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in dit nummer o.a.:
gent was weer geweldig
moodrecht geeft goed partij
in dieren
posthuis gesloten
pk-avonturen van samir, gerard
en lotte
jeugdtoppers doen ervaring op in
groene hart cup
gelijkspel voor de ijssel 1 tegen
erasmus 2 na spannend duel
uitstekend resultaat leen boonstra
redt de ijssel 2 niet
nog zestien kandidaten voor
k.o.-beker
leen boonstra speelt tweehonderdste rsb-wedstrijd voor de ijssel
viertal opent met een bijna
honderd procent score
de ijssel op weg naar de 50 jaar (1)
super de boer spekt clubkas
rapidkampioen gaat voor
titelprolongatie

€ 90,-€ 37,-€ 16,--
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nr. 3480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel,
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Homepage

:

www.ijsselschaak.nl
Bij de voorplaat:
Voor verdedigers. Afbeelding van een
schilderij van de in 1933 in Vilnius
(Litouwen) geboren Samuel Bak
getiteld ´Sheltering Myths´ (1998) uit
zijn serie Game of War. Op schaken
geïnspireerde landschappen die de
nodeloze verwoesting door oorlog
belichten.
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van de redactie
Met nummer 88 start weer een nieuwe
jaargang IJsselschaak. De inhoud
overbrugt de zomerperiode en het is
dus lang niet allemaal recent nieuws.
Dat geldt zeker voor de reeks ‘De
IJssel op weg naar de 50 jaar’ die dit
nummer begint met een terugblik op
het eerste decennium in het clubbestaan. Aandacht is er daarnaast
voor het einde van Het Posthuis, ooit
op de voorpagina van dit blad betiteld
als ‘Schaakhuis’. Dan waren er
natuurlijk de zomertoernooien. ‘Gent
was weer geweldig’ aldus de dit jaar
niet deelnemende correspondent.
Voorts het Open NK in Dieren met de
nodige Moordrechtenaren, het RSB
PK en Gouda Open. De avonturen
van de deelnemende IJsselleden
komen uitgebreid aan de orde.
Met drie gepromoveerde teams is in
de RSB-competitie handhaving de
belangrijkste doelstelling. Dat wordt
nog moeilijk genoeg, zeker bij het
tweede en het derde team die op
zware tegenstand stuitten en zelfs een
triest record in de boeken moesten bijschrijven. Het lag zeker niet aan een
trouwe steunpilaar waarvoor de vlag
na 200 wedstrijden in top ging. Beter

ging het met het eerste team en het
viertal, zo valt te lezen.
De competities om het club- en rapidkampioenschap gingen weer van
start. De titelverdedigers weerden zich
voorlopig met verve. Ook bij de k.o.competitie is de titelverdediger, ondanks dat inmiddels de helft is uitgeteld, nog in de strijd. Natuurlijk het
wel en wee in deze competities en de
standen.
Met diverse PR-acties bleef De IJssel
aan de weg timmeren of beter wellicht
aan de markt gezien de aanwezigheid
op jaarmarkt en supermarkt. Het
leverde niet alleen nieuwe leden op,
ook de kas voer er wel bij. Met de verlate uitreiking van een beker aan de
winnaar van het laatste VINK Top 12toernooi onderschreef de Gemeente
Zuidplas hun instemming met dit
schaakevenement. Veel tevreden
gezichten zoals de foto’s laten zien.
Het jeugdschaak doet aan vernieuwing. Niet alleen de nodige
nieuwe gezichten, ook de organisatie
werd aangepast. De clubtitel is vacant
en een lichting nieuw kandidaten gaat
er een gooi naar doen. Er is een duidelijke favoriet, zo blijkt. Na enige

jaren afwezigheid meldde De IJssel
zich ook weer voor deelname aan de
strijd om de Groene Hart Cup. De eerste schermutselingen zijn inmiddels
achter de rug.
In de rubriek uit de media weer veel
schaakwetenswaardigheden die de
pers haalden. Niet altijd vrolijke
berichten, zoals het verdwijnen van
schaakrubrieken, geharrewar over het
FIDE presidentschap en de dreigende
ondergang van de Belgische Schaakbond. Bij de dammers valt er echter
nog beduidend meer te klagen, aldus
een bericht. Ook de vrouwen in de
schaakwereld, hoewel ver in de minderheid, blijven een aantrekkelijk
onderwerp. De toppers waren ook
weer fiks in de weer. Een nam het
zelfs op tegen ‘de wereld’.
Dat is lang niet alles. Nieuws van de
vergadertafels, het jaarprogramma,
het partijmoment en een deelnemer
legt uit hoe het nu precies zit met het
‘Schaken Overdag-toernooi’ .
Veel leesplezier en bijdragen voor het
volgende nummer, dat in januari zal
verschijnen, zijn weer van harte welkom.

ledenvergadering akkoord
met bestuursplannen

clubkampioen sterkste
bij seizoensopening

Op de 61e ledenvergadering van De IJssel stemden de
aanwezige leden unaniem in met de door het bestuur
gepresenteerde programma. Dit betekent voortzetting van
het programma van 2009/10 met de volgende aanpassingen/wijzigingen:
- Aanpassing van het competitiesysteem ter voorkoming dat deelnemers in na elkaar volgende partijen
tegen dezelfde tegenstanders met dezelfde kleur
moeten spelen.
- Aanpassing van het speeltempo in 105 minuten voor
de gehele partij zonder onderbreking, tenzij de RSB
ledenvergadering op 8/9 anders besluit.
- Aanpassing toernooiformule Zilveren Dame toernooi.
Eerste drie ronden in twee groepen obv ratinggrenzen.
- Aanpassing puntentelling rapidcompetitie. Bij afwezigheid nu bonuspunten plus twee punten voor elke niet
gespeelde partij.
- Organisatie jeugdschaak wordt aangepast. Lessen in
kleinere groepen. Deelname aan Groene Hartcup.

Traditiegetrouw werd het schaakseizoen bij De IJssel
geopend met een onderlinge snelschaakwedstrijd. In een
voorronde met twee groepen met acht deelnemers werd
gestreden om plaatsing in vier finalepoules.
In de eerste groep leed Pim te Lintelo een verrassende
nederlaag tegen Teus Boere en moest ook remise toestaan aan Aad van den Berg. Desondanks was zijn puntenaantal goed voor de tweede plaats achter Léon
Jacobse. Die won, na verlies tegen Pim, al zijn partijen.
Beiden dus door naar de eerste finalegroep.
In de tweede voorrondegroep deelden Hans Lodeweges
en Frank Visser de eerste plaats. Frank verloor de onderlinge partij, maar was de beste in de overige zes partijen.
Hans verspeelde twee halfjes door remises tegen Justin
Jacobse en Gerard van der Wouden. Met anderhalve verliespunt miste Justin daardoor de eerste finalegroep.
In die finalegroep was clubkampioen Pim te Lintelo oppermachtig. Hij klopte alle drie zijn concurrenten. Léon
Jacobse werd met tweemaal winst tweede en Frank
Visser legde dankzij zijn winst tegen Hans Lodeweges
beslag op de derde plaats. Justin Jacobse won met overmacht de tweede finalegroep en eindigde daardoor achter
Hans Lodeweges als vijfde. De zesde plaats werd
gedeeld door Mick van den Berg, Gerard van der Wouden
en Arie Macdaniël. (Aad)

De begroting werd ongewijzigd goedgekeurd inclusief
financiering van eventueel aan te schaffen van materiaal
uit reserves. Contributie blijft ongewijzigd.
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gent was weer geweldig!
Op het 33 ste Open Internationaal
Schaaktoernooi van Gent, een toernooi dat gelijktijdig plaatsvindt met de
jaarlijkse Gentse feesten die altijd
beginnen op de zaterdag voor de
derde zondag in juli, hebben de echte
commando-schakers van De IJssel
Pim te Lintelo en Huibert Looren de
Jong weer een sterk staaltje van verantwoord feesten en gedurfd schaken
laten zien. Een extra commando element in dit schaaktoernooi werd in de
vorm van de weersomstandigheden,
extreme hitte (30-35 graden Celsius),
toegevoegd. Omstandigheden voor
twee van de vaste deelnemers, Ton
van Smirren en Hans Lodeweges, ook
nog geplaagd door hevige rugklachten, al bij aanvang voldoende reden
om van deelname af te zien. Ton was,
met zijn dame, wel een aantal dagen
present als reporter voor IJsselschaak
en om in de slotfase de nodige mentale steun te verlenen.
Er worden 9 speelronden gespeeld
met een bedenktijd van 2 uur per persoon, en beginnen om 13.00 u en
19.00 u. Er wordt gespeeld volgens
Zwitsers systeem. In totaal 294 deelnemers, waarvan 97 met een rating
boven de 2000. Bijna de helft (143)
van de deelnemers komt uit Belgie,
maar ook Nederland is met 118 deelnemers goed van de partij.
In de eerste ronden al gelang de
resultaten tegenstanders van wisselend niveau. Een dergelijk toernooi,
met bijna 300 deelnemers, kun je
vergelijken met ping-pong. Je treft
normaal gesproken een stuk sterkere/
zwakkere tegenstander qua rating en
indien je deze verlies/winst cyclus niet
doorbreekt, ping-pong je heen en
weer. Zaak dus om deze cyclus zo
snel mogelijk in positieve zin te doorbreken, aldus een van de deelnemers.
Een gemakkelijke winst van Pim tegen
Belg Heyerinck (1465) werd in de
tweede ronde gevolgd door verlies
tegen Leunis, al weer een Belg, die
met 2249 duidelijk meer in zijn mars
had. Dat betekende in ronde drie weer
een relatief gemakkelijk optreden
tegen Maurice Pots (1707) van EDS
uit Delden (1e klasse SBO) en met
vervolgens een prima winstpartij tegen
de in Belgie spelende Nederlander
van Rij (2067). Voor Huibert met zijn
veel lagere rating gold het omgekeerde. Een sterke tegenstander, de

Huibert (r): Last van ‘Gentse Geesten’.

Belg Regniers met een rating van
1977, in de eerste ronde. Maar wel
remise, een geweldige prestatie. Dat
betekende voor hem ook in de tweede
ronde fors aan de bak. Ditmaal geen
succes, de Nederlander Chris de
Saegher (2152) van HWP uit Zaandijk
(3e klasse KNSB), al zou de naam
anders doen vermoeden, zaagde
Huibert in stukjes. In de derde ronde
wist hij echter voor een tweede maal
een sterke schaker uit Belgie, Baert
(1831), op remise te houden. Dat
kreeg in de vierde ronde met verlies
tegen de Belgische Van Hoecke
(1808) geen vervolg. Met ook nog een
dame achter het bord is het schaken
ineens een stuk gecompliceerder.
Geen slechte resultaten dus voor het
IJsselduo in die eerste ronden. De
vraag was of de deelname aan de festiviteiten hun consequenties zouden
hebben op het vervolg. Niet bij Pim,
zo bleek in ronde vijf. Hij wist
de sterke Jelmer Sminia (2179) van
Zukertort Amstelveen (1e klasse
KNSB) op remise te houden. Huibert
verloor onnodig van de Belg Grootaert
(1756) zo bleek na de analyse. Toen
zijn tegenstander de pion op b7 met
zijn loper sloeg, durfde Huibert deze
niet terug te slaan met zijn koning. Er
was geen enkele dreiging, de invloed
van de “Gentse Geesten” zo gaat hier
de legende. De zesde was er weer
een van allure. Pim wist Biemans
(2143), ook een in Belgie spelende
Nederlander, op remise te houden en
Huibert klopte de Belgische
Peelman(1258). Daarmee was zijn
strijd tegen de vrouwen weer in evenwicht. Schaken tegen vrouwen, voor
velen toch anders dan tegen mannen.
Dat vond ook Bernard de Bruyckere in
het toernooiboek schrijvend over het
schakersvolkje: ”Natuurlijk! Ik weet
wat u weten wil, het echt belangrijke
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voor de meerderheid, voor u en ik,
voor de man. De gedragingen van de
weinige deelnemers van vrouwelijke
kunne. Er zijn degelijke verschillen: de
grotere concentratie, reeë-ogen
gericht op het bord die niet de grenzen van de 8x8-gevangenis overschrijden. Er is geen oogcontact al
zou de horde mannen dat graag
hebben. Aan hun borden verwijl ik (en
andere geestesgenoten) het vaakst,
het langst.”
Met 4 uit 6 was Pim inmiddels aan
een uitstekend toernooi bezig. In
ronde zeven kreeg ook hij te maken
met de “Gentse Geesten”. Maar hem
waren ze gunstig gezind bij de winst
tegen de Belg Ackaert, met 2136
alweer een tegenstander van formaat.
Huibert dolf het onderspit tegen Hans
Thuijls (1753) van de Edese schaakvereniging . In de achtste ronde was
door de grote hitte het bier bijna “uitgeput” een Belgische term die staat
voor uitverkocht. Desondanks goede
resultaten. Pim speelde tegen René
Hennipman (2200) van ZSC-Saende 2

Ratingprijs.

uit Zaandam (3e klasse KNSB) een
spannende remise. Huibert won tegen
de Belg Roels (1219), een sympathieke trouwe en taaie speler van dit
toernooi. De laatste en negende
ronde, allebei de commando spelers
zijn tot hun navel aan toe vermoeid…
Maar ze gaan door, ja natuurlijk!
Huibert bleef tegen de padvinder
Gerrit Markus (1747) van
SO/Rotterdam lang overeind, maar
verloor toch nog in een eindspel van
paard tegen loper. Het paard is sterker in deze eindfase, want daar kun je
op zitten, en Huibert had al genoeg
gelopen in Gent. Pim kwam na 25
zetten remise overeen met de sympathieke speler Stone (2176) uit Londen.
(Achteraf ook een commando schaker, want hij speelt bij Watford!)
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In de eindstand met 6 uit 9 en een tpr
van 2156 een uitstekende 35e plaats
voor Pim. Tevens goed voor een ratingprijs in de groep 1900-2099.
Jammer echter dat de resultaten van
dit toernooi niet meetellen voor de
KNSB rating. Huibert werd 255e met 3
punten en een tpr van 1604, zeker
geen slecht resultaat.

De eerste plaats werd gedeeld door
de Oekraïense grootmeester Sergei
Fedorchuk, de deelnemer met hoogste rating (2665), en FM Stefan Docx
uit Belgie. Beiden scoorden acht punten.
Tijdens de prijsuitreiking, ditmaal in de
prachtige St. Barbara kerk, pal tegen-

over de schaaklokaliteit nam ex-commando Ton namens zijn al afgereisde
gabber Pim de ratingprijs in ontvangst
en ging daardoor voor het eerst niet
met lege handen naar huis.
Ja, Gent is en blijft geweldig!
(Ton/Aad)

veel belangstelling voor schaakkraam op
moordrechtse jaarmarkt
Het pr team van Ton van Smirren had
eer van zijn werk tijdens de jaarmarkt
op 11 september in Moordrecht.
Vrijwel continu waren de plaatsen
bezet, zowel door clubleden als
belangstellenden. Liefhebbers met
nog weinig kennis van zaken, maar

soms ook wel met de nodige routine,
zoals oud clubcoryfee Jan Evengroen
en Messemaker Theo Huijzer, traden
in het strijdperk tegen de wisselende
IJsselbezetting achter de borden.
Buiten Ton en de altijd aanwezige
secretaris waren dat Justin en Leon

Jacobse, Gerard en Lotte van der
Wouden, Mick van den Berg en Jan
en Panc Vink. Belangstelling was er
ook voor de onderlinge consultaties
zoals van Pim te Lintelo en Ronald
Mandersloot met de vrijwel continu
aanwezige Samir Akrawi.

moordrecht geeft goed partij in dieren
Het Open NK dat van 27 juli tot 5 augustus
plaats vond in Dieren telde onder de 523
deelnemers vier schakers uit Moordrecht,
waarvan twee met De IJssel achter hun
naam.
Eén daarvan was Samir Akrawi die uitkwam in de hoogste groep waarvan de helft
(37) met een internationale schaaktitel. Een
sterk gezelschap dus. Het werd voor hem
met name vanwege gezondheidsproblemen echter geen succesvol toernooi. Na de
zesde ronde hield hij het voor gezien. Hij
had op dat moment met overwinningen
tegen Rik de Wilde (Spijkenisse 1,1956) en
Kevin Kahleys (2071) en remise tegen
Zyon Kollen (2002) en nederlagen tegen de
grootmeesters Neverov (2544) en Iotov
(2581) en in de vijfde ronde tegen Mezra
Morris (2063) een score van 2,5 uit 6. In de
eindrangschikking was dit goed voor de
69e plaats met een tpr van 2146.
Bernard Evengroen, toen nog lid van De
IJssel, had in de reservegroep B (76 deelnemers) een uitstekende start. Met overwinningen tegen de RSB‘ers Klaas de
Ruiter (Shah Mata, 1798) en Louis Hijwe-

gen (1748) en knappe remises tegen spelers met fikse ratings (1727 en1803) goed
voor 3 uit 4. Daarna kwam de klad er in en
na vier nullen op rij, tegen tegenstanders
met allen wel een rating van dik in de 1700,
volgde in de laatste ronde nog een derde
zege. Zijn score was goed voor een 50e
plaats met een tpr van 1701. Als je zelf
een rating van 1680 hebt, dan is dat geen
slecht resultaat.
In de reservegroep A (100 deelnemers)
nog twee toppers uit Moordrecht, de oudclubkampioenen van De IJssel Jan en
Henk-Jan Evengroen. Hier een hoofdrol
voor Jan Evengroen die in de laatste ronde
een eerste plaats verspeelde door een
nederlaag tegen zijn grootste concurrent.
Zijn 6,5 uit 9, anderhalve punt achter winnaar Maurice Swinkels, was uiteindelijk
goed voor de zevende plaats in de eindrangschikking. Daarmee overtrof hij zijn
verwachtingen. Die waren niet hoog
gespannen meldde hij aan Henk de
Kleijnen In een interview voor het AD
Groene Hart : ,,Ik had een tijdje niet meer
geschaakt en dat leverde een valse start
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met één half punt op. Dat prikkelde en vanaf de derde ronde stond ik weer op scherp.
Het restant was dan ook super. Gek, maar
ik had steeds al rond de tiende zet het
gevoel dat ik ging winnen." Dat gevoel
bedroog hem niet, want in vaak korte partijen reeg hij zes overwinningen aaneen een serie die op het hoge niveau van de
Reservegroep A ronduit opzienbarend
genoemd kan worden. Bij het ingaan van
de laatste ronde had Evengroen slechts
een halve punt achterstand op de leider.
Nogmaals winst zou vrijwel zeker de
groepsoverwinning hebben opgeleverd.
Zover kwam het niet. ,,Na afloop heb ik de
partij aan de computer voorgelegd en die
bevestigde dat ik aanvankelijk duidelijk
voordeel had. Op een gegeven moment
rekende ik echter niet lang genoeg door,
kwam lastig te staan en verloor uiteindelijk."
Met vijf punten in deze groep ook een uitstekend resultaat voor Henk-Jan Evengroen. Hij werd daarmee 32e met een tpr
van 2018, toch 55 punten boven zijn rating.
(Aad)
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programma de ijssel 2010/2011
1-11
2-11
5-11
8-11
9-11
15-11
22-11
29-11
6-12
13-12
20-12
27-12
3-1
10-1
11-1
13-1
17-1
24-1
31-1
4-2
7-2
14-2
21-2
28-2
3-3
7-3
14-3
17-3
21-3
28-3
4-4
11-4
18-4
27-4
2-5
9-5
16-5
21-5
23-5
30-5
6-6
15-6
20-6
27-6

(di)
(vr)
(di)

(di)
(do)

(vr)

(do)
(do)

(wo)

(za)

(wo)

