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in dit nummer o.a.:
seizoen van ‘net niet’ voor de
ijssel 2
tweede plaats uitstekende prestatie voor de ijssel 1
frank visser 100 maal achter het
bord voor de ijssel in de
rsb-competitie
de ijssel 3 besluit competitie
met positief resultaat
alleen neal twigt in de top bij
rsb jeugd-pk
broers jacobse geven goed
partij in snelschaakmarathon
door invallers versterkt viertal
kampioen na winst in slotwedstrijd tegen onesimus
hulp erg welkom bij het
jeugdschaak
samir akrawa voor de laatste
maal aan zet in nederland
strijd om clubtitel wacht
spannende finale
harm hoogeveen op weg naar
jeugdtitel
zaterdag 21 mei 16e vink
top 12-toernooi
henk-jan evengroen topfavoriet
in zilveren dametoernooi met
recordbezetting
uit de media

Bij de voorplaat:
Een toekomstdroom die een droom
bleef. Samir Akrawi met de Zilveren
Dame. Een trofee die hij dit jaar graag
had willen winnen, maar waarvoor hij
door zijn gedwongen terugkeer naar
Irak geen kans meer kreeg.
(foto familie Evengroen)
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van de redactie
Dit nummer van IJsselschaak start met
op de voorpagina een portret van de man
die in korte tijd vele vrienden maakte bij
De IJssel. Een eerbetoon aan de sterkste
schaker die ooit de ledenlijst van De IJssel sierde. In dit nummer ook zijn laatste
partij op Nederlands grondgebied.
Uitgebreid wordt teruggeblikt op de laatste speelronden in de RSB-competitie.
De enige lauweren gingen naar het viertal dat voor het eerst een kampioenschap
binnenhaalde. Mooi werk, al zat aan de
kampioenswedstrijd wel een bijsmaakje.
Ook het eerste team presteerde boven
verwachting. Zij hadden ook een sterke
topscorer in hun midden en een heuse
jubilaris, nummer negentien op de lijst
van 100+. Soms hadden zij ook wel het
nodige geluk zo blijkt uit een verslag van
een teamlid over zijn wonderbaarlijke
ontsnapping. Ook het derde team bereikte in de laatste wedstrijden toch de
veilige haven. Dat was helaas niet het
geval bij De IJssel 2. Daar zat veel ervaring achter het bord, maar toch raakten
zij in de knoop met de nieuw regels. In de
slotminuten gingen diverse duels opzichtig de mist in en zo werd het een seizoen
van ‘net niet’.

De jeugd blijft toestromen, dat leidt tot
hulpgeroep bij de jeugdschaakleiding. Zij
zijn op vele fronten actief. In de strijd om
de Groene Hart Cup kunnen zij zich
meten met de toppers en ook bij de RSBjeugd pk meldde een enkeling zich al in
de top van de ranglijst. Ook in toernooien
wordt veel ervaring opgedaan. Op die
manier moet het gaan lukken ook in de
massakamp tegen de Goudse buren toch
eens aan het langste eind te trekken.
Ook al scheelde het ditmaal nog maar
weinig. De lijstaanvoerder in de jeugdcompetitie lijkt freewheelend op de titel af
te stevenen, maar enkele nieuwe deelnemers kunnen het hem in de slotfase nog
knap lastig maken. De podiumplaatsen
zijn hier nog niet verdeeld. Veel jeugdnieuws dus her en der in dit nummer.
De clubcompetitie bij de senioren startte
dit seizoen met de clubkampioen als favoriet. Vrij snel kreeg hij concurrentie van
een tweede kandidaat en inmiddels zijn
het er vier. De strijd aan de top is nog
niet gestreden. Wel kwam er een einde
aan de rapidcompetitie. Een nieuwe kampioen nam de titel over van zijn broer die
hem in de laatste ronde geen strobreed
in de weg legde. Daarmee kreeg De IJs-

sel een waardige rapidkampioen die, zo
bleek, ook tegen de snelschaaktop van
Nederland uit de voeten te kunnen.
In ‘De IJssel op weg naar de 50 jaar’ ditmaal aandacht voor het vierde lustrum
met het allereerste kampioenschap in de
RSB. Het is een van de weinige hoogtepunten in een opvallend tamme periode
in het clubbestaan.
Het toernooi om de Zilveren Dame met
een record bezetting is inmiddels halfweg. Na het afhaken van zijn grootste
concurrent is de titelverdediger nu favoriet nummer een voor de eindzege, zo
valt te lezen. Het 16e VINK Top 12-toernooi staat in de startblokken. Als smaakmaker vast het supersterke deelnemersveld en een overzicht van vijftien eerdere
podiumplaatsen.
Voorts o.a. resultaten van de toernooivelden, opmerkelijk nieuws uit de media,
attentie voor een bijzonder partijmoment
en een welkom verrassing op Valentijnsdag.
Veel leesplezier met dit nummer of met
de kleureneditie op de website. Bijdragen
voor het volgende nummer, dat in juli zal
verschijnen, zijn weer van harte welkom.

valentijnsverassing op clubavond
Op de clubavond van 14 februari werden clubleden en bezoekers verrast
met een sympathieke attentie ter gelegenheid van Valentijnsdag. Een
anonieme gulle gever die De IJssel
goed gezind was had een fikse salade
laten bezorgen. Niet alleen de leden
maar ook de gasten konden daar van
meeprofiteren. En omdat er maar liefst

twee teams plus een flink aantal supporters van die teams als gast van De
IJssel in de Zespunt aanwezig waren
kon een flink aantal mensen zich te
goed doen aan deze lekkernij. ‘Dat
was nog eens een welkome verrassing
voor de spelers en supporters!’, vonden ze bij HZP Schiedam en bij Krimpen aan den IJssel meldde men:
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‘De IJssel zorgde voor een aangename verrassing naast de borden.
Onder het motto “wij houden van
schakers”, verschenen er schalen met
een salade, kaas en worst en
tortillachips op de bar’. Het viel dus in
goede aarde. Gulle gever….bedankt!!
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (3)
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 vierde lustrum 1979 - 1983
Internationaal heerst in die periode
Karpov. Hij is nog steeds wereldkampioen en boekt ook in toernooien
goede resultaten. In 1981 klopt hij uitdager Kortsnoj. Bij de winnaars van de
grote toernooien nog steeds bekende
namen als Tal, Larsen, Kortsnoj, Petrosian, Polugajevski, Portisch, Ribli, Tal
en Timman. Nieuwe namen doen echter hun intrede. Kasparov nadert de
top met rassé schreden en uit Engeland goede resultaten van Miles en de
jonge Short. In 1979 wordt in Hongarije Peter Leko geboren.
Toppers in Nederland, Timman natuurlijk en daarnaast Sosonko, Ree, Donner, Böhm, van Wijgerden, Ligterink en
Langeweg. In de KNSB competitie is
het door Volmac gesponsorde Rotterdam de sterkste club van Nederland.
Alleen in 1981 worden zij op de valreep geklopt door concurrent Desisco
Watergraafsmeer. In 1979 sluit de Nederlandse Bond voor Correspondentieschakers zich aan bij de KNSB. Meer
leden dus voor de schaakbond, in
1983 meer dan 33000. In 1982 viert de
RSB het vijftig jarig bestaan. Toenemende aandacht voor computerschaak
en in 1983 introductie van de elektronische schaakklok. Op 26 november
1981 overlijd het boegbeeld van de
Nederlandse schaakwereld oud-wereldkampioen Max Euwe.

