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van de redactie
Het derde lustrum van het Zuidplas
Top 12 toernooi, inmiddels al jaren het
VINK Top 12 toernooi, staat in de
startblokken. IJsselschaak blikt terug
en vooruit. Moordrecht blaast een flink
toontje mee in de invitatiegroep van
dit jaar. Dat is wel eens anders
geweest. Ook hier is, net als elders in
de schaakwereld, sprake van een
opmars van de jeugd.
De hoge verwachtingen wat betreft de
RSB competitie zijn waargemaakt. Het
eerste team werd inderdaad kampioen, al dreigde een verkeersopstopping nog roet in het eten te gooien. Na
het derde team legde ook het tweede
team beslag op een promotieplaats.
Die promotie hing na een complete
offday tegen de latere kampioen aan
een zijden draadje, maar toen het er
op aankwam waren de mannen van
Rien Duine bij de les. Ook het viertal
behaalde weer een podiumplaats en
dat was meer dan in het voorgaande
nummer werd verwacht.
Met de afronding van het rapidkampioenschap werd de eerste
persoonlijke clubtitel een feit. Favoriet
nummer één won niet en dat werd,
zoals valt te lezen, beslist in de allerlaatste partij. De winnaar sneuvelde in
de kwartfinale om de k.o. beker, dus

die gaat zijn neus voorbij. De voorzitter en secretaris kruisten hier de
degens en duidelijk wordt waarom de
laatste niet won. De strijd om de tweede beker, de Zilveren Dame, is inmiddels halfweg. Onverwachte absenties
zorgden voor een wat grillig verloop.
Toch een sterk bezette finalegroep al
lijkt de kans klein dat de titelverdediger daarbij hoort.
De strijd om de clubtitel is nog lang
geen gelopen koers. Opmerkelijke uitslagen in de afgelopen periode resulteren in een nek-aan-nek race tussen
twee kandidaten. De resultaten in de
laatste periode van zes wedstrijden
gaan beslissen of de clubkampioen
zijn titel prolongeert. Voor de derde
podiumplaats zijn nog meerdere kandidaten. Valt er voor hen nog wat te
verdienen, voor de overigen is het
meer een plaatsje hoger of lager of
wellicht wat duiten met bijzondere
schaakmomenten.
Ook bij de jeugd is de strijd om de
vacante titel nog niet beslist. Ook hier
twee uitgesproken titelkandidaten. Of
gaat ook nummer drie nog hoge ogen
gooien? Een aantal was ook elders
behoorlijk actief. Bij het RSB jeugd PK
veroverde de nog heersende clubkampioene het meisjeskampioen-

schap bij de C-jeugd en mag daardoor
nu aantreden op het NK. Ook andere
talenten lieten zien dat ze het nodige
in hun mars hebben. Dat werd ook
duidelijk op diverse toernooien, maar
weer niet bij de revanchematch tegen
de jeugd van Messemaker. Herdersmat bleek hier een fiks obstakel.
Uit de media weer een aantal interessante nieuwtjes. Over Corus natuurlijk, maar ook over levende en dode
wereldkampioenen. Het winnen van
WK tweekampen doet de levensverwachting stijgen, dat is een goed
bericht voor de winnaar van AnandTopalov maar niet voor de verliezer.
Dan is er nog Karpov for President,
een schaakboek van 3,5 kilo, een
merkwaardige remisepartij, resultaten
van toptoernooien, etc. En voorts nog
een regiobijdrage met een hoofdrol
voor onze eigen FIDE-meester.
Met ook nog aandacht voor het
75-jarige WSV was dit nummer vol en
dus pas in nummer 87, dat in juli zal
verschijnen, aandacht voor het recente optreden op het RSB snelschaakkampioenschap. Bijdragen
voor dit nummer zijn van harte welkom. Dat geldt natuurlijk ook weer
voor bijzondere partijmomenten. Veel
leesplezier.

zaterdag 15 mei 3e lustrum VINK top-12
Zaterdag 15 mei organiseert De IJssel
de 15e editie van het VINK top-12
schaaktoernooi. Ook dit jaar dus weer
op de schaakkalender dankzij de sponsoring van Bouwbedrijf Frans Vink & Zn
uit Moordrecht. Opnieuw een regionale
schaakhappening met 64 deelnemers
uit de Zuidplasregio die uitkomen in de
invitatiegroep, de kandidatengroep, de
jeugd top-12, de verenigingsvierkamp
en de strijd om de ‘beste Vink’ tussen
de familieleden van de sponsor.
In de invitatiegroep voor het toernooi
van 2010 weer een aantal bekende
gezichten, maar daarnaast ook enkele
debutanten. Een aantal toppers waren
verhinderd. Dick Brus, Marcel Glissenaar en Erik Hennink konden van de
uitnodiging geen gebruikmaken. Er
waren echter goede vervangers voorhanden. Van Moerkapelle komen clubkampioen Jesse van Elteren (winnaar
2008) en Gerard van Ommeren (winnaar 2001), van WSV clubkampioen
Arjan Hennink en Barthold Jansen, van
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deelnemers:

plaats:

topschakers uit de
Zuidplasregio

‘De Zespunt’
Molenlaan 1a, Moordrecht

organisatie:

schaakvereniging
‘De IJssel’, Moordrecht
bouwbedrijf
Frans Vink & Zn BV, Moordrecht

datum:

15 mei 2010

tijdstip:

vanaf 10.30 uur

Nieuwerkerk a/d IJssel clubkampioen
Edo Pouwelse en Gerard Nieuwenkamp (winnaar 2005) en van De IJssel
clubkampioen Pim te Lintelo, rapidkampioen Justin Jacobse, Léon Jacobse
(winnaar kandidatengroep 2008) en
Samir Akrawi. Tot de deelnemers beho-
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ren voorts titelverdediger Jan
Evengroen (winnaar 1998, 2000 en
2009) en Henk-Jan Evengroen uit
Moordrecht beiden spelend bij Messemaker 1847 in Gouda.
Namens De IJssel treden Hans Lodeweges, Ad Multem en Frank Visser aan
in de kandidatengroep, Jeroen Box,
Marten Evengroen en Harm Hoogeveen in de jeugd top-12 en het viertal
Rien Duine, Bernard Evengroen, Aad
van der Meer en Sjaak in ’t Veld geven
partij in de verenigingsvierkamp.
Het toernooi vindt weer een gastvrij
onderdak in gebouw “De Zespunt”,
Molenlaan 1a te Moordrecht.
Wethouder Jan Verbeek van de
gemeente Zuidplas zal om 10.30 uur
het startsein geven voor de invitatie- en
kandidatengroep. Om 13.00 uur starten
de jeugdgroep en de VINK-groep en
vanaf 13.15 uur komen ook de vierkampers in actie. De prijsuitreiking zal
naar verwachting rond 17.00 uur plaatsvinden.
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samir akrawi in hoogste tienkampgroep
Na zijn deelname aan de dagvierkampen (zie IJsselschaak 85) speelde Samir
Akrawi ook mee in de tienkampen. Op het laatste moment kon hij alsnog aanschuiven in de eerste groep. Tegenstanders van hoog niveau, vrijwel allen uitkomend in de landelijke KNSB competitie. Enkelen daarvan zelfs in de meesterklasse. Natuurlijk geen hoofdrol voor Samir in deze klasse, maar hij weerde zich
prima. Hieronder de toernooitabel.
Corus 2010 groep 1A
1. Jan Willem de Jong (IM)
2. Bart Gijswijt
3. Fred Slingerland (IM)
4. Gert Legemaat
5. Richard Vedder (FM)
6. Frans Konings
7. Enrico Vroombout
8. Samir Akrawi (FM)
9. Sjef Rijnaarts (FM)
10. Marc Helder

LSG, Leiden
Het Witte Paard
Oestgeeest '80
Delftse SchaakClub 2
En Passant
Paul Keres
Caissa 2
De IJssel
Homburg Apeldoorn
Aartswoud
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corus in de media
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alina motoc, een versterking
voor het nederlandse
damesschaak?

Het Corustoernooi is altijd wel goed voor wat media aandacht voor de
schaakwereld. Met het grootschalig internetaanbod wordt het nieuws in
de (dag)bladen wel beduidend minder. Het was soms zoeken naar de
uitslagen.

interview door Lotte van der Wouden op het Corus toernooi

De meeste aandacht was uiteraard voor de 19 jarige Magnus Carlsen.
Bij de start van het toernooi al goed voor een pagina groot artikel in het
AD van 16/1 van Hans Klippus met name over zijn samenwerking met
Kasparov. Dat heeft inmiddels geleid tot de nummer één positie op de
wereldranglijst, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk de wereldtitel. Er
valt nog veel te leren van de voormalige wereldkampioen. Carlsen:
‘Garry heeft heel veel ideeën, soms komt hij met dingen die al vergeten
leken’. Toernooidirecteur Jeroen van den Berg sprak in de toernooikrant (de eerste) van een secondant op afstand, ‘de geest van
Kasparov waart rond in Wijk aan Zee’.
Of het daaraan lag of niet, winnen deed Carlsen wel. ‘Eerste in Corus
fotofinish’ schreef New In Chess (2010/2). De opkomst van een nieuwe
schaakgeneratie, met Carlsen als leider, is een weldaad voor de spanning in de toptoernooien met nieuwe rivalen schrijft Dirk Jan ten
Geuzendam. In NIC 2010/2 was daarom veel aandacht voor de partij
Carlsen-Kramnik uit de 9e ronde. Volgens Kramnik, die won, een van
de beste partijen uit zijn carrière. In het blad goed voor zes (!) pagina’s
met commentaar van de winnaar.

Van mijn school kreeg ik drie dagen vrij om deel te nemen aan het Corus
schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Als tegenprestatie moest ik daarvoor een
opdracht uitvoeren voor school. De afspraak was dat ik een interview zou
maken met een grootmeester.
In Wijk aan Zee verbleef ik met mijn vader in hotel Hoge Duin. Tijdens het
ontbijt kwam ik een hele aardige mevrouw tegen die Alina Motoc heet. Zij
is een 24-jarige Roemeense schaakster met een FIDE-rating van 2313 en
dit vind ik een hele hoge rating want mijn rating is ongeveer 1100. Ze is
tevens in het bezit van de titel WGM (Woman Grandmaster, Vrouwen
grootmeester). Het gesprek is in het begin moeilijk omdat Alina niet goed
Nederlands durft te praten, want ze was bang fouten te maken, en ik niet
goed Engels kan. Gelukkig kon Alina wel wat Nederlands verstaan en lukte het toch goed met halve Engelse en soms Nederlandse vragen samen
een gesprek te voeren. Alina speelde zelf niet mee en dat snap ik niet zo
goed dus vraag ik wat daar de reden daar van is. Ze kon niet mee spelen
omdat ze op de laatste dag van Corus een toernooi in Roemenie had. De
reden dat ze nu bij Corus is komt omdat haar vriend Erwin l’Ami uit
Woerden mee doet in de grootmeester groep B. Het leven van een grootmeester is best leuk, omdat Alina samen met haar vriend veel in hotels
wonen daar altijd lekker eten en in heel veel landen op de wereld komen.
Op internet vond ik een overzicht van haar schaakprestaties tot nu toe:

In de hoofdgroep kwamen de Nederlanders er niet aan te pas. Loek
van Wely was dit jaar wellicht voor het laatst van de partij, zijn negentiende achtereenvolgende keer. Hij gaat voor andere uitdagingen, aldus
Hans Klippus in het AD van 20/1, zoals het meedoen aan de loodzware
lange afstands-triatlon, de Ironman op Haiti. In de toekomst wil hij liever
plezierschaker zijn dan profschaker. Misschien dat hij voor een ander
beroep kiest, maar het zou ook goed kunnen dat hij met een beetje
schaken en een beetje pokeren, dat hij ook aardig schijnt te kunnen, in
zijn levensonderhoud probeert te voorzien.

1994 In eigen land behaald Alina een 2e plaats in het EK meisjes t/m 10
jaar. Ze scoort 6,5 uit 9 en wint de laatste ronde van Aleksandra
Kostenjoek, de huidige wereldkampioen bij de dames. Alina zegt
hier zelf over dat dit haar beste schaakmoment was omdat ze voor
het eerst haar zenuwen onder controle had.
1995 In Sint Lorenzo (Brazilië) wordt Alina wereldkampioen bij de meisjes tot en met 10 jaar. Voordat ze naar dit toernooi ging had haar
vader gezegd als je nu vijf partijen achter elkaar van mij weet te
winnen wordt je wereldkampioen en Alina won ze alle vijf van haar
vader. In Roemenië is ze op slag een bekendheid, ze krijgt zelfs
haar eigen televisieprogramma waarin uiteraard het schaken centraal staat.
2002 Aan de Spaanse kust in Peniscola wint Alina met 7 uit 9 het
Europees meisjeskampioenschap t/m 18 jaar. Het is een goed jaar
voor Alina, ze wint ook het Balkan-kampioenschap voor vrouwen in
Istanboel. De score van 7,5 uit 9 is genoeg om het peloton een half
punt voor te blijven

Succes was er wel in de B-groep, de 15 jarige Anish Giri werd hier
nummer één. ‘Weer een grote sprong voorwaarts’ kopte NIC. En Hans
Klippus schreef in het AD (1/2): ‘Hij is een jaar jonger dan Magnus
Carlsen, toen deze in 2006 dezelfde prestatie leverde. Dat schept
verwachtingen.’ Hoopvol vroeg hij zich af: ‘Krijgt Nederland na Jan
Timman eindelijk weer een schaker die om de hoofdprijzen kan gaan
meedoen?’
Voorspel de nummers 1,2 en 3 en win een diner voor 2, was een item
in de hierboven al genoemde Coruskrant . Op de dag na zijn bezoek,
20 januari, mailde de redacteur van IJsselschaak de volgende voorspelling: A-groep: Carlsen/Shirov/Anand, B-groep: Giri/Ni/Harikrishna,
C-groep: Robson/Li-Chao-b/Vocaturo. Drie goede voorspellingen
(Carlsen, Giri en Vocaturo) bleken goed voor een gedeelde eerste prijs,
voor beiden een bon was de beslissing. Hij moet er wel voor naar
Wijk aan Zee. (Aad)

Als Alina met Erwin l‘Ámi gaat trouwen, dan gaat ze misschien wel voor
Nederland spelen in het vrouwenteam. Ik zou dat wel willen omdat ze
heel goed kan schaken en omdat ik Alina aardig vind. Eind februari speelt
Alina een belangrijk schaaktoernooi in Amsterdam en ga ik waarschijnlijk
samen met mijn vader naar haar wedstrijd kijken. Het interview met Alina
vond ik in het begin een beetje spannend omdat ik haar nog niet kende
maar al naar een paar seconden was het niet meer spannend, maar
gewoon leuk.
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de ijssel 1 kampioen en terug naar de 1e klasse
De ongelukkige degradatie uit de 1e
klasse werd al na een seizoen weer
goedgemaakt. Al een ronde voor het
einde was het team vrijwel zeker van
de titel. Een uitstekende prestatie die
ook in het individuele klassement met
de eerste drie plaatsen duidelijk
gestalte kreeg. Hieronder het relaas
van de laatste loodjes.

