Hans Noordam.
(De IJssel 1, 3e klasse)
Jan Evengroen, Pim te Lintelo,
Hans Lodeweges, Ronald Mandersloot,
Ad Multem, Frank Visser,
Jeroen Eijgelaar, Mick vd Berg.
(De IJssel 1, 2e klasse)
Gerard vd Wouden, Arie Macdaniël,
Mick vd Berg, Frank vd Pavoordt,
Leen Boonstra, Sjaak in ’t Veld,
Rien Duine, Aad vd Berg. (De IJssel 2,
3e klasse)
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zondering weer eens met zwart, won
in de opening een pion en kreeg kort
daarna ook nog een stuk cadeau. Ook
bij Sjaak ging het voortvarend.
Oudgediende Cees Troost, in rating
de sterkste bij de tegenpartij, kreeg
geen voet aan de grond. Op de
damevleugel rukte pionnen op tot aan
de zesde rij. Met ook nog een lange
rochade en een open c-lijn tekende
zijn tegenstander zijn doodvonnis, 3-0.
De halve winst, 4-0, kwam van het
laatste bord. Het Boedapestergambiet
was hier geen verrassing en zorgde
bij Aad voor weinig hoofdbrekens. Met
een simpel stukverlies was het gedaan met de tegenstand. Er moest
wel worden matgezet, maar met ongeveer een dame voor was dat geen
probleem. Ook bij Leen was het
appeltje eitje. Een paar pionnen voor
en uitschuiven, 5-0. Bij Rien ging het
wat minder voortvarend, maar dat lag
ook aan de speelstijl. Goed rekenwerk
en een mooie combinatie leverde een
stuk op en de 6-0 was toen een fluitje
van een cent. De sterkste tegenstand
kwam, zoals verwacht, van bord vier.
Frank kreeg het hier niet cadeau. Een
goede positie met een gesloten
stelling met gelijkwaardig materiaal
bood wel kansen, maar de winst lag
niet voor het grijpen. Na knap
manoeuvreerwerk maakte hij een
pionnetje buit en dat bleek goed
genoeg voor de winst (7-0). Arie,
ingevallen voor de verhinderde Menno
van Dijk, wilde niet onderdoen voor
zijn teamgenoten. Met een damepenning had hij een stuk buit gemaakt,
maar daarmee was het nog niet direct
uit. Het eindspel met een sterk loperpaar vroeg wat tijd, maar gewonnen
werd er ook hier, 8-0.
En daarmee was de vijfde 8-0 in de
RSB-historie van De IJssel een feit.
(Mick/Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2

1683

-

HZP-Schiedam 4

Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël
Mick vd Berg
Frank vd Pavoordt
Leen Boonstra
Sjaak in 't Veld
Rien Duine
Aad vd Berg

1720
1551
1671
1911
1686
1642
1652
1629

-

NO
Nick Wiegman
Jaap van Loenen
Eric Emor
Jan Hennevanger
Cees Troost
Pieter Jan Beelen
Leo Plestikosic

ook erasmus 5 wordt
ingep(r)akt
Maandagavond 14 december was de
laatste RSB-wedstrijd van De IJssel 2
in dit kalenderjaar. Om de hoge
klassering te behouden moest er dik
gewonnen worden van Erasmus 5. Op
papier moest dit lukken, maar het
moest nog wel even waar gemaakt
worden op het bord.
Leen deelde de eerste klap uit. Hij
overspeelde zijn tegenstander in het
centrum, kwam met twee paarden op
de koningsvleugel en won pion,
kwaliteit en de partij: 1-0. Gerard had
een gemakkelijke avond. Zijn tegenstander gaf al snel een stuk weg en
werd weggespeeld: 2-0. De eerste
zege dit seizoen voor de voorzitter!
Zowel in de clubcompetitie als voor de
RSB was hij nog niet zo ver gekomen.
Op bord 3 zaten de teamcaptains.

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

1452
1702
1119
1736
1423
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-

0

1
1
1
1
1
1
1
1

-

0 Regl.
0
0
0
0
0
0
0

Rien wist een pion te veroveren en
zijn tegenstander deed er nog eentje
bij. Na afruil had Rien dame en loper
en vrije pluspion tegen twee torens.
Toen er een toren dreigde te sneuvelen gaf zijn tegenstander op: 3-0.
Invaller Arie speelde weer een dijk
van een partij. Gesteund door torens
en dame marcheerde een vrijpion
behoedzaam naar de overzijde. Een
van de torens werd daarvoor op de
tweede rij gestald en zorgde, nog
voordat de vrijpion zijn doel bereikte,
voor een plotseling niet gezien mat: 40. Mick aan bord 4 kreeg snel initiatief
maar liet het spel vervlakken. Na een
remiseaanbod ging hij echter voor
meer. Hij wist met zijn toren op de
eerste lijn schaak te geven en kon
toen met een paardvork de kwaliteit
en pionnen winnen. Toen was het snel
uit: 5-0. Frank kwam goed uit de
opening, maar moest later zijn pluspi-

on weer even teruggeven. Toen hij de
enige torens gedwongen kon afruilen
haalde zijn koning de pionnen op de
koningsvleugel op en dreigde de
enige pion op het bord dame te worden: 6-0. Bij Sjaak (net terug van
vakantie) zag het er lang naar uit dat
hij vrij gemakkelijk ging winnen met
twee verbonden vrijpionnen op de
damevleugel. Maar met ieder een
toren schiep de tegenstander
tegenkansen op de koningsvleugel en
moest Sjaak toch nog berusten in
remise: 6,5-0,5. Aad was toen nog
aan het knokken. In een lastige
manoeuvreerpartij bleef het een
gelijkopgaande strijd. Dat was het ook
nog in de uitvluggerfase. Gezien de
stand was een remiseaanbod gerechtvaardigd en daar had ook zijn tegenstander vrede mee: 7-1.
Weer een prima overwinning van een
gemotiveerd De IJssel 2. (Rien)

Erasmus 5

1511

-

De IJssel 2

1683

1

- 7

Jan de Hoog
Rens Hesselmans
Harry Nefkens
Wim Witvliet
Joram Simons
Ron Ansem
Marc Simons
Peter Hurkmans

1549
1539
1535
1528
1509
1502
1460
1465

-

Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Rien Duine
Mick vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Arie Macdaniël

1911
1720
1652
1671
1642
1686
1629
1551

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

-

stand:
klasse 3A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1486

De IJssel 2
CHESS 2
Papendr./Albl. 2
Maassluis 1
Dordrecht 4
Erasmus 5
WSV 4
HZP-Schiedam 4

ap mp
4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
4
4
4
2
0

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

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

22,5
18,5
17,5
18,5
16
13,5
12,5
9

x
.
.
6
2,5
1
.
0

.
x
5
.
.
3
2,5
3

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

2
.
4,5
x
5
.
2
.

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

7
5
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samir akrawi nu ook schaaknederlander
Samir Akrawi heeft al sinds augustus
2007 een Nederlands paspoort.
Daarmee ben je echter nog geen lid
van de Nederlandse schaakfederatie.
Bij de FIDE stond hij nog steeds onder
zijn vroegere naam, Sameer Taha, te
boek als lid van de schaakfederatie
Irak. Onder die naam kon hij worden
teruggevonden als Fidemeester (FM)
op de FIDE ratinglijst.
Nadat hij dit jaar opnieuw lid geworden was bij De IJssel bleek uit contacten met het bondsbureau van de
KNSB al snel dat FIDE-ratinghouders

die lid worden van de KNSB hun
FIDE-rating als startrating voor de
KNSB-rating meekrijgen. Samir wilde
graag bij de FIDE en de KNSB onder
zijn huidige naam als lid van de
Nederlandse schaakfederatie worden
geregistreerd. Uiteraard met behoud
van zijn schaaktitel en rating. Ooit, in
oktober 2000, was die 2325, maar liep
daarna terug tot rond 2300 in 2005 en
bedroeg na zijn laatste schaakactiviteiten in Irak (2006) uiteindelijk 2269.
Duidelijk werd dat hij daarvoor bij de
FIDE via de KNSB een aanvraag

moest indienen voor federatiewijziging. Daar moet voor worden
betaald, 130 euro, zo bleek. Eind
oktober werd de aanvraag door de
KNSB ingediend en vervolgens was
het afwachten. Begin december kwam
het bericht dat de FIDE zijn schaakfederatie had gewijzigd in Nederland.
Vervolgens werd een verzoek tot
naamswijziging ingediend vergezeld
van foto en half december was alles
geregeld. Wie nu kijkt op internet vindt
van hem het onderstaande schaakprofiel:

4800230

Akrawi, Samir

World Rank

Federation

Netherlands

World (all players):

FIDE title

FIDE Master

National Rank NED

Rating:

2269

National (all players):

B-Year

1970

Continent Rank Europe

Sex

Male

Rank (all players):

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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11196

233

8818
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en toen waren er nog acht
De overgebleven zestien kandidaten
voor de K.O.-beker zijn na de tweede
ronde gereduceerd tot acht. Na zijn
winst in de eerste bekerronde tegen
Pim te Lintelo trof Frank Visser in de
tweede ronde in Frank van de
Pavoordt opnieuw een tegenstander
van formaat. Ook ditmaal trok hij na
een spannend duel aan het langste
eind. Spannend was het ook in het
broederduel tussen Mick en Aad van
den Berg. De jarige secretaris (70)

kreeg van zijn broer een pionnetje
cadeau en verzilverde dat in het eindspel (zie partij). De Macdaniëls zijn
ware cupfighters, maar ditmaal was
de tegenstand te groot. Ad Multem
klopte Arie met een gedegen koningsaanval en Christian dolf het onderspit
tegen een zorgvuldig opererende
Hans Lodeweges. Léon Jacobse trok
tegen Sjaak in ’t Veld aan het langste
eind. Een opmarcherende f-pion was
de aanstichter van een overrompelen-

de koningsaanval. Een snelle zege
was er voor Bernard Evengroen tegen
Sydney Siahaya en ook Justin
Jacobse had tegen Lotte van der
Wouden weinig zetten nodig. Bij Jan
Vink tegen Gerard van der Wouden
ging het in hoog tempo. Na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd ging het
mis voor Jan toen hij een loper liet
insluiten. (Aad)

De loting leverde de volgende kwartfinales:
Gerard vd Wouden - Aad van den Berg
Frank Visser - Leon Jacobse
Ad Multem - Bernard Evengroen
Hans Lodeweges - Justin Jacobse

sympathiek verjaarscadeau
Geen enkel duel bij De IJssel is zoveel
gespeeld als de broederslag tussen Mick
en Aad van den Berg. De tweede ronde
van de K.O. bekercompetitie was ditmaal
het strijdtoneel van de 93e geregistreerde
confrontatie. De redacteur van dit blad doet
verslag.
De partij werd gespeeld op 30 november,
de dag dat ik 70 jaar werd. Het aardige van
deze bekercompetitie is, dat je je nadrukkelijk kunt voorbereiden. Iets wat in de huidige clubcompetitie door sommigen node
wordt gemist. Zeker wanneer je tegenstander een vast repertoire heeft, is dat een
voordeel. Mick is ook nog de tegenstander
met wie ik de meeste duels op het schaakbord heb uitgevochten. Bekend terrein dus,
maar desondanks zeker geen makkie.
Vooral niet als je bedenkt dat Mick de
meeste keren aan het langste eind trok. In
de in mijn database opgeslagen partijen
waar hij met wit speelde won hij er veertien
en ik maar vijf. Ik koos voor een variant die
we circa vijftien jaar geleden een aantal
malen speelde. Maar voor Mick bleek het
geen verrassing. Na de tiende zet van wit
(Mick) stond het als volgt:

Ik had wat gesnuffeld in databases op
internet en daarin bleek 10…d4 favoriet.11.axb4 Dd8 12.Lxd4 Lxd4 13.Pge2
Lb6 14.Db3 Alternatieven Pd5 of 0-0. Hier
had ik de voorbereiding gestaakt. Het had
ook weinig zin want de database gaf nog
slechts drie partijen. Tot nu toe dus ook
voor Mick allemaal bekend. 14...Le6
15.Pd5 Pc6 16.0–0 Dd6 Een dubieuze zet,
omdat wit nu met 17.Da4 in het voordeel
kan komen. Zwart moet dan met de dame
terug naar d8 om het paard op b6 te dekken. Beter was 16...0–0. 17.Dc3 Geen
Da4, dus het nadeel bleef beperkt. 17...0–0

18.b5? Interessant was hier 18 e5 Pxe5
19.Tad1. In aanmerking komt ook 18.Pxb6.
18.....Lxd5 19.bxc6? Het verjaarscadeau,
een pion! Beduidend beter was 19.exd5 Pe5
20.Tac1 en wit staat zeker niet slechter.
19...Lxc6 20.Tfd1 Dc5 Met zijn plus pion en
het loperpaar wil zwart wel zware stukken
ruilen. 21.Dxc5 Lxc5 22.Tac1 Lb6 23.Pd4
Lxd4 24.Txd4 Tfd8 25.Tcd1 Txd4 26.Txd4
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Aldus is er afgewikkeld naar een toreneindspel met pluspion voor zwart. Het wordt
lastig voor wit. 26...e5 27.Td6 Kf8 28.f3
Ke7 29.Td2 a5 30.Tc2 Td8 31.Tc5? Geeft
zwart de mogelijkheid tot 31…Td1+ 32.Kf2
(32.Lf1? Kd6 33.Txa5 b6 34.Ta6 Txf1+)
32..Td2+ 33.Kf1 a4 34.Txe5 Kd6 35.Ta5
Txb2. 31.. a4? Niet gezien. 32.Txe5+?
Terug naar c2 was verstandiger geweest.
32..Kf6 33.Tc5 Td1+ Td2 was natuurlijk
veel beter. 34.Lf1 Tb1 35.Tc2?? Versnelt
het einde, maar ook na Kf2 duurt het niet
lang. 35…Lb5 36.Tf2 Lxf1 37.Txf1 Txb2
38.f4 a3 (0–1)
Mijn 21e overwinning in de broederslag.
Mick staat er nog 17 voor. (Aad)
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de ratingontwikkeling in 2009
In 1970 werd door de internationale schaakbond een systeem geïntroduceerd voor vergelijking van de schaaksterkte. De
schaaksterkte werd vastgelegd in getallen met als officiële naam de rating. Al naar gelang de resultaten in hiervoor in aanmerking komende wedstrijden stijgt of daalt de rating. Het systeem startte met de internationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar voor lagere niveaus. Toen ook de resultaten van de nationale en regionale competities
voor ratingverwerking beschikbaar werden, steeg het aantal schakers met een rating zienderogen.
Vanaf september 2001 zijn de meeste leden van De IJssel in het bezit van een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is dus ook
een redelijk betrouwbaar beeld beschikbaar van de gemiddelde clubrating bij De IJssel. Hieronder een tabel met vanaf dat
jaar het aantal spelers per ratinggroep en de daarop gebaseerde gemiddelde clubrating.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