de Jong de opvolger van Henk de
Wee, die afscheid nam met een erelidmaatschap.
In de huishoudelijke competitie ging de
strijd met name tussen Arend Nieuwstraten, Ronald Mandersloot en Aad
en Mick van den Berg. Arend won in
1979 en 1981, Ronald in 1980 en Mick
in 1982 en 1983. Die zelfde namen
keren terug bij de strijd om de 'dame':
Mandersloot (1979, 1980), Nieuwstraten (1981) en Mick van den Berg
(1982, 1983). In het toernooi van 1978
was er voor het eerst een 'koperen
pion' voor de winnaar van de verliezersronde ('de beste van degenen die
de finale -10 deelnemers – misten’).
De winnaars van deze trofee werden
achtervolgend: Jan Arie van Hengel,
Frans Dubois, Teus Boere, Leen Boonstra en Henk Kolhoff.
Met nu Ronald Mandersloot als motor
weer veel diploma's bij het jeugdschaak. Voorts een competitie met de
Moordrechtse scholen en deelname
aan een regionale competitie. Hans
Spijkerman werd in 1979 en 1980
jeugdkampioen en won in 1981 het
enige ooit gehouden juniorenkampioenschap. In 1981 en 1982 ging de
titel bij de jeugd respectievelijk naar
Jappie Klasema en Vincent Mul.

Bij de resultaten in de RSB was er duidelijk sprake van een opgaande lijn.
Nadat Reeuwijk en Moerkapelle in
1979 en 1980 promotie verhinderden,
werd het eerste team in 1981 voor het
eerst kampioen en promoveerde naar
de 2e klasse. Na een twee jarig verblijf
kwam hieraan in 1983 een einde. Het
tweede team bereikte dankzij een
extra promotie in 1980 de 3e klasse
maar speelde hierin vrijwel steeds in
de degradatiezone en ook voor dit
team eindigde dit lustrum met degradatie, naar de 4e klasse. Topscorers in
het eerste team: Dick Wolthers (1979,
1980, 1981), Aad van den Berg (1980,
1982), Mick van den Berg (1983) en
Rien Duine (1983). Bij het tweede
team traden met name Peter de Jong,
Teus Boere en Bert Wolvers op de
voorgrond. In 1982 speelde Aad van
den Berg zijn 100e wedstrijd voor de
RSB.
Op 10 december 1983 werd dit vierde
lustrum gevierd met een rapidtoernooi
voor clubviertallen met als deelnemers, naast De IJssel, de verenigingen
Gouda Bloemendaal, Moerkapelle,
Reeuwijk, WSV en Zevenhui¬zen en
voorts een team van sponsor Bouwbedrijf Vink & Zn uit Moordrecht. Winnaar
werd het team van Moerkapelle. (Aad)

Jubileumviering in Het Posthuis.

Vanaf 1979 bleef bij De IJssel het ledental, inmiddels weer gestegen tot
rond de 25 leden, dit lustrum vrijwel
stabiel. Het aandeel van de junioren
hierin groeide tot ca. 25%. De belangstelling voor het jeugdschaak werd
echter minder en daalde onder de tien.
De kosten werden niet minder en
zowel in 1979 als in 1981 moest er 10
gulden bij en steeg in deze 5 jaar tot
85 gulden. In het bestuur werd Peter

het eerste rsb-kampioenschap van de ijssel
Na vijf speelronden ging De IJssel 1 in 1981 in klasse 3H met vier matchpunten en drie bordpunten voorsprong op de
naaste concurrent Ommoord 1 aan de leiding. Een comfortabel voorsprong met ook nog de wedstrijd tegen hekkensluiter Alblasserdam 2 voor de boeg. In de voorlaatste wedstrijd op 5 maart in Rotterdam/Zuid tegen Rock 2 kon het
kampioenschap definitief worden binnengehaald. In het schaakbericht, voorloper van IJsselschaak, verscheen het volgende verslag:
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‘Mandersloot nam revanche op zichzelf en boekte na twee snelle verliespartijen nu weer een bliksemzege. Ook Duine
en Mick van den Berg konden gemakkelijk de winst binnenhalen. Onder het motto “ook de halfjes tellen’ had Peter de
Jong inmiddels het zekere voor het onzekere genomen en was remise overeengekomen. En bij deze 3,5-0,5 voorsprong voor De IJssel was het voorzitter Panc Vink die met een geaccepteerd remiseaanbod het kampioenschap een
feit maakte. De overigen moeste nog lang doorvechten. Wolthers won wederom en Aad van den Berg boekte zijn
vijfde remise. De nul was dit keer voor Arend Nieuwstraten, maar de borrel smaakte er niet minder om.’
De resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rock 2
J. Meulenbelt
G. van Beveren
H. van Eijsden
F. Schuurink
W. Douw
B. Schuurink
J. van Loon
J.L. Bredius

-

De IJssel 1
Ronald Mandersloot
Arend Nieuwstraten
Aad vd Berg
Dick Wolthers
Mick vd Berg
Panc Vink
Rien Duine
Peter de Jong

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

-

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

Na een honderd procent score, 8-0, tegen Alblasserdam 2 sloot De IJssel dit succesvolle seizoen af met 14 matchpunten en 40 bordpunten. Ruim voor nummer twee Pionier Hendrik Ido Ambacht 1 dat met 10 matchpunten en 34,5 bordpunten als tweede eindigde.

seizoen van ‘net niet’ voor de ijssel 2
Maar daar heb je bij schaken toch weinig last van zou je denken. Rondlopende clubcoryfeeën van de
tegenstander voorspelden op dat moment een 7-1 nederlaag voor de kampioenskandidaten. Die ene punt was toen
al gevallen bij Menno die een stuk cadeau deed. Maar wie toen een blik op
de borden wierp kon hoopvol zijn voor
De IJssel. Op bord 4, 6 en 7 zag het er
goed uit voor De IJssel. Rien had twee
pionnen in het voordeel maar had een
flinke achterstand in tijd, Mick had zich
met een bevrijdende zet aan de openingsdruk ontworsteld en een stuk
tegen een pion in zijn voordeel en
Sjaak had de kwaliteit veroverd. Maar
ook de andere borden zagen er goed
uit. Leen had een gelijke stelling maar
zijn tegenstander had nog maar weinig
minuten op de klok en ook Aad (vd
Meer) had moedig stand gehouden
tegen de veel sterkere opponent. In een
onduidelijke stelling had die nog maar
enkele minuten om te proberen de
winst te pakken. Aad (vd Berg), had
een minstens gelijkwaardige stelling. Hij
bood remise aan maar na overleg met
de teamleiding kreeg deze de opdracht
door te spelen. Sjaak was de eerste die
het punt binnenhaalde. Zijn tegenstan-