geflatteerde overwinning tegen
hzp schiedam 2 brengt
kampioenschap binnen bereik
Een goede uitgangspositie voor de
laatste wedstrijd, dat was op 15 februari het hoofddoel van de voorlaatste wedstrijd tegen de reserves van
HZP Schiedam. De tegenstander weigerde zich echter gewillig naar de
slachtbank te leiden. Lange tijd zag
het ernaar uit dat het eerste puntenverlies dreigde, maar uiteindelijk was
het lot het team gunstig gezind en
kwam er toch nog een mooie uitslag
op het wedstrijdformulier. Hieronder
het wedstrijdverloop met tussenhaakjes (cursief) de beleving van de Schiedamse teamleider Aad Juin verwoord
op de Schiedamse website.
Het eerste halfje kwam op naam van
Gerard, vervanger voor de zieke Hans
Lodeweges. Aanvankelijk zag het er
niet goed uit. Hij vertilde zich kort na
de opening, verspeelde een pion en
moest een toreneindspel in met een
pion minder. In het eindspel bleef hij
echter knap overeind [Valse bingo...:
Gerard leek wat prettiger uit de opening gekomen te zijn. Ronald had `n
hangpionnetje op d3. Gerard kon daar
evenwel niet zo veel mee, de partij
geraakte in een stroomversnelling en
er werd van alles geruild. Wat overbleef was `n toreneindspel Ronald 6
pionnen en Gerard 5. De +pion van
Ronald was `n vrije, en de eerste
winst gloorde aan de horizon (nadeel
van de horizon is dat “ie” altijd zo ver
weg is). Dit was rond 22.00u, daarbij
opgeteld dat Andries en Arthur ook
beter tot gewonnen stonden meende
ik me aan `n sigaretje te kunnen gaan
vergrijpen. Nauwelijks `n haaltje verder werd mij “en passant” medegedeeld dat Ronald remise had “gepresteerd”. Volkomen buiten zinnen dwong
ik mij naar de plek des onheil.
Inderdaad remise! Inmiddels waren de
heren er tijdens de post mortem unaniem uit...Ronald had in 3 zetten kunnen winnen! Ronald was vol zelfbeklag...toch geef ik hier het laatste

woord aan Albert Einstein: "Twee dingen zijn oneindig, het universum, en
menselijke domheid. Maar van het
universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."]. Inmiddels ging het
slecht aan de onderste borden. Léon
had een kwaliteit verspeeld en zijn
tegenstander speelde vervolgens het
spelletje bekwaam uit [Bingo...!:
Arthur speelde vanavond `n lekker
potje, hij bouwde het witte voordeeltje
netjes uit en zwart moest al snel aardig op zijn tellen passen. Na `n wat al
te frivool gespeelde damezet ging het
voor Léon fout! Arthur kon de dames
ruilen deze moest worden teruggeslagen met de toren die dan weer door `n
loper werd gepend op de zwarte
koning. Deze kwaliteitswinst gaf
Arthur niet meer weg en speelde zich
bekwaam naar de winst. Uitermate
efficiënt partijtje] (0,5-1,5). En ook bij
zijn buren zag het er niet best uit. Wim
zag een pijnlijke vork over het hoofd
die hem een stuk kostte en Justin had
een paar pionnetjes moeten inleveren.
Maar kopman Samir zorgde voor de
ommekeer. Hij had een lastige avond
want hij had materiaal geofferd om
een aanvallende stelling te krijgen.
Lange tijd behield zijn tegenstander
die materiaalvoorsprong, maar het
aanvallende geweld werd hem tenslotte toch te machtig [Van de koe en de
haas: Aan bord 1 (wit) speelde voor
de verandering Freerk. Dit was èchter
niet alleen voor de verandering...ik
achtte vanuit psychologisch standpunt
Freerk als verreweg de enige van ons
team geschikt om de Irakese Fide
meester Samir Akrawi aan het wankelen te krijgen. Als Freerk tegenover je
zit dan krijg je toch al gauw algehele
gevoelens van onbehagen. Wat zit er
bv. in die plastic tassen die Freerk
naast de tafelpoot plaatst (wij weten
dat oa. Freerks avondmaal en `n
Sudoku puzzelboekje er in zitten), wat
zit er zo opgefrommeld onder Freerks
trui (wij weten dat het `n buiktasje is).
Freerk wist `n week van te voren wat
(wie) hem te wachten stond. Frivool
en fris snoepte Freerk brutaalweg de
b7 pion met de dame! Wij weten wat
Victor Korchnoi over `n dergelijke
onderneming heeft gezegd (sla nooit
met de dame op b2 of b7, ook al is het
goed). Toch werd het voor Samir `n
lastige avond. Zelfs zo lastig dat hij `n
dubieus stukoffer moest brengen om
zijn 100% score veilig te stellen.
Freerk verdedigde uitstekend en bleef
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het stuk voor. De voortdurende druk
eiste uiteindelijk zijn tol. Een moment
van onnauwkeurigheid kostte Freerk
via `n combinatie de dame.
Waarschijnlijk was Samir`s stukoffer
niet correct...maar het bood praktische
kansen!] (1,5-1,5). Teamcaptain Pim
nam het team toen verder op sleeptouw. Hij had vanaf het begin een prima stelling en het overbruggen van de
tijdnoodfase leek zijn grootste probleem. Zijn tegenstander had echter
grotere problemen en die boog nog
voor het verstrijken van de tijd het
hoofd [Uitzendkracht..: Doordat Arjan
lid werd toen de RSB competitie al
draaide, en dus alle opstellingen
waren verstuurd, kwam Arjan uitsluitend in aanmerking voor het 4e team
alwaar hij natuurlijk niet thuis hoort!
(maar goed, we hebben nu eenmaal
geen 5e team). Zoals bekend is mag
men 3 maal voor `n hoger team uit-

Pim op jacht naar de wandelkoning.

komen en dat was vanavond de 3e
keer (alle keren in het 2e team). Pim
stak zijn kwaadaardige bedoelingen
bepaald niet onder stoelen of banken
en Arjan ging de schermutselingen
ook niet uit de weg! Pim gebruikte
aanzienlijk meer tijd maar Arjan kreeg
`n wandelkoning en `n onontwikkelde
damevleugel te verduren. Pim speelde
dit naar behoren uit en Arjan kon niets
anders dan opgeven.] (2,5-1,5). Toen
vervolgens ook Frank de partij beslissend naar zijn hand zette, zag de score er voor De IJssel weer beter uit
[Gevonnist door de rijdende rechter...: Tegenstander Frank Visser, niet
te verwarren met de bekende rijdende
rechter, heeft dit seizoen nog niet verloren. Jan kwam al niet geweldig uit
de opening, en moest genoegen
nemen met `n gedrukte stelling. Frank
voerde de druk nog verder op en
nadat Jan zijn paard op d5 had geposteerd werd het van kwaad tot vele
malen erger. Noodgedwongen moest
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Jan het verschrikkelijke f5 spelen
waardoor pion e6 `n zorgenkindje
werd. Het duurde niet lang of de tent
stortte in elkaar. Een van die zeldzame partijen waarin Jan op dergelijke
wijze kansloos ten onderging...illustratief was dan ook dat Jan na afloop van
de partij zijn notatieformulier ten overstaan van enkele getuigen in `n
Belgische legpuzzel veranderde!]
(3,5-1,5). Een tegenvaller was daarna
het verlies van Ad. Lange tijd was hier
de partij in evenwicht. Een remiseaanbod werd geweigerd en dat bleek niet
verstandig. Zijn tegenstander kreeg
een kansrijk toreneindspel op het
bord, dat hij succesvol afsloot [Wie
het onderste uit de kan wil...: Ad
Multem had er vanavond kennelijk zin
in! Ad wist na de opening de witte
opzet te neutraliseren. Een gelijkwaardige stelling restte, toch sloeg Ad
`n remisevoorstel van Yannick af. Nog
wat later op de avond probeerde
Yannick het nogmaals, nu was er `n
100% gelijk toren eindspel met beide
5 pionnen op het bord. Onder het
genot van `n flesje bier werd het
remisevoorstel “professioneel” genegeerd. Nu gingen beide spelers vol op
de winst en ontstond er `n eindspel
met toren en beiden 3 verbonden vrijDe IJssel 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

pionnen op de tegengestelde vleugels. Het was Yannick die de pionnenrace scherper had berekend en het op
buitengewoon fraaie wijze uitmaakte!]
(3,5-2,5). Wim had het hoofd koel
gehouden onder de tegenslag en
kreeg hiervoor loon naar werken. Zijn
tegenstander verspeelde een stuk en
toen had hij een prachtige vrijpion
over, die de partij besliste [Gaat het
niet zoals het moet, dan moet het
maar zoals het gaat...: Het was voor
Andries de avond van de vele illusies.
Andries was zoals gezegd in de veronderstelling dat we thuis speelden, ik
heb het hem niet gevraagd maar dan
zal zwart i.p.v. wit aan bord 6 ook wel
`n tegenvaller geweest zijn! Andries
en Wim zetten de partij van vanavond
superscherp op en de vonken spatten
er vanaf. Andries won `n paard tegen
2 pionnen en stond op winst. Ik heb
niet precies mee gekregen hoe...maar
Andries moet in `n trucje zijn getrapt
wat het paard kostte! Nu was het
Andries die verloren stond en Wim
maakte geen fout meer!] (4,5-2,5).
Tenslotte hielp vrouwe Fortuna ook bij
de laatste partij nog een handje. In de
tijdnoodfase verspeelde de tegenstandster van Justin een volle toren
en ook hier ging toen de winst nog

naar De IJssel [Elise...versus Elise...:
Het zag er aanvankelijk veelbelovend
uit, Elise verdedigde zich uitstekend
en bouwde tegelijkertijd aan `n tegenaanval. Justin wilde kennelijk zijn
100% score vasthouden en begon
pionnen aan te bieden in ruil voor
niets concreets. Elise stond gewoon
2 pionnen voor en gewoon gewonnen.
Elise ging nu op complicaties spelen
waar vereenvoudiging meer heil zou
hebben gebracht. Mede door opkomende tijdnood leverde ze pardoes
`n toren in! Helaas... Elise verloor
meer van zichzelf dan van Justin!]
(5,5-2,5).
Terecht spraken ze in Schiedam over
een geflatteerde nederlaag [Wanneer
u het `n beetje goed gevolgd hebt,
dan kan het u niet zijn ontgaan dat de
onderste 4 borden de zaak op 0-4
hadden kunnen/moeten zetten. We
zullen maar zeggen “niets menselijks is ons vreemd”! ...feit is wel...dat
de neiging in me opkwam, om bij
enkele van onze spelers `n handjevol
pionnetjes in hun neus te proppen!
Ook mij is dus kennelijk niets menselijks vreemd.]. Dankzij deze winst
handhaafde De IJssel 1 zich ongeslagen aan de kop van klasse 2D.
(Mick/Aad)

1792

-

HZP-Schiedam 2

1723

5,5 - 2,5

(2260)
1905
1802
1876
1720
1709
1770
1759

-

Freerk Gerkema
Arjan Schouteren
Yannick Juijn
Jan Brand
Ronald Lemmen
Andries Schukking
Arthur Barendregt
Elise Juijn

1815

1
1
0
1
0,5
1
0
1

verkeersperikelen, een verloren
wedstrijd, maar… toch kampioen in hellevoetsluis
Om het kampioenschap te kunnen
binnenhalen had De IJssel 1 in de
laatste wedstrijd op 18 maart tegen
concurrent De Pionier uit Hellevoetsluis nog twee bordpunten nodig. Dat
betekende dat zelfs een 6-2 nederlaag
genoeg was voor de eerste plaats.
Dat moest geen probleem zijn, maar
een onverwachte tegenslag zorgde
toch nog voor de nodige onrust. Door
een ernstige verkeersopstopping op
de rijksweg richting Rotterdam arriveerden vier teamleden pas driekwartier na aanvang in het clublokaal van
de tegenstander. Spelers moeten
minimaal een uur na aanvang van de
wedstrijd aanwezig zijn, dus dat was
op het nippertje. Het kostte de vier
teamleden (Hans, Rien, Samir, Wim)

1692
1729
1851
1700
1696
1580

-

0
0
1
0
0,5
0
1
0

wel circa driekwartier van hun
bedenktijd. Dat
was uiteraard niet
bevorderlijk voor
een goed wedstrijdverloop.
Daarnaast was er
ook nog de nodige
verwarring vanwege een vergissing
van de RSB competitieleider die op
de website beide
Zwaar denkwerk vraagt ondersteuning.
teams van de toevoeging ‘promotie’
zij Léon die, met een bliksemoffensief
voorzag. Onterecht, zo bleek bij
al snel een kwaliteit voor kwam en na
navraag. Als troost bood de
ruim een uur spelen de 1-0 liet aanteIJsselvoorzitter de gastheren acht blikkenen. Gerard, vervanger voor de verjes Leffebier aan. Een gebaar dat
hinderde Frank Visser, kreeg wat kanuiteraard zeer gewaardeerd werd.
sen na ruil van twee lichte stukken
Het begon goed voor De IJssel dank-

6
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voor toren en pion. Zijn tegenstander
koos eieren voor zijn geld en aanvaarde een remiseaanbod. Voor Hans
die met voordeel uit de opening was
gekomen, stuk voor, het sein om met
een remiseaanbod voor de zekerheid
van het kampioenschap te kiezen. Zijn
tegenstander ging daar onmiddellijk
mee akkoord en daarmee waren de
benodigde twee punten binnen. Ook
aan bord 6 zag vervolgens Wim zijn
remiseaanbod geaccepteerd en kwam
de stand op 1,5-2,5. Inmiddels was
het mis gegaan bij Pim. Hij had zich
verslikt in de opening van zijn tegen-

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

stander en werd door oprukkende
centrumpionnen en een doorslaande
koningsaanval geveld. Aan het laatste
bord kon vervolgens ook Rien, invaller
voor de verhinderde Justin Jacobse,
het niet redden. Al gestart met een
flinke tijdachterstand en dat werd er
gedurende de partij niet beter op.
Rond de tijdcontrole resulteerde dit in
een blunder die een stuk kostte,
3,5-2,5 in het voordeel van de gastheren dus. De definitieve nederlaag
werd een feit toen ook Ad zijn partij
verloor. Hij werd van aanvang af
zwaar bestookt met veel druk van

De Pionier 1

1800

-

De IJssel 1

1768

Frank Sträter
Ernst-Jan Pluim Mentz
Ad van der Ree
Rick Verheij
Jan van Dam
Fred van Wieringen
Ben Blakmoor
Jan van Huizen

1903
2084
1779
1725
1730
1671
1759
1745

-

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Gerard vd Wouden
Ad Multem
Wim van Vuuren
Léon Jacobse
Rien Duine

(2260)
1905
1821
1720
1802
1709
1770
1652

zware stukken via de f-lijn. Een binnenvallende dame besliste in de
slotfase de strijd. Aan het eerste bord
streed Samir toen nog om de winst.
Hij wilde zijn ongeslagen positie
handhaven. Dat lukte, een schijnbaar
pot remise staande stelling met lopers
van ongelijke kleur wist hij in de slotminuten toch nog in winst om te zetten. Einduitslag dus een 4,5-3,5
nederlaag voor De IJssel. Dat deed
echter weinig af aan de feestvreugde.
(Aad/website De Pionier)

4,5 - 3,5
0
1
0,5
0,5
1
0,5
0
1

-

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

eindstand klasse 2D
Mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

12
12
10
6
6
5
5
0

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

41
37
27,5
27
23
26
22
20,5

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

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

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

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

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

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

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

7
K
6
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5 D
x
D

persoonlijke scores
Samir Akrawi deed aan het eerste bord wat van hem werd verwacht. Hij werd de derde speler van De IJssel die alle RSBwedstrijden in zijn klasse speelde en won. Eerder deden dat Ronald Mandersloot in de competitie van 1984/85 en
Jan Evengroen in 2000/01. Met vijf spelers in de top tien van klasse 2D demonstreerde De IJssel 1 ook hier de overmacht.
Al deed De Pionier er met vier plaatsen weinig voor onder. Samir, Justin en Pim bezetten de eerste drie plaatsen, Léon
werd achtste en Wim negende.
Ap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

7
6
7
7
7
6
6
7
2
1

Bp
7
6
5,5
5
5
4,5
4,5
2,5
1
0

Brd
1,0
8,0
2,3
7,0
6,0
3,7
3,0
4,7
4,5
8,0

Rtg

TPR

RaTg

(2260)
1759
1905
1770
1709
1876
1821
1802
1720
1652

2169
1984
2009
1822
1789
1884
1845
1527
1788
1506

1731
1533
1783
1660
1627
1691
1652
1631
1788
1745

de kampioensteams van de ijssel 1
Voor de achtste maal werd door het eerste team een kampioenschap veroverd. Hieronder de speelseizoenen, RSB klasse en basisteams in bordvolgorde met deze prestatie.
07/08
02/03
00/01
97/98
88/89
86/87
84/85
80/81

2e
1e
2e
3e
2e
3e
3e
3e

Akrawi
Evengroen, J
Evengroen, J
vd Pavoordt
Multem
Leopold, M
vd Berg, M
Mandersloot

te Lintelo
v. Herk
te Lintelo
Mandersloot
vd Berg, A
Mandersloot
vd Berg, A
Nieuwstraten

Lodeweges
Visser
Mandersloot
vd Wouden
Evengroen, J
Multem
Mandersloot
vd Berg, A

Visser
Ordelman
Visser
vd Berg, M
vd Berg, M
vd Berg, A
Wolthers
Wolthers

7

Multem
te Lintelo
Multem
Visser
vd Pavoordt
Leopold, R
Boonstra
vd Berg, M

v. Vuuren
Lodeweges
vd Berg, M
Boonstra
Mandersloot
Boonstra
Duine
Vink, P

Jacobse, L
Mandersloot
Eijgelaar
vd Berg, A
Boonstra
vd Berg, M
Wolvers
Duine

Jacobse, J
Eijgelaar
vd Berg, A
Noordam
Leopold, R
de Booij
Vink, P
Multem
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eerste plaats voor
mick van den berg
in wsv
drie rondentoernooi
Op 20 februari was de speellocatie
van WSV, het Anne Frankcentrum, in
Waddinxveen het toneel voor 56e editie van het WSV Drie Rondentoernooi.
Dankzij een betere tijdsplanning dan
vorig jaar ditmaal met 76 deelnemers
ook weer een beter bezetting. Met een
speeltempo van 1 uur per persoon per
partij is het toernooi met name
geschikt voor deelnemers die er de
voorkeur aan geven om wat meer tijd
te kunnen besteden aan hun schaakpartijen. Niet het snelle hectische
geschuif van de rapidtoernooien, maar
alle rust tijdens dit toernooi in de daarvoor ideale omstandigheden van de
speellocatie.