1e ronde rapidcompetitie
Nieuwerkerk a/d IJssel 1 – De IJssel 1
Charlois Europoort 6 – De IJssel 3
9e ronde clubcompetitie
Nieuwerkerk a/d IJssel 2 - De IJssel 2
10e ronde clubcompetitie + De IJssel – De Penning B (vt)
De IJssel 1 – Dordrecht 2 + De IJssel 3 – WSV 4 + 11e ronde clubcompetitie
De IJssel 2 – HIA 1 + 12e ronde clubcompetitie
2e ronde k.o. bekercompetitie + 13e ronde clubcompetitie
14e ronde clubcompetitie
2e ronde rapidcompetitie
Invitatietoernooi
15e ronde clubcompetitie + Eeuwig Schaak – De IJssel (vt)
16e ronde clubcompetitie
Papendrecht/Alblasserdam 1 - De IJssel 1
Onesimus 2 – De IJssel 3
3e ronde k.o. bekercompetitie+ 17e ronde clubcompetitie
18e ronde clubcompetitie
3e ronde rapidcompetitie
RSR Ivoren Toren 4 – De IJssel 2
19e ronde clubcompetitie + De IJssel – Onesimus (vt)
De IJssel 1 –Krimpen a/d IJssel 3 + De IJssel 3 – HZP Schiedam 4 + 20e ronde clubcompetitie
21e ronde clubcompetitie
4e ronde rapidcompetitie
WSV 2-De IJssel 2
Toernooi Zilveren Dame, ronde 1
Eeuwig Schaak 1 – De IJssel 3 + 22e ronde clubcompetitie
WSV 1 - De IJssel 1
De IJssel 2 - Erasmus 4 +23e ronde clubcompetitie
Toernooi Zilveren Dame, ronde 2
De IJssel 1 – Messemaker 1847 3 + De IJssel 3 – HIA 2 + 24e ronde clubcompetitie
25e ronde clubcompetitie
Toernooi Zilveren Dame, ronde 3
26e ronde clubcompetitie
27e ronde clubcompetitie + halve finale k.o. bekercompetitie
Toernooi Zilveren Dame, ronde 4
28e ronde clubcompetitie + finale k.o. bekercompetitie
VINK Top 12 toernooi
29e ronde clubcompetitie
Toernooi Zilveren Dame, ronde 5
30e ronde clubcompetitie
Toernooi Zilveren Dame, ronde 6
31e ronde clubcompetitie
Ledenvergadering + snelschaak

léon jacobse winnaar westpoldertoernooi
De broers Jacobse behoren tot de
trouwe deelnemers aan door sv.
Papendrecht/Alblasserdam georganiseerde toernooien en doen daar ook
veelal een goede gooi naar de podiumplaatsen. Zaterdag 25 september
meldden zij zich als deelnemer aan
het, sinds 1992, jaarlijkse
Westpoldertoernooi in het gelijknamige winkelcentrum in Papendrecht.
Na remise tegen zijn broer in de eerste ronde klopte Léon vervolgens in
de volgende zes ronden al zijn tegenstanders, waaronder o.a. Zaandam-

mer Gaston Merx (1875), clubcoryfee
Kees Brinkman (1814) en toernooitijger Klaas de Ruijter van Shah Mata
(1786). In de eindstand had hij een vol
punt voorsprong op CHESS speler
Jan van Elburg en anderhalve punt op
Gaston Merx. Broer Justin was minder
goed op dreef. Wel een mooie zege
tegen Philip Kraaiveld (1814) van de
organiserende vereniging, maar daarnaast niet alleen puntverlies tegen de
sterke Nico van Brakel (ZCC, 1920),
maar ook tegen Papendrechter Ron
Melger (1600) en een halfje tegen
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Schiedammer Cees Troost (1717).
Met vier punten eindigde hij als tiende
van de 35 deelnemers.
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bijzondere
partijmomenten
Soms komen er in partijen fraaie
momenten voor. In IJsselschaak 84
en 86 zijn er enkele terug te vinden. Met deze bijzondere partijmomenten is geld te verdienen. Door
de voorzitter van De IJssel is hiervoor een prijs van 20 euro beschikbaar gesteld. Hieronder een nieuwe aanmelding:
Het is afkomstig uit de partij van
Lotte van der Wouden tegen Rosa
Hupkens tijdens het NK voor de
C-jeugd in Haarlem (zie ook IJsselschaak 87). Na de zestiende zet
van zwart staat het alsvolgt:

ledenvaria
Bij de start van het seizoen de nodige wijzigingen in de ledenlijst. Na twee jaar afwezigheid heeft Ronald Mandersloot zich weer aangemeld als lid. Nieuw zijn ook Kevin
en Peter Koolmees (Bertha van Moerdregtpad 25, Moordrecht) en Marian Schoonderwoerd (Provincialeweg 10, Gouda). Voorts vijf nieuwe gezichten bij de jeugd: Gilean
Kieliger, Storm Revet, Kim de Rivecourt, Joppe in ‘t Veld en Max van Vuuren,
Bij de jeugd ook een aantal afmeldingen: Bernard Evengroen, Lennard Macdaniel,
Max Palsgraaf en Sydney Siahaya. Voorts wijzigde Huibert Looren de Jong zijn lidmaatschap in een donateurschap. Vanwege beroepsverplichtingen op maandagavond is dit meer te combineren.
Het ledenaantal per 1-11-2010: 33 senioren, 24 jeugdleden en 5 donateurs.
Samir Akrawi werd met ingang van dit seizoen hoofdlid bij SO Rotterdam. Hij speelt
daar met het eerste team in de Meeesterklasse van de KNSB. Hij is nog wel dubbellid
bij De IJssel.
Bij Justin Jacobse zitten hobby ’s elkaar dwars. Zijn deelname aan het orkest van de
universiteit houdt in dat hij daarvoor op maandagavond moet repeteren. Dat betekent
dat hij maar zeer beperkt op de clubavond aanwezig kan zijn. Het schaken wordt op
peil gehouden via een dubbellidmaatschap bij sv. Nieuwerkerk ad IJssel.
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Lotte speelde hier 17.Pd4, maar
hoe goed is 17.Pf6+ in deze stelling
was de vraag na afloop. Na het
gedwongen 17…gxf6 18. exf6+
Kd8 19.Pe5 zijn er een aantal interessante varianten:
A.
19…Dxe5 20.Txe5 Pxe5
21.Dh5 Tg8 (21...d6 22.Td1 Ke8=)
22.Dxe5 Txg2+ 23.Kf1 Txf2+
24.Ke1 Ld6 25.Dxd6 (25.Dc3 Tf4
26.a3 Re4+ 27.Kf1 Le5 28.Dh3
Tf4+ 29.Ke1 Txf6 -+) 25...cxd6
26.Kxf2=]
B.
19…Lxf2+ 20.Kxf2 Df5+
21.Df3 Dxe5 (21..Lxf3 22.Pxf7#)
22.Dxb7 Dxh2=)
Toch ging Fritz er niet voor. Die gaf
de voorkeur aan 17.Dd3, 17.a4 of
17.Pd2. De zet 17.Pd4 werd afgekeurd vanwege 17…Dxd1
18.Taxd1 Lxd4 19.Txd4 c5 en de
loper op b3 wordt ingesloten.
Aan het eind van dit kalenderjaar
zal een jury bestaande uit de
broers Jacobse beslissen over het
leukste schaakmoment van dit jaar.
(Aad)
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posthuis gesloten
Het was een vreemde gewaarwording
tijdens de jaarmarkt in Moordrecht. De
deuren van Het Posthuis aan de
Dorpsstraat in Moordrecht bleven
gesloten. Jarenlang kon je hier tijdens
dit festijn, toen nog braderie geheten,
de schakers van De IJssel vinden. Zij
hadden hier in de achterzaal, tot 1960
nog bioscoop, van september 1976 tot
september 2000 hun domicilie.
Aanvankelijk met Cent van de Kuy jr.
als gastheer, later opgevolgd door
beheerder Roel de Jong. Daarna was
het enige tijd niet in exploitatie toen de
verkoop niet wilde lukken. Alleen voor

de schaakvereniging en de sociëteit
deed Hans Boonstra, schoonzoon van
eigenaresse, de weduwe Van der
Kuy, de deuren open. In 1986 werd
Fred van Ardenne de nieuwe eigenaar. In 1999 kwam er opnieuw een
nieuwe eigenaar en werden de toekomstplannen onduidelijk. Toen het er
naar uitzag dat de achterzaal niet
meer als schaakruimte kon worden
gebruikt, verkaste De IJssel in september 2000 naar gebouw De Zuidplas. Toch bleef het uiteindelijk
gehandhaafd als horecabedrijf. Vanaf
2004 zwaaide Willem de Jong er de

scepter. In de oude gewelven van het
pand brouwde hij zijn eigen bier, het
‘Moordts genot’. Ruim een jaar geleden stond het nog in de schijnwerpers
in het AD Groene Hart in het kader
van de Gouden Pollepelcompetitie.
‘Moordts Genot bij smakelijke dis’ kopte de krant op 23 juli 2009. De bouwkundige staat maakte echter een verdere exploitatie als horecabedrijf
onmogelijk. ‘Na 320 jaar is het plots
doodstil in Het Posthuis’ was de kop in
het AD Groene Hart van 4 augustus
2010.

POSTHUIS SCHAAKHUIS!

Tekening van Het Posthuis van de hand
van Ko Scheepers op de voorpagina van
IJsselschaak 5 (november 1989).

pk-avonturen van samir, gerard en lotte
In de kantine van de R.E.T. in Rotterdam
vond van 19 tot en met 29 augustus het
toernooi om het persoonlijk kampioenschap
(PK) van de RSB plaats. Van het
IJsselfront deden Samir Akrawi (groep A,
34 deelnemers), Gerard en Lotte van der
Wouden (groep B, 46 deelnemers) een
gooi naar de prijzen. Op de RSB-website
deed Schiedammer Aad Juin op een voortreffelijk manier verslag. Hieronder zijn bijdrage voor wat betreft hun schaakavonturen aldaar.
1e ronde
FM Samir kreeg aan tafel 2 te maken met
"good old" Wil Sparreboom. Wil is van nie-

mand geschrokken en let niet op titels en
ratings. Onvervaard zette Wil het merendeel van zijn stukken op de damevleugel en
met listig spel wist Samir plots een fatale
koningsaanval uit de hoge hoed te toveren.
In de B-groep vielen meer verrassende uitslagen te noteren. Maar ook enkele pijnlijke
momenten. Zo kwamen vader en dochter
van der Wouden iets te laat aan wegens
fileperikelen. Vader Gerard vermoedde `n
RSB-complot achter het dichtzitten van de
A12, dit om de gevreesde Goudse spelers
te ontmoedigen. Het voorval miste zijn uitwerking niet: Lotte van der Wouden was
als een der eersten klaar zij was tegen
Jacques Goud al snel haar dame kwijtge-

8

raakt. Vader Gerard was er niet erg over te
spreken maarrrr...Lotte kwam mij buiten
mededelen dat Paps, jawel...zijn dame had
weggegeven tegen Adri Jumelet.
Tja...familiekarma?
2e ronde
Marc Schroeder "mocht" aan tafel 2, het
met wit opnemen tegen FM Samir. Marc
liet geen onduidelijkheid omtrent zijn
bedoelingen. Van meet af aan richting
Samir`s koning was het devies. Samir liet
zich niet onbetuigd en zocht meteen actief
tegenspel in het centrum. Plots was het
remise!? Uw verslaggever achterhaalde
onmiddellijk beide heren tot in de analyseruimte om tot `n bekentenis te komen.
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Akrawi - Schroeder.
Marc en Samir evalueerden de gevolgen
van `n eventueel verder spelen. Naar het
hoe en waarom van de remise gevraagd
zette Marc de stukken in beginstand en
beide heren lieten de partij in vogelvlucht,
vergezeld van `n bijzonder uitvoerig commentaar en `n scala aan varianten van
Marc, aan mij voorbijgaan. De uitkomst van
de remise bleek besloten in `n paardoffer
van Marc op de koningsvleugel waar hij 2
pionnen voor terug kreeg, Samir vertrouwde het zaakje niet en ging akkoord met de
aangeboden remise...enigszins aangeslagen en verward van deze onverwachte
hoeveelheid informatie wankelde ik terug
naar de speelzaal.
Groep B kende in ronde 1 `n wat stroeve
start voor enkele kanshebbers. Het toernooi is nog 6 ronden lang en dus niet
getreurd. Het was vanavond in deze groep
waar `n paar ware bliksempartijen (klinkt
wat beter dan blitzkrieg) uit de bus kwamen
rollen. Zo had Pa (Gerard) van der Wouden wel heel snel afgerekend met de arme
Henk Huyser.

Snelle winst- en verliespartijen!!!
Om bij de dames te blijven...vanavond
stond er weer `n damesonderonsje op de
menukaart. Tabitha Snikkers versus Lotte
van der Wouden. Lotte had zwart en had in
haar eerste partij pardoes de dame weggegeven, toen ik na `n aantal zetten langs
haar bord liep zei Lotte me: Ik moet vanavond niet mijn dame weggeven!
Tja...Tabitha had in ieder geval ook nog
iets goed te maken, immers in de 1e ronde
`n uitstekende kans tegen Daniëlle laten
liggen. Het werd inderdaad niet de
dame...er ging nu `n paard verloren en
even later ook nog `n toren!
3e ronde
FM Samir kreeg met wit te maken met

Pieter Jan Vos. Pieter Jan speelde inventief maar ging (mogelijk) te ver in zijn
enthousiasme, ik miste de clou van deze
partij, dus even naar de analyseruimte. Jan
Evengroen was degene die beide spelers
liet zien wat er allemaal in de stelling zat, ik
bleef deze keer op (te) veilige afstand, het
variantenstortbad (koud) van Marc
Schroeder, eerder deze week in deze ruimte, had zijn uitwerking niet gemist... ik ben
nog steeds herstellende. FM Samir won in
ieder geval.
Gerard van der Wouden had binnen het
uur de stelling van Jelle Versluis opgeblazen. Lotte van der Wouden speelde vanmiddag voortreffelijk tegen Arnold Rijken,
pas in het aller verste eindspel verloor
Lotte uiteindelijk...kom op Lotte!
4e ronde
FM Dick de Wit (wit) mocht FM Samir tegemoet treden. Na niet al te lange tijd kwam
ik Dick, in gezelschap van `n flesje bier, op
de rookafdeling tegen. Ik greep mijn kans
`n mini-interviewtje af te nemen. Op mijn
vraag: leg eens uit…? Bekende Dick dat
braaf de theorie was gevolgd en beide
heren het mooi vonden geweest. Heren
FM`s jullie staan nu één vol punt achter op
super FM Harold (van Dijk)!
Gerard van der Wouden was vanavond
niet snel klaar met Jaap van Meerkerk. In
de opening verspeelde Gerard de kleine
kwaliteit. Er ontspon zich nog `n lang middenspel maar de uitkomst stond vast, Jaap
liet niet meer los.
Lotte van der Wouden greep haar eerste
punt, het ging niet heel makkelijk maar
toch! Het arme slachtoffer was niemand
minder dan Henk Huyser. De arme Henk
bood in het eindspel nog remise
aan…maar de ontketende Lotte wilde alles
of niets en met de toren en het paard nog
over kreeg ze Henk nog mat ook! Henk zat
terneergeslagen en vol zelf verfoeiing
gehurkt met zijn rug tegen de buitenmuur
zijn beklag tegen mij te doen toen Pa van
der Wouden plots `n gelijkenis tussen Henk
en Robert Fischer (IJsland periode) constateerde! Als je goed kijkt dan zit daar best
wat in. Henk zei nog wel dat hij niet zo
goed was als de voormalig wereldkampioen…
5e ronde
Interessant was het treffen aan tafel 3, FM
Samir (wit) tegen kamikazepiloot Cor de
Wit, Cor is gevreesd om zijn grillige
spel…het interesseert hem namelijk niet of
hij wint of verliest…`n leuke "pot" schijnt
alles te zijn dat hij ambieert. Het lijkt me dat
Cor vanavond niet aan zijn trekken is gekomen, FM Samir speelde vanavond ijzersterk en met strategische middelen werd
Cor onder druk gezet en de gehele partij
gehouden!...niets voor Cor, zonder enige
kans op tegenspel werd hij in `n kansloos
toreneindspel gedrukt…effectieve demonstratie van FM Samir.
Vader van der Wouden beloofde mij vroeg
in de avond `n spektakelpartij tegen Rob
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van der Lee, Gerard stak `n pion in de stelling en er leek niet veel aan de hand voor
Rob, toch wist Gerard er weer `n dolle boel
van te maken dat uiteindelijk nog resulteerde in remise.
Dè partij van de avond, die voor mij als
schrijver van grote waarde kon zijn: Co
schrijver en als vrouwvriendelijk bekend
staand John Dessens versus de jongedame Lotte van der Wouden, John had
geleerd van zijn vorige partij (dame tegen
toren kwijt, in het onderonsje met Tabitha).
In deze partij werden de dames zeer snel
geruild…zo, die kan je meer weggeven
John, dacht ik nog en dat zal John zelf ook
wel gedacht hebben. Lotte speelde met

Te lage rating?
256 ratingpunten minder…maarrr, en daar
heeft John volkomen gelijk in, Lotte is veel
sterker dan de 1179 punten doen vermoeden die achter haar naam staan! Laat op
de avond wist John uiteindelijk de remisehaven te bereiken…
6e ronde
Arjan van der Leij scoort verrassend goed
dit toernooi…vanavond vond hij FM Samir
(zwart) tegenover zich. Het werd `n rustige
partij waar Samir in de slotstelling `n tikkeltje actiever stond, veel had dat niet om het
lijf. De remise was dan ook `n terechte uitslag.
Gerard van der Wouden is weer exorbitant
snel klaar en dat ten koste van Tuvshin
Boldoo. Lotte van der Wouden pikt `n stuk
van Joost het is weer mooi geweest! En ze
laat de arme Joost niet meer los en dat met
319 puntjes minder…Joost…Lotte speelt
ècht sterker dan die schamele 1179 punten
op haar lijstje doen vermoeden!
7e ronde
De laatste ronde. Gerard en Lotte waren
verhinderd, maar aan tafel 3 maakten FM
Samir en Jan Evengroen (zwart) er `n
bizarre demonstratiepartij van. Middels `n
macabere zettenreeks werd `n studieachtige (huisvlijt) patsituatie op het bord
gebracht! Het bord stond nog vol met stukken…bekijkt u de afbeelding! Tijdens de
eerste zetten tussen beide heren raakten
meerdere passanten, waaronder ondergetekende, op `n dwaalspoor…de morbide
zettenreeks van FM Samir deed vermoeden dat Samir niet bij zinnen was!...het
scheelde niet veel of wij hadden de GGD
laten aanrukken. FM Samir kwam door de
remise gedeeld 3e te staan.
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(Van huisvlijt was geen sprake, tenzij daaronder het uit het hoofd leren van de zetten
wordt verstaan. De betreffende partij is
bekend en is terug te vinden in IJsselschaak 51. Hier nogmaals deze partij:
1.d4 d6 2.Dd2 e5 3.a4 e4 4.Df4 f5 5.h3
Le7 6.Dh2 Le6 7.Ta3 c5 8.Tg3 Da5+
9.Pd2 Lh4 10.f3 Lb3 11.d5 e3 12.c4 f4
(0,5-0,5).

Het was niet de eerste keer dat deze
partij voor dit doel werd gebruikt. Ook in
diverse databases is de betreffende partij
veelvuldig terug te vinden, aldus Jan
Evengroen later. AvdB)

De avonturen eindigden niet met podiumplaatsen. Samir eindigde met 5 punten en
een tpr van 2224 op een gedeelde derde
plaats achter de Krimpenaren Harold van
Dijk en Marcel Glissenaar.
Voor Gerard was er in groep B een 24e
plaats met 3,5 punten (uit 6) en een tpr van
1684. Lotte werd 38e met 2,5 punten uit 6
met een tpr van 1449. Dat was 270 punten
boven haar rating, goed voor de derde
ratingprijs. Dus viel er toch nog wat te vieren.
Groep B werd gewonnen door Danielle
Talmon van RSR Ivoren Toren met de
superscore van 6,5 uit 7. (Aad)

reglementen troef op
162e rsb-vergadering
Veel tijd op deze druk bezochte vergadering werd mede als gevolg van een
zeer gebrekkige voorbereiding gevuld met
geharrewar over herzieningsteksten van
reglementen. Het heeft meer weg van een
bijeenkomst van een grote reglementencommissie constateerde oud voorzitter
Teun Koorevaar bij de rondvraag. Hij
betreurde het dat er nauwelijks aandacht
was voor beleid. Een opmerking die het
bestuur ter harte zou moeten nemen.

