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Flitsen van het VINK top 12-toernooi.
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van de redactie
Dit laatste nummer van het schaakseizoen 2009/10 kostte menig zweetdruppeltje. Dat lag niet aan het feit dat
het zo’n zwaar karwei was, maar aan de
productieomstandigheden met hoog
oplopende temperaturen. Het is desondanks gelukt. Een nummer met vooral
verslagen van de nodige toernooien en
kampioenschappen.
Aandacht is er voor het vijftiende VINK
Top 12-toernooi, waarbij voor het eerst
een virtuele Zuidplasvlag wapperde. Een
superspannende finish in de invitatiegroep waarbij de winnaar van de kandidatengroep 2009 verrassend hoge ogen
gooide, maar op de valreep het onderspit
dolf tegen een trouwe deelnemer die
hiermee een punt zette achter zijn actieve schaakcarrière. Voorlopig althans,
want nu al liet hij weten volgend jaar toch
zijn titel te willen verdedigen. Ook dan
wacht hem een ijzersterke winnaar van
de kandidatengroep, gezien de overmacht waarmee hij dit jaar in deze groep
de titel pakte. Geen meisjeszeskamp dit
jaar, maar wel voor het eerst een winnares bij de jeugdgroep en zo stond het
damesschaak toch nog in de schijnwerpers. Behalve dit toernooi passeren ook
andere toernooien in dit nummer de
revue. In het toernooi om de Zilveren
Dame dolf de gedoodverfde favoriet het
onderspit tegen een jeugdige dorpsgenoot. Een plaats aan het topbord van

De IJssel 1 zou hem niet misstaan, maar
zit er vooralsnog niet in. Jammer want
die positie komt vacant nu onze FIDEmeester furore maakte met het winnen
van het sterke Schrijvers Rotterdam
Open en daar zoveel indruk maakte dat
hij aldaar het vlaggenschip zal gaan
bevolken. In de strijd om de eerste K.O.beker sneuvelden vele favorieten op weg
naar de finale. De winnaar was bij aanvang niet echt favoriet, maakte zijn faam
als superknokker weer eens waar. Een
torenoffer speelde een hoofdrol, maar
geen beslissende.
De prolongatie van de clubtitel door de
heersende clubkampioen is geen verrassend competitienieuws. In superieure stijl
ging hij door de finish. Een ultrakorte verliespartij trok in het lokale nieuws de
nodige aandacht. Een uitstekende PRactie van de IJsselvoorzitter. Hoewel de
competitie is afgelopen wordt de uitslag
van een partij nog steeds betwist. In hoeverre er echt sprake is van onrecht moet
de lezer zelf maar uitmaken. Bij de jeugd
greep in de voetsporen van zijn broers
opnieuw een Evengroen de macht.
Behalve de clubtitel waren er hier nog vijf
titels te verdienen in vijf leeftijdsklassen.
De winnaars bij de jongste leeftijdsklassen staan hoog genoteerd op de ranglijst. De kampioenen van de toekomst?
Dat de jeugd het nodige heeft opgestoken lieten zij zien in een confrontatie met

ouders en jeugdschaakleiding. De jeugdkampioen(e) van vorig jaar trad al aan op
het nk, zo snel kan het gaan. Het werd
geen podiumplaats maar toch weer een
stapje omhoog op de schaakladder.
Snelschaak is geen hot item bij De
IJssel, maar dat betekent niet dat de toppers niet van wanten weten. Op het RSB
snelschaakkampioenschap lieten zij zien
dat zij zich met de besten kunnen meten.
Enkelen waagden zich zelfs aan het NK
snelschaak en deden dat lang niet gek.
Met voorts nog het nodige nieuws van de
vergadertafels, de historische ranglijst
van de deelname aan de RSB-competitie
en een vooruitblik op de komende RSBcompetitie resteerde weinig ruimte voor
de rubriek uit de media. Voor dat laatste
is men tegenwoordig vooral aangewezen
op internet en met een vierweeks verblijf
van de redactie op Menorca viel dat
enigszins tussen wal en schip. Dat wordt
in het volgende nummer goed gemaakt,
dan ook aandacht voor het bekroonde
schaakmoment van het afgelopen seizoen. Bijdragen voor dat nummer, dat in
november zal verschijnen, zijn weer van
harte welkom.
Het nieuwe seizoen start met de jaarlijkse ledenvergadering op maandag
30 augustus. De jeugd start een week
later, 6 september dus.
Veel leesplezier en graag tot ziens.

de ijssel op de bres voor viertallencompetitie
Het belangrijkste agendapunt op de
161e algemene ledenvergadering van
de RSB op 12 mei was het advies van
de reglementencommissie. Achtergrond
was de onderlinge afstemming van
reglementen tussen de regionale bonden. In een vakkundig door commissievoorzitter Hans Berrevoets geleide discussie kwamen vier voorstellen betrekking hebbende op de RSB-competitie
aan de orde. Een advies tot verruiming
van de dispensatieregeling (geen basisspeler KNSB team, automatische toekenning, geen maximum per team,
geen kosten meer, invallen in KNSBteam mogelijk, ook inzetbaar voor
bekerteam) kreeg algemene bijval. Dat
was ook het geval inzake het ongewijzigd laten van de invallersbepaling.
Bij het derde punt, het speeltempo,
waren er aanhangers voor wijziging van
het tempo naar één speelperiode van
105 minuten, maar ook voor de handhaving van het huidige tempo met twee
speelperioden (35 zetten in 90 minuten

en 15 minuten voor de rest van de partij). De verenigingen zullen bij hun leden
nagaan wat de voorkeur krijgt. In de
volgende vergadering beslist de meerderheid van stemmen. Het vierde en
laatste punt betrof de viertallencompetitie. Het advies van de commissie luidde: afschaffing van de vierde klasse en
in plaats daarvan de viertallencompetitie als onderdeel van de reguliere RSBcompetitie. Voorts doorlopende teamnummering, waarbij de viertallenteams
de laagste teams van een vereniging
zijn. Dat hield in dat hier ook de geldende invallersbepaling van kracht zou zijn.
Een duidelijke beperking in de deelnamemogelijkheden. De IJssel zette vervolgens de toon in de discussie met de
keuze voor twee losstaande competities waaraan zonder beperkingen kan
worden deelgenomen. Een standpunt
wat door meerdere verenigingen werd
gedeeld. Veel bijval was er vervolgens
voor een voorstel voor een competitievorm met twee op basis van sterkte
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ingedeelde groepen waarin men zeven
ronden speelt volgens Zwitsers of vergelijkbaar systeem. Er was ook nu nog
steeds geen meerderheid voor afschaffing van de vierde klasse. De commissie gaat er opnieuw mee aan de slag.
De overige punten waren vrijwel hamerstukken. De schatkist van de RSB blijft
groeien, dus ook een verhoging van de
KNSB-contributie zal niet doorwerken in
de RSB-tarieven. Het ledental (1970)
neemt weer iets toe en dat stemde tot
tevredenheid. Dit in tegenstelling tot de
bestuursvacatures waarvoor de animo
nihil is. De 83 jarige waarnemend
secretaris meldde binnenkort toch echt
een punt achter zijn RSB-activiteiten te
willen zetten. Bij de prijsuitreiking incasseerde de voorzitter van De IJssel een
cheque van 25 euro voor het kampioenschap van De IJssel 1, dat was beduidend minder dan de vertegenwoordiger
van Krimpen a/d IJssel die drie cheques
en de RSB-bekerbokaal in ontvangst
kon nemen. (Aad)
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ijsselviertal op dreef op rsb
snelschaakkampioenschap
Slechts 12 verenigingen vonden deelname aan het RSB snelschaakkampioenschap voor clubs de moeite
waard. Geen overweldigende belangstelling dus. Met respectievelijk 5 en 4
teams van Charlois Europoort en
organisator Sliedrecht kwamen er
uiteindelijk toch nog 22 teams achter
de borden. Na de eerste plaats op het
vorig seizoen door De IJssel georganiseerde kampioenschap kon De
IJssel natuurlijk op de editie van dit
jaar geen verstek laten gaan. Samir
Akrawi, Pim te Lintelo Justin en Léon
Jacobse traden op 23 april aan in

Sliedrecht, de gastheer voor dit RSB
schaakfestival dit jaar. In twee poules
werden 7 dubbelronden afgewerkt. De
poule voor klasse 3/4 was samengevoegd met klasse 1/2 omdat er
relatief weinig aanmeldingen waren
voor de laagste groep. Hoewel dus in
aanmerking komend voor groep 2
koos De IJssel voor de uitdaging, deelname aan groep 1.
Na vier van de zeven speelronden
deelde De IJssel verrassend met 7
punten de eerste plaats met de teams
van Charlois Europoort en Spijkenisse,
beide KNSB-teams. In de vijfde ronde

eindigde het duel tegen Charlois
Europoort in 4-4 en kwam Spijkenisse
met een punt voorsprong aan de leiding. Met een 5-3 nederlaag tegen
Charlois Europoort 2 in de voorlaatste
ronde verspeelde het team de kans op
de eerste plaats. Door die nederlaag
zegevierde Charlois Europoort 1 dat
Spijkenisse met 4,5-3,5 klopte.

eindstand en resultaten in groep 1

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

Charlois Europoort 1
Spijkenisse 1
De IJssel 1
Charlois Europoort 2
Charlois Europoort 3
Sliedrecht 1
Spijkenisse 2
Shah Mata 1

rtg

1

2

3

4

5

6

7

8

mp

bp

2136
2168
1993
2007
2007
2005
1927
1855

xx
3,5
4,0
3,0
1,5
0,5
4,0
1,5

4,5
xx
4,0
3,0
3,5
0,5
3,0
1,0

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

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

6,5
4,5
6.0
3,0
xx
2,0
2,5
2,0

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

4,0
5,0
5,5
5,5
5,5
4,0
xx
5,0

6,5
7,0
6,5
7,0
6,0
6,0
3,0
xx

12
11
10
8
8
3
2
2

38,0 - 18,0
36,5 - 19,5
34,0 - 22,0
31,0 - 25,0
29,5 - 26,5
19,5 - 36,5
21,5 - 34,5
14,0 - 42,0