Van De IJssel waren Aad en Mick van
den Berg als vaste deelnemers ook nu
weer van de partij. Mick won in groep
7 van WSV’er Ton van Nieukerke en
speelde remise tegen Ozden Tuna
(Kijk Uit) en Rein Thierry (Leithen) en
werd daarmee eerste in zijn groep.
Aad won in groep 8 alleen van
Messemaker Hans van Offeren en
verloor van Dirk Brijs (CHESS) en Dirk
Brinkman (Promotie).
Winnaar van groep 1 en dus toernooiwinnaar werd Philip Westerduin van
SV RSR Ivoren Toren. Hij won van
WSV kampioen Arjan Hennink en
Messemaker Frans Bottenberg en
deelde het punt met Henk Jan Evengroen, eveneens van Messemaker
1847. (Aad)

christian macdaniël topscorer van de ijssel 3
Met zijn score van 3,5 uit 4 werd
Christian Macdaniël topscorer van De
IJssel 3. Achter drie spelers van
Mesemaker 5 werd hij nummer vier in
Ap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

8

4
4
4
4
5
4
2
4
3
2
2

de top tien van deze klasse. Ook
Hans Kortrijk en Lotte van der
Wouden haalden met een 9e en 10e
plaats nog net de beste tien.

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

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

Rtg

TPR

RaTg

1548
1546
1058
1505
1481
1551
1475
1593
1408
1632
1265

1753
1617
1549
1492
1478
1400
1748
1326
1246
1632
1217

1417
1424
1356
1300
1406
1313
1451
1246
1217
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de ijssel 2 pakt promotie in slotwedstrijd
In twee cruciale wedstrijden tegen
twee concurrenten liet De IJssel 2 het
afweten. De hoop op terugkeer naar
de tweede klasse was daardoor knap
afgenomen. Na een noodzakelijke
forse overwinning in de voorlaatste
wedstrijd constateerde teamleider
Rien Duine al snel dat de competitie
indeling een smakelijk toetje in petto
had. De vier toppers in deze klasse
moesten elkaar in de laatste ronde
bestrijden en in beide wedstrijden konden een kampioenschap en een promotieplaats gewonnen en ook verloren worden. Ditmaal was het team
wel goed bij de les en hoewel een
kampioenschap de neus voorbij ging
was men met de promotie dankzij de
tweede plaats dik tevreden. Hieronder
het wel en wee in de laatste drie wedstrijden.

chess 2 zet promotiekansen op
de tocht
Op 8 februari moest De IJssel 2 de
promotiekansen veilig stellen met een
overwinning tegen concurrent
CHESS 2 uit Vlaardingen. Op papier
zou een overwinning mogelijk moeten
zijn. Vorig seizoen won CHESS 2 met
geluk van ons derde team (4,5-3,5) en
een seizoen eerder won De IJssel 2
met 5-3 (zie ook kader). Tegen praktisch hetzelfde team leek een goede
uitslag dus op voorhand niet uitgesloten.
Het begin was niet veelbelovend.

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

Menno had iets initiatief en kreeg viermaal remise aangeboden. Hij accepteerde het toen hij een pion had
weggegeven en eigenlijk dus slecht
stond. CHESS website: ‘Partij nooit uit
evenwicht. De tegenstander heeft
totaal geen behoefte aan activiteit’.
Ook bij Frank aan bord 1 ging men
voor remise. Al voor hij begonnen
kreeg hij een remisevoorstel. Zijn
tegenstander schoof de stelling dicht
en herhaalde het voorstel en toen
wilde Frank geen risico nemen. ‘Ik
wist de stelling zo te krijgen dat de
tegenstander niet meer wist hoe aan
te vallen en uiteindelijk maar remise
gaf’, aldus zijn tegenstander op de
CHESS website. Bij Mick zag het er
erg veelbelovend uit. De winst lag
voor het grijpen maar in tijdnood koos
hij het verkeerde plan en kon zijn
tegenstander ontsnappen. De computer gaf later circa +8 en daar was hij
behoorlijk ziek van. Het resterende
complexe eindspel moest hij met een
uur minder in het slotkwartier spelen.
En dat lukte niet (1-2). En ook bij
broer Aad ging het mis. Hij kwam met
duidelijke ontwikkelingsvoorsprong uit
de opening, maar verspeelde in het
middenspel met een slechte zet zijn
initiatief. Resultaat een dubbelpion op
de f-lijn en een open g-lijn. Rond de
tijdcontrole miste hij door te snel te
zetten een matcombinatie van zijn
tegenstander. Remise was, zo bleek
later, toen nog binnen bereik geweest

(1-3). En het zag er somber uit want
ook bij Rien ging het vanaf het begin
moeizaam. Toen hij eruit geworsteld
was, sneuvelde er in tijdnood een stuk
en na 34 zetten viel zijn vlag (1-4).
Ook bij de resterende borden zag het
er somber uit want ook Leen had een
zware avond. In het eindspel had hij
twee paarden en zijn tegenstander
een loper en een paard en ieder
5 pionnen. Een remise aanbod werd
gezien de stand geweigerd. Na ruil
van de loper bleken paard en koning
van de tegenstander echter beter te
staan (1-5). Aan bord drie bij Gerard
zag het er aanvankelijk evenmin niet
best uit. Maar hij kwam terug in de
partij en had een pluspion in een
toreneindspel. Maar na het optrekken
van de kruitdampen, die een verbeten
strijd met de alcoholdampen van zijn
tegenstander voerden, had hij nog
steeds die pluspion, maar dat was een
randpion: dus hier remise. En ook bij
Sjaak eindigde de partij in remise maar
daar had hij heel wat geluk voor nodig.
Beiden hadden twee torens en
ongelijke loper en Sjaak vier en de
tegenstander zes pionnen. Na afruil
kwam de tegenstander met twee verbonden vrijpionnen gesteund door de
loper en koning op de tweede rij. Sjaak
offerde zijn loper en ‘schwindelde’ naar
pat. Eindstand 2-6, een zware maar
terechte nederlaag. Bij CHESS was
men er terecht blij mee. Promotiekansen verkeken? (Rien/Aad)

De IJssel 2

1688

-

CHESS 2

1640

2

- 6

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

1911
1671
1720
1686
1652
1642
1596
1629

-

Jan van Elburg
Martijn vd Vaart
Bert den Uyl
Hans Dopper
John Akkermans
Dirk Brijs
Jan Weitering
Leo Minnigh

1744
1777
1723
1674
1568
1661
1574
1399

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

-

forse zege tegen wsv 4 houdt
promotiekansen levend
Om na de desastreuze nederlaag
tegen CHESS 2 nog kansen te
behouden op de tweede plaats, eveneens goed voor promotie, moest er op
donderdag 4 maart in Waddinxveen
met grote cijfers gewonnen worden.
Ook de concurrenten, die al eerder
hadden gespeeld, hadden in de voorlaatste ronde flink uitgehaald.
Frank was laat binnen, maar snel
klaar. De stelling was al vlug remiseachtig en dat werd het ook. Aad van

der Meer, invaller voor de verhinderde
Menno van Dijk, zette De IJssel op
een 0,5-1,5 voorsprong. In een vlot
gespeelde complexe partij met wederzijdse kansen was hij, zoals je van
een routinier tegen een nog onervaren
tegenstander kan verwachten, degene
die de kansen het beste benutte. Het
werd 0,5-2,5 door Gerard. Die ging
met zwart in een Siciliaan direct ferm
in de aanval. De tegenstander was
daar dermate door geïntimideerd dat
hij al op de vijfde zet een centrumpion
weggaf. Vervolgens werd hij weg-

10

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

gedrukt. De derde zege kwam op
naam van Aad van den Berg. Hij
kwam na een wat chaotisch openingsverloop twee pionnen in de plus.
Door een venijnige koningsaanval
werd het echter toch nog kantje boord.
Na een afgedwongen dameruil was
het gevaar geweken en werd er met
een combinatie door een paardvork
een toren buitgemaakt, 0,5-3,5.
Minder gemakkelijke ging het aanvankelijk bij Sjaak aan het vijfde bord.
Daar werd door zijn tegenstander met
zwart stug verdedigd. Daarbij sloot hij
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echter zichzelf op. Het leidde tot
kwaliteitswinst en toen er nog een
stuk sneuvelde was het 0,5-4,5. Mick
liet vervolgens de vijfde zege bijschrijven. Hij had al vanaf de opening
prima spel. Zijn opponent had weinig
ruimte om te manoeuvreren en
omstreeks de 40ste zet zorgde een
stukoffer voor de beslissende door-

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

WSV 4

1496

Bert vd Knaap
Luit Bloem
Jan Kraijestein
René Kleiweg
Jaap Smit
Gerhard v Ginkel
Henk van Herk
Marc Baten

1703

-

1436
1419
1425

papendrecht/alblasserdam 2
kan koppositie niet waarmaken
en krijgt dik klop
Op 22 maart moest het in de thuiswedstrijd tegen koploper Papendrecht/
Alblasserdam 2 gebeuren. Er moest
gewonnen worden, 4,5 bordpunten
waren voldoende voor promotie.
De start was uitstekend. Arie, superinvaller voor de verhinderde Menno van
Dijk, was als eerste klaar. Hij maakte
optimaal gebruik van een verzwakte
koningsstelling van zijn tegenstander.
Die had met h3 en g4 zijn loper verjaagd, maar overzien dat na torenruil
de dame op g3 kon binnenvallen. Het
was toen snel gedaan met de topscorer van de tegenstanders en voor Arie
zijn derde punt in drie invalbeurten!!
Mick kreeg in de opening een pion en
ook fraai aanvalspel. Ondanks hardnekkig verdedigingswerk van zijn opponent kon hij tenslotte het volle punt
incasseren: 2-0. Aan het eerste bord
had Gerard een op en neergaande par-

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

braak. Het werd 0,5-6,5 door Leen. Al
vroeg in de partij had zijn tegenstander
zich verrekend, voor een stuk kreeg hij
geen drie pionnen maar slechts een.
Vervolgens was het een gelopen wedstrijd, al duurde nog even voor de strijd
definitief beslist was. De beste kansen
voor de Waddinxveners waren aan
bord zes. Hier kwam Rien met zwart

goed weg tegen een jong talent. Wit
maakte goed gebruik van de open
d-lijn en kwam met een toren op de
zevende rij. Rien counterde over de
c-lijn. Hij verloor een pion, maar het was
een complexe stelling en won de pion
terug. Toen wit het mat niet zag, volgde
een afruil en met een pion achter werd
tot remise besloten, 1-7. (Rien)

De IJssel 2

1674

1

- 7

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

1911
1720
1671
1686
1642
1652
1629
1481

05
0
0
0
0
0,5
0
0

-

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

tij. Hij kwam een kwaliteit voor, maar er
dreigde eeuwig schaak, dus gaf Gerard
de kwaliteit weer terug. Daarna moest
hij knokken voor remise, maar dat deed
hij: 2,5-0,5. Bij zijn buurman Frank ging
het lang gelijk op. Een moeizame partij,
maar toch kwam hij steeds wat meer in
het voordeel. Hij veroverde een pion en
in het eindspel nog één en het was 3,50,5. Aan bord 5 had Rien een even
moeizame als scherpe partij. In voor
beide spelers oplopende tijdnood werden de complicaties de tegenstander te
machtig. Rien veroverde een paard en
toen even later via aftrekschaak nog
een pion en een loper vielen gaf de
tegenstander op: 4,5-0,5 en de promotie was een feit! Bij Aad bleef de
partij lang in evenwicht. Zwart kreeg
een klein plusje met een opgerukte
centrumpion. De open stelling met de
zware stukken nog op het bord bood
echter ook tegenkansen. Met buiten
pionnen alleen voor ieder een dame en
een paard pakte zwart een pion, maar

zette daarbij zijn dame buitenspel. Na
een gedwongen afruil van de paarden
had wit vervolgens eeuwig schaak en
gezien de stand vond hij dit wel welletjes. 5-1. Dat het vervolgens geen 6-1
werd, viel wel tegen. Leen bezig aan
een prima partij, kwam een stuk voor
tegen een paar pionnen en later een
toren. Helaas gebeurde wat Leen dit
seizoen met enige regelmaat overkomt. Hij gaf de partij weg: 5-2. Het
laatste punt viel bij Sjaak. In een gelijkopgaande partij was hij een pion achter
gekomen, maar in het resterende
dame eindspel leek remise wel haalbaar. Het tijdvoordeel ging echter tellen
en daardoor trok Sjaak alsnog aan het
langste eind toen zijn tegenstander
door de vlag ging. Eindstand 6-2. Met
de overwinning van CHESS 2 in en
tegen Maassluis 1 van 4,5-3,5 werd
CHESS 2 kampioen en is De IJssel 2
als de nummer 2 in de poule gepromoveerd naar de 2de klas! (Rien)

De IJssel 2

1683

-

Papendr./Albl. 2

1630

6

- 2

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

1720
1911
1686
1671
1652
1629
1551
1642

-

Jo Pattinama
Dirk Dooren
Magnus Souverein
Arie de Kluijver
Gerrit de Jong
Johnny Nap
Koert Timmerman
Teus Punt

1690
1655
1653
1638
1613
1613
1597
1584

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

-

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

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

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

12
10
10
8
8
6
2
-2

Bp

1

2

3

34,5
37,5
32,5
36,5
29
22
18,5
13,5

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

6
x
2
6
2,5
1
1
0

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

11

4

5

4,5
2
4,5
x
5
1
2
0.5

5,5
5,5
4,5
3
x
2.5
3
3

6

7

8

5
7
3,5
7
5,5
x
3
3

5,5
7
6
6
5
5
x
3

5
K
8
P
7
7,5
5
5
5
x
D
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persoonlijke scores
Met 6 uit 7 was Frank niet alleen topscorer van De IJssel 2, maar achter Maassluisspeler Marcel Bergen (7 uit 7) ook de
nummer twee in klasse 3A. Ook Mick en Sjaak eindigden hier met een 8e en 9e plaats nog in de top tien. De 3 uit 3 voor
invaller Arie mochten er ook zijn.
Ap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

Bp

7
7
7
7
7
7
7
3
3
1

Brd

6
5
5
4
4
4
3,5
3
2
1

1,6
3,0
6,4
2,0
4,3
5,9
6,7
5,7
6,0
8,0

Rtg

TPR

RaTg

1911
1671
1642
1720
1686
1652
1629
1551
1596
1481

1994
1765
1714
1675
1627
1617
1559
1872
1785
1674

1685
1607
1556
1675
1577
1567
1559
1531
1660

Topscorer.

driemaal op rij tegen chess 2
CHESS 2

De IJssel 2 10-3-2008

De IJssel 3 30-3-2009

Jan van Elburg
Bert den Uyl
Hans Dopper
Tamme Dijkstra
Jan Weitering
Dirk Brijs
Leo Minnigh
Wim Castenmiller
John Akkermans
Martijn vd Vaart

Frank Visser
1
(1)
Wim van Vuuren 0,5 (2)
Menno van Dijk 1
(4)

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

Aad vd Berg
Mick vd Berg
Leen Boonstra

0,5 (6)
0,5 (5)
1
(7)

Sjaak in ’t Veld

0

(8)

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

De IJssel 2 8-2-2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra

0,5 (1)
0,5 (3)
0
(4)

Menno van Dijk
Sjaak in ’t Veld
Aad vd Berg

0,5 (7)
0,5 (6)
0
(8)

Rien Duine
Mick vd Berg

0
0

(5)
(2)

Tamme Dijkstra behoort tot de vaste kern, maar speelde toevallig tweemaal niet mee tegen De IJssel. Martijn vd Vaart is
afkomstig uit CHESS 1 en speelt dit seizoen voor het eerst in het tweede team.

