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van de redactie
Het jaar 2011 is al weer een maand
oud, wie weet nog wat er in 2010 op
schaakgebied de revue passeerde? In
dit nummer een terugblik op een
zeker voor De IJssel succesvol
schaakjaar. Er wordt nog meer teruggekeken, want op weg naar het 50jarig bestaan is er nu aandacht voor
het 3e lustrum, een periode met sombere vooruitzichten en een op het nippertje gemist eerste kampioenschap.
Een derde terugblik betreft de ratings.
De wereldtoppers zitten boven de
2800, de top in Nederland rond de
2700 en de top van RSB weer zo’n
honderdvijftig punten lager. Samir
Akrawi is van De IJssel de man met
de hoogste rating, op nationaal niveau nummer 320. Ook nummer twee
behoort nog net tot de eerste tweeduizend en nummer laatst bezet positie 12857. Dan is er ook nog het
mooiste ingezonden partijmoment van
2010. Een zeer deskundig trio maakte
een keuze.
De afsluiting van 2010 mocht er zijn.
Het invitatietoernooi zorgde voor een
bomvolle Zespunt. Fotograaf Justin
Jacobse legde veel vast op de gevoe-

lige plaat waarvan het nodige is terug
te zien.
Of 2011 ook een succesvol jaar zal
zijn is nog zeer de vraag. In de RSBcompetities is het bekerteam uitgeschakeld en verkeren twee teams in
de degradatiezone. Het vlaggenschip
vaart echter een behouden koers en
het viertal heeft ook dit jaar kampioenskansen, aldus de reportages van
de afgelopen periode.
Die RSB-competitie voldoet niet meer,
vindt het bestuur van De IJssel. Kennis kan worden genomen van het
waarom en hoe het zou moeten. Een
bericht over het RSB-ledenbestand
leert dat De IJssel qua ledental bijna
de top tien heeft bereikt.
De tweestrijd om de clubtitel duurt
voort, zo blijkt. De titelkandidaten zijn
inmiddels van plaats gewisseld. De
rapidompetitie is halfweg en hier is de
titelhouder nog in kansrijke positie. Bij
de halve finalisten voor de k.o.-beker
ontbreekt de titelverdediger. Te lezen
valt hoe dit zover kwam. Een nieuwe
bekerstrijd dient zich aan. De strijd
om ‘de dame’, in een nieuw jasje.
Voor de jeugd was er ook het nodige

te beleven. Een verslag van de jeugdcompetitie natuurlijk, met een vrijwel
niet te kloppen kampioenskandidaat.
Voorts de forse nederlaag tegen de
Messemakers, het optreden in de
strijd om de Groene Hart Cup en het
wedervaren op het Klim-Op jeugdtoernooi. En wie daar zin in heeft of het
vergeten was kan nogmaals aan de
slag met de openingsvalletjes.
Voorts nieuws uit de media o.a. het
‘vertellen’ van een schaakpartij, een
wereldkampioenschap met 20.483
deelnemers, een manier om geen
schaak te spelen, verschillen in hersengebruik bij meesters en amateurs,
een vermanend woord voor een veelvoudige clubkampioen van De IJssel,
wat stoeiboksen met schaken heeft te
maken, waarom ’s werelds sterkste
schaker niet om de wereldtitel wil spelen en hoe hij verloor van het grootste
Nederlandse talent.
Voor IJsselschaak in kleur zie website
www.ijsselschaak.nl.
Veel leesplezier en bijdragen voor het
volgende nummer, dat in april zal verschijnen, zijn weer van harte welkom.

programma de ijssel 2011
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

(vr)

(do)
(do)

(wo)

(za)

(wo)

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
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het schaakjaar 2010 in vogelvlucht
Wereldkampioen Anand verdedigde in
april met succes zijn titel tegen uitdager Topalov. Na een bijzonder spannend duel won hij na winst in de
laatste partij met 6,5-5,5. De cyclus
voor de volgende uitdager is inmiddels
gevorderd tot de kandidatenmatches.
Die zullen in mei 2011 plaatsvinden in
Kazan (Rusland). De matches gaan
tussen Topalov, Kramnik, Aronian,
Gelfand, Mamedyarov, Radjabov,
Kamsky en Grischuk. De laatste als
vervanger van Carlsen. De aanvoerder
van de wereldranglijst en winnaar van

de schaak oscar 2009 zag af van deelname uit onvrede met het systeem.
De 16 jarige You Hifan won het
Chinees onderonsje om de wk titel bij
de vrouwen van de zeven jaar oudere
outsider Lufei Ruan, die eerder wereldkampioene Alexandra Kosteniuk uitschakelde.
In mei werd het zesde en laatste
Grand Prixtoernooi gehouden dat
meetelde voor de lopende wk-cyclus.
Winnaar van de Grand Prix-cyclus
werd Aronian, gevolgd door Radjabov
en Grischuk. Ook dit jaar was er weer

Toernooi

cat

1

2

3

4

5

6

Bilbao (4) GS
Shanghai (4) GSvr
Nanjing (6)
Linares (8)
Moskou (10)
Nice** (12)
Bazna/Medias (6)
Dortmund (6)
Astrakan (14) GP
Londen (8)
Wijk aan Zee (14)
Havanna (6)
Hoogeveen (4)
Biel (10)

22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
19
18
18
17

Kramnik
Shirov
Carlsen
Topalov
Aronian
Ivanchuk
Carlsen
Ponomariov
Eljanov
Carlsen
Carlsen
Ivanchuk
Vachier-Lagrave
Caruana

Anand
Kramnik
Anand
Grischuk
Karjakin
Carlsen
Radjabov
Le Quang Liem
Ponomariov
Anand
Kramnik
Nepomniachtchi
Shirov
Ngoc Truong Son

Carlsen
Aronian
Bacrot
Aronian
Mamedyarov
Kramnik
Gelfand
Kramnik
Yakovenko
McShane
Shirov
Dominguez
Giri
Vachier-Lagrave

Shirov
Hao
Gashimov
Vallejo
Grischuk
Grischuk
Ponomariov
Mamedyarov
Mamedyarov
Nakamura
Anand
Short
Tiviakov
Andreikin

Topalov
Gelfand
Nakamura
Karjakin
Nisipeanu
Naiditsch
Alekseev
Kramnik
Nakamura
Alekseev

Wang Yue
Gashimov
Wang Hao
Gashimov
Wang Yue
Leko
Radjabov
Adams
Karjakin
Bruzon

So

Tomashevsky

een Grand Slamtoernooi tussen de
winnaars van de toptoernooien in
Linares, Bazna (ipv Sofia), Wijk aan
Zee en Nanjing (2009). Drie daarvan
werden gewonnen door Carlsen.
Omdat Topalov, winnaar van Linares,
van deelname afzag, werd een
speciale voorronde gehouden in
Shanghai om twee plaatsen. De vierde
plaats ging naar wereldkampioen
Anand. Hieronder een overzicht van
de top zes in deze en andere toptoernooien van het afgelopen jaar.

* tussen haakjes het aantal deelnemers, ** Amber toernooi met rapid- en blind partijen.

Het was, zo blijkt, opnieuw een succesvol jaar voor vooral Carlsen en Kramnik. Ook Ivanchuk was dit jaar weer
goed op dreef. Dat was zeker het
geval op de Olympiade in KhantyMansiysk, waar hij als aanvoerder van
het team van Oekraïne (Ivanchuk, Ponomariov, Eljanov, Efimenko, Moiseenko) een groot aandeel had bij het
winnen van de gouden medaille. Het
sterke Russische team (Kramnik, Grischuk, Svidler, Karjakin, Malakhov)
werd tweede en de derde plaats was
voor Israel.
In Rijeka (Kroatie) werd de Rus Ian
Nepomniachtchi de elfde Europees
kampioen, de Georgiër Baadur Jobava,
vorig jaar derde, werd nu tweede en
de Rus Artyom Timofeev eindigde als
derde. Bij de vrouwen won een oude
bekende, de Zweedse Pia Cramling.
Victoria Cmilyte uit Litouwen werd
tweede en de derde plaats was voor
de Poolse Monika Socko. Het WK
snelschaak in Moslou werd dit jaar gewonnen door Aronian voor Radjabov
en Carlsen. Het wereldkampioenschap
bij de oudste jeugd (16-18 jaar) ging

naar Steven Zierk (USA) en Narmin
Nizami Kazimova (Azerbeidjan) en bij
de junioren (tot 20 jaar) gingen de
titels naar Dimitri Andreikin uit Rusland
en Anna Muzychuk uit Slowakije.
De Europacup voor clubteams ging
ook dit jaar naar de Russische club
Economist-SGSEU met de Russen
Alekseev, Andreikin en Tomashevsky,
de Chinees Hua, de Israëliër Roiz en
Eljanov en Moiseenko uit de Oekraïne.
Op het 81e FIDE-congres tijdens de
Olympiade in Khanty-Mansiysk werd
Kirsan Ilyumzhinov herkozen, tegenkandidaat oud-wereldkampioen
Anatoly Karpov kreeg maar 55 van de
150 stemmen.
Op 27 maart overleed op 89 jarige
leeftijd oud wereld kampioen Vasily
Smyslov, op 3 mei Florencio Campomanes FIDE-president van 1982 tot
1995, op 8 mei op 99-jarige leeftijd
Andor Lilienthal (de man die met uitzondering van Steinitz alle wereldkampioenen kende en speelde tegen
Lasker, Capablanca, Aljechin, Euwe,
Botwinnik en Smyslov), op 9 september de bekende Deense grootmeester
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Bent Larsen en op 15 november de
Amerikaanse grootmeester/journalist
Larry Evans, o.a. bekend van zijn connecties met Fischer.
Top 10 FIDE-ratinglijst 1-1-2011 met
tussen haakjes de posities begin 2010:
1.Carlsen 2814 (1), 2.Anand 2810 (3),
3.Aronian 2805 (5), 4.Kramnik 2784 (4),
5.Karjakin 2776 (21), 6.Topalov 2775
(2), 7.Grischuk 2773 (9), 8.Mamedyarov 2772 (11), 9. Ivanchuk 2764
(10), 10. Nakamura 2751 (28). Verdwenen uit de top 10: Gelfand (6),
Ghasimov (7), Wang Yue (8).
In Nederland slaagde titelverdediger
Anish Giri er niet in zijn titel te behouden. Die werd weer heroverd door
Jan Smeets, Giri werd tweede en
Sipke Ernst legde beslag op de derde
plaats. Loek van Wely, dit jaar weer
wel van de partij, werd vierde. Bij de
vrouwen ging de titel voor de elfde
keer achter elkaar en voor de twaalfde
keer in totaal naar Zhaoqin Peng.
Kampioenen bij de A-jeugd werden
Lars Ootes uit Amersfoort bij de jongens en Marieke Dirksen uit Valkenswaard bij de meisjes.
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Op het Corustoernooi eindigden de
Nederlandse deelnemers Van Wely en
Smeets in de hoofdgroep in de achterhoede. Giri won de B-groep en L’Amie
werd hier vierde. In de C-groep was er
een gedeelde derde plaats voor Robin
van Kampen. In het Noord-Hollandtoernooi (Rising Stars-Experience)
won de jeugd met 26-24. Giri eindigde
bij de ‘rising stars’ met evenveel punten als winnaar Nakamura als tweede.
In het Univétoernooi (vierkamp) in
Hoogeveen eindigde Giri als derde en
Tiviakov als vierde. Winnaars bij de
andere belangrijkste Nederlandse toernooien waren: de Engelsman Luke
McShane van het derde Remco Heite
Schaaktoernooi, de Fransman Francois Fargère van het NK Open, een
andere Fransman, Maxime VachierLagrave, van het Univé toernooi in
Hoogeveen, Krishnan Saskirian uit
India van het Hogeschool Zeelandtoernooi in Vlissingen en de Bulgaar
Dejan Bojkov van het Schaakfestival
Groningen.
Op internationaal gebied spaarzame
Nederlandse successen. Van Wely
deed met succes mee aan diverse
open toernooien in de USA. Hij won in
Chicago, werd vijfde in Philadelphia en
aan het slot van het jaar weer eerste in
Atlantic City. In Malmö (zeskamp, categorie 13) was er een eerste plaats
voor Giri. Op het EK in Rijeka teleurstellende resultaten voor de Nederlandse afvaardiging. Bij de mannen
was een 47e plaats voor L’Amie het
beste resultaat. De toen nog Nederlandse kampioen Giri eindigde als 92e.
Bij de vrouwen was Peng met een 39e
plaats de beste Nederlandse. Op het
WK jeugd in Griekenland haalde Lisa
Schut bij de meisjes het podium met
een derde plaats in de leeftijdsklasse
14 tot 16 jaar. In diezelfde leeftijdsklasse ook de beste resultaten bij de
jongens met respectievelijk een 9e,
10e en 15e plaats voor Benjamin Bok,
Hugo ten Hertog en Robin van Kampen. In de groep 16-18 jaar werd Anne
Haast bij de meisjes 17e. Bij de junioren (tot 20 jaar) eindigde David Klein
als 24e. Bij het EK jeugd werd Stefan
Beukema eerste in de leeftijdsgroep

12-14 jaar.
Op de Olympiade in Khanty-Mansiysk
(Siberië) eindigde Nederland (Van Wely,
Smeets, L’Ami, Giri, Stellwagen) bij de
mannen als vijftiende en bij de vrouwen
(Peng, Lanchava, Bensdorp, Schut,
Van Weersel) als acht- en twintigste.
HSG uit Hilversum werd net als in
2009 bekerwinnaar en clubkampioen
van Nederland.
Top 10 KNSB ratinglijst 1-11-2010 met
tussen haakjes de posities 1-11-2009:
1. Van Wely 2694 (3), 2. Giri 2684 (7),
3. Smeets 2660 (2), 4. Stellwagen
2629 (4), 5. L’Ami 2625 (6), 6. Piket
2622 (5), 7. Tiviakov 2616 (1), 8. Reinderman 2602 (10), 9. Timman 2579 (8),
10. Werle 2575 (13). Verdwenen uit de
top 10: Van den Doel (9).
Eind 2010 in de top 100 van de FIDEratinglijst drie Nederlanders : 52e Giri
met 2686, 62e Van Wely met 2676 en
82e Smeets met 2662.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB ging de titel dit jaar naar
Harold van Dijk van Krimpen a/d IJssel
en Henk-Jan Evengroen van Messemaker 1847 veroverde de titel bij de Ajeugd. Na het kampioenschap van het
tweede vorig jaar werd dit jaar het
derde van Charlois Europoort eerste
bij de clubs en promoveerde naar de
KNSB. Bij de viertallen wonnen Sliedrecht en Krimpen a/d IJssel. De RSBbeker ging dit jaar opnieuw naar Krimpen a/d IJssel en Charlois Europoort
prolongeerde de snelschaaktitel.
In het RSB-bestuur nam Willem Platje
het secretariaat over van waarnemend
secretaris Kees van der Waal. Het ledental steeg van 1915 naar 1961 leden.
Bij De IJssel werden de in het dramatische RSB-seizoen 2008/09 verloren
posities herwonnen. Het eerste team,
met Samir Akrawi met 7 uit 7 als topscorer, werd overtuigend kampioen,
het achtste kampioenschap in de geschiedenis van De IJssel, en voor het
tweede en derde team was een
tweede plaats voldoende voor promotie. Ook in de viertallencompetitie
werd het net als vorig jaar een tweede
plaats. Leen Boonstra speelde zijn

200e RSB-wedstrijd voor De IJssel.
Het bekerteam sneuvelde in de
tweede ronde. Na een 2-2 eindstand
besliste het lot ten gunste van tegenstander Onesimus. Succes was er op
het RSB snelschaakkampioenschap
voor teams. In de hoogste klasse veroverde het IJsselviertal (Samir Akrawi,
Pim te Lintelo, Justin en Léon Jacobse) de derde plaats.
Pim te Lintelo prolongeerde zijn clubtitel met ruime voorsprong op Frank
Visser en Ad Multem. De Zilveren
Dame werd een prooi voor oud-clubkampioen Henk-Jan Evengroen, ditmaal als gastspeler van de partij. Na
winst in de finale tegen Léon Jacobse
werd Ad Multem de eerste winnaar van
de k.o.-beker, dit jaar voor het eerst op
het programma. De titel bij het rapidschaak ging naar Justin Jacobse.
Samen met broer Jerome en oud-lid
Bas Meijers trok Justin ook in een weer
druk bezet invitatietoernooi aan het
langste eind. Nieuwerkerker Gerard
Nieuwenkamp won het 15e VINK Top
12-toernooi dankzij een beter onderling
resultaat dan concurrent Gerard van
Ommeren. Titelverdediger Jan Evengroen legde beslag op de derde plaats.
Bij de persoonlijke kampioenschappen
van de RSB eindigde Samir Akrawi op
een gedeelde derde plaats.
Ruim twintig jeugdleden streden om de
clubtitel, winnaar werd Marten Evengroen. In de onderlinge massakampen
was de IJsseljeugd niet opgewassen
tegen de jeugd van het Goudse Messemaker. Ook bij de jeugdclubkampioenschappen van de RSB haalde
het team van De IJssel het podium
niet. Bij de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de RSB werd
Lotte van der Wouden kampioene bij
de C-jeugd. Bij de jongens eindigde
Bernard Evengroen als derde. Jeroen
Box, Harm Hoogeveen en Marten
Evengroen eindigden bij de D-jeugd
evenals Neal Twigt en Martijn van
Noort bij de E-jeugd in de achterhoede. Dat was ook het lot van Lotte
van der Wouden als deelneemster namens de RSB aan het jeugdkampioenschap C-jeugd van Nederland. (Aad)

ledenvaria
In de afgelopen paar maanden weer een paar nieuwe gezichten op de clubavond. Bij de jeugd waren dit Tarik
Karroummi, broertje van Mohammed, Sydney van der Hoek en Jent Imelman en bij de senioren Jaap van Walsem. Bij gemis aan een damclub in Moordrecht besloot Jaap (zie foto), van Woudenberg verhuist naar Moordrecht (Mr. Lallemanstraat 26), het maar eens achter het schaakbord te gaan proberen.
Ook een aantal bedankjes in de afgelopen periode. Bij de jeugd Gilean Kieligger, Steven Brandsma en Bart Vervoort en bij de senioren moest Kevin Koolmees vanwege werkzaamheden op de maandagavond zijn pas begonnen lidmaatschap beëindigen
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gezelligheid troef op bomvol
invitatietoernooi
Het is al bijna een traditie bij De IJssel,
de afsluiting van het jaar met het invitatietoernooi. Een toernooi voor seniorleden, jeugdleden, oud-leden en hun
gasten die er, gezien een nog altijd stijgende belangstelling, duidelijk plezier
aan beleven. Er meldden zich ditmaal
ruim vijftig deelnemers en dat betekende een bomvolle speelzaal in de
Zespunt. De familie Evengroen was er

er waren meer gasten. Arie Macdaniel
had zijn zoon Arie, oud-jeugdlid, meegebracht, Bastiaan Rietveld zijn zoon
Sjoerd, eveneens oud-lid, en Teus
Boere zijn buurman Cees van de Heuvel. Schoonhovenaar Cees Kaiser, inmiddels een vaste deelnemer, was er
evenals net als vorig jaar de Messemakers Gerrit Hondelink en zijn zoon
Jelle. Er waren ook een paar jeugdschakers aanwezig. Neal
Twigt was er, Mohammed
Karroumi samen met zijn
vader, Silvan de Berg met
zijn vriendje Tijn Lorum en
Storm Revet samen met
zijn vader en oom. Kortom
het was een echt invitatietoernooi.
Zij speelden in door de
wedstrijdleiding samengestelde teams van drietallen
met ongeveer dezelfde
sterkte vijf speelronden
met partijtjes met een bedenktijd van tien minuten
per persoon.
De winnaars.
Het team van Ruben, Bermet zes familieleden. Marten had
nard en Marten Evengroen voerde vier
naast zijn drie broers, Ruben, Henkronden lang de ranglijst aan, maar
Jan en Bernard, ook zijn vader en neef
kreeg in de laatste ronde klop van het
Wim meegebracht. De familie Van der
team bestaande uit hun vader Jan,
Wouden deed daar in aantal niet voor
neef Wim en Cees van Eck. Dit team
onder naast Gerard en Lotte, waren
eindigde dus als eerste. Het drietal
ook oud-lid Anita, zus van Gerard, met
Henk-Jan Evengroen, Lotte van der
echtgenoot Cees en hun kinderen
Wouden en haar nicht Judy van Eck
Huub en Judy van de partij. Maar ook
legden beslag op de derde plaats.
de Vinken waren met vijf man sterk
Voor alle Evengroenen dus een podiflink vertegenwoordigd. Panc met zijn
umplaats. Maar alle teams bleken flink
zoon Michel, Peter en Jan met zijn
aan elkaar gewaagd, zoals de uitslazoon Bas. Voorts viermaal Jacobse,
gentabel met de grote diversiteit aan
vader Frank met zijn zoons Jerome,
uitslagen laat zien.
Justin en Leon, moreel gesteund door
Ook de jeugdspelers roerden zich bijhet enige vrouwelijke familielid. Maar
zonder goed. Neal Twigt slaagde er
zelfs in om al zijn partijen
te winnen en ook Storm
Revet kon bogen op een
paar overwinningen. Tot
slot van de avond was er
de prijsuitreiking waarbij
iedereen aan bod kwam
en met een prijsje naar
huis kon. En de gast- en
jeugdspelers konden zich
gezamenlijk nog te goed
doen aan een schaakspel
van chocolade. Kortom het
was weer gezellig bij het
Jeugdspeler Neal Twigt bezig aan zijn 100% tegen
Invitatietoernooi!! (Mick)
Jaap van Walsum.
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Bomvol!!!