Op de RSB-site schreef Ronald
Damhuis het volgende over De IJssel:
‘Nog verrassender was het sterke
optreden van de IJssel Boys uit
Moordrecht, die dit seizoen weliswaar

nog tweede klasse speelden maar de
durf hadden om in de hoogste poule
aan te treden. En als je dan Charlois 2
en Charlois 3 achter je weet te laten,
heb je een bijzondere prestatie

neergezet.’
Winnaar in groep 2 werd Sliedrecht 2
voor Eeuwig Schaak en De Willige
Dame. (Aad)

leden tevreden over programma
Een handje vol getrouwen meldde
zich op de slotavond voor de 60e
ledenvergadering voor de evaluatie
van het afgelopen seizoen.
Kennelijk waren veel leden tevreden
over het geboden programma.
De clubcompetitie en met name het
competitiesysteem vroeg de meeste
aandacht. Klachten betroffen: geen
afwisseling in de kleurverdeling
tegen dezelfde tegenstander, de (te)
hoge positie op de ranglijst van
deelnemers met weinig gespeelde
partijen en het aantal speelronden
tussen partijen tegen dezelfde
tegenstander.
Bij het toernooi om de Zilveren

Dame spelen na drie ronden de dan
acht hoogst geplaatsten de finale
om de Zilveren Dame. De loting in
die eerste ronden speelt daarbij wel
een belangrijke rol. De suggestie
werd gedaan om de splitsing in
Zilveren Dame groep en Hoekveld
groep al bij de start via ratinggrenzen te regelen. Een gestuurde
indeling op basis van rating in de
eerste ronde was een ander idee
dat werd geopperd.
Het huidige speeltempo (35 zetten
in 1.30 uur en 15 minuten voor uitvluggeren) handhaven of wijzigen in
één tempo (1.45 uur) voor de gehele partij is agenda-onderwerp op de

4

eerstvolgende RSB-vergadering. Bij
de aanwezigen bleek een meerderheid voor wijziging in één tempo. Er
moet echter wel duidelijkheid zijn
over de notatieplicht en het ‘door de
klok jagen’.
Bij de rondvraag tenslotte vroeg een
van de aanwezigen zich af of het
schaakseizoen niet te lang duurde.
Hij constateerde een toenemende
afwezigheid aan het slot van het seizoen.
Het bestuur is nu aan zet om te
bezien in hoeverre de wensen in het
programma voor het nieuwe seizoen
kunnen worden gerealiseerd. (Aad)
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snelschaken met de toppers op het nk
Het snelschaakkampioenschap van de
RSB op 23 april was voor velen slechts
om op te warmen. De dag erna werd
namelijk voor het eerst in vijf jaar weer
het open Nederlands kampioenschap
snelschaken georganiseerd. Deze snelschaakmarathon, met een maximum
aantal deelnemers van 200, was dit jaar
sterk bezet; de gemiddelde rating
bedroeg 2065, een record. Er waren dan
57 titelhouders, waarvan 23 grootmeesters, 1% van het deelnemersveld was
van de familie Jacobse. Het toernooi
vond plaats in het Da Vinci College in

Dordrecht, onderdeel van het Leerpark
Dordrecht, een soort fabriek om te leren.
Er stond een dubbelrondige competitie
op het programma met 17 rondes, 34
maal vijf minuten dus.
Wij waren geplaatst als nummer 158
(Justin) en 166 (Léon) en bleven zoals
verwacht ver bij de toppers uit de buurt.
We bleven ergens zweven rond het midden, want na een winstpartij was de volgende tegenstander over het algemeen
zoveel sterker dat die partij verloren
werd. Beiden hebben we de 50% net
niet gehaald, maar met een score van

16 uit 34 waren we ook zeker niet ontevreden.
We eindigden hiermee op de 117de
(Justin) en 115de (Leon) plaats, ruim
boven onze plaatsing met respectievelijk
een TPR van 1942 en 1972. Voor Léon
betekende dit een score van +143, en dit
leverde een ratingprijs op.
Het toernooi is gewonnen door de
Hongaarse grootmeester Viktor Erdos.
Hij had met 25,5 punten twee punten
voorsprong op de nummer twee, Loek
van Wely, die het toernooi in 1998 en
2000 won. (Léon)

samir akrawi nummer een in
schrijvers rotterdam open
Het Rotterdam Open is een van de
sterkst bezette clubtoernooien in de
RSB regio. Het aantrekkelijke prijzengeld speelt daarbij natuurlijk een
hoofdrol. Voor de winnaar is er 550
euro en voor de nummers twee tot en
met vier respectievelijk 300, 200 en
100 euro te verdienen. Om dat te kunnen realiseren is er een sponsor
nodig, vandaar de toevoeging
Schrijvers, de sponsor van SO
Rotterdam tot en met het huidige seizoen. Ook dit jaar waren er elf deelnemers met een rating boven de
2000, een sterk deelnemersveld.

Onder hen ook Samir Akrawi, die met
zijn 2260 de favoriet was met Michiel
Besseling (2201) van de organiserende vereniging en Dick de Wit van
Charlois Europoort (2186) als zijn
grootste concurrenten.
Vanaf eind maart werden er 9 ronden
gespeeld volgens Zwitsers systeem.
Bedenktijd per partij 1 uur en 45 minuten.
Na een bye in de eerste ronde betekende remises in de tweede ronde
tegen Moerkapellenaar Arno Luinenburg (1932), de nummer 17 van de
plaatsingslijst, en in ronde vier tegen
Arjen Kouwenhoven (1971) van

Charlois Europoort respectievelijk de
nummer 17 en nummer 13 van de
plaatsingslijst niet een echt denderende start. Maar na drie overwinningen
op rij tegen Pieter Sturm (Erasmus,
2077), Rick Ensering (Rokado, 2029)
en Nieuwerkerker Rob Hoogland
(1706) bezette hij met Besseling met 6
uit 7 de eerste plaats. Ondanks remise in de onderlinge partij bleven beiden ook na de achtste ronde aan de
leiding. In de negende ronde kwam
Samir met een halve punt voorsprong
alleen aan de leiding. Zelf won hij van
Cor de Wit ook al een topper van
Charlois Europoort, terwijl Besseling
tegen Dick de Wit niet verder kwam
dan remise. De hoofdprijs was toen
duidelijk in zicht. Na de twee koplopers volgde nog vier deelnemers
met 6,5 punten. Een ervan was
Marcel Schroer (Woerden, 2080) zijn
tegenstander in de laatste ronde. Die
had lange tijd het beste van het spel,
maar een mishit bij de 25e zet deed
de kansen keren en toen was er geen
vuiltje meer aan de lucht. De eerste
plaats was binnen. Hieronder deze
laatste partij overgenomen van de
toernooisite.
Marcel Schroer - Samir Akrawi
Schrijvers Rotterdam, 9.06.2010
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4
Pf6 5.Pxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2 Pd5
8.c4 La6 9.b3 0–0–0 10.g3 Te8
11.Lb2 Db4+ 12.Dd2 Dxd2+ 13.Kxd2
Lb4+ 14.Kc2 Pe7 15.Lh3 Pg6 16.f4
h5 17.Pd2 Lb7 18.Thd1 c5 19.Lf5
Pe7 20.Le4 Pc6 21.Kd3 h4 22.g4 Te7
23.g5 Td8 24.Lf5 Kb8
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25.Ke2? Een mishit met ernstige
gevolgen, na 25.Pf3 d6 26.Ke3 blijft
wit in het voordeel. 25...Pd4+ 26.Lxd4
cxd4 27.Pf3 Lc3 28.Tac1 f6 29.gxf6
gxf6 30.Pxd4 Lxd4 31.Txd4 fxe5
32.T d2 exf4+ 33.Kf2 Tg7 34.Tg1
Txg1 35.Kxg1 Tg8+ 36.Kf1 d6
37.Le6 Te8 38.Ld5 Lxd5 39.Txd5 f3
40.Td2 Te3 41.Tc2 Kb7 42.Kf2 Td3
43.h3 Kc6 44.b4 Ta3 45.Tb2 Tc3
46.Tb3 Txc4 47.Kxf3 Kb5 48.a3

en zwart won het eindspel in tijdnood.
Eindresultaat 1, Samir Akrawi 8,5 tpr
2291, 2. Michiel Besseling 7,5, tpr
2202 en 3. Dick de Wit 7.0 tpr 2163.
(Aad)
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vijftiende VINK top 12 voor het
eerst een echt zuidplastoernooi
De vijftiende editie van het VINK Top
12-toernooi werd, nu de gemeentegrenzen tussen Moerkapelle,
Moordrecht en Nieuwerkerk aan de
IJssel zijn geslecht, voor het eerst echt
een Zuidplas top12 toernooi. De drie
schaakverenigingen, Moerkapelle,
SVN en De IJssel van de nieuwe
gemeente vormen nu de ruggengraat
van het toernooi. Het Waddinxveense
WSV, medebewoner van de Zuidplaspolder is de vaste vierde partner.
Het was ditmaal dan ook niet meer de
wethouder van Moordrecht maar de
wethouder sportzaken van de
gemeente Zuidplas Jan Verbeek die
de officiële opening verrichte met de
eerste zet aan het bord van titelverdediger Jan Evengroen.

Achter de borden verschenen niet
alleen de toppers, maar ook de subtoppers, de beste jeugd, minder getalenteerde clubschakers en enthousiaste huisschakers. Een breed scala
van deelnemers dus. Mede dankzij
inspanningen van contactpersonen bij
de verenigingen, Marianne van Elteren (Moerkapelle), Edo Pouwelse
(SVN) en Arjan Hennink (WSV), meldden zich op zaterdag 15 mei 63 deelnemers. Wat minder dan de voorgaande editie omdat er voor een
meisjeszeskamp ditmaal onvoldoende
kandidaten waren.
Van de uitgenodigde toppers waren
Dick Brus, Marcel Glissenaar en Erik
Hennink verhinderd, maar voor hen
waren acceptabele vervangers voorhanden.

de sponsor, op de bestemde plaats
belandde.