CENTRUMBAAN 960 - 2841 MH MOORDRECHT - TELEFOON 0182-372177
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spannende kwartfinale k.o.-beker
Volop spanning in de partij tussen
voorzitter Gerard van der Wouden en
secretaris Aad van den Berg. Gezien
zijn snelschaakbekwaamheden ging
de secretaris voor de winst. Met zwart
een zware taak. Na twintig zetten
theorie verzeilde hij in zwaar weer. De
voorzitter was gul en gaf zijn gewonnen pion weer terug. Er kwam een
toreneindspel op het bord met elk drie
pionnen. Zwart rukt op tot de derde rij,
maar kwam niet verder. Met nog minder dan een minuut op de klok staakte
hij de strijd toen een torenoffer van wit
genoeg bleek voor promotie.
Hier onder de partij vd Wouden-vd
Berg met beknopt commentaar van de
zwartspeler.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6
8.Pa3 b5 9.Pd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6
11.c3 0–0 12.Pc2 Lg5 13.a4 bxa4
14.Txa4 a5 15.Lc4 Tb8 16.b3 Kh8
17.Pce3 Lxe3 18.Pxe3 Pe7 19.0–0
Lb7

Tot zover nog steeds voor beiden
bekend terrein. Nu wijkt wit af. 20.Pd5
20. Dc2!? Lc6 21.Ta2 met betere
vooruitzichten voor wit, volgens de

terug. Na 28.Da7 begint het er donker
uit te zien voor zwart. 28...Dxa6
29.Txa6 Txc3 30.Te6 Tf5 31.Te1 Tc5
32.g4? [32.h3] 32...Tf4 33.h3 Tc2
34.Tf1 e4 35.Kg2 Kg7 36.Kg3 Tf3+
Ook na 36...g5 is er geen duidelijke
winst, b.v. 37.f3 Te2 38.Te5 h6 39.Tf5
Txf5 40.gxf5 Kf6 41.h4 gxh4+ 42.Kf4
e3. 37.Kg2 Rf4 38.Kg3 g5 39.Te5
Kf6
auteur van het theorieboek.
20...Lxd5? Niet de beste keuze, lijkt
mij achteraf. Meer in aanmerking
komen 20...f5 of 20...Lc6. 21.Lxd5
[21.exd5?] 21...f5 22.exf5 Pxf5
23.Dd3 [23.Be4?] 23...g6? I.v.m. het
dreigende 24.Le4. Dat blijkt achteraf
geen dreiging: 23...Pe7 24.Le4 d5
25.Lxh7 Tb6 26.Th4 Pg6 27.Th3 Pf4=.
24.Da6 Pion a5 komt behoorlijk op de
tocht te staan. Zeker als wit hier Tfa1
had gespeeld. 24...Pe7? Met 24...Tc8
had zwart hier pionverlies nog kunnen
voorkomen. Niet gezien. 25.Tc4
(25.Lc4 d5; 25.c4 Tc5) 25...Txc4
26.Dxc4 Pe7. 25.Txa5 Pxd5 Weer
niet het beste. [25...Dc7 26.b4 Dxc3
27.Dxd6 Pf5] 26.Txd5 Txb3 27.Txd6
Dc8

28.Te6?? Blunder, zwart wint zijn pion

programma de ijssel 2010
26-4
3-5
10-5
15-5 (za)
17-5
26-5 (wo)
31-5
7-6
14-6
21-6
28-6

HH + halve finale bekercompetitie
HH
ZD-4
VINK Top 12 toernooi
HH + finale bekercompetitie
HH
ZD-5
HH
ZD-6
HH
Ledenvergadering + snelschaak

13

De winst zit er gewoon niet in. Het is
loeren op fouten. [39...Tc3+ 40.Kg2
Kf6 41.Ta5 (41.Te8 Tc7) 41...Tc2
(41...Tff3 42.Tb1) ; 39...h6 40.Te7+
Kf6 41.Tb7 Tc3+ 42.Kg2 Tff3 43.Te1]
40.Txg5 Tf3+ 41.Kh4 Txh3+ [41...e3
42.Th5 (42.Tf5+ Txf5 43.gxf5 e2
44.Tb1 Kxf5) 42...e2 43.Te1;
41..Tcxf2 42.Txf2 Txf2 43.Th5 (43.Te1
Txf2 44.Th6+ Kg7 45.Te6) e3 44.Kg3
Tf1 45.Tf5] 42.Kxh3 Kxg5 43.f4+ Kf6
Het is inmiddels uitvluggeren en zwart
die geen remise wil, legt daarbij het
loodje. 1–0
Justin Jacobse trok tegen Hans
Lodeweges met maar liefst zes pionnen een verdedigingslinie op op de
zesde rij. Hans wist daar wel raad
mee, al duurde het lang voordat de
winst binnen was. Pas in de slotminuten kon hij toeslaan. Minder spannend
was het bij Ad Multem tegen Bernard
Evengroen. Hier verspeelde Bernard
een vol stuk en dat betekende einde
partij. Een week eerder sneuvelde
Frank Visser tegen Léon Jacobse. In
een vlot partijtje van ruim 20 zetten
dolf hij het onderspit.
In de halve finale op 26 april speelt
Léon Jacobse tegen Gerard van der
Wouden en Hans Lodeweges tegen
Ad Multem.
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justin jacobse rapidkampioen na spannende finale
Justin Jacobse en Ad Multem waren
na drie speelronden de enige kandidaten voor het rapidkampioenschap
van dit schaakseizoen. Ad had vier
punten voorsprong en mocht dus één
partij verliezen. Beiden wonnen hun
eerste twee partijen, Ad van Aad van
den Berg en Frank Visser en Justin
van broer Léon en Sjaak in ’t Veld. In
de derde ronde leed Ad een verrassende nederlaag tegen Sjaak, terwijl
Justin tegen Aad geen steek liet vallen. In de vierde ronde hielp Léon zijn
broer door Ad op remise te houden.
Omdat Justin wel won van Frank
Visser kwam hij met twee punten
voorsprong op kop. De onderlinge
partij in de laatste ronde moest de
beslissing brengen. Ad moest winnen,
maar dat zat er niet in en in de laatste
seconden werd tot remise besloten.
Justin werd daardoor met twee punten
voorsprong rapidkampioen 2009/10.
Frank eindigde met zijn drie zeges
gelijk met Ad en legde daarmee met
een achterstand van 18 punten beslag
op de derde plaats in de eindrangschikking.
Léon werd vierde, Sjaak dankzij zijn

knappe overwinning tegen Ad, vijfde en
Aad sloot de rij met een halfje tegen
Sjaak in de allerlaatste seconden.
In groep twee was Pim te Lintelo met
een maximale score heer en meester.
Die score was goed voor de vierde
plaats in de eindranglijst. Jammer dat
Koning Winter hem in de tweede
speelronde dwars zat. Dat kostte hem
sowieso twaalf bonuspunten en daarnaast de mogelijkheid om tegen beide concurrenten de strijd aan te binden. Panc Vink verspeelde alleen nog
een halfje tegen broer Jan en legde
met 3,5 punten beslag op de tweede
plaats. Hij eindigde hierdoor samen
met Léon op de vijfde plaats in de eindrangschikking. De derde plaats in
deze groep was hier voor Rien Duine
met drie punten en vervolgens Leen
Boonstra, Jan Vink en Frank Penders.
In de laatste groep met acht deelnemers ging het vredelievend toe.
Niemand ging puntloos naar huis.
Mick van den Berg gunde Bastiaan
Rietveld en Willem Schouten een halfje en Sydney Siahaya mocht over zijn
punt tegen Gerard van der Wouden
zeker niet klagen. De eerste plaats

ging hier uiteindelijk naar Mick met
vier punten en Ton van Smirren, Wim
van Vuuren en Lotte van der Wouden
deelden met drie punten de tweede
plaats.

eindstand na de vierde ronde
Naam +groepsindeling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

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

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

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

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

Score
4e ronde
23
17
17
25
15
19
11
17
7
13
11
12,5
5
21
17
15
12,5
0
12,5
12,5
17
17
12,5
10
12
10

Totaal
punten
114
112
96
95,5
90
90
88
81,5
80
79
72,5
68,5
67
67
65
63
59
58,5
58,5
58,5
58,5
58,5
56,5
54
53,5
48

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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rapidschaakkampioenen 2006-2010
In het seizoen 2005/06 deed de rapidcompetitie in zijn huidige vorm zijn intrede bij De IJssel. Vanaf dat tijdstip is deze
competitie tevens de selectie voor de deelname namens De IJssel aan het Zuidplas VINK Top 12-toernooi. Hieronder
het podium vanaf 2006:
2006
2007
2008
2009
2010

Jan Evengroen
René Ordelman
Henk Jan Evengroen
Frank Visser
Justin Jacobse

Pim te Lintelo
Frank Visser
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo
Ad Multem

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

15 jaar zuidplas top-12 toernooi
Onder het motto ‘het schaaklokaal
moet voller’ stelde het bestuur van De
IJssel in het programma voor 1995/96
voor om in samenwerking met andere
verenigingen gezamenlijke activiteiten
te ontwikkelen. Een idee dat toen echter niet veel steun kreeg. Wel gaf het
een eerste aanzet tot het Zuidplas
Top-12 toernooi. In die jaren timmerde
het Goudse Messemaker aan de weg
met Top-12 toernooien voor leden van
Messemaker en inwoners van Gouda.
Gerard van der Wouden opperde het
idee iets dergelijks te doen, maar dan
voor het Zuidplasgebied. Later in het
seizoen, begin 1996, kwam dat idee
weer eens ter sprake bij een gesprek
over regionale samenwerking tussen
Gerard, Mick, Aad en Ronald aan het
slot van een clubavond, aan de bar
van Het Posthuis. Het leek de secretaris wel een goed idee zo’n Top-12
gezamenlijk met de drie naburige verenigingen te organiseren. Maar waarom zouden we het niet zelf doen? We
zouden er de nodige publiciteit mee
kunnen maken. Men ging er mee aan
de slag en toen bleek dat de belangrijkste slagingsfactoren, geld (sponsors) en sterke deelnemers geen probleem waren nam het idee concrete
vormen aan. Op 15 juni 1996 vond in
Het Posthuis in Moordrecht het toernooi plaats. Een toernooi dat dankzij
de eerste sponsor de geschiedenis in
ging als het RABO Zuidplas Top-12
toernooi. Die naam werd in 1997 en
1998, vanwege een nieuwe sponsor,
het Van ’t Hof Zuidplas Top 12 toernooi. Vanaf 1999 is Bouwbedrijf Frans
Vink & Zn uit Moordrecht de sponsor
van het toernooi, dat inmiddels ook
bekendheid geniet als het VINK Top12 toernooi.

De deelnemers aan de eerste editie in 1996.

Het eerste toernooi bestond alleen uit
een invitatiegroep met door de organisatoren uitgenodigde deelnemers,
maar een jaar later kwam er naast de
hoofdgroep ook een runner-up groep
met door de vier verenigingen geselecteerde deelnemers. Een jaar later,
in 1998, kwam er naast die twee groepen, inmiddels omgedoopt tot invitatiegroep en kandidatengroep, de uitbreiding met een vierkamp tussen een
afgevaardigde van het bestuur van elk
van de vier verenigingen, de bestuursgroep. Bovendien was er parallel aan
het top-12 toernooi het eerste Open
Jeugdschaakkampioenschap van
Moordrecht. Omdat het deelnemersveld bij de senioren vooral was gericht
op de toppers werd met de invoering
van de limietgroep in 2001 ook de
mogelijkheid voor wat minder getalenteerde schakers mogelijk. Voor de
deelnemers, twee per vereniging, gold
een rating van 1700 als limiet.
Eenmalig was er dat jaar ook een
recreantengroep voor huisschakers uit
Moordrecht. Vanaf 2001 ontvangt de
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vereniging met de
beste gezamenlijke
prestatie in alle
senioren groepen
een speciale verenigingsprijs. In
2003 werd met de
invoering van een
jeugdgroep ook bij
de jeugd gekozen
voor een regionale
deelname. In 2004
kwam er een einde
aan de bestuursgroep en de limietgroep. Daarvoor in
de plaats kwam
een verenigingsvierkamp tussen viertallen met een rating van maximaal
1750. Nieuw in 2007 was de VINKgroep waarin familieleden van de
sponsor de strijd aanbonden om de
‘beste Vink’. Bij de jeugd was in 2008
en 2009 speciale aandacht voor de
meisjes met de invoering van een
regiozeskamp.
Het deelnemersveld groeide daardoor
van twaalf in 1996 tot zeventig in
2009. Van de twaalf eerste deelnemers komen er drie, Jan Evengroen,
Barthold Jansen en Gerard van
Ommeren, ook aan start in de vijftiende editie. Voor Jan Evengroen wordt
het nummer veertien, alleen in 2001
was hij niet van de partij. Daarvan eindigde hij zevenmaal bij de eerste drie
met eerste plaatsen in 1998, 2000 en
2009. Voor Gerard van Ommeren, in
2001 de beste, wordt het de twaalfde
keer. Met elf startbewijzen behoort
ook Nieuwerkerker Gerard Nieuwenkamp tot de vaste deelnemers. Hij
won in 2005 en werd in 2006 tweede.
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Twee hoofdrolspelers:
Evengroen - van Geffen, 2007.

Een topper die niet meer van de partij
kan zijn is Ben van Geffen. Van de elf
keer dat hij tot de deelnemers behoorde eindigde hij achtmaal op het podium, waarvan vijfmaal als eerste. Na
zijn vertrek uit Moerkapelle komt hij
niet meer voor deelname in aanmerking. Dat is ook het geval bij voormalig
Nieuwerkerker Dirk Hoogland. Die eindigde in de zes jaar dat hij meespeelde (1996 t/m 2001) tweemaal als eerste, tweemaal als tweede en tweemaal als derde.
Hoewel gevestigde toppers nog in
belangrijke mate de dienst uitmaken is
de jeugd inmiddels in opmars. Soms
gaat dat snel zoals bij Jesse van
Elteren uit Moerkapelle die in 1997 en
in 1999 respectievelijk 14 en 16 jaar
oud als tweede eindigde in de kandidatengroep en 2001 derde werd in de
invitatiegroep en in 2008 als winnaar
op het podium stond. Erik Hennink uit
Waddinxveen werd in 2003, 16 jaar
oud, tweede in de kandidatengroep en
drie jaar later in 2006 nummer drie in
de invitatiegroep. Léon Jacobse won
als 12-jarige in 2003 de jeugdgroep en
debuteert na zijn eerste plaats in de
kandidatengroep in 2009 in deze vijftiende editie bij de hoofdrolspelers.
Zijn broer Justin verraste in 2007, toen
15 jaar, als invaller met een eerste
plaats in de kandidatengroep en meldt
zich dit jaar voor de tweede maal als
deelnemer bij de elite. Henk-Jan
Evengroen was 10 jaar toen hij in
2004 de jeugdgroep won. In 2007
werd hij derde in de kandidatengroep
en nu in 2010 doet hij al voor de derde
maal mee in de invitatiegroep waarin
hij vorig jaar op de vierde plaats eindigde.