Ondanks een extra contributieverhoging
van de KNSB ter compensatie van het
nadelig effect van de nieuwe contributieregeling blijft de RSB contributie ongewijzigd.
De bestaande reserves zijn voldoende om
dit op te vangen. Gezien het niet doorgaan
van allerlei activiteiten o.a. door gebrek
aan mankracht in het bestuur hebben de
reserves het streefvermogen van 36.000
euro inmiddels met bijna 14.000 euro overschreden.

De belangrijkste punten:
Willem Platje werd met algemene stemmen
verkozen tot secretaris van de RSB. Hij
neemt die functie over van waarnemend
secretaris Kees van der Waal. Daarmee
zijn de bestuursperikelen niet voorbij. Er
zijn nu nog vacatures voor 2e secretaris,
penningmeester en jeugdleider. Voorts is
ook de functie van medewerker Servicepunt West vacant.

Van de voorstellen van de Commissie ter
herziening van schaaktechnische elementen werd het voorstel van wijziging van het
speeltempo in 1.45 minuten voor de gehele
partij (dus zonder onderbreking na de 35e
zet) aangenomen. Met betrekking tot de
notatieplicht werd besloten dat als een speler minder dan vijf minuten bedenktijd heeft
dan is hij voor het restant van de partij niet
verplicht te noteren. Voorts werd aange-

VINK top 12-winnaar krijgt
trofee gemeente zuidplas
Tijdens de opening van het VINK Top 12 toernooi in mei van dit
jaar deed wethouder Verbeek de toezegging dat de winnaar van
het toernooi ook van de nieuwe gemeente Zuidplas een blijvende
herinnering zou ontvangen. Die toezegging was wat in de vergetelheid geraakt, maar op 14 oktober kwam het er toch van. Op
het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan de IJssel werd door Martin
Korstanje, beleidsmedewerker sport van de gemeente Zuidplas,
namens de wethouder een fraaie trofee uitgereikt aan winnaar
Gerard Nieuwenkamp.
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De IJsselafvaardiging.

nomen dat een speler zowel voor een bij
de RSB aangesloten vereniging als voor
één of meer verenigingen bij andere bij de
KNSB aangesloten bonden kan uitkomen.
Deze speler mag niet als basisspeler voor
een KNSB-team zijn opgegeven.
Er waren (nog) geen voorstellen voor herziening van de opzet van de RSB-competitie. De tijd hiervoor was te kort en
bovendien was er weinig respons op het
aanleveren van suggesties. De viertallencompetitie blijft dit seizoen dus ongewijzigd. (Aad)
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jeugdtoppers doen ervaring op in
groene hart cup
Na een aantal jaren afwezigheid is De
IJssel dit schaakjaar weer present in
de jeugdcompetitie om de Groene
Hart Jeugdcup. De totale competitie
bedraagt 7 speelavonden, bij voorkeur
op vrijdag. Er wordt gespeeld in zeven
poules t.w. eenmaal 1e klasse en
tweemaal 2e, 3e en 4e klasse. Elke
poule bestaat uit 4 teams van vier
jeugdleden. Op elke speelavond spelen deze teams een halve competitie.
De stand na elke speelavond is bepalend voor promotie en degradatie. Het
aantal behaalde bordpunten bepaalt
de positie in de stand. Bij gelijk aantal
bordpunten is het aantal wedstrijdpunten bepalend. Op de zevende speelavond wordt gespeeld om het kampioenschap in elke poule.
Het deelnemend IJssel viertal in de
1
2
1. Sliedrecht
xx
3
2. De IJssel
1
xx
3. Charlois Europoort
2
2
4. Groenoord/Pionnetjes
2,5
1

eerste wedstrijd in Spijkenisse op 15
oktober bestond uit Lotte van der
Wouden, Marten Evengroen, Harm
Hoogeveen en Maikel Terlouw. Het
viertal werd ter plaatse begeleid door
de vaders Hoogeveen en Terlouw met
steun op afstand van beide andere
vaders via sms.
Het team van De IJssel startte in een
sterke groep, klasse 2B, met teams
van Sliedrecht, Groenoord/Pionnetjes
en Charlois Europoort. Het uitgangspunt was dan ook om ervaring op te
doen en proberen zoveel mogelijk
punten te halen. In de eerste wedstrijd
werd gespeeld tegen het team van
Charlois Europoort. Het begon niet zo
succesvol want Maikel kon het niet
bolwerken en verloor zijn partij en
Harm had een gewonnen stelling
3
4
wp
bp
2
1,5
3
6,5
2
3
3
6
xx
2
3
6
2
xx
3
5,5

Tussen nummer een en nummer vier
was het verschil slechts een enkel
bordpunt! Sliedrecht mag nu in de

volgende ronde dus uitkomen in
klasse 1 en Groenoord/Pionnetjes in
klasse 3. De IJssel en Charlois/

webside: www.aphrodite-gouda.nl
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maar verspeelde die. Gelukkig konden
achtereenvolgens Marten en Lotte de
stand weer gelijktrekken. Een mooie
2-2 dus. In de tweede wedstrijd tegen
het team van Sliedrecht was er een
prima winst voor Marten maar omdat
de andere teamleden verlies moesten
accepteren, werd de uitslag 1-3. In de
derde wedstrijd sloeg De IJssel weer
toe met winstpartijen voor Lotte, Harm
en Maikel.
Aan het slot bleek dat de teams aan
elkaar gewaagd waren:

Europoort blijven in klasse 2.
(Mick/Aad)
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ijsselspelers stuiten op hoog niveau op gouda open
Bescheiden zijn ze niet bij het Goudse
Messemaker 1847. De zestiende editie van het jaarlijkse schaaktoernooi,
het Gouda Open, werd aangekondigd
als ‘het grootste en sterkste eendaagse schaaktoernooi van het land’.
Er is geen registratie van toernooien
en hun omvang, dus dat valt moeilijk
te bewijzen. Feit is dat het toernooi
mede dankzij deelname van nationale
en zelfs internationale toppers de
nodige bekendheid geniet en dat trekt
ook in de lagere groepen extra deelnemers. Die deelname van toppers
dankt de vereniging ongetwijfeld aan
hoofdorganisator Ab Scheel die
menige gevestigde naam voor het
toernooi wist te strikken.
De hoofdgroep telde 42 deelnemers
waaronder 7 GM, 7 IM, 5 FM en
1 WFM. Bijna de helft met een
schaaktitel dus. In dit veld was voor
IJsselschaker Samir Akrawi geen
hoofdrol weggelegd. Het bleef bij
tweemaal winst, tegen Willem
Broekman (2010) en Ben Ahlers
(2087) van de hoofdmacht van het
Zoetermeerse Promotie, een mooie
remise tegen IM Richard Polaczek
(2385) en remise tegen dorpsgenoot
rating
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ricardo Klepke
Justin Jacobse
Nick Groeneweg
Wouter Schonwetter
Diana Gairabekova
Jay Adjodha
Netteke Leentvaar

2019
1877
1258
1590
1600
0
992

1

Jan Evengroen (2021). Tegen GM
Sipke Ernst (2566), IM Bruno Carlier
(2411) en FM John van Baarle (2156)
was hij niet opgewassen.
Eindresultaat een 29e plaats met
3 punten en een tpr van 2182. Hij
treurde er niet om.’Ik heb veel
gespeeld deze zomer en dat heeft zijn
weerslag. Vanwege de sociale contacten wilde ik hier in Gouda echter
toch graag meedoen’, meldde hij.
In groep B 46 deelnemers deed Léon
Jacobse lang mee in de strijd om de
podiumplaatsen. Na een remise tegen
Bernard van der Knijff (1869), dit jaar
teamlid van Messemaker 1, volgden
twee overwinningen tegen Lourens
Smaal (Botwinnik 1, 1856) en Melvin
Holwijn (1982) van het KNSB team
van Dordrecht. Vervolgens ging het
mis tegen derde prijswinnaar Ed
Oosterlaken (1872) van het Oudewaterse Kijk Uit. Maar met daarna
winstpartijen tegen LSG ‘er Aart van
der Peut (1886) en Bert Ouwens
(Promotie 2,1860) had hij toch weer
zicht op het podium. Dan moest er wel
gewonnen worden van Zwijndrecht
talent Roland van Keeken (1882). Het
werd echter een snelle nederlaag. Dat
2

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

In de B-groep (9 deelnemers) had
Lotte van der Wouden met 4 uit 4 een
uitstekende start, maar tegen de daarna volgende concurrenten ging het
minder goed. Nederlagen tegen de
nummers een en twee van de plaats-

3

4

5

6

7

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

1
1
1
1
1
xx
0

1
1
1
1
1
1
xx

mondde uit in een 8e plaats met 4,5
punten en een tpr van 1988. Zeker
gezien de naweeën van een verjaardagsfeest en daardoor korte
nachtrust toch een uitstekende prestatie. Winnaar van groep B werd net als
vorig jaar Henk-Jan Evengroen met
6,5 uit 7.
De C-groep (77 deelnemers) moest
het doen zonder IJsselspelers. Die
waren er wel bij de jeugdgroepen.
Daar telden de resultaten mee voor
het RSB-jeugd Grand Prix, maar kon
ook de portemonnee worden gespekt.
Voor Justin Jacobse een goede reden
voor deelname aan groep A. Daar kon
90 euro worden verdiend. Indeling op
basis van leeftijd en dat zorgde voor
zes deelnemers van wel zeer uiteenlopende sterkte. Ondanks verlies
tegen concurrent was Ricardo Klepke
(2019) zorgde een remise van Klepke
tegen Schonwetter in de laatste ronde
er toch nog voor dat hij een gedeelde
eerste plaats en prijs kon binnenhalen. Op het nippertje, want in de
laatste ronde ging hij tegen Nick
Groenweg, net als Klepke een
jeugdtalent van Spijkenisse, door het
oog van de naald.

tot
5
5
4,5
3,5
2
1
0

ingslijst en remise tegen nummer drie.
Eindscore uiteindelijk 5,5 uit 8, goed
voor de derde prijs. In groep C
(19 deelnemers) kon Marten Evengroen, de nieuwe jeugdkampioen van
De IJssel, niet op tegen de toppers.

Met een score van 4 uit 9 eindigde hij
als 14e. Ook voor Neal Twigt, in groep
E (12 deelnemers) waren de toppers
te sterk. Met 4 uit 11 bezette hij in de
eindklassering de 8e plaats. (Aad)

léon Jacobse bij de beste nationale snelschakersjeugd
Bunschoten was op zaterdag 2 oktober het toneel voor het NK snelschaken Jeugd 2010. Bij de oudste jeugd miste
Léon Jacobse daar op het nippertje het podium. In de eerste finalegroep behaalde hij met vijf punten uit negen
vluggertjes van vijf minuten de met Henk-Jan Evengroen gedeelde vierde plaats. Een uitstekende prestatie als deelnemer met de laagste rating in deze groep. Winnaar Tobias Kabos (2262) uit Almere was met 9 uit 9 een klasse apart.
Minder goed verging het Marten Evengroen bij de C-jeugd. Het bleef bij twee overwinningen in de voorronde en een in
de tweede finale groep. Daar was een excuus voor bleek achteraf. Zijn broer had hem een groep te hoog ingeschreven,
eigenlijk hoorde hij hier nog bij de D-jeugd.
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gelijkspel voor de ijssel 1 tegen erasmus 2
na spannend duel
In het nieuwe schaakseizoen moet het
vorig seizoen gepromoveerde De
IJssel 1 het in de 1e klasse RSB doen
zonder Samir Akrawi. Hij speelt dit seizoen voor SO Rotterdam in de hoogste klasse van de landelijke competitie. Ook Waddinxvener Wim van
Vuuren is niet meer van de partij. In
hun plaats spelen nu Frank van de
Pavoordt, overgekomen van het tweede team, en de weer op het oude nest
teruggekeerde Ronald Mandersloot.
De laatste moest echter in de eerste
wedstrijd op het laatste moment
wegens ziekte verstek laten gaan.
Tegenstander in het eerste treffen was
het tweede team van het Rotterdamse
Erasmus.
Het eerste halfje viel aan het vierde
bord. Agressief spel van zijn tegenstander resulteerde bij Léon in veel
druk op een hangende d-pion. Na wat
minder agressieve zetten wist hij echter goed terug te komen. Het leidde tot
een stelling waarin hij moest kiezen op
winst spelen in een eindspel met een
pion minder of remise door eeuwig
schaak. Het werd het laatste. Erasmus
kwam op voorsprong door winst aan
het zevende bord. Invaller Gerard had
hier in de opening een pion verspeeld,

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

maar wist die met doortastend spel
terug te winnen. Op dezelfde weg
doorgaand trachtte hij vervolgens de
winst te forceren. Dat liep niet goed af.
Na afwikkeling kreeg zijn tegenstander
een vrije h-pion die vervolgens de
doorslag gaf voor de winst. Dankzij
een walk-over bracht Pim daarna de
stand weer in evenwicht. Winst van
Frank Visser bracht vervolgens De
IJssel aan de leiding. Het was een
ingewikkelde partij, waarin zijn tegenstander aanvalskansen zocht en hij
zelf op de damevleugel actief werd en
daar ook mogelijkheden vond. Het
leidde tot een kwaliteitswinst met als
tegenwicht een mooi loperpaar en een
vrije pluspion. Door zeer nauwkeurig
spel wist hij de tegenkansen te verkleinen en uiteindelijk tot winst te komen.
Aan het vijfde bord kreeg ook Frank
van de Pavoordt goede kansen. Hij
wist in het middenspel een pion te veroveren en had het heft goed in handen. Maar door onnauwkeurig spel liet
hij zich door zijn tegenstander verrassen. Die wist een vrije h-pion te krijgen
en die marcheerde zowaar zover op,
dat er geen houden meer aan was,
2,5-2,5. Opnieuw kwam De IJssel echter aan de leiding door een knappe

winst van Ad in een koningsgambietje.
Dat vraagt om veel creativiteit en veel
ervaring en daar mankeerde het nodige aan bij zijn tegenstander. Toch
bleef hij lange tijd behoorlijk op de
been tot er iets ernstig mis ging. Er
gingen wat pionnen aan en dat was
het begin van het einde, 2,5-3,5 in het
voordeel van De IJssel. Die voorsprong ging er aan door een nederlaag van Justin. Hij kwam in de opening al in de problemen en had na
zeven zetten al een uur van zijn
bedenktijd verbruikt. In het middenspel
kon hij nog wat terugkomen, maar het
tijdnadeel bleek vervolgens toch van
doorslaande betekenis. Met een kwaliteitsoffer werd zijn koningsstelling
opgeblazen met daarna volgde een
snel mat, 3,5-3,5. De laatste partij van
Hans moest toen de beslissing brengen. Na lang laveren had hij een wat
betere stelling op het bord gekregen.
De tijd liep echter knap op en wellicht
daardoor miste hij tegen het einde dat
hij een pion winnen. Met beiden nog
circa een minuut op de klok werd een
remiseaanbod door zijn tegenstander
aangenomen. Einduitslag dus 4-4.
(Aad/Info website Erasmus)

Erasmus 2

1826

-

De IJssel 1

1814

4

-

4

Paul Wilhelm
Arie de Jong
Joop van 't Hoenderdaal
Reinier Hoogeveen
Frits Steenbergen
Gilles Donze
Pim Kleinjan
Jan de Korte

1800
1744
1881
1850
1803
1825
1859
1843

-

Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Leon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Gerard vd Wouden
Justin Jacobse

1944
1861
1832
1761
1824
1752
1730
1811

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

-

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

mick op het toernooi van ab, het schaken
overdag toernooi
In Gouda wordt al jaren het Schaken
Overdag Toernooi georganiseerd. De
naam is natuurlijk een beetje vreemd
want de meeste schaaktoernooien
vinden overdag plaats. De naamkeuze
zal wel te maken hebben met het feit
dat het toernooi voortkomt uit het
overdag-schaak dat wekelijks in
Gouda wordt georganiseerd. Dit jaar

werd het toernooi al voor de 24e keer
georganiseerd. Ik meen officieel door
schaakvereniging Messemaker 1847
maar in feite eigenlijk door Ab Scheel.
Ab heeft het dan ook vaak over ‘zijn’
toernooi.
Al houd ik eigenlijk niet van rapidtoernooien, dit jaar heb ik me eens een
keer opgegeven. Niet alleen was ik
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dat al eerder van plan, maar ik had
het Ab in het verleden ook al eens
toegezegd. In het totaal waren er nog
74 andere deelnemers en die werden
ingedeeld naar rating in groepen die
elk een halve competitie speelden.
Een behoorlijk aantal liefhebbers die
niet kwamen om grote geldprijzen te
verdienen want dat bleef beperkt tot
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een flesje wijn, doosje chocolade of
een schaakboek. De toernooizaal was
in wijkcentrum De Toren in Goverwelle
en dat is gemakkelijk bereikbaar, ook
met openbaarvervoer. Ook de ruimte
is qua grootte en vorm prima geschikt
voor zo’n toernooi al moet ik opmerken
dat de ventilatie niet bijzonder bleek.
Je was blij dat je na afloop van een
ronde even naar buiten kon voor wat
frisse lucht. Maar de sfeer was ontspannen met genoeg ruimte tussen de
wedstrijden en ook de barverzorging
door de vrijwilligers was prima.
Het deelnemersveld was heel divers,
waaronder veel deelnemers die elkaar
kenden van eerdere toernooien: de
echte toernooitijgers dus. Ook veel
bekende gezichten waaronder tot mijn
verrassing oud-provo Roel van Duijn.
Ik wist eigenlijk niet dat hij überhaupt
kon schaken. Wel bleef lang spannend
of hij werkelijk zou komen want pas
ongeveer een half uur na de officiële
begintijd verscheen hij. Maar Ab had
daar waarschijnlijk rekening meegehouden want niet alleen begon het
toernooi een half uurtje later dan
gepland, er was voor Roel ook een
plekje in de eerste groep open gehouden. Maar er waren natuurlijk meer
voor mij bekende gezichten. Natuurlijk
was uit Moordrecht de familie
Evengroen present met Henk-Jan,
Bernard en Marten. De laatste als eni-

ge clubgenoot. En verder waren uit de
gemeente Zuidplas aanwezig Dick Bac
(sv Moerkapelle), Han Everaars en
Hans Dijkers (sv Nieuwerkerk). Onder
de deelnemers ook Schoonhovenaar
Cees Kaiser, die bij De IJssel vooral
bekend is vanwege zijn regelmatige
deelname aan het invitatietoernooi.
Erg leuk was voor mij nog een bijzonder weerzien. In groep 3 speelde mee
John Tan, een oud-collega, die ik
25 jaar geleden voor het laatst had
gezien.
Zelf verwachte ik niet dat ik hoge ogen
zou gooien. Mij ging het vooral om de
sfeer eens mee te maken. Zoals
gezegd ben ik geen echte rapidspeler
en bovendien heb ik gemerkt dat de
laatste weken de vorm niet optimaal is.
En al gauw bleek dat mijn groepsleden
regelmatig dit soort toernooien spelen