Vier van de zeven competitiewedstrijden van De IJssel 2 werden met 3,5-4,5
verloren en eenmaal werd er gelijkgespeeld. Dat gelijkspel betekende ook
gelijk het enige punt in deze competitie.
Met een beetje geluk hadden een aantal van deze wedstrijden ook net gewonnen kunnen worden, maar dat zat
er deze competitie niet in. Het manco
zat hem vooral in de slotfase. Diverse
wedstrijden werden onder druk van de
klok verspeeld. Hieronder het relaas
van de laatste drie wedstrijden.

koploper rsr ivoren toren 4
ontsnapt aan nederlaag

Op 4 februari stond de vijfde wedstrijd
van dit seizoen tegen de koploper van
dat moment: RSR Ivoren Toren 4 op het
programma. De rode lantaarn tegen de
koploper dus. Teamleider Rien Duine
had bij de opstelling gekozen voor het
zwaartepunt bij de staartborden, in de
hoop dat daar de punten gepakt konden worden. Gerard was de eerste die
gehoor gaf aan die oproep en scoorde
aan het laatste bord het eerste punt. Al
om half tien konden de stukken daar al
weer in de doos. De voetblessure van
zijn tegenstandster speelde haar nog
parten, aldus het verslag op de website.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren 4
Pim Uytdewilligen
Arend Bongers
Paul Dekker
Mark Beijen
Arrian Rutten
Jeroen Hollebrands
Leo van Dongen
Daniëlle Talmon

1736
1814
1765
1859
1695
1707
1657
1688
1705

-

De IJssel 2
Aad vd Meer
Menno van Dijk
Aad van den Berg
Rien Duine
Leen Boonstra
Mick vd Berg
Sjaak in 't Veld
Gerard vd Wouden
5

1641
1445
1614
1606
1647
1671
1722
1690
1730

der overschreed de bedenktijd en dus
1-2. En toen brak voor de Rotterdammers een periode aan waarin zij doortastender waren en wellicht hadden zij
ook vrouwe Fortuna was meer aan hun
zijde. Met de oplopende tijd tastte Aad(
vd Berg) mis in het eindspel wat hem
de partij kostte en ook de andere Aad
moest zijn kranig verzet toch nog bekopen met een nederlaag. Hij gaf op met
nog vier seconden voor zijn tegenstander op de klok toen hij zelf mat in twee
kon geven, aldus de website van de tegenstanders. Maar er ging meer mis.
De tegenstander van Leen leek de tijdnoodfase niet te overleven maar toen
verspeelde Leen plotseling een volle
loper. Met een doorlopende pion kon
Leen toen nog net remise forceren. Ook
bij Mick ging het mis Hij verspeelde zijn
voorsprong toen hij een volle kwaliteit
moest inleveren en liet zich toen in de
tijdnoodfase door zijn jongere tegenstander verschalken. En ook bij teamcaptain Rien sloeg het noodlot in de
tijdnood toe. Hij leverde een volle toren
in en was toen kansloos. Einduitslag:
5,5-2,5. ‘Team 4 zwijnt (met hoofdletters)’ vond men ook bij RSR Ivoren
Toren. (Mick/Aad)
5,5
1
1
1
1
0,5
1
0
0

-

2,5
0
0
0
0
0,5
0
1
1
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opnieuw nipte nederlaag nu
tegen wsv 2

forse tegenvaller want hier was op
meer gerekend. Gelukkig was er ook
goed nieuws, want bij Gerard en de
andere Aad waren er duidelijke plussen. Ook Hans weerde zich prima
tegen zijn op papier duidelijk sterkere
tegenstander. Zijn puntendeling was
een uitstekend resultaat en bracht de
stand op 3-1. Voor een gelijkspel
moesten er nog drie bij. Het eerste
daarvan kwam op naam van Gerard.
Hij leek op weg naar een snelle winst,
maar het voordeel verzandde wat. Het
bleef beperkt tot een plusstelling met
een pion voordeel. Met nauwkeurig
aanvalsspel hield hij echter druk op de
ketel en dat leverde een stuk en de
partijwinst op, 3-2. Ook bij Aad die in
de opening een pion had buitgemaakt
nam het voordeel zienderogen toe. Er
kwam een tweede pion bij en daarna
was het uitschaken geblazen, 3-3. Dat
gaf weer hoop. Maar vervolgens een
opnieuw een teleurstellend resultaat.

Voor de tweede maal een 3,5-4,5 nederlaag voor De IJssel 2, nu tegen de
reserves van WSV. Voor een goed resultaat tegen WSV 2 werd vooral gerekend op de resultaten aan de borden
drie tot en met zeven. Een positieve
score aan de eerste twee borden en
het laatste bord zou gezien de te verwachten tegenstand alleen maar meevallen. Aan het eerste bord viel al bij
aanvang niets te halen. Leen Boonstra
had vanwege droeve familieomstandigheden op het laatste moment moeten afzeggen en een vervanger kon
niet tijdig meer worden gevonden. Ook
aan het laatste bord ging het al snel
mis. Invaller Aad bleek bij lange na niet
opgewassen tegen de Waddinxveense
invaller Nico Dannis en al binnen het
eerste uur konden de stukken hier
weer in de doos. Vrijwel gelijktijdig
werd bij Sjaak de vrede getekend. Een
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WSV 2
Wim Hennink
Bert vd Knaap
Wim vd Hoek
Jan vd Born
René Kleiweg
Patrick Groenendijk
Chris de Kogel
Nico Dannis

1656
1834
1741
1670
1713
1449
1479
1661
1704

-

erasmus 4 de sterkste in
degradatieduel

De IJssel 2
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Rien Duine
Leen Boonstra
Hans Kortrijk
Sjaak in 't Veld
Aad vd Berg
Panc Vink

1637
1730
1722
1647
1671
1564
1690
1606
1467

1629
1722
1730
1564
1606
1647
1690
1445

delijke plussen voor De IJssel, wel
minnen. Aad had zich vertild in de opening en was een stuk tegen twee pionnen achter gekomen en ook invaller
Panc stond behoorlijk onder druk.
Tegen het einde van de speeltijd kon
toch het eerste succes worden genoteerd. Gerard had een pionnetje gegeven en zag dat volgens plan beloond
met een doorslaande aanval (1,5-05).
Het werd zelfs 2,5-0,5 toen Sjaak met
een mooie combinatie twee pionnen
buit maakte. Met een ook nog verzwakte koningsstelling van de tegenstander ruim voldoende voor de winst.
Vrijwel gelijktijdig sneuvelde Panc. De
toenemende druk had zijn tol geëist,
dame weg en partij verloren (2,5-1,5).
Naast hem was Aad in zijn laatste vijf