Het Top-12 toernooi is niet alleen voor
toppers ook op een lager niveau kunnen liefhebbers aan de bak. Namen
die regelmatig terugkeren zijn Jeroen
Eijgelaar in dienst van De IJssel en
WSV elf maal van de partij (1x invitatiegroep, 10x kandidatengroep), de
voorzitter van SVN Cees Klein (3x
invitatiegroep, 7x kandidatengroep),
de secretaris van sv. Moerkapelle Jan
Blok (1x kandidatengroep, 1x bestuursgroep, 7x vierkamp), Kevin Bakker
(2x kandidatengroep, 2x limietgroep,
vijfmaal vierkamp). Veelvuldige deelnemers bij De IJssel zelf zijn Pim te
Lintelo (7x invitatiegroep, 3x kandidatengroep) en Frank Visser (6x invitatiegroep en 4x kandidatengroep) en
Sjaak in ’t Veld (1x kandidatengroep,
3x bestuursgroep, 6x vierkamp). Ook
Panc Vink behoort vrijwel vanaf het
begin tot de vaste deelnemers.
Aanvankelijk als deelnemer aan de
bestuursgroep, later tweemaal aan de
limietgroep en vierkamp en vanaf
2007 natuurlijk aan de Vink groep.
Met Jan Evengroen had De IJssel in
2000 een eigen winnaar. Ook de podiumplaatsen in 2002 (3e), 2007 (2e) en
2008 (3e) behaalde hij als lid van De
IJssel. Zowel 1998 als in 2009 was hij
lid van Messemaker 1847. Tweede
plaatsen waren er voor Theo van Herk
in 2002 en voor Samir Akrawi in 2008.
Voor de organisatie van het toernooi
werd in 1996 een commissie ingesteld
bestaande uit Aad en Mick van den
Berg, Ronald Mandersloot en Gerard
van der Wouden met vanaf 2003
Frank van de Pavoordt in de plaats
van Mick van den Berg. Na het afhaken van Ronald Mandersloot (2005)
en Frank van de Pavoordt berust de
organisatie bij de nog twee resterende
commissieleden.
Uitgangspunt is dat de financiering,
omdat het toernooi geen algemene
ledenactiviteit is, niet ten laste mag
komen van de contributie inkomsten.
Te meer ook omdat voor de top vijf
geldprijzen beschikbaar worden
gesteld. Het toernooi draait dus op
externe inkomsten (sponsor). De
organisatoren kiezen en benaderen
de deelnemers voor de invitatiegroep
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De posters van 1996 tot en met 2004.

en contactpersonen bij de vier verenigingen zorgen voor de overige deelnemers. Zaken die geregeld moeten
worden zijn een toernooiaffiche, het
programma, de zaalaankleding (toernooitabellen), de prijzen, publiciteit,
speelmateriaal en wedstrijdleiding.
Inmiddels een vast draaiboek met
vooral veel secretariaatswerk, waarbij
Tini van den Berg onmisbare hulp
levert.
In Moordrecht kreeg het toernooi al
snel het kenmerk van een belangrijke
sportgebeurtenis. Reden genoeg voor
de voor sportzaken verantwoordelijke
wethouder, en eenmaal zelfs de burgemeester, om de officiële opening te
verrichten. Dat waren Gerrit Hakkesteegt (1998), burgemeester Riny van
der Bie (1999), Fieke Korten (2000),
Gea Gravenstein (2007) en natuurlijk,
de man die in IJsselkringen de titel
wethouder schaken kreeg, Ron Gast
(2001t/m 2006, 2008, 2009). Nu
Moordrecht als gemeente is opgegaan
in de nieuwe gemeente Zuidplas, zal
de nieuwe wethouder sportaken Jan
Verbeek op 15 mei het startsein voor
de 15e editie geven. (Aad)
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ijsseljeugd presteert naar behoren op rsb
jeugdkampioenschappen
16 en 23 januari werd er in de speellocatie van Erasmus in Rotterdam
gestreden om de RSB schaaktitels
2010 bij de C en D jeugd. Op 6 februari
was de Klim-Op in Capelle aan de
IJssel het toneel voor de jongste jeugd.
Bij de C-jeugd (t/m 14 jaar) meldden
zich 14 kandidaten, 14 jongens en 3
meisjes, met van De IJssel Bernard
Evengroen en Lotte van der Wouden.
Beiden hadden titelaspiraties, waarbij
die van Lotte met name op de meisjestitel waren gericht. Zeven speelronden met een bedenktijd van 50 minuten moesten de beslissing brengen.
Bernard gaf prima partij, maar moest
zijn meerdere erkennen in de num-

mers een en twee, Robin Lecomte en
Robert Casteleijn. Met 5 punten werd
het een gedeelde derde plaats, net
niet genoeg voor deelname aan het
NK. Dat lukte Lotte wel. Hoewel ook
zij de toppers niet de baas kon, werd
zij met haar score van 4 punten, een
gedeelde zesde plaats, kampioene bij
de meisjes. In de meivakantie gaat zij
op jacht naar de NK titel in Haarlem.
Bij de D-jeugd (t/m 12 jaar) deden
Jeroen Box, Marten Evengroen en
Harm Hoogeveen een gooi naar de
titels. Hier 30 deelnemers, allen jongens, en 9 speelronden met een
bedenktijd 40 minuten. Voor de podiumplaatsen bleken zij niet sterk

genoeg, maar met een middenmoot
klassering leverden zij toch een goede
prestatie. Jeroen eindigde met 5 punten en een gedeelde elfde plaats hier
als hoogste. Harm en Marten scoorden een punt minder, goed voor een
gedeelde vijftiende plaats.
Bij de E-jeugd (10 jaar) deden 24 jongens en twee meisjes mee. Zij speelden 9 partijen met een bedenktijd van
15 minuten. Hier waren Martijn van
Noort en Neal Twigt van de partij. Met
3 punten, goed voor een gedeelde
19e plaats, deden ook zij het in hun
eerste RSB kampioenschap lang niet
slecht.

Lotte op weg naar haar titel.

Clubgenotenduel: Marten - Harm, 0-1.

Martijn op weg naar een puntje.

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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nek aan nek-race om clubtitel
De strijd om de clubtitel wacht een
spannende slotfase. Titelfavoriet Pim
te Lintelo kreeg drie nederlagen aan
zijn broek. Niet allen echt verdiend
zoals de mat in één tegen Rien Duine
in gewonnen stand. Daarnaast waren
zijn gebruikelijke tijdnoodperikelen
vooral debet aan nederlagen tegen Ad
Multem en Léon Jacobse. Tegen
Hans Lodeweges was het geluk aan
zijn zijde en ontsnapte hij aan een
dreigende nederlaag. Van één concurrent heeft hij geen last meer. Frank
van de Pavoordt zette deelname aan
de clubcompetitie op een laag pitje en
speelt dus geen rol meer in de titelstrijd. Grote concurrent is nu Frank
Visser. Die deed deze periode goede
zaken met driemaal winst tegen
Jacobse en remises tegen de andere
toppers. Hij werd dan ook periodewinnaar van de A-groep en zelfs even
ranglijstaanvoerder. Met slechts drie
schamele puntjes achterstand staat hij
nu tweede. Ad Multem, Hans Lodeweges en Léon Jacobse zijn de kanshebbers voor de derde plaats. De
eerste twee zijn wellicht de grootste
kanshebbers. Léon boekte mooie successen met zijn winstpartijen tegen
Frank van de Pavoordt en Pim te
Lintelo, maar tegen de twee Bergen
liet hij behoorlijke steken vallen. Frank
Visser lijkt een voor hem onneembare
vesting. Om derde te worden moet
Hans wel spelen en daar heeft hij niet
altijd zin in. Bij Ad is die er altijd en die
verliest weinig. Eenmaal in deze periode, maar juist wel van Hans. Mick
van den Berg is bezig met een goede
De stand:

gr

resultaten ronde 16 t/m 24

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

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

Pim te Lintelo (PL)
Frank Visser (FV)
Ad Multem (AM)
Hans Lodeweges (HL)
Léon Jacobse (LJ)
Frank vd Pavoordt (FvdP)
Mick vd Berg (MB)
Justin Jacobse (JJ)
Rien Duine (RD)
Aad vd Berg (AB)
Gerard vd Wouden (GW)
Wim v. Vuuren (WV)

A
A
A
A
A
A
B
A
B
B
B
A

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arie Macdaniël (AMC)
Hans Kortrijk (HK)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Bernard Evengroen (BE)
Leen Boonstra (LB)
Panc Vink (PV)

C
C
B
C
B
C

19. Aad vd Meer (AvM)
20. Frans Dubois (FD)

reeks en werd periodewinnaar van de
B-groep. Hij klom van de 13e plaats
na ronde 15 naar de 7e plaats.
Terugval is er voor Justin Jacobse,
vier nullen en slechts eenmaal winst
tegen de veel lager geklasseerde
Bernard Evengroen geven geen blijk
van een goede vorm. Rien Duine en
Aad van den Berg handhaafden hun
posities bij de eerste tien. Aad bleef
ongeslagen, wel vijf remises, waarvan
er één, tegen Arie Macdaniël, wel erg
lucky was. In de negenhonderd punten vervolgens Gerard van der
Wouden, Wim van Vuuren en Arie
Macdaniël. De IJsselvoorzitter proefde
het zoet van de overwinning en dat
smaakte naar meer. Bij Wim is dat
nog zeldzaam. Tegen Arie lukte dat
voor de tweede maal, maar in de
overige partijen was het vooral remise
troef. Voor Arie was er een uitstekende overwinning tegen Justin
Jacobse, maar Mick van den Berg
blijkt een dwarsligger. De middengroep wordt vol gemaakt met Hans
Kortrijk, Sjaak in ’t Veld, Bernard
Evengroen en Leen Boonstra. Hans
was de laatste periode de beste Cspeler. Winnen van lager geplaatsten
en remise tegen sterkere rivalen blijkt
een goed recept. Af en toe gaat het
mis, zoals tegen Bernard waar hij
zich wel opzichtig in de boot liet
nemen. Ook Bernard weet met wel
raad met de minder sterken. Zelfs
remise is voor hen niet weggelegd. Nu
de volgende barrière nog en dan naar
de top. Sjaak komt veel in actie voor
clubwedstrijden, dus rest er maar

C
C

gt
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weinig gelegenheid voor de competitie.
En die paar wedstrijden ging het ook
nog niet naar wens. Bij Leen wil het
nog steeds niet goed lukken. Hij zit
nog steeds dik onder zijn startrating en
dat getuigt niet van een goed seizoen.
Rond plaats twintig een groep met een
score rond de zevenhonderd punten.
De punten moeten hier naast vooral
onderlinge remises in de partijen tegen
de staartgroep worden verdiend. Winst
tegen een hoger geplaatste tikt aan.
Zoals bij Aad van der Meer die Leen
Boonstra verraste en mede daardoor
wat plaatsen won op de ranglijst. Ton
van Smirren, die maar tweemaal voor
de competitie in actie kwam, duikelde
wat plaatsen en is nu aanvoerder van
de staartgroep. De punten in deze
staartgroep moeten vooral in onderlinge wedstrijden worden verdiend. Bij
Frank Penders, al tweemaal winnaar
van de periodetitel in groep D, lukte
dat prima. Bij anderen was het mondjesmaat. Cor IJsselstijn, die na een
lang verblijf in Bali nog maar weinig
speelde, staat nog op nul. Met eenmaal winst timmerde ook Jan Vink niet
erg aan de weg. Nieuweling Willem
Schouten moest er wat inkomen, maar
kwam inmiddels al driemaal tot winst.
Lotte van der Wouden deed het met
2,5 uit 4, waaronder een halfje tegen
Panc Vink, ook lang niet slecht. Minder
goed verging het Bastiaan Rietveld. Hij
won in zijn negen partijen alleen een
keer van Cor en Willem. Sydney
Siahay kwam maar driemaal in actie,
maar boekte met tweemaal winst toch
een goed resultaat.

avc na

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

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

1x
2x*
2x**
5x*
1x*
4x
1x
1x*
1x
1x*
1x*
-

1828
1783
1738
1813
1753
1798
1708
1723
1634
1604
1694
1679

1895
1921
1810
1845
1766
1824
1735
1718
1723
1677
1652
1648

87
90
77
81
73
79
70
68
69
65
63
62

1374
1371
1249
1189
1168
1142
1085
1068
1062
1033
986
959

1x
5x
1x
2x
-

1x
2x
1x
2x*
1x
1x

1544
1514
1619
1589
1664
1469

1642
1579
1571
1563
1501
1441

62
57
56
55
51
47

948
861
824
813
793
724

3x
4x

1x

1484
1499

1447
1421

47
46

704
691
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resultaten ronde 16 t/m 24

gt

avc na

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

21. Teus Boere (TB)

C

-

-

1x

1454

1442

47

682

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ton v. Smirren (TS)
Frank Penders (FP)
Lotte vd Wouden (LW)
Jan Vink (JV)
Jerome Jacobse (JeJ)
Bastiaan Rietveld (BR)

D
D
D
C
D
D

BE 0, FP 1, FD 0,5, LB 0,5, LW 1, HK 0
PV 0,5, BE 0
BE 0, FD 0,5
SS 1, TB 0, BR 1, WS 1, JV 1, WS 1
TB 0, PV 0,5, BR 1, CIJ 1
BR 1, PV 0, FP 0, WS 0

1x
1x

3x
-

4x
3x
5x
4x
9x
-

1380
1440
1365
1425
1395
1335

1416
1343
1330
1280
1377
1026

45
41
40
38
43
16

632
577
543
528
475
413

28. Sydney Siahaya (SS)
29. Willem Schouten (WS)
30. Cor IJsselsteijn (CIJ)

D
D
D

-

6x
1x
6x

1350
1343
1320

1127
1172
871

31
33
22

399
373
286

WS 1, AvM 0, JV 0, WS 0, FP 0, SS 0, CIJ 1
FD 0, LW 0
FP 0, WS 1, BR 1
BR 0, SS 0, FP 0, BR 1, PV 0, CIJ 1, JV 1, FP 0 BR 0, WS 0, LW 0
-

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 derde periode waren Frank Visser (A), Rien Duine (B), Arie Macdaniel (C) en Frank Penders (D) en
van de vierde periode Frank Visser (A), Mick vd Berg (B), Hans Kortrijk (C) en Frank Penders (D).

jeugdteam doet ervaring op op rsb
jeugdclubkampioenschap
In de Mammoet in Gouda vond zaterdag 13
februari het RSB jeugdclubkampioenschap
voor E-jeugd (geboren na 1999) plaats. Dit
kampioenschap was tevens voorronde voor
het NK. Onder de zes deelnemende teams
ook een team van De IJssel bestaande uit
Jean Fritz Boom, Steven Brandsma, Martijn
van Noort, Carl Schiebroek en Neal Twigt.
Het team van De IJssel met beginnende
schakers behoorde niet tot de favorieten.
Ervaring opdoen en daardoor in de komende jaren aansluiting vinden met de top, dat

was het belangrijkste doel. Toch wisten zij
één van de vijf wedstrijden te winnen. Het
team van Messemaker werd met 2,5-1,5
verslagen. Ook in de andere wedstrijden
werd goed partij gegeven, maar door
gebrek aan ervaring ging er nog veel fout.
Het team eindigde daardoor met twee
matchpunten en vijf bordpunten op de laatste plaats. ‘Aanraken is zetten’, openingsvalletjes en vooral te snel zetten zonder
even na te denken, waren oorzaak van veel
verliespartijen. Maar jeugdleider Gerard van

der Wouden was best trots op zijn team:
‘Als je zo jong en met zo weinig ervaring dit
presteert ben je al een topper. Je moet durven te verliezen, daar leer je van en dan
komen de overwinningen van zelf. Neal
Twigt bewijst dit al, want hij heeft al een
paar toernooien gespeeld waar hij veel partijen verloor. Deze zaterdag behaalde hij
het beste teamresultaat, twee punten,
tegen sterke tegenstanders en dat leverde
hem zijn eerste schaakbeker op die in huize
Twigt zeker een mooie plek zal krijgen.’

Jeugdleider Gerard met vlnr
boven: Martijn, Carl, Neal en
onder: Jean-Fritz en Vincent

Beker voor Neal.

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

Klim-Op
Kralingen
Sliedrecht
Krimpen ad IJssel
Messemaker 1847
De IJssel
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1

2

3

4

5

6

xx
1,5
2
1
0
0

2,5
xx
1
0,5
2
0

2
3
xx
2
2
1

3
3,5
2
xx
2
1

4
2
2
2
xx
2,5

4
4
3
3
1,5
xx

mp
9
7
5
4
3
2

bp
15,5
14
10
8,5
7,5
4,5
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bijzondere partijmomenten
Kassa voor leukste partijmoment’
meldde IJsselschaak 84. Het ging
over bijzondere partijmomenten waar
de voorzitter van De IJssel 20 euro
voor over heeft. Dan moet dat
moment wel tot leukste/mooiste
moment van dit seizoen worden
gekozen. Na het moment uit de partij
Frank Penders tegen Lotte van der
Wouden uit IJsselschaak 84 nu drie
nieuwe inzendingen.

Het tweede van Gerard van der
Wouden betreft zijn partij tegen
Bernard Evengroen waar hij met een
paar fraaie offers de winst afdwingt,
althans dat dacht hij. Na 13 zetten
staat het als volgt:

19.Tf7? Dc5? Zwart blijft in de plus,
maar na 19...Lh6 zou hij compleet
gewonnen hebben gestaan. 20.Dxb7
Pxd5+ 21.Kh1 Pc7 22.Taf1 Lf6? Na
22...Tf8 blijft zwart dik op winst staan.
23.T1xf6 Db6 24.Df3 exf6? Fataal, na
24...0–0–0 was het nog steeds niet
verloren. 25.Dxf6 Pd5 26.Dxh8# 1-0
Het derde, van Aad van den Berg is
afkomstig uit zijn partij tegen Rien
Duine. De stand na 22 zetten:

Het eerste van Panc Vink komt uit zijn
partij tegen Aad van der Meer.