>20
1
2
1
1
1
1

19
2
1
1
3
6
4
3
4
1

18
4
6
6
4
3
3
4
1
3

17
6
4
4
2
2
4
5
5
5

16
4
5
6
4
6
5
5
9
7

15
2
4
3
6
3
7
4
1
6

14
1
2
3
3
6
4
6
8
5

<14
1
1
1
2
1
3

tot
20
24
24
24
27
28
30
29
31

gem
1742
1726
1713
1690
1686
1670
1662
1642
1614

Een nog steeds dalende lijn. Zeker het laatste jaar gezien het kwaliteitsverlies aan de top niet vreemd. Daarnaast moet
echter ook rekening worden gehouden met het feit dat vooral bij de minst getalenteerde schakers de rating pas het laatst
beschikbaar kwam. Dat drukt dus het gemiddelde. Bij 25 of minder partijen is de rating onbetrouwbaar. Dat was in 2001
40% en was in 2009 nog maar ca 15%. Voorts beschikt nu vrijwel iedereen die in de landelijke of regionale competities
meespeelt over een rating. Jeugdspelers stromen in en starten met een lage rating. Ook dat heeft invloed op een
clubgemiddelde. Ter vergelijk de gemiddelde rating bij onze buurverenigingen: Moerkapelle 1631, Nieuwerkerk a/d IJssel
1594 en WSV 1650. Leden zonder rating zijn in deze gemiddelden niet inbegrepen.
Bij de individuele ratings is Samir Akrawi nu bij De IJssel de nummer één. Nummer 252 op de nationale (KNSB) ratinglijst
die wordt aangevoerd door Sergei Tiviakov met 2664. Nummer laatst (13173) is Floor Ducroix van de Limburgse schaakvereniging R.S.C. ’t Pionneke met 478. De omvang van de lijst is in vergelijk met vorig jaar ditmaal weer afgenomen. Vorig
jaar telde de ratinglijst 13355 personen en in 2007 12602 personen.
Een afgeleide van de nationale ranglijst is de RSB-ranglijst. Die telt 1360 personen (2008: 1361, 2007: 1294, 2006: 1400).
Een vrijwel gelijk aantal leden met een rating als in 2008. Nummer één is hier Dimitri Reinderman van SO Rotterdam met
2569 en de laagste is Stella de Bruijn van 3-Torens met 697.
Hieronder een overzicht van de ratings van de IJsselspelers per 1 november 2009 over de laatste zes jaar en hun posities
op de KNSB en RSB ratinglijst in 2008 en 2009. Bij de 31 leden met een rating een gelijk aantal stijgers en dalers. Bernard
Evengroen timmerde met een stijging van 209 punten fors aan de weg. Op afstand gevolgd door Arie Macdaniël met +44 en
Léon Jacobse met +40. Het hoogste ratingverlies kwam met -155 op naam van Justin Jacobse.

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Frank Visser
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Ad Multem
Justin Jacobse
Léon Jacobse.
Wim v. Vuuren
Gerard vd Wouden
Bernard Evengroen
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Rien Duine
Sjaak in ’t Veld
Hendrik Spee

2004

2005

KNSB ratings
2006
2007

1966
1925
1823
1862
1747
1719
1733
1583
1747
1632
1685
1592

1973
1946
1845
1881
1757
1719
1697
1630
1757
1641
1696
1603

1956
1943
1875
1861
1775
1724
1721
1725
1655
1749
1651
1649
1577

1954
1905
1958
1816
1766
1894
1784
1721
1716
1444
1647
1725
1661
1677
1588

2008

2009

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2008
2009
2008
2009

1968
1902
1877
1816
1777
1921
1726
1706
1718
1488
1663
1712
1619
1659
1626

2270
1913
1870
1854
1825
1799
1766
1766
1720
1720
1697
1686
1671
1652
1642
1632

1661
2337
2628
3491
4102
2138
5023
5432
5209
9985
6267
5306
7251
6353
7097

12

252
2198
2709
2915
3320
3695
4261
4262
5062
5064
5472
5680
5955
6330
6555
6751

175
239
369
429
221
527
574
549
1037
655
559
768
664
748

30
228
284
306
352
388
435
436
543
544
592
610
639
684
705
730
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Aad vd Berg
Menno v. Dijk
Huibert Looren de Jong
Christian Macdaniël
Arie Macdaniël
Hans Kortrijk
Frans Dubois
Aad vd Meer
Panc Vink,
Teus Boere
Jan Vink
Erik Jan Noomen
Ton v. Smirren
Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse

2004

2005

KNSB ratings
2006
2007

1640
1694
1525
1630
1495
1470
1531
1568
1513
1485
-

1611
1715
1571
1494
1481
1546
1548
1455*
1438
1479
1377
-

1628
1693
1589
1488
1484
1560
1539
1485
1438
1526
1300
-

1625
1661
1587
1452
1480
1528
1488
1438
1478
1258
-

2008

2009

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2008
2009
2008
2009

1611
1624
1599
1630
1490
1475
1485
1494
1480
1438
1429
1283
-

1629
1596
1593
1559
1538
1521
1505
1491
1475
1464
1438
1408
1265
1043
1041

7435
7125
7703
7008
9949
10211
10053
9887
10130
10837
10959
12445
-

6794
7514
7581
8286
8714
9039
9321
9604
9896
10079
10480
10899
12266
12976
12984

787
752
809
736
1032
1059
1048
1028
1055
1122
1133
1290
-

734
803
815
887
924
954
1015
1050
1057
1100
1141
1278
1349
1350

De ratinglijsten kunnen ook op leeftijd worden gesorteerd. Bij de RSB telt de 65+ ranglijst 295 personen. Op die lijst die met
2173 wordt aangevoerd door Ben van Geffen van Messemaker 1847 staat Wim van Vuuren 48e (vorig jaar 53e),
Aad van den Berg 86e (102e), Panc Vink 192e (177e ) en Jan Vink 210e (200e).
Van de 13173 op de KNSB-ratinglijst zijn er 1198 jonger dan 21 jaar, dat is ruim 9 procent. Iets meer dan in 2008 met 1115
van de 13355 (8,3%). Bij de RSB zijn dat er 104 van de 1360. Een aantal IJsseljunioren behoren met hun KNSB-rating tot
de nationale en zeker regionale jeugdtoppers, zo blijkt uit hun posities in diverse leeftijdsklassen.
t/m 20 jaar
KNSB RSB

t/m 16 jaar
KNSB RSB

t/m 14 jaar
KNSB RSB

Totaal aantal

1198

105

628

50

344

28

Justin Jacobse
Léon Jacobse
Bernard Evengroen.
Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse

292
293
366
1114
1119

25
26
33
102
103

136
555
560

11
47
48

53
291
-

6
27
-

Naast de KNSB/ratinglijst is er sinds 2004 ook een KNSB/jeugdratinglijst. Deze lijst is gebaseerd op resultaten van jeugdevenementen. Die lijst telt dit jaar 3198 personen met een rating boven 0000.

Justin Jacobse
Léon Jacobse
Bernard Evengroen
Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse
Marten Evengroen

2005

KNSB-jeugdratings
2006
2007
2008

2009

Volgnummer
KNSB-ratinglijst
2008
2009

1713
1578
1150
0908
-

1744
1650
1262
0862
0587

1877
1833
1553
1093
1079
0937

230
257
826
1898
1615
2230

1727
1695
1288
0967
0722

1813
1775
1371
0969
1047
0865

165
190
513
1370
1410
1833

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

ledenvaria
In januari is Willem Schouten ingeschreven als seniorlid bij De IJssel. Willem woont in Gouda in de
Koningsmantelstraat nr. 12.
Ook bij de jeugd twee nieuwe gezichten, t.w. Harm Hoogeveen en Casper Liem. Beiden wonen in
Moordrecht, respectievelijk in Fazantendreef 7 en Dr. A. Kuijperstraat 60.
Het ledental van De IJssel bedraagt nu 30 seniorleden en 27 jeugdleden.
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knsb
jaarplan 2010
Bij de behandeling van dit niet in alle
opzichten opzienbarende stuk ging de
meeste aandacht uit naar de KNSBorganisatie en wel in het bijzonder
naar de Minimale kwaliteitseisen van
NOC*NSF waaraan de KNSB eind
2010 moet voldoen. De sportkoepel
verbindt aan het verlenen van subsidie aan sportbonden de eis dat deze
bonden aan 17 eisen dienen te voldoen. Inventarisatie leert dat de KNSB
op dit moment aan 8 van die 17 eisen
voldoet. De subsidie van NOC*NSF
op jaarbasis bedraagt tussen de
€ 200.000 en € 300.000 en kan moeilijk gemist worden. Voor de KNSB is
het dus zaak aan alle door de
sportkoepel neergelegde kwaliteitseisen te voldoen. Eén en ander vergt
echter wijziging van de Statuten van
de KNSB en bovendien ook een aanpassing daaraan van alle regionale
bonden. Dit laatste omdat de
NOC*NSF voorschrijft dat de regionale bonden zich dienen te conformeren aan de gedragslijn van de
KNSB.
Tot de kwaliteitseisen behoort ook de
minimale omvang van de sportbonden. In dat verband moeten de denksportbonden meer gaan samenwerken. Een discussie komt op gang
over de samenwerking in het kader
van de "Denksportfederatie" of liever
gezegd het ontbreken van de samenwerking. Oorzaak is de verschillen in
omvang van de betrokken denksportbonden. De Bridgebond als grootste
heeft begrijpelijk niet de minste
behoefte een voortrekkersrol te spelen
in het geheel. Ook een samenwerking
door bijvoorbeeld een gezamenlijk
bondsbureau ligt daarom niet voor de
hand. Zo heeft ook de KNSB er geen
behoefte aan als trekpaard te dienen
voor de twee kleinere bonden, de
Dam- en Gobond.
De ontwikkeling van Breedteschaak
met als belangrijkste doelstelling de
ledengroei start in 2010 met de campagne Schaken een Meesterlijke
Sport. Deze campagne richt zich niet
alleen op de bestaande verenigingen
en haar leden, maar ook op de individuele schaakliefhebber. Te ontwikkelen activiteiten zijn actieve
ledenwerving middels werkbudgetten

voor de servicepunten, Cursussen
voor volwassenen en jeugdclinics,
Examens en diploma's, Masters,
SpeelZ en Internetschaak.
Bij de ontwikkeling van die activiteiten
doen zich een tweetal problemen
voor, n.l. het ontbreken van voldoende
geldmiddelen en de omstandigheid
dat deze plannen onvoldoende mede
gedragen worden door de verenigingen en enkele regionale bonden. Het
project Masters moet in feite een prioriteit krijgen, aldus het "jaarplan",
maar dat het project budgetneutraal
moet worden uitgevoerd is als het
hinken op twee gedachten. Het
KNSB-bestuur is wel de mening
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toegedaan dat dit project door de
verenigingen moet worden opgepakt
als aanvulling op de normale schaakactiviteiten.
Het Nederlands kampioenschap staat
wat op de tocht wegens het gebrek
aan sponsors voor dit evenement.
Voor het verwerven van fondsen zijn
inmiddels de nodige bronnen aangeboord en het bestuur is licht optimistisch over deze zaak.
Internetschaak is een nieuwe ontwikkeling. Er komt binnenkort een competitie voor clubteams. Verenigingen
kunnen daartoe een account aanvragen.
(info voorzitter RSB)
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messemaker ditmaal te sterk in jeugdmassakamp
Maandagavond 23 november stond
voor de derde maal een massakamp
tegen Messemaker uit Gouda op het
programma. Qua omvang is
Messemaker fors groter dan De
IJssel, dat geldt zeker ook voor de
jeugd. Zelfs een kleine nederlaag is
tegen dit grote Messemaker al een
goed resultaat. Vorig jaar werd in
Gouda met 7-9 verloren en in
Moordrecht werd het 12-12. Dat zat er
ditmaal niet in, De IJssel dolf met 5,510,5 het onderspit.
‘Maar verliezen in het schaken is veel
leren en deze wedstrijd is weer een
mooie leerervaring’ aldus jeugdleider
Gerard van der Wouden. ‘Jammer
was wel dat een aantal sterke
IJsselspelers vergeten waren dat we
een uitwedstrijd hadden in Gouda en
daardoor te laat en voor niets bij het
clubgebouw stonden. Begin volgend
jaar komt Messemaker naar

Moordrecht en
gezien de motivatie van de huidige
jeugdspelers voorspel ik een spannende wedstrijd
waarbij de
IJsseljeugd dan
weleens kan gaan
zorgen voor een
verrassende uitslag.
Het welslagen van
deze avond laat
weer eens zien
De IJsselafvaardiging in Gouda.
dat het goed gaat
met de schaaksport bij de jeugd
Jeroen en Marten. Op de lagere borin Gouda en Moordrecht.’ . Aan de
den ging het duidelijk minder goed.
topborden was De IJssel zeker niet de
Alleen Jean Fritz, Martijn en Max wismindere. Lotte verspeelde aan het
ten hun partij te winnen en bij
eerste bord uitstekende winstkansen.
Mohammed werd het remise.
Die werden echter wel verzilverd door

De uitslagen:
Bord

Messemaker

-

De IJssel

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

Andrew St.George
Max Koolmoes
Simon v.d. Maas
Matthijs Borst
Kaitlyn St.George
Rutger Heisterborg
Kevin Chou
Okke vd Have
Mohammed Moussane
Francesca Soonieus
Maarten van Ede
Melvin Chou
Wouter Schmahl
Jelle vd Berg
Ingo v Oldenborgh
Jan vd Broek

-

Lotte vd Wouden
Marten Evengroen
Jeroen Box
Tim in 't Veld
Neal Twigt
Donald Huysen
Jean Fritz Boom
Maikel Terlouw
Bonne Jongsma
Martijn van Noort
Mohammed Karrouni
Carl Schiebroek
Lennart MacDaniel
Silvan de Berg
Oliver Sietsma
Max Palsgraaf

10,5

-

5,5

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

-

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

wie wordt dit jaar gastheer van
de zilveren dame ?
Op 8 maart is het weer zo ver. Dan
start voor de 45e maal het toernooi
om de Zilveren Dame. De eerste editie vond plaats in 1965, twee jaar na
de oprichting van De IJssel. De leden
Harry Conradi en Wim de Meijer stelden toen de “Zilveren Dame” als permanente wisselprijs beschikbaar voor
de winnaar van een naast de onderlin-

ge competitie te organiseren toernooi.
Aanvankelijk was het een toernooi uitsluitend voor clubleden, maar vanaf
1986 is het toernooi ook toegankelijk
voor niet-leden.
In de loop der jaren wisselde de toernooiformule van een k.o.-bekertoernooi tot het huidige systeem met minimatches. Deelnemers spelen elk drie
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partijen met een bedenktijd per persoon van 1 uur, 20 minuten en 5
minuten tegen dezelfde tegenstander.
In de betreffende partijen zijn bij winst
respectievelijk vier, drie en twee punten te verdienen en bij remise de helft
van dit puntenaantal. Na elke ronde
wordt een ranglijst opgemaakt op
basis van behaalde punten. De
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matches worden steeds vastgesteld
via loting tussen de aanwezige deelnemers met een gelijk puntenaantal.
Na de derde ronde wordt de deelnemersgroep gesplitst. De acht hoogst
geplaatsten spelen nog drie ronden

verder om de Zilveren Dame. De overigen kampen de laatste drie speelronden om de Hoekveldtrofee, in 1984
voor dit doel als permanente wisselprijs beschikbaar gesteld door
Ko Scheepers.