en daar dus bijzonder bedreven in
waren. Ik was ingedeeld in groep 6 en
van de daarin geplaatsten kende ik
eigenlijk alleen ex RSB-voorzitter Teun
Korevaar. Verder kwam Schiedammer
Cees Troost me bekend voor omdat ik
ooit een RSB-wedstrijd tegen hem
speelde en tegen Karel de Boer heb ik
als ik me goed herinner ooit op het
Corus-toernooi eens gespeeld. In de
meeste partijen ging het best aardig tot
de tijd ging oplopen en stress en de
daarmee gepaard gaande foutenkans
me parten ging spelen. Uiteindelijk
was er slechts een succesvol resultaat
in de partij tegen Troost, waardoor ik
uiteindelijk laatste in de poule werd.
Marten die in groep 12 speelde veroverde nog 2,5 punt, maar ook hij viel
niet in de prijzen.
Winnaar van de eerste groep en daarmee toernooiwinnaar werd Elmer van
Veenendaal van de Algemene
Schaakvereniging Nieuwegein die
naderhand de toorn van Ab Scheel
over zich afriep. Op de webpage bekritiseert Ab de winnaar omdat die niet
op de foto wilde en wegliep voor de
prijsuitreiking. Bovendien bleek hij in
een partij 2 minuten geclaimd te hebben bij een onrechtmatige zet. Ab vindt
dat niet passen bij een dergelijk gezelligheidstoernooi en wil er zelfs in het
vervolg de toernooiregels voor gaan
aanpassen. (Mick)

uitstekend resultaat leen boonstra redt de ijssel 2 niet
De IJssel 2 beet in en tegen Moerkapelle (2) de spits af in de RSB-competitie 2010/11. Net als het IJsselteam
waren zij vorig seizoen als tweede
gepromoveerd uit de 3e klasse.
Bovendien hadden zij, net als De
IJssel met Frank van de Pavoordt, ook
hun eerste man Arian de Bruijne moeten afstaan aan het eerste team. In
persoon van Arno Luinenburg, uit
Moerkapelle 1, Wim de Haan, vorig
jaar geen RSB en nieuwe aanwinst
Jeremy van Haastert afkomstig van
het Boskoopse Internos hadden zij
daarvoor echter wel de nodige versterking teruggekregen. De IJssel miste voorts in deze eerste wedstrijd hun
steunpilaar Mick van den Berg en ook
tweede team debutant Hans Kortrijk.
Met Aad van der Meer en Hendrik
Spee als invallers leek het 24 september op voorhand een moeilijk avondje
te worden.
De eerste resultaten kwamen van de
laatste borden. Na een van weerszij-

den solide partij en afruil van stukken
werd tot remise besloten en was het
eerste halve RSB-puntje in deze competitie voor Aad (van der Meer). Niet
veel later kreeg ook Sjaak een remiseaanbod. Gezien het feit dat er een
paar zwarte pionnen tot vlak bij zijn
koning waren opgerukt met een torenpaar erachter, leek het een wijs besluit
dat aan te nemen (1-1). Hendrik arriveerde circa een half uur na aanvang
en ging in fors tempo aan de slag. Dat
ging niet goed. Hij kwam al vrij snel
een stuk achter en kon ook snel weer
naar huis: 2-1. Menno had zin in weer
eens een goede partij. Na een uur
meldde hij dan ook een pion voor te
staan. Een uur later had Menno die
pion nog steeds, maar stond een kwaliteit achter. Ergens had hij een knap
steekje laten vallen. Zijn sterke tegenstander rondde het bekwaam af: 3-1.
Gerard verzeilde in een moeilijk uitziend eindspel. De aangeboden remise was niet te versmaden en werd na
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enige aarzeling, gezien de stand, toch
aangenomen: 3,5-1,5. De nederlaag
werd definitief toen ook Aad een
nederlaag aan zijn broek kreeg. Door
slordig spel in een vreemde opening
was hij een pion achter gekomen. Met
kunst en vliegwerk bleef hij nog lang
overeind. Afruil van stukken met als
gevolg een verloren staand pionneneindspel kon echter niet worden voorkomen: 4,5-1,5. Leen, deze avond
kopman van het IJsselteam, speelde
een sterke partij. Hij belandde in een
eindspel waarin zijn paard beduidend
sterker bleek dan de loper van zijn
tegenstander en boekte een mooie
overwinning: 4,5-2,5. Bij Rien, als laatste nog in de strijd, stond er een stelling met voor ieder dame en lopers
van ongelijke kleur op het bord. Rien
had echter meer bedenktijd gebruikt
en dat ging een rol spelen. Zijn tegenstander kon de druk opvoeren en voor
goede tegenzetten, als die er al waren,
ontbrak de tijd. Met nog minder dan
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een minuut op de klok werd een wanhoopszet die zijn tegenstander niet in de
war bracht hem fataal. Eindstand 5½-2½. (Rien/Aad)

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

Moerkapelle 2

1780 -

De IJssel 2

1629

5,5

-

2,5

Arno Luinenburg
Andre Nieuwlaat
Marcel de Haan
Jeremy van Haastert
Tim van Breda
Ad Voerman
Jan Blok
Kevin Bakker

1901
1871
1835
1901
1771
1703
1612
1649

Leen Boonstra
Rien Duine
Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Aad vd Berg
Hendrik Spee
Sjaak in ’t Veld
Aad vd Meer

1671
1647
1730
1614
1606
1632
1690
1445

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

-

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

-

moerkapelle 2 al jarenlang een
geduchte tegenstander
Al sinds het begin van hun deelname aan de de RSB-competitie in 1978 was
de tweede keus van Moerkapelle een geduchte tegenstander voor De IJssel 2.
Van de negen confrontaties werden er slechts twee door De IJssel gewonnen. Daar was wel een belangrijke bij. Op 17 maart 2000 stond in de laatste
competitiewedstrijd het kampioenschap in de 3e klasse op het spel. Vrijwel
het zelfde team wat nu achter de borden verscheen, met alleen Jeroen
Eijgelaar in plaats van Aad van der Meer, won een spannend duel met
4,5-3,5. Van Moerkapelle waren alleen Arno Luinenburg en Jan Blok toen
eveneens van de partij. De IJssel 2 bereikte toen voor het eerst in de historie
van De IJssel de tweede klasse.
Met uitzondering van nog een enkele zege in 1985 verder slechts verliespartijen. De eerste confrontatie, 4e klasse RSB, op 31 maart 1978 eindigde in
een 3,5-4,5 nederlaag en een jaar later werd ook de tweede met 2,5-5,5 verloren. Zeven jaar later op 26 oktober 1985, inmiddels een klasse hoger, trok
De IJssel met 5,5-2,5 aan het langste eind. Dat was dat seizoen de enige
overwinning voor het tweede team dat uiteindelijk degradeerde naar de
4e klasse. Van de betrokkenen in deze wedstrijden zijn alleen Teus Boere en
Frans Dubois nog op de ledenlijst van De IJssel terug te vinden. Bij Moerkapelle geldt dit alleen voor Jan Blok.
Begin 1991 verloor De IJssel2 met Gerard van der Wouden aan het eerste
bord en ook met Teus Boere, Panc Vink en Arie Macdaniel in de gelederen
met 2,5-5,5. In 1997 scoorde De IJssel 2 geen enkel matchpunt in de RSBcompetitie, de wedstrijd tegen Moerkapelle werd door het team, ditmaal
onder aanvoering van Rien Duine, opnieuw met 2,5-5,5 verloren.
Na De IJssel 2 in 2000 promoveerde Moerkapelle 2 een jaar later eveneens
naar de tweede klasse en in januari 2003 werden de degens opnieuw
gekruist, 3-5 verlies voor De IJssel tegen een team met toen al Luinenburg,
Nieuwlaat, De Haan en coming man Weijermars aan de eerste borden. Bij
De IJssel verschenen Frank van de Pavoordt, Aad en Mick van den Berg,
Ad Multem, Gerard van der Wouden, Leen Boonstra, Panc Vink en Arie Macdaniel achter de borden. Twee jaar later was het nog erger, met maar liefst
1-7 werd er verloren. De IJssel toen met Rien Duine, Huibert Looren de Jong
en Sjaak in ’t Veld in de plaats van Van de Pavoordt, Multem en Vink.
Na de recente nederlaag in totaal dus zevenmaal winst voor Moerkapelle 2
met een score van 44,5-27,5.
Daarnaast speelden de Moerkapellenaren ook eenmaal tegen De IJssel 1 en
De IJssel 3. Het eerste van De IJssel had het in november 1986 op weg naar
het kampioenschap in de 3e klasse knap moeilijk, een nipte 4,5-3,5 overwinning. Aan het eerste bord verloor Maarten Leopold van Marcel de Haan. In
oktober 1992 sloeg De IJssel 3 met 3,5-4,5 nederlaag in een vierde klasse
duel zeker geen slecht figuur. (Aad)
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de winst van leen
Wit:
Leen Boonstra
Zwart: Arno Luinenburg
Moerkapelle 2-De IJssel 2,
24.09.2010
1.e4 e6 2.Pf3 c5 3.d4 cxd4 4.Pxd4
a6 5.Pc3 Dc7 6.Ld3 Pc6 7.Pxc6
dxc6 8.a3 Pf6 9.Lg5 e5 10.Le3
Le6 11.De2 c5 12.Lc4 b5 13.Lxe6
fxe6 14.0–0 Ld6 15.Lg5 0–0
16.Lxf6 Txf6 17.Pd1 Taf8 18.c4
Dc6 19.Tc1 Tf4 20.f3 b4 21.Pf2
T4f7 22.Dc2 a5 23.Tcd1 Td7
24.Td3 Tfd8 25.Tfd1 Lc7 En na
afruil van de zware stukken komt er
nu een pionneneindspel met paard
tegen loper op het bord. 26.Txd7
Txd7 27.Txd7 Dxd7 28.Dd3 Dd4
29.Dxd4 exd4 30.a4 e5 31.Pd3
Ld6 32.Kf2 Kf7 33.Pc1

38…Ke6? Dat kost een kostbare
pion, na 33...Lc7 34.Pb3 Lb6 lijkt
het pot remise. 34.Pb3 Kd7
35.Pxa5 Kc7 36.Pb3 Le7 37.Pd2
Lg5 38.Pf1? Beter was 38. Ke2.
Zwart had nu met 38...b3 nog een
goede remisekans. 38...Ld8?
39.h3 Kd7 40.Ph2 Kd6 41.g3 h5?

42.f4! h4 43.Kf3 hxg3 [43...d3
44.Pf1 hxg3 45.Kxg3 exf4+ 46.Kxf4
Lf6 47.b3 Ld4 48.h4+-] 44.Kxg3
exf4+ 45.Kxf4 Ke6 46.Pg4 Kd7
47.Pf2 Kd6 48.Kg4 Lb6 49.Kf5
Ld8 50.e5+ en wit wint.
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de ijssel 3 schrijft historie met zwart randje
Het derde team mist dit seizoen in
vergelijk met het voorgaande een aantal belangrijke steunpilaren. Hans
Kortrijk vertrok naar het tweede en
Huibert Looren de Jong bedankte,
vanwege beroepsverplichtingen op de
maandagavond, als lid. Voorts koos
aankomend talent Lotte van der
Wouden er voor om uit te komen voor
het Goudse Messemaker. Het gevolg
is een krappe selectie, die ook nog
eens lang niet voor alle speeldagen
beschikbaar zijn.

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

Dat laatste was direct al het geval bij
de eerste wedstrijd, een uitwedstrijd
op woensdagavond 6 oktober tegen
het vijfde team van SO Rotterdam. De
uitslag bleef lange tijd in het ongewisse, zowel op de website van De IJssel
als op die van de RSB. Een ongunstig
voorteken en dat bleek juist. Het team
verloor die wedstrijd met de maximale
cijfers, 8-0 dus. Een historische uitslag, want dit was in de geschiedenis
van De IJssel nog geen enkel team
overkomen. Aan de onderste borden

ging het al snel mis en dat inspireerde
de overigen slechts eveneens tot forse
blunders. Gezegd moet worden dat het
team van de tegenstanders niet mis
was. Het is hetzelfde team van SO
Rotterdam van vorig seizoen alleen nu
aangevuld met Wim de Paus die vorig
seizoen actief was voor het tweede in
de 2e klasse van de KNSB ! In deze
klasse zeker titelkandidaat nummer
één. Puf voor het schrijven van een
verslagje was er niet, dus is dit alles
wat er over te melden valt. (Aad)

SO Rotterdam 5

1692

-

De IJssel 3

1444

8

-

0

Adri Helfrich
Rens Sliedrecht
Wim de Paus
Jos Holst
Thomas van Walsem
Jan Timmerhuis
Dimphie Heijmans
Gunjan vd Neut

1959
1627
1884
1669
1791
1535
1561
1506

-

Arie Macdaniël
NO
Aad van der Meer
Christian Macdaniël
Frank Penders
Erik Jan Noomen
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld

1554

1
1
1
1
1
1
1
1

-

0
0 R
0
0
0
0
0
0

1445
1574
1370
1278

CENTRUMBAAN 960 - 2841 MH MOORDRECHT - TELEFOON 0182-372177
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nog zestien kandidaten voor k.o. beker
Knock out! Dat was het geval voor 14
deelnemers in de eerste ronde van de
tweede k.o. bekercompetitie. De enige
echte verrassing was de uitschakeling
van Frank Visser door Arie Macdaniël.
Hij verspeelde slordig een pionnetje
en stuitte vervolgens op een prima
verdediging. Bij het forceren van de
winst vergat hij zijn eigen verdediging
en ging mat achter de paaltjes. In de
meeste andere partijen waren de
tegenstanders aan elkaar gewaagd.
Hans Kortrijk bood tegen Hans
Lodeweges langdurig verzet, maar dolf
toch uiteindelijk het onderspit. Sneller
ging het bij Jan Vink die tegen Frank
Penders revanche nam voor zijn competitienederlaag. Léon Jacobse was
dik favoriet tegen Frans Dubois. Na
een stukoffer waarbij de koning van
Frans tot midden op het bord moest
vluchten leek een snelle beslissing
nabij. Met spitsvondig verdedigingswerk hield hij de partij toch nog remise.
Daarna had hij geen trek meer in de
beslissende snelschaakpartijen. Léon
dus door naar de volgende ronde.
Gerard van der Wouden had tegen
Leen Boonstra aan een plus pion in
een pionneneindspel niet voldoende
voor de winst. Ook hier werd het remiLèon Jacobse
Pim te Lintelo
Ronald Mandersloot
Gerard vd Wouden
Frank vd Pavoordt
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Jan Vink

-

se, maar werden de snelschaakpartijen wel gespeeld. Tweemaal verlies
voor Leen en dus ging de IJsselvoorzitter door naar de volgende ronde. Christian Macdaniël kreeg tegen
Sjaak in ’t Veld een dame/toren eindspel met een pluspion op het bord.
Door actief tegenspel van zijn tegenstander verspeelde hij dit voordeel en
vervolgens nog veel meer. Mick van
den Berg deelde tegen broer Aad al
vanaf de opening de lakens uit. Toch
bleef die overeind. Dat kostte wel veel
bedenktijd. Een remiseaanbod werd
door Aad, die het snelschaakbeslissingswerk niet zag zitten, geweigerd.
Tegenkansen bleven echter uit. In de
slotfase sneuvelde er een kwaliteit en
ging Aad tenslotte ook nog door de
klok. Aad van der Meer kwam tegen
Willem Schouten al vroeg materiaal in
de plus. Dat was uiteindelijk beslissend voor de winst, maar er moest nog
wel flink geschaakt voor worden.
Eenzelfde gang van zaken was het
geval bij Teus Boere tegen debutant
Peter Koolmees. Het nieuwe IJssellid
weerde zich nog geducht, maar zijn
tegenstander trok toch aan het langste
eind. Minder spannend was het bij
Rien Duine tegen Cor IJsselstijn en bij

Frank van de Pavoordt tegen Bastiaan
Rietveld. Gezien het grote verschil in
sterkte was het niet verrassend dat de
matadoren hier aan het langste eind
trok. Een ogenschijnlijk vriendschappelijk duel voltrok zich tussen Jerome
Jacobse en Ton van Smirren. Remise
leek Ton een mooie afsluiting. Dat
werd het ook, maar toen bleek dat er
nog gesnelschaakt moest worden voor
de beslissing. Na er ieder een te hebben gewonnen, sloeg de jongste
Jacobse in de derde beslissend toe.
Een walkover was er voor Ronald
Mandersloot, Lotte van der Wouden
verscheen niet achter het bord.
Het lot was titelverdediger Ad Multem
en Justin Jacobse goed gezind, zij gingen zonder te spelen door naar de volgende ronde met de volgende
partijen:

Aad vd Meer
Arie Macdaniël
Teus Boere
Sjaak in ’t Veld
Mick vd Berg
Jerome Jacobse
Rien Duine
Ad Multem

Die volgende ronde zal plaatsvinden op 6 december. (Aad)

leen boonstra speelt tweehonderdste
rsb-wedstrijd voor de ijssel
Het bereiken van de mijlpaal van tweehonderd teamwedstrijden voor een
vereniging is een blijk van langdurige
clubtrouw. Bij een maximaal aantal
van zeven wedstrijden per schaakseizoen vraagt dit een tijdsbestek van
meer dan 28 jaar. Bij De IJssel werd
deze mijlpaal inmiddels gepasseerd
door Aad en Mick van den Berg, Panc
Vink, Frans Dubois en Rien Duine.
Daar kan met Leen Boonstra nu een
zesde aan worden toegevoegd.