Hoewel de voorzitter en secretaris van
De IJssel het leeuwendeel van de organisatie voor hun rekening namen,
waren er daarnaast de nodige helpende handen zonder wie de realisatie
van dit schaakfestijn niet gelukt zou
zijn. Tini van den Berg ontwierp de
toernooiaffiche en leverde de nodige
administratieve assistentie en Leo
Schmahl nam de reproductie van de
affiches voor zijn rekening. Op de dag
zelf waren er de broodnodige wedstrijdleiders. Aad van den Berg en
Gerard van der Wouden bij de
seniorengroepen, Frank Jacobse en
Ton van Smirren bij de jeugdgroep en
Ronald Mandersloot bij de sponsor-

groep. Dan waren er natuurlijk vele
bereidwillige handen die hielpen bij
het opzetten en opruimen van het
materiaal en last but not least Arie
Reijm en zijn mensen die paraat stonden voor de horeca service.
Voor het toernooi was ook ditmaal uitgebreide belangstelling van de regionale pers. De secretaris gaf een live

Ter gelegenheid van dit 3e lustrum
van het toernooi werd sponsor
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn uit
Moordrecht extra in het zonnetje gezet
met de aanbieding van een speciale
sponsortaart, die via de deelnemers
aan de Vink groep, familieleden van

impressie voor Radio Zuidplas. Persberichten verschenen op internet op
diverse websites en vonden ook hun
weg naar regionale bladen als Het
Kanaal, Hart van Holland, Weekblad
van Waddinxveen en AD Groene Hart.
Justin Jacobse zorgde met familieleden voor een uitgebreide fotoreportage.
De strijd om de eerste plaats in de
invitatiegroep speelde zich met
name af tussen vijf deelnemers:
titelverdediger Jan Evengroen, Gerard
Nieuwenkamp, Gerard van Ommeren,
Arjan Hennink en de winnaar van de
kandidatengroep 2009 Léon Jacobse.
Van Ommeren had tot aan de laatste
ronde de beste papieren voor de
eindzege maar verloor in de negende
ronde tegen Nieuwenkamp zijn enige
partij. Die kwam daardoor langszij en
beiden eindigden vervolgens met een
gelijkpuntenaantal op de eerste
plaats. Het
resultaat
in het
onderlinge
duel was
vervolgens
beslissend
voor de
eindzege.
Ook Léon
Jacobse
had tot
aan de
laatste
ronde nog
een grote kans op de eindzege. Een
verrassend optreden van de deelnemer met de laagste rating. Hij kon met
het rapidtempo prima overweg, klopte
Nieuwenkamp en hield Van Ommeren
op remise. Pas in de achtste ronde
moest hij tegen Jan Evengroen zijn

eerste nederlaag incasseren. Winst in
de laatste ronde tegen nummer laatst,
Edo Pouwelse, zou goed geweest zijn

6
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voor de eindoverwinning. Het werd
echter zijn tweede nederlaag en in de
eindrangschikking moest hij vervolgens ook Jan Evengroen nog voor laten gaan. De titelverdediger, in de
eerste ronden door nederlagen tegen
Jesse van Elteren, Gerard van Ommeren en Justin Jacobse, op achterstand
geraakt, kwam na een inhaalrace nog
op gelijke hoogte en werd dankzij een
beter onderling resultaat alsnog derde.
De Waddinxveense kampioen Arjan
Hennink verspeelde een podiumplaats
door nederlagen tegen Samir Akrawi

IJsselspelers er niet echt aan te pas.
Voor Samir Akrawi is het rapidtempo
een te grote handicap. Wel was hij verantwoordelijk voor een van de twee
nederlagen van de winnaar. Voor Pim
te Lintelo bleken de toppers te sterk en
bij Justin Jacobse bleef het bij enkele
incidentele successen, zoals o.a. zijn
overwinning tegen Jan Evengroen.
Met slechts één overwinning, zes
remises en vier nederlagen kwam ook
de winnaar van het toernooi om de
Zilveren Dame, Henk-Jan Evengroen,
er niet aan te pas.

Gerard van Ommeren op de valreep geklopt.

en Nieuwenkamp in de laatste ronden.
Buiten Léon Jacobse kwamen de

eindstand in de invitatiegroep
totaal na elke ronde
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1
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3
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3
0,5
3
1
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1

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

2

3

4

5

6

7

8

9

Gerard Nieuwenkamp (N)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (MM)
Léon Jacobse (IJ)
Arjan Hennink (W)
Samir Akrawi (IJ)
Jesse van Elteren (M)
Barthold Jansen (W)
Pim te Lintelo (IJ)
Henk-Jan Evengroen (MM)
Justin Jacobse (IJ)
Edo Pouwelse (N)

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

Gerard Nieuwenkamp (N)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (MM)
Léon Jacobse (IJ)
Arjan Hennink (W)
Samir Akrawi (IJ)
Jesse van Elteren (M)
Barthold Jansen (W)
Pim te Lintelo (IJ)
Henk-Jan Evengroen (MM)
Justin Jacobse (IJ)
Edo Pouwelse (N)
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0,5 1
1
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1
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0
1
0,5 0
0,5 0
0,5 0
0
1
0,5 0,5 0

In de kandidatengroep, met door de
verenigingen aangewezen deelnemers deelde Boskoper Arian de
Bruijne van Moerkapelle de lakens uit.
Met een score van 10 (!) uit 11 bleef
hij zijn concurrenten 2,5 punten voor.
Hij verdiende behalve de eerste prijs
ook een uitnodiging voor de invitatiegroep 2011. Dankzij een beter
onderling resultaat legde Tim van
Breda beslag op de tweede plaats.
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6
6,5
6
6
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4
4
3,5
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6
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5
5
4
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1
1
0,5
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1
1
1
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1
1
1
0,5 0,5 0
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0,5 1
0,5
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1
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1
1
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1
0
0
0
0
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Arian de Bruijne (r.) winnaar met allure.

totaal na elke ronde

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.
4.

0,5
0,5
1
0,5

1,5
1,5
1,5
1

2,5
2
2,5
1,5

3,5
3
2,5
2

4
3,5
3
3

5
4,5
3
3,5

6
5,5
4
4,5

7
5,5
5
4,5

8
6
6
5,5

7

tot
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6
5½
5
4
3,5
2,5

Opnieuw in de top, maar weer geen
eerste ook Ronald Dannis. Als kampioen van WSV wacht hem echter in
de volgende editie toch een uitnodiging voor de invitatiegroep. Ad Multem
was de beste van de drie IJsseldeelnemers. Als een van de weinigen pakte hij een halfje tegen de winnaar. De
Nieuwerkerkers waren hier met de
drie laatste plaatsen het slechtst op
dreef.

eindstand in de kandidatengroep

Arian de Bruijne (M)
Tim van Breda (M)
Ronald Danis (W)
Ad Multem (IJ)

12

10

11

9
10
7
7,5
6,5 7,5
5,5 6
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hans van Woudenberg (W)
Frank Visser (IJ)
Jeremy van Haastert (M)
Jeroen Eijgelaar (W)
Hans Lodeweges (IJ)
Cees Klein (N)
Arjan Huijzer (N)
Leen Klein (N)

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

Arian de Bruijne (M)
Tim van Breda (M)
Ronald Danis (W)
Ad Multem (IJ)
Hans van Woudenberg (W)
Frank Visser (IJ)
Jeremy van Haastert (M)
Jeroen Eijgelaar (W)
Hans Lodeweges (IJ)
Cees Klein (N)
Arjan Huijzer (N)
Leen Klein (N)
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5
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0
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In de dubbele vierkamp tussen viertallen van de Zuidplasverenigingen
ging de eerste prijs naar het team van
Nieuwerkerk a/d IJssel bestaande uit
Hans Dijkers, Han Everaars,
Tjerk Tinga en Willem van der Wel.
Het team van De IJssel (Rien Duine,
Sjaak in ’t Veld, Bernard Evengroen,

10
7,5
7,5
6
5,5
5,5
5,5
5
5
4,5
2
2

Aad vd Meer) moest het nipt afleggen
tegen WSV (Nico Dannis, Arjen Zuurmond, Chris de Kogel, Patrick Groenendijk).
Het team van Moerkapelle (Kevin
Bakker, Jan Blok, Maarten Pilgram,
Jurrian vd Waal) dolf in alle partijen
het onderspit.

eindstand vierkamp
De winnaars in hun duel tegen WSV. Op
de voorgrond Arjen Zuurmond tegen
Han Everaars.

1. Nieuwerkerk a/d IJssel
2. WSV
3. De IJssel
4. Moerkapelle

1

2

3

4

mp

xxxx
1½/3
2/½
1½/1½

2½/1
xxxx
2/2
½/ 0

2/3½
2/2
xxxx
0/½

2½/2½
3½/4
4/3½
xxxx

9
8
7
0

In de Vinkgroep streden familieleden van de sponsor ook dit jaar ‘de beste Vink’.
De strijd om de eerste plaats ging met name tussen Jan, de winnaar van 2007 en
2008, Frans jr, de winnaar van 2009 en Panc die steeds net naast de overwinning greep. Ditmaal was het echter raak en trok de meest geroutineerde Vink
aan het langste eind.
eindstand:

1. Panc 9, 2. Jan 8,5, 3. Frans jr. 7,5, 4. Peter sr. 6,5 5. Bauke 6,
6. Frans sr. en Peter jr. 5, 8. Bas 3,5, 9. Machiel 2 en
10. Henk en Merijn 1.

Voor de achtste maal was er ook een
jeugd top 12 voor jeugdspelers onder
de13 jaar. Voor het eerst legde hier
een meisje beslag op de eerste
plaats. Djarah Kleiweg uit Waddinxveen verloor slechts twee partijen en
bleef daarmee haar naaste concurrenten een half puntje voor. Vanwege
een gedeelde tweede plaats viel
Jeroen Box hier nog net in de prijzen.
Ook de nieuwe jeugdkampioen
Marten Evengroen was hier prima op
dreef. Voor Harm Hoogeveen wisselende resultaten. Winst tegen de num-

8

mers drie en vier, maar ook verlies
tegen de nummers negen en elf. Voor
Bart Vervoort, op het laatste moment
als invaller aangetreden, waren de
meeste deelnemers nog te sterk.
Vaak wel goede partijen, maar op het
beslissende moment ging het dan
toch nog mis. Met drie punten deed hij
toch niet voor spek en bonen mee.
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eindstand jeugdgroep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Djarah Kleiweg (W)
Lars Murre (W)
Joris van Winden (N)
Jeroen Box (IJ)
Marten Evengroen (IJ)
Jonathan Pilgram (M)
Arthur de Roode (M)
Harm Hoogeveen (IJ)
Peter Elffers (M)
Thomas Verstuyft (N)
Bart Vervoort (IJ)
Andrea van Velden (N)
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De verenigingsprijs voor het beste
totaalresultaat gemiddeld per deelnemer (excl. jeugd) ging naar WSV. Bij
zowel de invitatiegroep als de kandidatengroep boekte Moerkapelle het
invitatiegroep
WSV
De IJssel
Nieuwerkerk a/d IJssel
Moerkapelle

5,75
5,25
5,0
6,5

beste resultaat, maar dat werd te niet
gedaan door een superslechte score
in de vierkamp. De Waddinxveners
boekten bij zowel de invitatiegroep als
de kandidatengroep en de vierkamp
vierkamp

totaal

6,0
5,5
2,8
7,7

8,0
7,0
9,0
0

19,8
17,8
16,8
14,2

(M=Moerkapelle, MM=Messemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, W=WSV, IJ=De IJssel) (Aad)