De zes speelronden zijn dit jaar verdeeld over de maanden maart t/m
juni. De speeldata zijn: 8/3, 29/3, 19/4,
10/5, 31/5 en 14/6. Deelname aan alle
ronden biedt de meeste kansen, maar
is niet verplicht.

toernooiregels
-

Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd per partij respectievelijk 45, 15 en 5 minuten.
De vier sterkste deelnemers worden ‘geplaatst’ en kunnen de eerste drie ronden niet tegen elkaar uitkomen.
Deelnemers kunnen tijdens het toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
Er wordt tussen de deelnemers van een match geloot om de kleur bij de eerste partij (uur). Degene die daarin met wit
speelt, heeft in de twee overige partijen zwart.
Bij een gelijk aantal punten is voor de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend.
Indien dat gelijk is beslist het aantal punten in de 20 minuten partijen en vervolgens, zo nodig, het totaal van de 5 minuten partijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk aantal deelnemers dan spelen de drie laagst geplaatsten onder elkaar minimatches
bestaande uit twee partijen met een bedenktijd van elk 15 minuten per persoon. In deze partijen wordt steeds gespeeld
om 2,25 punten. Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend.
Een deelnemer die zich afmeldt voor een ronde krijgt twee punten.
Winnaar van de Zilveren Dame of Hoekveldtrofee wordt degene met het hoogste puntenaantal in zijn groep. Voor alle
deelnemers aan de finalegroep om de Zilveren dame en de nummers 1 t/m 3 van de Hoekveldgroep zijn er prijzen in
natura.
De kosten voor deelname door niet-leden bedraagt € 10.

winnaars sinds 2000
Zilveren Dame

Hoekveldtrofee

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Frank Visser
Ronald Mandersloot
Edo Pouwelse
Theo van Herk
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
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Sjaak in ‘t Veld
Ad Multem
Jeroen Eijgelaar
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël
Henk-Jan Evengroen
Léon Jacobse
Sjaak in ’t Veld
Ad Multem
Frank Visser
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twintig jaar de ijssel 3
In 1989 deed er voor het eerst een
derde team voor De IJssel mee aan
de RSB-competitie. Op 6 oktober van
dat jaar vond de eerste wedstrijd
plaats tegen Moerkapelle 3 met aan
de borden Frans Dubois, Hans
Noordam, Arie Macdaniël, Peter
Morgenrood, Jan Greeven Leo van de
Heuvel, Age Dijkstra en Ben Ros.
´Met Age langs de rand van de afgrond´ meldde teamleider Peter de
Jong in IJsselschaak 5 over deze met
4,5-3,5 gewonnen wedstrijd met een
hoofdrol voor Age Dijkstra, die vanaf
vrijwel het begin op zwaar verlies
stond maar uiteindelijk toch won. Het
bleef echter bij spaarzame zeges in
die eerste jaren. Opmerkelijk was een
overwinning op 14-2-1994 tegen het
eerste team van Schoonhoven. In die
jaren lange tijd een concurrent van De
IJssel 1. ‘De IJssel 3 (sl)entert
Schoonhoven eerste vloot’ schreven
Ronald & Co in IJsselschaak 22 en op
de voorpagina prijkte het portret van
Jan Greeven met de tekst: ‘Naar de
overwinning met Schout bij Nacht
Johanneszoon Greeven’. Dit naar
aanleiding van diens remise tegen de
sterke Schoonhovense topper Marcel
van Os. De hoogste klassering was in
die jaren een derde plaats in het seizoen 1994/95. In de vierde, en dus
laagste klasse van de RSB, uiteraard.
Door een tekort aan potentiële teamleden werd er 1996/97 en 1997/98
geen derde team ingeschreven.
Aan de weg timmeren was ook lastig.
Het team zag in die eerste jaren regelmatig goede krachten verdwijnen naar
hogere teams. In 1990 was dit het
geval bij Hans Noordam en Arie
Macdaniël. Een jaar later werd ook
Jacco Heek door het tweede ingelijfd.
De basisbezetting Frans Dubois, Age
Dijkstra, Jan Greeven, Jacco Heek,
Leo van de Heuvel, Peter Morgenrood
en Ben Ros kreeg in Peter de Jong,
Erik Jan Noomen, Ko Scheepers en
Frans Vink een aantal nieuwe krachten. In 1992/93 werd het vertrek van
Age Dijkstra en Leo van de Heuvel
eenmalig opgevangen door Pieter
Quist en de in dat seizoen niet voor
het eerste spelende Ronald Mandersloot. Ook tweede team speler Teus
Boere was een jaar later slechts een
eenjarige invalkracht. Een optreden
van één speelseizoen was ook het
geval bij Urenco Ruiz en Jan Verdoorn in 1995/96 en jeugdspeler Jon

Leopold in 1998/99. Van langere duur
was het meespelen van Anita van Eck
en Hendrik Spee, die in 1994/95 hun
intrede deden.

tie in 2009 was het team weer terug
waar het in 1989 begon.

Qua personele bezetting had de versterking aan de top bij De IJssel tot
Vanaf 1999 ging het beter. In dat jaar
gevolg dat in 1999 Arie Macdaniël,
werd de teamgrootte voor de vierde
Jacco Heek, Teus Boere en Panc
klasse door de RSB verkleind van
Vink, tot dan toe tweede teamspelers,
acht naar zes personen. De IJssel kon
hun intrede deden in het derde. Met
daardoor toen zelfs twee teams in
de nieuw toegetreden Christian
schrijven. Er kwam dus ook een De
Macdaniël een zo goed als geheel
IJssel 4. Met een tweede plaats voor
nieuw derde team. De vroegere teamhet derde en een eerste voor het vierleden, waarvan Frans Vink inmiddels
de werd het seizoen 1999/00 succeswas vertrokken, verhuisden naar het
vol besloten. Het lukte De IJssel 3 om
vierde team. In 2000 haakte Jacco
zich het jaar daarop in de derde klasHeek af en vertrokken de Macdaniëls
se te handhaven. In 2001 besloot de
naar het tweede, maar van daaruit
RSB de derde klasse met 64 teams te
kwamen Sjaak in ’t Veld, Rien Duine
saneren tot 32 teams en voor de vieren Hendrik Spee als versterking voor
de klasse de teamgrootte weer op
het derde. Ko Scheepers promoveeracht personen te brengen. Na twee
de van het vierde naar het derde en
seizoenen kwam daarmee een einde
Huibert Looren de Jong maakte zijn
debuut. Met nog maar een achttal in
aan De IJssel 4. Met een vijfde plaats
plaats van twee zestallen in 2001 toch
kwam het derde team in 2002 net te
kort om zich in de gesaneerde derde
geen ruime keuze voor de teambezetklasse te handhaven, ergo terug naar
ting. De oude garde hield het voor een
groot deel voor gezien. Peter de Jong,
de vierde klasse. Met het eerste en tot
nu toe enige kampioenschap van De
Jan Greeven, Peter Morgenrood en
IJssel 3 keerde het team in 2003 al
Anita van Eck verlieten de vereniging
en Ko Scheepers
overleed. Christian
Macdaniël speelde
in 2001/02 en
2002/03 nog twee
seizoenen voor het
tweede, maar
haakte toen af om
pas in 2008 weer
terug te keren. In
2002 meldde
jeugdspeler Bas
Meijers zich als
nieuw teamlid en
in 2003 Ton van
Smirren. Rien
Duine (2005 en
vanaf 2008) en
Kampioen 1999/2000. v.l.n.r. Peter de Jong, Erik-Jan Nomen,
Sjaak in ’t Veld
Ko Schepers, Jan Greeven, ‘Mister De IJssel 3’ Frans Dubois en
(2003 t/m 2005 en
Peter Morgenrood.
vanaf 2007) wisselden hun verblijf
weer terug naar de derde klasse.
in het derde af met speelseizoenen in
Twee seizoenen wist het zich daarin
het tweede. Arie Macdaniël speelde
met een zesde en een zevende plaats
alleen in 2003 voor het derde en daarte handhaven. Een achtste plaats in
na pas weer vanaf 2008. Nieuwe
gezichten: Ruben Evengroen (2005
2005/06 betekende echter opnieuw de
t/m 2007), Aad van der Meer (2006)
vierde klasse. Vanwege de dalende
en Hans Kortrijk (2007). Op weg naar
belangstelling was de vierde klasse
hogere teams traden ook Justin en
echter inmiddels danig gedevalueerd.
Léon Jacobse (2005) en Wim van
Een vierde plaats bleek in 2007 volVuuren (2007) een aantal malen aan
doende voor promotie. Ditmaal duurde
voor het derde.
het twee seizoenen en na de degrada-
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Hieronder de 49 personen die tot en
met het seizoen 2008/09 achter het
bord verschenen voor De IJssel 3 en
4 gerangschikt op volgorde van het
aantal gespeelde wedstrijden en de
daarin behaalde score:
1. Frans Dubois 96/45,5; 2. Erik-Jan
Noomen 57/27; 3. Panc Vink 54/25;
4.Teus Boere 52/24,5; 5. Jan Greeven
49/24,5; 6. Peter Morgenrood 48/19,5;
7. Hendrik Spee 46/25,5; 8. Ko
Scheepers 44/23,5; 9. Rien Duine
42/20; 10. Peter de Jong 41/18,5;
11. Huibert Looren de Jong 34/18;
12. Ton van Smirren 29/9,5; 13. Frans
Vink 29/6,5; 14. Arie Macdaniël
28/6,5; 15. Sjaak in ’t Veld 28/16,5;
16. Bas Meijers 25/11,5; 17. Christian
Macdaniël 24/14,5; 18. Anita van Eck
21/9; 19. Aad vd Meer 19/7; 20. Jacco

Heek 17/6; 21. Age Dijkstra 17/6,5;
22. Leo vd Heuvel 17/4; 23. Jan Vink
15/6,5; 24. Ben Ros 14/3,5; 25. Ruben
Evengroen 11/8,5; 26. Hans Kortrijk
11/6; 27. Hans Noordam 8/6,5;
28. Jon Leopold 6/2,5; 29. Duncan
Stein 6/0,5; 30. Pieter Quist 4/3;
31. Urceno Ruiz 4/2,5; 32. Wim van
Vuuren 4/2; 33. Jan Verdoorn 4/1;
34. Justin Jacobse 3/2; 35. Ronald
Mandersloot 3/2; 36. Léon Jacobse
2/2; 37. John van Gelderen 2/0;
38. Xandra Mandersloot 2/0; 39.
Bastiaan Rietveld 2/0; 40. Henk
Stuivenberg 2/0; 41.Kevin Beelen 1/0;
42. Ronald Dekema 1/1; 43. Henk-Jan
Evengroen 1/1; 44. Jerome Jacobse
1/0; 45. Paul de Jongh 1/0; 46. Lesley
McShannock 1/0; 47. Tom vd Meulen
1/1; 48. Feron Palyama 1/0; 49. Ron
van Smirren 1/0.

Alleen al op basis van verreweg het
grootste aantal wedstrijden kan Frans
Dubois worden gekroond tot ‘Mister
De IJssel 3’. Daarnaast scoorde hij
echter ook nog de meeste punten,
was vele jaren teamleider en vijfmaal
topscorer. Andere topscorers van het
derde (en het vierde): Teus Boere
(05/06), Rien Duine (99/00), Ruben
Evengroen (07/08), Jan Greeven
(95/96, 00/01), Peter de Jong (93/94),
Huibert Looren de Jong (00/01, 08/09),
Arie Macdaniël (89/90), Christian
Macdaniel (01/02),Peter Morgenrood
(00/01), Erik Jan Noomen (91/92,
99/00), Ko Scheepers (95/96, 98/99),
Ton van Smiirren (04/05), Hendrik
Spee (03/04), Sjaak in ’t Veld (02/03,
06/07). (Aad)

de ijssel 1 dicht bij kampioenschap
Ongeslagen met een bordpuntengemiddelde van 6,4 voert De IJssel 1 na
vijf speelronden de ranglijst aan in
klasse 2D. Bij de individuele resultaten
zijn Samir Akrawi en Justin Jacobse in
deze klasse nog de enigen met een
honderd procent score. Een derde
IJsselspeler, Pim te Lintelo, volgt met
een half verliespunt. Daarmee is duidelijk dat het team thuis hoort in de
eerste klasse. Er wachten nog twee
wedstrijden met in de laatste ronde
concurrent De Pionier uit Hellevoetsluis. Dat team heeft echter al twee
punten achterstand. Hieronder de resultaten in de laatste drie wedstrijden.