Om niet te degraderen moest er gewonnen worden tegen mede degradatiekandidaat Erasmus 4 en vervolgens
moest het tweede van 3-Torens dan
nog hun laatste wedstrijd verliezen.
Gewonnen werd er echter niet. Voor
de derde maal ging de wedstrijd met
3,5-4,5 verloren.
Hans Kortrijk was de eerste die met
een halfje op het scorebord kwam. In
vlot tempo kwam er een toreneindspel
met elk vijf pionnen op het bord. Er
volgde een remiseaanbod en na overleg met de teamleider werd die door
Hans geaccepteerd. Vervolgens bleek
dat De IJssel het niet cadeau zou krijgen. Op geen enkel bord waren er dui1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2
N.O.
Mick vd Berg
Gerard vd Wouden
Hans Kortrijk
Aad vd Berg
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Aad vd Meer

-

Erasmus 4
Jan Hoek van Dijke
Rene Weerts
Jan Smit
Joram Simons
Harry Nefkens
Wim Witvliet
Ron Ansem
Rens Hesselmans
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1566
1673
1642
1705
1481
1500
1551
1561
1414

Rien, aanvankelijk opgezadeld met
een slechte ontwikkeling van zijn stukken, had zich wel wat weten te bevrijden, maar wel ten koste van de nodige
bedenktijd. Om erger te voorkomen
besloot hij tot een remiseaanbod, hopende dat Mick zijn partij remise zou
kunnen houden. De remise werd aangenomen en dus 3,5-3,5. De beslissing van de wedstrijd lag toen in het
resultaat aan bord twee. Mick had een
pion achterstand maar leek de partij
remise te kunnen houden. Vanwege
het toen nog zeer onzekere resultaat
bij Rien ging hij voor meer dan remise.
Hij won inderdaad de pion terug, maar
had overzien dat zijn tegenstander wel
twee erg sterke centrumpionnen
kreeg. Die wilde toen van geen remise
meer weten en kreeg met de winst van
de partij zijn gelijk, 4,5-3,5 voor WSV.
De degradatiezorgen werden toen wel
heel reëel. (Aad)
4,5
1
1
0
0,5
0
0,5
0,5
1

-

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

minuten bezig met een pionnenoffensief dat zowaar nog succes had. De tegenstander ging in de fout en Aad
kwam zelfs een stuk voor. Met nog
ruim een minuut op de klok accepteerde de tegenstander remise. Er was
een duidelijke winst, maar ook heel
weinig tijd. Niet de ideale situatie voor
de IJsselsecretaris om voor het hele
punt te gaan, dat deed hij dus ook niet,
ergo 3-2. Mick had inmiddels met een
kwaliteit in de plus duidelijk voordeel,
maar de winst was lastig. Remise was
geen probleem want een punt uit de
laatste partijen leek zeer wel mogelijk,
was het advies. Zo werd het 3,5-2,5.
Helaas kwam die punt er echter niet. In
de slotminuten gingen zowel Leen als
Rien compleet onderuit. (Aad)
3,5
1
0,5
0
0
0,5
1
0,5
0

-

4,5
0
0,5
1
1
0,5
0
0,5
1
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Eindstand klasse 2D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Mp
14
12
8
8
7
4
2
1

Bp
36
32
29
29
27
23,5
26
21,5

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

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

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

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

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

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

7
5
5
4,5
4,5
4,5
4,5
x
2

8
5,5 K
4,5
4
4,5
5,5
4,5
6
D
x
D

Persoonlijke scores:
Bij de top 10 in deze klasse merkwaardig genoeg geen speler van de kampioen RSR Ivoren Toren 2. Met 5,5 uit 7 werd dit
Rob Hoogland van Nieuwerkerk a/d IJssel. Voor de topscorer van De IJssel, Gerard van der Wouden was er een verdienstelijke tiende plaats.
Gerard vd Wouden
Sjaak in ’t Veld
Leen Boonstra
Aad vd Berg
Hans Kortrijk
Mick vd Berg
Arie Macdaniël
Rien Duine
Aad vd Meer
Hendrik Spee
Panc Vink
Menno van Dijk

Ap
7
7
6
7
5
6
2
7
3
1
1
3

Bp
4,5
4
3
3
2,5
2
1
1
0,5
0
0
0

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

Rtg
1730
1690
1671
1606
1564
1722
1554
1647
1445
1632
1467
1614

TPR
1814
1661
1750
1595
1620
1550
1526
1425
1446
1475
1248
1433

RaTg
1754*
1610
1750
1646
1620
1673
1526
1730
1722
1703
1414
1811

* Inclusief eenmaal reglementaire winst wegens niet opkomen tegenstander.
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léon jacobse kampioen rapidschaak 2011
Na twee van de vier ronden om het
rapidkampioenschap ging het trio Léon
en Justin Jacobse en Hans Lodeweges met zeven of meer punten
voorsprong aan de leiding. Maar met
per ronde 25 punten te verdienen was
dit nog geen beslissende voorsprong.
Bovendien meldde zich in de derde
ronde met Samir Akrawi een voor de
koppositie gevaarlijke deelnemer aan.
Hij startte weliswaar door de twee ronden afwezigheid met een ruime achterstand, maar was daardoor toch niet
geheel kansloos. Dat bleek duidelijk uit
zijn resultaat in de derde ronde. Hij
won de A-groep met een honderd procent score. Léon Jacobse was ‘the
best of the rest’ en gaf alleen in het
broederonderonsje het gebruikelijke
halfje weg. Daarmee werd hij met nog
een speelronde voor de boeg titelkandidaat nummer een, want ranglijstaanvoerder Justin Jacobse verspeelde
zowel tegen Pim te Lintelo als Frank
Visser punten. Kind van de rekening in
groep A was Hans Lodeweges. Het
was niet zijn dag. Ad Multem, bij aanvang op een gedeelde zesde plaats,
sloeg in groep B zijn slag. Hij verspeelde alleen punten door remises

tegen Rien Duine en Aad van den
Berg. Door deze score klom hij naar
de derde plaats op de ranglijst. Met
tweemaal winst en driemaal remise
scoorde Rien Duine maar een halfje
minder dan Ad. Ook hem wachtte in de
laatste ronde een optreden in de eerste groep. In groep C voor zowel Arie
Macdaniël als Leen Boonstra 4 uit 5.
Arie verloor alleen het onderlinge duel
en Leen verspeelde een punt tegen
Panc Vink. Voor Arie, die aanvankelijk
het rapidschaak niet zo zag zitten, voldoende voor een hoger platform in de
laatste ronde. Ook in groep D twee
winnaars. Frank Penders verspeelde
hier alleen een punt aan concurrent
Hans Kortrijk. Die verloor op zijn beurt
een partij aan jeugdkampioen Marten
Evengroen.
Door de afwezigheid van zijn naaste
belager, zijn broer Justin, had Léon
Jacobse bij het ingaan van de vierde
ronde een ruime puntenvoorsprong
van minimaal acht punten, op Ad
Multem en Samir Akrawi. Om hen voor
te blijven mocht hij dus zelfs twee partijen verliezen. Zo ver kwam het niet.
Hij verloor weliswaar de onderlinge
partij tegen Ad maar speelde daar-

eindstand
Bonus
pnt
1.
2.
4.
5.
6.
8.
9.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Léon Jacobse
Ad Multem
Samir Akrawi
Justin Jacobse
Pim te Lintelo
Arie Macdaniël
Sjaak in 't Veld
Rien Duine
Frank Visser
Mick vd Berg
Aad vd Berg
Leen Boonstra
Gerard vd Wouden
Hans Lodeweges
Teus Boere
Frank Penders
Aad vd Meer
Lotte vd Wouden
Panc Vink
Jan Vink
Bastiaan Rietveld
Marten Evengroen
Willem Schouten
Marian Schoonderwoerd
Hans Kortrijk
Ton van Smirren
Peter Koolmees
Cor IJsselstijn
Jaap van Walsum