Organisator Mick: een schouderklopje had
hij wel verdiend.

Tweede plaats.

Hier nog in tact: het schaakspel van
chocolade.
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uitslagen

1.

Jan en Wim Evengroen en Cees van Eck

2.

Ruben, Bernard en Marten Evengroen

3.

HenkJan Evengroen, Lotte vd Wouden en Judy van Eck

4.

Panc, Peter en Michel Vink

5.

Justin en Jerome Jacobse en Huub van Eck

6.

Léon en Frank Jacobse en Mohammed Karroumi

7.

Ad Multem, Gerrit Hondelink en Annita van Eck

8.

Ronald Mandersloot en Jan en Bas Vink

9.

Arie en Arie Macdaniel en Jelle Hondelink

1

2

xx

2

3

6

7

2,5
1,5
xx

1

1,5
0,5

xx

2

2,5

2

3,5 9,5

2

3

3

1,5
2

1,5

1

2

xx

1
1

15. Frank Visser, Bastiaan Rietveld en Neal Twigt

1

16. Sjaak in 't Veld, Storm en oom Revet

1

7

0

1

0,5

1,5

1

2

xx

2
xx

1

2,5 6,5
2

2

1
1

8

2,5 7
2

1,5

8

3

2,5 7

xx
xx

8

3

2,5 8,5

2
xx

1,5

2

2,5

2,5

14. Aad vd Berg, Cees Kaiser en Karroumi sr

2
0,5 2

0

0,5 1

4 11

1,5 3

1,5 1
1

4,5 9,5

2,5

xx
1,5

1,5 1

1,5
2

1

2

0,5 3

1

2

mp bp

3

2

1
1,5

0

9 10 11 12 13 14 15 16

1,5 0
xx
xx

1

8
2

2

1 xx

12. Samir Akrawi, Aad vd Meer en Silvan de Berg
13. Pim te Lintelo, Ton v Smirren, Jaap v Walsum en Sjoerd Rietveld

5
2

1 xx

10. Rien Duine, Teus Boere en Cees vd Heuvel
11. Hans Lodeweges, Huibert Looren de Jong en Tijn Lorum

4

7

2

7

2

7

2

2

2

6,5

1 xx

3

1

7

0 xx

0

3

1
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meeste schaakliefhebbers onder de zestien en
boven de veertig
De Rotterdamse Schaakbond (RSB) telt 42 verenigingen, waaronder De IJssel, met in januari 2011, na aftrek van dubbele
lidmaatschappen, in totaal 1885 leden. Dat is ongeveer tien procent van het totaal aantal verenigingsleden van de KNSB.
Eind 2009 bedroeg dit volgens het jaarverslag in totaal 21.726, waarvan circa 18.500 lid via een vereniging bij de dertien
regionale bonden. De overigen zijn individueel lid (internetschaak, schoolschaak).
Hieronder de top 10 bij respectievelijk het totaal aantal leden, seniorleden en jeugdleden:
totaal
Krimpen a/d IJssel
Spijkenisse
Charlois Europoort
Messemaker 1847
Sliedrecht
Dordrecht
RSR Ivoren Toren
SO Rotterdam
3-Torens
Barendrecht

110
109
96
95
87
79
79
73
70
65

senioren
SO Rotterdam
Charlois Europoort
Krimpen a/d IJssel
RSR Ivoren Toren
Dordrecht
Spijkenisse
Messemaker 1847
Erasmus
Sliedrecht
WSV

73
72
69
67
60
60
56
47
47
42

jeugd
Spijkenisse
Krimpen a/d IJssel
Sliedrecht
Messemaker 1847
Barendrecht
3-Torens
Charlois Europoort
De IJssel
Dordrecht
Papendrecht/Alblasserdam

49
41
40
39
38
37
24
21
19
19

Met 53 leden staat De IJssel op de 11e plaats. Vijf verenigingen hebben minder dan twintig leden: Eeuwig Schaak (18),
Springende Peert (17), Rokado (11) en beide jeugdschaakverenigingen Klim-Op (15) en JSV Kralingen (15).
Schaken is van alle leeftijden, het jongste lid bij de RSB is de vijfjarige Tarik Karroumi van De IJssel en de oudste is de bijna
91-jarige Wim Witvliet van Erasmus. Meer dan een kwart (27%) van het aantal leden is jeugdlid (t/m 21 jaar), waarvan het
grootste deel (24%) onder de 17 jaar. De minste animo is er in de leeftijdsgroep 17 t/m 40 jaar, zoals blijkt uit onderstaande
grafiek.

Onder de 1885 leden slechts 104 vrouwen, waarvan 73 jeugdleden. Het schaken blijft een sport voor mannen. (Aad)

justin jacobse handhaaft koppositie bij rapidschaak
Vier ronden met elk vijf partijen met een
kwartier bedenktijd per persoon beslissen over wie de titel rapidschaakkampioen 2011 mag bijschrijven. De winnaar plaatst zich bovendien voor deelname aan de hoofdgroep van het VINK
Top 12-toernooi op 21 mei van dit jaar.
Ondanks de slecht begaanbare wegen
meldden zich op 20 december nog 21
deelnemers voor de tweede ronde van
deze competitie. Net niet genoeg voor
vier groepen en derhalve in groep drie
een aangepast schema waarbij enkele
deelnemers vier in plaats van vijf partijen speelden.

In groep A trok Léon Jacobse ditmaal
aan het langste eind, maar de voorsprong van een halve punt was niet
groot genoeg om zijn broer Justin in de
totaalstand te achterhalen. Ook Hans
Lodeweges, die evenals Justin 3,5 uit 5
scoorde handhaafde zich bij de kanshebbers. Ad Multem was niet op dreef
en met 1,5 punt zakte hij naar een gedeelde zesde plaats. De gepromoveerde B-groepers, Aad van den Berg en
Sjaak in ’t Veld, konden zich niet handhaven en moeten hun plaats bij de eerste zes afstaan aan Frank Visser, de
eerste ronde afwezig, en Pim te Lintelo,
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de winnaars van de B-groep. Aad van
der Meer werd door de wedstrijdleider
ten onrechte ingedeeld in de C-groep in
plaats van de B-groep en klom dankzij
zijn goede score naar de gedeelde vijfde plaats. Ook de winnaar van groep C,
Teus Boere, verdiende promotie naar
groep B. Zij nemen daar de plaats in
van Panc Vink en Leen Boonstra. De
laatste had eigenlijk deze ronde al in de
C-groep moeten uitkomen, maar werd
ten onrechte ingedeeld in groep B. De
goede score van Arie Macdaniël, in de
eerste ronde niet aanwezig, was net niet
voldoende voor een plaats bij de eerste
twaalf. (Aad)
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De uitslagen van de tweede ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Groep A
Léon Jacobse
Justin Jacobse
Hans Lodeweges
Ad Multem
Sjaak in 't Veld
Aad vd Berg

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

2
0,5
xx
0
0,5
0
0

3
1
0,5
xx
0
0
0

4
1
0,5
1
xx
0
1

5
0,5
1
1
1
xx
0

6
1
1
1
0
1
xx

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

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

Groep B
Pim te Lintelo
Frank Visser
Rien Duine
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Panc Vink

1
xx
1
0
0
0
0

2
0
xx
1
0
0
0

3
1
0
xx
0,5
0
0,5

4
1
1
0,5
xx
0
0

5
1
1
1
1
xx
0

6
1
1
0,5
1
1
xx

tot
4
4
3
2,5
1
0,5

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

Groep C
Teus Boere
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Bastiaan Rietveld
Jan Vink
Marten Evengroen
Peter Koolmees
Willem Schouten
Jaap van Walsum

1
xx
0,5
–
–
0
–
0
0
–

2
0,5
xx
0,5
–
0
0
–
0
–

3
0,5
–
xx
–
–
–
0
0
0

4
–
–
–
xx
1
1
0
0
0

5
1
1
–
0
xx
–
0

6
–
1
–
0
–
xx
–
0
–

7
1
1
1
1
1
–
xx

0

0

8
1
–
1
1
–
1
–
xx
–

9
–
–
1
1
1
–
1
–
xx

gt
1x
1x

1x

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

Afgemeld: Frank Penders, Ton van Smirren, Gerard vd Wouden, Lotte vd Wouden, Cor IJsselstijn
De stand na de tweede ronde:
Naam + groepsindeling

Bonus
pnt

Start
pnt

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Totaal
score

1. Justin Jacobse (A)
2. Hans Lodeweges (A)
Léon Jacobse (A)
4. Frank Visser (B)
5. Ad Multem (A)
Pim te Lintelo (B)
Aad vd Meer (C)
8. Sjaak in 't Veld (A)
Rien Duine (B)
10. Teus Boere (C)
11. Aad vd Berg (A)
Mick vd Berg (B)
13. Gerard vd Wouden (-)
14. Arie Macdaniël (C)
15. Bastiaan Rietveld (C)
16. Jan Vink (C)
17. Lotte vd Wouden (-)
Marian Schoonderwoerd (-)
19. Panc Vink (B)
20. Leen Boonstra (B)
Frank Penders (-)
22. Ton van Smirren (-)
23. Marten Evengroen (C)
24. Hans Kortrijk (-)
25. Cor IJsselstijn (-)
26. Willem Schouten (C)
27. Peter Koolmees (C)
28. Jaap van Walsum (C)

8+8
8+8
8+8
8+6
8+8
8+6
4+4
6+8
6+6
4+4
6+8
6+6
8+8
4+4
2+4
4+4
4+4
2+4
4+6
6+6
4+4
2+4
2+4
6+6
2+4
2+4
2+4
2+4

7
7
7
7
7
7
3
5
5
3
5
5
7
3
1
3
3
1
3
5
3
1
1
5
1
1
1
1

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

19
19
21
21
11
21
22
11
17
21
9
15
10
22
17
17
10
10
7
9
10
10
15
0
10
5
9
8

61
59
59
52
51
51
51
49
49
48
47
47
46
43
40
38
37
37
36
35
35
33
32
30
29
28
26
25

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.
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zilveren dametoernooi in
nieuw jasje
Op 7 maart is het weer zo ver. Dan
start voor de 46e maal het toernooi om
de Zilveren Dame. De eerste editie
vond plaats in 1965, twee jaar na de
oprichting van De IJssel. De leden
Harry Conradi en Wim de Meijer stelden toen de “Zilveren Dame” als permanente wisselprijs beschikbaar voor
de winnaar van een naast de onderlinge competitie te organiseren toernooi. Aanvankelijk was het een toernooi
uitsluitend voor clubleden, maar vanaf
1986 is het toernooi ook toegankelijk
voor niet-leden.
In de loop der jaren wisselde de toernooiformule van een k.o.-bekertoernooi tot het huidige systeem met
minimatches. Deelnemers spelen elk
drie partijen met een bedenktijd per
persoon van 1 uur, 20 minuten en
5 minuten tegen dezelfde tegenstander. In de betreffende partijen zijn bij
winst respectievelijk vier, drie en twee
punten te verdienen en bij remise de
helft van dit puntenaantal. Na elke
ronde wordt een ranglijst opgemaakt
op basis van behaalde punten.
In tegenstelling tot voorgaande jaren
spelen de deelnemers de eerste drie
ronden niet meer in één groep, maar in
twee groepen. Deelnemers met een
rating van > 1550 of eventueel < 1600
(afhankelijk van deelname) spelen in
de eerste groep en de overige deelnemers naar keuze in groep 1 of
groep 2. Er worden geen deelnemers
meer geplaatst, dus vanaf de eerste
ronde kunnen alle deelnemers in een
groep tegen elkaar uitkomen. Na drie

speelronden spelen de acht hoogst geplaatsten in groep 1 de laatste drie
ronden verder om de Zilveren Dametrofee. De overige deelnemers uit de
eerste groep spelen met die van
groep 2 verder om de Hoekveldtrofee,
in 1984 voor dit doel als permanente
wisselprijs beschikbaar gesteld door
Ko Scheepers.
De zes speelronden zijn dit jaar verdeeld over de maanden maart t/m
juni. De speeldata zijn: 7/3, 28/3, 18/4,
9/5, 30/5 en 15/6. Deelname aan alle
ronden biedt de meeste kansen, maar
is niet verplicht.

toernooiregels
-

-

-

Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd per partij
respectievelijk 45,15 en 5 minuten.
Indeling van de matches op basis
van stand van de ranglijst en bij
een gelijke plaats op de ranglijst via
loting.
Bij een gelijk aantal punten is voor
de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uurpartijen beslissend. Indien dat gelijk is
beslist het aantal punten in de 20minutenpartijen en vervolgens, zo
nodig, het totaal van de 5-minutenpartijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de
drie laagst geplaatsten in een groep
onder elkaar minimatches bestaande uit twee partijen met een
bedenktijd van elk 15 minuten per
persoon. In deze partijen wordt

-

-

-

steeds gespeeld om 2,25 punten.
Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend.
Deelnemers kunnen tijdens het
toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij de
eerste partij (uur). Degene die
daarin met wit speelt, heeft in de
twee overige partijen zwart.
Een deelnemer die zich afmeldt
voor een ronde krijgt twee punten.
Winnaar van de Zilveren Dame of
Hoekveldtrofee wordt degene met
het hoogste puntenaantal in zijn
groep. Voor de nummers 1 t/m 5
van beide groepen zijn er prijzen in
natura.
De kosten voor deelname door nietleden bedraagt € 10.

de ijssel pleit voor een evenwichtiger
indeling van de rsb-competitie
Op 2 december zond het bestuur van
De IJssel het onderstaande voorstel
per e-mail aan het bestuur van de
RSB. ‘Tijdens eerdere RSB-vergaderingen is er gediscussieerd over de problemen met betrekking tot de indeling
van RSB-competitie. Een noodzaak tot
herziening lijkt wenselijk. Gezien de
trage besluitvorming met slechts twee
RSB ledenvergaderingen per jaar is
een tijdige aanpak hiervan inmiddels
dringend gewenst. Met het onderstaande voorstel willen wij gaarne een

bijdrage leveren’ aldus het bestuur.
De inrichting van de RSB-competitie is
de laatste jaren al herhaaldelijk punt
van bespreking in RSB-vergaderingen.
Reden is met name de zieltogende
vierde klasse. Op de voorlaatste vergadering sprak de vergadering zich uit
voor handhaving van deze vierde
klasse. Met maar acht aanmeldingen
was de deelname echter nog minder
dan het jaar daarvoor. Dit leidde er toe
dat geen enkel team uit de derde
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klasse degradeerde, zelfs niet een
team met -2 punten. Daardoor doet
zich een extra probleem voor want de
teruglopende deelname in de vierde
klasse en de daarmee verbonden promotie- en degradatieregeling heeft ook
zijn invloed op de krachtsverhoudingen
in met name de derde, maar ook in de
tweede klasse.
Ter illustratie hieronder een vergelijk
van de sterkte verdeling van de deelnemende teams in de competitie van
2010/11.
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sterkteverdeling o.b.v. gemiddelde
rating
rating
>1750
1750-1700
1700-1650
1650-1600
1600-1550
1550-1500
1500-1450
1450-1400
1400-1350
<1350
Gem. rating
Aantal teams

2e
3e
4e
klasse klasse klasse
4
11
1
6
3
8
5
1
8
1
2
8
1
4
3
1
1
1
3
1680
32

1548
32

1356
8

Een vergelijk met de situatie in
2004/05 leert dat er toen 48% van de
teams met een gemiddelde rating
lager dan 1500 in de 4e klasse speelden. Op dit moment is dit honderd procent. In de 3e klasse was dit 15 %
tegen nu 44 %. Er is een forse overlap
in sterkte tussen de onderste helft van
de 3e klasse en de 4e klasse. In mindere mate is dit het geval tussen de 2e
en 3e klasse. Hoewel de stijging van
3 naar 9% onder de 1600 grens aangeeft dat er ook een toenemende overlap in sterkte is.
Het sterkteverschil tussen de teams in
de diverse klassen neemt dus toe. Het
leidt tot de nodige ‘kat en muis’-duels
die voor geen van de teams leuk zijn.

sterkteverdeling o.b.v. nieuwe
indeling
rating

Nu opheffing van de vierde klasse niet
de voorkeur heeft van de verenigingen
ligt het voor de hand te kijken naar andere mogelijkheden. Een van die mogelijkheden is een herstructurering van
de indeling van de competitie waardoor deze weer een regelmatiger, interessanter en rechtvaardiger verloop
krijgt. Voor dat doel lijkt een vermindering van het aantal deelnemende
teams van 32 naar 24 in de 2e en 3e
klasse in dat geval een goede oplossing. Gebaseerd op de huidige deelname zou dit ook een 4e klasse van
24 teams opleveren. Op basis van de
gemiddelde teamratings van dit moment zou dit ongeveer leiden tot een
sterkteverdeling zoals hieronder aangegeven.