de ijssel 1 overtuigt niet, maar
wint wel van ashtapada
Voor het eerst in de historie van De
IJssel was Ashtapada uit Hoogvliet te
gast in Moordrecht. Met gemiddeld
ruim 150 ratingpunten minder dan De
IJssel 1 startten de gasten als underdog. Dat vonden zij zelf ook: ‘De
IJssel 1 – Ashtapada 1, je kunt ook
zeggen De IJssel-Ashtapada 18661643. Zó groot was het verschil in
rating tussen beide teams. In werkelijkheid werd het geheel anders. Het
was stil toen we om half acht
Moordrecht binnen reden. Het eerste
wat we zagen was een rond verkeersbord met het getal 30 erin, hetgeen
Gerard de uitspraak ontlokte: “Meer
auto’s mogen er niet in.” Toen de
TomTom van Jaap de woorden sprak:
“Bestemming bereikt”, stonden we
vlakbij de begraafplaats. Gelukkig

moesten we in de nabij gelegen zaal
van de kerk zijn. Hier onttrok zich een
zeldzaam spannende strijd tegen de
gedoodverfde kampioen.’, aldus het
verslag op de website.
Aanvankelijk zag het er wel goed uit
op de IJsselborden. Zeker op vijf borden kwam De IJssel met goede stellingen uit de opening. Niet goed ging
dit bij Ad. Een onderschatte koningsaanval bracht hem al direct in grote
problemen. Dat hij het tij met slechts
een pion achterstand kon keren, viel
heel niet tegen. Al snel kon de eerste
overwinning worden ingeboekt. Justin
had na een pionnenopmars op de

koningsvleugel zijn tegenstander knap
in de tang. Die had weinig manoeuvreerruimte en koos voor een aangevallen paard wel een heel slechte
plek toen de beschermende dame
door een loper werd belaagd. Justin
hield er een dame voor een toren aan
over en maakte het toen snel uit (1-0).
Ook Léon leek op weg naar een snelle
zege, maar had bij een stukkenruil
niet goed genoeg gerekend. Zijn
tegenstander kon nog net zonder
kleerscheuren ontsnappen. De stelling
vervlakte en mondde uit in een pionneneindspel wat al snel remise werd
gegeven (1,5-0,5). Remise werd het
ook bij Frank. Geen
voordeel na de
ashtapada
opening en geen
goed winstplan.
De naam Ashtapada stamt uit het (Oud) Indisch en zou volgens
Het kostte allemaal
de statuten van de vereniging ’64-velden’ betekenen. Nader
veel bedenktijd en
zoekwerk resulteert in de volgende omschrijving:
leidde tot weinig
‘ Het Indisch bordspel ‘Ashtapada’, dat zo’n 8000 jaar geleden
reeds gespeeld werd, is een racespel met dobbelstenen en
perspectieven. Met
wordt gespeeld op een dambord van 8x8 vakken. Vervolgens
het aangenomen
werd het herwerkt tot een oorlogsspel. Dit spel evolueerde naar
remiseaanbod
een oorlogsspel met de vier belangrijkste Indische legers. Het
kwam hieraan al op
kon gespeeld worden door twee of vier spelers. De speelstukken
de 23e zet een einkregen een eigen getalwaarde. De koning was b.v. 4 punten
de (2-1). Wim had
waard en de pion slechts 1 punt. Wie de hoogste score aan
zijn tegenstander
geslagen pionnen kan verzamelen, wint het spel. De hoogste
met zijn opgeschoscore was 45 punten (= de som van alle geslagen stukken bij
ven centrum weinig
drie medespelers). In de versie voor twee spelers dook voor de
eerste keer het begrip ‘schaakmat’ op. Geleidelijk aan verdwekansen voor tegennen de dobbelstenen. Daardoor overheerst de gedachte van de
spel gelaten. Het
spelers en krijgt het spel zijn volle rijkdom. Deze evolutie
was zoeken naar
gebeurde onder de invloed van de Grieken.’ (Yuri L. Averbakh,
goede zetten en
Russisch Schaakmuseum te Moskou).
uitkijken voor misHet 64 veldenbord van Ashtapada werd later gebruikt voor
sers. Dat laatste
Shaturanga of Chaturanga, het oudste schaakachtige spel dat
deed zijn tegenals voorloper van het schaakspel wordt beschouwd.
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stander niet. Hij sloot een toren in en
verloor daardoor een kwaliteit. Dat
maakte het al maar erger en met goede zetten haalde Wim de 3-1 binnen.
Vrijwel gelijktijdig viel de 4-1 aan bord
twee. Ook hier veel ruimte met witte
pionnen op de vierde en zwarte pionnen op de zesde rij. Pim zette het allemaal goed neer zonder tegenkansen
weg te geven. Met nog maar weinig
minuten op de klok moesten er wel
veel zetten worden gedaan. Dat bleek
echter geen probleem, vooral niet
toen er ook een stuk buit gemaakt
werd. Er werd nog tot zet 36 doorgespeeld, maar toen was er al lang
niets meer te halen (4-1). Bij Samir
was al vrij snel na de opening het
vizier gericht op de vijandelijke
De IJssel 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1806
(2270)
1905
1821
1876
1802
1709
1770
1759

-

onesimus 2 geen probleem
Het tweede van Onesimus, de
gedoodverfde degradatiekandidaat,
bleek in de vierde ronde op 10 december een makkie. Met circa 300 ratingpunten verschil kon dat ook bijna niet
anders. Het verloop van de wedstrijd
bleef in nevelen gehuld. De website is
nog steeds in afwachting van het ver-

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

koningsstelling. De tegenstander kon
met moeite beslissend nadeel voorkomen. Veel tactische wendingen die
Samir uiteindelijk toch een pion voordeel opleverde. Om de pionnenmeerderheid ten gelde te maken werden de
nodige stukken geruild. De winstgang
bleek echter niet eenvoudig. Toen het
na geduldig manoeuvreren ook een
tweede pion werd buitgemaakt was
het pleit beslist (5-1). Dat leek een
mooie stand, maar het venijn zat in de
staart. Ad was met de nodige moeite
de lastige beginfase te boven gekomen. Hij had zelfs zijn pion achterstand weer goed gemaakt. Met een
sterk paard in de vijandelijke linies
leken er zelfs kansen te komen. Dat
gebeurde echter niet, zijn tegenstanAshtapada

1643

5

-

3

Ralph Simon
Ricardo Verbeeten
Joey Brokaar
Gerard Groen
Ed de Graaf
Jaap Brokaar
Bas Spijkers
Theo Michielsen

1754
1750
1648
1591
1655
1528
1689
1531

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

-

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

slag en dat zal wel zo blijven. Uit contacten met teamleden werd duidelijk
dat het een vlotte overwinning was.
Snelle overwinningen van Léon en
Samir zorgden voor een voortvarende
start. Vervolgens werd het 4-0 door
winst van Justin en Hans. Na zijn
gebruikelijke tijdnood te hebben overleefd, zorgde Pim voor de definitieve

Onesimus 2

1587

-

De IJssel 1

Paul Wassink
Ruud Neumeijer
Jacques Goud
Fokke Lindeboom
John van der Meulen
Harry Elgershuizen
Louis Lenoir
Rolf de Jong

1701
1644
1643
1628
1573
1596
1411
1501

-

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

erasmus 4 kansloos in
moordrecht
Het vierde van Erasmus was op 11
januari de eerste tegenstander uit de
top van klasse 2D. Inmiddels al wel op
twee punten achterstand. Op papier
leek het gezien de ratingverschillen
geen al te moeilijke klus. Bovendien
traden de Rotterdammers aan zonder
hun nog ongeslagen topscorer René
Weerts. Op de speeldatum zag het er
in De Zespunt dan ook al snel gunstig
uit. De meeste spelers hadden halfweg al een plusscore op het bord

der kreeg een mataanval op het bord
en Ad moest zijn dame inleveren
(5-2). Hans had lang veel vertrouwen
gehad in een goede afloop. Met een
tijdelijk stukoffer dacht hij beslissend
toe te slaan. Maar bij het rekenwerk
was er iets mis gegaan. Hij won wel
een kwaliteit maar zijn tegenstander
kreeg daar wel een ruime pionnenmeerderheid voor. Die zag het wel zitten en een aangeboden remise werd
tweemaal geweigerd. De pionnenovermacht bleek te ruim in de slotfase, toen een eenzame loper de
opmars niet meer kon keren (5-3).
Geen overtuigende winst dus voor de
kampioenskandidaten. De tegenstanders waren er, gezien de voorgaande
uitslagen, wel content mee. (Aad)

1806
(2270)
1905
1821
1876
1802
1709
1770
1759

staan. Alleen bij Léon zag het er somber uit. Hij had zich verrekend in de
opening en daarbij twee pionnen verspeelt. Die situatie werd door zijn
tegenstander goed uitgebuit maar die
nam er flink de tijd voor. Snel spelend
zag de slimme Léon dat daar zijn enige kans lag. En inderdaad, met voor
hem nog 59 minuten op de klok ging
het bij zijn tegenstander naar de min.
Verbouwereerd moest die toen constateren dat ook wedstrijdleider Mick
vaststelde dat hij de bedenktijd had
overschreden. Een deskundig onder-

19

winst. Die kreeg vervolgens nog meer
gestalte toen Ad zijn slechte stelling
toch nog in winst wist om te zetten.
Een 8-0 zege leek in het verschiet,
maar Frank raakte in de slotfase het
spoor bijster. Op het nippertje wist hij
nog een halfje te redden. Bij die stand
vond ook Wim het welletjes en ook hij
berustte in een puntendeling.
1

-

7

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

-

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

zoek van de klok naar een zoek
geraakt kwartier bracht hierin geen
verandering. Een onverwachte 1-0
derhalve. Met een uitgekiende mataanval pakte Ad daarna tegen invaller
Siebel het tweede punt. Aan het laatste bord velde Justin zijn tegenstander
met een naar de koningsstelling
opmarcherende randpion. Een nul
voor tegenstander Simons, enige
weken eerder nog in zijn sas met één
van de twee halfjes tegen Aad in de
wedstrijd met Erasmus 5 tegen De
IJssel 2. Met de eerste tijdcontrole in
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het verschiet staakte ook Samir ’s
tegenstander de ongelijke strijd. De
5-0 kwam op naam van Frank. Reeds
vroeg liep hij met een vrolijk gezicht
rond. Twee pionnen in de plus, geen
vuiltje aan de lucht. Wat dreigende
acties werden in de kiem gesmoord
en daarna was het aftikken. In het
laatste half uurtje gingen de nog resterende borden voor een honderd procent score. Zowel Pim als Hans moesDe IJssel 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

stand
Klasse 2D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1806

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

(2270)
1905
1821
1876
1802
1709
1770
1759
mp
10
8
6
6
3
4
3
0

-

ten alvorens aan een winstpunt te
denken eerst de tijdnood overwinnen.
Bij Hans lukte dat als eerste. Hij dacht
nog even aan een gemakkelijke remise, maar besloot toch maar voor de
winst te gaan. Die was na stukwinst
snel een feit. Pim had een lastiger
klus. Een koningsaanval rond de tijdcontrole had net niet het gewenste
effect. Na hergroepering bleek een
nieuw winstplan niet eenvoudig. Hij

weigerde remise en koos voor snelschakend naar de winst. Dat lukte prima. Toch werd het geen 8-0 omdat
Wim zich liet verrassen. Hij had lange
tijd een gelijke stand op het bord,
maar gaf tegenkansen weg toen hij
de dame van zijn tegenstander in zijn
stelling liet binnenkomen. Dat deed
hem uiteindelijk de das om.
Einduitslag 7-1. (Mick/Aad)

Erasmus 4

1631

7

-

1

Cor van As
Emiel Verhoef
Jan Hoek v Dijke
Bram de Knegt
Michael Siebel
John Helstone
Lucian Mihailescu
Marc Simons

1562
1703
1716
1734
1412
1719
1745
1460

1
1
1
1
1
0
1
1

-

0
0
0
0
0
1
0
0

bp

1

2

3

4

5

6

32
26,5
21
18,5
15
15
14,5
15

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

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

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

7
3
.
x
3,5
.
4,5
3,5

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

6,5
7
5
.
.
x
3
3,5

7
6,5
6,5
4
3.5
.
5
x
.

8
7
.
4,5
4,5
4,5
4,5
.
x
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de ijssel 3 terug naar de derde klasse
Na een eenjarig verblijf in de vierde
klasse is het derde team van De
IJssel weer terug in klasse 3 van de
RSB. Hoewel een kampioenschap er
net niet in zat, was ook de tweede
plaats achter Messemaker 5 goed
genoeg voor promotie. De kampioenskansen gingen met name verloren
toen in Papendrecht maar zes borden
bezet konden worden en daardoor
een winstpunt de mist in ging. Winst
tegen de latere kampioen had dit nog
goed kunnen maken, maar op het
laatste moment ging dat mis.
IJsselschaak 84 meldde dat de voorzitter van De IJssel optrad als begeleider van het Messemaker jeugdteam in
de RSB-competitie. Hij verzorgde voor
Messemaker ook de verslaggeving.
Dat moest hij dan ook maar doen van
de wedstrijd van De IJssel 3 tegen
Messemaker 5 en Sliedrecht 4 vond
de redactie. Hieronder het resultaat
van de voorzitter in zijn rol als verslaggever.

heet avondje moordrecht voor
messemaker jeugdteam
Als het grote Messemaker komt dan
spelen IJsselspelers op zijn best. In
Gouda waren ze dan ook beducht
voor een heet avondje Moordrecht.
Mijn persoonlijke inschatting was dat
we deze wedstrijd zouden gaan verliezen. Ook bij teamcaptain Arie
Macdaniël kennelijk de nodige nervositeit voor deze wedstrijd getuige zijn
besluit voor een tactische opstelling
met Hans aan het eerste bord.
Bij een eerste rondgang langs de borden zag ik tot mijn verbazing dat veel
spelers van De IJssel een betere stelling hadden en was mijn conclusie dat
de jeugd van Messemaker ver onder
hun kunnen zat te spelen. De eerste
beslissingen vielen aan de onderste
borden. Erik Jan en Hendrik, beiden
dit seizoen voor het eerst achter het