Op 28 september 1981 maakte Leen
zijn RSB-debuut bij De IJssel. Het was
de eerste wedstrijd van het voor de
eerste maal naar de 2e klasse gepromoveerde eerste team. Dat betekende
toen dat het team van acht naar tien
borden moest worden uitgebreid.
Leen was dus een welkome aanvulling. Tegenstander was Schiedam 2
onder aanvoering van toenmalig RSBvoorzitter Frans Maas. ‘Schaakclub
De IJssel, vorig seizoen gepromo-
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veerd naar de tweede klasse van de
RSB, behaalde in Schiedam een
onverwachte zege op een falend
Schiedam 2. Onverwacht, omdat
Schiedam 2 vorig seizoen nog het
kampioenschap voor zich opeiste en
slechts door degradatie van het eerste
team niet promoveerde. Na een snelle
zege van M. van den Berg werd de
stand gelijk door verlies van Zijlstra.
A. van den Berg, Duine en Wolthers
brachten De IJssel daarna met 4-1
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aan de leiding. Met remises
van Vink, Mandersloot en
Nieuwstraten was de
wedstrijd reeds
na ca. drie uur
spelen
beslist. Nadat
ook debutant
Boonstra
zijn partij
remise had
gegeven,
maakte een
mistastende Van Vloten
met het weggeven van
zijn dame een
einde aan de wedstrijd.’, aldus het verslag in de Goudsche
Courant destijds. Tegenstander
van Leen was Cees Troost, ook nu bij
HZP Schiedam en in veel toernooien
nog steeds veelvuldig achter het bord
te vinden.
Op 11 oktober voltooide hij voor De
IJssel 2 tegen Theo Keijzer van het
tweede van 3-Torens uit
Bergschenhoek zijn 200e wedstrijd
voor De IJssel. In een periode van circa 29 jaar benadert dit bijna het maximale aantal van zeven wedstrijden per
team per jaar. Hiervan 121 voor het
eerste en 79 voor het tweede team
met in totaal een score van 104,5 punten. Met in het seizoen 1983/84 en
1988/89 als topscorer van De IJssel 1
en in 2008/09 als topscorer van De
IJssel 2. Van de 200 wedstrijden werd
er eenmaal gespeeld voor de promotieklasse, 19 maal voor de 1e klasse,
117 maal voor de 2e klasse en 63
maal voor de 3e klasse.
Tweehonderd wedstrijden herbergen
veel gedenkwaardige momenten.
Hoogtepunten waren ongetwijfeld de
teamkampioenschappen in januari
1989 toen De IJssel 1 na een 4-4

gelijkspel tegen EBSV voor
het eerst de 1e klasse RSB
bereikte en in maart
2000 toen De
IJssel 2 dankzij
een zwaar
bevochte 4,53,5 zege
tegen concurrent

toch maar af. Arbitrage met remiseclaim was het beste (zijn tegenstander
claimde winst).’, aldus Peter de Jong in
het wedstrijdverslag. In die tijd konden
partijen nog worden afgebroken en de
spelers konden, als zij daar beiden
mee instemden, de partij laten arbitreren. Het resultaat van de arbitragecommissie van de RSB was dan beslissend. Hieronder de stand na de 35e
zet van zwart (Theo van Herk):

Moerkapelle
2 kampioen werd en
voor het
eerst kon aantreden in de
2e klasse.
Bladerend in
IJsselschaak stuit je
ook op een aantal bijzondere partijen. Zoals de winst tegen
Gerard van Ommeren, inmiddels al
jarenlang niet alleen topper bij
Moerkapelle maar ook een van de
sterkste spelers van de regio, in oktober 1982. Die was toen pas 17 jaar,
maar ook nu zou dat niet uitgesloten
zijn. Zo klopte Leen op 21 september
2010 aan het eerste bord van De IJssel
2 Arno Luinenburg, een andere topper
van Moerkapelle. Bijzonder was ook de
remise op 26-1-1988 tegen Theo Herk,
toen uitkomend voor Schoonhoven,
maar later in de periode 2001-2005
een van de topspelers bij De IJssel.
Teamleider Mick van den Berg had,
aldus het verslag van die wedstrijd in
IJsselschaak 87/88-3., in die wedstrijd
tegen Schoonhoven waarvan De IJssel
nog nooit had gewonnen, gekozen
voor een tactische opstelling met voor
Leen als opdracht remise tegen de
sterke Theo van Herk. ‘Leen had al
rond half elf 35 zetten bereikt. Van
Herk speelde zeer snel en dronk op
superieure wijze bier. Terecht, hij is erg
sterk. Leen had goed stand gehouden,
doch brak de (minder staande) partij

De commissie beoordeelde de stand
als remise. Voor het eindresultaat was
het niet meer van belang. De IJssel
won met 6-2.
Een historisch treffen was er op 261998. Tegenstander In die wedstrijd
tegen Messemaker 4 was Arend
Nieuwstraten. Schaakmaat uit de
beginjaren ’80 in de koffieshop
Borselino in Gouda, wat later leidde tot
het lidmaatschap bij De IJssel. In de
jaren 1977 -1982 was Nieuwstraten lid
van De IJssel en in die periode tweemaal clubkampioen. Een snelle remise
was het toen niet onverwachte resultaat.
Ter herinnering aan het bereiken van
deze mijlpaal werd hem op de clubavond van 25 oktober door de voorzitter
namens de vereniging een oorkonde
uitgereikt. Nog even en de club van
200 kan een team opstellen. (Aad)

funest concentratieverlies nekt de ijssel 2 tegen 3 torens 2
Vorig jaar degradeerde het eerste
team van 3-Torens naar de 2e klasse
en het tweede promoveerde dankzij
een extra promotie naar die klasse.
Met beide teams in de 2e klasse is nu
aldaar gekozen voor een mix van beide teams. Springer, Berghout en Van
der Linde, vorig seizoen 3 Torens 1,
spelen nu voor het tweede. Een duidelijke versterking. Van het team dat

twee seizoenen geleden nog de tegenstander van De IJssel 3, door hen met
2,5-5,5 gewonnen, zaten nu nog twee
spelers achter de borden. Rinus van
der Linde, die toen verrassend klop
kreeg van Hendrik Spee, en Theo
Keijzer, die toen won van Christian
Macdaniël.
De wedstrijd startte op 11 oktober met
een nederlaag van debutant Hans die
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in een wat te ambitieus opgezette partij ‘in het mes’ liep. Maar al snel was
het gelijk na een prima overwinning
van Arie, invaller voor Menno van Dijk,
na een mooie aanvalspartij. Daarna
ging het in het laatste half uuropzichtig
mis. Aad pakte een pionnetje, maar
overzag dat dit ten koste van een stuk
ging en ook Mick kon opgeven toen hij
na een over het hoofd gezien tussen-
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schaakje een fatale aanval over zich
heen kreeg (1-3). Rien leek wel wat
terug te kunnen doen. Kwaliteit en
twee pionnen voor, dat moest te winnen zijn. Wel tijdsdruk, maar dat is bij
hem normaal. Toen hij echter een
toren in liet staan, was het ook hier
snel gebeurd. Zowel op het bord als op
de klok was het einde verhaal
(1-4). Gelukkig was er ook nog positief
nieuws. Opnieuw was het Leen die
een vol punt pakte. Een bij de opening
veroverde pion voorsprong gaf hij niet
De IJssel 2

1648

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

1730
1606
1647
1722
1671
1690
1564
1554

-

meer uit handen (2-4). Daar bleef het
bij. Sjaak werd langzaam van het bord
geschoven. Ernstige druk op de f-lijn
van zijn koningsstelling noopte hem tot
een kwaliteitsoffer. Dat bood echter
nauwelijks soelaas en was slechts uitstel van executie (2-5). Tenslotte
bezweek ook Gerard. Na een vroege
ruil van veel stukken had hij met uitstekend spel een kansrijk eindspel op het
bord gekregen. Gemakkelijk was het
niet, maar met toren tegen loper moest
het kunnen lukken. In de laatste minu-

3 Torens 2

1648

2-6

Henk Springer
Egbert Berkhout
Martin van Vaalen
Rinus vd Linde
Theo Keijzer
Arjan Drenthen
Arno Verbakel
Harm de Graaf

1762
1683
1727
1702
1652
1598
1551
1509

0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0

ten ging het echter ook hier mis. De
tegenstander kreeg een vrijpion die
ongestoord kon doorwandelen en als
eerste de overzij haalde (2-6).
Er had meer ingezeten. Leen, zich
nog onbewust van zijn 200e wedstrijd
voor De IJssel, sprak na afloop wijze
woorden: ‘Geconcentreerder spelen
en met een betere tijdsindeling is
noodzakelijk’. Hopelijk gaat dat dit seizoen nog lukken. (Aad/Mick)

viertal opent met een bijna honderd procent score
Het aan de viertallencompetitie deelnemende team is de competitie uitstekend begonnen met respectievelijk een 3,5-0,5 en 4-0
overwinning. Met nog drie wedstrijden voor
de boeg zijn zij favoriet voor de eerste
plaats.
De eerste wedstrijd was tegen het team van
Ontspanning uit Ouddorp, voor het eerst in
de geschiedenis van De IJssel tegenstander van een IJssel team. Een verre reis

1.
2.
3.
4.

tegenstander ook nog een stuk sneuvelde,
hield die het voor gezien. Ton drukte zijn
tegenstander steeds verder in de verdediging. Materiaalwinst kon niet uitblijven en
dat werd zelfs een dame. Daarmee was het
ook hier met de tegenstand gedaan. Ook
Frans was heer en meester op het bord
maar, sociaal als hij is, gunde hij de tegenstander toch een halfje. Een 3,5-0,5 zege
voor De IJssel. Een goede start van het
nieuwe RSB-seizoen. (Aad)

De IJssel

1477

-

Ontspanning

1334

3,5

-

0,5

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

1690
1445
1495
1278

-

Hans van Meenen
Albert Schaefer
Karel d’ Hond
Patrick Kramer

1420
1409
1312
1196

1
1
0,5
1

-

0
0
0,5
0

Ook in de tweede wedstrijd in en tegen
Barendrecht ging het van een leien dakje.
Alleen niet bij de aanvang want Sjaak en
Frans hadden een verkeerd adres en meldden zich pas na drie kwartier. De sportieve
Barendrechters startten de klokken echter
pas rond half negen, de averij viel dus
mee. Desondanks ging Sjaak voortvarend
aan de partij en had op de zeventiende zet
de tijdachterstand omgebogen naar een
voorsprong. Tevens veroverde hij wat pionnen en bouwde hij een sterke aanval op de
koningsvleugel. Toen de tegenstander ook
nog eens de rokkade deed naar deze kant

1.
2.
3.
4.

voor de gasten en die hadden daarnaast
ook nog een zware avond.
Al snel werd het krachtsverschil op de borden duidelijk. Een pion voorsprong voor
Sjaak en duidelijke plusstellingen voor de
drie anderen. Dat voordeel werd met het
vorderen van de speeltijd steeds groter.
Aad kwam twee pionnen voor en wikkelde
af naar een eindspel waarin hij de winst
gemakkelijk binnenhaalde. Sjaak veroverde
al maar meer pionnen en toen er bij zijn

was het snel gebeurd en was het eerste
punt na een uurtje een feit. Aad had geduld
deze avond liet zijn veel bedenktijd gebruikende tegenstander komen dwong hem
met goed pionnenspel tot opgave van een
loper voor een pion en later een paard voor
een pion. Ter compensatie kreeg de tegenstander wel een sterke aanval op een
kwetsbare koning. Na het pareren van
deze aanval won hij in de tijdnood van zijn
tegenstander nog een toren en vervolgens
de partij door tijdsoverschrijding, 0-2 dus.
Frans bouwde zijn partij rustig op. Hij veroverde een kwaliteit en wat pionnen en dat

was na afwikkeling voldoende voor het derde punt .Ton kreeg te maken met een
tegenstandster en terugdenkend aan zijn
makkers in Gent zal hij zich hebben gerealiseerd dat schaken tegen vrouwen,
voor velen toch anders is dan tegen mannen. (Zie ‘Gent was weer geweldig’). Het
ging lange tijd gelijk op en het zag er naar
uit dat het wel remise zou worden. Dankzij
een foute pionzet van zijn tegenspeelster in
de slotfase, kon er echter een pion promoveren en daarmee was snel daarna ook het
vierde punt voor De IJssel binnen.
(Aad/Aad vd M/Ton)

Barendrecht

1389

-

De IJssel

1477

0

-

4

Frank v. Beuningen
Hans Wegman
Ab Kruijt
Lies Verhoef

1499
1476
1192

-

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

1690
1445
1495
1278

0
0
0
0

-

1
1
1
1
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (1)
De IJssel is hard op weg naar haar
vijftig jarig bestaan. Op 1 september
2013 zal dat een feit zijn. In
IJsselschaak met ingang van dit nummer een terugblik op bijna een halve
eeuw clubhistorie.
De beginjaren 1963-1973
Het begon allemaal in 1963. Een jaar
waarin het wereldnieuws gekenmerkt
werd door de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy in
Dallas, de geruchtmakende Britse
treinroof, de eerste vrouw in de ruimte, het tot stand komen van de hotline
tussen het Witte Huis en het Kremlin
en de toespraak van Martin Luther
King, ‘I have a dream’, tijdens een
nationale betoging voor rassengelijkheid in Washington.
In Nederland regeert het kabinet
Marijnen (KVP, ARP, CHU, VVD). Het
is het jaar van de koudste winter van
de eeuw met de door Reinier Paping
gewonnen barre elfstedentocht, de
opkomst van de Boerenpartij onder
aanvoering van Hendrik Koeokoek,
de uitvinding van de vlaflip en de introductie van de cassetterecorder met
het cassettebandje.
In de internationale schaakwereld
komt dat jaar een einde aan het tijdperk van de Russische wereldkampioen Botwinnink. Hij verliest zijn titel
na een 12,5-9,5 nederlaag aan zijn
landgenoot Petrosian. Het 38e Hastings toernooi werd gewonnen door
Gligoric, vóór Kotov en Smyslov. In
Los Angelos triomfeerden Keres en
Petrosian. Het toernooi in Moskou
was voor Smyslov, die hier Tal en
Gligoric voor bleef. Gligoric was duidelijk de man die aan de weg timmerde, hij won ook het in Enschedé
gespeelde zone-toernooi. In Havanna
werd Kortsnoj eerste vóór het trio
Geller, Pachman en Tal. Het
Tschigorin-herdenkingstoernooi in
Sochi was voor Polugajevski en
Smyslov. De 19 jarige Roemeen
Gheorghiu werd eerste bij het WKjeugd na een beslissingsduel tegen de
Tsjech Janata. Bij de nationale kampioenen o.a. Portisch (Hongarije),
Gligoric (Joegoslavië), Larsen
(Denemarken), Pachman (TsjechoSlowakije), Stein (Sovjetunie) en in de
USA, voor de 5e maal, Fischer. In
Bakoe werd op 13 april Gary Kimovich
Kasparov geboren.

Winnaar Hoogovens 1963.

Nationaal is Hein Donner in 1963
ongetwijfeld de sterkste schaker. Hij
boekt dat jaar met het winnen van het
25e Hoogovensschaaktoernooi een
van zijn grootste successen. Winnen
deed Donner niet het 3e IBM toernooi.
Hij deelde met de Israëliër Czerniak
de tweede plaats. De eerste prijs van
f. 1000.-- ging naar de Hongaar
Portisch. In de GAK-zeskamp te
Amsterdam bleken de Russische
grootmeesters Bottwinnik en Flohr te
sterk voor de Nederlandse top
(Bouwmeester, Donner, Kuypers, van
Scheltinga). In het 8e Danlon-toernooi, een internationaal toernooi voor
dames te Amsterdam, ging de winst
naar de Joegoslavische Jovanovic.
Toch werd Donner dat jaar geen kampioen van Nederland. Hij werd tweede, achter Frans Kuijpers. In Groningen sloot Coen Zuidema zijn carrière
als jeugdspeler af met het winnen van
het Internationaal Niemeyer-Jeugdschaaktoernooi, een toernooi dat later
uitgroeide tot het Europees jeugdkampioenschap. Eddy Scholl werd, na
winst in de beslissingstweekamp
tegen Rob Hartoch, de nieuwe nationale jeugdkampioen. Het snelschaakkampioenschap was voor de Belg
Jozef Boey. Rotterdammer Jaap Staal
was dat jaar de sterkste bij het correspondentieschaken. In de landenwedstrijden moest Nederland het dik
afleggen tegen Duitsland (5,5-14,5),
maar werd Engeland met 12,5-7,5
verslagen. Ook drongen we door tot
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de finale van de Europa-Cup. In het
Clare Benedicttoernooi, een West/
Europees zes landentoernooi, werd
het team Bouwmeester/Prins/Van den
Berg/Kuijpers tweede achter WestDuitsland.
In de KNSB competitie was het
Amsterdamse VAS oppermachtig. Het
eerste werd kampioen van Nederland
en het tweede en derde team promoveerden naar de hoofdklasse. De
voorheen toonaangevende Rotterdamse schaakvereniging NRSV
degradeerde naar de RSB-competitie.
Voor veel consternatie zorgde de
FIDE door remises vóór de 30e zet te
verbieden. De Haagse Schaakbond
vertikte het hieraan tegemoet te
komen. Een verzoek van de KNSB
aan de Nederlandse Sportfederatie
om als lid te worden toegelaten werd
afgewezen.
Bij de RSB veroverde De Pion, voorloper van het latere Europoort, uit
Rotterdam-Zuid dat jaar het kampioenschap. Dankzij de Deltawerken
kwam er een einde aan het isolement
van de schaakclubs op GoereeOverflakkee. Meer leden voor de RSB
dus, maar niet alleen van de eilanden,
want in Moordrecht vond op 1 september de oprichting plaats van De IJssel,
ook een nieuwe loot aan de RSBboom. Dat was bijna drie maanden
na de geboorte van Gerard van der
Wouden in Gouda, die vanaf 2003 de
voorzittershamer zou hanteren.
De nieuwbouwwijk in de Oranjebuurt
grenzend aan de Ambonwijk was de
plaats waar, na de opheffing van
schaakvereniging Moordrecht in 1957,
de kiem voor een nieuwe
Moordrechtse schaakvereniging ontspruit. ‘Ik speelde regelmatig een partijtje met mijn zwager Harold Conradi
en zodra het weer het toeliet werd het
bord zelfs in de tuin opgesteld’, vertelt
Jan Speelmans, gravend in zijn herinneringen, in IJsselschaak 40. ‘Was het
de zon? Waren het de emoties? Was
het de hoeveelheid gedronken bier?
Iets, of een combinatie daarvan, was
er in ieder geval oorzaak van dat de
verhitte discussies zelfs in de aangrenzende tuinen hoorbaar moeten
zijn geweest…Immers uit de reacties
van verschillende buren bleek, dat zij
wisten waar het over ging! Wij kenden
die mensen toen nauwelijks, omdat de
nieuwe wijk (Prins Bernardstraat e.o.)
nog maar net was opgeleverd en de
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zitter), Harold Conradi (secretaris) en
Wim Nieuwerf (penningmeester). De
contributie werd vastgesteld op f. 2.-per maand.

Prins Bernardstraat 2010.

huizen nog maar amper waren ingericht. Hoe dan ook, we werden uitgenodigd om ook bij hen te komen schaken, hetgeen onder het nuttigen van
de aangeboden drankjes geschiedde.
De kennismaking was een feit en
daarbij bleek, dat men een en ander
vaker wilde herhalen. De tuinen werden het decor voor vele vluggertjes.
We besloten toen een onderlinge
competitie op te zetten, waarbij de witspeler de zwartspeler thuis zou ontvangen. De attributen werden zonodig
meegebracht. Al doende groeide de
wens een ‘echte’ schaakclub op te
richten. Het idee voor ‘De IJssel’ was
geboren. Na enig zoeken vond men
ook een geschikte locatie. In het De
Genestethuis (Dorpsstraat 26), kon op

De Genestethuis 2010.

woensdagavond van de zaal gebruik
worden gemaakt. ‘Op voorwaarde dat
de ruimte ‘ordelijk en in stilte’ zou worden gebruikt en ‘netjes opgeruimd’ om
uiterlijk 22.00 uur verlaten zou worden’ aldus Speelmans. Dit leidde op
1 september 1963 tot de oprichting
van schaakvereniging 'De IJssel'. Het
eerste verenigingsjaar startte met
14 leden. Het oprichtingsbestuur
bestond uit Bob van Steensel (voor-

In de periode 1963-1973 groeide de
vereniging als kool. In 1973 was het
aantal meer dan verdubbeld, 30 leden.
In 1968 werd de eerste dame,
mevrouw van Hees-Scheer, als lid
ingeschreven en in 1969 de eerste
juniorleden. In totaal waren in deze
periode 60 personen lid of lid geweest
van De IJssel. Er werd dus flink aan
de weg getimmerd. Ook in letterlijke
zin, gezien de introductie van de
schaakstand op de jaarlijkse luilakmarkt waar kon worden gestreden om
een 'koperen pion'. De exploitatiekosten stegen van 277 naar 1462 gulden.
De contributie liep op naar 50 gulden
per seizoen. In 1970 werd de clubavond op aanzet van de voetballiefhebbers verplaatst naar maandagavond.
Op het bestuursvlak was het vooral
Wim Nieuwerf die van zich deed spreken. Slechts één jaar maakte hij geen
deel uit van het bestuur. In 1967 nam
hij de voorzittershamer over van Bob
van Steensel. In dat jaar werd ook
Aad van den Berg lid van het bestuur,
het eerste jaar als penningmeester,
maar daarna tot op heden (2010) als
secretaris. Aan het slot van het tweede lustrum werd Henk de Wee, na drie
jaar Piet van Hees en één jaar Blok,
de nieuwe penningmeester. Henk van
Lochem werd 'commissaris materiaal'.
Vanaf de oprichting is er steeds een
onderlinge competitie gespeeld met
als inzet het clubkampioenschap.
Vanwege het (nog) beperkt aantal
leden werd de competitie gedurende
de eerste jaren in een groep afgewerkt met een volledige competitie
met in 67/68 een eenmalig experiment
met het Keizersysteem. Van 1963 tot
en met 1969 was Harold Conradi heer
en meester bij de strijd om de clubtitel.
Slechts in het seizoen 1966/67, toen
hij niet mee deed, ging de titel naar
Koos Stoppelenburg. Vanaf 1970
werd in meerdere groepen strijd geleverd, waardoor promotie- en degradatieregelingen ontstonden. Spanning
op meerdere plaatsen van de ranglijst
was daarvan het gevolg. De man die
aan de weg timmerde in deze jaren
was Anton Reijngoudt. Zowel in 70/71
als 71/72 werd hij met ruime voorsprong kampioen en nam daarmee de
titel over van Aad van den Berg. Hij en
de inmiddels lid geworden André
Zijlstra waren Reijngoudts meest
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geduchte tegenstanders. Voorts behoorden ook Dick Zwaan, Henk van
Lochem en Arie van den Berg sr tot
de toppers. In 72/73 ging de titel naar
Zijlstra en die deelde vervolgens de
lakens uit.
In 1970 werd Aad van den Berg wedstrijdleider en anno 2010 is hij dat nog
steeds.
Omdat het aantal leden beperkt was,
was de competitie snel gespeeld.
Bovendien was lang niet altijd iedereen aanwezig. Om daarin wat variatie
aan te brengen en de spelers zonder
tegenstander, waar mogelijk, toch nog
te kunnen laten schaken, werd een
extra, flexibel af te wikkelen competitie
bedacht met als inzet de ‘Zilveren
Dame’. Jan Speelmans: ‘Voor dat doel
heeft de dame van mijn schaakspel
model gestaan. Deze is naar Wim de
Meijer gebracht en aldaar machinaal
in brons nagemaakt. Harold Conradi
heeft die laten verchromen, zodat die
als wisselprijs dienst kon doen. De
gemaakte kosten zijn door hen aan de
club geschonken.’ Vanaf het seizoen
1965/66 werd er eveneens gestreden
om deze 'Zilveren Dame'. Harry
Conradi won driemaal (1966, 1968,
1969), Anton Reijngoudt tweemaal
(1970, 1972) en Wim de Meijer jr
(1967), Arie van den Berg (1971) en
Aad van den Berg (1973) ieder éénmaal.