>1750
1750-1700
1700-1650
1650-1600
1600-1550
1550-1500
1500-1450
1450-1400
1400-1350
< 1350
Gem. rating
Aantal teams

2e
3e
4e
klasse klasse klasse
4
12
8
14
9
1
2
9
7
2
4
1712
24

1605
24

1418
24

Die situatie zal ongetwijfeld niet worden bereikt, maar het leidt zeker tot
een betere sterkteverdeling dan nu het
geval is.
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‘Dit voorstel betreft de achttallencompetitie. Daarnaast vinden wij handhaving van de viertallencompetitie onder
de huidige condities gewenst. Basis
voor deze competitie is naar onze mening dat leden die dit graag willen
meer externe wedstrijden kunnen spelen, dus zowel in achttallen- als viertallencompetitie. Deze competitie moet
derhalve toegankelijk zijn voor alle niveaus. Een meerwaarde van deze
competitie is ook dat het verenigingen
extra mogelijkheden biedt indien zij
voor een achttal spelers te kort komen.
Wanneer dit technisch mogelijk is lijkt
ons een competitie in een of meerdere
groepen volgens Zwitsers systeem op
dit moment een geschikte competitievorm’ aldus het e-mailbericht. (Aad)
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jeugdtoppers stapje terug in
jeugdcompetitie om groene hart cup
In de jeugdcompetitie om de Groene
Hart Cup vindt er na elke speelronde
op basis van de behaalde resultaten
een herindeling van de deelnemende
teams plaats. Er zijn 7 poules, eenmaal 1e klasse en tweemaal 2e, 3e en
4e klasse. Na dat het team van De IJssel zich in de eerste ronde op het nippertje had gehandhaafd in de 2e
klasse kwam het dus ook in de tweede
ronde op 10 november uit in deze
klasse. Tegenstanders waren de
teams van 3-Torens uit Bergschenhoek, CSV uit Capelle a/d IJssel en
het team van Krimpen a/d IJssel. Ondanks een uitstekende instelling kon
het team het resultaat uit de eerste
ronden niet herhalen.
Een desondanks tevreden jeugdleider
Gerard van der Wouden noteerde de
volgende plussen en minnen:
- Lotte behaalde met 1,5 punt het
beste resultaat. Zelf was zij niet zo
tevreden omdat haar partijen erg
moeizaam verliepen. Vooral in het
middenspel kon zij moeilijk een

-

-

-

plan verzinnen. Sterk punt van
Lotte is dat zij haar tijd gebruikt en
daardoor iedere keer als laatste
klaar was.
Marten verspeelde punten omdat
hij niet al te zuinig is op zijn pionnen. Zijn aanvalsspel is uitstekend
maar dit gaat wel ten koste van zijn
verdediging. Ook hij gebruikt zijn
tijd goed en ongetwijfeld gaat hij
nog een keer met een 100% score
thuis komen.
Harm begon uitstekend met een
mooie overwinning. Daarna verloor
hij twee partijen omdat hij verrast
werd door een vreemde opening
en door een enorme blunder door
in een mooie stelling zijn dame
weg te geven. Zijn speelstijl ziet er
volwassen uit en is keurig verzorgd. In de toekomst zal hij door
meer routine vanzelf leren geen
blunders meer te maken en dan zal
hij niet alleen een topper in Moordrecht zijn maar ook daarbuiten.
Maikel is de meest bijzondere

schaker van het stel. Hij heeft echt
liefde voor het schaakspel en ondanks zijn 0 uit drie blijft hij enorm
positief. Zijn speelstijl is het romantische schaak, vergelijkbaar met
die van de inmiddels overleden
oud-wereld kampioen Tal, die de
bijnaam de ‘tovenaar van Riga’
kreeg. Maikel gaan we voortaan de
‘tovenaar van Moordrecht ‘noemen.
Als hij kan kiezen tussen een rustige zet die hem de overwinning
geeft of een zet die spektakel geeft
met veel risico zal hij voor de laatste kiezen. Omdat hij zo graag ten
aanval gaat vergeet hij ook zijn
stukken te ontwikkelen. Met name
deze twee laatste punten hebben
er aan bij gedragen dat hij twee totaal gewonnen stellingen om zeep
wist te brengen.

Eindresultaat klasse 2B, ronde twee:
1.
2.
3.
4.

3-Torens 1
CSV 1
Krimpen a/d IJssel 1
De IJssel 1

xx
0,5
0,5
0

3,5
xx
2
1,5

3,5
2
xx
2

4
2,5
2
xx

6
3
2
0

11
5
4,5
3,5

De derde ronde werd gespeeld op 10 december. Ditmaal met Storm Revet in
plaats van Marten. Hij maakte direct grote indruk. In de eerste wedstrijd speelde
hij een prima partij maar moest toen de winst nog laten gaan maar in de andere
twee wedstrijden won hij zijn partij. Lotte was met tweemaal winst goed op dreef,
alleen tegen Bodegraven ging het mis. Ook Harm en Maikel speelden een prima
avond en wonnen elk een partij. Maar Maikel zorgde wel voor de wedstrijd van de
avond door mat te forceren met een paard en twee lopers. Al met al eindigden
alle drie de wedstrijden in 2-2 en daarmee handhaafde De IJssel zich in de derde
klasse. (Gerard/Aad)
Eindresultaat klasse 3A, ronde drie:
1.
2.
3.
4.

RSR Ivoren Toren 3
Krimpen a/d IJssel 2
De IJssel 1
Bodegraven 1
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4
3
3
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erasmus te sterk in rsb-bekercompetitie
In de eerste ronde van de RSB bekerstrijd van dit schaakseizoen was Moerkapelle op 5 november de tegenstander van het IJsselviertal. Met de wedstrijd tegen Nieuwerkerk net achter de
rug een tweede Zuidplasderby binnen
een week. De tegenstanders konden
voor deze bekerstrijd geen spelers uit

1.
2.
3.
4.

man van de Moerkapellenaars, eerder
nog het slachtoffer van Leen Boonstra
in de competitiewedstrijd Moerkapelle 2-De IJssel 2, was ditmaal
goed bij de les. In de laatste partij hield
Frank zijn partij echter gemakkelijk remise en daarmee was de winst binnen.

Moerkapelle

1874

-

De IJssel

1850

1,5

-

2,5

Arno Luinenburg
Andre Nieuwlaat
Marcel de Haan
Jeremy van Haastert

1888
1871
1835
1901

-

Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Leon Jacobse

1944
1861
1832
1761

1
0,5
0
0

-

0
0,5
1
1

Tegenstander in de tweede ronde op
13 december was het Rotterdamse
Erasmus. Op papier was het viertal
van de Rotterdammers die een klasse
hoger spelen dan De IJssel duidelijk
favoriet. Dat verschil bleek ook achter
de borden. Léon was het eerste slachtoffer. Na een verkeerde stukkenruil
trok zijn tegenstander het spel naar
zich toe. Met gevaarlijke naar voren
rennende vrijpionnen was er toen geen
houden meer aan. Met nog twee minuten op de klok overwoog zijn tegenstander een remise aanbod, maar
speelde op advies van zijn teamleider
Erasmus
1.
2.
3.
4.

het eerste team opstellen omdat deze
uitkomen in de landelijke KNSB-competitie. Hun team bestond dus uit toppers van Moerkapelle 2.
Snelle winstpartijen van Léon en van
Hans, met ruime voorsprong (!) in tijd,
zette De IJssel op een 2-0 stand. Vervolgens ging het mis bij Pim. De kop-

Andrzej Pietrow
Frank van Zutphen
Michael Siban
Cander Flanders

toch door. Een verstandig besluit want
na drie zetten had hij de winst binnen.
Pim had lange tijd een stelling met
overwicht, maar zag in het eindspel
met torens en lopers van ongelijke
kleur en elk vier pionnen op de koningsvleugel geen winstmogelijkheden
meer en dus werd remise overeengekomen. Verlies was er vervolgens voor
Frank. Hij kon zijn aanvankelijk goede
stelling niet houden en werd na een
door zijn tegenstander geweigerd remise aanbod in de laatste minuten van
de speeltijd van het bord gezet. Bij
Hans stond er op dat moment een

paard en pionneneindspel op het bord
met een pion minder voor Hans en met
nog iets meer dan een minuut op de
klok tegen ruim twee minuten. Toch
wist hij dit toch om te buigen in een gewonnen eindspel, maar kwam tijd te
kort om de winst binnen te halen. Met
nog 14 seconden op de klok werd remise overeengekomen. Een goede
prestatie tegen een tegenstander die,
zo bleek later, op de FIDE-ranglijst
toch 2063 achter zijn naam had staan.
(Pim/Mick/Aad)

2001

-

De IJssel

1850

3

-

1

2100
2005
(2063)
1898

-

Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Léon Jacobse

1944
1861
1832
1761

0,5
1
0,5
1

-

0,5
0
0,5
0

competitieslot beslissend voor de ijssel 2
Soms komen sombere verwachtingen
niet uit, maar dat lijkt niet het geval
met het RSB-seizoen voor De IJssel 2.
In de laatste drie wedstrijden moet het
vege lijf worden gered. Dat zal dan in
de wedstrijden tegen mede degradatiekandidaat Erasmus 4 en de derde
streekgenoot, de reserves van WSV
moeten gebeuren, want kampioenskandidaat RSR Ivoren Toren zal wel
een maatje te groot zijn.
In de afgelopen periode werd de winst
tweemaal net gemist, zoals blijkt uit de
verslagen hieronder.

nipt verlies in zuidplasderby
tegen nieuwerkerk a/d ijssel 2
Na het verlies tegen de reserves van
Moerkapelle ging het tweede van De
IJssel op 9 november in Nieuwerkerk

ook kopje onder tegen de tweede keus
van het andere Zuidplasteam. Twee
jaar geleden werd hier de enige overwinning (4,5-3,5) in een ook toen teleurstellend seizoen bijgeschreven. In
dat treffen waren alleen Hans Kortrijk
en Sjaak in ’t Veld niet van de partij. Bij
de tegenstanders vier nieuwe gezichten, Leo van de Haven en Han Everaars, beiden terug uit het eerste team,
Bert Wolters toen nog in het derde
team, en Bart van Putten destijds eerste bordspeler van WSV 2. Daardoor
hadden de Nieuwerkerkers zeker aan
speelkracht gewonnen.
Gerard kwam er al snel achter komen
dat zijn tegenstander niet voor niets
150 ratingpunten meer achter zijn
naam had staan. Die speelde volgens
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de SVN website een uitstekende partij:
“Na een tegengestelde rochade en
druk op de damevleugel maakte hij optimaal gebruik van zijn actieve dameloper: in combinatie met onverdedigbare dreigingen leverde dit een stuk op
waarna zijn tegenstander al snel
moest capituleren.’
Daarentegen bleken er aan de onderste borden kansen te zijn. Sjaak kon
met een sterk bezette c-lijn beslissende druk uitoefenen op het spel van
zijn tegenstander. Hij incasseerde
eerst een pionnetje, toen een stuk en
vervolgens ook de winst in de partij.
Ook Arie leek kansen te hebben. Hier
werd volgens het SVN commentaar
‘de doorslaggevende partij van de
avond’ gespeeld. Hij had zijn tegenstander vanuit de opening stevig aan-
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gepakt en veel activiteit had ontwikkeld
op de lange rochade van zijn tegenstander die dit echter met zijn paarden
mooi wist te verdedigen. Een offer
(misrekening?) werd gepareerd en
daarna kwam hij er niet meer aan te
pas. Waarmee de Nieuwerkerkers
weer op voorsprong kwamen (2-1). En
die gaven ze vervolgens niet meer uit
handen. Hans speelde tegen Han
Everaars weliswaar een prima partij,
maar successievelijk werden hier de
stukken geruild en resteerde er een remisestelling. ( SVN: ‘Han’s stelling vervlakte na het veelbelovende begin ook
al vrij snel door vroege ruil van lichte
stukken en dame. Hij moest goed spelen om de zaak binnen remisemarges
te houden en slaagde hierin ruimschoots: een dikverdiend half punt was
het gevolg.’). Vrij snel daarna viel de
beslissing bij Mick. Ook hier kwam uit-

eindelijk een remisestelling op het
bord. Zijn tegenstander had lange tijd
het beste van het spel gehad maar
Mick kon de verdediging op orde houden. Toen ten slotte een toreneindspel
resteerde met elk een gelijk aantal pionnen, werd tot remise besloten. Met
goedkeuring van de SVN teamleiding
want die zag bij een 3-2 stand wel 1,5
punt uit de drie laatste partijen komen.
Dat was goed getaxeerd. Aad had
tegen zijn collega secretaris een
slechte loper maar kon dat nadeel
compenseren met een goed geplaatst
paard en een vrijpion. Toen ontstond
een stelling waarin beide spelers niet
meer voor winst konden gaan en ook
hier dus remise. En ook aan de twee
resterende borden kwam die eindstand
op het formulier. Zowel Rien als Leen
hadden een tegenstander met ruim
150 extra ratingpunten. Bij Leen was

Nieuwerkerk a/d IJssel 2

1720

-

De IJssel 2

1648

4,5

-

3,5

Bart van Putten
Rob Hoogland
Sjaak vd Linde
Leo vd Haven
Han Everaars
Willem vd Wel
Bert Wolters
Hans Dijkers

1881
1804
1860
1711
1668
1663
1628
1542

-

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

1730
1647
1671
1722
1564
1606
1690
1554

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

-

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

eerste punt tegen verzwakt HIA 1
Hendrik Ido Ambacht speelt al enige
jaren onafgebroken in de tweede
klasse en is daarin met enige regelmaat tegenstander van De IJssel. In
maart 2008 won De IJssel 1 daar met
6-2 en De IJsssel 2 verloor er in oktober 2006 met 4,5-3,5. Vooral aan de
bovenste borden werd voor de wedstrijd op 29 november van dit jaar
sterke tegenstand verwacht. In de
hoop op een positief resultaat na drie
nederlagen had teamleider Rien Duine
met de teamopstelling ingezet op winst
aan de laagste borden met daarnaast
hopen op meevallers aan de andere
borden. Een eerste meevaller was er
door de afwezigheid van topscorer Ed
van der Geer en daar kwam een
tweede bij toen bord twee van de gasten leeg bleef omdat teamlid Piet de
Jonge gezien de weersomstandigheden de reis van zijn woonplaats
Nieuw-Lekkerland naar Moordrecht
De IJssel 2
1656
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rien Duine
Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Leen Boonstra
Hans Kortrijk
Sjaak in 't Veld
Mick vd Berg
Aad vd Berg

1647
1730
1614
1671
1564
1690
1722
1606

–
–
–
–
–
–
–
–

niet verantwoord vond. Een papierenzege derhalve voor Gerard. Al snel
bleek dat de winstpunten inderdaad
aan de laagste borden gezocht moesten worden. Aad gaf aan het laatste
bord geen kansje weg. In het middenspel veroverde hij een pionnetje en
toen zijn tegenstander vervolgens met
een stukoffer vergeefs de bakens probeerde te verzetten, was het snel gebeurd, 2-0. Vrijwel gelijktijdig kon de
eerste tegenvaller worden bijgeschreven. Sjaak had goede winstkansen
verkregen. Hij kon een stuk veroveren
en had daarbij de keuze uit twee stukken. Hij koos echter het verkeerde stuk
en werd geveld door een niet meer te
pareren koningsaanval, 2-1. Inmiddels
had ook Mick duidelijke winstkansen.
Een kwaliteit in de plus en oprukkende
centrumpionnen. Maar dat was niet
genoeg voor de teamwinst. Waar viel
nog wat te verwachten? Hans speelde
een prima partij, maar hier leek de
Hendrik Ido Ambacht

1690

Xander van Doorn
N.O.
John van Hest
Jeroen Gijzen
Arjan Aarnoudse
Hendrik Huijzer
Piet vd Berg
Rocky vd Werff

1832

14

1766
1909
1667
1530
1586
1537

0
1
0
0
1
0
1
1

er volgens zijn tegenstander sprake
van een licht overwicht, maar nooit
meer: ‘na een kleine misrekening die
mij tijdelijk een pion zou kosten, kreeg
ik remise aangeboden. Ik had een stelling met enig perspectief, maar ook risico’s gezien het kleine kwartier dat
beide spelers restte.’ De kansen van
Rien werden nog minder ingeschat.
‘Rob gaf aan zich zeker te voelen van
zijn zaak. Zijn mooi uitgebouwde stelling zou wellicht ook goed zijn geweest
voor de winst’, aldus het commentaar,
‘gezien de 4-3 stand, vonden we een
half punt ook mooi en werd remise
overeengekomen.’
Een nipte overwinning die recht deed
aan het spelbeeld van de avond’ was
een terechte conclusie.
(Mick/Aad/website SVN)

strijd in evenwicht. Op de overige borden stond De IJssel beduidend slechter. Rien was de eerste die sneuvelde.
Behalve veel tijd was hij ook een stuk
achter geraakt. Het was vechten tegen
de bierkaai, 2-2. Beter ging het bij
Hans. Hij wist een stuk buit te maken
en dat was voldoende voor het derde
punt, 3-2. Dat werd 4-2 door winst van
Mick. De centrumpionnen stonden
klaar voor promotie en dus hield de tegenstander het voor gezien. Meer zat
er echter niet in. Leen, opgezadeld
met de sterkste tegenstander, was een
pion achter gekomen en daar kwam er
bij de afwikkeling naar het eindspel
nog een bij. Na nog wat tegenspartelen was het gedaan, 4-3. Ook bij
Menno zat het er niet in. Met een kwaliteit achter probeerde hij bakens te
verzetten. Het zat er echter niet in, ook
hij verloor en dus 4-4. Na drie nederlagen eindelijk het eerste competitiepunt
voor De IJssel 2. (Aad)

-

1
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1
1
0
1
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0
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De stand na vier speelronden:
Klasse 2D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren 4
Nieuwerkerk a/d IJssel 2
Moerkapelle 2
WSV 2
Hendrik Ido Ambacht 1
3-Torens 2
Erasmus 4
De IJssel 2

Mp
8
6
6
4
3
2
2
1

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

20
17,5
17
17
15,5
16
13
12

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

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

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

4,5
.
2,5
x
5,5
.
2,5
.