9

9
8½
8½
7
7
6
5
4
4
4
3
0

het op een na beste resultaat en dat
was ruim voldoende voor de eerste
plaats.

kandidatengroep

webside: www.aphrodite-gouda.nl

tot
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ad multem wint eerste k.o. bekertoernooi
Twee spannende
halve finalepartijen bepaalden
wie in de finale
mochten aantreden in de strijd
om de eerste
K.O. beker.
Gerard van der
Wouden underdog tegen Léon Jacobse
hield met zwart zijn tegenstander knap
in bedwang. In een toreneindspel met
een pion minder kon hij tenslotte remise
afdwingen. In de noodzakelijke
snelschaak beslissingswedstrijd gaf hij
zich daarna bij voorbaat gewonnen. Er
werd niet meer gespeeld. In de tweede
halve finale had Hans Lodeweges met
de witte stukken Ad Multem behoorlijk in
de tang. Ad verdedigde zich met de rug
tegen de muur. In de tijdnoodfase rond
de 35e zet had dit succes toen Hans bij
een afruilactie mistastte en een stuk
moest inleveren. Het leidde dus uiteindelijk tot een finale waarop weinigen bij
aanvang hun geld op gezet zouden
hebben. Maar daarom niet minder leuk.
Léon Jacobse koos met zwart voor de
aanval, Ad Multem ging in de verdediging. Geen verrassing voor wie de speelstijl van beide finalisten kent. Een
gevaarlijke koningsaanval met een
torenoffer. Aannemen van dat offer leek
Ad te link en hij koos voor de verdediging. Verstandig want de aanval kon worden afgeslagen en hij hield er zelfs een
plus pion aan over. Toen daar in het
eindspel nog een kwaliteit bij kwam was
het pleit snel beslecht. Hieronder doet
ditmaal niet de winnaar maar de verliezer verslag van zijn ondergang. Hij meldt
ook dat het na twintig zetten al over had
kunnen zijn, want Ad had de toren best
kunnen nemen.
Ad Multem - Léon Jacobse
Finale k.o. bekercompetitie, 17-5-2010
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Pd4
Wellicht ongewoon, maar niet direct verkeerd. Als zwart slaat op e5, volgt 5. …
De7 waarna de pion teruggewonnen
wordt. Na 5. Pxd4 exd4 6. Pd5 Pxd5 7.
exd5. hebben beiden een dubbelpion op
de d-lijn in een ongeveer gelijke stelling.
5.La4 Pxf3+ 6.Dxf3 Lc5 7.d3 h6 8.Lb3
0–0 9.h3 c6 Wit heeft de f en g lijnen in
handen en die zijn moeilijk te ontnemen.
Dus daarom ligt het voor de hand rond
d5 door te gaan breken. 10.Le3 Lb4
11.Ld2 d6 12.0–0–0 a5 Na de lange
rokade is het niet meer noodzakelijk
meer ruimte via d5 te maken. De witte

stukken nu weinig ruimte en de zwarte
pionnen gaan het ze moeilijk maken.
13.a3 Lxc3 14.Lxc3 b5 15.d4 De7
16.dxe5 dxe5 17.Ld2 c5 18.Ld5 Pxd5
19.exd5 b4? 20.d6! Ik was teveel gefocust op het breken van de koningsstelling en had 20. d6 over het hoofd
gezien. Ik dacht dat 20. … Db7 op
dames ruilen uit zou lopen, en dat leek
me in deze stelling ook geen goed plan.
Daarom besloot ik 20. ... De6?? te spelen en daarmee de toren in te laten
staan. Dit geeft een gevaarlijke stelling
na 21. Dxa8 Da2, maar Fritz vond een
niet al te ingewikkelde redding met 22.
Le3 bxa3 23. Kd2 axb2 24. Tb1. Ik had
deze redding niet gezien en ook wit was
gezien de volgende zet niet zeker over
mijn blufzet.

21.axb4 e4? met 21. ... e4 zorg ik
ervoor dat ik een aantal pionnen
achterkom en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Waarschijnlijk had ik verder
moeten gaan met 21. ... Da2 en na 22.
Da3 axb4 23. Dxa2 Txa2 Dan staat wit
nog steeds iets beter, maar materieel
staat het in ieder geval weer gelijk en
waarschijnlijk wordt het nog hard werken
voor de winst. 22.Da3 cxb4 23.Lxb4
Ld7 24.Lc3 Tfc8 25.The1

25…Tc4 Er zijn maar weinig mogelijkheden om de torens in het spel te
betrekken. Helaas kan wit met deze
mogelijkheid ook forceren te ruilen. [Een
zet met een vraagteken, wanneer je
Fritz volgt. De computer gaat voor
25…a4 26.Td4 Df5 27.Tdxc4 Dxf2 28.
Te7 Lf5 en dan is het nog lang niet verloren (AvdB)] 26.Td4 Txd4 27.Lxd4 Tc8
28.Dxa5 Dxd6 29.De5 Dg6 30.Dg3 Bf5
31.Dxg6 Lxg6 Hier forceert wit ook nog
een dameruil en dan is het met twee
witte vrijpionnen tegen een (zwakke)
zwarte vrijpion alleen nog maar een
kwestie van een hoop zetten doen.
32.c3 Ta8 33.Lc5 Ta1+ 34.Kd2 Ta2? Ik
help wit nog even door mijn toren op te
laten sluiten 35.La3 Kh7 36.Ke3 f5
37.g3 Lf7 38.Kd4 Kg6 39.c4 Kf6 40.h4
Ke6 41.Kc3 Ke5 42.Kb3 Txa3+ 43.bxa3
Kd4 44.Td1+ Kc5 45.Td7 Lxc4+
46.Kc3 Le2 47.Txg7 h5 48.Tg5 Lg4
49.Txg4 hxg4 Een mooi offer om het
eindspel snel te winnen. Dit zorgt er
echter wel voor dat zwart nog een grapje
heeft. 50.h5 f4 51.h6

51…e3 Dit is het grapje, helaas kom ik
net één zet tekort om ook een dame te
halen. Wit blijft oplettend genoeg om de
koning erbij te halen. En daarmee is de
partij over. 52.Kd3 (1–0) (Léon/Aad)
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historisch overzicht deelname rsb-competitie
Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 681 wedstrijden
gespeeld met in totaal 5444 partijen. Hiervan 304 wedstrijden door De IJssel 1, 247 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 120 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90) en 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001). De totaalscore in deze
wedstrijden bedraagt 2605,5 bordpunten.
Hieronder de top van de ranglijst gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de daarin
behaalde punten.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Berg, A. vd
Berg, M. vd
Vink, P.
Dubois
Duine
Boonstra
Mandersloot *
Boere
Multem
Wouden, G. vd
Jong, de *
Pavoordt, vd
Veld, in 't
Scheepers †
Hees, v.*
Evengroen, J.*
Kolhoff *
Ordelman †
Visser
Macdaniël, A.
Lintelo, te
Dijk, v.
Lodeweges
Noomen
Heek*

289
249
237
226
225
198
196
189
172
163
154
126
122
116
115
106
104
102
96
85
78
77
73
71
70

145,5
149,5
120,5
101
111
107
127
79
89,5
86
67
74,5
70
56
57
72
47,5
55
62
39,5
47
37,5
35
31
34

De aantallen van de overige
deelnemers, voor zover behorend tot het
het huidige ledenbe¬stand:
Spee
Looren de Jong
Vuuren, v.
Macdaniël, Chr.
Jacobse, L.
Smirren, v.
Jacobse. J.
Meer, vd
Vink, J.
Kortrijk
Akrawi
Rietveld, B.
Wouden, L. vd
Jacobse, Jer.

65
61
47
43
31
31
29
25
23
15
9
4
4
1

35
32,5
25
25
19,5
10,5
20,5
11
11,5
9
9
0
3
0

19
18
15
15
10
2
2
2
1
2
1
1

15,5
8
9
7
6
1,5
0
1
1
0,5
0
0,5

Niet inbegrepen:
RSB-bekerwedstrijden
Evengroen, J. *
Pavoordt, vd
Berg, M.vd
Lintelo, te
Visser
Vuuren, v.
Ordelman †
Wouden, G. vd
Mandersloot *
Boonstra
Lodeweges
Akrawi
Multem
Dijk, v.
Evengroen, HJ*
Jacobse, J.
Jacobse, L.

Viertallencompetitie
24
19
18
15
10
9
9
7
7
5
5
2
2
1
1
1
1

12,5
7,5
11,5
10,5
6
4,5
4
2
1,5
2
2
2
1
1
0
0
0

Veld, in ‘t
Smirren, v.
Dubois
Meer, vd
Duine
Kortrijk
Rietveld, B.
Vink, P.
Wouden, G. vd
Wouden, L. vd
Jacobse, J.
Noomen

(* = oud-lid, † = overleden)
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léon jacobse beste
snelschaker bij
seizoenafsluiting
Twaalf deelnemers telde het snelschaaktoernooi(tje) waarmee het
schaakseizoen werd afgesloten. Een
voorronde in twee groepen van zes
deelnemers besliste over de plaatsing
voor de finalegroepen.
In de eerste groep verspeelde Pim te
Lintelo een halfje tegen Lotte van der
Wouden. Concurrent Léon Jacobse
deed hetzelfde tegen Aad van der
Meer. Onderling werd het remise en
daarmee plaatsten beiden zich voor
de vierkamp om de eerste plaats. In
de tweede groep liet Samir Akrawi
zich niet verrassen en won al zijn partijen. Gerard van der Wouden
eindigde hier als tweede, ondanks
verlies tegen Frank Penders, dankzij
winst in de onderlinge partij tegen
concurrent Mick van den Berg.
In de finale won Léon alle drie zijn
partijen. Pim werd met twee winstpartijen tweede en de derde plaats was
voor Samir met alleen winst tegen
Gerard. In de vierkamp om de plaatsen 5 t/m acht trok Mick aan het langste eind met driemaal winst. Sjaak in ’t
Veld werd zesde en Leen Boonstra en
Rien Duine deelden de zevende
plaats. Plaats negen ging naar Frank
Penders. Hij bleef in de laatste
vierkamp Aad van der Meer, Lotte van
der Wouden en Aad van den Berg
voor. (Aad)

ijsseldelegatie mist podium in nieuwerkerk aan de ijssel

Nieuwerkerk aan de IJssel was zaterdag
29 mei het toneel van het jaarlijkse door
SVN georganiseerde rapidtoernooi.
Onder de 64 deelnemers ook een delegatie van De IJssel. Samir Akrawi, Léon