Uitreiking Zilveren Dame aan Anton Reijngoudt door voorzitter Nieuwerf.

Op 1 juli 1966 meldde De IJssel zich
officieel aan als lid van de RSB. Dit
ging gepaard met het verzoek De
IJssel in het seizoen 1966/67 uit te
laten komen in de derde klasse. De
IJssel werd inderdaad ingedeeld in de
3e klasse samen met Schiedam 3,
GEB 2, Schiebroek 2, WSV 1,
Reeuwijk 1, Sliedrecht 3 en Krimpen
a/d IJssel 1. De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen Krimpen a/d IJssel 1,
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toen eveneens debutant. Er werd met
6,5-3,5 verloren door het team
bestaande uit Jan Speelmans, Koos
Stoppelenburg, Verkaart, Wim de
Meijer sr, Wim de Meijer jr, Ben
Klomps, Henk van Lochem, Bob van
Steensel, Deen en Piet van Hees.
De RSB competitie bestond uit een
promotieklasse groep, twee eerste
klasse groepen, vier tweede klasse
groepen, vier derde klasse groepen
en een beperkte vierde klasse van
vier maal vier teams. In totaal 104
tientallen. (Een aantal dat daarna
sterk toenam, maar na een jarenlange
daling anno 2010 inmiddels 8 teams
minder telt, alleen nu betreft het achttallen). De beperkte omvang van de
vierde klasse was ongetwijfeld in
belangrijke mate de reden dat De
IJssel ondanks magere resultaten in
die eerste jaren toch niet degradeerde. In de eerste vier seizoenen boekte
het team in totaal slechts drie overwinningen en tweemaal een gelijkspel.
Vanaf het seizoen 1970/71, toen in de
derde en vierde klasse met achttallen
werd gespeeld, ging het beter: in
70/71 driemaal gelijk, in 71/72 tweemaal winst en eenmaal gelijk en in
72/73 tweemaal winst. Een vijfde
plaats was de hoogste positie die De
IJssel in die jaren bereikte.
Wedstrijdleider Dick Zwaan noemde in
zijn jaarverslagen een aantal redenen
waarom het niet altijd naar wens ging:

‘‘door verre uitwedstrijden naar
Sliedrecht en Schiedam moest De
IJssel twee partijen verstek laten
gaan’’ of ‘‘slechts de tactiek van het
eindspel en het spelverloop tegen het
einde van de totale wedstrijd laat nogal eens te wensen over’’. Ook tegen
de woensdagavond als clubavond had
hij zijn bedenkingen: ‘’Helaas is de
woensdagavond de wedstrijdleider
een doorn in het oog. Het is een ieder
bekend dat er op deze avond steeds
meer voetbalverslagen worden
getoond. Het gevolg hiervan is dat het
schaakpijl en de schaaktechniek in
dalende lijn is”, zo meldde hij in het
verslag over 69/70.
Het kwaliteitsverschil binnen het team
was die eerste jaren enorm. Van een
volwaardig team was nauwelijks sprake. Een compleet team was het eerste
streven. De opstelling varieerde voortdurend. Toch waren er ook toen
opmerkelijke uitslagen. Jan
Speelmans bijvoorbeeld deed in het
seizoen 66/67 wat Mick van den Berg
pas vele jaren later ook lukte, hij versloeg Wim van Oort de eerste bordspeler van WSV. Basisspelers in die
eerste jaren: vd Berg jr, van Hees, van
Lochem, Zwaan (66 t/m 71), Jan
Speelmans (66), Stoppelenburg
(66/67), De Meijer jr (66), Van
Steensel (66), Roebersen (66 t/m 68),
De Meijer sr (66 t/m 68), Conradi (67
en 68), Blitterswijk (67 t/m 69),

Anottee (68), Eekhof (68 en 69), vd
Berg sr (69 t/m 72), Reingoudt (v.a.
69), Dubois jr (v.a. 69), De Wee (v.a.
70), Dubois sr (70), Zijlstra (v.a. 71),
Mandersloot (v.a. 72) en Joop
Speelmans (72). Topscorers in die
jaren: Jan Speelmans (66), Henk
Roebersen (67), Henk van Lochem
(68), IJsbrand Eekhof (69) en Aad van
den Berg (70, 71 en 72).

Aad v.d. Berg aan zet tegen Langeweg met
naast hem de eerste secretaris van De
IJssel Jan Speelmans.

Het 10 jarig bestaan werd op 8 september 1973 gevierd met een simultaanwedstrijd in De Zespunt tegen
internationaal meester Kick
Langeweg. De deelnemers moesten
daar wel 2,50 gulden voor betalen,
maar voor dames was het gratis. Van
de 38 deelnemers was Anton
Reijngoudt de enige die een halve
punt kon scoren. (Aad)

tweestrijd hans lodeweges
en
pim te lintelo om clubtitel

Clubkampioen Pim te Lintelo startte
de competitie met een nederlaag
tegen Frank Visser. Dat overkwam
hem niet nogmaals, alleen tegen concurrent Hans Lodeweges werd het 1,5
uit 2. Die verliespunten tegen Pim
waren ook de enige verliespunten
voor Hans, die in een aantal mooie
partijen liet zien er dit seizoen zin in te
hebben. Na acht speelronden hebben
zij inmiddels een ruime voorsprong op
de achtervolgers. Nummer een daarvan is verrassend Leen Boonstra. Hij

verspeelde in de vijf door hem gespeelde partijen slechts een halfje in
een bizarre partij tegen Gerard van
der Wouden waarin hij een toren plus
pion voor stond. Tegen Léon Jacobse
mocht hij niet klagen toen hij al in de
opening een stuk cadeau kreeg. Tot
de naaste achtervolgers behoren ook
Ad Multem en Gerard van der Wouden.
Ad verloor drie van zijn zes partijen,
maar wel tegen de koplopers. Dat kan
van Gerard niet gezegd worden. Die
speelde met vrouwe Fortuna naast
zijn bord. Behalve tegen Leen mazzelde hij ook tegen Rien Duine die zich
met een toren voorsprong mat liet zetten. In een knoeipartij van weerszijden
tegen Aad van den Berg gaf hij een
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zekere winst uit handen en won dankzij een blunder van zijn tegenstander
in de slotfase alsnog. Voor Frank
Visser was er na zijn winst tegen Pim
in de openingsronde weinig reden tot
juichen meer, naast verliespartijen
tegen Hans (2x) en Ad nog slechts
een remise tegen Léon. De reserve
kampioen van vorig seizoen heeft
inmiddels circa 150 punten achterstand op de koplopers. Léon had een
goede competitiestart maar stuitte na
de tweede ronde op Ad en Hans en
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dankzij zijn fatale blunder tegen Leen
heeft ook hij een flinke achterstand
opgelopen. Een vijftig procent score is
vervolgens voor Aad van den Berg en
Rien Duine. Dat had meer kunnen zijn
zoals eerder gemeld. Wel een mooie
winst van Aad tegen Ronald Mandersloot en dat was lang geleden.
Verrassend bij de top tien, nog ongeslagen, Frans Dubois de nummer een
en twintig van de eindstand vorig seizoen. Hij profiteerde van een blunder
van Arie Macdaniël en hield Ronald
Mandersloot fraai op remise. Eveneens ongeslagen Sjaak in ’t Veld,
maar hij speelde en won nog slechts
een partij. De bovenste helft van de
ranglijst wordt afgesloten met Arie
Macdaniël en Mick van den Berg. Arie
verspeelde de nodige punten door
met name blunders tegen Rien en
Frans. Mick kon het in zijn eerste partijen niet bolwerken tegen Ad en Léon
De stand:

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

Pim te Lintelo (PL)
Hans Lodeweges (HL)
Leen Boonstra (LB)
Ad Multem (AM)
Gerard vd Wouden (GW)
Frank Visser (FV)
Léon Jacobse (LJ)
Aad vd Berg (AB)
Frans Dubois (FD)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Rien Duine (RD)
Arie Macdaniël (AMC)
Mick vd Berg (MB)
Ronald Mandersloot
Teus Boere (TB)
Aad vd Meer (AvM)
Frank Penders (FP)
Ton v. Smirren (TS)
Hans Kortrijk (HK)
Panc Vink (PV)
Lotte vd Wouden (LW)
Jan Vink (JV)
Willem Schouten (WS)
Marten Evengroen (ME)
Kevin Koolmees (KK)
Bastiaan Rietveld (BR)
Cor IJsselstijn (CIJ)
Peter Koolmees
Marian Schoonderwoerd

en moet nu terrein terugwinnen.
Op de plaatsen 14 tot en met 20 een
groep die onderling slechts enkele
punten verschillen. Die groep wordt
aangevoerd door Ronald Mandersloot.
Zijn herintrede in de competitie is nog
niet erg succesvol, slechts twee remises in zijn tot nu toe vijf gespeelde
partijen. Het is kennelijk nog wennen
voor de vroegere veelvuldige clubkampioen. Bij de overigen in deze
groep verliespartijen tegen de hoger
geplaatsten op de ranglijst en winstpartijen tegen de lager geplaatsten en
daarnaast de nodige onderlinge partijen met veel remises. Koploper was
Teus Boere met vijf remises, de
meeste in deze competitie tot nu toe.
Lotte van der Wouden nadert deze
groep met rassé schreden. Zij liet
goed werk zien, alleen tegen Ton van
Smirren liet zij zich verrassen en na
een prima partij ging het tegen Hans

Kortrijk pas in de slotfase mis. Tot de
koplopers in de staartgroep behoren
ook Jan Vink, met als altijd wisselende
resultaten, en Willem Schouten die
zijn draai begint te vinden. De debuterende jeugdkampioen Marten Evengroen boekte al tweemaal winst, geen
slecht begin dus. Hij is niet de enige
debutant, dat zijn ook Kevin en Peter
Koolmees en Marian Schoonderwoerd
die het vrouwenaandeel in deze competitie verdubbelde. Kevin boekte
inmiddels al eenmaal winst en dat lukte, na een kwartet verliespartijen, ook
Marian tegen Bastiaan Rietveld. Alleen
Peter staat nog op nul, maar hij speelde ook nog maar een partij. Cor IJsselstijn klopte zijn nieuwe tegenstandster
tweemaal en is nu niet meer de vaste
nummer laatst. Tweemaal winst was
er ook voor Bastiaan. Met inmiddels
de nodige gelijkwaardige tegenstanders kan dat best meer worden.

gr

resultaten tot ronde 9

gt

avc

na

start
rating

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

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

FV 0, RM 1, AM 1, HL 1, HL 0,5, AM 1
AM 1, FV 1, PL 0, LJ 1, PL 0,5, FV 1
AB 1, GW 0,5, RD 1, LJ 1
HL 0, MB 1, PL 0, LJ 1, FV 1, PL 0
RD 1, LJ 0, LB 0,5, AB 1, RM 0,5
PL 1, HL 0, AM 0, LJ 0,5, HL 0
MB 1, GW 1, AM 0, HL 0, FV 0,5, LB 0
LB 0, RM 1, RD 1, GW 0, MB 0,5
PV 0,5, BR 1, AMC 1, RM 0,5
PV 1
GW 0, AMC 1, AB 0, LB 0, HK 1, PV 1
HK 0,5, RD 0, FD 0, FP 1, TB 1
LJ 0, AM 0, AvM 1, AB 0,5
PL 0, AB 0, FD 0,5, GW 0,5
AvM 0,5, PV 0,5, HK 0,5,FP 0,5, JV 1, AMC 0
TB 0,5, FP 1, PV 0, KK 1, MB 0
JV 1, AvM 0, TB 0,5, BR 1, AMC 0, WS 1
LW 1, JV 0, ME 1
AMC 0,5, TB 0,5, RD 0, LW 1
FD 0,5, TB 0,5, AvM 1, SV 0, RD 0
TS 0, CIJ 1, PK 1, JV 1, HK 0
FP 0, TS 1, ME 0,5, TB 0, LW 0, ME 1
KK 0, CIJ 1, MS 1, KK 1, FP 0
BR 1, JV 0,5, TS 0, CIJ 1, JV 0
WS 1, AvM 0, WS 0
CIJ 1, FD 0, ME 0, MS 1, FP 0, MS 0
BR 0, LW 0, MS 1, WS 0, ME 0, MS 1
LW 0
CIJ 0, BR 0, WS 0, CIJ 0, BR 1

1x
1x
1x
1x
1x
1x
-

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

1x*
1x*
2x*
1x
1x*
2x*
1x*
1x*
2x*
5x*
1x*
2x*
3x*
4x
2x*
1x*
1x*
2x*
3x*
3x*
3x
2x*
3x*
1x
1x
1x*
1x*
5x*
-

1810
1762
1602
1746
1666
1794
1698
1586
1553
1634
1650
1618
1682
1778
1521
1505
1457
1441
1570
1537
1425
1489
1409
1377
1345
1335
1320
1361
1329

1912
1896
1743
1766
1706
1723
1677
1623
1607
1661
1628
1574
1624
1657
1498
1486
1471
1457
1546
1511
1436
1398
1374
1345
1327
1225
1181
1321
1074

89
87
71
73
67
69
65
60
59
63
61
56
60
63
51
50
49
48
54
52
47
44
43
41
40
35
33
40
29

495
481
397
368
367
340
336
330
319
316
310
278
276
262
260
259
258
255
251
251
223
205
193
178
171
168
58
153
125

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.
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 (1/9/2010) ingedeeld in vier groepen. Degene met het
hoogste aantal punten per groep wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die
aan het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
De prijswinnaars van de eerste periode: Pim te Lintelo (A), Leen Boonstra (B), Frans Dubois (C) en Ton van Smirren (D).
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super de boer spekt clubkas
Van 13 september tot en met 23 oktober ontvingen de klanten van Super
De Boer Van Houwelingen aan de
Smidse in Moordrecht bij iedere
20 euro die zij besteden een muntje
ter waarde van 20 eurocent. Dat
muntje kon gedeponeerd worden in
een spaarpijp van de deelnemende

verenigingen. Aan het eind van de
actie kregen de verenigingen de waarde van de gespaarde muntjes in klinkende munt uitbetaald.
De IJssel was natuurlijk ook van de
partij. Mede dankzij eenmalige promotieactiviteiten in de supermarkt, waarbij Eva van der Wouden, dochter van
de voorzitter, menig muntje naar de
schaakvereniging loodste, kon de
penningmeester op 30 oktober een
cheque van 58 euro in ontvangst
nemen. Beduidend minder dan de
114 euro van vorig jaar, maar de actie
duurde ditmaal maar zes tegen toen
dertien weken. In totaal werd er ditmaal ca 4000 euro uitbetaald tegen
ongeveer 10.000 euro toen. Met de
deelname van diverse scholen, kerk
en zorginstellingen behoorden ook nu
de deelnemers lang niet allen tot de
plaatselijke ‘verenigingen’. Veel relatief kleine verenigingen konden daar
qua aanhang en doelstellingen niet

Eva in actie.

tegen op. Er was echter voor alle
deelnemers een cheque van minimaal
50 euro. Unicef die destijds bijna
1000 euro incasseerde, was nu niet
van de partij. Met 362 euro haalde de
zieltogende regionale dierenambulance het hoogste bedrag binnen.
(Aad)

Kim de Rivecourt maakt kennis met
De IJssel.

onrecht? (2)
De strekking van het artikel ‘Onrecht’
(IJsselschaak 87) was dat een wedstrijdleider of scheidsrechter wel eens
beslissingen neemt die in strijd zijn
met de spelregels en dat dit lang niet
altijd leidt tot een herziening van de
uitslag. Dit naar aanleiding van een
door Wim van Vuuren betwistte uitslag
over een partij van hem tegen Justin
Jacobse. Het artikel laat in het midden
of dit hier het geval was. Er wordt een
overzicht gegeven van de gang van
zaken, waarbij duidelijk wordt aangegeven dat Van Vuuren vindt dat het
bestuursbesluit in strijd is met de
bestaande regelgeving.