5,5
4,5
.
2,5
x
.
.
4

5
.
4,5
.
.
x
4,5
2

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

.
4,5
5,5
.
4
6
.
x

ijsseljeugd verliest dik van
messemaker in massakamp
Zestien jeugdspelers bonden maandagavond 15 november de strijd aan in
de jaarlijkse massakamp tegen het
Goudse Messemaker. Hoewel Martijn
van Noort het eerste punt voor De IJssel liet aantekenen, werd al snel duidelijk dat winst in de massakamp er
niet in zat. De Goudse jeugd bleek
meer in hun mars te hebben. Zij waren
met 25 jeugdspelers ook ver in de
meerderheid en de zwakste vielen
daarom bij de tegenstanders af. Een
extra handicap voor de Moordrechtse
jeugd waar iedereen, dus ook de pas
beginnende jeugdspelers, achter het

bord verschenen. Behalve Martijn
waren er echter ook anderen die hun
tegenstander wisten te verslaan. Harm
Hoogeveen boekte een mooie overwinning aan het eerste bord en ook
Silvan de Berg en Joppe in ’t Veld
wonnen hun partij. Met nog twee remises van Bonne Jongsma en Max van
Vuuren kwam de eindstand op 11-5 in
het voordeel van Messemaker.
Ondanks de nederlaag was jeugdleider Gerard van der Wouden zeer
tevreden. Er werd goed gespeeld en
op sommige borden werd er maar op
het nippertje verloren. (Aad/Gerard)
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (2)
De IJssel is hard op weg naar haar vijftig
jarig bestaan. Op 1 september 2013 zal
dat een feit zijn. Hieronder het vervolg
van een terugblik op bijna een halve
eeuw clubhistorie.
Het derde lustrum 1974 - 1978
In de internationale schaakwereld heerst
in die periode Karpov, wereldkampioen
geworden nadat Fischer weigerde tegen
hem zijn titel te verdedigen. In de grote
toernooien zijn het naast Karpov vooral
Larsen, Kortsjnoi, Petrosian, Polugaevsky, Portisch, Spasski, Tal en Timman
die op de voorgrond treden. In 1976
vlucht Kortsjnoi uit de Sovjet Unie en
vraagt asiel aan in Nederland. In 1977
verliest hij de tweekamp tegen Karpov
om de WK titel met 15,5-16,5. Op de
Olympiade in Buenos Aires in 1978 eindigt Hongarije verrassend als eerste voor
de Sovjet Unie. De geboorteregisters
melden de namen van Kamsky, Kramnik,
Topalov en Judith Polgar. De schaakcomputer doet zijn intrede. In Nederland
delen Timman, Donner, Ree, Sosonko en
Böhm de lakens uit. Het door Desisco
gesponsorde Watergraafsmeer is drie
jaar lang de sterkste club, maar wordt
daarna overvleugeld door Rotterdam dat
dankzij sponsor Volmac de sterkste
schakers van Nederland achter de borden krijgt. Veel aandacht is er voor de
75e verjaardag van Max Euwe. Het ledental van de KNSB klimt naar 25.000.
Bij De IJssel bleek het 'Fischer-effect',
dat het ledental aan het einde van het
tweede lustrum zo deed groeien, in 1974
volledig uitgewerkt. Van de 30 in 1973
liep het terug naar 19 in 1977. Aanleiding
tot verontrustend bericht in de Moordrechtse pers (zie kader). Een stijgende
belangstelling was er voor het jeugd-

schaak. Dankzij met name de inzet van
Piet van Hees en Henk van Lochem
lukte het echter wel om in 1974 een
jeugdschaakafdeling te starten met lange
tijd zo’n 10-15 aspiranten. Dik Filé werd
in 1976 de eerste Moordrechtse bezitter
van een koningsdiploma. Samen met
Rob de Wee en Marco de Booy behoorde hij in die periode tot de sterkste
jeugdschakers van de vereniging.
Het 'De Genestethuis' kreeg een andere
bestemming en 'Het Posthuis' werd in
1976 het nieuwe onderkomen. In 1975
nam Panc Vink de voorzittershamer over
van Wim Nieuwerf, die op zijn beurt tot
erelid werd benoemd. Vanaf 1977
nieuwe materiaalbeheerders. Tot 1985
doet Teus Boere dit samen met Rien
Duine en daarna alleen.
Het trio Aad van den Berg, Anton Reijngoudt en André Zijlstra vervolgden hun
onderlinge strijd om de clubtitel. In 1974
won Zijlstra en in 1975 sloot Reijngoudt
zijn schaakcarrière in Moordrecht af met
zijn derde titel. Inmiddels had Mick van
den Berg zich aangemeld als lid bij De
IJssel en daarmee kwam er een nieuw
gezicht bij de titelstrijd. Zowel in 1976 als
in 1977 werd hij kampioen. Een derde
titel zat er echter in dit lustrum niet in.
Ronald Mandersloot haalde na een beslissingswedstrijd het laatste kampioenschap binnen.
Voor de Zilveren Dame tekenden Piet
van Hees, Joop Speelmans, Aad van
den Berg en voor het eerst een gastspeler, Arend Nieuwstraten uit Gouda. Die
won het jaar daarop weer, maar toen als
lid.
In de RSB voor het eerst twee teams, in
de 3e en 4e klasse. Met een tweede,
derde en vierde plaats voor het eerste
team gingen de resultaten vooruit. Aan
het slot van de competitie in 1974 waren
er zelfs goede kansen op het eerste

‘Moordrechtse Schaakclub kijkt
somber de toekomst in’ was een
opvallende kop in de Moordrechtse Koerier in september
1977. Het artikel verscheen naar
aanleiding van het jaarverslag
1976/77. ‘In het jaarverslag wordt
geconstateerd dat nationaal gezien het schaken dan wel in de lift
zit, maar dat er van deze tendens
in Moordrecht weinig is te bespeuren; er is zelfs sprake van
een dalende belangstelling’ en
‘Het jaarverslag eindigt met een
veelbetekenende slotzin: “De
hoopvolle woorden waarmee het
vorige jaarverslag werd besloten
zijn geenszins bewaarheid geworden. De sterkte van de teams
blijkt minder dan gedacht, het ledental loopt terug en de jeugd
doet (nog) niet van zich spreken.
De toekomst van De IJssel lijkt
erg onzeker”.’ aldus meldde het
artikel.
kampioenschap. In 1976 echter opeens
een dieptepunt, laatste plaats en ook het
eerste team naar de 4e klasse. Dankzij
een extra promotie het jaar daarop echter, ondanks een tweede plaats, weer
terug naar de 3e klasse. Topscorers:
Henk de Wee, Aad van den Berg, Piet
van Hees (2x) en Ronald Mandersloot.
Dick Zwaan haakte in 1973 af als RSB
wedstrijdleider. Zijn vervangers werden
Aad van den Berg, Piet van Hees en
vanaf 1975 Mick van den Berg in samenwerking met Peter de Jong.

V.l.n.r. Peter de Jong, Wim Nieuwerf, Aad
en Mick van den Berg.

Het derde lustrum werd gevierd met een
simultaanwedstrijd tegen Hein Donner op
21 april 1978. In nauwelijks twee uur
boekte hij 32 winstpartijen en 3 remises
(Berghout, Eekhof, de Knegt). ‘Makkie’
voor Donner aldus een krantenkop.
(Aad)
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het gemiste kampioenschap in 1974
Met nog een wedstrijd te gaan had
De IJssel in het seizoen 1973/74 een
punt voorsprong op concurrent Europoort 5. Tegenstander in die laatste
wedstrijd op 29 april 1974 was het
vierde van Schiedam. Uit een
schaakbericht van de secretaris (mei
1974) het volgende verslag: “Om
kampioen te worden moest er gewonnen worden. Met Mandersloot
voor De Wild en Van Hees voor Dubois jr vertrok het team naar Schiedam. Reijngoudt was de eerste die
een vol punt binnenhaalde. Zijlstra
kon het niet redden en Van Vloten
leek dezelfde kant op te gaan, tot dat
zijn tegenstander een dame cadeau
gaf en De IJssel een punt. Vink verloor een stuk in de opening en uiteindelijk de partij. Mandersloot besloot
tot remise. Tussenstand 2,5-2,5 met
drie afgebroken partijen. Een comfortabele stand na de 36e zet van wit
voor de met zwart spelende Van den
Berg:

Daarnaast echter moeilijke situaties
voor Van Hees en De Wee. Uitgebreide analyses en nauwkeurig spel
zorgden bij de hervatting bijna voor
een sensatie. De Wee leek te gaan
winnen, zag evenwel de winnende
zet niet en….verloor. Van Hees =
sterk op remise spelend = won knap
toen zijn tegenstander een fout
maakte. De derde (comfortabele!)
partij evenwel werd wederom afgebroken:

Nu echter in een voor ons nadelige
remisestand. Die partij zal ongetwijfeld dit resultaat krijgen, waarna De
IJssel het niet verwachte kampioenschap op een haar heeft gemist.´
Op een zolderkamer aan de Blommesteinsingel in Gouda werd het op 27
mei onder het toeziend oog van RSBwedstrijdleider Rademaker na 73.Lb5
Kc3 74.Ke2 Kd4 75.Kf3 Ke5 76.Ld3
Ld8 77.Kg4 Kd4 78.Lb5 Ke4
79.Lc6+ Ke5 80.Lb5 Lc7 inderdaad
remise en werd het dus 4-4. Daardoor ging het kampioenschap met
een half bordpunt voorsprong naar
Europoort 5.

de ijssel 1 geeft goed partij in eerste klasse
Een score van vijf punten uit vier wedstrijden laat zien dat De IJssel 1 goed
mee kan in de eerste klasse. De op dit
moment derde plaats in de rangschikking is meer dan van tevoren werd verwacht. In de laatste twee wedstrijden
was kampioenskandidaat Dordrecht 2
een maatje te groot, maar hekkensluiter Papendrecht/Alblasserdam kwam
zelfs met de forse nederlaag nog goed
weg.

verlies in duel om koppositie
tegen dordrecht 2
Teams van Dordrecht zijn geen frequente tegenstanders van De IJssel.
De laatste confrontatie tussen het
tweede van Dordrecht en De IJssel
was vier jaar terug op 24 november
2006. De IJssel verloor toen met 5-3
en degradeerde aan het slot van dat
seizoen uit de eerste klasse. Het team
uit Dordrecht handhaafde zich nipt met
een zesde plaats. De IJssel verscheen
nu met grotendeels hetzelfde team

achter de borden. In plaats van Jan
Evengroen, René Ordelman en Gerard
van der Wouden, toen invaller voor
Ronald Mandersloot, nu Léon Jacobse, Frank van de Pavoordt en Leen
Boonstra. Ook aan Dordtse zijde voor
een groot deel dezelfde personen,
Andre Korbaaat, Koos Abee en Ben
Sitton waren toen niet van de partij. De
Dordtenaren wonnen destijds met 5-3.
Twee jaar later klopte De IJssel 1 het
derde van Dordrecht met 4,5-3,5.
Beide teams degradeerden dat seizoen uit de eerste klasse. Dit seizoen
spelen zowel het tweede als het derde
van Dordrecht in de eerste klasse.
De wedstrijd op 22 november ging ditmaal niet om de laatste, maar om de
voorlopig eerste plaats in klasse 1B.
De IJssel startte die wedstrijd met een
dubbele handicap. Zowel Justin Jacobse als Ronald Mandersloot waren
niet beschikbaar en in hun plaats
speelden de tweede teamleden Mick
van den Berg en Leen Boonstra.

17

Al snel bleek dat de Dordtenaren hun
goede competitiestart een goed gevolg
wilden geven. De klokken aan de IJsselkant liepen fors op en er vielen weinig plusjes te noteren. Léon was de
enige die zijn tegenstander met de nodige problemen had opgezadeld. Wel
een tegenstander van formaat, want in
de eerdere wedstrijden klopte hij Pim
als kopman van het derde en speelde
hij remise tegen René Ordelman. Een
ruil van twee lichte stukken voor toren
en twee pionnen, zo leek het als zwart
zijn paard op h8 naar verwachting zou
terugwinnen. Daar had zijn tegenstander geen haast mee. Die ging voor een
koningsaanval en Léon verzeilde in
zwaar weer. Inmiddels was het mis gegaan bij Mick. Een blunder in een gelijkstaande stelling kostte een volle
toren, 0-1. Aan de eerste borden hadden zowel Pim als Frank (V) een pion
geofferd, maar daar kregen ze weinig
voor terug. Ook Hans investeerde veel
bedenktijd, maar hij hield er een plus-
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pion aan over. Leen had weinig succes met een vroege aanval op de vijandelijke koning. Hij moest terug en
een oprukkend pionnenfront bracht
hem behoorlijk in het nauw. De tegenstander kreeg een mooie ver opgerukte vrijpion. De stelling bleek niet
meer te houden en na materiaalverlies
was het snel over, 0-2. Bij Frank (vd P)
was het duel lange tijd in evenwicht
met voor beiden weinig kansen. Met
een pionoffer probeerde hij wat leven
in de brouwerij te scheppen. Hij kreeg
een open lijn en met dame en loper
werd de vijandelijke koning in het
nauw gebracht. Op zijn beurt kreeg
zijn tegenstander ook een mooie aanvalskans en die werd benut. Hij had
kunnen winnen, maar zag het niet. Er
volgde een remise aanbod en dat werd
aangenomen, 0,5-2,5. Léon was in-

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

De IJssel 1

1797

Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Leen Boonstra
Mick vd Berg

1944
1861
1832
1761
1824
1752
1671
1722

–
–
–
–
–
–
–
–

geen problemen tegen degradatiekandidaat papendrecht/
alblasserdam
Net als Dordrecht is ook het team uit
Papendrecht geen tegenstander die
De IJssel regelmatig treft. Twee jaar
geleden werd het team kampioen in de
tweede klasse en klopte toen De IJssel
2 met 5-3. De laatste ontmoeting tussen beide hoofdmachten dateert van
maart 2001. De IJssel was toen al
kampioen en won de toen laatste wedstrijd van het seizoen met 6,5-1,5.
Ook ditmaal kwam De IJssel op 11 januari tegen nu hekkensluiter Papendrech/Alblasserdam niet in de
problemen. De wedstrijd werd met
ruime cijfers gewonnen. Het duel werd
aanvankelijk met de nodige zorg tegemoet gezien. Niet alleen was Ronald
Mandersloot verhinderd, ook Hans en
Pim waren verre van fit. Beiden bivak-

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

middels met zijn koning het gehele
bord over gewandeld, maar nog
steeds aan mat ontkomen. Wel had
zijn dame moeten inleveren, maar
kreeg daar wat stukken voor terug.
Niet genoeg, want toen het paard op
h8, dat daar nog steeds stond, ook de
naar die plaats gedreven koning niet
meer kon beschermen, streek hij eindelijk de vlag, 0,5-3,5. De definitieve
zege voor Dordrecht werd binnengehaald aan bord een. In een diepdoordacht duel met weinig zetten kwam
Pim niet aan aanvallen toe en werd hij
in zijn laatste minuten uitgeteld, mat en
0,5-4,5. Net als vier jaar terug tegen
Jan Evengroen opnieuw een overwinning voor Versloot. Frank (V), die wat
aanvalskansen had weten te verwerven, stuitte op goed verdedigingswerk
en berustte in een remise aanbod dat

gezien de stand direct werd aangenomen, 1-5. Ad, lange tijd gewikkeld in
een op het oog evenwichtig duel, had
een pion verspeeld en daar kwam er in
de laatste minuten nog een bij. Er
stond echter niet veel tijd meer op de
klok, zeker niet bij zijn tegenstander.
Met veel goede zetten in het resterende toreneindspel dwong hij alsnog
remise af. Applaus van de zijlijn en
1,5-5,5. In die laatste minuten of bijna
seconden werd ook de enige winstpartij voor De IJssel binnengehaald. De
klok besliste ditmaal ten gunste van
Hans. Dat was gezien de stelling zeker
verdiend, maar door de klok had het
ook nog net verkeerd voor hem kunnen uitvallen. Opnieuw verlies voor tegenstander Koppelaar, die destijds het
onderspit dolf tegen Pim. Eindstand
2,5-5,5. (Aad)

Dordrecht 2

1852

2,5

-

5,5

Jan Willem Versloot
André Korbaat
Victor Koppelaar
Ton Slagboom
Koos Abee
Johan vd Griend
Ben Sitton
Henk Timmermans

1949
1823
1896
1872
1909
1783
1819
1762

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

-

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

keerden tot kort voor de wedstrijd nog
in de ziekenboeg. De eerste uitslagen
waren remises. Frank (vdP) kwam weliswaar goed uit de opening maar langzamerhand verwaterde dat. Het
resulteerde in een eindspel uit dat zijn
tegenstander bekwaam naar remise
tilde. Ook bij de andere Frank en bij
Léon kwam die uitslag op het formulier. Frank had weliswaar een kwaliteit
voorsprong tegen een pion, maar zag
niet meer hoe hij daar meer dan remise van kon maken. Léon had een
pion in de opening gegeven maar toen
hij daar niet genoeg voor terug kon
krijgen moest hij voor de remise gaan.
Maar vervolgens kwamen de overwinningen. Justin kreeg open spel met
volop aanvalsmogelijkheden. Zijn tegenstander probeerde vindingrijk de
boel overeind te houden maar moest
tenslotte in de nederlaag berusten.

Ook de mannen uit de ziekenboeg
kwamen met overwinningen. Bij Pim
was niet te merken dat hij daar even
uit was gekomen. Hij had de gehele
partij prima spel, wist zijn tegenstander
knap onder druk te houden en zo de
winst naar zich toe te trekken. Ook
Hans kon ondanks zijn hoofdpijn de
winst pakken. Toen was de teamwinst
al binnen maar daarmee stopte het
nog niet. Ad ging het eindspel in met
een klein plusje en liet zich dat niet
meer ontnemen. Met 3,5 uit 4 is hij nu
topscorer. Bij invaller Mick van den
Berg leek de winst eveneens lange tijd
in zicht. Hij had eerst één en later nog
een pion veroverd, maar bij het oplopen van de tijd koos hij in het eindspel
het verkeerde plan waardoor zijn tegenstander de pot nog remise kon
houden. Eindresultaat dus een 6-2
zege voor De IJssel. (Mick)

Papendrecht/Alb.1

1786

-

De IJssel 1

1813

2

-

6

Meinte Smink
Bert Terlouw
Kees Brinkman
Philip Kraaiveld
Hans vd Beukel
Jo Pattinama
Arie de Kluijver
Ron Melger

1900
1870
1814
1807
1722
1728
1662

-

Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Leon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Mick vd Berg
Justin Jacobse

1944
1861
1832
1761
1824
1752
1722
1811

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

-

1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1
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De stand na vier speelronden:
Klasse 1B

Mp

1. Dordrecht 2
2. Krimpen a/d IJssel 3
3. De IJssel 1
4. Nieuwerkerk a/d IJssel 1
5. Messemaker 1847 3
6. Erasmus 2
7. WSV 1
8. Papendrecht/Albl. 1

8
6
5
4
3
3
3
0

Bp

1

2

3

4

5

6

22
19
18
18,5
14,5
13,5
11,5
11

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

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

5,5
.
x
2,5
.
4
.
2

4,5
3
5,5
x
.
.
0,5
.