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

Score
Score
Score
Score
ronde 1 ronde 2 ronde 3 ronde 4
15
17
10
19
9
10
19
15
10
15
19
9
13
17
16
14
18
16
16
10
16
10
16
20
13
16
10
12
10

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

19
21
25
13
15
21
11
19
13
17
9
21
10
5
13
21
10
10
17
17
7
15
16
7
21
10
9
8
10

19
17
19
10
17
17
21
9
10
9
19
21
25
10
10
17
7
20
11
7
13
13
16
10
10
10
14
10
10

Totaal
score
106
96
96
93
92
88
88
86
82
82
82
82
82
81
80
78
77
72
71
69
67
65
65
61
59
58
54
52
50

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.
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naast nog slechts eenmaal remise
tegen Pim te Lintelo. In de laatste
ronde boekte hij een mooie overwinning op Samir, zijn andere rivaal. Daarmee eindigde hij samen met Samir als
groepswinnaar, ruim voldoende voor
het rapidschaakkampioenschap 2011.
Ad verloor zowel van Samir als Pim en
eindigde met Samir op de gedeelde
tweede plaats. Ook voor Pim zat dit er
in, maar door een nederlaag tegen
Mick van den Berg zakte hij naar
plaats vijf. De groepen B en C speelden met een aangepast schema
omdat het aantal deelnemers niet voldoende was voor vier groepen. Dat
hield in dat niet alle deelnemers in
deze groepen tegen elkaar speelden.
In groep B deden vijf van de acht deelnemers weinig voor elkaar onder. Leen
Boonstra en Sjaak in ’t Veld waren met
hier elk met vier punten de winnaars.
In groep C was Gerard van der Wouden, in de eerste speelronde in groep
A en daarna tweemaal afwezig, met
een 100% procent score oppermachtig. Dochter Lotte, die alleen tegen
haar vader het onderspit dolf, was hier
de goede tweede.
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tweede plaats uitstekende prestatie voor de ijssel 1
Handhaving was de doelstelling voor
het vorig seizoen naar de 1e klasse
gepromoveerde De IJssel 1. Zonder
topper Samir Akrawi zeker geen eenvoudig zaak was men van mening. Dat
het zo’n succesvol seizoen zou worden is boven verwachting. Uiteindelijk
werd alleen tegen kampioen Dordrecht
2 het onderspit gedolven. Hieronder de
wapenfeiten van de laatste drie wedstrijden.

winst tegen krimpen aan den
ijssel 3 in slotminuten
Het derde van Krimpen aan den IJssel
behoort dit seizoen net als De IJssel 1
tot de toppers van deze eerste klasse.
Met nog de wedstrijd tegen koploper
Dordrecht 2 voor de boeg had het team
bij winst op 14 februari nog kampioenskansen. Aan het slot van de avond
echter niet meer. Met de kleinst mogelijke cijfers pakte de hoofdmacht van
De IJssel de winst. In een spannende
finale waren het met name de bovenste borden die het verschil uitmaakten.
In het begin van de avond was De IJssel op achterstand gekomen door verlies aan het vijfde bord waar Frank
tegen een jeugdig Krimpen talent het
onderspit dolf. Na een aangenomen
gambiet werd hij behoorlijk vastgezet
en met een stukoffer voor twee pionnen probeerde hij wat ruimte te krijgen.
Dat lukte niet echt, want zijn tegen1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
Pim te Lintelo
Frank Visser
Hans Lodeweges
Leon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Ronald Mandersloot
Justin Jacobse

1834
1944
1861
1832
1761
1824
1752
1883
1811

geen problemen tegen wsv 1
met dank aan de invallers
Winnen was voor het eerste team
tegen WSV niet noodzakelijk. Het
team stond namelijk op een mooie
tweede plaats en nummer een Dordrecht 2 was al zeker van het kampioenschap. Mede daardoor was De
IJssel niet in de sterkste opstelling
aanwezig. Gerard, Leen en Rien vielen
in voor Frank Visser, Frank van de Pavoordt en Ronald Mandersloot. Vanwege het aantal vervangers moest
Hans uiteindelijk toch achter het bord,
ondanks dat hij eigenlijk liever naar de
EC verrichtingen van zijn favoriet FC
Twente had willen kijken. Voor WSV
was het noodzakelijk om te winnen om

stander kreeg mooi spel voor zijn stukken en drong hem in het defensief
waarna hij uiteindelijk moest capituleren. Vrij snel daarna werd het echter
weer gelijk toen Justin met een dubbele aanval niet alleen materiaal won,
maar daarnaast ook beslissend voordeel. Het volgende punt was weer voor
Krimpen. Ronald leek de moeilijkheden
van de opening goed te boven te
komen maar kreeg daarna een aanvalsgolf te verduren die hij tenslotte
niet kon keren. Tussenstand dus 1-2
voor de gasten. En het zag er eigenlijk
naar uit dat dit nog erger zou worden
want Ad leek in grote moeilijkheden
omdat hij een paar pionnen moest
-

Krimpen a/d IJssel 3
Remko Moerkerken
Jason Zondag
Jan Sluiter
Evert Mulder
Diederick Casteleijn
Marc Paul
Nicolaas van Walsum
Eduard Hoogenboom

1794
1792
1841
1861
(2108)
1452
1793
1986
1835

degradatie te voorkomen, het beloofde
dus, zeker voor hen, een spannende
avond te worden.
Als eerste was Gerard klaar met zijn
partij. In de opening was iets misgegaan en daarna ging het heel snel
bergafwaarts. Hans maakte de stand
weer gelijk. Na een (waarschijnlijk niet
correct) kwaliteitsoffer van zijn tegenstander kwam hij steeds beter te
staan. Daarna volgden twee remises.
Justin en Pim stonden met wit allebei
wel iets beter, maar vonden het niet
nodig om tot het uiterste te gaan. Ad
kwam in een ingewikkelde partij langzaam iets beter te staan en haalde zo
het volle punt binnen. Léon had in het
middenspel een zet over het hoofd ge-