Jacobse en Sjaak in ’t Veld
gaven acte de presence. Zeven
rapidpartijen van 20 minuten
beslisten over wie het eerst een
keuze mocht maken uit de welgevulde prijzentafel.
Zowel Samir als Léon speelden
daarbij een hoofdrol. In de vierde
ronde bleef de topper tussen
Samir en Top 12-winnaar Gerard
Nieuwenkamp onbeslist. In de
vijfde ronde wacht hem Dirk
Hoogland, jarenlang de sterkste
schaker bij SVN en meermalig
Top 12 winnaar. ‘Het werd een
spannende wedstrijd. Akrawi zette
Hoogland enorm onder druk. Menigeen
gaf geen cent meer voor zijn stelling. En
misschien was dat ook wel zo, maar op
miraculeuze wijze wist hij er toch nog
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een remise uit te slepen’ aldus het verslag op de website. Ook in de laatste
twee ronden, tegen Hans Ranft, tegenwoordig Krimpen aan de IJssel, en SVN
‘er Edo Pouwelse, kwam Samir niet
verder dan remise. Met 5 punten
eindigde hij tenslotte op een gedeelde
vierde plaats op gelijke hoogte met
Léon. Na remise tegen Hans Ranft in de
derde ronde en, net als in het Top 12toernooi, opnieuw verlies tegen Edo
Pouwelse in de vierde ronde, brachten
overwinningen in de laatste twee ronden
hem eveneens op 5 punten. Voor Sjaak
bleef de teller stilstaan op drie punten.
Goed voor een gedeelde 39e plaats.
De toernooiwinst was voor Dirk Hoogland met 6,5 punten. Hans Ranft en
WSV ‘er Hans van Woudenberg deelden
de tweede plaats met 5,5 punten. (Aad)
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plezier overtreft resultaten op nk jeugd
Teleurstellende resultaten voor jeugdkampioene Lotte van der Wouden bij
de meisjes C op het NK in Haarlem.
Niet onverwacht, want met haar rating
van 1275 was zij nummer zeventien
van de achttien deelneemsters. Na
een super zwak optreden in de eerste
partij, waarin zij werd weggespeeld,
was de vrees voor een blijvende nul
reëel. In het vervolg ging het wel
beter. Er kwamen remise kansen en
zelfs winstkansen, maar door blunders
werden die om zeep geholpen.
Belangstellenden konden dit thuis via
internet (meestal) op de voet volgen.
Zij zagen onder andere navolgende
partij tegen Mia Rosa Hupkens, lid
van SV Bergen uit Noord-Holland.
Een deelneemster met al de nodige
ervaring, vorig jaar veroverde zij de
achtste plaats. Lotte speelt hier met
wit.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5
5.Lb3 Lb7 6.Pc3 Pf6 7.d4 exd4
8.Pxd4 Pe5 9.Lg5 h6 10.Lh4 Pg6
11.Lxf6 Dxf6 12.Pd5 De5 13.0–0 Ld6
14.Pf3 Dh5

15.Te1 Met 15.e5 had Lotte hier haar
tegenstander kunnen verrassen. Die
kan zich dan alleen redden met 15...
15...Lc5 (15...Lxe5 of 15...Nxe5
16.Re1) 16.Pxc7+ Kd8 17.Pxa8 Pf4
18.a4 (18.e6 fxe6 19.Te1 Ph3+)
18...Lxa8 19.axb5 Dg6. 15...Tc8 16.e5
Lc5 17.Pd4? [17.Pf6+ is aangemeld
als schaakmoment.] 17...Dh4?

44...Txg3+? 44...Txd3 45.Txg2 Txb3.
45.Txg3 Tb4 46.Td3 c5 47.Td6+ Ke7
48.Td3 Tb6 49.Tc3 Tc6 50.Tc4 Ke6
51.b4 Kd5 52.Txc5+ Txc5 53.bxc5
Kxc5

17...Dxd1 18.Taxd1 Lxd4 19.Txd4 c5
en de loper op b3 wordt ingesloten.
18.c3 0–0 19.Df3? Dit kost een pionnetje. Met Dc2 of Dd3 was de stand
nog in evenwicht. 19...Lxd4 20.cxd4
Dxd4 21.Pe7+ Mooi gevonden, maar
Pf6+ ziet er toch nog beter uit.
21.Pf6+ gxf6 22.Dxb7 Pxe5 23.Dxa6
c6 24.Tad1 Dxb2 25.Db6. 21...Pxe7
22.Dxb7 Dxb2? 22...Pc6 23.Tad1
(23.Dxa6 Tb8 24.Tad1 Dxb2)
23...Dxb2 24.Txd7 Pxe5. 23.Dxa6 b4
24.Db5 Een prima zet. Wit gaat de
pion terugwinnen. 24...Pc6 25.Tad1
Pd4 26.Dxb4 Pxb3 27.Dxb3 Dxb3
28.axb3

Wie is het beste in het eindspel?
28...Tfd8 29.h3 Kf8 30.f4 Ke7 31.g4
Tb8 32.Te3 Tb4 33.Tf3 Tdb8
34.Tdd3 La8 35.Kg2 Ta3 36.Rc3 c6
37.h4 Te4 38.g5 hxg5 39.hxg5 Ta2+
40.Kg3 Td4 41.Kg4 Ke6 42.Th3 g6
43.Tcd3 Tg2+ 44.Thg3 De verkeerde
toren, maar zwart profiteert niet

54.f5?? Jammer!!! Een fatale fout. Na
Kg3 of Kh3 is remise een zekerheid.
54...Kd5 55.Kf4 Kd4 (0–1)
Een winstpartij tegen de zwakste deelneemster leek lang het enige positieve
resultaat. In de laatste ronde verraste
zij echter met een mooie remise tegen
Willemijn Voogt, de vertegenwoordigster van de Leidse Schaakbond, met
een rating van 1790 de nummer twee
van de plaatsingslijst.
Uiteindelijk werd het eindresultaat een
17e plaats met 1,5 uit 9 en een TPR
van 1016. Niet echt super dus.
Ondanks het tegenvallend resultaat
had Lotte het prima naar haar zin. Zij
heeft het nodige opgestoken en als zij
volgend jaar weer een kans krijgt zal
het zeker beter gaan. Het toernooi
was uitstekend georganiseerd, zowel
voor deelnemers als toeschouwers en
een bezoekje aan een volgende editie
kan van harte worden aanbevolen. Zij
die van de partij waren hebben er het
nodige geleerd en hebben nu al weer
zin in een volgend optreden.
(Gerard/Aad)

spaaractie voor verenigingen in moordrecht geprolongeerd
Vanaf maandag 13 september tot en met zaterdag 23 oktober kunnen de klanten van Super De Boer Van
Houwelingen BV in Moordrecht weer geld verdienen voor hun vereniging. Voor elke besteding van 20 euro krijgen
zij een muntje ter waarde van 20 eurocent. Dat muntje kan worden gedeponeerd in een spaarpijp van een van de
deelnemende verenigingen. Ook ditmaal zal De IJssel zich hiervoor weer aanmelden. Dus leden uit Moordrecht
overtuig uw familieleden, buren en kennissen dat de spaarpijp van De IJssel de beste plaats is voor hun muntjes.
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pim te lintelo prolongeert
clubtitel
Met zes overwinningen op rij stevende
Pim te Lintelo linea recta af op de
clubtitel. Concurrent Frank Visser
kreeg geen kans. Hij werd geklopt in
de onderlinge partij en moest vervolgens ook nog remises toestaan aan
Ad Multem en Rien Duine. Het verschil liep uiteindelijk op tot circa 150
punten. Vrijwel hetzelfde verschil was
er tussen de plaatsen twee en drie.
De kanshebbers maakten er geen
echte strijd van. Hans Lodeweges
kwam in het geheel niet meer in actie
en mede door hun betrokkenheid bij
de k.o. bekercompetitie bleef de teller
voor Ad Multem en Léon Jacobse
staan op respectievelijk een en twee
partijen. Ad behield daardoor zijn
voorsprong en zijn derde plaats. De
volgorde in de top tien bleef vrijwel
zoals die was na vier speelperiodes.
Alleen Rien Duine klom nog een
plaatsje ten koste van Justin Jacobse.
Hij sloot een prima seizoen af met de
achtste plaats.
Wat wisseling van posities was er wel
in de groep hieronder. Gerard van der
De stand:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

Wouden zakte na drie nederlagen van
plaats 11 naar plaats 14.
Opzienbarend was zijn vijf zetten nederlaag tegen Bernard Evengroen (zie
kader). Die elfde plaats ging nu naar
Arie Macdaniël die een uitstekend
seizoen afsloot met twee winstpartijen
en een remise. Voor Wim van Vuuren
waren de toppers te sterk. Met drie uit
vier, waaronder een reglementaire
winst vanwege onverwachte absentie
van Leen Boonstra, handhaafde hij
zich op de twaalfde stek. Een sterke
finish was er voor Sjaak in ’t Veld. Met
4,5 uit 6 klom hij van plaats 15 naar
plaats 13. Alleen tegen Arie Macdaniël
werd het een nul. Met nog twee remises bracht Hans Kortrijk zijn totaal op
twaalf. Tegen Wim van Vuuren bleek
zelfs een kwaliteit achter geen probleem om het halve punt binnen te
halen. Vervolgens weinig wijzigingen
in de ranglijst. Leen Boonstra, toch al
bezig aan een slecht seizoen, kreeg
ook nog eens een reglementaire nul
tegen Wim van Vuuren. Vanwege
gebruik van een verouderd e-mail-

Tweede titel.

adres kwam zijn afmelding niet aan.
Dankzij een score van 3,5 uit 4 klom
Teus Boere nog een paar plaatsen.
Dat ging ten koste van Aad van der
Meer die met zijn 1 uit 4 terrein moest
prijsgeven. Een uitstekende finish was
er van Lotte van der Wouden met viermaal winst en een remise. Alleen
tegen Jan Vink ging het mis. Frank
Penders wilde en kreeg in Aad van
der Meer en Panc Vink wat sterkere
tegenstand, maar die bleken toch nog
een maatje te groot. Voor Bastiaan
Rietveld en Sydney Siahaya bleef het
bij winst tegen Cor IJsselstijn en dat
was ook degene die dit seizoen het
zoet van de overwinning ontbeerde.