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

7

8

.
6
.
7,5
4
.
x
3

.
.
6
.
5
5
5
x

viertal strijdt om eerste plaats
Voor het viertal stonden dit seizoen
maar vijf wedstrijden op het programma. Dat programma is inmiddels bijna
afgewerkt. Duidelijk is dat er nog twee
teams strijden om de hoofdprijs. In de
laatste wedstrijd moet De IJssel daarvoor met minimaal 3-1 winnen van
koploper Onesimus. Bij verlies of een
gelijkspel wordt het vrijwel zeker een
derde plaats en wordt het team van De
Penning tweede.

revanche voor de penning
Op 15 november was het team van De
Penning te gast in Moordrecht, voor de
derde maal in de viertallencompetitie.
Twee jaar geleden verspeelden zij hier
met een gelijkspel het kampioenschap
en drie jaar geleden leden zij hier hun
enige nederlaag. Volop reden voor revanche gevoelens derhalve.
Al na circa een half uur stond het eerste halfje op het scorebord. Na afruil
van een aantal stukken zag Frans

1.
2.
3.
4.

geen winstkansen meer en zag zijn remiseaanbod in dank aanvaard. Het
eerste halfje voor zijn tegenstander die
in beide eerdere wedstrijden met een
nederlaag naar huis moest. Een prima
prestatie vonden ze bij De Penning
omdat Aat Quak ook al ‘een geconcentreerde rit door het mistige Goudse
weilandenlandschap achter de rug had’.
Snel ging het ook bij Aad. Hij kreeg op
de tiende zet een pion cadeau en op
de achttiende zet nog een tweede.
Een mataanval had vervolgens succes
toen zijn tegenstander Maarten zich
vergreep aan het verkeerde stuk en
vervolgens zeer balend de pijp aan
zichzelf gaf. (1,5-0,5). Op het laatste
en volgens de tegenstander tevens gezelligste bord speelde de twee oude
makkers, Marcel en Ton, voor de
derde maal tegen elkaar. Aan elkaar
gewaagd, zeker, maar Ton had in de
voorgaande duels steeds het onderspit
gedolven. Marcel, op de website van

De Penning: ‘Ton, die klaagde over
een verkoudheid, tja je moet iets verzinnen als excuus, bood remise aan.
Gezien de stand had ik hier uiteraard
geen trek in. Zelfs het aanbod van een
fles whisky had geen invloed. Ik had
een ver opgedrongen e-pion die later
winnend bleek te zijn. Ton, die buiten
de ene sigaret na de andere versmachtte van de zenuwen, had het
ook gezien maar schaakte voor wat hij
waard was. Ik had echter een prachtig
dameoffer waarna Ton moest capituleren.’ Zo was het weer gelijk, 1,5-1,5.
Alle ogen waren vervolgens gericht op
het eerste bord. Na een lang gelijkopgaande strijd had Sjaak hier ongelukkig een kwaliteit verspeeld en was
daarbij ook nog opgezadeld met een
dubbelpion. Een oprukkend pionnenfront was daarna niet meer te stoppen.
Al ging hij nog lang door voor zijn laatste kans. Eindstand: 1,5-2,5.
(Aad/AadvdM/ website De Penning)

De IJssel

1477

-

De Penning B

1472

1,5

-

2,5

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

1690
1445
1495
1278

-

Ron van Bendegom
Maarten Post
Aat Quak
Marcel Bavelaar

1562
1453
1347
1527

0
1
0,5
0

-

1
0
0,5
1

hekkensluiter eeuwig schaak
geen probleem
Nog vers in het nieuwe jaar was op 3
januari in Ridderkerk het team van
Eeuwig Schaak de voorlaatste tegenstander. Vorig jaar wonnen de tegenstanders met 2,5-1,5, dus er viel nog
een appeltje te schillen.
Frans zette de toon met een vlotte
overwinning op de man die voorgaand
seizoen Ton aan de zegekar bond.
Vervolgens liet Aad zich ditmaal niet
verrassen door Wim van Daalen. In
het middenspel kwam hij een pion en

kwaliteit voor. Met wel een koningsaanval van zijn tegenstander. Die aanval kon echter worden afgeslagen en
vervolgens was het snel gedaan met
de tegenstand. Met 4 uit 4 is Aad topscorer bij De IJssel en ook in deze
klasse. Ook bij Sjaak victorie. Er werd
een stuk buit gemaakt en de partij
werd vervolgens probleemloos binnengehaald, 0-3. Bij die stand besloot Ton
tot een remiseaanbod, maar zijn tegenstander wilde meer. Dat kreeg hij
ook, eindstand dus 1-3 voor De IJssel.
(Aad/AadvdM)
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4 uit 4!!!
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1.
2.
3.
4.

Eeuwig Schaak

1363

-

De IJssel

1477

1

-

3

Bas Weber
Wim van Daalen
Bas Roest
Willem Rijsdijk

1493
1265

-

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

1690
1445
1495
1278

0
0
0
1

-

1
1
1
0

1330

Stand:

1.
2.
3.
4.
5.

Onesimus
De IJssel
De Penning
Barendrecht
Eeuwig Schaak

Ap

Mp

3
3
3
3
4

6
4
4
2
0

Bp

1

2

3

4

5

10,5
8,5
6
3,5
3,5

x
.
1
0,5
0

.
x
2,5
0
1

3
1,5
x
.
1,5

3,5
4
.
x
1

4
3
2,5
3
x

broers jacobse goed op dreef in
krimpen aan den ijssel
Maar liefst 124 liefhebbers meldden
zich aan het eind van het jaar als deelnemer aan het 15e Menno Ploegertoernooi in Krimpen aan den IJssel.
Een fors deelnemersveld wat er met
37 deelnemers met een rating boven
de 1900 ook qua sterkte mocht zijn.
Negen partijtjes, wel in snelschaaktempo. Voor journalist en schaakschrijver Alexander Munninghoff, door
organisator Henk Greevenbosch gestrikt als deelnemer, “een vorm van
masochisme waarover je slechts met
enige ingetogenheid kunt praten. Snelschaken is als een tandartsbehandeling
met goede verdoving. Je moet wel afzien, maar je merkt er niet zoveel van.”

Uiteindelijk bleek Mark Timmermans
van Dordrecht de sterkste. Met een
vlotte remise in de laatste ronde tegen
nummer twee, de clubloze Johan
Quist, eindigde hij met een bijna honderd procent score, 8,5 uit 9. Op de
deelnemerslijst ook de broers
Jacobse, die zich in dit geweld uitstekend weerden. Justin scoorde zes
punten, goed voor een gedeelde 13e
plaats. Opvallende overwinningen
tegen toppers van Moerkapelle, Dick
Bac en Gerard van Ommeren. Ook de
sterkste schaker van Woerden, Sten
Goes, die toch 2176 achter zijn naam
heeft staan ging er aan. Tegen voormalig clubgenoot Jan Evengroen dolf

13e plaats.

hij echter het onderspit. Dat was ook
het lot van Léon, die een halfje minder
scoorde en finishte op een gedeelde
25e plaats.

de ratings in 2010
ternationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar
voor lagere niveaus. Toen ook de resultaten van de nationale en regionale
competities voor ratingverwerking beschikbaar werden, steeg het aantal
schakers met een rating zienderogen.

In 1970 werd door de internationale
schaakbond een systeem geïntroduceerd voor vergelijking van de schaaksterkte. De schaaksterkte werd
vastgelegd in getallen met als officiële
naam de rating. Al naar gelang de resultaten in hiervoor in aanmerking komende wedstrijden stijgt of daalt de
rating. Het systeem startte met de in2001
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2006
2007
2008
2009
2010
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4
1
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4
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6
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3
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6
4
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Vanaf september 2001 zijn de meeste
16
4
5
6
4
6
5
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9
7
6

15
2
4
3
6
3
7
4
1
6
3
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1
2
3
3
6
4
6
8
5
5
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1
1
1
2
1
3
4
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tot
20
24
24
24
27
28
30
29
31
30

gem
1742
1726
1713
1690
1686
1670
1662
1642
1614
1629

leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB rating. Vanaf dat tijdstip is
dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld beschikbaar van de gemiddelde
clubrating bij De IJssel. Hieronder een
tabel met vanaf dat jaar het aantal
spelers per ratinggroep en de daarop
gebaseerde gemiddelde clubrating.
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Voor het eerst sinds jaren geen daling.
Dat was lange tijd het geval vooral
doordat van de minst getalenteerde
schakers de rating pas het laatst beschikbaar kwam. Dat drukt dus het gemiddelde. Bij 25 of minder partijen is de
rating onbetrouwbaar. Dat was in 2001
40% en was in 2010 nog maar ca 15%.
Voorts beschikt nu vrijwel iedereen die
in de landelijke of regionale competities
meespeelt over een rating. Jeugdspelers stromen in en starten met een lage
rating. Ook dat heeft invloed op een
clubgemiddelde. Ter vergelijk de gemiddelde rating bij onze buurverenigingen
met tussen haakjes die van 2009:
Moerkapelle 1662 (1631), Nieuwerkerk
a/d IJssel 1581 (1594) en WSV 1631
(1650). Leden zonder rating zijn in deze

Samir Akrawi
Pim te Lintelo
Ronald Mandersloot
Frank Visser
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt
Justin Jacobse
Léon Jacobse.
Ad Multem
Wim v. Vuuren
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Leen Boonstra
Rien Duine
Hendrik Spee
Menno v. Dijk
Aad vd Berg
Christian Macdaniël
Hans Kortrijk
Arie Macdaniël
Frans Dubois
Panc Vink,
Teus Boere
Aad vd Meer
Jan Vink
Erik Jan Noomen
Ton v. Smirren
Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse

gemiddelden niet inbegrepen.
Bij de individuele ratings is Samir
Akrawi nu bij De IJssel de nummer
één. Nummer 320 op de nationale
(KNSB) ratinglijst die wordt aangevoerd door Loek van Wely met 2694.
Nummer laatst (13116) is nog steeds
Floor Ducroix van de Limburgse
schaakvereniging R.S.C. ’t Pionneke
met 478. De omvang van de lijst is in
vergelijk met vorig jaar nauwelijks afgenomen. Vorig jaar telde de ratinglijst
13173 personen, in 2008 13356 personen en in 2007 12602 personen.
Voor beginners valt de meeste winst te
boeken. Met een stijging van maar
liefst 211 punten was dit bij De IJssel
het geval voor Lotte van der Wouden.

2005

2006

KNSB ratings
2007
2008

1973
1914
1946
1881
1845
1757
1719
1697
1757
1696
1630
1641
1603
1715
1611
1494
1481
1548
1455
1546
1438
1479
1377
-

1956
1935
1943
1861
1875
1724
1775
1721
1725
1749
1649
1655
1651
1577
1693
1628
1488
1484
1539
1485
1560
1438
1526
1300
-

1954
1898
1905
1816
1958
1894
1784
1766
1721
1716
1725
1677
1647
1661
1588
1661
1625
1452
1528
1488
1480
1438
1478
1258
-

De ratinglijsten kunnen ook op leeftijd
worden gesorteerd. Bij de RSB telt de
65+ ranglijst 289 personen. Op die lijst
die met 2156 wordt aangevoerd door
John van Baarle van SO
Rotterdam/HZP Schiedam/ Charlois
Europoort staat Wim van Vuuren 51e,
Aad van den Berg 99e, Panc Vink
187e en Jan Vink 204e.

1968
1883
1902
1816
1877
1921
1726
1777
1706
1718
1712
1659
1663
1619
1626
1624
1611
1630
1490
1475
1494
1480
1485
1438
1429
1283
-

2009

2010

2270
1913
1870
1825
1854
1766
1766
1799
1720
1720
1671
1642
1686
1652
1632
1596
1629
1559
1521
1538
1505
1475
1464
1491
1438
1408
1265
1043
1041

2235
1944
1883
1861
1832
1824
1816
1761
1752
1726
1723
1722
1690
1671
1647
1632
1614
1606
1574
1564
1554
1495
1467
1464
1445
1438
1370
1278
1254
1041

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2010
2010
320
1864
2534
2792
3183
3301
3423
4251
4405
4888
4937
4939
5507
5848
6334
6645
6983
7126
7771
7957
8185
9314
9815
9844
10160
10264
11150
11994
12134
12857

Van de 13116 op de KNSB ratinglijst
zijn er 1041 jonger dan 21 jaar, dat is
bijna 8 procent. Beduidend minder dan
in 2009 met 1198 van de 13173
(9,1%). Bij de RSB zijn dat er 108 van
de 1322. Met een 24e plaats behoort
Justin Jacobse tot de regionale jeugdtoppers. Lotte van der Wouden is hier
nummer 71.
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Mick van den Berg en Justin Jacobse
haalden met respectievelijk plus 51 en
50 weer wat terug van de vorig jaar
verspeelde punten. Dankzij goede
RSB- resultaten, met name bij de viertallen, ook een forse plus (48) voor
Sjaak in ’t Veld. Dalers waren er natuurlijk ook. Het hoogste ratingverlies
kwam op naam van Ad Multem met -47
en Aad van der Meer met -46.
Een afgeleide van de nationale ranglijst
is de RSB-ranglijst. Die telt volgens de
RSB-ledenlijst van november 2010
1322 personen met een KNSB-rating.
Hieronder een overzicht van de ratings
van de IJsselspelers per 1 november
2010 over de laatste zes jaar en hun
posities op de KNSB- en RSB-ratingranglijst in 2010.

28
186
254
284
327
343
358
440
458
503
507
511
580
615
665
690
730
749
801
823
846
956
1007
1013
1044
1053
1135
1222
1239
1298

Naast de KNSB ratinglijst is er sinds
2004 ook een KNSB jeugdratinglijst.
Deze lijst is gebaseerd op resultaten
van jeugdevenementen. Die lijst telt dit
jaar 2559 personen met een rating
boven de 0000, heel wat minder dan
3198 van vorig jaar.
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Hieronder een overzicht van de jeugdleden van De IJssel op deze lijst.

Lotte vd Wouden
Jerome Jacobse
Marten Evengroen
Harm Hoogeveen
Maikel Terlouw
Neal Twigt
Martijn van Noort

2006

KNSB jeugdratings
2007
2008
2009

2010

Volgnummer
KNSB ratinglijst
2009
2010

0862
0587
-

0967
0722
-

1328
1149
1034
0954
0821
0692
0596

1370
1410
1833
-

0969
1047
0865
-

1093
1079
0937
-

0363
0665
0932
1141
1485
1833
2071

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

malaise voor de ijssel 3
Voor het derde team van De IJssel is
het een zwaar seizoen. Het team kampt
niet alleen met voor een groot deel veel
te sterke tegenstand maar daarnaast
breekt ook het tekort aan beschikbare
spelers het team op. In principe degradeert alleen nummer laatst in deze
klasse. Maar zeker is dat gezien de huidige competitiestructuur niet. De uitslag
tegen het vierde van HZP Schiedam is
in ieder geval beslissend voor de bezetting van die laatste plaats.
Hieronder het wel en wee in de laatste
drie wedstrijden.

gehandicapt ten onder tegen
charlois europoort 6
Op 5 november moest in Rotterdam
worden aangetreden tegen kampioenskandidaat Charlois Europoort 6.
Op vrijdagavond, een voor IJsselspelers weinig favoriete speelavond en
dus voor teamleider Arie Macdaniël
een hele toer om acht mensen achter

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

de borden te krijgen. Hij kwam uiteindelijk maar tot zeven en moest daarvoor ook nog een beroep doen op
jeugdkampioen Marten Evengroen. Tot
overmaat van ramp meldde Ton van
Smirren zich op het laatste moment
ziek af, ergo slechts een team van zes
man en een start met 2-0 achter.
Dat werd 3-0 door een nederlaag van
Erik-Jan. Tegen een tegenstander met
ruim 300 ratingpunten meer achter zijn
naam kwam hij al snel in de verdrukking en een pionnetje achter, werd
langzaam naar de rand van de afgrond
gedreven en gaf wijselijk op. Bij Christian ging het lang gelijk op. In het eindspel kwam hij eerst wat slechter te
staan maar vocht goed terug, maar hij
verviel in een oude fout door te snel te
spelen en dat werd hem noodlottig.
Marten maakte zijn RSB-debuut. Hij
kwam snel een licht stuk tegen twee
pionnen achter, maar vocht zich met
leeuwenmoed terug, maar ondanks

Charlois Europoort 6

1606

-

De IJssel 3

Angelique Osinga
Jan Hendrik Leopold
Andre Osinga
Eduard Smits
Gerrit Boer
Rinus vd Wetering
Lennart Heijnen
Piet van Dijk

1582
1693
1601
1513
1640
1685
1568
1568

-

NO
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Christian Macdaniël
Frank Penders
Erik Jan Noomen
NO
Marten Evengroen

slordigheid kost overwinning
tegen wsv 4
Bij De IJssel 3 is het ontkomen aan
degradatie de inzet van deze competitie. Dat betekent minimaal de voorlaatste plaats in de eindstand. Een van de
andere kandidaten hiervoor is het
vierde van WSV. Vorig jaar nog slacht-

1486
1554
1445
1574
1370

6,5

-

1,5

1
0
0,5
1
1
1
1
1

-

0
Regl.
1
0,5
0
0
0
0
Regl.
0

offer van De IJssel 2 met 7-1.
Voor het eerst verscheen het team
compleet achter de borden. Al snel
begon het er zonnig uit te zien. Panc
en Ton kwamen een pion in de plus en
Arie zelfs een heel stuk. Christian had
zijn tegenstander opgezadeld met een
triple pion en een kansrijke stelling.
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dat er misschien nog wel kansjes
waren, moest hij toch het onderspit
delven. Frank liet een paard opsluiten
en die slag kwam hij ondanks verwoede pogingen niet meer te boven.
Aad speelde op zijn routine remise en
dat was met het ratingverschil een
knappe prestatie. De teamleider zelf
haalde het enige winstpunt binnen. Dat
was een uitstekende prestatie tegen
een tegenstander met een rating van
bijna 1700 wiens broers Maarten en
Rein Leopold in een ver verleden ooit
actief voor De IJssel waren. Zelf
speelde hij eenmaal mee in de strijd
om de Zilveren Dame. In een partij die
rustig van opzet was maakte zijn tegenstander een aantal foutjes in de
opening waardoor hij gedrongen kwam
te staan en na de nodige ruilingen
stonden z’n stukken zo beroerd dat de
overwinning van zelf kwam. Eindstand
6,5-1,5 voor de Rotterdammers.
(Arie/Aad)

Het enige slechte nieuws kwam van
bord vier waar Frans in zijn koningsgambiet niets terug kreeg voor zijn
gambietpion en dus gewoon een pion
achterkwam. Toch noteerden de Waddinxveners de eerste winstpartij. Christian verslikte zich in zijn winstpogingen
en werd onverwacht mat gezet. Een
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fikse tegenvaller. Het werd al snel gelijk door de eerste RSB-zege van
Frank. Een mooie koningsaanval werd
met mat bekroond, fraai werk. Het
werd vervolgens 2-1 door Arie die zijn
stukwinst ten gelde maakte. Ton liet
vervolgens het derde punt aantekenen. In een eindspel met een pion
meer, kon hij het paard, het enige stuk
van zijn tegenstander, insluiten op a8
en vervolgens was de winst een gelopen koers. Een fikse tegenvaller verknalde vervolgens de goede winst-