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

bord, kwamen duidelijk wedstrijdritme
te kort tegen de familie Hondelink.
Slordige fouten werden door de
Messemakers, die deze avond wel
hun niveau haalden, afgestraft. Het
omgekeerde was het geval bij de twee
andere borden. Aan het laatste bord
had Frans met zijn degelijke spel geen
kind aan Melissa Mooijenkind en won
met gemak. Ook Panc liet zich niet
aftroeven door de jeugd. Hij liet tegenstander Mustapha, een snel opklimmend talent, zien dat ook oude mannetjes gevaarlijk kunnen zijn en uitstekend kunnen combineren. Zijn wat
tegenvallende tegenstander kon als
excuus aanvoeren dat hij herstellende
is van de Mexicaanse griep.
Al snel stond er door deze uitslagen
een 2-2 stand op het scoreformulier.
De beslissing moest dus komen van
de eerste vier borden en daar werd
wel fiks gestreden om de punten.
Bernard ging daar aan het eerste bord
voor de volle winst, maar speelde op
halve kracht. Hans gaf meer dan goed
partij en had met materiaalvoordeel
uitstekende winstkansen. Dat het toch
remise werd kwam doordat Hans te
veel respect voor zijn tegenstander
had en om die reden remise accepteerde in een veel betere stelling. Nog
steeds gelijk dus, 2,5-2,5. Aan het
vierde bord had Arie, de meest degelijke speler en teamcaptain van het
derde, er zin in. Na eerst rustig de
partij op te zetten leek hij wat jaloers
op de stelling van zijn broer op bord 3
en offerde hij een kwaliteit waarvoor
hij uitstekend spel kreeg en zijn tegenstander veel tijd nodig had om de
voorgeschotelde problemen op te lossen. Dat tijdgebruik bleek beslissend,
in gewonnen stelling ging zijn tegenstander door zijn klok (3,5-2,5). Aan
het derde bord had Christian, onze
meest talentvolle en aanvalsbeluste
speler, te maken met de meest aanvallende speler van de Messemaker

jeugd Wouter Schönwetter. Op voorhand goed voor een spektakelpartij.
Dat werd het ook. Een prachtige partij
waarbij beide spelers hadden kunnen
winnen met remise als eindresultaat.
Een beloning die beiden spelers verdienden (4-3). De strijd moest worden
beslist door het resultaat aan het
tweede bord. Aad speelde hier
opeens ver boven zijn kunnen. Lange
tijd kon ik me niet aan het idee ontrekken dat hij zou gaan winnen en bij een
slechte zet op zijn minst remise zou
gaan spelen. Helaas maakte hij een
fout in het eindspel wat hem de partij
kostte. Jammer van dat verlies, desondanks liet hij weer eens zien dat hij
uitstekend kan schaken.
Daarmee werd het 4-4 en ontsnapte
het Messemaker jeugdteam aan een
dreigende nederlaag.
Insiders missen bij De IJssel natuurlijk
Lotte van der Wouden. Zij lag met
hoge koorts op bed. Mogelijk bewust
besmet door Messemakerspeler
Mustapha die op deze wijze toch nog
een IJsselpeler heeft uitgeschakeld.
Het bestuur van De IJssel overwoog
vanwege besmettingsgevaar diens
winnende tegenstander Panc Vink de
toegang tot de clubavond enige tijd te
ontzeggen. Op zijn beurt dacht Panc
dan sterk aan een tijdelijk lidmaatschap van Messemaker om daar nog
wat tegenstanders in het voordeel van
De IJssel uit te schakelen. En dan te
bedenken dat Panc inviel voor Huibert
Looren de Jong. De sterkste speler
van De IJssel 3 meldde zich op het
laatste moment af vanwege personeelsproblemen bij de pizzabezorging.
Geruchten doen de ronde dat onze
pizzakoerier uit Schoonhoven door
Messemaker is geïnformeerd over het
mogelijke besmettingsgevaar en om
die reden zijn collega’s tot massale
verhindering aanzette. (Gerard)

De IJssel 3

1518

-

Messemaker 1847 5

1417

4

-4

Hans Kortrijk
Aad van der Meer
Christian Macdaniël
Arie Macdaniël
Hendrik Spee
Panc Vink
Erik-Jan Noomen
Frans Dubois

1546
1481
1548
1551
1632
1475
1408
1505

-

Bernard Evengroen
Alejandro Acuna
Wouter Schonwetter
Jasper van Wijhe
Gerrit Jan Hondelink
Mustapha Yilmaz
Jelle Hondelink
Melissa Mooijenkind

1568
1493
1518
1419

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

-
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1147
1359

0,5
1
0,5
0
1
0
1
0
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onder begeleiding van tina turner
naar winst tegen sliedrecht 4
De prima teamcaptain Arie Macdaniël
krijgt het enigszins chaotische team
wat zich niet laat structureren nu eindelijk goed op de rails. Persoonlijk
vind ik het al een topprestatie als je bij
een uitwedstrijd 8 borden gevuld hebt
bij het derde team. Maar als het team
dan ook nog eens per se een goede
uitslag wil neerzetten denk ik als voorzitter; “wat doen mijn jongens raar”.
Toen de wedstrijd zeven minuten
bezig was hoorde ik gefrustreerd
gekreun aan bord 1. Huibert had zijn
tegenstander verrast met een mooie
matcombinatie en ging dit uitgebreid
vieren in de kroeg naast de schaakvereniging. Christian had ook zin in
een biertje en deed een paar minuten
later hetzelfde. De omstandigheden
om je goed te concentreren werden
steeds zwaarder omdat de muziek uit
de kroeg steeds harder werd gezet.
Alleen Ton had er geen moeite mee
en zat te hangbangen achter zijn bord.
Toen Tina Turner haar bekende nummer Rollin on the River ten gehore
bracht zong Ton gewoon mee en
danste door de schaakzaal. Deze
actie leverde zoveel respect op dat
zijn tegenstander direct het remiseaanbod accepteerde.

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

Frans had wel wat last van de herrie.
Tegen zijn natuur in was hij vanaf de
eerste zet volop in de aanval gegaan.
Zijn jeugdige tegenstander Janus had
geen zin om te verdedigen en ging
volop in de tegenaanval. Ondanks dat
beide spelers op de winst speelden
moesten ze in remise berusten.
Persoonlijk denk ik dat dit wel de
meest interessante partij van de
avond is geweest en voorspel ik dat
Sliedrecht nog veel plezier gaat beleven aan deze speler. Aad speelde
voorzichtig en haalde met zijn routine
met gemak het halve punt binnen. Erik
Jan had in de opening al een plusje
behaalt wat hij gedurende partij alleen
maar heeft vergroot. Door zijn geduld
en langzaam steeds meer de druk op
voeren haalde hij de winst binnen.
Vlak naast hem begon Lotte in een
wat betere stelling te toveren met de
schaakstukken. Haar tegenstander
creëerde nog wel matdreigingen die
op een volwassen mannier door Lotte
gepareerd werden met een rustige
tussenzet om daarna weer volop in de
aanval te gaan. De aanval leverde
drie pionnen en een kwaliteit op. Haar
tegenstander liet zien dat hij veel
inzicht heeft in het schaken door de
partij op te geven. Hans, die in topvorm is, haalde als laatste een punt

Koen van Noortwijk bleek meer oog voor
zijn tegenstandster Lotte te hebben dan
voor de dames op het bord en verloor dus
kansloos! (website Sliedrecht)

binnen. Volgens hem ging het wel
makkelijk en hoopt hij dan ook op een
terugkeer naar de derde klasse. Na
deze overwinning is die terugkeer in
ieder geval een grote stap dichterbij.
Met nog een wedstrijd tegen nummer
laatst voor de boeg moet de promotie
er wel in zitten.
Op de terug weg was er nog een
grootscheepse alcoholcontrole waarbij
een ieder van de weg werd gehaald.
Toen ik aan kwam rijden herkende de
politie mij natuurlijk meteen als een
belangrijke schaakbestuurder en
mocht ik als enige zonder controle
meteen doorrijden! (Gerard)

Sliedrecht 4

1368

-

De IJssel 3

1426

1,5

-

6,5

Hans Snel
Martijn Stoker
Mark van Hulst
Henri Hartog
Janus de Vries
Jan Willem Kraayeveld
Jurgen de Haan
Koen van Noortwijk

1580
1483
1421
1501
1240
1345
1217
1158

-

Huibert Looren de Jong
Aad van der Meer
Christian Macdaniël
Hans Kortrijk
Frans Dubois
Erik Jan Noomen
Ton van der Smirren
Lotte van der Wouden

1593
1481
1548
1546
1505
1408
1265
1058

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

-

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

overtuigende winst in sportief
treffen tegen barendrechtse
jeugd
De laatste tegenstander van De IJssel
3 was het voornamelijk uit jeugdspelers (gemiddelde leeftijd ruim 14 jaar)
bestaande team van Barendrecht 3.
Oorspronkelijk ingepland als thuiswedstrijd voor De IJssel, maar op verzoek van Barendrecht vanwege die
jeugdige teambezetting aldaar
gespeeld, een thuiswedstrijd in
Barendrecht dus. Als dank mocht de
volledige drankvoorraad gratis worden
geconsumeerd. Wel wat verwarring bij
de opstelling met zo’n uitspelend
thuisteam. ‘Nadat de borden een keer
of 33 waren gedraaid werd duidelijk
dat het thuisspelende team op het
eerste bord speelt met zwart en dat

het uitspelende team met wit op bord
één mocht starten. Toch speelde
Barendrecht op bord één met wit!?’
meldde Barendrecht op hun website.
Dat kwam ongetwijfeld doordat aan
bord 1 Huibert niet kwam opdagen
omdat hij door werkzaamheden verhinderd was. Die boodschap kwam
pas toen de wedstrijd al was begonnen en invallers waren niet meegekomen. Dus er werd al begonnen met
een achterstand. Aan het laatste bord
schoof Erik Jan in rap tempo en zonder spannende gebeurtenissen naar
remise en was het eerste halfje binnen. Snel ging het ook bij Hendrik, hij
gaf een schaaklesje weg. Hans speelde een solide partij, kaapte her en der
een pionnetje en schoof daarna de
partij bekwaam uit. Lotte velde vervolgens in een gedegen partij haar
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tegenstander met een mooi pionoffer
waardoor zij een stuk won. Goed
geconcentreerd schoof ook zij haar
tegenstander van het bord. Bij Aad
zag het er in het begin somber uit
doordat hij na een loperoffer op h7
een blote koning overhield. Maar
nadat de kruitdampen waren opgetrokken en Aad er eens voor was
gaan zitten kwam het toch nog goed.
In Barendrecht vond men echter dat
zijn tegenstander hem had laten ontsnappen. Daarmee was het 4,5-1,5 en
de winst een feit. Dat speelde een rol
bij het slot van de partij van Frans. Hij
speelde een koningsgambiet, maar
zijn tegenstander had dat schijnbaar
bestudeerd want die wist daar wel
raad mee. Frans kon naar zijn pionnetje fluiten en toen zag het er somber
uit. Maar in het eindspel van toren
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+pion tegen toren + 2 pionnen gaf de
tegenstander ineens zijn toren weg.
Frans vond dit zo sneu dat hij maar
remise aanbood. Een sportief gebaar

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

een gelijkwaardig eindspel een volle
toren weg te geven. Toch nog een
echte winstpartij voor de Barendrechtse jeugd. (Arie/Aad)

De IJssel 3

1454

-

Barendrecht 3

1458

5 -3

N.O.
Arie Macdaniël
Aad van der Meer
Hans Kortrijk
Hendrik Spee
Frans Dubois
Lotte van der Wouden
Erik Jan Noomen

1551
1481
1546
1632
1505
1058
1408

-

Corné Noordegraaf
Karim Dib
David van Zessen
Josse van Broekhuysen
Maxim Dooijes
Jochem Liefrink
Mark Vankan
Timo Waling

1580
1335

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

eindstand
Klasse 4B
1.
2.
3.
5.
5.
6.

dat in en door Barendrecht zeer werd
gewaardeerd. Teamleider Arie wilde
voor hem niet onderdoen. Hij speelde
voor een verlate sinterklaas door in

Messemaker 1847 5
De IJssel 3
Papendrecht./Albl.3
Moerkapelle 3
Sliedrecht 4
Barendrecht 3

Mp
9
8
5
4
3
1

Bp

1

2

3

4

5

6

28,5
25,5
20
20
14,5
11,5

x
4
2,5
3
2
0

4
x
4
2
1,5
3

5,5
4
x
3
6
1,5

5
6
5
x
1
3

6
6,5
2
7
x
4

8
5
6,5
5
4
x

-

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

ijsseljeugd doet veel ervaring op
op klim-op-toernooi
Dat de deelnemers van De IJsseljeugd
aan het Klim-Op-toernooi op zaterdag
19 december een zware schaakdag
tegemoet gingen was van te voren al
bekend want aan dat toernooi doen
veel talenten mee die al over de nodige training en toernooi ervaring
beschikken. Onder de aanwezigen
o.a. Nederlands kampioen tot 10 jaar
Robin Lecomte. Hij werd dan ook toernooiwinnaar met een honderd procent
score. Ondanks dat het voor de meeste van de IJsseldeelnemers het eerste
toernooi, deden zij het lang niet slecht.
In totaal werden er in de drie categorieën 9 ronden gespeeld. In de groep
t/m 8 jaar werd zonder klok gespeeld,
in de beide andere categorieën was
de bedenktijd voor ieder 20 minuten
per partij. Tussen de ronden door konden de deelnemers in het videolokaal
naar films kijken.
In groep A (tot 12 jaar) met 23 deelne-

mers kwamen vier jeugdleden van De
mat. Een goede eigenschap, die aanIJssel aan de start. Jeroen Box begon
vallende speelstijl, die door trainers
het toernooi sterk met winst in een
hier en daar nog wat moet worden bijmooie aanvalspartij tegen clubgenoot
geslepen. Want tijdens het toernooi
Maikel Terlouw. Daarna speelde hij
heeft hij veel partijen verloren omdat
wat onder zijn
hij vergeet dat
kunnen. Een
zijn tegenstanhele dag schader ook
ken is wat
gevaar
anders dan
creëert. Op de
een partijtje op
19e plaats met
de clubavond
een gelijke
en nog best
score eindigde
zwaar. Veel
Harm
partijen die hij
Hoogeveen.
verloor hadden
Ook hij pakte
ook met gemak
een punt
tegen Bart.
gewonnen kunVoor iemand
nen worden.
Jeroen (l) aan het werk in groep A.
die pas net lid
Nu eindigde hij
is van de
met vier punschaakvereniging deed hij het verasten als 15e dankzij drie gewonnen parsend goed. Hij heeft nog geen wedtijen en een bye in de laatste ronde.
strijdervaring maar wel veel schaakMaikel eindigde op de 17e
vaardigheden die aangeleerd zijn door
plaats met dezelfde score.
zijn vader. Met wat meer wedstrijderEén van die punten haalde hij
varing kan hij een toekomstige topper
binnen tegen clubgenoot Bart
wordt bij de jeugdtoernooien. Bart, de
Vervoort. Hij is de meest aanvierde IJsseldeelnemer in deze groep,
vallende jeugdspeler die De
speelde wat onder zijn niveau en had
IJssel heeft. Tijdens de partij
na vijf ronden nog geen punt gehaald.
denkt hij maar aan één ding
In de laatste ronden lukte het hem
en dat is: hoe zet ik mijn
gelukkig nog om te laten zien dat hij
tegenstander zo snel mogelijk

Taktiekbespreking: Gererd met Maikel en Steven.