Naar aanleiding van het artikel ontving
de redactie een verzoek van Van
Vuuren om in het volgende nummer
van IJsselschaak een weerwoord van
hem te plaatsen. De redactie heeft
daar in toegestemd onder voorwaarde
dat dit betrekking zou hebben op het
artikel. De reactie van Van Vuuren
heeft echter naar de mening van de
redactie weinig relatie met de strekking van de inhoud van het artikel en
is om die reden niet opgenomen. Het
zou bijvoorbeeld interessant geweest
als Van Vuuren had gemeld waarom
hij vindt dat een uitslag van een voetbalwedstrijd na een foute beslissing
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van een scheidsrechter wel mag worden gehandhaafd en een in zijn ogen
foute beslissing bij een schaakpartij
moet worden herzien. In zijn uitgebreide reactie beschrijft Van Vuuren echter
zijn onvrede over de gang van zaken
rond het conflict en geeft aan op grond
van welke spelregels het bestuur hem
in het gelijk zou hebben moeten stellen. Voor een discussie over interpretatie en toepassing van spelregels
vindt de redactie IJsselschaak echter
niet het geschikte podium.
Voor lezers die kennis willen nemen
van de reactie van Van Vuuren is dit
ter inzage beschikbaar bij de redactie.
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nieuwe gezichten en een nieuwe
organisatie bij het jeugdschaak
Bij het jeugdschaak aan het begin van
dit seizoen nogal wat veranderingen in
samenstelling en organisatie.
In vergelijk met vorig jaar is er een
aantal leden afgehaakt. Jeroen Box,
Lennaert Macdaniël, Denise Reijm,

Max

Storm

Ook op de clubavond is er wat veranderd. Er worden nu eerst partijtjes
gespeeld voor de competitie en daarna volgen de trainingslessen. Die training is nu in kleine groepjes met
ongeveer gelijk niveau. De jeugdschaakleiding Gerard van der
Wouden, Sjaak in ’t Veld, Ton van
Smirren en Mick van den Berg heeft
daarvoor extra steun gekregen in persoon van Hans Lodeweges en Lotte
van der Wouden. Soms ook schuiven
er wat seniorleden aan om een trainingspartijtje tegen een jeugdlid te
spelen.
Met het vertrek van Marten Evengroen
is de jeugdtitel dus weer vacant.
Bovendien is ook nummer twee
Jeroen Box afgehaakt. Harm is nu
kanshebber nummer een. Hij won tot
nu toe bijna al zijn partijen. Pas in ronde tien liep hij tegen Tim zijn eerste
nederlaag op. Zijn grootste concurrenten zijn Maikel, Neal en Storm. Verlies
was er voor hen natuurlijk in hun partijen tegen Harm. De uitstekend debuterende Storm won van Neal, maar
score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Donald Huysen, Daniel Rook bedankten als lid en ook Max Palsgraaf liet
zich aan het begin van het nieuwe seizoen niet meer zien. Voorts schaakt
jeugdkampioen Marten Evengroen nu
mee met de senioren. Maar in hun

Harm Hoogeveen (D)
Maikel Terlouw (C)
Neal Twigt (F)
Storm Revet (D)
Carl Schiebroek (E)
Tim in ’t Veld (D)
Silvan de Berg (E)
Bart Vervoort (D)
Martijn van Noort (G)
Joppe in ’t Veld (H)
Steven Brandsma (E)
Bonne Jongsma (D)
Mohammed Karrouni (F)

359,0
258,5
256,0
234,0
213,3
192,7
180,5
173,2
165,0
153,0
140,3
137,3
134,0

Gilian

verloor tweemaal van Maikel. Die verspeelde op zijn beurt een halfje tegen
Neal. Alle partijen tegen lager geplaatsten op de ranglijst werden door hen
gewonnen.
Achter deze koplopers een groep van
vijf (Carl, Tim, Silvan, Bart, Martijn) die
weinig voor elkaar onder doen. Tegen
de kopgroep had alleen Tim een uitschieter met zijn winst tegen Harm.
Onderling wisselende resultaten, Carl
won en verloor van Martijn, Silvan
won van Bart en Tim, Bart won van
Martijn. De partijen tegen de lager
geplaatsten werden meestal gewonnen. Alleen Martijn dolf een keer het
onderspit tegen Mohammed.
Het tweede deel van de ranglijst wordt
aangevoerd door een groepje
bestaande uitnieuwkomer Joppe,
Steven, Bonne, Mohammed en Jean
Fritz. Hun partijtjes tegen de startgroep weten zij meestal wel te winnen
of remise te spelen maar tegen de
bovenste tien lukt dat, behalve
Mohammed tegen Martijn, nauwelijks.
Joppe maakte met remises tegen Tim
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plaats zijn er ook de nodige nieuwe
gezichten: Tarik Karrouni, Gilian
Kieliger, Storm Revet, Kim de
Rivecourt (zie foto pagina 24), Joppe
in ’t Veld en Max van Vuuren.

Joppe

en Silvan en winst tegen Bonne een
prima debuut in de competitie. Jean
Fritz won zowel van Bonne als
Mohammed maar moest het ook
opnemen tegen veel top tien spelers
en dat leverde weinig punten op.
Bonne won van Mohammed, maar liet
met remises tegen Kim en Max wel
wat punten liggen.
Onderaan de ranglijst natuurlijk de
nieuwkomers en de jongste deelnemer Casper. De punten moesten hier
vooral komen uit onderlinge partijtjes.
Max won van Oliver, Kim en Casper,
Gilian won ook van Casper en scoorde ook een mooie remise tegen
Bonne, Casper won een partijtje tegen
Max en ook bij hem werd het tegen
Bonne remise en Kim won eenmaal
tegen Casper en eenmaal werd het
remise.
Oliver en Steven speelden nog slechts
enkele partijen en het is nog afwachten welke rol zij in deze competitie
gaan spelen. Tarik is net begonnen en
speelde nog geen enkele partij.
De stand na 10 speelronden:

Titelkandidaat.
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score
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jean Fritz Boom (E)
Max van Vuuren (E)
Giian Kieliger (D)
Kim de Rivecourt (F)
Oliver Sietsma (D)
Casper Liem (G)

124,7
122,0
117,5
97,5
92,0
78,5

Op 15 november is er een massakamp Gouda tegen de jeugd van
Messemaker 1847. Voor de liefhebbers zijn er ook toernooien:
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het Klim-Op jeugdschaaktoernooi in
Capelle a/d IJssel (11 december) en
het Open Jeugdschaakkampioenschap van Capelle a/d IJssel

(29 december). Informatie is te vinden
onder jeugdkalender op
www.r-s-b.nl/jeugdafdeling.
(Aad)

standen rsb-competitie
klasse 1B
1. Dordrecht 2
2. De IJssel 1
3. Krimpen a/d IJssel 3
4. Messemaker 1847 3
5. Nieuwerkerk a/d IJssel 1
6. WSV 1
7. Erasmus 2
8. Papendrecht/Alblasserd.1

Ap
2
2
2
2
2
2
2
2

Rating
1841
1824
1858
1767
1808
1776
1826
1791

Mp
4
3
2
2
2
2
1
0

Bp
12
9,5
9
8
7,5
7
5
6
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.
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klasse 2D
1. RSR Ivoren Toren 4
2. Moerkapelle 2
3. Hendrik Ido Ambacht 1
4. 3-Torens 2
5. WSV 2
6. Nieuwerkerk a/d IJssel 2
7. Erasmus 4
8. De IJssel 2

Ap
2
2
2
2
2
2
2
2

Rating
1767
1733
1723
1646
1638
1718
1571
1639

Mp
4
4
2
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0
0

Bp
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klasse 3B
1. SO Rotterdam 5
2. Hendrik Ido Ambacht 2
3. Charlois Europoort 6
4. Onesimus 2
5. Eeuwig Schaak 1
6. HZP Schiedam 4
7. WSV 4
8. De IJssel 3

Ap
1
1
1
1
1
1
1
1

Rating
1692
1529
1590
1554
1664
1332
1435
1444

Mp
2
2
2
2
0
0
0
0

Bp
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viertallen B
1. De IJssel
2. Onesimus
3. De Penning B
4. Barendrecht
5. Eeuwig Schaak
6. Ontspanning

Ap
2
2
2
2
2
2

Rating
1477
1398
1472
1399
1355
1308

Mp
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rapidkampioen gaat voor titelprolongatie
Rapidkampioen Justin Jacobse is vanwege zijn muziekrepetities weinig aanwezig op de clubavond. Bij de eerste
ronde van de rapidcompetitie was hij
er wel. Inzet is zijn titel en die wil hij
graag prolongeren. Bovendien staan
er in deze competitie deelnameplaatsen voor het VINK Top 12-toernooi op
het spel. Alleen clubkampioen Pim te
Lintelo heeft hiervoor een uitnodiging
voor de invitatiegroep op zak. De
eindstand in de rapidcompetitie is
beslissend voor de overige deelname
namens De IJssel. Die eindstand
wordt bepaald in vier speelronden
(1/11, 20/12, 31/1, 28/2) met elk vijf
partijen met 15 minuten bedenktijd per
persoon.
In tegenstelling tot de voorgaande editie krijgen afwezigen bij afmelding nu
wel weer de bonuspunten die zij hadden gekregen indien zij hadden meegespeeld. Daarnaast nog twee punten

voor elke niet gespeelde partij, tien in
totaal dus.
De eerste ronde ging van start met 22
deelnemers verdeeld over vier groepen ingedeeld op basis van de actuele
KNSB rating. Titelverdediger Justin
kwam na een matige start met remise
tegen broer Leon en verlies tegen Ad
Multem goed op dreef. Met drie zeges
op rij pakte hij de eerste plaats in
groep A met een halfje voorsprong op
Ad en Hans Lodeweges. Een opvallend slechte start was er hier voor Pim
te Lintelo die slechts twee remises
boekte en dat betekent voor hem in de
volgende ronde de B-groep.
Promotie naar groep A is er voor
Sjaak in ’t Veld. Hij won samen met
Aad van den Berg groep B. Beiden
bleven hier met tweemaal winst en
drie remises ongeslagen. Kind van de
rekening werd Leen Boonstra die
alleen Mick van den Berg wist te klop-

pen. Hij degradeert daardoor naar
groep C.
In groep C, met vijf deelnemers, ging
het er spannend aan toe. Aad van der
Meer startte met een nederlaag tegen
Lotte van der Wouden, maar tweemaal winst en een remise bleken vervolgens voldoende voor de eerste
plaats met een halfje voorsprong. Die
eerste plaats leek een prooi te worden
van Panc Vink, maar die verslikte zich
in de laatste ronde tegen Frank
Penders.
Na drie overwinningen op rij bracht de
nederlaag tegen Ton van Smirren in
de laatste ronde de eerste plaats voor
Marian Schoonderwoerd in groep D
niet meer in gevaar. Daarvoor kwam
Ton door nederlagen tegen Cor IJsselstijn en Bastiaan Rietveld niet meer in
aanmerking. Het bleef bij twee zeges
net als voor Bastiaan en Willem
Schouten. (Aad)

Uitslagen eerste ronde:
groep A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Ad Multem
Léon Jacobse
Gerard vd Wouden
Pim te Lintelo

1
xx
0
1
0,5
0
0

2
1
xx
0
0,5
0
0,5

3
0
1
xx
0
0,5
0,5

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

5
1
1
0,5
0,5
xx
0

6
1
0,5
0,5
1
1
xx

tot
3,5
3
3
2,5
2
1

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

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

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

0,5
1
1
xx
0
0

1
0,5
0,5
1
xx
0

1
1
0
1
1
xx

xx
0
0,5
1
0

1
xx
0
0
1

0,5
1
xx
0
0,5

0
1
1
xx
0

1
0
0,5
1
xx

2,5
2
2
2
1,5

xx
1
0
0
0

0
xx
1
0
1

1
0
xx
1
0

1
1
0
xx
0

1
0
1
1
xx

3
2
2
2
1

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

Sjaak in 't Veld
Aad vd Berg
Mick vd Berg
Rien Duine
Hans Kortrijk
Leen Boonstra

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

groep C
1.
2.
3.
4.
5.

Aad vd Meer
Panc Vink
Teus Boere
Lotte vd Wouden
Frank Penders

groep D
1.
2.
3.
4.
5.

Marian Schoonderwoerd
Ton van Smirren
Bastiaan Rietveld
Willem Schouten
Cor IJsselstijn

Afgemeld: Frans Dubois, Kevin Koolmees, Peter Koolmees, Ronald Mandersloot, Jan Vink, Frank Visser
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stand na de eerste ronde:
Naam + groepsindeling

1.
2.
4.
5.

8.
10.

13.
14.
15.

18.
19.
21.

26.
27.

Justin Jacobse (A)
Hans Lodeweges (A)
Ad Multem (A)
Léon Jacobse (A)
Gerard vd Wouden (A)
Sjaak in 't Veld (B)
Aad vd Berg (B)
Frank Visser (-)
Ronald Mandersloot (-)
Pim te Lintelo (A)
Mick vd Berg (B)
Rien Duine (B)
Hans Kortrijk (B)
Aad vd Meer (C)
Panc Vink (C)
Teus Boere (C)
Lotte vd Wouden (C)
Leen Boonstra (B)
Frank Penders (C)
Marian Schoonderwoerd (D)
Frans Dubois (-)
Jan Vink (-)
Ton van Smirren (D)
Bastiaan Rietveld (D)
Willem Schouten (D)
Cor IJsselstijn (D)
Kevin Koolmees (-)
Peter Koolmees (-)

Bonus
pnt
8
8
8
8
8
6
6
8
8
8
6
6
6
4
4
4
4
6
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2

Start
pnt

Score
ronde 1

Totaal
score

14
14
14
14
14
10
10
14
14
14
10
10
10
6
6
6
6
10
6
2
6
6
2
2
2
2
2
2

19
17
17
15
13
19
19
10
10
9
15
15
13
18
16
16
16
9
14
20
10
10
16
16
16
12
10
10

41
39
39
37
35
35
35
32
32
31
31
31
29
28
26
26
26
25
24
24
20
20
20
20
20
16
14
14

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde
afwezigheid 2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor respectievelijk A-, B-, C- en D-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten
van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.
Als startpunten worden per groep respectievelijk 14 (A), 10 (B), 6 (C) en 2 (D) toegekend. Na de 2e en 3e ronde wordt de
helft van deze startpunten in mindering gebracht.

uit de media
Waarmee vul je een blad specifiek
voor correspondentieschakers? Dat is
een lastige opgave, zo blijkt in de
praktijk. Schaakschakeringen, het
orgaan van de NBC, Nederlandse
Bond voor Correspondentieschakers,
is om die reden al enkele jaren opgenomen in De Postduif, een nieuwsbrief voor NBC Postspelers. Er is een
éénhoofdige redactie, Cor van Wieringen, die maandelijks (!) een nummer (36 pagina’s, formaat A5) in de
bus laat vallen.
Het specifieke NBC-nieuws, circa
12 pagina’s, betreft met name toernooiaankondigingen, stand van zaken
en uitslagen in wedstrijden/toernooien
en ingezonden correspondentiepartijen. Te weinig om het bestaan

van een blad te rechtvaardigen.
Beperking van de frequentie leidt tot
verlies aan actualiteit. Daarom wordt
het blad ‘opgevuld’ met een fikse bijdrage aan schaakhistorie. Een vaste
rubriek is ‘Terug in de tijd’ waar aan
de hand van toernooiboeken met artikelen en partijen wordt teruggeblikt op
toernooien in een ver verleden, zoals
Maastricht 1946, Karlsbad 1923,
Hastings 1922, etc. Recent was er
een bijdrage van IM Hans Bouwmeester over de wk match tussen
Euwe en Aljechin in 1937. Daarnaast
is er een rubriek “Composities in
zwart/wit’ over schaaktechniek in
vroegere tijden. In elk nummer voorts
twee pagina’s met schaakproblemen
uit de oude doos. Daarmee is het blad
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meer een privé periodiek over schaakgeschiedenis geworden dan een
bondsorgaan. Best aardig, dat wel,
maar of dat het waard is om er de
helft van de begroting circa 5500 euro
aan te besteden is zeer de vraag. Bij
373 leden komt dat op ongeveer
15 euro per lid.
Markante Rotterdamse gebouwen
gaan fungeren als schaakstukken. In
de hal van de Rotterdamse centralebibliotheek aan de Binnenrotte vervangen zij de klassieke stukken op de
schaakmat aldaar. Zo wordt de koning
vervangen door de Euromast, de
dame door de Erasmusbrug, de loper
door het World Trade Center, de toren
door gebouw De Maas en de pionnen
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door de kubuswoningen aan de Blaak.
(AD, 14/7)
‘Omdat wereldwijd de kranten het
moeilijk hebben gaat het wereldwijd
ook niet goed met schaakpublicisten.
Al eerder schreef ik dat Lubosh Kavalek na 25 jaar moest stoppen bij de
Washington Post, wat bij schakers
weer een wereldwijde reactie teweeg
bracht. Inmiddels heeft Kavalek
onderdak gevonden bij de Huffington
Post, waar hij duizenden bezoekers
trekt. Gedeeltelijk is Hans Ree bij
NRC Handelsblad nu hetzelfde overkomen: zijn wekelijkse weblog is
geschrapt. Erg jammer, want behalve
zijn stukjes behoort zijn weblog
wereldwijd tot de beste die je op
schaakgebied tegenkomt. Ree is een
ingewijde met een literaire stijl. Zijn
berichten uit de schaakwereld vormen
een oase in de kranten die heden ten
dage wel erg vol staan met geleuter
over voetbal. Wat de slijpsteen van
geest heeft bewogen is mij niet helemaal duidelijk- juist het schaken bloeit
op het internet- maar het aantal
lezersreacties liegt er niet om. Ree
spreekt zelf van een voortschrijdend
inzicht bij de krant, maar het zullen
wel bezuinigingen zijn geweest’ aldus
Max Pam over de laatste e-column
van Hans Ree op de website van het
NRC (17/7)
Hoewel ook de schaaksport niet floreert schijnt het met de damsport nog
erger te zijn. Dammer Bram Doeves
uit Hazerswoude schreef een kritisch
boek over de teloorgang van zijn
sport. Hij bespeurt een conservatieve
instelling in de damwereld en is inmiddels gaan schaken, liet hij in een interview aan Henk de Kleijnen weten.
,,Daar wordt het spel aangepast aan
veranderende omstandigheden.
Schaken is een agressief spelletje.
Daar zijn remises zeldzaam en vaak is
het rond half elf afgelopen, terwijl
menig dampartij tot middernacht duurt
en dan nog onbeslist eindigdt ook”.
(AD Groene Hart, 22/7)
De deelnemers aan de wk kandidatenmatches zijn inmiddels bekend:
Topalov-Kamsky (1), CarlsenRadjabov (2), Kramnik-Mamedyarov
(3) en Aronian-Gefland (4). De winnaars komen uit in de halve finale
(1-4, 2-3) en de verliezers krijgen de
nodige euro’s, 30.000 voor de verliezers van de kwartfinale, 60.000 voor
verliezers van de halve finale en voor
beide finalisten is er 90.000 euro. De
winnaar mag Anand uitdagen in de