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

De IJssel 3

1455

Arie Macdaniël
Christian Macdaniël
Aad vd Meer
Frans Dubois
Frank Penders
Panc Vink
Erik-Jan Noomen
Ton van Smirren

1554
1574
1445
1495
1467
1370
1278

WSV 4
–
–
–
–
–
–
–
–

ook tegen onesimus 2 lukt
het niet
Ook in de derde wedstrijd op 13 januari in Rotterdam geen succes voor de
mannen van Arie Macdaniël. Wel weer
een compleet team met Teus Boere in
de plaats van Erik Jan Noomen, die
ditmaal niet van de partij was. Hij trad
aan in een van de twee partijen die op
verzoek van de tegenstander vooruit
werden gespeeld. Dat werd echter
geen succes, na een lang gelijk opgaande strijd liet hij zich in de slotfase
verrassen en werd pardoes mat gezet.
Ook de andere partij van Frank werd

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

kansen voor De IJssel. Aad, lang voorzichtig opererend met veel tijdvoordeel, had zich goede kansen verworven. Die hadden zeker gerealiseerd
kunnen worden, als… Inderdaad, hij
gaf zijn dame weg en dus 3-2. Panc
had inmiddels een tweede pion buitgemaakt en freewheelde naar de winst
en die was er zeker snel toen zijn tegenstander zijn twee laatste stukken
opvallend cadeau deed, 4-2 dus. Het
beslissende halfje werd nu dubieus.
Erik Jan had in tegenstelling tot zijn

Luit Bloem
Henk van Erk
Jaap Smit
Theo Goor
Jan Kraayensteijn
Marten Nitrauw
Gerard Torenbeek
Herman van Offeren

tegenstander veel tijd gebruikt. Hij
stond zeker niet slechter en dat werd
in de slotfase vrijwel per zet beter, pion
in de plus en ook nog een vrijpion,
maar die tijd deed hem de das om,
4-3. Frans was toen nog steeds bezig
tegen de sterkste WSV ‘er, sinds kort
weer in dienst getreden bij zijn club.
De achterstand was echter opgelopen
tot twee pionnen en het was vechten
tegen de bierkaai. Eindstand 4-4 en
daar kwam de tegenstander goed mee
weg. (Aad)

1426

4

-

4

1396
1480
1366
(1578)
1460

1
0
0
0
1
1
0
1

-

0
1
1
1
0
0
1
0

verloren. Aanvallende aspiraties sneuvelden door een niet op orde zijnde
verdediging. Met 2-0 achter dus naar
Rotterdam. Gelukkig kon Panc weer
meespelen en opnieuw haalde hij een
punt binnen. Dat leek aanvankelijk
snel te gaan toen hij een stuk voor
kwam, maar dat leverde hij weer in.
Met een pion in de plus haalde hij echter toch de winst binnen. Ook de twee
bovenste borden gaven goed partij.
Arie kreeg goed spel en weigerde een
remise aanbod. Daar had hij later spijt
van, want hij moest nog knap aan de
bak om de remise binnen te halen. Dat

halfje kwam er ook bij zijn buurman
Aad. Forse problemen echter vanaf de
opening bij Frans. Die groeiden hem
boven het hoofd en in verloren stelling
overschreed hij de bedenktijd. Bij
Christian ging het redelijk goed totdat
hij een stuk weggaf en toen was het
gedaan. Ook Ton kon als laatste weinig meer aan de stand veranderen.
Een herhaaldelijk remise aanbod vond
geen gehoor en een foutje was vervolgens beslissend voor de nederlaag.
Eindstand 6-2 in het voordeel van
Onesimus. (Arie/Aad)

Onesimus 2

1586

-

De IJssel 3

1468

6

-

2

Paul Wassink
Fons Scholvinck
Jacques Goud
Fokke Lindeboom
Harry Elgershuizen
John vd Meulen
Shau-Ming Yuen
Rolf de Jong

1697
1680
1620
1641
1611
1594
1354
1487

-

Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Panc Vink
Teus Boere
Frans Dubois
Christian Macdaniël
Ton van Smirren
Frank Penders

1554
1445
1467
1464
1495
1574
1278

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

-

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

De stand na vier speelronden:
Klasse 3B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SO Rotterdam 5
Charlois Europoort 6
Onesimus 2
Eeuwig Schaak 1
Hendrik Ido Ambacht 2
De IJssel 3
WSV 4
HZP Schiedam 4

Mp
8
8
6
4
4
1
1
0

Bp

1

2

3

4

5

6

7

8

27,5
24
17
19,5
18,5
7,5
7
7

x
.
2
.
.
0
1,5
1

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

6
.
x
3,5
3,5
2
.
.

.
5
4,5
x
2,5
.
.
0,5

.
.
4,5
5,5

8
6,5
6
.
.
x
4
.

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

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

23

x

.
0,5
3
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hans lodeweges en lotte van der wouden
groepswinnaars in wijk aan zee
Zo’n twee weken in het jaar is het clubleven bij veel schakers ondergeschikt aan het, gemeten aan de deelnemers van de
grootmeestergroep, sterkste internationale schaaktoernooi in Nederland in Wijk aan Zee. Vele jaren bekend als het Hoogovens schaaktoernooi, maar na overname van dat bedrijf, het Corus schaaktoernooi en vanaf dit jaar het TaTa Steel schaaktoernooi. Behalve de deelnemers aan de drie hoofdgroepen melden zich ook ruim 1700 amateurs voor deelname aan
weekendvierkampen, dagvierkampen, tienkampen, rapidtoernooi, jeugdsimultaans, en toernooien voor ondernemingsraad,
klanten, parlementariërs, journalisten, IJmondgemeenten en Provincie Noord-Holland. Velen behoren al jaren tot de vaste
deelnemers, een ware verslaving.
Tot die verslaafde deelnemers behoren ook de IJsselleden Mick van den Berg, Hans Lodeweges, Gerard en Lotte van der
Wouden en wellicht na dit jaar ook Rien Duine. Zij deden allen mee aan de dagvierkampen op 17 t/m 19 januari. Hieronder
de uitslagen met vermelding van tegenstanders, club, speelklasse, rating, onderlinge resultaten en tpr.
Gerard promoveerde dankzij een eerste plaats vorig jaar in zijn groep in klasse 5
naar klasse 4 en stuitte daar op sterke tegenstand. Het bleef bij een remise in zijn
eerste partij. In de tweede werd hij al verrast in de opening en verloor toen snel.
In de derde ging het wel beter, maar uiteindelijk moest hij ook in deze partij een
nul incasseren.
1. Klaas Ouwens
2. Remko Moerkerken

Trio 1, De Meern

SGS 2

1833

x

1

1

1

3

2122

Krimpen a/d IJssel 2

RSB 1

1804

0

x

1

1

2

1881

3. Jeroen Groot
Gerard vd Wouden

Staunton 2, (Gr)
De IJssel 2

NOSBO1 1782
RSB 2
1723

0
0

0
0

x
0,5

0,5
x

0,5
0,5

1593
1593

Hans speelde net als vorig jaar ook in klasse 4. Na winst in de eerste ronde tegen
de op papier zwakste tegenstander en remise in ronde twee zag hij zijn concurrent voor de eerste plaats in de laatste ronde verliezen. Remise was toen voldoende voor de groepswinst en dat lukte prima.
1. Hans Lodeweges
2. Harrald Hoegen Dijkhof
Jan van Dorsselaer
4. Gert-Jan Froberg

De IJssel 1
De Vennep 1
Kennemer Comb. 4
Leusden 1

RSB 1
NHSB 1
NHSB P
SGS 2

1832
1848
1794
1727

x
0,5
0,5
0

0,5
x
0,5
0,5

0,5
0,5
x
0,5

1
0,5
0,5
x

2
1,5
1,5
1

1895
1800
1800
1713

In klasse 5 speelde Mick speelde een prima toernooi. In ronde 1 wist hij de aanval van een agressief opererende tegenstander te parereren ging toen zelf succesvol ten aanval. In de 2e ronde verspeelde hij een mooie positie maar kon hij
nog afwikkelen naar remise en in de laatste ronde ging hij, tevreden met een
tweede plaats, in remisestand niet meer voor de winst.
1.
2.
3.
4.

Daniel Doorn
Purmerend 3
Mick vd Berg
De IJssel 2
Amanda de Jong
Doredenkers 1
Louis v. Brink ten Stade

NHSB 3
RSB 2
SGS 2

1749
1722
1733

x
0,5
0
0

0,5
x
0,5
0

1
0,5
x
0,5

1
1
0,5
x

2,5
2
1
0,5

1864
1766
1584
1478

Rien debuteerde in klasse 6. Over zijn remise in de eerste partij tegen de sterkste
deelnemer was hij wel tevreden. Over het al snel aangenomen remise aanbod in
de tweede partij minder. Hij dacht een pion achter te komen, maar had daarvoor,
zo bleek achteraf wel goed spel voor kunnen krijgen. In de derde partij ging hij
met een pluspion in een toreneindspel lang voor de winst, maar dat lukte niet.
Over het resultaat, een tweede plaats met tweemaal zwart, was hij wel tevreden.
1. Rien van Wilgenburg
2. Rien Duine
3. Henk Barends
Anthony Schram
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Barendrecht 1
De IJssel 2
Dordrecht 5
Beverwijk

RSB 2
RSB 2
RSB 3
-

1694
1647
1523
1650

x
0,5
0
0

0,5
x
0,5
0,5

1
0,5
x
0,5

1
0,5
0,5
x

2,5
1,5
1
1

1786
1593
1506
1506
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Lotte speelde weer in de laatste klasse 9, net als vorig jaar. In de eerste twee partijen profiteerde ze met name van grove fouten bij haar tegenstanders. In de
derde partij tegen de sterkste tegenstander had zij aan remise voldoende voor de
eerste plaats. Maar zij ging voor de honderd procent. Met een serie knappe zetten trok zij ook in die partij aan het langste eind.
1.
2.
3.
4.

Lotte vd Wouden
Victor Groeneveld,
Peter Smit
Ton Warmerdam

De IJssel/Messem.5
De Pionier 1 (NH)
Castricum 4
Huisschaker

RSB 3
NHSB 4
NHSB vt

1254
1239
1392

x
0
0
0

1
x
0
0,5

1
1
x
0

1
0,5
1
x

3
1,5
1
0,5

1567
1231
1144
1038

Hieronder het slot van die laatste partij
Smit-vd Wouden. Met een pion voorsprong wikkelt zij af naar een eindspel
dat zeker goed is voor remise. Die remise komt daarna niet in gevaar, maar
aan het eind ze mist wel een aantal door
de tegenstander weggegeven kansen.
Op de 34e zet is het echter wel raak.
De stand na de 22e zet van wit:

22…Pe4 23.Dd4 Pxc3 24.bxc3 Te3
25.Lxd5 Lxd5 26.Dxd5 Texc3 27.Tfe1

27….Te3 Fatale fout, dachten sommige omstanders omdat zwart na het
slaan op e3 niet terug kan slaan vanwege mat op de onderste lijn. Maar
omdat zwart slaat met schaak is dat
geen probleem. Dat had ze wel gezien. 28.Kf1 Txe1+ 29.Txe1 Dd8 Wit
kan nu de dames ruilen en proberen
het eindspel remise te houden. Om dit
te verhinderen was 29…Da4 of Df8
wellicht een betere keus. Maar wit

wilde kennelijk zijn dame op het bord
houden en speelde 30.Db7 a5
31.Te7? Dat lijkt gevaarlijk, maar is
een grove blunder want na 31...Qd3+
verhindert alleen 32.Te2 een snel mat.
Maar na 32…Te8 is het dan ook snel
gewonnen voor zwart. Dat zag Lotte
niet. Zij speelde 31…Tc2. Nu was 32.
Dd7 met dameruil wit’s beste kans. Hij
speelde echter 32.Td7 en na 32…De8
was het nu direct gewonnen voor
zwart. Dat werd echter niet gespeeld.
32…Dc8 33.De4? Opnieuw kon wit de
dames ruilen. Na 33…Tc1+ kan zwart
nu de witte toren winnen. Niet gezien.
33...Qa6+? en met 34.Ke1 had wit de
strijd nog even kunnen voortzetten. Na
de blunder 34.Kg1?? 34...Tc1+
35.Kg2 Df1 # ging hij mat. (Aad)

titelverdediger k.o.-beker in
kwartfinale uitgeschakeld
De favorieten kwamen in de tweede
ronde voor de k.o./bekercompetitie niet
in de problemen. Ad Multem had Jan
Vink al binnen het eerste half uur op
de knieën. Ook voor Aad van der Meer
tegen Léon Jacobse bleef het bij tegenspartelen. Pim te Lintelo kreeg te
maken met Arie Macdaniël. Die bleef
nu langer overeind dan in het kort
daarvoor gespeelde competitieduel
maar dolf niettemin toch het onderspit.
Hij liep een pion achterstand op in de
opening en werd vervolgens door een
oprukkend pionnenfront overmeesterd.
Voor het eerst sinds het seizoen
1999/2000 troffen Frank van de Pavoordt en Mick van den Berg elkaar
weer achter het bord. De partij eindigde in remise. Achteraf bleek dat
Mick (z.) in navolgende stand een
goede winstkans (Pe5) had gemist.

In de beslissende snelschaakpartijen
was Frank daarna tweemaal de sterkste. De meest spannende partij was
die tussen Gerard van der Wouden en
Sjaak in ’t Veld. Als altijd koos Gerard
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voor de aanval. Hij had er zelfs een
pion voor over. Dankzij goed verdedigingswerk van Sjaak stokte de aanval.
Na afruil ontstond een eindspel met elk
een toren en respectievelijk paard en
loper, maar met nog steeds voor Sjaak
een pion meer. Hij trok dan ook aan
het langste eind, met een mooie slotmanoeuvre, mat of torenverlies, werd
de partij besloten.
Door verhindering van hun tegenstanders Justin Jacobse en Ronald Mandersloot gingen Rien Duine en Teus
Boere zonder te spelen naar de volgende ronde. Dat was ook het geval
voor Hans Lodeweges. Zijn partij
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tegen Jerome Jacobse werd wegens
ziekte van Jerome uitgesteld, maar
later door hem opgegeven.
In de kwartfinale plaatste Pim te Lintelo zich dankzij een overwinning
tegen Rien Duine bij de laatste vier. De
strijd werd beslist door het betere rekenwerk. Rien dacht een pion te winnen, maar kwam door een overzien
tussenschaakje uiteindelijk een stuk
tegen twee pionnen achter. Een voordeel dat de clubkampioen niet meer
weggaf. Volop spanning was er bij de

twee andere bekerwedstrijden. Sjaak
in ’t Veld liet zich niet inpakken door
zijn op papier sterkere tegenstander
Frank van de Pavoordt. Hij bood knap
tegenspel en kwam zelfs een pion in
de plus, maar dat was onvoldoende
voor de winst. Wel remise, maar de
beslissende snelschaakpartijtjes gingen beide naar Frank. In de partij, tussen titelverdediger Ad Multem en Léon
Jacobse veroverde Léon al vroeg in de
partij een stuk tegen twee pionnen.
Daarvoor moest hij wel het initiatief
aan zijn tegenstander laten. Door goed

verdedigingswerk had dat echter geen
succes en was het Léon die uiteindelijk
aan het langste eind trok. Hans Lodeweges zette in zijn partij tegen Teus
Boere zijn tegenstander al snel op materiaalachterstand en haalde vervolgens langzaam maar zeker de winst
binnen.
Geplaatst voor de halve finale dus:
Léon Jacobse, Pim te Lintelo, Hans
Lodeweges en Frank van de Pavoordt.
(Aad)

partijmoment van 2010
Er zijn afgelopen jaar zes partijen ingestuurd voor het partijmoment van het
jaar. Aan ons de taak om daar de winnaar uit te kiezen. Dat was niet makkelijk, aangezien het allemaal interessante partijen en stellingen waren. Ons
viel op dat er veel sprake was van
“wat als”-momenten. Zo had Frank
Penders tegen Lotte van der Wouden
heel mooi een stuk kunnen winnen
(IJsselschaak 84), maar het gebeurde
niet. Ook Lotte zelf had een partijmoment ingestuurd met een uitgebreide
analyse van een partij van haar op het
NK (IJsselschaak 88). Daar is sprake
van een offer dat er erg leuk uitziet,
maar uiteindelijk toch niet goed is. Wat

dat betreft is het maar goed dat Lotte
voor een andere voortzetting koos. De
familie Van der Wouden is sowieso
goed vertegenwoordigd, want ook Gerard heeft twee partijen (IJsselschaak
86 en 87) ingestuurd. Een eervolle
vermelding is hier op zijn plaats, het is
Gerard namelijk gelukt om in deze
twee partijen (samen 31 zetten) 3 stukken en een kwaliteit te offeren. Wij vinden het leuk dat onze voorzitter voor
zulke interessante stellingen zorgt,
maar willen hem wel aanraden in het
vervolg zuiniger op zijn stukken te zijn.
De prijs gaat uiteindelijk naar een partij
waar wel degelijk een mooi offer inzit,
dat uiteindelijk ook goed blijkt te zijn

voor zwart. In deze partij, tussen Rien
Duine en Aad van den Berg (IJsselschaak 86), wordt het door de tijdnood
echter in de verkeerde volgorde uitgevoerd. Rien heeft hierdoor nog een
tussenschaakje om zich te redden en
met van beide kanten zorgvuldig spel
zou dit een gelijkwaardige stelling opleveren. Vanwege het tijdgebrek wordt
er echter meteen remise aangeboden.
Deze partij met analyse is ingestuurd
door Aad, wat hem dus de prijs oplevert. We hopen dat 2011 weer vele
mooie (en correcte) spektakelpartijen
gaat opleveren. (Leon/Justin/Jerome)

Hieronder nogmaals het winnende partijmoment:
Het moment is afkomstig uit de partij Rien Duine tegen Aad van den Berg. De stand na 22 zetten:

23.Lxc8 Txf2? 24.Txf2 Pxf2 25.Le6+ en Rien die nog twee minuten op de klok heeft, biedt remise aan, wat door Aad, die
een paar minuten meer heeft, wordt aangenomen. Zwart, die het tussenschaakje heeft overzien, is duidelijk in het nadeel
25…Dxe6 26.Kxf2 Ld4+ 27.Kf1 Tf8 28.Tf3 en zwart heeft de beste papieren. Minder duidelijk is het na 23…Pxf2 24.Txf2
Txf2 25.Kxf2 Dxh4+ 26.Tg3 Le5 27.Le6+ Txe6 28.dxe6 Lxg3.
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strijd om clubtitel nog niet
gestreden
De beide titelkandidaten deden in deze
periode met negen competitieronden in
veel opzichten niet voor elkaar onder.
Beiden speelden maar een beperkt
aantal competitiewedstrijden en in de
wedstrijden die ze wel speelden voor
beiden ook nog eens een dubbele confrontatie, wel met een verschillend resultaat. Hans Lodeweges scoorde
anderhalve punt tegen Ad Multem en
bij Pim te Lintelo bleef het tegen Frank
Visser, na opnieuw een verliespartij, bij
een halve punt. Vooral door dat laatste
resultaat wisselde de koppositie. Die is
nu met een geringe voorsprong, 44
punten, in handen van Hans. In de
strijd om de derde plaats voegde Frank
Visser en Léon Jacobse, eerder wat op
achterstand geraakt, zich bij Ad Multem. Hun achterstand op het leidende
duo nam niet veel af en bedraagt nog
steeds zo’n honderd punten. Veel puntendelingen, niet alleen onderling maar
ook tegen subtoppers. Zowel Frank als
Léon mochten daarbij over hun resultaat tegen respectievelijk Leen Boonstra en Aad van den Berg niet ontevreden zijn. Dat was voorts zeker het
geval voor de winst van Léon tegen
Rien Duine. Na hen volgt een groep
met tweede team spelers en de weinig
spelende Frank van de Pavoordt die

weinig voor elkaar onderdoen. Deze
groep wordt op dit moment aangevoerd
door Sjaak in ’t Veld, met driemaal
winst in deze periode goed op dreef. In
deze groep ook Leen Boonstra die wat
terrein moest prijsgeven. Geen enkele
winstpartij deze periode, wel vijf remises en tweemaal verlies. Rien Duine
moest drie nullen incasseren, maar dat
had beter gekund als hij zijn goed
staande partijen tegen Léon en Frank
van de Pavoordt niet had verknald. Op
circa honderd tot honderd vijftig punten
daarachter, op de plaatsen 13 t/m 19,
een middengroep. Onderling veel remises en voorts winstpunten tegen tegenstanders uit het onderste deel van de
ranglijst. Tegen de toppers, zoals Teus
Boere tegen Frank Vissser en Arie
Macdaniël tegen Pim te Lintelo is het
voor hen vechten tegen de bierkaai.
Frans Dubois, vorige periode nog in de
top tien, kon zich daar door twee nederlagen en twee remises niet handhaven. Ronald Mandersloot had het erg
druk met zijn school en kwam daardoor
niet in actie. Met zo’n kleine honderd
punten voorsprong op de staartgroep
vervolgens een viertal dat daar duidelijk te sterk voor is. Maar kunnen zij
zich ook meten met hoger geplaatsten? Dat is nog mondjesmaat. Panc

Koploper.