gr

resultaten vanaf ronde 25

gt

avc na

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

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

FV 1, LJ 1, AB 1, WV 1, RD 1, GW 1
PL 0, WV 1, RD 0,5, AM 0,5, MB 1
FV 0,5

1x
-

-

1828
1783
1738
1813
1753
1798
1708
1634
1723
1604
1544
1679
1619
1694
1514
1589
1664
1469
1454
1484
1499
1380
1365
1440
1425
1395
1343
1335
1350
1320

1955
1914
1831
1855
1783
1831
1768
1715
1690
1663
1683
1648
1621
1592
1561
1573
1478
1447
1424
1387
1394
1378
1355
1334
1281
1377
1200
1006
1112
882

94
89
80
82
75
80
73
68
66
63
65
62
60
58
55
56
49
47
46
44
44
43
42
41
38
43
34
26
30
22

1872
1717
1582
1488
1486
1421
1411
1350
1283
1264
1232
1218
1147
1140
1053
1041
961
915
847
821
811
767
756
739
673
619
506
503
492
364

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

-

1x
5x**
6x*
4x**
6x
3x
4x
2x
3x
2x*
3x
1x
1x
2x
2x
2x
3x
5x
1x
2x
2x
6x
5x
1x
4x
3x

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig ( * miv geen deelname vanwege k.o. bekerwedstrijd), avc=afwezig voor club,
r=reglementair
Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.
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Op basis van de ranglijst wordt ook na
elke periode van zes speelronden een
periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld. De deelnemers
zijn hiervoor op basis van KNSB rating
(1/9/2009) 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 vijfde periode:
Pim te Lintelo (A), Mick vd Berg (B),
Arie Macdaniël (C) en Lotte vd
Wouden (D).

clubkampioenschap 2000-2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ronald Mandersloot
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Pim te Lintelo

Jan Evengroen
Ronald Mandersloot
Theo van Herk
Theo van Herk
Pim te Lintelo
Gerard vd Wouden
Pim te Lintelo
Henk-Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Frank Visser

Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Frank Visser
Jeroen Eijgelaar
Frank vd Pavoordt
René Ordelman
Frank Visser
Frank Visser
Justin Jacobse
Léon Jacobse
Ad Multem

voorzitter in vijf zetten onderuit
Dit was de kop van het schaaknieuws in Het Kanaal, het regionale weekblad van de Zuidplas, van 21 mei:
‘Of het een clubrecord was, daar rept het persbericht van schaakclub De IJssel uit Moordrecht niet over,
maar bijzonder is het wel. Voorzitter Gerard van der Wouden koos tegen Bernard Evengroen
voor een alternatieve partij-opzet. Dat ging niet helemaal goed,
al na vijf zetten verloor hij een stuk en gaf op.’
Het resulteerde in de nodige bijval en commentaar uit Moordrecht, zoals onderstaande brief van
Judith Potters aan Gerard die vergezeld ging van het krantenknipsel:
‘Ik vroeg me af of je dit krantenartikel al had. Het lijkt me mooi voor je plakboek. Een hele lange tijd geleden
heb ik een enerverende partij tegen je gespeeld. Op slag was ik verliefd op je. Daardoor was het
voor mij ontzettend moeilijk om mijn slechte stelling op te geven. Na opgave zou je uit
mijn directe blikveld verdwijnen, dit was voor mij onverteerbaar.
Alsnog wil ik excuses voor mijn onsportiviteit aanbieden.
Mede hierdoor heb ik bijzonder veel respect voor je dat je een verloren stelling zo snel opgeeft.
Een hartelijke groet uit bejaardenhuis Hoge ovens.’
Hieronder het partijtje Bernard Evengroen-Gerard van der Wouden:
1. e4 e5 2.Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Pxd4 Lc5 5. Le3

5…d5?? 6. Pxc6! (1-0)
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henk-jan evengroen overtuigend winnaar van de zilveren dame
In de inhaalwedstrijd voor de derde ronde
van het toernooi om de Zilveren Dame
tussen Henk-Jan Evengroen en Justin
Jacobse sneuvelde de titelverdediger met
7-2. Alleen bij het snelschaken was hij de
sterkste. Met 21 punten behoorde HenkJan daarmee met Pim te Lintelo (23,5),
Samir Akrawi (23) en Leon Jacobse (20,5)
tot de voornaamste kanshebbers voor de
toernooizege.
In de vierde ronde de eerste onderlinge
confrontaties. In het duel tussen de koplopers kreeg Samir het tegen Pim niet cadeau,
maar toch behaalde hij met 7,5-1,5 een
ruime overwinning. Alleen in de rapidpartij
met 20 minuten bedenktijd moest hij met

remise genoegen nemen. Henk-Jan boekte
eenzelfde uitslag tegen Léon en werd daardoor zijn naaste belager. Dankzij een 7-2
tegen Arie rukte Frank op naar de vierde
plaats.
Met een overtuigende 7-2 zege tegen
Samir veroverde Henk-Jan in de vijfde
ronde de koppositie. Alleen in de uurpartij
werden de punten gedeeld. Met een 100%
score tegen Frank bleef Pim in de race
voor de eindzege. Dankzij een 9-0 tegen
Rien heroverde Léon de vierde plaats.
Stand bij het ingaan van de laatste ronde:
1. Henk-Jan 35,5, 2. Pim 34, 3. Samir 32
en 4. Léon 31.
Met een 4-5 nederlaag in de laatste ronde

tegen Pim zou Henk-Jan hem voor blijven,
maar dan was de kans groot dat hij door
Samir zou worden voorbijgestreefd. Die
speelde de laatste ronde tegen Leen en bij
een 9-0 zou die op 41 punten komen. Een
zege van minimaal 6-3 tegen Pim was derhalve noodzakelijk om zeker te zijn van de
toernooiwinst. En dat lukte. Na tweemaal
winst speelde verlies bij het snelschaak
geen rol meer, de 7-2 was goed voor 42,5
punten. Samir pakte inderdaad 9 punten en
werd daardoor tweede. De derde plaats
ging naar Léon die een prima gespeeld
toernooi afsloot met een 8,5-1,5 tegen
Frank.

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

Henk-Jan Evengroen
Samir Akrawi
Leon Jacobse
Pim te Lintelo
Rien Duine
Leen Boonstra
Frank Visser
Arie Macdaniël

60
18
18
20
14
14
18
8
6

20
16,5
13,5
10,5
12
9
7,5
13,5
6

Voor de overige deelnemers restte na de
derde ronde de strijd om de Hoekveldtrofee. Verhindering maakte op voorhand
een aantal deelnemers kansloos voor de
eindoverwinning. Om uiteenlopende redenen moesten Aad en Mick van den Berg,
Justin Jacobse en Hans Kortrijk een aantal
ronden verstek laten gaan. Kanshebbers
voor de eindzege werden daardoor Bernard
Evengroen, Hans Lodeweges, Ad Multem
en Gerard van der Wouden.
In de vierde ronde speelde Justin nog mee
en hij pakte na een 6-3 zege tegen Bernard
de leiding. Met een maximale winst, 9-0,
tegen Bastiaan Rietveld, werd Ad zijn

5
8
10
8
10
7
2
4
10

afw

2

totaal
42,5
41,5
38,5
36
32
27,5
25,5
22

naaste belager. Hans Kortrijk verloor tegen
Gerard alleen zijn 20 minutenpartij en behoorde op dat moment darmee eveneens nog
tot de kanshebbers. Dat gold ook voor
Hans Lodeweges die Panc Vink met 7-2
aan het mes reeg.
Na een 7-2 zege tegen Ad nam Hans Lodeweges in de vijfde ronde de koppositie over
met 25,5 punten. Dat betekende 3,5 punten
voorsprong op Ad. Ook Aad van der Meer
kwam na een verassende 7-2 zege tegen
Mick van den Berg op 22 punten. De winst
van 5,5-3,5 van Gerard tegen Bernard bracht
hen op plaats vier en vijf met respectievelijk
4,5 en 4 punten achterstand op Hans.

eindstand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hans Lodeweges
Ad Multem
Sjaak in 't Veld
Gerard vd Wouden
Lotte vd Wouden
Wim van Vuuren
Bernard Evengroen
Justin Jacobse
Hans Kortrijk
Aad vd Berg
Aad vd Meer
Jan Vink
Panc Vink
Mick vd Berg
Cees Kaijser
Sydney Siahaya
Teus Boere
Christian Macdaniël
Frans Dubois
Bastiaan Rietveld
Frank Penders
Willem Schouten
Ton van Smirren
Cor IJsselstijn

60
18
10
12
8
8
14
8
10
8
8
10
10
8
6
8
4
2
4
8
4
8
4
0
0

20
10,5
9
7,5
12
6
6
10,5
3
3
7,5
9
6
6
4,5
6
6
3
3
3
3
0
0
3
0

5
8
8
6
6
8
4
5
6
4
3
3
0
3
4
2
4
3
2
0
2
0
0
4
0

afw
2
2
4
4
8
4
4
2
4
2
2
8
6
4
4
4
8
2
0

totaal
36,5
29
27,5
26
26
24
23,5
23
23
22,5
22
20
19
18,5
18
16
16
15
13
13
12
12
7
0
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Met een 9-0 tegen Aad van der Meer
verzekerde Hans zich in de laatste ronde
van de eerste plaats en werd daarmee voor
een jaar bezitter van de Hoekveldtrofee. De
tweede plaats ging naar Ad die Bernard
alleen remise in de uurpartij moest toestaan. Gerard klopte Wim van Vuuren met 54, maar dat was niet voldoende voor de
derde plaats. Die ging naar Sjaak in ’t Veld
die hem na een 9-0 tegen Frank Penders
nog net passeerde. Dankzij een dubbele 90 tegen Ton van Smirren in de vijfde en
Panc Vink in de zesde ronde, legde Lotte
van der Wouden beslag op de vijfde plaats.
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rsb-competitie 2010/11 uitdaging voor gepromoveerde teams
Alle drie de teams deden een stapje
omhoog en krijgen dus te maken met
sterkere tegenstand. Gemeten naar de
gemiddelde rating waarmee de teams dit
seizoen opereerden (IJssel 1 1800,
IJssel 2 1680, IJssel 3 1460) zal het niet
gemakkelijk worden om zich op het
hogere niveau te handhaven. Het eerste
team zal het naar alle waarschijnlijkheid
zonder Samir Akrawi moeten doen. Het
eerste van SO Rotterdam lokt en dat is
iets waar hij qua ambitie en speelsterkte
geen nee tegen kan zeggen. Een verzwakking die door werkt naar de overige
teams.
In de 1e klasse B lijken de reserves van
Dordrecht en Erasmus de grootste kans-

hebbers. Hoewel dat voor wat betreft
Erasmus nog een vraagteken is. Bij het
eerste team vertrekken drie spelers en
dat zal zijn gevolgen hebben. Niet alleen
voor het tweede, maar ook voor het vierde en vijfde team, tegenstanders van De
IJssel 2 en 3. Het uit de promotieklasse
gedegradeerde Nieuwerkerk ad IJssel
moet het zonder kopman Gerard
Nieuwenkamp gaan doen en dat is een
aderlating. De overige teams doen op
papier weinig onder voor het eerste van
De IJssel. Bij Messemaker vertrekken
drie spelers uit de eerste teams, ook dat
zal zijn gevolgen hebben.
Ook voor De IJssel 2 moet het In klasse
2D mogelijk zijn de degradatieplaatsen

te ontlopen. Bij WSV 2 is Jeroen
Eijgelaar vertrokken (naar Nieuwerkerk
ad IJssel?). Kanshebbers voor de topplaatsen lijken het uit de eerste klasse
gedegradeerde vierde team van RSR
Ivoren Toren en Hendrik Ido Ambacht 1.
Gezien de gemiddelde ratings wacht De
IJssel 3 een zwaar seizoen.
Mogelijkheden liggen er wellicht tegen
het vierde van WSV, Erasmus 5 en
Hendrik Ido Ambacht 2.
Hieronder de voorlopige indeling met
speeldata en posities en gemiddelde
rating in de voorgaande competitie.
(Aad)