23

IJsselschaak 85

ook een goede partij kan spelen en
haalde hij nog anderhalve punt binnen. Met daarbij nog een punt voor
een bye eindigde hij als 22e. Deze
toernooi-ervaring zal hem zeker helpen om in de toekomst nog sterker te
worden.
In groep B (tot 10 jaar) hield Steven
Brandsma de eer van De IJssel hoog.
Hoewel hij pas aan zijn tweede jaar
bezig is bij De IJssel en het zijn eerste
toernooi was, schaakte hij mee op een
mannier of hij al vanaf zijn vijfde lid is
van de schaakclub. Met vier punten
werd hij 22e in deze groep met 32
deelnemers. Daarmee behoorde hij
deze dag bij de subtop in zijn klasse
en dat is een uitstekende prestatie.
In groep C (t/m 8 jaar) met 18 deelnemers een goede start van Neal Twigt
met een winstpartij. Daarna volgden

een aantal zwakke partijen
omdat hij te gretig was met
het aanvallen. Halverwege
dag hervond hij zich en
begon hij veel te winnen. In
de laatste ronde liet hij zien
dat het schaakveld voor
hem niet te zwaar was.
Tegen de nummer één
kreeg hij in een mooie partij
een gewonnen stelling in
handen. Helaas lukte het
hem net niet om te winnen.
Neal is geen toekomstige
schaaktopper maar gewoon
Neal (m) in actie in groep C.
een superschaker. Met 4,5
6 punten was goed voor een derde
uit 9 eindigde op de 10e plaats. Een
plaats en een beker.
mooie middenmootpositie. Succes
Hopelijk gaan we volgend jaar weer
was er in deze groep voor ex IJsselmeer ervaring op doen op het Klim-Op
jeugdlid Wouter Schmahl, nu lid bij
toernooi. (Gerard)
Messemaker uit Gouda. Zijn score van

van de toernooivelden
Bernard Evengroen was present op het NK rapid voor de jeugd op 14 november in Eindhoven. Het was niet echt zijn dag. In zijn leeftijdsgroep eindigde hij
op de 21e plaats met 4 uit 9. Een tpr van 1473, beduidend onder zijn rating van
1697. Verlies tegen sterke tegenstanders, zoals de nummer zes in de eindstand Stefan Beukema (2062) was geen schande, maar er werd ook verloren
tegen tegenstanders met ruim driehonderd ratingpunten minder achter hun
naam.
Eind november was Woerden het toneel van het Goudkuipje-toernooi. 26 groepen met elk zes deelnemers streden om de prijzen. Met 4 uit 5 deelde Aad van
der Meer in groep 6A de eerste plaats met Ton van Bokhoven uit Zwijndrecht.
Op oudejaarsdag werd in Krimpen a/d IJssel het schaakjaar afgesloten met het
14e Menno Ploeger herdenkingstoernooi. In een sterk deelnemersveld, waarvan 32 met een rating boven de 2000, eindigde Bernard Evengroen als 83e
van de 130 deelnemers. Op het eerste gezicht geen superresultaat, maar met
zijn score van 4 uit 7 en een TPR van 1703 toch een resultaat op niveau.

Aad v.d. Meer startklaar voor de volgende ronde.

viertal middenmoter in spannende competitie
Het gaat het viertal dit schaakseizoen
niet echt voor de wind. Een hoge
klassering zoals in de twee voorgaande seizoenen zal er ditmaal wel
niet inzitten. De achterstand op nummer een bedraagt echter maar drie
matchpunten en die nummer een
waren zij wel de baas. Met nog vier
wedstrijden voor de boeg is er dus
nog veel mogelijk. Te hopen is dat de
motor van het viertal, Sjaak in ’t
Veldt, van de partij kan zijn. In zijn
eentje was hij goed voor vier van de
9,5 bordpunten. Met daarnaast nog
twee punten uit twee invalbeurten

van Rien Duine betekent dit dat de
bijdrage van de overige teamleden
slechts 3,5 punten bedroeg. Dat moet
beter kunnen, zou je denken.
Hieronder het wel en wee in de laatste vier wedstrijden.

in mineur tegen eeuwig schaak
Het zag er al snel niet gunstig uit in
de wedstrijd tussen de viertallen van
De IJssel en Eeuwig Schaak. Aad gaf
in de opening pardoes een stuk voor
een pion cadeau en ook Ton begon
met een pion te verspelen. Wel goed
ging het bij Sjaak. Die hield de stel-
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ling van zijn tegenstander onder druk.
Aanvankelijk kon die het nadeel tot
stellingverlies beperken, maar een
foutje is onder die omstandigheden
vrijwel fataal. Dat gebeurde ook.
Sjaak veroverde een pion en toen
was de buit snel binnen. Bij Frans
was het moeizaam manoeuvreren en
werd na zo’n twintig zetten tot remise
besloten. Met twee op verlies staande borden vrijwel gelijkstaand aan
acceptatie van een nederlaag. Dat
werd het inderdaad. Aad veroverde
nog wel een pionnetje, maar kon
daarmee het tij niet keren. Ton ging
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in de verdediging en dat was, zo
bleek later, juist de verkeerde taktiek.

1.
2.
3.
4.

Ook hier gold dat aanval vaak de
beste verdediging is. Nu werd hij

De IJssel

1473

-

Eeuwig Schaak

Sjaak in ’t Veld
Aad vd Meer
Frans Dubois
Ton v. Smirren

1642
1481
1505
1265

-

Gerard v. Meteren
Wim v. Daalen
Willem Rijsdijk
Bas Roest

mazzel tegen titelverdediger
sliedrecht
Vorig jaar leed het IJssel viertal een
niet ingeschatte nederlaag tegen
Sliedrecht waardoor het kampioenschap ons voor de tweede maal net
ontging. Dat vroeg om revanche. Het
begon goed. Rien, invaller voor Ton
van Smirren, speelde een goede partij waarin alles gedegen verliep. Wit
had heel veel stukken gericht op de
zwarte koningsvleugel. Toen Rien die
zo'n beetje allemaal had opgeruimd,
restte een torens en dame eindspel,
waarbij hij met wat schijnoffers op de
damevleugel een paar pionnen voorkwam. Nadat de torens van het bord
waren, volgde gedwongen dameruil
en kreeg hij op beide vleugels een vrijpion. Dit liet Rien niet meer schieten
(0-1). Frans trof oudgediende Jan
Veenis als tegenstander. Deze had
blijkbaar ook het koningsgambiet in
zijn oeuvre en er ontstond een felle
strijd op de zwarte koningsvleugel. Na

1.
2.
3.
4.

1329

1,5

-

2,5

1
0
0,5
0

-

0
1
0,5
1

veel tactisch
geschuif wist zijn
tegenstander de
dames af te ruilen
en daarmee de
angel uit de partij te
halen. Er werd nog
doorgespeeld tot de
35e zet en toen
werd de vrede getekend, 0,5-1,5. Aad
kreeg te maken met
Andre van Dieën,
die ook vorig jaar
De IJssel (l) op weg naar de winst in Sliedrecht.
van de partij was en
toen won van Ton van Smirren. Ook
ruim een minuut op de klok voor Sjaak
ditmaal trok de Sliedrechtenaar aan
en een dikke drie minuten voor zijn
het langste eind. In het middenspel
tegenstander was het Sjaak (“je hebt
verspeelde Aad een stuk en dat deed
pas verloren als je tegenstander heeft
hem de das om,
gewonnen”) die door besluiteloosheid
1,5 -1,5. Alles hing af van Sjaak op
en het ontbreken van een afrondend
het eerste bord. Daar ging het lang
plan van zijn tegenstander in de uitniet naar wens. Hij had inmiddels een
vluggerfase de winst en daarmee de
stuk moeten inleveren en was boven1,5-2,5 voor De IJssel wist binnen te
dien in een gierende tijdnood. Met nog
behalen! (Frans)

Sliedrecht

1577

-

De IJssel

1570

1,5

-

2,5

Evert Bos
Leen Dubbeldam
Jan Veenis
Andre van Dieën

1669

-

Sjaak in ’t Veld
Rien Duine
Frans Dubois
Aad vd Meer

1642
1652
1518
1485

0
0
0,5
1

-

1
1
0,5
0

1505
1545

onderuit tegen charlois
europoort
In de vierde speelronde op 7 december moest het team het tegen Charlois
Europoort doen zonder topscorer
Sjaak. Zijn plaats aan het eerste bord
werd ingenomen door Panc. Met listige openingszetten probeerde hij zijn
tegenstander op het verkeerde been
te zetten. Maar die liet zich niet afleiden en ging recht op zijn doel af: een
aanval op de onveilige koning van

1.
2.
3.
4.

1329

langzaam van het bord geschoven.
(Aad)

Panc. En met succes. Aan het derde
bord verschalkte Aad een tweetal
pionnetjes en dacht dat hij daarmee
het pleit wel kon beslissen. Maar zijn
tegenstander zette scherp voort en
toen Aad een foutje maakte werd tot
remise besloten. Bij teamcaptain
Frans bleef de stelling in evenwicht.
Beiden speelden op zeker en de pionnenstellingen werden in elkaar
geschoven. Toen was er geen doorkomen meer aan en was remise het eni-

ge wat restte (1-2). De druk, een
gelijkspel was nog mogelijk, kwam
toen op de schouders van Ton en die
had zeker kansen op een goed resultaat. Hij had een fraaie vrijpion, maar
uiteindelijk slaagde hij er niet in om
die te verzilveren. Ook hier werd het
remise en daardoor trokken de
Rotterdammers met 2,5-1,5 aan het
langste eind. (Mick)

De IJssel

1432

-

Charlois Europoort B

1426

1,5

Panc Vink
Frans Dubois
Aad van der Meer
Ton van Smirren

1475
1505
1481
1265

-

Coen van Baren
Henk van der Velden
Fritz Dueller
Stoffer Sprang

1655
1483
1388
1179

0
- 1
0,5 0,5
0,5 - 0,5
0,5 0,5
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beide torens aangevallen. ‘Een soort
halve familieschaak’ aldus Ton. Na
nog een kwartier gaf hij de partij op:
zijn stelling was hopeloos. Vervolgens
staakte ook Aad zijn inmiddels kansloze strijd (0-2). Lotte, ingevallen voor
de verhinderde teamcaptain Frans
Dubois, liet een prima partij schaak
zien en kwam zelfs een pion voor.
Haar tegenstander moest zeer voorzichtig manoeuvreren, maar deed dat
uiterst nauwkeurig en slaagde er tenslotte in om alsnog de partij te winnen
(0-3). De geklopten keerden vervol-

afgetroefd door so rotterdam
De Orient, de thuishaven van SO
Rotterdam, was op 6 januari het strijdtoneel in de vijfde ronde. Er was de
nodige zorg voor gladde wegen op de
terugweg en dat kwam de zorgvuldigheid niet ten goede. Zowel Aad als
Ton kwamen nog wel goed uit de opening maar bij beiden ging het vervolgens mis. Aad verspeelde een vol
stuk en vervolgens nog een pion en
Ton zag een gemene paardvork over
het hoofd. Het paard van zijn tegenstander gaf schaak en tevens stonden

1.
2.
3.
4.

SO Rotterdam
Henk Huyser
Piet Jansen
Sep Haubenwallner
Wim Vreeburg

stand
Viertallen B
1. Sliedrecht
2. Eeuwig Schaak
3. Charlois Europoort B
4. SO Rotterdam
5. Ashtapada
6. De IJssel
7. Lombardijen
8. Oostflakkee
9. Erasmus
10. Papendrecht/Albl.

1438
1572
1436
1323
1423

-

Mp
7
7
7
6
6
4
4
4
1
0

De IJssel
Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Lotte vd Wouden
Bp

1

12
11,5
11
11,5
11
9,5
9
8
7
5,5

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

2
.
x
.
2
2.5
1,5
1
.
.
1,5

1362
1642
1481
1265
1058

gens snel huiswaarts met de hoop dat
Sjaak, toen nog volop bezig aan zijn
partij, de eer zou redden. Hij had een
mooie stelling op het bord gekregen
maar moest wel zwoegen voor het
punt. Uiteindelijk lukte dat doordat zijn
tegenstander één van de ingebouwde
complicaties over het hoofd zag. Om
niet direct mat te gaan moest hij met
een kwaliteit achter ook nog een vol
paard geven en dat was uiteraard te
veel van het goede. Einduitslag 3-1
voor SO Rotterdam dus. (Ton)
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(*) 2 mp in mindering wegens niet opkomen op speeldatum.

uit de media
Schakers worden veelal afgeschilderd
als saaie mannen. In Matten 6 breekt
Alexandra Besuijen een lans voor de
schakende mannen: ‘Nee, ik ben nooit
blind geweest voor de bijtklare voetbalbillen van Francesco Totti, de
machtige dijen van Johann Olav Koss
of de wapperende blonde haren van
Laurent Fignon, maar niets is nou
eenmaal sexier dan een schakende
man. Het zijn die van links naar rechts
over het veld bewegende Napoleonogen, die trage handbewegingen als
de lome vleugelslag van een roofvogel
die geruisloos cirkelt boven zijn prooi,
dat voldaan achteroverleunen als de
tegenstander de nekslag is toegebracht, die van schaken de mannelijkste sport maken die er bestaat. Maar
dat kan natuurlijk ook aan mij liggen…’
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van het Schachgesellschaft
Zürich, de oudste schaakclub ter

wereld, werden er in augustus aldaar
allerlei festiviteiten georganiseerd. De
meeste belangstelling trokken simultaanwedstrijden op het station van
Zurich door bijna alle nog levende
wereldkampioenen (Spassky, Karpov,
Kasparov, Anand, Topalov, Ponomariov en Kramnik), alleen Vasili Smyslov, die te oud is en bijna blind en
Rustam Kasimdzhanov, die een
Grand Prix toernooi in Armenië speelde, konden er niet bij zijn. Ook levende schaaklegende Kortsnoi was van
de partij. Iedereen had 25 tegenstanders, bij acht simultaangevers dus
precies 200 partijen, gelijk aan het
aantal bestaanjaren. Het begon om
ongeveer 2 uur ’s middags en de laatste twee, Anatoli Karpov en Garry
Kasparov, waren pas na 9 uur klaar.
Het belangrijkste was een rapidtoernooi (15 minuten bedenktijd) tussen
de kampioenen. Hier deden Kasparov,
Kortsnoi en Spassky niet mee. Zij wer-
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den vervangen door een negende
wereldkampioen Alexander Khalifman,
de sterkste vrouw ter wereld Judith
Polgar en de locale schaakmatador
Werner Hug. Het toernooi werd
gewonnen door Vladimir Kramnik met
een half punt voorsprong op Anand en
een punt voorsprong op Topalov en
Ponomariov. (NIC 2009/7)
Van 20 november tot 15 december
vond in Khanty-Mansiysk (Rusland)
de eindstrijd om de FIDE World Cup
plaats. Na zes k.o.-ronden tussen de
128 deelnemers plaatsten de Israëliër
Boris Gelfand en de Oekraïner Ruslan
Ponomariov zich voor de finale. Na
vier remises in de normale partijen
werd het vervolgens eveneens 2-2 in
de tiebreak met vier rapidpartijen. In
een volgende tiebreak met vier snelschaakpartijen trok Gelfand tenslotte
met 3-1 aan het langste eind. De winnaar ging naar huis met 120.000 dol-
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lar (netto 96.000) en de verliezer
moest het doen met 80.000 dollar
(netto 64.000).
De drie Nederlandse deelnemers die
zich voor de eindstrijd hadden
geplaatst, werden in de eerste ronde
uitgeschakeld. Nijboer verloor van de
Fransman Bacrot, Tiviakov van
Itturizaga uit Venezuela, L’Amie van
de Indiër Saskirian en Sokolov dolf het
onderspit tegen Fedorchuk uit de
Oekraïne.
‘Magnus Carlsen, een historisch
supertalent’ aldus Hans Böhm in zijn
rubriek in de Telegraaf van 20 november. Dit naar aanleiding van zijn winst
in het toernooi in het Chinese Nanjing.
Carlsen won hier ongeslagen met 8 uit
10 met een TPR van 3002! Topalov
werd met 2,5 punten achterstand
tweede. De training met Kasparov
heeft aantoonbaar effect. Kasparov
over Carlsen in NIC 2009/7: “Hij heeft
een zeer, zeer fijne neus. Als hij
ergens niets voor voelt, dan geloof ik
hem, Karpov had dat ook. Hij begrijpt
snel de aard van een stelling. Carlsen
heeft ook een vaste hand, veel meer
dan ik die ooit gehad heb.”
Carlsen werd in december ook winnaar van de London Chess Classic.
Het toernooi kende een afwijkende
puntentelling met 3 punten voor een
overwinning en 1 punt voor een gelijkspel. Voor de eindklassering maakte
het weinig verschil. De nummers 1 t/m
4 hadden deze plaatsen ook met de
normale puntentelling bezet. Met ruim
60% remise partijen lijkt het ook weinig effect te hebben gehad op de
strijdlust.
Het team van Azerbeidzjan (Radjabov, Gashimov, Guseinov, Mamedyarov, Mamedov) won in Novi Sad
het 17e EK voor landen teams. De
titel werd voor de neus weggekaapt
van Rusland. In de laatste ronde had
het Russische team met 2-2 gelijkgespeeld tegen Spanje en was daardoor
op een eindresultaat gekomen van 14
matchpunten en 22,5 bordpunten.
Beslissend voor het kampioenschap
was het resultaat tussen Azerbeidzjan
en Nederland. Hier stond het 1,5-1,5
en bij een gelijkspel zouden de
Russen winnen dankzij een beter
bordpuntentotaal. Gashimov moest
derhalve zijn partij tegen Stellwagen
winnen. Na de 70e zet van wit stond

er een in feite theoretische remise op
het bord:

Stellwagen blunderde echter met
70…Tf4?? En verloor na 71.Ke6 h4
72.f7 Kg6 73.f8D Txf8 74.Txf8 Kg5
75.Ke5.
Dat de remisekansen groot waren is
niet zo gemakkelijk te zien, maar blijkt
wel zo te zijn. Bijvoorbeeld 70…Te4
71.Kf8 h4 72.Ta7+ Kg6 73.f7 Kh7
74.Te7 Tf4 75.Ke8 Kg6 76.f8D Txf8
77.Kxf8 en wit kan in deze positie
ondanks zijn toren niet meer winnen.
Hans Böhm citeert in de Telegraaf
(7/11) Jan Timman: ,,Ja, alles maakt
remise, ook 70…Te4, Td4, Tc4, Th1,
Th2 en zelfs Th3. Weet je dat als wit
aan zet zou zijn, met de toren op h4,
alleen 71.Ke6 wint?”
Het was de enige nederlaag voor het
Nederlandse team (Smeets,
Stellwagen, L’Amie, Werle, Ernst) dat
op de 9e plaats eindigde.
In november werd in Moskou
geschaakt om de wereldtitel snelschaak. In afwijking van voorgaande
jaren ditmaal per partij geen vijf minuten bedenktijd voor ieder maar
3 minuten plus 2 seconden per zet. In
drie speeldagen werden er door ieder
42 partijen gespeeld waarin de
22 deelnemers tweemaal tegen elkaar
uitkwamen. Toernooisterkte categorie
XIX, gemiddelde rating 2719. Carlsen
legde beslag op de eerste plaats met
een score van 31 punten. Hij won
28 partijen, waaronder dubbele winstpartijen tegen Anand en Kramnik, en
speelde zesmaal remise. De tweede
plaats ging met 28 punten naar Anand
en Karjakin werd met 25 punten derde.
In NIC 2009/8 geeft Tiviakov zijn visie
over zijn conflict met de KNSB met
betrekking tot zijn gedwongen uitslui-
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ting van het NK: ‘Het zal beslist
invloed hebben, niet alleen voor mijn
schaakcarrière, maar ook op het
Nederlandse schaakleven in het algemeen. Ik voel mij verraden door de
Nederlandse schaakbond en zonder
een openlijk excuus en financiële
compensatie voor de verliezen veroorzaakt door de handelingen van de
bond zal ik nooit meer voor een
Nederlands team in een officieel
teamkampioenschap zoals de
Olympiade of het Europees teamkampioenschap spelen.’
Verharding van de regels bij de FIDE
onder voorzitter Iljoemzjninov in 2009,
dat vindt Hans Böhm. ‘Schakers dienen bij aanvang achter het bord te zitten, als het colbertje al over de stoel
hangt maar men even een pen is
gaan halen of een bekende in het
publiek de hand schudt, dan kan de
wedstrijdleider de partij verloren verklaren. Ook een afgezette mobiele
telefoon die piept omdat de batterij
leeg raakt betekent verlies van de partij.’ (Telegraaf 2/1). Er zijn daarvan
inmiddels legio voorbeelden. De
Chinese grootmeesters Wang Yue en
Li Chao werden in het toernooi om de
wereldbeker gediskwalificeerd, omdat
ze te laat bij het bord waren. Zij zaten
nog in de rookruimte. “Vooral vervelend voor Li Chao, want hij is pas
hier met roken begonnen, “ was de
reactie van Wang Yue (AD 2/12). Bij
het EK voor landen teams duurde de
partij tussen de Spanjaard Vallejo en
de Tsjech Laznicka nul zetten, omdat
de Tsjech een paar seconden te laat
bij zijn bord arriveerde. Een zet meer
duurde de partij tussen de Bulgaar
Delchev en de Engelsman Conquest
toen de mobiel van de Bulgaar na
1.d4 afging. Het Nokkia gambiet, zo
wordt de mobiel regel in de praktijk
tegenwoordig genoemd (NIC 2009/8).
De liefde voor het schaken kan ver
gaan. Dr. Carolina Blanco, een
orthodontiste en schaakliefhebster
(internationale meestertitel vrouwen)
ontwikkelde beugels met afbeeldingen
van schaakstukken. Deze beugels
kunnen door een firma in Roswell
(omgeving Atlanta in de USA),
genaamd Chessmile, worden geleverd
in de vorm van een combinatie van
schaakstukken zoals eindspelen, een
winnende positie of een schaakmat.
(ChessBase News 16/1)
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Dagelijks staan in het AD twee dagschaak opgaven. Op 19 januari onderstaande opgave voor gevorderden:

‘Wit aan zet heeft een weg naar remise, welke?’ was de opgave.
De oplossing was mooi: 1. Df6 (dreigt
g5!) Db4 2.Df4 Dxf4 pat. Maar, zo
vraag je je af, waarom zou je naar
remise zoeken als je mat in één kan
geven?

de ijssel op corus 2010
Vrijdag 15 januari ging in Wijk aan Zee
het 72e Corus Chess Tournament van
start, eerder bekend als het Hoogovenschaaktoernooi. Een schaakgebeurtenis die veertien dagen het schaakleven
in Nederland beheerst. De teamcompetities staan vrijwel stil en de toernooikalender meldt geen andere
activiteiten. Op de clubavonden is de
afwezigheid hoger dan normaal. In Wijk
aan Zee gaat de belangstelling vooral
uit naar de deelnemers aan de drie
grootmeestergroepen. Daarnaast kunnen echter ook de amateurs ruimschoots aan de bak. Voor hen start het
toernooi met de weekend vierkampen.
In achterliggende jaren trof je hier ook
de nodige IJsselspelers. Dat was dit
jaar niet het geval. Zij hadden massaal
gekozen voor de dagvierkampen die
werden gespeeld van maandag 18 januari tot en met woensdag 20 januari.
Totaal honderd groepen en dus vier
honderd deelnemers. Op basis van
speelsterkte zijn zij verdeeld over 9
klassen. Wie zijn groep wint mag volgend jaar een klasse hoger, maar voor
nummer laatst geldt het omgekeerde.
In vrijwel alle klassen 12 tot 15 groepen
met uitzondering van de hoogste
klassen (1 en 2) met respectievelijk 1
en 3 groepen en de laagste klasse (9)
met 19 groepen. Onder de deelnemers
zes clubgenoten: Samir Akrawi (groep
1), Hans Lodeweges (3F), Gerard van
der Wouden (5C), Mick van den Berg
(6O), Ton van Smirren (9D) en Lotte
van der Wouden (9U).
Een bezoekje waard, vond de IJsselschaakredacteur. Op dinsdag 19 januari voegde hij zich bij het heen en weer
reizende gezelschap. In Wijk aan Zee
meldden wij ons in Hotel Hoge Duin,
waar Gerard en Lotte verbleven, en
togen vervolgens naar Café De Zon,

voor de koffie. Er werd tevreden
teruggekeken op de eerste dag.
´Allemaal nog ongeslagen´, aldus Mick
op de IJsselwebsite. ´Samir debuteerde direct maar liefst in de eerste
groep en hij was weliswaar het laatste
klaar maar had zijn tegenstander wel
het punt afgesnoept. Hans was gepromoveerd naar klasse 3 en van de
IJsselspelers was hij als eerste klaar.
Hij kon al in de opening het spel
vereenvoudigen en afwikkelen naar de
remise. Gerard kon al vrij vroeg in de
partij een kwaliteit incasseren. Het
duurde toen nog wel een tijdje maar
uiteindelijk pakte hij de winst. Mick was
een groep afgezakt, van klasse 5 naar
6. Hij vertilde zich een beetje in de
opening en kreeg toen een wat mindere stelling voorgeschoteld. Beetje na
beetje kon hij echter terugkrabbelen en
tenslotte zelfs voor de winst gaan en
het punt meenemen. Bij zowel Lotte als
Ton kwam er een remise op het formulier. Lotte kon met materiaal achter
met eeuwig schaak de remise binnenhalen en Ton had weliswaar de beste
papieren maar hij vertilde zich in de
slotfase.
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Om half twee ging de gong in de
Moriaan en gingen de partijen voor de
tweede ronde van start. Ook als toeschouwer valt er voor een schaakliefhebber veel te beleven. Het volgen van
de partijen van de clubgenoten natuurlijk, maar daarnaast ook de partijen van
de grootmeesters op het podium. Daar
trok met name de partij van Dominguez
tegen Leko de aandacht. Daar stond
na de 23e zet de volgende stelling op
het bord:

Hoe gaat dit aflopen, vroegen wij ons
af ? 24.d5 c4 25.Lxd6 Dxd5 26.Ld1
Dh1+ 27.Kf2 Dxh2+ 28.Ke1 Dxb2
29.Ta3 Pe4 30.Df4 Dg2 31.Le2 Dg1+
32.Lf1 g5 33.Df3 Pd2 34.Dxc6 Dxf1+
35.Kxd2 Df2+ 36.Kc1 De1+ en remise,
zo bleek later.
Voor de IJsselspelers verloopt ook
deze tweede dag over het algemeen
niet ongunstig. Bij Gerard vervlakte de
partij al snel en bij elke zet kwam vervolgens de remise dichterbij en dat
werd het ook. Hans moest ’s avonds
nog bridgen en moest daarom op tijd
naar huis. ‘Als het te laat wordt, geef ik
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op’ aldus Hans. Zo ver kwam het niet.
Al vroegtijdig zag hij zijn remiseaanbod
aangenomen. Lotte had in de beginfase met een vork slordig een stuk verspeelt, maar kon later optimaal profiteren van een blunder van haar tegenstander. Met twee dames klaarde zij de
klus. Ton was al vroeg een pionnetje
achter gekomen, maar kreeg toch nog

Ingesloten dame kost partij.

goede tegenkansen. In de slotfase ging
het alsnog mis. Mick kreeg met de
zwarte stukken in een aangenomen
damegambiet vanaf het begin een

goede stelling. Zijn tegenstander zag
bij veel mogelijke combinaties het juiste
antwoord, maar raakte uiteindelijk toch
het spoor bijster. Samir had in RSB
topper Harold van Dijk een geduchte
tegenstander. Toen hij na langdurig
manoeuvreren een pion voorkwam
leek hij aan de winnende hand. Dat
ging echter niet door toen hij overzag
dat zijn dame werd ingesloten.
Ook de derde dag bleek redelijk succesvol. ‘De IJsselspelers delen ruim
mee in de prijzenpot’ meldde Mick op
de website. ‘Samir werd geen winnaar.
In zijn laatste partij offerde hij een pion
voor aanval. Maar de aanval sloeg niet
door en tenslotte dolf hij het onderspit.
In die groep deelden drie spelers de
tweede plaats. In de groep bij Hans
was het nog bonter. Hans ging er voor,
maar het lukte net niet, voor de derde
keer op rij remise en omdat de
anderen dat ook deden, waren ze alle
vier prijswinnaar. Bij de familie Van der
Wouden was het feest. Met een overtu-

igende winstpartij greep Gerard de
koppositie en ook Lotte bond weer een
tegenstander aan haar zegekar en
eindigde op een gedeelde eerste plek.
Met een 100% score pakte ook Mick
de eerste plaats. In zijn laatste partij
speelde zijn tegenstander een mislukte Budapester. Daarvan werd door
Mick optimaal van geprofiteerd. Voor
Ton was er geen laatste wedstrijd. Hij
had zich afgemeld.‘

Driemaal remise.

De eindstanden:
rtg

1

2

3

4

tot

tpr

Groep 1
1. Harold van Dijk
2. Jan-Bart Abcouwer
Samir Akrawi
Rob Witt

2305
2162
2269
2221

xx
0
0
0

1
xx
0
1

1
1
xx
0

1
0
1
xx

3
1
1
1

2575
2152
2152
2152

Groep 3F
1. Olaf Ephraim
Andre Galle
Hans Lodeweges
Lendert vd Ouden

1999
1946
1825
2046

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

1,5
1,5
1,5
1,5

1954
1954
1954
1954

Groep 5C
1. Gerard vd Wouden
2. Wout van Wijnen
3. Harry Wierda
Bob Sauer

1720
1791
1730
1612

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

2,5
1,5
1
1

1906
1713
1626
1626

Groep 6O
1. Mick vd Berg
2. K. van Gent
3. Joop Dekens
4. Frans Scholtes

1671
1665
1604
1601

xx
0
0
0

1
xx
0
0

1
1
xx
0

3
2
1
0

1971
1730
1548
1313

Groep 9D
1. Rinus Feldmann
2. Eugene Thole
3. Ton van Smirren
Therese Wijk-vd Bogaart

1356
1265
1196

xx
0
0
0

1
xx
0r
0

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

3
2
0,5
0,5

1720
1424
1268
1191

2,5
2,5
1
0

1320
1320
1040
805

Groep 9U
1. Fransisco Villa Garcia
Lotte vd Wouden
3. Mees Visser
4. Ben Vendel

1341
1043
1082

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

(Aad)
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1
1
1
xx

1
1
1
xx

Gedeeld eerste.