9

prijsgeven. Er volgde een hectische
slotfase. Léon had op het bord weinig
voordeel behaald, maar daarentegen
wel op de klok. Dat laatste bracht hem
er toe een remiseaanbod te weigeren.
Met succes, want zijn tegenstander
ging in de fout en sneuvelde onder de
druk van de klok (2-2). Ad had zich vervolgens toch nog tegenkansen geschapen en zag zijn op winst spelende
tegenstander alsnog aan het kortste
eind trekken (3-2). Daarmee waren wel
de kansen gekeerd, maar de strijd nog
niet beslist. Zeker niet toen Frank aan
het tweede bord remise uit de weg
ging, de winst niet kon pakken en na
een onnauwkeurigheid met een tegenaanval werd geconfronteerd waarbij hij
pardoes mat ging (3-3). Een tegenvaller, maar niet fataal. Pim had reeds
lang een dik op winst staande partij op
het bord. Gezien de stand op de klok
speelde zijn tegenstander echter nog
lang door. Daar wist Pim echter wel
raad mee. Met nog enkele minuten op
de klok dwong hij met een doorslaande
aanval de winst af (4-3). In de laatste
partij van Hans stond toen een gelijke
stelling op het bord. Met voor beiden
nog een minuut op de klok leek op
winst spelen een zinloze actie en dus
werd hier toen de vrede getekend en
was de winst van De IJssel een feit
(4,5-3,5).
(MickAad//website Krimpen a/d IJssel)
4,5
1
0
0,5
1
0
1
0
1

-

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

zien en kwam daardoor wat in de verdrukking te staan. Tegen het einde van
de avond verdwenen er veel stukken
van het bord en zag het ernaar uit dat
het remise zou worden. Zijn tegenstander ging echter vol voor de winst en na
een ondoordachte zet van Léon was
de partij meteen uit. Inmiddels was bij
Leen een eindspel op het bord gekomen waarbij beiden nog drie pionnen
en een paard hadden. Voor beiden
was er geen mogelijkheid om er doorheen te breken en er werd remise besloten. Hiermee was de stand nog
steeds gelijk: 3,5-3,5. Bij Rien stonden
er aan het einde van de avond nog
veel stukken op het bord. De beslissing viel toen zijn tegenstander door
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een nare penning kon kiezen tussen
dameverlies en mat. Het werd het laatste. Zo won De IJssel met het kleinst
WSV 1
1792
1. Teun vd Linden
1707
2. Barthold Jansen
1946
3. Wim Mulder
1833
4. Hans van Woudenberg
1824
5. Arjen Zuurmond
1620
6. Wim Hennink
1834
7. Bert vd Knaap
1741
8. Peter de Louw
1829
-

mogelijke verschil zonder hiervoor tot
het uiterste te gaan. Met nog één
ronde te spelen zag het er hiermee
De IJssel 1
1768
Pim te Lintelo
1944
Léon Jacobse
1761
Hans Lodeweges
1832
Gerard vd Wouden
1730
Justin Jacobse
1811
Ad Multem
1752
Leen Boonstra
1671
Rien Duine
1647

echter voor de Waddinxveners zeer
somber uit. (Léon)

ook messemakers aan het mes

aanvalskansen voor de uiteindelijke
winst. En het hield nog niet op want
ook Justin liet vervolgens een vol punt
aantekenen. Hij veroverde een pion en
vervolgens een vol stuk en daarna
volgde al snel de definitieve winst (3-0).
En ook op de andere borden zag het er
toen goed uit en dus leek het dat de jarige teamcaptain Pim een mooi verjaardagscadeau zou krijgen. Zelf stond hij
een pion voor maar ook Léon had een
voorsprong in materiaal. Frank (vdP)
had goede aanvalskansen en bij Hans
en Ad was de stelling minstens in evenwicht. Bij Léon ging het echter niet naar
wens. Zijn tegenstander investeerde
veel bedenktijd in de opening. "Toch
had ik nog meer tijd moeten investeren”, meldde die zelf achteraf op de
eigen website. “Dan had ik de variant
verder doorgerekend en de directe
winst op de negende zet moeten vinden". Hij koos nu voor toren en pion
tegen paard en loper van hemzelf
waarmee een gewonnen stelling in een
nadelige werd omgezet. Langzaam
maar zeker ontstond echter weer een
gelijkwaardige stelling. Na een blunder
van Léon, rond de dertigste zet, stond
hij huizenhoog gewonnen. Onder tijdsdruk speelde hij evenwel de zetten niet
in de juiste volgorde en moest met de
vlag op vallen in een totaal gewonnen
Messemaker 1847 3
1750
Kees Vermijn
1776
Ton Hortensius
1804
Henk van der Wösten
1771
Theo Huijzer
1774
Kees Vellekoop
1748
Diko Kalkdijk
1758
Bas Luiten
1688
Bernhard Evengroen
1650

stelling genoegen nemen met eeuwig
schaak (3,5-0,5). Ook bij Pim vervloog
het voordeel. Bij oplopende tijdnood
verspeelde hij zijn voordeel en kreeg
zijn tegenstander het beste van het
spel. Een torenoffer in het eindspel om
alsnog remise te forceren bleek een
misrekening en wat restte was opgeven (3,5-1,5). Bij Hans bleef het spel in
evenwicht en in de slotfase viel er in
een toreneindspel met gelijk aantal pionnen niet meer dan remise te noteren
(4-2). Ook topscorer Ad streed lang
voor de winst. In een gelijkstaand eindspel viel er echter ook hier niet meer
dan remise te halen (4,5-2,5). Daar
bleef het bij voor De IJssel, want Frank
dolf in zijn partij het onderspit. Een
kansrijke koningsaanval werd na investering van veel bedenktijd goed gepareerd. Er volgde een bloedstollend
eindspel met voor beide spelers een
paard, een vrijpion en drie pionnen op
de a-b-c rijen. Uiteindelijk leverde de
vrijpion van zijn tegenstander meer gevaar op, waardoor die een pion kon winnen en de partij binnenhalen (4,5-3,5).
Achteraf voor de tegenstanders een
nederlaag met dramatische gevolgen.
Beide andere degradatiekandidaten
wisten hun duel te winnen waardoor de
Gouwenaars alsnog degradeerden.
(Mick/Aad)
4,5 - 3,5
1
- 0
0
- 1
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
1
- 0
0,5 - 0,5
0
- 1
1
- 0