1e klasse B

2e klasse D

3e klasse B

ma 4/10 (u)
di 2/11 (u)

Erasmus 2
Nieuwerkerk
ad IJssel 1

ma 22/11 (t) Dordrecht 2
di 11/1 (u)
ma 14/2 (t)

2e 1843
D

1830

3e 1860

vr 24/9 (u)

Het Houten
Paard 1

P

1636

ma 11/10 (t) 3 Torens 2

P

1591

di 9/11 (u)

Nieuwerkerk
ad IJssel 2

Papendrecht/
Alblasserdam 1

6e 1806

Krimpen ad
IJssel 3

ma 29/11 (t) Hendrik Ido
Ambacht 1

P

vr 4/2 (u)

do 17/3 (u)

WSV 1

ma 4/4 (t)

Messemaker
1847 3

1782

1778

4e 1727

RSR Ivoren
Toren 4

D

do 3/3 (u)

WSV 2

6e 1702

ma 21/3 (t)

Erasmus 4

3e 1659

6e 1795
P

6e 1681

1716

wo 6/10 (u)

SO Rotterdam 5

4e 1636

di 2/11 (u)

Hendrik Ido
Ambacht 2

7e 1545

ma 22/11 (t) WSV 4

7e 1482

do 13/1 (u)

Onesimus 2

D

ma 14/2 (t)

Erasmus 5

6e 1518

1576

ma 14/3 (u)

Eeuwig Schaak 1 D

ma 4/4 (t)

Charlois
Europoort 6

1616

4e 1589
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weer een evengroen jeugdkampioen
De laatste tien jaar ging het jeugdkampioenschap vijfmaal naar huize
Evengroen. Toen nam Lotte van der
Wouden de heerschappij over, maar
dit seizoen ging de titel weer naar
Evengroen, Marten werd in navolging
van zijn broers Henk-Jan en Bernard
de nieuwe jeugdkampioen.

Na opnieuw een 100% score in de
laatste vijf wedstrijden liet hij er geen
twijfel over bestaan. Marten werd de
opvolger van Lotte van der Wouden.
Jeroen, die nogmaals een partij tegen
de nummer een verloor, bleef tweede.

Harm leed naast verlies tegen de
nieuwe jeugdkampioen ook nog een
verrassende nederlaag tegen Lennaert, maar dankzij ook drie overwinningen bracht dat zijn derde plaats
niet meer in gevaar. Neal klom nog
twee plaatsen. Niet alleen verloor hij
zelf maar een (tegen Jeroen) van zijn
vijf partijen, maar zijn concurrenten
Bart en Tim verspeelden de nodige
punten. Bart verloor de onderlinge
partij tegen Neal maar verloor daarnaast nog drie van zijn zes laatste
partijen. Tim verloor zelfs vier van zijn
vijf partijen. Daarbij trof hij het niet,
want dat waren net alle toppers. Hij
zakte daardoor van de vijfde naar de
tiende plaats. Een uitstekend competitieslot was er voor Maikel en Martijn
met respectievelijk 3 uit 4 en 4 uit 6 en
zeker ook voor Lennaert met 5 uit 6.
Een mooie winstpartij tegen Harm,
alleen Neal was hem in de allerlaatste
wedstrijd de baas. Hij klom daardoor
van plaats 13 naar plaats 8. Steven
speelde nog maar twee wedstrijden,
winst tegen Denise en verlies tegen

Martijn, en dat kostte een paar plaatsen. Carl won wel mooi van Bart,
maar tegen Jeroen, Lennaert en
Martijen, die ook hoger op de ranglijst
staan, dolf hij het onderspit. Denise
gaat stoppen met schaken. De motivatie was er dus niet echt meer, alleen
winst tegen Jean Fritz en remise
tegen Silvan. Daardoor bleef zij nog
net het beste meisje, want Bonne, die
al maar klimt op de ranglijst, eindigde
nog net onder haar. Zij sloot af met
overwinningen tegen Oliver, Mohammed en Casper. Jean Fritz was de
deelnemers die onder hem staan
(Mohammed, Max, Casper) wel de
baas, maar tegen de bovenste helft
van de ranglijst (Carl, Denise, Tim)
lukte het nog niet. In de staartgroep
moeten de winstpunten vooral gepakt
worden in onderlinge partijen. Vooral
Casper was hier het kind van de
rekening. Voor Silvan was de remise
tegen Denise een mooie opsteker en
Max pakte nog een puntje tegen
Oliver.

de eindstand na 29 speelronden
score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Marten Evengroen (D)
Jeroen Box (D)
Harm Hoogeveen (D)
Neal Twigt (F)
Bart Vervoort (D)
Maikel Terlouw (C)
Martijn van Noort (G)
Lennaert Macdaniël (D)
Steven Brandsma (E)
Tim in ’t Veld (D)
Carl Schiebroek (E)
Denise Reijm (C)
Bonne Jongsma (D)
Jean Fritz Boom (E)
Donald Huysen (D)
Daniël Rook (C)
Mohammed Karrouni (F)
Silvan de Berg (E)
Max Palsgraaf (F)
Oliver Sietsma (D)
Casper Liem (G)

822,0
754,0
575,3
558,2
487,0
483,0
481,8
454,0
449,2
449,0
384,0
373,3
371,5
362,3
340,5
275,0
273,7
272,2
190,5
157,2
92,3

wd

w

r

v

23
23
17
28
26
18
27
23
22
23
24
22
23
26
20
12
21
19
25
14
13

20
19
11
17
13
11
14
12
10
11
9
6
8
10
8
4
7
6
5
0
0

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

2
4
6
10
11
7
12
9
9
12
9
10
8
14
10
8
11
8
17
11
12

In afwachting van de prijzen.

De beker voor het clubkampioenschap ging dus naar Marten Evengroen, Maar daarnaast waren er ook bekers voor de winnaars in elke leeftijdscategorie. Dat waren Maikel (C), Marten (D), Steven (E), Neal (F) en Martijn (G).
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jeugd te sterk voor ouders en jeugdschaakleiding
Op de slotavond bond de jeugd de strijd aan met de ouders en de jeugdschaakleiding in het ouder-kind toernooi. Sommige ouders wisten van wanten, Vader
Boom klopte Lennaert, vader Twigt won van Tim en vader Liem van Denise. Het
merendeel moest het echter afleggen tegen de jeugd, ook de jeugdschaakleiding
maakte er een potje van. Mick verloor van Maikel, Sjaak van Jeroen en Gerard
dolf in een simultaantje het onderspit tegen Casper en speelde remise tegen
Silvan. Einduitslag 9,5-5,5 voor de jeugd. (Aad)

jeugdclubkampioenschap 2000-2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Stefan Mandersloot
Henk-Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Jerry Bakker
Mischa Grasmeijer
Bernard Evengroen
Bernard Evengroen
Bernard Evengroen
Lotte vd Wouden
Lotte vd Wouden
Marten Evengroen

Henk-Jan Evengroen
Bas Meijers
Ruben Evengroen
Henk ten Hove
Jerry Bakker
Sjoerd Keizer
Sjoerd Keizer
Jerome Jacobse
Marten Evengroen
Sydney Siahaya
Jeroen Box

onrecht?
Op de clubavond van 26 oktober werd
een partij gespeeld voor de clubcompetitie
tussen Justin Jacobse en Wim van Vuuren.
In de slotfase kon Justin met een stuk
tegen twee pionnen in het voordeel de
weg naar de winst niet vinden.
Desondanks werd een remiseaanbod niet
aangenomen. Toen hij vervolgens echter
zijn stuk verspeelde en ook nog eens in
tijdnood kwam kon hij alleen door een
afgedwongen herhaling van zetten aan
een nederlaag ontsnappen.
De uitslag remise leidde echter tot een
protest van Wim van Vuuren. Die was in
de veronderstelling dat hij de partij vanwege tijdsoverschrijding van zijn tegenstander had gewonnen en constateerde
pas later dat dit niet het geval was. Nadat
herhaald overleg met wedstrijdleider op
de bewuste avond, Ton van Smirren, niet
tot het gewenste resultaat leidde wendde
hij zich tenslotte tot het bestuur. ‘Als men
als speler wordt betrokken bij grote tijdnood en je bent van mening dat je eeuwig
schaak binnen bereik hebt, dan moet je
snel reageren, de klok stil zetten en de
wedstrijdleider raadplegen. Reageert men
niet, dan raakt de tijd op en dan wordt de
partij beslist door tijdsoverschrijding’ aldus
Van Vuuren.
Omdat normaliter in sportwedstrijden de
beslissing van de wedstrijdleider bindend
is, had het bestuur het protest voor kennisgeving kunnen aannemen en het daarbij kunnen laten. Er zijn tenslotte vele
voorbeelden van wedstrijden die werden
beslist door een niet reglementaire beslissing van de arbiter of wedstrijdleider. Daar
gelaten of dit hier het geval was. Bij het
wk voetbal werd een zuiver doelpunt door