14.Pe6!? fxe6 15.fxe6 Lc6 16.Pc3
Pg4 17.Pd5 Lxd5 18.exd5 Pxe3

23.Lxc8 Txf2? 24.Txf2 Pxf2 25.Le6+
en Rien die nog twee minuten op de
klok heeft, biedt remise aan, wat door
Aad, die een paar minuten meer heeft,
wordt aangenomen. Zwart, die het
tussenschaakje heeft overzien, is
duidelijk in het nadeel 25…Dxe6
26.Kxf2 Ld4+ 27.Kf1 Tf8 28.Tf3 en
zwart heeft de beste papieren. Minder
duidelijk is het na 23…Pxf2 24.Txf2
Txf2 25.Kxf2 Dxh4+ 26.Tg3 Le5
27.Le6+ Txe6 28.dxe6 Lxg3.

Als zwart (Panc) hier aan zet zou zijn
kan hij met Lxg2 remise maken, maar
wit (Aad) is aan zet. Die speelt 1.Te8
en na 1...Kg7 2.Te7 Kf6 3.Tae1 wordt
remise overeengekomen. (3…Lxg2
4.Dxg2 Txg2 5. T1e6 =). Wit had
echter wel kunnen winnen, na 1.Ted1
wint hij een stuk 1…Lxg2 2.Dxg2 Txg2
3.Txd4 of 1...Dxa1 2.Txa1 Lxg2
3.Dxg2 Txg2 4.Kxg2

jeugdtoppers kunnen goed mee
in spijkenisse
Op het populaire J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi in Spijkenisse (178
deelnemers) werd op zaterdag
10 april door de IJsseldelegatie onder
leiding van jeugdleider Gerard van der
Wouden prima gepresteerd.
In de C-categorie (36 deelnemers) liet
Lotte van der Wouden zien dat ze met
de besten mee kan. Ze speelde mee
in de kopgroep en een plek bij de top
drie zat erin. Maar ze had de pech dat
ze in de slotronde tegen de sterke
koploper moest spelen waardoor ze

nu met 4,5 uit 7 op de gedeelde 5e
plaats eindigde. In de D-categorie
(40 deelnemers) liet Harm Hoogeveen
zien dat hij veel in zijn mars heeft. Met
4 uit 7 scoorde hij meer dan vijftig procent en dat was goed voor een
gedeelde 23e plaats. In een aantal
partijen slaagde hij er net niet in om
de winst te pakken, anders had hij
hoog in de ranglijst gestaan. In de
E-categorie had Neal Twigt een uitstekende start met twee overwinningen waarmee hij even aan kop kwam
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van de ranglijst. Daar kon hij zich niet
handhaven, maar met een score van
6,5 uit 12 eindigde hij toch op een
mooie gedeelde 13e plaats. Een prima prestatie in een groep met
43 deelnemers.
De begeleiders mochten aantreden bij
de jeugd in de A-categorie en streden
daar om de begeleidersprijs. Met 3 uit
7 kwam de jeugdleider van De IJssel
daar niet voor in aanmerking.
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geen revanche voor ijsseljeugd in
massakamp tegen messemaker
Sinds najaar 2008 spelen de jeugdafdelingen van Messemaker uit Gouda
en De IJssel uit Moordrecht tweemaal
per jaar een wedstrijd tegen elkaar.
Maandag 8 maart was het de beurt van
De IJssel om als gastheer op te treden.
De IJsseljeugd hoopte revanche te
kunnen nemen voor de 10,5-5,5 nederlaag van november vorig jaar. Dat zat
er niet in. Nog voordat de wedstrijdleiding alle namen netjes op een rijtje had
gezet waren de eerste uitslagen al binnen. Dat waren vooral overwinningen
aan Messemaker-zijde, bijna allemaal
herdersmatjes. "Ik weet nu waaraan ik

in de trainingen aandacht moet besteden", aldus jeugdleider Gerard van der
Wouden. Gelukkig kwamen er in de
loop van de avond ook wel overwinningen voor De IJssel binnen, waaronder
een mooie overwinning op het eerste
bord van Lotte van der Wouden op
nationaal kampioen Andrew St.George.
Revanche voor haar verlies in Gouda.
Overwinningen waren er ook voor
Harm Hoogeveen, Lennart Macdaniël,
Carl Schiebroek en Sylvan de Berg.
Met voorts nog een remise van Bonne
Jongsma werd de einduitslag 13,5 - 5,5
in het voordeel van Messemaker.

1. e2 - e4
2. Lf1 - c4
3. Dd1 - h5
4. Dh5 x f7

e7 - e5
Pb8 - c6
d7 - d6
mat!

de uitslagen:

leuke schaakfilm

De IJssel

-

Messemaker 1847

5,5

- 13,5

Lotte v.d. Wouden
Marten Evengroen
Jeroen Box
Harm Hoogeveen
Bart Vervoort
Tim in 't Veld
Neal Twigt
Martin van Noort
Maikel Terlouw
Denise Reijm
Lennaert Macdaniël
Bonne Jongsma
Carl Schiebroek
Mohammed Karrouni
Donald Huijsen
Oliver Sietsma
Sylvan de Berg
Max Palsgraaf
Casper Liem

-

Andrew St.George
Matthijs Borst
Elwin van Oldenborgh
Wouter Schmahl
Kevin Chou
Simon van der Maas
Walter Luimes
Pepijn Rang
Kaitlyn St.George
Bram Eijgenraam
Maarten van Ede
Okke v.d. Have
Max van Deventer
Melvin Chou
Rutger Heisterborg
Amar Poetoe
Nayan Poetoe
Ingo van Oldenborgh
Jaron de Boer

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

-

Op 30 maart was hij op de tv te zien de film: “Knights of the South Bronx”. Een film over
een schoolklas die enthousiast wordt voor schaken gebaseerd op waar gebeurde feiten.
Zakenman Richard Mason Hangt zijn goed betaalde baan aan de wilgen en besluit les
te gaan geven op een basisschool in de New Yorkse achterstandswijk The Bronx. De
situatie van de meeste kinderen is troosteloos, ouders zijn aan de drugs, zitten een celstraf uit of kunnen de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen. De kinderen zien
school als een verplichting en meer dan een ontmoetingsplaats is het niet voor ze.
Richard doet zijn best om ze te stimuleren, maar boekt nul resultaat. Op een dag is hij in
het park aan het schaken en hij wint veertien partijen achter elkaar. Eén van de leerlingen ziet zijn spel en vraagt of de docent hem misschien wil leren schaken. Al snel is de
hele klas om en raken ze verslaafd aan de denksport. Richard vertelt hen dat het niet uit
maakt wat voor kleding ze dragen of waar ze vandaan komen, bij schaken gaat het
enkel om de zetten, zodat ze hun tegenstander te slim af zijn. De klas blinkt al snel uit in
het spelletje en doet zelfs mee aan kampioenschappen voor gevorderden.
Deze film is gebaseerd op het leven van David MacEnulty, die leerlingen van een basisschool in the Bronx leerde schaken. Ze bereikten een dusdanig hoog niveau dat ze mee
mochten doen aan het grootste schaaktoernooi van New York City. Na een overwinning
gingen ze door voor het staatskampioenschap en ook dat wisten de kids te winnen. De
film is ook uitgebracht op dvd. Voor nadere info (engels) zie:
www.chesscentral.com/chess_dvds_general_s/42.htm
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0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0,5
0
1
1
1
0
1
1
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stuivertje wisselen om koppositie in jeugdcompetitie
Marten heeft na de 15e speelronde met
een uitstekende score van 6 uit 6, waarbij winst tegen zijn grote rivaal Jeroen,
de koppositie weer heroverd. Maar de
strijd om het jeugdclubkampioenschap is
nog niet gestreden. Met 5 uit 6 deed ook
Jeroen goede zaken en hij bezet nu, na
23 speelronden, met een kleine achterstand op Marten de tweede plaats. Harm
is inmiddels opgeklommen van de zesde
naar de derde plaats. Alleen tegen
Jeroen en Bart verloor hij zijn partij.
Ondanks die gewonnen partij tegen
Harm moest Bart toch zijn derde plaats
aan hem afstaan. Verlies tegen beide
toppers daar kan je mee leven. Wel
mooi gewonnen van Harm, maar de nul
tegen Maikel was natuurlijk een tegenvaller. Met 2 uit 6 timmerde Tim niet aan

de weg. Hij kreeg wel te maken met alle
toppers, zware tegenstand dus. Nog wel
steeds bij de top vijf, maar de concurrenten Neal, Steven, Maikel en Martijn
zitten hem op de hielen. Met 4 uit 5!
klom Maikel van de 13e naar de 8e
plaats. Neal was met 5 uit 8 eveneens
goed op dreef en ook hij klom een
plaatsje. Steven kreeg te maken met
veel tegenstanders uit de top en kon dat
niet bolwerken. Ook voor Martijn bleken
die toppers nog een te grote hindernis.
Bij Denise start een grote middengroep
die elkaar weinig toegeven. Veel progressie was er in deze groep voor Carl
en Bonne. De 5 uit 8 bij Carl was goed
voor een stijging van vier plaatsen op de
ranglijst. Bonne had na de 13e ronde
nog maar één overwinning, maar staat

nu op vijf! Met haar 4,5 uit 6 is zij uit de
staartgroep opgeklommen naar de middengroep. Die staartgroep wordt
aangevoerd door Mohammed. Hij boekte een mooie remise tegen Steven, dat
was een opsteker. Ook Silvan is op de
weg omhoog. Maar eenmaal verloren in
de laatste zeven ronden. Winst tegen
Donald en remises tegen Carl en JeanFritz zijn goede resultaten. Als je weinig
aanwezig bent, dan zijn de resultaten
ook mager. Zoals bij Daniël, de drie partijen die hij speelde gingen allen verloren. Onderaan de ranglijst is het nog
puntjes sprokkelen. Voor Max wel een
mooie remise tegen Bonne en Casper,
die pas met schaken is begonnen, veroverde tegen Oliver zijn eerste puntjes.

De stand na 23 speelronden:
score
1. Marten Evengroen
2. Jeroen Box
3. Harm Hoogeveen
4. Bart Vervoort
5. Tim in ‘t Veld
6. Neal Twigt
7. Steven Brandsma
8. Maikel Terlouw
9. Martijn van Noort
10. Denise Reijm
11. Carl Schiebroek
12. Jean Fritz Boom
13. Lennaert Macdaniël
14. Donald Huysen
15. Bonne Jongsma
16. Mohammed Karrouni
17. Silvan de Berg
18. Daniël Rook
19. Max Palsgraaf
20. Oliver Sietsma
21. Casper Liem

631,7
617,0
461,3
448,5
424,0
395,5
386,5
380,0
370,3
317,2
307,8
307,3
302,5
286,0
279,3
246,3
235,0
220,3
136,0
130,5
63,3

wd

w

r

v

18
18
12
20
18
23
20
14
21
17
19
20
17
20
19
16
14
12
21
12
8

15
15
8
11
10
13
9
9
10
5
7
7
7
8
5
6
5
4
3
0
0

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

2
3
4
7
8
9
8
5
10
7
6
11
8
10
7
7
5
8
15
9
7

Nummer 1.

verrassende uitslagen in zilveren dametoernooi
Met dertien via loting vastgestelde duels
ging op 8 maart de eerste ronde in het
toernooi om de Zilveren Dame van start. In
drie partijen van respectievelijk 60, 20 en 5
minuten waren 9 punten te verdienen (4, 3,
2). Het lot was niet iedereen gunstig
gezind. De favorieten moesten al direct
flink aan de bak. Samir Akrawi trof in Wim
van Vuuren geen gemakkelijke tegenstander. In de uur partij dolf hij pas in de slotfase door tijdsoverschrijding het onderspit. In
de twee andere partijen ging het sneller.
Ook Henk-Jan Evengroen had het nodige
te stellen met zijn tegenstander Hans
Lodeweges. Dat betrof met name de uur
partij. Hier werden de punten gedeeld en
met nog tweemaal winst werd het hier 7-2.
Een halfje meer was er voor Pim te Lintelo

die tegen Gerard van der Wouden alleen in
de 20 minutenpartij remise moest toestaan.
Een vierde kanshebber, Frank Visser, verloor verrassend de eerste partij tegen
Bernard Evengroen. Dankzij nog tweemaal
winst werd het nog net een nipte 5-4 zege.
Gemakkelijker ging het bij de broers
Jacobse. Titelverdediger Justin freewheelde naar een 9-0 tegen Ton van Smirren en
Léon deed hetzelfde tegen Aad van der
Meer. Een maximale score was er eveneens voor Panc Vink tegen Willem
Schouten en ook Sjaak in ’t Veld had tegen
Christian Macdaniël al snel de punten binnen. Schoonhovenaar Cees Kaijser, in een
ver verleden actief lid van de inmiddels
opgeheven verenigingen Reeuwijk en
Schoonhoven maar tegenwoordig huis-
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Cees Kaijser: schaken nog niet verleerd.
schaker, weerde zich uitstekend tegen Ad
Multem. Remise in de uur partij was een
prima prestatie. Het snellere werk ging
hem daarna minder goed af, eindstand 7-2
voor Multem. Een zelfde uitslag was er bij
Mick van den Berg tegen Arie Macdaniël
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en bij Frans Dubois tegen Sydney Siahay.
Alleen bij het vluggertje veroverden hun
tegenstanders hier nog twee punten. Leen
Boonstra won met hulp van vrouwe
Fortuna met 5,5-3,5 van Teus Boere. Een
weggegeven dame was hier goed voor vier
punten. Rien Duine overmeesterde Aad
van den Berg met 6-3. Alleen in de 20
minuten partij kon Aad met een matcombinatie de eer redden.
Met opnieuw een 9-0 liet Samir Akrawi er
in de tweede ronde geen twijfel over
bestaan dat hij dit jaar de grote favoriet is
voor het winnen van de Zilveren Dame.

Ditmaal was Sjaak in ’t Veld zijn slachtoffer. Concurrent Pim te Lintelo verspeelde
tegen Justin Jacobse met een remise in de
uurpartij twee punten en zijn achterstand
liep daardoor op tot 3,5 punten. Een derde
kanshebber, Frank Visser, verloor opnieuw
zijn uurpartij, nu tegen Leen Boonstra, en
dat bracht zijn achterstand na tweede ronde op acht punten. De vierde favoriet,
Henk-Jan Evengroen, won met 7-2 van Ad
Multem. In de uurpartij gaf Ad goed partij
en de puntendeling was dik verdiend. Bij
het snellere werk kwam hij er niet aan te
pas. Léon Jacobse moest tegen Panc Vink
in de 20 minutenpartij genoegen nemen
met remise en hoewel hij beide andere partijen won, toch mogelijk fataal puntverlies.
Met in de derde ronde een duel tegen
Akrawi voor de boeg was het de vraag of
hij dan voldoende punten zou hebben voor
het bereiken van de finaleronde. Rien
Duine demonstreerde opnieuw zijn goede
vorm. Mick van den Berg ging kansloos ten
onder met slechts een remise bij het snelschaken, 8-1 dus. Gastspeler Cees Kaijser
liet ook tegen Hans Lodeweges zien dat hij

ooit in de regio tot de topschakers behoorde. Met remise in de uurpartij en winst in
de 20 minutenpartij zegevierde hij met 5-4.
Diezelfde uitslag was er voor Bernard
Evengroen tegen Aad van den Berg. In de
uurpartij was de IJsselsecretaris oppermachtig, maar bij het snellere werk waren
de rollen omgedraaid. Jan Vink hield Arie
Macdaniël in de uurpartij op remise, maar
dat eiste zijn tol. In beide andere partijen
ging de winst naar zijn tegenstander, die
derhalve met 7-2 aan het langste eind trok.
Wim van Vuuren had in Aad van der Meer
een lastige tegenstander. De uurpartij wist
hij nog winnend af te sluiten, maar in de 20
minutenpartij kwam hij met remise goed
weg en ondanks vervolgens verlies bij het
snelschaken won hij zo toch nog met 5,53,5. Willem Schouten begint aardig aan de
weg te timmeren. Het werd dan wel een 45 nederlaag tegen Ton van Smirren, maar
in de uurpartij trok hij wel aan het langste
eind. Een honderd procent score, 9-0, was
er voor Bastiaan Rietveld tegen Cor
IJsselstijn en voor Gerard van der Wouden
tegen Frank Penders.
Inzet in de derde ronde was plaatsing bij
de finalegroep met acht deelnemers. Van
de favorieten was Samir Akrawi na tweemaal honderd procent daar inmiddels zeker
van. Zijn tegenstander Léon Jacobse was
dat zeker niet en die moest dus voluit aan
de bak. Hij deed wat velen niet hadden verwacht en klopte Samir in de uurpartij. Een
slordigheidje kostte de topfavoriet een kwaliteit en met prima spel haalde Léon vervolgens de winst binnen. Daarmee was zijn
kruit verschoten. In de twee overige partijen kwam hij er niet meer aan te pas, einduitslag 5-4 in het voordeel van Samir. Veel
minder problemen waren er voor Pim te
Lintelo. Zowel Rien Duine als Ad Multem
hadden zich afgemeld en daarom kreeg hij
nu te maken met Bastiaan Rietveld, dankzij
zijn 9-0 score in ronde twee op dat moment
nummer vijf op de ranglijst. Bastiaan was
kansloos en het werd een eenvoudige 9-0.
Een derde kanshebber, Frank Visser, had
tegen Gerard van der Wouden geen
gemakkelijke taak. Er moesten in ieder
geval zeven punten worden binnengehaald. Dat lukte op het nippertje, zeker in