Vink, nummer 18 op de ranglijst is tot
nu toe hun enige slachtoffer. Zowel
Frank Penders als Lotte van der Wouden pakten tegen hem een puntje en
Ton van Smirren een halfje. Aanvoerder van de staartgroep is Willem
Schouten. Met uitzondering van eenmaal verlies tegen Marten Evengroen
alleen maar winstpartijen binnen deze
groep. Tegen de hoger geplaatsten had
hij toe nog toe geen succes. Marten
doet weinig voor hem onder, maar verspeelt af en toe een partijtje door slordig spel. Dat laatste is ook het geval bij
Bastiaan Rietveld en Peter Koolmees
beiden zien partijen met veel voordeel
daardoor de mist in gaan. Onderaan de
ranglijst is het puntjes sprokkelen voor
Marian Schoonderwoerd, Cor IJsselstijn en de pas met schaken gestarte
Jaap van Walsem. Voor Jaap is de
denksport als dammer geen onbekend
terrein dus dat moet hoop geven voor
de toekomst.

De stand:
gr

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

resultaten van ronde 10 t/m 18
gt
avc
na
start
rating
rating
cijfer
score
Hans Lodeweges (HL)
A AM 0,5, LJ 0,5, AM 1
Pim te Lintelo (PL)
A FV 0,5, AMC 1, FV 0, AM 0,5
Frank Visser (FV)
A PL 0,5, TB 1, LB 0,5, FvP 0,5, LJ 0,5, PL 1, GW 1
Léon Jacobse (LJ)
A AB 0,5, HL 0,5, LB 1, FV 0,5, RD 1
Ad Multem (AM)
A HL 0,5, LB 0,5, HL 0, PL 0,5
Sjaak in ’t Veld (SV)
B LW 1, MB 0,5, FD 1, LB 1
Leen Boonstra (LB)
B RD 0,5, FV 0,5, AM 0,5, LJ 0, AB 0,5, HK 0,5, SV 0
Aad vd Berg (AB)
B LJ 0,5, FD 1, GW 1, MB 0, LB 0,5, TB 0,5, AMC 0,5
Rien Duine (RD)
B LB 0,5, GW 1, MB 1, FvP 0, GW 0, PL 0
Frank vd Pavoordt (FvP)
A RD 1, FV 0,5
Gerard vd Wouden (GW)
B RD 0, AB 0, AMC 1, RD 1, FV 0
Mick vd Berg (MB)
B RD 0, SV 0,5, AB 1, AvM 1
Arie Macdaniël (AMC)
B HK 0,5, PL 0, FD 0,5, GW 0, PV 1, AB 0,5
Hans Kortrijk (HK)
B AMC 0,5, TB 0,5, PV 0,5, AvM 1, LB 0,5
Teus Boere (TB)
C JV 1, FV 0, HK 0,5, LW 1, AB 0,5
Frans Dubois (FD)
C AB 0, AMC 0,5, SV 0, AvM 0,5
Aad vd Meer (AvM)
C FP 1, HK 0, FD 0,5, MB 0
Panc Vink (PV)
C LW 0, TS 0,5, FP 0, LW 1, HK 0,5, TS 1, AMC 0, JV 1
Ronald Mandersloot (RM)
A
Ton v. Smirren (TS)
D PV 0,5, LW 0,5, ME 1, PV 0, FP 0,5, WS 1
Frank Penders (FP)
C JV 1, PV 1, AvM 0, JV 0, TS 0,5, LW 0,5
Lotte vd Wouden (LW)
D PV 1, SV 0, TS 0,5, PV 0, TB 0, WS 1
Jan Vink (JV)
C BR 1, TB 0, FP 0, FP 1, BR 1, PV 0
Willem Schouten (WS)
D MS 1, ME 0, BR 1, PK 1, ME 1, LW 0, MS 1, TS 0
Marten Evengroen (ME)
D CIJ 1, BR 1, WS 1, PK 0, TS 0, WS 0, BR 1, CIJ 1
Peter Koolmees (PK)
D MS 1, CIJ 1, BR 0, ME 1, WS 0, MS 1, CIJ 0, BR 1
Bastiaan Rietveld (BR)
D JV 0, ME 0, PK 1, WS 0, MS 0,5, CIJ 1, ME 0, JV 0, PK 0
Jaap v Walsem (JW)
D CIJ 0,5, MS 0
Marian Schoonderwoerd (MS) D PK 0, WS 0, CIJ 1, BR 0,5, PK 0, WS 0, JW 1
Cor IJsselstijn (CIJ)
D ME 0, PK 0, MS 0, BR 0, JW 0,5, PK 1, ME 0

club
1x
1x
1x
-

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

waarde
3x*
3x**
2x**
4x**
2x**
1x
1x*
6x**
3x*
3x*
2x*
3x
3x*
2x
2x*
9x
1x
2x
2x*
1x
2x
2x
2x

1762
1810
1794
1698
1746
1634
1602
1586
1650
1824
1666
1682
1618
1570
1521
1553
1505
1537
1778
1441
1457
1425
1489
1409
1377
1361
1335
1338
1329
1320

totaal
1939
1895
1829
1789
1810
1702
1686
1618
1641
1750
1634
1646
1538
1565
1530
1523
1481
1471
1658
1423
1399
1398
1319
1199
1185
1053
953
1218
880
779

92
87
79
75
77
67
65
60
62
71
61
62
54
56
53
53
50
49
63
46
44
44
40
34
33
28
24
35
22
19

1064
1020
937
903
881
785
758
728
711
710
706
677
608
598
593
576
575
558
541
519
507
475
435
358
346
288
273
272
243
240

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig ( * miv geen deelname vanwege k.o. bekerwedstrijd), avc=afwezig voor club, r=reglementair
Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.
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periodekampioenschap
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 tweede periode: Pim te Lintelo (A), Rien Duine (B), Aad vd Meer (C) en Lotte vd Wouden
(D) en van de derde periode: Frank Visser (A), Sjaak in ’t Veld (B), Teus Boere (C) en Ton van Smirren (D).

jeugdschaakactiviteiten
Voor de jeugdschaakleden was er een
gevarieerd programma in de afgelopen
periode. Schaaklessen, competitie,
een simultaanwedstrijd, het Klim-Op
toernooi, een massakamp tegen de
jeugd van het Goudse Messemaker en
voor de toppers de strijd om de
Groene Hart Cup. Elders in dit nummer een verslag van die twee laatste
wedstrijden en hieronder van de
overige activiteiten.

de jeugdcompetitie
Harm Hoogeveen heeft inmiddels een
fikse voorsprong op zijn concurrenten in
de jeugdcompetitie. Het moet raar gaan
wil hij aan het slotseizoen niet als
nieuwe jeugdkampioen worden gekroond. In de negen speelronden verspeelde hij alleen punten door remises
tegen Maikel en Neal. De overige partijen werden alle gewonnen. Soms wel
met enig geluk, zoals een partij tegen
Neal waarin hij een stuk achter stond
en met een trucje toch nog de winst
binnenhaalde. Spannender is het wie
op de plaatsen 2 t/m 4 gaan eindigen.
De stand na 19 speelronden:
score
1. Harm Hoogeveen (C)
2. Storm Revet (D)
3. Maikel Terlouw (C)
4. Neal Twigt (E)
5. Martijn van Noort (F)
6. Tim in ’t Veld (D)
7. Carl Schiebroek (D)
8. Max van Vuuren (D)
9. Silvan de Berg (D)
10. Bonne Jongsma (D)
11. Mohammed Karrouni (E)
12. Jean Fritz Boom (D)
13. Joppe in ’t Veld (G)
14. Oliver Sietsma (D)
15. Kim de Rivecourt (E)
16. Casper Liem (F)
17. Jent Imelman (E)
18. Sydney van der Hoek (E)
19. Tarik Karroumi (H)

624,8
447,3
432,5
430,0
343,0
315,2
286,5
274,3
270,0
266,7
251,0
235,2
210,0
199,7
186,5
166,5
175,3
173,3
139,3

Kandidaten zijn Storm, Maikel en Neal.
Onderling wisselen zij winst en verliespartijen met elkaar af. De stand tussen
Maikel en Neal in deze periode is 2-1
en bij Sorm tegen Maikel 1-1. Merkwaardig genoeg geen partijen tussen
Storm en Neal . Of Martijn zich nog in
deze strijd kan mengen is de vraag. Hij
verloor in deze periode van Harm,
Storm en Neal, maar won wel van Maikel en daarnaast van alle tegenstanders lager op de ranglijst. Daarna volgt
een grote middengroep aangevoerd
door Tim. Hij verloor alle partijtjes (5)
tegen de toppers maar won wel van
vier andere middengroepers, Carl, Max,
Silvan en Jean Fritz. Ook Carl ging viermaal onderuit tegen de top, maar verloor daarnaast ook nog tegen Silvan en
speelde remise tegen Joppe. Slechts
tweemaal winst, tegen Max en Mohammed. Dat kostte een plaatsje op de
ranglijst in vergelijk met de voorgaande
periode. Dat was zeker niet het geval
bij Max. Hij steeg met stip op de ranglijst, van 15 naar 8. Vijfmaal winst, wel
tegen lager geplaatsten op de ranglijst.
wd

w

r

v

18
18
16
19
19
17
18
16
17
16
16
18
16
5
12
13
0
2
1

15
12
9
11
9
7
6
8
6
6
6
6
4
1
4
2
0
0
0

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

1
6
5
6
8
7
9
8
9
8
9
10
8
3
6
7
0
0
1
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Tegen Tim, Carl en ook Bonne werd
verloren. Silvan moest het hebben van
winst tegen andere middengroepers
(Bonne, Carl, Jean-Fritz) of tegenstanders uit de staartgroep (Joppe, Kim).
Dat was ook het geval voor de andere
middengroepers. Bonne won van Silvan en won en verloor een partij van
Jean-Fritz en Mohammed klopte
Bonne. Jean-Fritz verdiende vooral wat
punten tegen tegenstanders uit de
staartgroep (Joppe, Kim, Oliver). Bij
Joppe begint die staartgroep. Hij won
alleen tweemaal van Kim. Wel nog
mooie remises tegen Carl en JeanFritz. Het kostte hem wat plaatsen op
de ranglijst. Kim maakt vorderingen. In
haar laatste drie partijen won zij van
Oliver en Casper en speelde zelfs remise tegen Silvan, een mooie prestatie.
Oliver en Casper speelden maar vier
partijen. Daarin scoorde Oliver eenmaal
winst, tegen Kim, en een remise tegen
Jean-Fritz. Casper deed het met 3 uit 4
beter. Hij won van Oliver en speelde
tweemaal remise tegen nieuweling Sydney. De andere nieuweling, Jent, moet
zijn eerste partij nog spelen en ook voor
Tarik is het mondjesmaat. Hij moet
eerst nog wat meer lessen achter de
rug de rug hebben.

Van 15 naar 8!!!
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schaaklessen

simultaanwedstrijd

In de schaaklessen werd aandacht geschonken aan het toernooi in Wijk aan
Zee waar een van Nederlands sterkste
schakers, Giri, won van een van de
sterkste schakers in de wereld, Carlsen. Op de clubavond liet Hans Lodeweges zien hoe hij dat deed. Ook
werden door Gerard en Lotte openingsvalletjes besproken. Hieronder
komen ze nog een keer.

Ter afwisseling en omdat een deel van
de jeugdleiding meespeelden in het
toernooi in Wijk aan Zee was er op
17 januari een simultaanwedstrijd.
Twee seniorleden, Léon Jacobse en
Sjaak in ’t Veld, namen het op tegen
elk zeven jeugdspelers. De hoogst geplaatsten op de ranglijst speelden
tegen Léon en de overigen tegen
Sjaak. Hoewel de jeugd goed partij leverde konden ze niet op tegen de ervaren schakers. Het beste resultaat
was voor Neal met de enige remise
tegen Léon. Ook Sorm bood tegen
hem lang verzet. Volgens jeugdleider
Ton van Smirren een prestatie goed
voor de tweede plaats en voor
Mohammed, die als allerlaatste het onderspit dolf tegen Sjaak, de derde
plaats.

1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1-f3 d7-d6 3.d2-d4
c5xd4 4.Pf3xd4 Pg8-f6 5.Pb1-c3
Pb8-c6 6.Lf1-c4 en als zwart nu kiest
voor 6…g7-g6 staat het na 7.Pd4xc6
b7xc6 8.e4-e5 als volgt:

neal twigt bij toppers op klim-op
toernooi
Maar liefst 75 jeugdschakers meldden
zich op 11 december als deelnemer
aan het jaarlijkse Klim-Op toernooi in
Capelle aan de IJssel. Hieronder vier
jeugdleden van De IJssel: Silvan de
Berg, Mohammed Karroumi, Martijn
van Noort en Neal Twigt.
In de groep met 9-10 jarigen (34 deelnemers) was Neal prima op dreef.
Zwart kan dan kiezen uit 8…d6xe5 (A)
of 8…Pf6-h5 (B).
A. 8…d6xe5 9.Lc4xf7+ Kxf7 en wit
wint dan met 10.Dd1xd8 de dame.
B. 8… Pf6-h5 9.Dd1-f3 e7-e6 10.g2g4 Ph5-g7 11.Pf3-e4 en als zwart
nu kiest voor 11…Dd8-a5+
12.Lcd2 Da5xe5 wint wit na
13.Ld2-c3 eveneens de dame
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.Pb1c3 Pg8f6 4.Lc1-g5 Pb8-d7 5.c4xd5
e6xd5, het staat dan zo:

Vorig jaar bij zijn debuut startte hij met
0 uit 4 en kon later met moeite nog
een paar puntjes pakken en ging vervolgens vermoeid en enigszins teleurgesteld naar huis. In een jaar is er veel
veranderd. Ditmaal speelde hij met
gemak met de top mee. Hij verloor
slechts twee partijtjes, tegen Derek
Zuurmond van Waddinxveen en tegen
de sterke Jorik Klein van Sliedrecht.
Daarnaast vijfmaal winst en daarmee
eindigde hij op een gedeelde 4e
plaats. Zijn jeugdrating is nu nog 692,
maar zal door dit resultaat zeker stijgen. De eerste vijf in deze groep hadden allen een rating van boven de
1000. Een uitstekende prestatie dus.
Mohammed deed voor het eerst mee.
In de eerste ronden was het duidelijk
wennen, 0 uit 3, maar daarna ging het
met drie overwinningen, op rij stukken
beter. Met zijn score van drie punten
eindigde hij op een gedeelde 18e
plaats.
Ook Silvan deed voor het eerst mee
aan een toernooi en was het dus nog
wennen. Nu zorgden forse fouten voor
een aantal onnodige nederlagen. Maar
hij won ook twee partijen en dat was in
de eindrangschikking goed voor een
gedeelde 26e plaats.
In de groep 6-8 jarigen (14 deelnemers) speelde Martijn een prima toernooi. Het begon voor hem wel met een
valse start. Door een ongelukkige
pionzet van zijn tegenstander won
Martijn de dame, maar zijn tegenstander ontkende de pionzet te hebben gedaan en kreeg het gelijk van de
wedstrijdleiding. Hoewel bedroefd en
boos liet hij zich daarna niet van de
wijs brengen en scoorde hij toch nog
vier punten uit zijn negen partijen.
Daarmee eindigde hij op een gedeelde
zesde plaats. (Gerard/Aad)

martijn van noort succesvol op scholentoernooi

Vervolgens 6.Pc3xe5 Pf6xd5
7.Lg5xd8 Lf8-b4+ 8.Dd1-d2 Kxd8
9.e2-e3 Lb4xd2+ 10.Kd1xd2 en zwart
staat een stuk voor.