strijd om de wereldtitel in 2011/2012.
Het FIDE- bestuur heeft in Tromsö
besloten dat de matches niet in Baku
(Azerbeidjan) maar in Kazan (Rusland) worden gehouden. Dit mede
naar aanleiding van een protest van
Aronian, die zich in Azerbeidjan niet
veilig voelt. Naar aanleiding daarvan
heeft Topalov aan de FIDE gemeld
niet mee te zullen doen aan de kandidatenmatches als deze op een locatie
in Rusland gehouden worden. Er worden naar zijn mening teveel belangrijke wedstrijden (4x Grand Prix, World
Cup en nu kandidatenmatches) in
Rusland georganiseerd en dit geeft
het signaal af dat de FIDE geen sponsors en organisatoren kan vinden in
andere landen, en dat is triest. Hij verwijst ook naar zijn slechte ervaringen
die zijn team had bij de WCC match in
Elista in 2006. De FIDE-president
heeft Topalov geadviseerd niet overhaast te besluiten. Mocht hij bij zijn
standpunt blijven dan zal hij worden
vervangen door de Rus Alexander
Grischuk. (Info Schaaksite.nl)
In België gaat het niet zo goed met de
Belgische schaakbond. In november
kwam aan het licht dat er fraude is
gepleegd door de penningmeester
van de Belgische schaakbond. Hij is
er vandoor met 100.000 euro.
Vanwege de ernstige financiële problemen moet er nu gevreesd worden
voor het voortbestaan van de
Belgische bond. Voorstellen voor contributieverhoging en noodzakelijk
geachte statutenwijziging stuiten op
onenigheid tussen de Vlaamdse en
Waalse federatie. Een crisis is inmiddels bezworen. De lidgelden gaan
omhoog en er komt een commissie
om de structuren van de bond te hervormen. De beide federaties hebben
daar mee ingestemd. (Info Schaakfabriek.be)
In de rubriek schaakhistorie op
Schaaksite.nl haalt Arie de Jong
(Erasmus) onder de titel Optekeningen herinneringen op uit het verleden. Interessant is zijn terugblik in
aflevering 2 op zijn beginjaren als
schaker.
‘In 1939 werd ik lid van de "arbeidersschaakclub" Denk en Zet in
Schoonhoven. Veel sterke spelers
waren daar niet met schaken bezig, zij
hielden zich meer op met dammen.
Een tijdspassering waarmee ik me in
die tijd ook wel onledig hield. In dat
kader kwam ik zelfs uit tegen andere
clubs. Bezoeken aan Benschop,
Gouda, Haastrecht en Waddinxveen
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liggen me nog wel in het geheugen. In
het eerste jaar van mijn lidmaatschap
behaalde ik uit 8 partijen schaak, die
telden voor het clubkampioenschap,
5 1/2 punten. Dat bleek voldoende om
in die groep van 5 spelers, als eerste
te eindigen. De daaraan verbonden
medaille is in het ongerede geraakt,
de herinnering daaraan niet. Van het
feit werd melding gemaakt in de
Goudse editie van "Het Volk", een
voorganger van het huidige AD/Rotterdams Dagblad. Ook die herinnering
is in het geheugen gegrift gebleven.
Intussen was ik, 13 jaar oud, in 1940
ook lid geworden van de "notabelenschaakclub" Schoonhoven. Dat ging
nog via een ballotagecommissie
Een klein jaar na het beëindigen van
Wereldoorlog II verliet ik mijn geboorteplaats Schoonhoven om in Rotterdam in dienst te treden als kantoorambtenaar bij PTT, het toenmalige
Staatsbedrijf van de Posterijen,
Telegrafie en Telefonie. Al spoedig
werd ik daar lid van de Rotterdamse
PTT-schaakclub, een onderdeel van
de grote omnivereniging Rotterdamse
Sport en Ontspanningsvereniging, die
naast schaken o.a. voetbal, toneel,
tafeltennis, zwemmen enzovoorts
omvatte, een vereniging met meer
dan 3000 leden. Landelijk waren die
omniverenigingen van PTT weer
ondergebracht in een Nederlands
Verbond van PTT-verenigingen
(NVPTT) en dat verbond had dan
weer zo’n 40.000 leden. Voorwaar,
een massaal gebeuren!
Die schaakafdeling op zich was ook
bepaald niet klein. In de eerste jaren
na de oorlog kwam de club uit met
5 tientallen in de Rotterdamse
Schaakbond en team 1 kwam uit in de
Promotieklasse.’
Bobby Fischer is niet de vader van de
negenjarige Jinky Young, de dochter
van de Filippijnse vriendin Marilyn van
Fischer. Dat is gebleken uit DNAonderzoek van het lichaam van
Fischer uitgevoerd in opdracht van de
rechtbank van Reykjavik, die moet
bepalen wie recht heeft op Fischers
erfenis van circa 2 miljoen dollar.
(Chessbase, 17 augustus)
Voor de mooiste verzameling van
schaakattributen moet je naar de
Amerikaan David de Lucia (57), een
man die zijn fortuin verdiende als
beurshandelaar op Wall Street. In
1985 begon hij met het verzamelen
van schaakattributen. Een hobby waar
veel geld in kan gaan zitten. In 1988
sloeg hij zijn grote slag met de aan-
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koop van een zeldzame collectie van
een overleden verzamelaar. Daar
moest wel 85.000 dollar voor worden
neergeteld. Voor het eerste door een
Engelsman gepubliceerde geschrift
over schaken, Arthur Saul ’s The
famous game of Chess-play, Londen
1614, betaalde hij 22.000 dollar. Het
geschrift is vanwege zijn zeldzaamheid opgeslagen in een brandvrije
asbestkist overtrokken met leer. Niet
alles was zo duur. Soms had hij geluk.
Het eerste gedrukte schaakboek in de
USA, Chess Made Easy, Philadelphia
1802, kocht hij voor 90 dollar. De
omvang van de verzameling is op dit
moment zeven tot acht duizend boeken, een gelijke hoeveelheid brieven,
notatieformulieren en manuscripten en
ongeveer duizend andere items. Het
is niet de grootste particuliere schaakverzameling. Dat is de verzameling
van de Duitser Lothar Schmidt (82)
met meer dan 50.000 boeken.
Volgens geruchten voor 6 miljoen
euro te koop. Aan De Lucia door
Schmidt in 2005 aangeboden voor
20 miljoen euro. Onrealistische getallen, aldus De Lucia. (NIC 10/5)
Arlette van Weersel, speelster van het
Nederlandse vrouwenteam dat meedeed aan de Olympiade in Siberië brak
in de Telegraaf van 25/9 een lans voor
het vrouwenschaak: ‘Door het gebrek
aan publiciteit hebben de meeste mensen een verkeerd beeld van
vrouwen die schaken. Voor een sport
die kampt met een enorm imagoprobleem is het inzetten van een damesteam een goede kans het beeld van
schakers positief te veranderen. Want
helaas denken nog veel mensen dat
de gemiddelde schaker uit de film
‘Revenge of the Nerds’ is ontsnapt en
autistisch of sociaal gestoord is. Meer
dan eens krijgen we dan ook verrassende blikken als mensen horen dat
we schaken.’
‘Potje ordinair straatvechten’ dat was
de aanhef van een artikel in het AD
van 25/9. Het ging over de verkiezing
van een nieuwe voorzitter van de
wereldschaakbond FIDE.
Herverkiezing van de zittende voorzitter Kirsan Iljoemzjinov, inmiddels al
15 jaar aan de macht, of zijn tegenstrever oud-wereldkampioen Anatoli
Karpov. ‘Schaamteloos hebben zij
elkaar de afgelopen maanden zwart
gemaakt’ aldus Hans Klippus. ‘Zo
beschuldigden de twee kandidaten er
elkaar van vertegenwoordigers onder
druk te hebben gezet om stemmen te
winnen. En het is bijna vanzelfspre-

kend dat ze elkaar ook nog voor de
rechter hebben gedaagd. Karpov
betwist de rechtsgeldigheid van het
campagneteam van zijn tegenstander
en die beschuldigt op zijn beurt
Karpov van smaad.’ Omdat elk land
(totaal circa 170) ongeacht het aantal
schakers slechts één stem heeft werd
er van beide zijden gestrooid met veel
geld en beloftes. In New In Chess
beloofde Karpov een einde te maken
aan de zijns inziens ‘financiële slavernij’ van veel lidstaten en het ‘kannibalistische’ bestuursmodel (FIDE-bestuur
beslist over de besteding van de contributies van de schaakfederaties).
Bij de verkiezing kreeg de zittende
president 95 stemmen tegen Karpov
55 en werd daarmee dus herkozen.
Hij heeft inmiddels Karpov gevraagd
als vice president. Die heeft dit nog in
beraad. (info Chessvibes).
In de Grand Slam finale spelen de
winnaars van de toptoernooien Wijk
aan Zee, Linares, Nanjing en Bazna
(ipv Sofia). Dit jaar met uitzondering
van Linares allen gewonnen door
Carlsen. Voor deelname aan de finale
in Bilbao in oktober kreeg naast
Carlsen ook wereldkampioen Anand
een uitnodiging en voorts de nummer
een en twee van een voortoernooi in
Shanghai. Topalov, winnaar van
Linares, zag om persoonlijke redenen
af van deelname.
Deelnemers in Shanghai waren de
beste Chinese speler Wang Hao, de
beste Spaanse speler Shirov, de
Grand Slam winnaar 2009 Aronian en
de nummer vier op de wereldranglijst
Kramnik. Van hen plaatsten Kramnik
en Shirov zich voor Bilbao.
Dankzij tweemaal winst (Carlsen,
Shirov) werd Kramnik eerste, Anand
won alleen van Carlsen en werd tweede, Carlsen met eenmaal winst
(Shirov) derde. Alle overige partijen
werden remise, waaronder een super
lange tussen Carlsen en Shirov na
174 zetten.
Na zijn teleurstellend optreden op de
Olympiade (driemaal verlies) was
favoriet Carlsen ook in Bilbao niet in
goeden doen. Volgens Böhm in de
Telegraaf van 23/10, is hij gewoon
moe en in de Volkskrant van 16/10
constateerde Ligterink ‘slordigheden
in het spel van Carlsen’.
Dat moe zijn van Carlsen was niet
vreemd. De nummer een van de
wereldranglijst was naast de toernooien ook druk met andere bezigheden.
Zo werd hij het gezicht van het
Nederlandse jeansmerk G-Star.
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‘Beckham van het schaken?’ aldus
een kop in het AD van 16/9. Dat ging
gepaard met een match tegen ‘de
wereld’. Die tegenstander werd vertegenwoordigd door de beste vrouwelijke schaakster Judith Polgar, de beste Amerikaan Hikaru Nakamura en de
Fransman Maxime Vachier-Lagrave,
wereldkampioen junioren en eind
oktober winnaar van de Univé vierkamp in Hoogeveen. Na elke zet van
Carlsen stelden de drie tegenstanders
binnen een minuut een tegenzet voor
en de door de meerderheid van de
33.000 mensen die via internet meekeken na anderhalve minuut gekozen
zet werd vervolgens gespeeld. Ook
Carlsen had vervolgens een minuut
bedenktijd voor zijn antwoord. Na
44 zetten was ‘de wereld’ verslagen.
De moeheid was echter weer snel
over. In het grand slam toernooi van
Nanjing werd hij ongeslagen eerste
met 7 uit 10 (tpr 2903) dankzij winstpartijen tegen Topalov (2x), Bacrot en
Wang Yue en remises in de overige
partijen. Wereldkampioen Anand werd
met een punt achterstand tweede. Hij
verloor een partij tegen nummer drie,
de Fransman Bacrot.
“Kleine Bambi richt een slagveld aan’
zo kopte Dagblad De Pers op 25 oktober. Bambi is natuurlijk Giri, de personificatie van de jeugd die de oudere
schakers meer en meer de baas is.
Auteur Theo Zonneveld: “Arme oude
schakers. De generatiekloof gaapt ook
in de schaakzaal: nieuwe generaties
hebben nieuwe gewoontes. Jonge
schakers spelen niet alleen anders ze kleden en gedragen zich ook
anders. Ze dragen korte broeken en
gympies, ze zitten niet ’s avonds aan
de bar bij de andere schakers en ze
doen dingen in de speelzaal die oudere schakers het bloed onder de nagels
vandaan halen.” Als voorbeeld van
deze psychologische oorlogsvoering
noemt hij de aan zijn chocomel slurpende Giri en een aan het bord lunchende 13 jarige Carlsen. “Oudere
schakers klagen ook regelmatig over
het te sexy uiterlijk van hun jonge
vrouwelijke tegenstanders” aldus
Zonneveld, ‘De Russische schaakbabe Alexandra Kostenjoek zit achter
haar bord in een luipaardtopje, haar
landgenote Maria Manakova (‘Ik hou
van twee dingen: schaken en seks.’)
poseerde naakt in een Russisch
Mannenblad. Een vijftigjarige grootmeester verloor het Australisch kampioenschap vanwege het peilloos diepe decolleté van zijn vrouwelijke

IJsselschaak 88

opponent en zei: ‘Ik deed mijn handen
voor mijn voorhoofd, maar dat werkte
niet goed. Ik had een pet met een grote klep moeten hebben…’”

nationale waarnemers van Guinnes
tegen 523 spelers en boekte een score van 86 procent. De simultaan duurde 18 uur en 30 minuten alvorens er
454 partijen waren gewonnen, 58 in
remise eindigden en slechts elf partijen verloren gingen. Met zijn scorepercentage voldeed hij ruim aan de
Guinnes-norm van 80 procent.
Gershon schrapte daarmee het
Iraanse record van IGM Orteza

Op 28 oktober werd in Tel Aviv het
Guinnes record voor simultaanschaak
verbrijzeld door grootmeester Alik
Gershon. In het hart van de stad
(Rabin plein) speelde de Israëlische
grootmeester voor de ogen van inter-

Mahjoop uit de boeken. (info
Schakersinformatie.nl)
FIDE ratinglijst per 1 november:
1. Carlsen 2812, 2. Anand 2808,
3. Aronian 2801, 4. Kramnik 2791,
5. Topalov 2774, 6. Grischuk 2771,
7. Ivanchuk 2764, 8. Mamedyarov
2763, 9. Karjakin 2760, 10. Ponomariov 2744.

de ijssel wint zuidplasonderonsje
tegen nieuwerkerk
Het vorig seizoen gepromoveerde
team van De IJssel en het toen gedegradeerde team van Nieuwerkerk aan
de IJssel troffen elkaar op 2 november
in de tweede wedstrijd in de RSBcompetitie. Het was de negende ontmoeting tussen beide teams (zie
Historie De IJssel-Nieuwerkerk).
Nieuwerkerk moet het dit seizoen
doen zonder hun topper Gerard
Nieuwenkamp. Nieuw in het team is
Jeroen Eijgelaar die het in Waddinxveen voor gezien hield. Met hun opstelling hadden de Nieuwerkerkers
duidelijk geanticipeerd op de opstelling van De IJssel. Zo bleken vrijwel
alle teamleden weinig trek te hebben
in de Jacobsebroers als tegenstander
met uitzondering van twee en inderdaad die verschenen ook aan bord
drie en acht achter het bord.
Het IJsselteam startte met een remise
van Frank aan bord vijf op het wedstrijdformulier. Een week eerder had
hij zijn partij vooruit gespeeld. Met een
gewonnen kwaliteit in het eindspel zag
het er zonnig uit, maar door knoeiwerk
gingen de winstkansen de mist in. Er
moest nog hard geknokt worden voor
remise, maar dat lukte.

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

Nieuwerkerk a/d IJssel 1

1805

Leon Willemen
Jeroen Eijgelaar
Richard Zyleman
Edo Pouwelse
Cees Klein
Arjan Huijzer
Leen Klein
Johan de Koning

1921
1733
1848
1899
1810
1789
1674
1765

Op de speeldatum ging de strijd lange
tijd gelijk op. Hans was de eerste die
remise liet aantekenen. Doordat Léon
over het hoofd gezien had dat zijn
tegenstander een pion kon winnen,
stond hij ietsje minder. Gelukkig voor
hem was het echter nog niet direct uit.
Toen hij remise kon forceren met
behulp van een matdreiging en eeuwig schaak was het derde halfje voor
het IJsselteam binnen. Ronald had
wel verwacht dat zijn tegenstander op
de hoogte was van zijn openingsrepertoire. Na 1.e4 e5 2.f4 Lc5 verraste hij hem met 3.Dh5!! Winst leverde
het niet op, wel een interessante partij. Een remiseaanbod werd aanvankelijk geweigerd, maar in een later
stadium toch aangenomen. Dit bracht
de stand op 2-2, waarbij er op de overige borden nog geen grote voordelen
of nadelen te zien waren. Ad stond
iets minder en Justin had weinig ruimte en een paard op de rand.
Hier kwam echter snel verandering in.
Aan het tweede bord kwam Frank
langzaam steeds beter te staan. Na
winst van de dame tegen een toren
was het gedaan (2-3). Ad was inmiddels een kwaliteit kwijtgeraakt en het

-

De IJssel 1

1834

Pim te Lintelo
Frank Visseer
Hans Lodeweges
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Ronald Mandersloot
Justin Jacobse

1944
1861
1832
1761
1824
1752
1883
1811

31

zag er somber voor hem uit. Bij Pim
kwam een ingewikkelde stelling op het
bord, met een mooi zenuwblokje in
het centrum. Ten koste van zijn tegenstander kon hij zijn stelling meer en
meer ontwikkelen en binnenrukkende
zware stukken beslisten toen de strijd.
Daarmee was het gelijkspel binnen.
Bij Ad ging het steeds beter, terwijl
zijn tegenstander onder tijdsdruk fouten begon te maken, hield hij het
hoofd koel. Een stuk werd teruggewonnen. Bij Justin waren er inmiddels wat stukken van het bord afgegaan. De aanval van zijn tegenstander
was niet snel genoeg geweest om iets
te bereiken. In het belang van het
team bood hij remise aan in een stelling die anders hoogstwaarschijnlijk
ook remise zou zijn geworden. Zijn
tegenstander zag dat zijn teamgenoot
aan het verliezen was en nam het
aanbod aan. In de slotfase veroverde
Ad een toren en ook zijn partij was
daarmee afgelopen. Het team had
met deze 5,5-2,5 overwinning
- niemand verloren - haar eerste overwinning binnen. (Aad/info teamleden)

0 -1
0 -1
½-½
½-½
½-½
0 -1
½-½
½-½
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historie de ijssel 1 - nieuwerkerk a/d ijssel 1
De wedstrijd van De IJssel 1 tegen Nieuwerkerk a/d IJssel 1 op 2 november was de negende ontmoeting in de RSBgeschiedenis van beide teams. De IJssel won driemaal, Nieuwerk a/d IJssel viermaal en tweemaal werd er gelijkgespeeld.
Totaalscore 36,5-35,5 in het voordeel van de Moordrechtse schakers. Hieronder de uitslagen in de acht voorgaande ontmoetingen. Achter de datum tussen haakjes de speelklasse.
26-11-1984 (3)
De IJssel 1
M. vd Berg
A. vd Berg
R. Mandersloot
D. Wolthers
L. Boonstra
M.C. Duine
B. Wolvers
P. Vink

-

Nieuwerkerk a/d IJssel 1
C. Smorenburg
J.H. Everaars
H. de Uijl
J. de Koning
J. de Haas
H. Laan
B. Balm
N. vd Dussen

4
0
0
1
0
0
1
1
1

-

4
1
1
0
1
1
0
0
0

10-10-1994 (2)
De IJssel 1
A. Multem
F.J. vd Pavoort
J. Heek
R. Ordelman
G. vd Wouden
M. vd Berg
L. Boonstra
A. vd Berg

-

Nieuwerkerk a/d IJssel 1
D. Hoogland
J. de Koning
C. Smorenburg
H. Ranft
C. Klein
H. Vis
J.H. Everaars
D. Ladage

4
0
1
0
1
0
1
0
1

-

4
1
0
1
0
1
0
1
0

26-10-1987 (2)
De IJssel 1
M. Leopold
R. Mandersloot
A. Multem
R. Leopold
L. Boonstra
A. vd Berg
M. de Booy
M. vd Berg

-

Nieuwerkerk a/d IJssel 1
C. Smorenburg
J.H. Everaars
H. de Uijl
J. de Koning
S. vd Linde
D. Ladage
C. Klein
B. de Toom

3
0
0,5
0,5
0
0
0
1
1

-

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

31-3-2003 (1)
De IJssel 1
J. Evengroen
Th. v. Herk
H. Lodeweges
F. Visser
R. Ordelman
P. te Lintelo
J. Eijgelaar
R. Mandersloot

-

Nieuwerkerk a/d IJssel 1
G. Nieuwenkamp
E. Pouwelse
G. Romkes
H. Ranft
C. Klein
H. Vis
W. Graveland
J. de Koning

4,5
1
0
0
1
0
0,5
1
1

-

3,5
0
1
1
0
1
0,5
0
0

13-10-1992 (2)
Nieuwerkerk a/d IJssel
S. vd Linde
J. de Koning
C. Klein
C. Smorenburg
J.H. Everaars
W. vd Berg
R. Zijleman
A. de Kort

-

De IJssel
W. v. Vuuren
L. Boonstra
J. Evengroen
M.C. Duine
M. vd Berg
F.J. vd Pavoordt
A. vd Berg
G. vd Wouden

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

-

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

20-4-2005 (p)
Nieuwerkerk a/d IJssel
G. Nieuwenkamp
E. Pouwelse
C. Klein
H. Ranft
J. de Koning
J.P. v. Wageningen
H. Kluck
A. Huijzer

-

De IJssel
J. Evengroen
P. te Lintelo
F. Visser
H. Lodewegse
R. Ordelman
R. Mandersloot
F.J. vd Pavoordt
G. vd Wouden

4,5
1
0,5
0,5
0,5
0
0
1
1

-

3,5
0
0,5
0,5
0,5
1
1
0
0

14-3-1994 (2)
De IJssel 1
W. v. Vuuren
J. Evengroen
R. Ordelman
M. vd Berg
G. vd Wouden
A. vd Berg
A. Multem
J. in ’t Veld

-

Nieuwerkerk a/d IJssel 1
C. Klein
J. de Koning
S. vd Linde
C. Smorenburg
H. v. Oorschot
D. Ladage
J.H. Everaars
W. vd Berg

3,5
1
1
0
0
0,5
1
0
0

-

4,5
0
0
1
1
0,5
0
1
1

30-1-2007 (1)
Nieuwerkerk a/d IJssel
G. Nieuwenkamp
C. Klein
H. Ranft
E. Pouwelse
J. de Koning
S. vd Linde
L.P. vd Haven
L. Klein

-

De IJssel
P. te Lintelo
H. Lodeweges
F. Visser
J. Ecengroen
H.J. Evengroen
L. Jacobse
M. vd Berg
A. Multem

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

-

3
0
0,5
0
0,5
0,5
0
0,5
1
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