de uurpartij ontsnapte Frank aan puntverlies. Bij het snelschaken werd hij verrassend mat gezet en dat bracht de eindstand
hier op 7-2. Een noodzakelijke score, bleek
achteraf, want met een maximale score
van 9-0 werd hij op de ranglijst voorbijgestreefd door zowel Leen Boonstra als Arie
Macdaniël. Een mishit van tegenstander
Cees Kaijser, die hem de dame kostte,
bracht Arie al snel op een 4-0 voorsprong.
Die tegenslag kwam de gastspeler uit
Schoonhoven niet meer te boven. Leen
had in Frans Dubois geen tegenstander die
tot ‘het gaatje’ ging. In de slotfases bij oplopende tijdsdruk hield die het al snel voor
gezien. Bernard Evengroen had tegen
Sjaak in ’t Veld zeker zeven punten nodig.
In de uurpartij leek hij goed op weg, maar
Sjaak kon zich op het nippertje nog met
remise redden. Na winst bij de kortere
bedenktijd moest hij het snelschaken winnen. Dat lukte net niet, remise en dus 6-3.
De resterende partijen gingen slechts voor
een goede uitgangspositie voor de strijd
om de troostprijs, de hoekveldtrofee. Hans
Lodeweges ging in de uurpartij tegen Wim
van Vuuren agressief van start, vond vervolgens een prachtige combinatie die hem
op winst zette en speelde het vervolgens
beheerst uit. In de tweede partij ging hij
niet meer tot het uiterste en was tevreden
met remise. De winst bij het snelschaken
bracht de eindstand hier op 7,5-1,5. Ton
van Smirren ging mee in het tempo van
Jan Vink en dat was niet echt slim.
Tweemaal verlies en alleen winst bij het
snelschaak. Lotte van der Wouden maakte
er tegen Aad van der Meer wel een potje
van, maar geen schaakpotje. In de tweede
partij deed zelfs een herdersmatje haar de
das om. Met de winst bij het snelschaken
redde zij de eer. Ook voor een andere junior, Sydney Siahaya, viel er weinig eer te
behalen. Hij werd met 9-0 geklopt door
Hans Kortrijk. Eenzelfde resultaat was er
voor Christian Macdaniël tegen Cor
IJsselstijn. Na een puntendeling in een
inhaalduel tussen de broers Van den Berg
rest nog het duel tussen Henk-Jan
Evengroen tegen titelverdediger Justin
Jacobse. Zij strijden om de laatste finaleplaats(en).

Stand na de 3e ronde:
60
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pim te Lintelo
10
Samir Akrawi
8
Léon Jacobse
12
Leen Boonstra
12
Arie Macdaniël
6
Frank Visser
4
Rien Duine
8
Bernard Evengroen 6
Hans Kortrijk
4
Mick vd Berg
6
Gerard vd Wouden
4
Panc Vink
4
Sjaak in 't Veld
6
Hans Lodeweges
8
Aad vd Berg
6

20
7,5
9
4,5
4,5
6
9
3
6
3
4,5
4,5
4,5
3
1,5
4,5

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

afw

2
4
2

totaal

60

23,5
23
20,5
18,5
18
17
16
15
13
12,5
12,5
12,5
12
11,5
11,5

16. Jan Vink
17. Christian Macdaniël
Ad Multem
Bastiaan Rietveld
20. Aad vd Meer
21. Frans Dubois
22. Teus Boere
23. Cees Kaijser
Wim van Vuuren
25. Ton van Smirren
26. Willem Schouten
27. Lotte vd Wouden
28. Sydney Siahaya
29. Frank Penders
30. Cor IJsselstijn

6
4
4
4
4
4
0
4
4
0
4
0
0
0
0

20
3
3
3
3
4,5
3
1,5
3
3
3
0
0
0
0
0

5

afw

0
2
2
2
2
0
2
0
0
4
0
2
2
0
0

2
2
2
2
2
4

2
4
2
4
0

totaal
11
11
11
11
10,5
9
7,5
7
7
7
6
6
4
4
0

Nog niet in de stand opgenomen met de score na twee ronden:
Henk-Jan Evengroen 4
6
4
14
Justin Jacobse
6
3
2
11
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75 jaar wsv
Leden en genodigden vierden op
zaterdag 10 april in het Wijkgebouw
"Het Zuidhonk" het 75 jarig jubileum
van de Waddinxveense Schaakvereniging. Naast een feestgelijke
receptie werd dat gevierd met een
jubileumtoernooi waarvoor ook afvaardigingen van bevriende verenigingen
waren uitgenodigd. Dit betrof De
IJssel, Internos, Moerkapelle en SVN.
Ook het Goudse Messemaker 1847
was uitgenodigd, maar schitterde door
afwezigheid. De delegatie van De
IJssel bestond uit Aad en Mick van
den Berg, Rien Duine, Pim te Lintelo
en Sjaak in ’t Veld. Ook Wim van
Vuuren, als oud-lid persoonlijk uitgenodigd, was van de partij.
Het toernooi was gesplitst in een snel-

schaaktoernooi (24 deelnemers) en
zeven vierkampen met voor ieder een
bedenktijd van respectievelijk 10 en
40 minuten per partij. Bij de snelschakers deed Pim te Lintelo lang mee in
de strijd om de podiumplaatsen, maar
moest uiteindelijk genoegen nemen
met de vijfde plaats. Winnaar werd
Ronald Dannis met een nipte voorsprong op WSV-voorzitter Barthold
Jansen. Oud WSV’er Léon Willemen,
thans SVN, werd derde. Ook bij de
vierkampen viel De IJssel niet in de
prijzen. Tweede plaatsen voor Rien
Duine, Aad en Mick van den Berg en
derde plaatsen voor zowel Sjaak in ´t
Veld als Wim van Vuuren.
Tijdens een feestelijk intermezzo kregen de gasten een fraai jubileumboek

met de 75 jarige historie van WSV in
vogelvlucht en werd aan 88 jarige
oud-voorzitter Arie Versluis de
Gouden KNSB-speld uitgereikt voor
een al lang overschreden 50-jarig lidmaatschap. De IJssel eerde de goede
buur uit Waddinxveen met gepaste
jubileumtaart en historische documenten over RSB-ontmoetingen (zie
kader). (Aad)

Net als voor Wim van Vuuren
nu ook voor Arie Versluis de
gouden KNSB-speld.

rsb-confrontaties tussen de ijssel en wsv
De eerste RSB-wedstrijd tussen De IJssel en WSV vond plaats in Waddinxveen op 15 december 1966. Beide verenigingen
kwamen toen uit in de derde klasse. Anno april 2010 zijn er van de teams die toen in actie kwamen nog twee personen actief. Aad
van den Berg speelde aan bord 8 tegen Arie Littooy en voor WSV speelde Arie Versluis aan bord tien tegen Piet van Hees. De
IJssel verloor die wedstrijd met 8,5-1,5.
Inmiddels ruim 46 jaar later hebben er tussen beide verenigingen 49 onderlinge wedstrijden plaatsgevonden.
De IJssel -WSV teamresultaten (resp. winst, gelijkspel, remise):
De IJssel 1

De IJssel 2

De IJssel 3

Totaal

WSV 1
WSV 2
WSV 3
WSV 4

2-2-7
3-0-3
4-0-0

0-0-1
1-1-8
3-1-1
3-0-0

0-0-5
2-0-2

2-2-8
4-1-11
7-1-5
5-02

Totaal

9-2-10

7-2-10

2-0-7

18-4-27

Geen positieve score voor De IJssel. In de elf ontmoetingen tussen beide hoofdmachten trok De IJssel maar tweemaal aan het
langste eind. Positieve resultaten kwamen vooral op het conto van de ontmoetingen tegen lagere WSV teams. Dat ging wel vaak
gepaard met hoge scores. Het verschil in gescoorde bordpunten is namelijk beduidend geringer.
De IJssel-WSV score in bordpunten:
WSV 1
WSV 2
WSV 3
WSV 4

De IJssel 1

De IJssel 2

De IJssel 3

Totaal

33-67
26-22
18,5-5,5

1,5-6,5
31,5-40,5
30,5-25,5
18-6

16-16
15-17

34,5-73,5
57,5-62,5
65-47
33-23

77,5-94,5

81,5-78,5

31-33

190-206

(Aad)
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viertal heeft goede finish en eindigt
toch nog in de top
Met maar liefst negen wedstrijden kregen de viertalteamleden waar voor
hun geld in deze RSB-competitie. Na
de in het vorige nummer vermelde
terugval keerde na de jaarwisseling de
goede vorm weer terug. Met zes punten uit de laatste vier wedstrijden
eindigde het team tenslotte toch nog
als tweede en dat was evenhoog als
in het vorige seizoen. Hieronder de
wapenfeiten uit deze wedstrijden.

1.
2.
3.
4.

inmiddels wel een mooie voorsprong
en was het wachten op het beslissende punt. Die kwam niet op rekening van Frans. Hij kon de strijd niet
bolwerken en dus moest de laatste
partij van Ton de beslissing brengen.
Hij bleek in goeden doen en speelde
een prima partij en door zijn toedoen
werd er toch nog gewonnen.

met hulp van vrouwe fortuna
naar de winst tegen erasmus
Zonder geluk vaart niemand wel en
dat was ook aan de orde in de wedstrijd op 25 januari tegen Erasmus in
Rotterdam. Sjaak incasseerde het
grootste portie fortuin toen zijn tegenstander pardoes de dame weggaf.
Ook Aad had geen overtuigende positie toen zijn remiseaanbod werd
geaccepteerd. Maar daardoor stond er

Erasmus

1384

-

De IJssel

1473

1,5

-

2,5

Carel Keller
Peter Hurkmans
Alik Tchavelachvil
Jan Melis

1465
1453
1234

-

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

1642
1481
1505
1265

0
0,5
1
0

-

1
0,5
0
1

viertallenstrijd in koffiehuissfeer tegen papendrecht/
alblasserdam
Het gezellige van de viertallencompetitie is dat de wedstrijd niet op het
scherpst van de snede wordt gestreden. Zitten de schakers bij de achttallen soms een hele avond aan de
koffie en de spa, bij de viertallen staat
er al snel iets anders naast het bord.
Het hielp de Papendrechters echter
niet om ook op het schaakbord te
scoren. Al snel pakte Aad aan het
kopbord de zaken op het schaakbord
rigoureus aan. Met een kleine combinatie won hij een kwaliteit en toen
kwamen de zware stukken binnen en

1.
2.
3.
4.

vrijpionnen, die er erg dreigend uitzagen. Sjaak leek met moeite overeind
te blijven tot zijn tegenstander een
misrekening maakte. Daarna zorgde
Sjaak voor het tweede punt van De
IJssel. Captain Frans kwam al snel
een pion voor en die voorsprong werd
niet meer prijsgegeven, net zo min als
de partij (3-0). En natuurlijk kon Ton
toen niet achterblijven. Hij deed er wat
langer over maar kwam successievelijk beter te staan en tenslotte
zorgde hij voor de 100% score. (Mick)

was de partij ten einde. De tegenstander van Sjaak had een paar fraaie

De IJssel

1473

-

Papendr./Alb.dam

1404

4

-

0

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

1481
1642
1505
1265

-

Theo Punt
Louis Kemper
Wim Roodnat
Robert Groenendijk

1436
1324
1452

1
1
1
1

-

0
0
0
0

‘zoutloos gelijkspel’ in hoogvliet
tegen ashtapada
Op de website van Ashtapada vond
John Dessens er niet veel aan en de
kwalificatie zoutloos gelijkspel voor
deze viertallenwedstrijd op 11 maart is
dan ook voor zijn rekening.
Rien, invaller voor Ton van Smirren,
speelde aan het vierde bord en dat dit
eigenlijk beneden zijn stand ofwel
boven de sterkte van zijn tegenstander was, bleek al heel snel. Op de
15de zet won hij met een valletje de
dame van zijn tegenstander en
daarmee was het eerste punt binnen.

Zo’n snelle voorsprong inspireert de
overige teamleden meestal en zowel
bij Frans als bij Aad kwam kansrijk
spel op de borden. En aan het eerste
bord speelde Sjaak als vaste kopman
een solide partij die helemaal gelijk op
ging. Op het tweede bord ging het
echter mis. Na een hectische fase
was een remiseachtige stelling
ontstaan. In het gelijkstaande eindspel
overzag Aad een combinatie waardoor hij zijn toren kwijtraakte en kon
opgeven, 1-1- dus. Op het derde bord
was inmiddels een heel complexe
stelling ontstaan met kansen voor bei-
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de spelers. De tegenstander van
Frans wist na de gelijkmakende partij
aan het tweede bord vakkundig de
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dames en lopers af te ruilen waardoor
hij eenvoudig af wist te wikkelen naar
remise op de 35ste zet. Alle hoop was
toen gericht op de partij van Sjaak.
Hiervoor het commentaar van John
Dessens: Held, of beter gezegd
heldin, van de avond was Jeanet. Bij
de stand 1,5-1,5 rustte op haar frêle

1.
2.
3.
4.

schouders de zware taak om in elk
geval niet te verliezen. Dat deed ze
dan ook niet. Tegen Sjaak in ’t Veld,
tot gisterenavond topscoorder met
een 100% score (6 uit 6), trok zij fel
van leer, nam het initiatief en wist
uiteindelijk een remise uit het vuur te
slepen. Naar eigen zeggen is zij geen

Ashtapada

1384

-

De IJssel

1570

2

-

2

Jeanet Gerssen
Jaap Brokaar
John Dessens
Thijs Vervloet

1421
1528
1479
1106

-

Sjaak in 't Veld
Aad van der Meer
Frans Dubois
Rien Duine

1642
1481
1505
1652

0,5
1
0,5
0

-

0,5
0
0,5
1

en deed de juiste zetten. Hij veroverde
de kwaliteit en kon vervolgens de
winst binnenhalen (2-0). Aad kreeg
het niet cadeau en moest alle zeilen
bijzetten. Zijn tegenstander kreeg een
kansrijke aanval en leek voor de winst
te gaan. maar ook Aad liet zich het
hoofd niet op hol brengen. Met een
aantal tussenschaakjes neutraliseerde
hij de aanval en kon toen tot zijn verbazing een volle toren veroveren.
Daarna was het voor hem niet moeilijk
meer (3-0). Teamleider Frans, ditmaal

lombardijen ligt niet dwars in
laatste wedstrijd
Het viertal heeft de laatste wedstrijd
tegen Lombardijen met ruime cijfers
gewonnen. Sjaak, ter afwisseling eens
aan het tweede bord, was de eerste
die het volle punt binnenhaalde maar
op de andere borden was het op dat
moment nog lang niet duidelijk wie
aan het langste eind zou gaan
trekken. Uiteindelijk was het Ton die
het tweede punt binnenbracht. Hij
speelde secuur, hield het hoofd koel

1.
2.
3.
4.

moment in gevaar geweest en zou
haar tegenstander blij geweest
moeten zijn met deze puntendeling.’
Sjaak verloor dus zijn eerste halfje en
het IJsselviertal keerde met 2-2
huiswaarts. Misschien met wat te
weinig maar wel na een leuke
schaakavond! (Frans/Aad)

ook eens kopman, had een lastige
avond. Hij zag op de koningsvleugel
de vijandelijke pionnen van zijn tegenstander op zich af komen en moest
vindingrijk verdedigen. Tegenstander
Visser kreeg dan ook het beste van
het spel maar het was nog niet
duidelijk hoe hij de winst moest binnenhalen. En gelukkig voor Frans
werd een winnende combinatie niet
gezien waarna beide partijen genoeg
namen met remise. (Mick)