Martijn speelt niet alleen schaak bij
De IJssel maar ook op zijn school:
de Leonardo school in Gouda. Zijn
school deed op 7 november mee
aan het eerste
Leonardo Schaak Open in Maarsen
waar maar liefst 55 teams streden
om een mooie ereplaats. Martijn
speelde mee in het derde team en
deed het daar bijzonder goed. Hij
speelde 6 van de 7 rondes mee en
won alle partijen. Een prima
prestatie dus voor onze Martijn.
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uit de media
Op 4 november werd bekend dat de
nummer een op de wereldranglijst,
Magnus Carlsen, niet meer zal deelnemen aan de wk cyclus. ‘Na zorgvuldige
overweging ben ik tot de conclusie gekomen dat u voor de lopende WK-cyclus (2008-2012) een systeem hanteert dat niet modern is en ook niet eerlijk is. Dit motiveert mij niet om een proces van langdurige voorbereiding en
matches in te gaan om op mijn best te
kunnen presteren.
Voorrechten voor de regerend wereldkampioen, de lange duur van deze cyclus (vijf jaar), de veranderingen die
tijdens deze cyclus zijn ingevoerd (gewijzigde opzet kandidatenmatches etc.)
die geen wereldkampioen sinds Kasparov heeft moeten doorlopen, onduidelijke plaatsingscriteria alsmede een
lichtvaardige keuze voor het ‘match op
match’ concept zijn naar mijn mening
alles behalve bevredigend.’, aldus Carlsen in een brief aan de FIDE-president
en het FIDE WK-comite.
‘Of de FIDE het echt betreurt dat Magnus niet meedoet is nog maar de
vraag’, volgens Teun Korevaar op
Schaaksite.nl, ‘Kirsan Iljoemzhinov (de
FIDE president) is er veel aangelegen
Rusland weer een wereldkampioen te
bezorgen. Het is de machthebbers in
Moskou een doorn in het oog dat Rusland al geruime tijd tweede viool speelt
in deze belangrijke sport en er is hen
veel aan gelegen hierin verandering te
laten aanbrengen zodat tijden van
oude glorie weer kunnen herleven. Nu
krijgt Iljoemzhinov plotseling een onverwachte kans en hij grijpt deze met
beide handen aan. Volgens de reglementen kan Grischuk (Rus) nu de
plaats innemen van Carlsen en dit verhoogt de kansen dat een Rus het
straks mag opnemen tegen Viswanathan Anand.’
De FIDE betreurde uiteraard het besluit van Carlsen, maar zal in de lopende cyclus geen wijzigingen
aanbrengen. ‘Nu we bijna aan het eind
zijn van de lopende WK cyclus is het
onmogelijk de regels aan te passen.
Nu Carlsen niet meedoet hebben we
volgens de regels Alexander Grischuk
(Rusland) uitgenodigd. De formule
voor het wereldkampioenschap wordt
al meer dan honderd jaar toegepast
met kleine wijzigen zoals in 1948 en in
1999-2007 toen round-robin-toernooien werden gehouden om uit te
maken wie wereldkampioen werd.
De FIDE was altijd sceptisch over we-

reldkampioenschapsmatches in plaats
van toernooien. Tien jaar geleden
stelde de FIDE dat de wereldkampioen
geen privileges moest krijgen bij toernooien om het wereldkampioenschap
(knock-out of round-robin). Dit in overeenstemming met de suggesties van
Magnus Carlsen. Na 2007 besprak de
FIDE het’ format’ met een aantal topspelers en veel van hen zoals bijvoorbeeld de oud-wereldkampioen Anatoli
Karpov, Gary Kasparov, en Vladimir
Kramnik, gaven de voorkeur aan een
match om uit te maken wie de wereldkampioen wordt, in plaats van een
toernooi. De FIDE heeft dit geaccepteerd en keerde terug naar de klassieke formule van het wereldkampioenschap maar zonder het privilege
dat de wereldkampioen zijn titel mag
behouden bij gelijk spel.
De FIDE hanteert het principe dat de
regels niet gewijzigd kunnen worden
op het simpele verzoek van een speler,
ook niet als deze speler wereldkampioen is of op de eerste of tweede plaats
van de wereldranglijst staat. Aan de
ander kant staat de FIDE altijd open
voor aanbevelingen die van toepassing
zouden kunnen zijn bij toekomstige wereldkampioenschappen en die marktwaarde van het wereldkampioenschap
zouden kunnen verhogen’ was de reactie van vicepresident Georgious Makropoulos (Info Schaaksite.nl)
In de Telegraaf van 4 december doet
Hans Böhm verslag van zijn jurywerk
om de mooiste partij van de KNSBcompetitieronde van november aan te
wijzen. Bij het laatste zestal waaruit hij
en grootmeester Hans Ree hun keuze
moeten maken zat ook een partij van
de veelvoudige clubkampioen van De
IJssel, oud-lid Jan Evengroen. Het betrof de partij tegen Mark Timmermans
aan bord 1 in de wedstrijd Dordrecht 1
tegen Messemaker 1847 2. Na de 16e
zet van wit (Jan Evengroen) staat het
als volgt:

‘Hier doet zwart niet iets voor de hand
liggends met 16…fxg3 17.hxg3 Pxg3’
aldus Böhm, ‘maar opent de verwikkelingen met 16…Pxg3! en hij krijgt succes met zijn vondst omdat wit niet
terugslaat maar een dame gaat ‘winnen’. 16...Pxg3 17.Pxb7 Pxh1
18.Pxd8 Pxf2 19.Kf1 Taxd8 20.Da5
e4 21.Dxa6 Pe5 22.c5 exf3 23.Ld1
Pfg4 24.Lb3 Tf6 25.c6 Tg6 26.Kg1
Pf2+ 27.Kf1 Pe4 28.Da5 Pg4 29.Kg1
Pe3+ 30.Kh1 Pf2# 0–1 ‘Wit moet zich
nog maar eens goed achter de oren
krabben waarom hij koos voor deze
damewinst. Dat mag toch niet goed
aanvoelen, dan moet er toch tijdens
het gedachteproces een stevig innerlijk
protest ergens vandaan komen?,
schreef Böhm bestraffend.
Twee oud wereldkampioenen stonden
in de schijnwerpers in de afgelopen
periode. Een daarvan was Mikhail Tal,
de ‘Tovenaar uit Riga’. Vijftig jaar geleden in 1960 versloeg hij Botwinnik en
werd daardoor de achtste wereldkampioen. Reden voor een uitgebreide
herinnering (63 pagina’s) in Matten 8
van de hand van Gena Sosonko. Een
essay dat het leven belicht van een
geniale, maar roekeloos levende,
schaker. Enkele fragmenten: ‘Hij
bracht het schaken terug naar zijn wortels: de tegenstander moest mat gezet
worden…niet door een opeenstapeling
van positionele voordeeltjes maar op
de bruutst mogelijke manier. Zijn doelwit was duidelijk de vijandelijke koning!
‘en ‘Om het verschijnsel Tal te kunnen
begrijpen hoef je alleen maar een stuk
of tien partijen uit zijn vroegere periode
na te spelen en je ogen, die naar te
veel partijen op het computerscherm
hebben gestaard, even rust te gunnen.
Bestudeer ze zonder haast, op de ouderwetse manier, met een bord en
stukken en met de analyses en varianten uit de boeken.’ Veel aandacht ook
voor zijn turbulente levensstijl met veel
alcohol, drugs en twee tot drie pakjes
sigaretten per dag. Ongetwijfeld de
reden dat hij maar 55 jaar oud werd.
De andere oud-wereldkampioen was
Max Euwe. In december was het 75
jaar geleden dat hij, als enige Nederlander, de wereldtitel behaalde. Dat feit
werd herdacht met een week vol festiviteiten door het Max Euwe Centrum
en de nodige publiciteit op televisie
o.a. door een dagelijkse bijdrage van
Max Pam in het programma De Wereld Draait Door.
In het AD van 6 december een interview van de Bodegraafse schrijver
Ernst Timmer, auteur van De Noord-
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zee opening (zie Schaakmagazine
2010/6), door Janny Eskes. De roman
loopt parallel aan een schaakpartij. ,,Ik
liep al lang met het idee rond dat je
een schaakpartij zou moeten kunnen
vertellen. Elke zet is een deel van het
verhaal,” aldus Timmer in het interview. Alle hoofdstukken in de roman,
die niets met schaken te maken heeft
maar gaat over radicalisering van jongeren in de jaren 70, heeft hij een
schaakzet als titel meegegeven. Het
gaat zelfs zo ver dat waar het paard
een fatale zet doet, in de roman ook
een paard aan zijn eind komt. Op zijn
website www.ernsttimmer.nl schrijft hij:
‘Het schaakspel komt veel voor in mijn
boeken. Volgens Max Pam kun je niet
over schaken schrijven. Een boek over
het schaakspel kan niet mooier zijn
dan het schaakspel zelf. Daar heeft hij
een punt. Ik houd van schaken, maar
ik kan het niet goed. Schrijven kan ik
wel. Ik heb een schaakopening uitgevonden, de Noordzee-opening:
1.c2-c4 f7-f5 2. Pb1-c3 Pg8-f6 3. 3.
Dd1-c2 En dan bijvoorbeeld 3. … g7g6 4. e2-e4 f5xe4 5. Pc3xe4 d7-d6 6.
Lf1-d3 Pf6xe4 7. Ld3xe4 Lc8-d7 8.
Le4xg6+ h7xg6 9. Dc2xg6 Mat. Niemand kent de Noordzee-opening. Een
schrijver moet niet willen schaken.’
Op de Belgische website www.nieuwsblad.be op 8 december het volgende
bericht met als kop Schaken in Gavere: ‘Schaken is een denksport voor
jong en oud. Men noemt dit spel ook
wel eens 'stoeiboksen' waarbij de
match beslist wordt door het 'slaan'
van de koning van de tegenpartij. Het
is de bedoeling om een schaakclub op
te richten met bestuur en leden die
samen 1 keer per week samenkomen
om te genieten van een partij schaken.
Wie niet kan schaken en dit wil leren is
uiteraard ook welkom. Vandaar deze
oproep naar mensen toe, die het spel
aan anderen willen aanleren, iets willen bijleren van anderen of willen genieten van een spelletje schaak en zo
stap voor stap een schaakclub wensen
uit te bouwen.‘
De pas 14-jarige Oekraïense schaker
Ilja Nizjnik behaalde op 29 december
bij het Schaakfestival Groningen zijn
derde grootmeesternorm en werd daarmee de op dit moment jongste grootmeester ter wereld. Hij is niet de
jongste grootmeester ooit. Dat is zijn
landgenoot Sergei Karjakin die in 2002

zijn derde grootmeesternorm haalde op
een leeftijd van 12 jaar en 7 maanden.
Ook een jeugdrecord was er voor de
16-jarige Chinese Hou Yifan. Zij werd
op 20 december in Turkije de jongste
wereldkampioene schaken in de geschiedenis. (www.nusport.nl)
Persberichten meldden dat op 24 december, de datum waarop Anand in
2000 het wereldkampioenschap veroverde, in Ahmedabad in India onder
leiding van de wereldkampioen het
Guiness wereldrecord voor het grootste aantal mensen die gelijktijdig op
dezelfde plaats schaak spelen werd
gebroken. In totaal 20.483 deelnemers
(12.000 schoolkinderen, 3000 studenten, 5000 leden van schaakclubs, 480
VIP ’s) namen het op tegen 1024 simultaangevers. Het oude record stond
sinds december 2006 op naam van
Mexico met 13.446 spelers.

Het speelterrein was verdeeld in 64
vierkanten (8x8) met elk 320 spelers
en 16 simultaangevers die het elk opnamen tegen 20 spelers. Voor erkenning van het record moesten 80% van
de partijen binnen de twee uur zijn beslist.
Een manier om geen schaak te spelen, aldus de New York Post van
25/12. In het toernooi om het kampioenschap van Rusland kwam bij de
grootmeesters Zvyagintsev tegen Grischuk het volgende partijtje op het
bord: 1. e5 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Dxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Lb5 Pd7 7.
Da4 – en nu 7 . . . Pb6 8. Lxc6+ bxc6
9. Dxc6+ Ld7 10. Db7 Lc8 11. Dc6+
Ld7 12. Db7 Lc8 remise. In tegenstelling tot een ‘draw by reputation’, waarbij meesters geen risico’s willen
nemen, lijken partijen als deze veelbelovend tot dat zij abrupt eindigden in
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remise door herhaling van zetten
(draw by repetition).
Het hersengebruik door topschakers is
al jarenlang onderwerp van studie.
Waarom zijn zij zoveel beter dan amateurs? Al in 2005 ontdekte neurowetenschapper Amidzic dat meesters
nieuwe posities, bijvoorbeeld een openingsnieuwtje, opslaan in hun lange
termijn geheugen en amateurs in hun
korte termijn geheugen. “Amateurs
‘overschrijven’ dingen die zij al hebben
geleerd,” aldus Amidzic.
Recent werd een MRI studie van
Merim Bilalic van de Universiteit van
Tubingen gepubliceerd die dit bevestigde. Als acht nieuwelingen een
schaakpositie onderzoeken gebruiken
zij juist de linkerzijde van hun hersens,
het gedeelte dat sterk is in logica en
analyse, maar acht meesters gebruikten de rechterzijde, het gedeelte verwant met intuïtie.
Bij een niet schaak
onderwerp, het
vaststellen van
geometrische vormen, gebruikten
zowel de nieuwelingen als de meesters dezelfde linker
hersenhelft. (New
York Post, 15/1).
‘Indiase TaTa houdt
in Wijk aan Zee
schaakerfenis in
ere’ kopte de Telegraaf op 15 januari. Hoewel met een
andere naam, toch al sinds 1938 het
73e toernooi op rij. En volgens mededelingen van het Indiase staalbedrijf tijdens de opening zal het voorlopig niet
van de toernooikalender verdwijnen.
Onder de deelnemers ontbreekt voor
het eerst sinds 19 jaar publiekslieveling Loek van Wely. ‘King Loek komt
alleen kijken’ aldus Hans Klippus in het
AD van 14/1. Hij had aangekondigd
dat hij zijn schaakactiviteiten in 2011
op een lager pitje zou zetten en kreeg
daarom geen uitnodiging. Volgens de
berichtgeving was hij daar wel gepikeerd over omdat hij achteraf toch wel
had willen meedoen.
Toeschouwers en volgers op internet
waren op 17 januari getuige van de
volgende spectaculaire overwinning
van Anish Giri (zwart) tegen de nummer een van de wereldranglijst Magnus Carlsen:
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1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d5
5.cxd5 Pxd5 6.Pf3 Pb6 7.Pc3 Pc6
8.e3 0–0 9.0–0 Te8 10.Te1 a5 11.Dd2

Een ongebruikelijke zet, volgens Giri in
het rondeverslag. Kennelijk bedoeld
om mij te verrassen. En dat deed het
inderdaad maar op een andere manier.
Ik vond een mooie manoeuvre om van
deze vreemd uitziende damezet gebruik te maken.
Herman Grooten op Schaaksite.nl: ‘Als
het niet Carlsen was geweest die deze
zet had gespeeld, had ik hem zwaar
bekritiseerd. Op het oog lijkt dit een
beginnersfout. De dame staat voor zijn
loper waardoor de ontwikkeling van de
damevleugelstukken ernstig bemoeilijkt wordt. Maar hij zal bij zijn volle verstand zijn geweest. De gedachte zal
wel geweest zijn dat hij ... e7-e5 met
d4-d5 wil beantwoorden. Het is in elk
geval een nieuwtje en of het herhaald
zal worden is maar zeer de vraag.’
11…e5 12.d5 Pb4 13.e4 c6 14.a3
cxd5 15.axb4 axb4 16.Txa8 bxc3
17.bxc3 Pxa8 18.exd5

21.Db2 Dxg5 22. Lxe3. Ik had gehoopt op 22. Dxb6. Dan zou na 22…
e2 23. Te1 Dxc1 24.Txc1 e1D+
25.Txe1 Txe1+ 26.Lf1 Lh3 27.Dd8+
Lf8 op een mooie manier hebben gewonnen. 22…Dg4 En hier gaf Carlsen
zich al gewonnen 23. f3 [23. Db3 Da4]
23... Da4! en het paard kan nog altijd
niet geslagen worden omdat de toren
hangt. 24. Ta1 wordt beantwoord met
24... Pc4. (0-1)
Na zijn overwinning was Giri natuurlijk
hot nieuws. ‘Schaakwonder uit Rijswijk
verbaast de wereld’ en ‘Sensatie in
Wijk aan Zee, Nr. 1 Carlsen verliest
voor het eerst van jongere schaker,
Giri (16)’ waren de kopen in het AD op
18 en 19/1. ‘Al na anderhalf uur verliet
de Noor bleekjes de zaal met een beschamende nul’ schreef Hans Klippus.
Minder goed vergaat het de nummer
twee van vorig jaar Shirov. Ook dat is
goed voor krantenkoppen. ‘Kop-van-jut
in Wijk aan Zee’. Hij heeft een miserabele score en dat past in zijn leven,
aldus de verslaggever van het AD. ‘Hij
beleefde al veel tragiek. Shirov is ondermeer ongelukkig in de liefde. Hij
heeft kinderen bij drie vrouwen. Het
verhaal gaat dat hij na een toernooi
een leeg huis aan trof. Vrouw en kind
waren weg en de bankrekening leeg.’
Naast ‘losers’ en ‘winners’ zijn ook
chess babes interessante personen
voor de pers. En zo’n chess babe is er
in Wijk aan Zee. Het betreft de Indiase
Tania Sachdev, deelneemster aan
groep C. Goed voor een hele pagina in
het AD van 27/1. ‘Mooie schaakster
brengt mannen het hoofd op hol’ en
‘Bij voorbaat schaakmat tegen een

Hier was duidelijk dat de positie gunstig voor zwart is, aldus Giri. Daar kon
geen overvloed aan ratingpunten meer
tegen op en na 18…Pb6 maakte hij
met 19.Td1 zijn beslissende blunder.
(Volgens Grooten was 19.d6 vermoedelijk beter.) 19…e4 20.Pg5 e3
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dame’. Kan een schaker zich nog concentreren met zo’n tegenstander? Is
de vraagstelling. Volgens de koploper
in groep C, Vocaturo, speelt dat geen
rol. In het artikel wordt echter een recent Zweeds onderzoek aangehaald
waarin men stelt dat een mannelijke
schaker tegen een aantrekkelijke
vrouw wel degelijk anders zou spelen
en vooral meer risico’s zou nemen.
Reden: hij wil indruk maken en/of hij
vindt dat een man van een vrouw behoort te winnen. De meer riskante
speelstijl pakt echter niet gunstig uit
voor het resultaat, integendeel zelfs.
Dat verklaart misschien, volgens het
artikel, waarom de mooie Tania zo
goed voor de dag komt in Wijk aan
Zee. Ze zou eigenlijk onderaan de
ranglijst moeten hangen, maar ze staat
heel verdienstelijk in de middenmoot.
In het AD van 26/1 tipte Jan Timman
Aronian als toernooiwinnaar. Op dat
moment gingen Anand, Aronian, Kramnik en Nakamura aan de leiding met
een halfje voorsprong op Carlsen. Een
dag later, op het moment van schrijven
met nog drie ronden te gaan, staan
Anand en Nakamura aan de leiding op
een halve punt gevolgd door Aronian
en Kramnik. Na opnieuw een verlies
partij is de achterstand van Carlsen
1,5 punt. Het ziet er dus naar uit dat hij
in ieder geval niet gaat winnen.
Het Nederlandse trio zou op papier op
de slotdag de drie onderste plaatsen
moeten bezetten, maar volgens Hans
Böhm in de Telegraaf van 22/1 zal dat
niet gebeuren. Op 27/1 bezetten
Smeets en l’Amie echter de 11e en
12e plaats en voor hen is dat dus nog
zeer wel mogelijk.