Tegenstander van De IJssel in de laatste RSB wedstrijd op 4 april was het
derde team van het Goudse Messemaker. Een wedstrijd waar weinig meer
dan de eer op het spel stond. Zeker
niet voor De IJssel, voor de tegenstanders was er bij verlies nog een kleine
degradatiekans. In dat geval moesten
de teams van Erasmus en WSV beiden
winnen en dat lag met de nummers
een en twee als tegenstander niet voor
de hand.
Vanaf het begin zag het er naar uit dat
de zege in Moordrecht zou blijven, al
viel die uiteindelijk kleiner uit dan in
eerste instantie werd gedacht. Al snel
stond er een 2-0 stand op het scoreformulier. Zowel aan het eerste als het
laatste bord vlotte winstpartijen. Aan
bord een kreeg Frank na een schijnoffer al snel het beste van het spel en
zette toen de partij volledig naar zijn
hand. Hij won een kwaliteit en een pion
en toen daar nog een tweede pion bij
kwam was het gedaan met de tegenstand. Aan het laatste bord trof Gerard,
invaller voor Ronald Mandersloot, in
Bernard Evengroen een jonge oude
bekende in IJsselkringen. Reeds vroeg
in de partij kreeg hij na een paar mooie
zetten het initiatief in handen. Er volgde
voorsprong in materiaal en genoeg
De IJssel 1
1814
1. Frank Visser
1861
2. Pim te Lintelo
1944
3. Hans Lodeweges
1832
4. Léon Jacobse
1761
5. Justin Jacobse
1811
6. Ad Multem
1752
7. Frank van de Pavoordt
1824
8. Gerard van der Wouden 1730
-

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

-

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

Eindstand klasse 1B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mp
Bp
Dordrecht 2
De IJssel 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
Krimpen a/d IJssel 3
Erasmus 2
WSV 1
Messemaker 1847 3
Papendrecht/Albl. dam 1

1
12
11
8
7
6
6
5
1

2
35
31,5
30
29
26,5
24
26
22

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

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

4
4,5
5,5
x
3
5,5
0,5
3,5
3,5
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5
5,5
4,5
5
x
3,5
2
2,5
4

6
7
4
2,5
4,5
x
4
4,5
3

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

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

8
4,5 K
6
4,5
4
5
5
5
D
x
D
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Persoonlijke scores:

gehele eerste klasse B. Hij scoorde een
punt meer dan de eerste bordspeler
van kampioen Dordrecht 2, Jan Willem
Versloot, en Nieuwerkerker Johan de

Onbetwiste topscorer was Ad Multem,
niet alleen van De IJssel 1 ook van de
Ad Multem
Hans Lodewegs
Pim te Lintelo
Frank Visser
Justin Jacobse
Léon Joacobse
Frank vd Pavoordt
Rien Duine
Gerard vd Wouden
Ronald Mandersloot
Leen Boonstra
Mick vd Berg

Ap
7
7
7
6
6
7
6
1
3
2
2
2

Bp
6
5
4,5
4
4
3
1,5
1
1
0,5
0,5
0,5

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

Rtg
1752
1832
1944
1861
1811
1761
1824
1647
1730
1883
1671
1722

TPR
2092
2005
1944
1921
1883
1807
1538
1931
1665
1637
1587
1519

Koning. Alleen Versloot haalde in deze
klasse met 2123 een hogere TPR. In de
top tien ook Hans Lodeweges. Met zijn
vijf punten eindigde hij op de vijfde plaats.

RaTg
1787
1843
1839
1798
1760
1858
1731
1829
1788
1830
1780
1712
Superscore!!!

frank visser 100 maal achter het bord voor de ijssel
in de rsb-competitie
In september 1997 maakte Frank Visser via zijn toen bijna-buurman Leen
Boonstra kennis met De IJssel. Na
ruim tien jaar niet meer actief te hebben geschaakt wilde hij de draad weer
oppakken. Met hem kreeg De IJssel,
zo bleek al snel, een sterke schaker op
de ledenlijst. Een welkome versterking
voor het eerste team dat toen aan een
sterke opmars begon. De IJssel 1
speelde toen in de 3e klasse en de
eerste wedstrijd waarin Frank meespeelde was op 29 september tegen
Krimpen aan den IJssel 4 waar hij aan
het zesde bord remise speelde tegen
Louis van den Broek. Het was de wedstrijd die startte met de huldiging van
de secretaris van De IJssel voor zijn
200e wedstrijd. Teamgenoten in die
met 6,5-1,5 gewonnen wedstrijd waren
Frank van de Pavoordt, Ronald Mandersloot, Menno van Dijk, Mick van
den Berg, Gerard van der Wouden,
Leen Boonstra en Aad van den Berg.
Daarna ontbrak hij zelden meer in de
teamopstelling. Op 11 januari 2011
speelde hij in Papendrecht tegen het
eerste van Papendrecht/Alblasserdam
aan het tweede bord tegen Bert Terlouw zijn honderdste wedstrijd voor De
IJssel. In de tussenliggende periode

had hij zegge en schrijve slechts drie
wedstrijden gemist.
Het was een periode met veel successen voor De IJssel. De opmars die in
1997 begon eindigde datzelfde jaar al
met het kampioenschap en promotie
naar de tweede klasse. Drie jaar later
in 2001 gevolgd door het kampioenschap en promotie naar de eerste
klasse en vervolgens in 2003 opnieuw
kampioenslauweren en naar de hoogste RSB klasse, de promotieklasse.
In al deze kampioenschappen had
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Frank zijn aandeel. Wel speelde hij in
de tussenliggende jaren op eigen verzoek, samen met buurman Leen, ook
enkele seizoenen in het tweede team.
Dat leidde er toe dat hij met invalbeurten in het eerste een aantal malen beduidend meer dan de gebruikelijke
zeven wedstrijden speelde, gemiddeld
over de gehele periode 7,4 wedstrijden
per jaar. Daarbij zijn dan de twaalf bekerwedstrijden niet meegeteld.
In totaal speelde hij 80 wedstrijden
voor De IJssel 1 en 20 voor De IJssel
2. Verdeeld over speelklassen: 18 promotieklasse, 26 1e klasse, 43 2e
klasse en 13 3e klasse. Van de 100
partijen werden er 50 gewonnen, 30
remise en slechts 20 verloren, een
score dus van 65%. In de 2e en 3e
klasse was dat met respectievelijk
70% en 85% beduidend hoger, maar
ook in de promotieklasse sloeg hij met
11 uit 18 (61%) geen slecht figuur.
Ter herinnering aan het bereiken van
deze mijlpaal werd hem op de clubavond door de voorzitter namens de
vereniging een oorkonde uitgereikt. De
club van 100+ is daarmee gegroeid tot
19 (oud)leden. (Aad)
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de ijssel 3 besluit competitie met positief resultaat
Met een aantal forse nederlagen en
een mager gelijkspel zag het er donker
uit voor De IJssel 3 na vier competitiewedstrijden. Het was een wat vertekenend beeld. In die eerste competitiehelft trof het team juist de sterkste
teams als tegenstander. Na de laatste
drie wedstrijden kon er alsnog een redelijk eindresultaat worden bijgeschreven. Hieronder het wel en wee in die
drie duels.
Vlnr Eric-Jan, Frans en Teus in actie.