De IJssel

1473

-

Lombardijen

1406

3,5

-

0,5

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

1505
1642
1481
1265

-

Louis Visser
Lex vd Linden
Theo van Goch
Karel Winkelman

1479
1386
1369
1389

0,5
1
1
1

-

0,5
0
0
0

eindstand klasse viertallen B
1. Sliedrecht
2. De IJssel
3. Ashtapada
4. SO Rotterdam
5. Charlois Europoort B
6. Eeuwig Schaak
7. Oostflakkee *
8. Lombardijen
9. Erasmus *
10. Papendr./Albl.dam

Mp
14
11
11
11
11
11
6
6
4
1

Bp
23,5
21,5
21
20,5
19
17,5
18,5
14,5
15
9

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

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

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

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

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

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

7
2,5
3
3
2
2
0,5
x
1,5
2,5
0,5

8
2
3,5
2
3
2
3
2,5
x
2
1,5

9
3
2,5
1,5
3
2,5
3
1,5
2
x
2

10
3
4
4
2,5
3
2,5
3,5
2,5
2
x

(*) 2 matchpunten in mindering
persoonlijke scores
Sjaak was super op dreef in de viertallen competitie. In klasse 4b was hij de ongeslagen koploper. Net niet de nummer een van
de gehele viertallencompetitie. Dat was Henk Verver van Krimpen aan de IJssel die in de andere klasse 8 uit 9 scoorde. Ook
Rien Duine leverde met zijn 3 uit 3 een fors aandeel. Samen waren zij goed voor de helft van de teamproduktie bij De IJssel.
1. Sjaak in 't Veld
2. Aad van der Meer
3. Ton van Smirren
4. Frans Dubois
5. Rien Duine
6. Panc Vink
7. Lotte van der Wouden
8. Bastiaan Rietveld

Ap
8
9
6
7
3
1
1
1

Bp
7,5
4
3,5
3,5
3
0
0
0

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

Rtg
1642
1481
1265
1505
1652
1475
1058

TPR
1923
1397
1341
1477
1737
1372
1048
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RaTg
1485
1437
1285
1477
1328
1655
1423
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uit de media
Ter gelegenheid van het feit dat
Kalmykia, het land van FIDE-voorzitter
Ilyumzhinov, 400 jaar geleden was
toegetreden tot het Russische rijk
speelden twee voormalige schaakgiganten, Boris Spassky en Viktor
Kortchnoi, in december 2009 in Elista
(Chess City) een match van acht partijen. In zowel 1968 en 1977 waren
beiden finalisten in het kandidatentoernooi om de wereldtitel. In 1968
won Spassky en veroverde vervolgens in 1969 de wereldtitel door de
regerende wereldkampioen Petrosian
te verslaan. Een wereldtitel die hij in
1972 weer verloor aan Fischer. In
1977 won Kortchnoi, maar hij slaagde
hij er niet in de toenmalige wereldkampioen Karpov te verslaan.
Inmiddels is Kortchnoi 78 en Spassky
72 en beiden hebben Rusland verlaten. Spassky trouwde met een
Francaise en woont in Parijs en
Kortchnoi werd staatsburger van
Zwitserland. In tegenstelling tot zijn
tegenstander is Kortchnoi nog zeer
actief in de schaakwereld, maar desondanks gaf Spassky prima partij.
Beiden wonnen tweemaal en viermaal
werd het remise, eindstand dus 4-4.
(NIC 2010/1)

achterstand. L’Amie was met een 47e
plaats de beste Nederlander. Giri
eindigde met 6,5 punten als 92e. Bij
de vrouwen ging de titel naar de
Zweedse Pia Cramling, eerder, in
2003, al een keer winnaar en bezig
aan een tweede jeugd. Peng was met
een 39e plaats de beste Nederlandse.

Het is al jaren zo dat de sterkste
Europese spelers het EK aan zich
voorbij laten gaan. Ook de sterkste
Nederlandse spelers, gemeten naar
Elorating, deden niet mee. Sokolov
deed wel mee maar speelt niet meer
voor Nederland. Tiviakov (oudEuropees kampioen), Van Wely en
Smeets deden niet mee. Uit de Corus
A-groep was alleen Fabiano Carauna
van de partij. Op schaaksite.nl sprak
Teun Koorevaar over een kampioenschap tussen de ‘The best of the rest’.
De Nederlandse inbreng beperkte zich
tot de kampioen van Nederland, Anish
Giri, begeleid door de bondscoach, en
L’Ami, Reinderman, Jansen en Ris. Bij
de dames speelden Peng, Schut,
Haast en Van Weersel mee.
In Rijeka (Kroatie) deden 408 mannen
en 158 vrouwen, waarvan 246 grootmeesters, een gooi naar de titel.
Behalve die titel waren er ook 22
kwalificatieplaatsen te verdienen voor
de komende WK-cyclus. Winnaar
werd de 19 jarige Rus Nepomniachtsji
met 9 uit 11. Titelverdediger Timofeev
(Rusland) en Jobava (Georgie), ook al
een oud-kampioen, deelden de
tweede plaats met een halve punt

De eindstand:

Na Wijk aan Zee was Linares in februari het volgende supertoernooi voor
de wereldtop. Om er iets van mee te
krijgen moest je wel aan de slag op
internet. De dagbladen besteedden er
nauwelijks aandacht aan en op de
KNSB-site was er zelfs geen link naar
één van de sterkste schaaktoernooien
ter wereld. Volgens insiders was het
toernooi kwalitatief minder dan in
voorgaande jaren. Wellicht een gevolg
van de beperking van het aantal deelnemers. Aanvankelijk telde dit toernooi 14 deelnemers, maar vanaf 2006
werd het een dubbele achtkamp en nu
in 2010 deden slechts zes toppers
mee. Ongetwijfeld een gevolg van de
financiële crisis. Misschien ook kwam
het, aldus Hans Böhm in de Telegraaf
van 27/2, door de rare eis dat partijen
niet met remise mogen eindigen voor
de 40e zet.

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

Topalov
Grischuk
Aronian
Vallejo Pons
Gelfand
Gashimov

1
xx
01
==
=0
=0
0=

2
10
xx
==
==
0=
=0

3
==
==
xx
==
==
=0

4
=1
==
==
xx
==
1=

5
=1
1=
==
==
xx
==

6
1=
=1
=1
0=
==
xx

6,5
6,0
5,5
4,0
4,0
4,0

Ondanks zijn eerste plaats bleef
Topalov achter Carlsen nummer twee
op de wereldranglijst. Zonder zijn verliespartij tegen Grischuk zou hij daar
in geslaagd zijn. Nu kwam hij met
2812 net een ratingpunt tekort om zijn
nieuwe rivaal te overtreffen.
Wordt Karpov de nieuwe FIDE-president? In het Parool van 6 maart
meldde Max Pam dat de oud-wereldkampioen zich kandidaat heeft
gesteld: ‘Op een simultaanreis door
Rusland maakte Karpov - gekleed in
bontjas met berenmuts - zijn ambities
bekend. Tegen het Russische persbureau SarInform zei hij: “Het is
noodzakelijk om de orde in de schaakwereld te herstellen”. Karpov zal niet
de eerste oud-wereldkampioen zijn
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die deze begerenswaardige functie
bekleedt. Max Euwe ging hem voor.
De president van de Wereldschaakbond is een machtig man, die ook op
globaal niveau veel status heeft.
Karpov doet zoiets niet zo maar. Als
hij president van de FIDE wil worden,
heeft hij dat ongetwijfeld eerst uitvoerig overlegd met de Russische
autoriteiten. Vermoedelijk met
Medvedev zelf. In september van dit
jaar zullen nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden op de
Generale Assemblee van de FIDE.
Die vindt plaats tijdens de 39ste
Olympiade in de Russische stad
Khanty-Mansiysk. De kandidaten
dienen zich drie maanden van tevoren
aan te melden. Tot dus hebben de
tegenstrevers van de huidige voorzitter Kirsan Iljoemzjinov weinig kans
gehad. Bessel Kok heeft het in 2006
geprobeerd, maar Iljoemzjinov kocht
openlijk de stemmen van allerlei landen en won op die manier overtuigd
de verkiezingen. Maar Karpov zal een
hele andere tegenstander zijn.
Anders dan Iljoemzjinov is Karpov
geen heerser van een kleine republiek
als Kalmukkië. Karpov is vast en zeker welgesteld, maar anders dan
Iljoemzjinov is hij geen miljardair die
met geld kan strooien. Maar Karpov
heeft een land achter zich, dat hunkert
naar de roem die het ooit heeft
bezeten. Gesteund door Rusland
maakt Karpov een uitstekende kans
om Iljoemzjinov te verslaan. Ik kan mij
nauwelijks voorstellen dat het kleine
Kalmukkië het grote Rusland durft te
tarten.
Wees daarom niet verbaasd als binnenkort bekend wordt dat Iljoemzjnov
zich niet meer kandidaat stelt. Hij zal
daarvoor door de Russen luid worden
geprezen en in het Kremlin zullen hem
vele ridderorden worden omgehangen.‘
Recent verscheen het boek Emanuel
Lasker, Denker, Weltenbürger,
Schachweltmeister. Een verbazingwekkend boek van hoge kwaliteit, zo
vond Hans Ree in NIC2010/2.
Inderdaad een bijzonder uitgave, de
biografie van de wereldkampioen
schaken van 1894 tot 1921 telt bijna
1100 pagina’s met naast tekst ongeveer 500 afbeeldingen en weegt 3,5
kilo. Wie het boek wil aanschaffen is
daar 114 euro aan kwijt. Is daar een
markt voor? Het blijkt van wel, aldus
Ree. Een eigenaar van een boeken-
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stal bij het Corus toernooi vertelde
hem dat het goed verkocht en dat hij
zijn voorraad spoedig moest aanvullen.
‘Monumentaal boek eert veelzijdig
genie’ schreef de Telegraaf (10/4).
Behalve als schaker genoot Lasker in
de denksportwereld ook bekendheid
als bridger en dammer. Als unicum
waren alle drie de denksportrubrieken
in dat nummer van de Telegraaf aan
hem gewijd.
De WK match tussen Anand en
Topalov in Sofia is inmiddels begonnen. De eerste WK-match sinds
Capablanca-Lasker (1921) waarin
geen Russische of Sovjetspeler is
betrokken. Deze WK-match is het slot
van een WK-cyclus die in feite startte
na de door Kramnik gewonnen match
tegen Topalov in 2006, waarmee een
einde kwam aan een periode met
twee wereldkampioenen schaken.
Een jaar later verloor Kramnik zijn titel
in het WK-toernooi in Mexico aan
Anand. Hier was Topalov niet van de
partij. Hij had het recht bedongen om
in een tweekamp met de winnaar van
de World Cup 2007, Kamsky, te
mogen strijden om wie in 2010 de
wereldkampioen zou mogen uitdagen.
Topalov won deze tweekamp en
nadat Anand de revanchematch tegen
Kramnik had gewonnen leidde dit
automatisch tot deze WK-match.
De match is gepland van 21 april tot
12 mei, maar door perikelen met de
aswolk kan dit mogelijk nog wijzigen.
Er worden 12 partijen gespeeld met
zonodig een beslissing via rapid- en of
snelschaakpartijen. (Chess Vibes)
In Monaco was bijna de volledige
wereldtop present voor deelname aan
het door Joop van Oostrom gesponsorde Ambertoernooi. Alleen Anand,
Topalov en Morozevich waren er niet.
In dit toernooi spelen de twaalf deelnemers zowel een rapid- als een blindpartij tegen elkaar. Het toernooi werd
gedomineerd door Carlsen en
Ivanchuk. De onderlinge strijd ging met
2-0 naar Ivanchuk, maar bij het ingaan
van de laatste ronde ging Carlsen toch
met een halfje voorsprong aan de leiding. In zijn blindpartij tegen Grischuk gaf
hij echter pardoes zijn dame weg.
Daardoor kon Ivanchuk alsnog op
gelijke hoogte komen. Beiden deelden
ook de eerste plaats bij het rapidschaak
met 8 punten. Bij het snelschaak was
Grischuk met 8 punten de sterkste.
Op 28 maart overleed 89-jarige leeftijd
de zevende wereldkampioen schaken,

Vassily Smyslov. Hij speelde driemaal
tegen Botwinnik om de wereldtitel. In
1954 lukte het na een 12-12 net niet,
maar in 1957 won hij overtuigend met
12,5-9,5. In 1958 won Botwinnik met
12,5-10,5 zijn titel weer terug. De
kolom van Hans Bohm in de Telegraaf
van 3 april was geheel gewijd aan de
overleden wereldkampioen ´Hij was
een bijzondere schaker omdat hij niet
van de strijd hield maar wel van de
kunst. Het woord ´harmonie´ is sterk
verbonden met Smyslov. Hij liep altijd
met een glimlach rond, alsof niets
hem kon raken. Omdat hij veel op
gevoel speelde kon hij het lang volhouden. In 1983 speelde hij, 62 jaar
oud, in de finale van de kandidatenmatches tegen Kasparov (20 jaar
toen). In 1991 werd hij senioren
wereldkampioen. In 2001 hield hij pas
op met toernooischaak, hij was toen
bijna blind. Ook met dat mankement
ging hij in harmonie om: “Het was kennelijk de bedoeling van hogerhand dat
ik de blik meer naar binnen zou richten”. Smyslov bleef tot zijn laatste
adem actief, hij componeerde in de
laatste tien jaar van zijn leven nog
menige prachtige schaakstudie.’
Het vooraf overeenkomen van remise
is geen ongewoon feit. Men doet een
paar zetten en het remiseaanbod
wordt vervolgens geaccepteerd. Men
kan er echter ook iets spectaculairs
van maken. In Rowson’s Reviews in
NIC 2010/2 het volgende partijtje uit
1996 tussen twee toen Amerikaanse
junioren, Jennie Frenklakh en Jennifer
Shahade op het WK onder de 16 jaar
op Menorca: 1.h3 f5 2.d4 e5 3.Dd3 f4
4.Dg3 e4 5.Dh2 Le7 6.a4 a5 7.Ta3
Lh4 8.Tg3 e3 9.f3 De7 10.c4 Db4+
11.Pd2 d6 12.c5 Le6 13.c6 Lb3
14.d5 en nadat men er van beide zijden in is geslaagd niet (!) te winnen,
komt de volgende stelling op bord:

Het lichaam van Bobby Fischer moet
mogelijk worden opgegraven. Dit
bericht uit de Columbus Dispatch van
17/4 viel te lezen op ChessCafe.com.
Het opgraven is noodzakelijk vanwege
juridische touwtrekkerij tussen vermoedelijke erfgenamen. Dat zijn twee
neven, zijn vermeende Filippijnse
vrouw en kind en zijn Japanse relatie
die zegt echtelijke claims te hebben,
maar geen geldig huwelijkscertificaat
kan overleggen. De reden van de
opgraving is het verkrijgen van DNA
om de twist over zijn nalatenschap
met een waarde van mogelijk meer
dan 3 miljoen dollar op te lossen.
Winnaars van WK-tweekampen leven
langer, volgens een bericht van Andy
Soltis op ChessCafe.com. Botwinnik,
die zelf maar liefst zes tweekampen
speelde, stelde ooit dat het spelen van
een WK-match je een jaar van je leven kost. Maar het winnen heeft een
compensatie. Botwinnik werd 83 jaar
en de onlangs overleden Smyslov
89 jaar. De gemiddelde leeftijd van de
tien overleden wereldkampioenen
komt daarmee op 66,8 jaar. Dit in
tegenstelling tot de 62,2 jaar van
negen overleden uitdagers die de titel
nooit wonnen.
Een nieuwe ster, ook nog eens uit een
onverwachte hoek, stond onlangs in
de schijnwerpers. Het sterkste open
toernooi ter wereld, het Aeroflot Open
in Moskou, werd gewonnen door de
18-jarige Le Quang Liem uit Vietnam.
In het hier aan voorafgaande toernooi,
Moskou Open, was hij al als derde
geëindigd. De eerste plaats was goed
voor 21.000 euro en voorts kwalificeerde hij zich als deelnemer voor
het toernooi in Dortmund, één van de
toptoernooien in de schaakwereld. ‘A
name to remember’ aldus NIC 2010/2.
In hetzelfde artikel een opvallende uitspraak van verslaggever Mark Glukhovsky: ‘Schrijven over snelschaak
heeft grote gelijkenis met het vertellen
van het verhaal van een pornofilm. In
beide gevallen is kijken veel interessanter dan om het te lezen.’

Vervolgens 14…b6 en remise vanwege pat!!!
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