Ruben Evengroen
Pieter Verduijn
Bas Meijers
Mischa Grasmeijer
Bernard Evengroen
Mischa Grasmeijer
Arie Macdaniël
Arie Macdaniël
Anneloes Keizer
Marten Evengroen
Harm Hoogeveen

de wedstrijdleiding niet toegekend omdat
zij niet hadden waargenomen dat de bal
de doellijn had gepasseerd. Een feit dat,
zoals uit tv beelden kon worden vastgesteld, duidelijk wel het geval was. Eerder
leidde in een voor deelname aan het wk
voetbal beslissende wedstrijd tussen
Frankrijk en Ierland een handsbal tot een
doelpunt voor Frankrijk, dat zich daardoor
plaatste voor de eindronde. Een onterechte treffer, die door vele toeschouwers
waargenomen werd, maar niet door de
wedstrijdleiding. Protesten van Ierland bij
de FIFA werden afgewezen. Een sporter
moet tegen onrecht kunnen was mede
naar aanleiding van deze arbitrale blunders een uitspraak van een commentator.
Desondanks besloot het bestuur, dat zelf
die bewuste clubavond afwezig was vanwege een RSB-wedstrijd van De IJssel 2
in en tegen Maassluis, een onderzoek in
te stellen naar de gang van zaken bij de
betreffende partij. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mick van den Berg en Rien
Duine. Hun conclusie was dat er wel
degelijk een geldige remiseclaim had
plaatsgevonden voordat de bedenktijd
was overschreden, maar dat dit op dat
moment waarschijnlijk niet tot Van Vuuren
was doorgedrongen. De uitslag remise
was naar hun mening correct. Die conclusie
werd door het bestuur overgenomen.
Daar kon Van Vuuren niet mee instemmen. De commissie had zijns inziens de
hoofdzaken niet onderzocht. Hij bleef van
mening dat de spelregels onjuist waren
toegepast. Naar de mening van het
bestuur was het rapport voldoende duidelijk: ‘Er van uitgaande dat betrokkenen de
waarheid spreken is er wel degelijk sprake van een remiseclaim op grond van herhaling van zetten. De wedstrijdleider was
daarbij ter plaatse, een noodzaak tot het
stilzetten van de klok (niet verplicht, zie
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art. 9.5 FIDE reglement), was er derhalve
niet.’
Omdat Van Vuuren desondanks de uitslag bleef betwisten raadpleegde het
bestuur zekerheidshalve Arrian Rutten,
nationaal arbiter en ex wedstrijdleider van
de RSB-competitie. Die concludeerde dat
op het moment dat de wedstrijdleider constateert dat de remiseclaim terecht is de
partij is beëindigd. Het doorlopen van de
klok en het vallen van de vlag speelt dan
geen rol meer.
Door Van Vuuren werd die uitspraak
betwist. Volgens hem was er geen sprake
van een remiseclaim (omdat die via de
wedstrijdleider moet lopen) en had de
wedstrijdleider zich in het geheel niet met
de partij bemoeit.
Het bestuur bleef bij zijn standpunt maar
stelde dat, indien hij kon aangeven op
basis van welk artikel hij meende in zijn
recht te staan, het bestuur het besluit
zonodig wilde heroverwegen. Na bestudering van het reglement beriep Van Vuuren
zich op artikel 10 (Versneld beëindigen).
Het bestuur raadpleegde opnieuw Arrian
Rutten. Die bleef bij zijn standpunt. Artikel
10 is hier niet van toepassing. Met dat
laatste is Van Vuuren het kennelijk eens,
want in een laatste reactie op 24 juni
waarin hij een aantal artikelen opsomt op
grond waarvan hij in zijn recht meent te
staan, ontbreekt het bewuste artikel 10.
Verwijzend naar vier artikelen handhaaft
hij echter zijn conclusie dat het bestuursbesluit in strijd is met de bestaande regelgeving.
Misinterpretatie van regels, misplaatste
halsstarrigheid, onrechtvaardige behandeling? Het oordeel is aan de lezer. Met de
uitspraak van de deskundige achter de
hand ziet het er niet naar uit dat het
bestuur het besluit zal herzien. (Aad)
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uit de media
Bedroevend. Een cartoon in SchaakMagazine nummer 2 en een artikel
over het secondantenwerk van Jan
Smeets en Erwin L’Amie in nummer 3
is alles wat je het Nederlandse Bondsblad terugvindt over de wk-match
tussen Anand en Topalov. Ook in de
dagbladpers was de schaakmatch
geen topper, maar aandacht was er
wel. ‘Tijger in het hol van de leeuw’
kopte AD Sportwereld boven een
artikel op 1 mei. Het gaat over het vermeende thuisvoordeel van Topalov.
Dreigt de thuisspeler ten onder te
gaan dan zou het voor Anand best
rumoerig kunnen worden in Sofia,
verwacht auteur Hans Klippus. Dat
viel achteraf best mee.
In zijn kolom in de Telegraaf (1/5)
vond Hans Böhm dat een wk-schaken
anno 2010 een strijd is van mens en
machine tegen mens en machine. ‘De
secondanten die vroeger zelf alles
moesten uitvinden achter het houten
schaakbord, zien we nu eendrachtig
samenwerken met diverse programma’s. Een schakershol is niet meer
gevuld met rook en alcoholische drank
maar met beeldschermen en fris. De
strijd is complexer geworden: wie
heeft de beste schaakcomputer en
wie kan daar het beste mee omgaan?
Voorlopig kunnen we ons troosten met
de gedachte dat de emotionele sportieve element uiteindelijk toch nog de
doorslag geven. Als er iets nieuws op
het bord komt, beslissen nog steeds
de zenuwen en het goed aanvoelen
van gevaar de uitslag. In de tijdnoodfase kan gelukkig nog steeds van
alles gebeuren; we blijven mensen.
Maar het moment in de partij dat de
spelers op zichzelf zijn aangewezen,
schuift steeds verder op.’
De beslissing van de match viel in de
laatste partij. Bij gelijk eindigen
zouden er partijtjes met beperkte
bedenktijd volgen en daarvoor werden
de kansen van Anand hoog ingeschat.
‘Wellicht daarom koos Topalov voor
een krankzinnige strategie: de
kamikaze koningsaanval. Dat wil
zeggen, hij liep met zijn kale koning
het vijandelijke gebied in waar een
leger van dame, twee torens, een
ijzersterke loper en nog wat pionnen
hem likkebaardend stonden op te
wachten’ aldus Hans Böhm in de
Telegraaf van 15 mei. Ook Kasparov
vond in zijn rubriek in NIC 2010/4 dat
Topalov in die partij te veel risico nam.
Wellicht mede ingegeven door de ver-

rassende keuze van het damegambiet
door Anand als opening in die laatste
partij. Een aanbeveling van…juist,
Kasparov.

worden - al is het maar door een
kleine verwijzing op de steen naar hoe
wij schaakadepten hem herinneren:
als geniale schaker.’

‘Eenzaam graf’ is de aanhef van een
verhaal van Leon Willemen op de
website van Schaakvereniging
Nieuwerkerk aan de IJssel (25/6).
Tijdens zijn huwelijksreis naar IJsland
bezocht hij onder andere het graf van
Bobby Fischer in Laugardælir even
ten noorden van Selfoss: ‘Op onze
reis door IJsland lag Selfoss niet ontoevallig op onze route. Een prima
gelegenheid om het graf van Bobby te
bezoeken, en mijn eer te betonen aan
degene die mij tijdens het naspelen
van zijn partijen zoveel schoonheid
heeft gebracht. Met een goede
routebeschrijving in de Capitool reisgids was het kerkhofje ondanks de
volslagen afgelegen plek goed te vinden. Wat ik aantrof raakte me - zonder
overdrijving - diep. Wie wel eens op
de beroemde Parijse begraafplaats
Père Lachaise is geweest, weet hoe
de overleden groten der aarde daar
met alle pracht en praal begraven
liggen. Graftomben, kapelletjes, talloze bossen bloemen - allemaal ter
meerdere eer en glorie van de overledene. Zo niet Fischer’s graf. De
begraafplaats met amper tien graven
ligt naast een slecht onderhouden
boerenerf met her en der ogenschijnlijk willekeurig gestalde boerenkarren.
Pal naast het toegangshekje van de begraafplaats ligt het sobere
graf van Bobby: een
paar viooltjes en een
steen met zijn naam en
geboorte- en overlijdensdata. De koude
rillingen liepen mij
eerlijk gezegd over de
rug: zulke grootse
prestaties, en dan zó
volstrekt anoniem
begraven worden.
Wellicht is het sobere
graf Fischer’s eigen
verzoek geweest - ik
weet het niet - maar
iemand die als mens
misschien niet zo’n
fraai leven heeft gehad,
echter als schaker
ongekende hoogtes
heeft bereikt mag daarvoor toch wel geëerd

Het NK bleef in de dagbladpers vrijwel
geheel onzichtbaar. De KNSB kiest
louter voor berichtgeving op internet,
zo lijkt het. Zelfs de uitslagen waren
vaak niet opgenomen. En dat nog wel
nu de gemiddelde speelkracht hoger
was dan ooit met vijf grootmeesters
met een rating boven de 2600. Wat
nog wel de pers haalt zijn randzaken,
zoals ‘Tumult door bloedende vinger
op NK schaken’ (AD 18/6) over de
bloedende vinger van Giri en de concentratieverstoring bij zijn tegenstander Nijboer. Nieuws was ook het
via sensoren meten van de effecten
van spanning bij Loek van Wely in zijn
partij tegen Benjamin Bok. ‘Meetbare
spanning bij NK schaken’ kopte de
Telegraaf op 16 juni. ‘Alle meters van
hartslag, ademhaling en huidweerstand sloegen uit toen de partij een
ongekende zetherhaling beleefde
tussen zet 13 en 37!. Een remiseaanbod werd resoluut geweigerd. Pas
toen Bok begreep dat hij remise
moest claimen via de wedstrijdleider,
berustte Van Wely in remise’, aldus
Hans Böhm. In zijn rubriek onthulde
Böhm de ambities van de nummer
een en twee, Smeets en Giri. ‘Op
korte termijn het doorbreken van de
2700 Elo-grens, dat is de elite van de
wereldtop, de
beste 35 spelers. Ze zijn al
goed op weg
want ze liggen
ergens rond
2680.’ Hij merkte voorts op dat
iedereen het er
over eens dat
indien de aanhoudende stijgende prestatiecurve bij Giri
doorzet (hij won
zo’n 100 punten per jaar in
de afgelopen
vijf jaar), dat er
dan een ‘periode Giri’ komt,
zoals eerder
met Euwe,
Timman en Van
Wely.
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