Weer terug naar klsse vijf.

Geen zin meer in partij drie.
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prolongatie clubkampioenschap nog
geen gelopen koers
Met ruim tachtig punten voorsprong op
nummer twee leek Pim te Lintelo na de
eerste acht ronden op de goede weg
voor titelprolongatie. Inmiddels, na vijftien speelronden, is dat minder duidelijk.
Twee nederlagen tegen concurrenten
Frank van de Pavoordt en Frank Visser
deden de voorsprong slinken tot 40 punten. In beide verliespartijen gingen
goede winstkansen door missers in tijdnood verloren. Nummer twee Frank van
de Pavoordt is nog ongeslagen. Hij
speelde echter nog maar vijf partijen.
Frank Visser, die klom van de zesde
naar de derde plaats, maakte in deze
periode wel iets van zijn achterstand
goed, maar met 125 punten is die nog
steeds fors. Ad Multem moest met drie
nederlagen veel terrein prijsgeven. Met
Hans Lodeweges en de broers Jacobse
vormt hij het achtervolgende peloton met
rond 200 punten achterstand. Rien
Duine, na acht ronden nog derde, zakte
naar de achtste plaats. Frank van de
Pavoordt bleek opnieuw een obstakel,
maar ook tegen Justin Jacobse beet hij
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)
Frank vd Pavoordt (FvdP)
Frank Visser (FV)
Hans Lodeweges (HL)
Ad Multem (AM)
Justin Jacobse (JJ)
Léon Jacobse (LJ)
Rien Duine (RD)
Arie Macdaniël (AMC)
Aad vd Berg (AB)
Wim v. Vuuren (WV)
Gerard vd Wouden (GW)
Mick vd Berg (MB)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Hans Kortrijk (HK)
Leen Boonstra (LB)
Bernard Evengroen (BE)
Panc Vink (PV)
Ton v. Smirren (TS)
Teus Boere (TB)
Frans Dubois (FD)
Aad vd Meer (AvM)
Jan Vink (JV)
Lotte vd Wouden (LW)
Frank Penders (FP)
Jerome Jacobse (JeJ)
Bastiaan Rietveld (BR)
Sydney Siahaya (SS)
Cor IJsselsteijn (CIJ)

in het zand. Op de plaatsen 9 t/m 15 een
groep met slechts een gering puntenverschil. Deze groep wordt verrassend
aangevoerd door Arie Macdaniël die
zeven plaatsen klom op de ranglijst.
Voor deze groep bleken de toppers
steeds te sterk, werden er onderling veel
remises gespeeld en kwamen de winstpartijen vooral tegen lager op de ranglijst
geplaatsten. Hans Kortrijk leed tegen
Arie Macdaniël zijn eerste competitienederlaag en zakte mede daardoor uit
de top tien. Mick van den Berg kreeg in
zijn tot dusver vijf gespeelde partijen
steeds te maken met tegenstanders uit
de kopgroep en dat resulteerde in viermaal verlies. Gerard van der Wouden
wacht nog steeds op zijn eerste winstpartij. Wel al zevenmaal remise. Aad
van den Berg, Wim van Vuuren en Sjaak
in ’t Veld blijven met een 50% score op
niveau. Op geringe achterstand volgt het
drietal Leen Boonstra, Bernard
Evengroen en Panc Vink. Onderling
geven zij elkaar weinig toe, zowel winstals verliespartijen. Om te klimmen op de

ranglijst moet er gewonnen worden van
hoger geplaatsten. De staartgroep wordt
aangevoerd door Ton van Smirren, Teus
Boere en Frans Dubois. Voor Teus in
tegenstelling tot Ton en Frans een stijgende clubrating. Tot op heden noteerde
hij nog maar één verliespartij. De
meeste progressie in de staartgroep was
voor Aad van der Meer van plaats 27
naar 22 met 3,5 uit 4. Daarna volgen
Jan Vink, Lotte van der Wouden en
Frank Penders. Onderling geven zij
elkaar met winst- en verliespartijen
weinig toe. Er wordt wel gewonnen van
de deelnemers onderaan de ranglijst,
maar naar boven toe tot dusver niet.
Onderaan de ranglijst boekte Cor
IJsselstijn zijn eerste competitiezege
tegen Bastiaan Rietveld. Nog nagenietend vertrok hij naar Bali om daar in de
zon te overwinteren. Daardoor zal het
hem niet lukken Sydney Siahaya en
Bastiaan Rietveld te achterhalen.
Sydney bond zowel Cor als Bastiaan
een keer aan de zegekar. Voor Bastiaan
bleef de teller op nul staan.

gr

resultaten ronde 8 t/m 15

gt

avc na

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

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

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

1x
1x
1x
1x
1x
-

3x
2x
3x
3x
2x
2x
2x
2x
4x
3x
2x
2x
4x
2x
2x
2x
2x
1x
3x
3x
1x
-

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

1953
1918
1851
1828
1781
1785
1767
1723
1615
1598
1625
1594
1649
1631
1588
1502
1516
1453
1425
1456
1419
1410
1384
1340
1309
1372
1044
1101
937

94
90
82
79
74
75
73
69
59
58
60
58
62
61
57
51
52
48
46
48
46
45
44
41
39
43
28
30
24

917
867
792
743
740
733
713
654
576
573
572
567
565
562
550
488
488
465
429
427
425
400
381
356
344
309
268
254
205

JV 0, CIJ 0, TS 0, AvM 0, FD 0, SS 0, FP 0
CIJ 1, AvM 0, JV 0, FP 0, BR 1
SS 0, BR 1, FP 0, TS 0

3x*
2x*
4x*
1x*
1x*
1x*
2x
2x*
1x*
1x
1x*
2x*
3x*
3x
2x*
3x
4x
1x
1x
3x*
4x*
1x
8x
3x*
4x

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig ( * miv geen deelname vanwege k.o. bekerwedstrijd), avc=afwezig voor club.
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 tweede periode waren Frank vd Pavoordt (A), Rien Duine (B), Hans Kortrijk (C) en Ton van Smirren (D).
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ad multem favoriet voor rapidtitel
Met nog één speelronde voor de boeg
is het aantal kanshebbers voor de
rapidschaak titel tot twee gereduceerd. Behalve de uitslagen speelden
ook externe factoren hierbij een rol. Bij
de tweede speelronde was het koning
winter die het deelnemersveld dwars
zat en bij de derde ronde was de deelname van diverse IJsselleden aan de
dagvierkampen van het Corustoernooi
in Wijk aan Zee een sta-in-de-weg. Bij
het niet kunnen deelnemen aan een
speelronde krijgen deelnemers slechts
de reglementaire 12,5 punten en geen
bonuspunten. Een hoge klassering is
daarna nauwelijks nog mogelijk.
Slachtoffers waren onder andere de
kanshebbers Pim te Lintelo, Frank van
de Pavoordt en Hans Lodeweges.
Door die afvallers ging de strijd dus
voornamelijk tussen Léon en Justin
Jacobse, Ad Multem en Frank Visser.

In de tweede ronde was ook Hans
Lodeweges nog van de partij en die
pakte van Ad nog een halfje en van
Léon een heel punt. In de vierde ronde verspeelde Frank Visser een halfje
aan Aad van den Berg. Tegen Panc
Vink, in de tweede ronde, en Sjaak in
´t Veld in de derde ronde wonnen zij
alle vier. Met name de onderlinge
resultaten waren dus beslissend. Ad
was hier zijn concurrenten duidelijk de
baas.
Ad Multem
Justin Jacobse
Frank Visser
Léon Jacobse

1
xx
10
00
00

2
01
xx
11
00

3
11
00
xx
11

4
11
11
00
xx

Met vier punten voorsprong op Justin
is Ad favoriet voor de titel, maar de
strijd is nog niet gestreden. Inzet is
behalve de clubtitel rapidschaak ook

een plaats in de invitatiegroep van het
VINK Top 12 toernooi.
In de tweede speelronde waren Sjaak
in ´t Veld en Aad van den Berg de
´best of the rest´ en mochten derhalve
in de derde ronde als kanonnenvoer
aantreden in de eerste groep. Ook
Jan Vink en Frank Penders waren
goed op dreef en pakten de derde en
vierde plaats. In de derde ronde naast
een tweede ook een derde groep. In
groep twee net geen honderd procent
score voor Pim te Lintelo. Hij moest
remise toestaan aan Hans Kortrijk.
Met drie winstpartijen legde Panc Vink
hier beslag op de tweede plaats. De
derde groep werd een prooi voor Leen
Boonstra, die al zijn partijen in winst
omzette. De tweede plaats was hier
voor Wim van Vuuren met viermaal
winst.

stand na de derde ronde
Naam +groepsindeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ad Multem (A)
Justin Jacobse (A)
Frank Visser (A)
Sjaak in 't Veld (A)
Léon Jacobse (A)
Aad vd Berg (A)
Panc Vink (B)
Pim te Lintelo (B)
Leen Boonstra (C)
Hans Lodeweges (-)
Rien Duine (B)
Frank Penders (B)
Teus Boere (B)
Jan Vink (C)
Aad vd Meer (C)
Frank vd Pavoordt (-)
Mick vd Berg (-)
Hans Kortrijk (B)
Gerard vd Wouden (-)
Wim van Vuuren (-)
Bastiaan Rietveld (C)
Cor IJsselstijn (-)
Willem Schouten (C)

Bonus
punten
8+8+8
6+8+8
8+8+8
4+6+8
8+8+8
4+6+8
4+8+6
8+0+6
6+6+4
8+8+0
6+0+6
4+6+6
4+6+6
0+6+4
4+0+4
8+0+0
6+0+0
0+0+6
6+0+0
6+0+4
4+6+4
4+0+0
0+0+4

Score
1e ronde
19
23
15
21
13
17
25
15
7
15
19
17
13
12,5
13
13
15
12,5
13
13
9
5
12,5

Score
2e ronde
19
21
17
23
13
21
5
12,5
12
15
12,5
16
14
16
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
0
8
12,5
12,5

Score
3e ronde
25
17
15
7
17
9
17
23
25
12,5
15
7
13
17
13
12,5
12,5
15
12,5
21
9
12,5
5

Totaa
punten
87
83
71
69
67
65
65
64,5
60
58,5
58,5
56
56
55,5
46,5
46
46
46
44
44
40
34
34

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten.
Voor een niet gespeelde partij 2 punten.
Bij gemelde afwezigheid voor een speelronde totaal 12,5 punten en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 voor resp. A-, B-, C- en D-groep. Afwezigen krijgen geen bonuspunten.
Als startpunten worden voor de A-, B-, C- en D-groep resp. 14, 10, 6 en 2 punten toegekend.
Na de 2e en 3e ronde wordt steeds de helft van deze startpunten in mindering gebracht.
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jeroen box op kop in jeugdcompetitie
Het aantal jeugdleden blijft groeien.
Met de komst van Harm Hoogeveen
en Oscar Liem telt het jeugdschaak nu
21 leden. Met hulp van de
jeugdschaaklessen en het stappenplan op weg naar beter schaak. Dat is
het motto van de jeugdschaakleiding.
Daarnaast was er een echte wedstrijd,
tegen de jeugd van Messemaker uit
Gouda en deden een aantal jeugdleden veel ervaring op met hun deelname aan het Klim-Op toernooi in
Capelle aan de IJssel. Elders in dit
nummer een verslag van deze
activiteiten.
Naast de lessen is de onderlinge competitie het belangrijkste gebeuren op
de clubavond. Jeroen heeft inmiddels
de eerste plaats van Marten
overgenomen. Na de zevende speelronde verloor hij alleen een partij
tegen nieuwkomer Harm, terwijl
Marten tweemaal verlies moest
incasseren. Hij verloor een onderlinge
partij tegen Jeroen en ook Tim trakteerde hem op een nederlaag. Bart,

Tim, Steven en Harm strijden om de
plaatsen achter de beide koplopers.
Of zou er nog meer in zitten? Tim
maakte veel van zijn achterstand uit
de eerste periode goed en klom van
plaats acht naar plaats vier. Harm lijkt
met een binnenkomst op plaats zes uit
het goede schaakhout gesneden.
Beiden waren de koplopers al een
keer de baas, dus wie weet. Neal is
de beste van de middenmoot die
verder bestaat Martijn, Denise,
Donald, Jean-Fritz, Lennaert en
Maikel. De eerste zes zijn voor hen
vaak nog te sterk. De winst van Jean
Fritz tegen Bart was daarom een prima resultaat. Van de staartgroep moet
er natuurlijk wel gewonnen worden.
Donald moest wat terrein prijsgeven,
hij zakte van plaats zes naar plaats
tien. Het omgekeerde was het geval
voor Lennaert, die in deze periode
alleen een keer van Martijn verloor. Hij
klom van zestien naar elf. Ook Martijn,
van elf naar acht, zit in de lift. Onder
de 200 bij Daniël begint de staart-

groep. Daniël duikelde van de vierde
naar de veertiende plaats. Van de zes
partijen die hij in deze periode speelde
verloor hij er vijf. Daar zal wel iets mis
zijn met de concentratie. Carl en
Bonne, pas dit seizoen gestart, boekten goede resultaten. Carl hield zelfs
topper Steven op remise. Bonne heeft
de nodige problemen met de bedenktijd en moet dan met remise genoegen
nemen. Mohammed speelde maar
drie partijen, waarvan hij er twee verloor. Dat schiet niet echt op.
Onderaan de ranglijst nog weinig
verandering. Nieuweling Casper is nu
lantarendrager, maar die kwam pas
eenmaal in actie. Max boekte al
tweemaal winst, waarvan zelfs eenmaal tegen Daniël, toch al een paar
jaar jeugdschaaklid, een prima prestatie. Veel verliespartijen ook bij Silvan,
maar toch ook weer een keer winst
tegen Oliver, bij wie dat nog niet wil
lukken. Maar dat komt steeds dichterbij, dat is zeker.

De stand na vijftien speelronden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

score

wd

w

r

v

417,0
402,5
335,0
325,0
324,2
303,7
254,0
233,0
231,5
225,0
221,7
216,3
207,0
187,0
185,2
152,0
148,0
104,3
93,7
76,0
63,3

12
12
13
11
13
6
15
15
12
14
11
13
9
9
11
13
9
7
14
10
1

10
9
8
8
8
4
8
8
4
6
5
5
5
4
3
1
3
2
2
0
0

0
1
1
0
2
0
1
0
3
2
1
1
0
0
4
6
1
1
2
2
0

2
2
4
4
4
2
6
7
5
6
5
7
4
5
4
6
5
4
10
8
1
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