winst in voor degradatie beslissend duel tegen hzp schiedam 4

kon afwikkelen naar een gewonnen
staand eindspel (2-0). Bij buurman
Eric-Jan ging het minder goed. Hier
kwam een eindspel met een kwaliteit
achter op het bord, paard tegen toren.
Een offer van het paard moest de weg
vrijmaken voor twee opmarcherende
verbonden vrijpionnen. Het offer leek
niet correct, maar werd toch niet aangenomen. Dus een pion in de plus en
vervolgens nog een tweede cadeautje
toen zijn tegenstander een paardvork
toeliet waardoor hij zijn paard voor de
toren kon ruilen. In het resterende pionneneindspel won Eric-Jan uiteindelijk gemakkelijk (3-0). Daarmee was de
strijd echter nog niet gestreden. Aan
bord drie was Aad door een ongelukkige actie in de openingsfase in ernstige moeilijkheden geraakt. Hij kwam
materiaal achter en een koningsaanval
leek aan zijn partij een vroegtijdig
einde te maken. Het ging echter minder snel dan verwacht, maar verliezen
deed hij wel (3-1). Toen vervolgens
ook Teus plotseling zijn dame verspeelde zag het er allemaal wat minder prettig uit. Vooral ook doordat
Frans vanaf de opening door zijn tegenstander was vastgepind en voor
zijn gambietpion aanvankelijk niets terugzag. Daarin kwam echter met het
vorderen van de partij verandering.
Met een open lijn wist hij zich tegen-

Winst tegen hekkensluiter HZP Schiedam 4 op 14 februari was voor De IJssel 3 noodzaak om uitzicht te houden
op behoud van de 3e klasse positie.
Gezien de prestaties van dit team dit
seizoen en vorig seizoen geen onmogelijke taak maar dat moest achter de
borden wel worden waar gemaakt.
Christian Macdaniël en Frank Penders
waren er niet en dat leidde er toe dat
Teus Boere opnieuw als invaller aantrad en ook Jan Vink sinds lange tijd
weer eens meedeed in een teamwedstrijd. De Schiedammers wisten zich
gesteund door bijna evenveel supporters, met name de vrijwel voltallige familie Juin, als het team groot was.
Die steun kon echter niet verhinderen
dat De IJssel het eerste winstpunt liet
noteren. Het kwam op naam van Jan,
die gewoontegetrouw in een vlot
tempo zijn partij afwerkte. De tegenstander leek ergens een stuk te kunnen winnen, maar erg duidelijk was dat
niet. Hij ging er niet op in en vervolgens kwam er een lopereindspel met
een pluspion voor Jan op het bord. Het
vereiste het nodige manoeuvreerwerk
om de koning in een goede positie te
krijgen, maar toen dat was gelukt, was
de buit snel binnen (1-0). Aan het laatste boord speelde Ton een solide partij. Hij kwam al snel materiaal voor en

kansen te verschaffen en ineens was
het uit. Mat door een via die openlijn
binnendringende toren en een geniepige damezet (4-1). Panc tekende vervolgens voor de teamwinst. Na een
rustige openingsfase was hij dik in het
voordeel gekomen, twee lichte stukken
in de plus. Dat kon niet meer fout
gaan. Tegen bedtijd werd het echter allemaal wat minder. Hij wilde het te snel
afmaken en verspeelde daarbij zijn
voordeel. Meer dan remise zat er in de
slotfase niet in (4,5-1,5). Teus, nog
steeds bezig met zijn verzet met twee
torens tegen dame plus toren, staakte
vervolgens zijn kansloze missie 4,52,5. Aan het eerste bord werd toen nog
steeds gestreden om het laatste punt.
Arie had hier steeds het beste van het
spel gehad, kwam zelfs een paar pionnen voor. Die voorsprong verspeelde
hij weer ten dele en het mondde uit in
een toreneindspel met pluspion. Door
prima actief tegenspel van zijn tegenstander kon hij dit echter niet winnend
afsluiten, Met een puntendeling kwam
daardoor de eindstand op 5-3.
Ondanks al weer een nederlaag hadden de gasten uit Schiedam het naar
hun zin gehad: ‘Het was een apart
avondje, en het is geen straf geweest
om daar in het stille Moordrecht te vertoeven, vanwege de zeer gastvrije en
aardige, sympathieke spelers van de
IJssel en sympathieke barkeeper!!’,
aldus het verslag op de website. (Aad)

Sympathieke barkeeper.

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

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Panc Vink
Aad vd Meer
Teus Boere
Jan Vink
Frans Dubois
Eric Jan Noomen
Ton van Smirren

1439
1554
1467
1445
1464
1438
1495
1370
1278

-

HZP Schiedam 4
Frans Maas
Nick Wiegman
Leo Pletikosic
Ron van Vuuren
Jan Verveen
Jaap van Loenen
Jan Hennevanger
Pieter Jan van Beelen
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1361
1533
1414
(1261)
1421
1311
1355
1097
1396

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

-

3
0,5
0,5
1
1
0
0
0
0
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gehavend team net niet opgewassen tegen eeuwig schaak
Tegenstander op 14 maart was het
eerste en enige team van Eeuwig
Schaak uit Ridderkerk. Een meer dan
75 jaar oude vereniging met zo’n twintig leden. De derde klasse is vrijwel
continu hun speelklasse. In deze competitie een middenmoter en wellicht
viel er dus nog wat te verdienen voor
het derde van De IJssel. Daarvoor
moest het team echter wel op oorlogssterkte zijn en dat was ook nu niet het
geval. Eric-Jan Noomen was niet beschikbaar en voor hem speelde het
kersverse IJsseljeugdlid Judie van Eck.
Maar kort voor de speeldatum moesten
ook Frans Dubois en Ton van Smirren
zich vanwege ziekte afmelden. Bastiaan Rietveld was de enige invaller die
op het laatste moment nog kon worden
toegevoegd. Dus toog het team met
zeven spelers naar Ridderkerk.
Het tweede bord bleef leeg en dus
startte De IJssel met een 1-0 achterstand. Dat werd al snel 2-0 toen Aad,
die het moest opnemen tegen de sterkste speler van de tegenstanders, een
toren cadeau deed. Teamcaptain Arie
leek hetzelfde lot beschoren. Hij kwam
slecht uit de opening en kwam knap
Eeuwig Schaak 1
1608
1. Peter de Weerdt
1310
2. Bas Weber
1493
3. Tuvshin Boldoo
1581
4. Willem Barendswaard
2007
5. Frank van Manen
1764
6. Albert Scholte
1662
7. Jelle van den Berg
1544
8. Arjen de Jong
1499
-

in slotwedstrijd te sterk voor
gehandicapt hia 2
De IJssel 3 is niet het enige team
waarbij de teamleider alles uit de kast
moet halen om met een volledig team
aan de start te komen, zo bleek bij
aanvang van de laatste RSB wedstrijd
tegen het tweede van Hendrik Ido Ambacht. De gasten lieten de twee laatste
borden onbezet en dus konden Frank
en Ton aan de slag voor een competitietreffen. Dat betekende dat voor het
resterende zestal twee en halve punt
voldoende was voor de tweede competitiezege in deze competitie.
Dat leek er al snel in te zitten. Zowel
Aad, Panc als Christian kwamen met
een pion voordeel uit de opening. Arie
en Frans daarentegen kwamen een
pion in het nadeel. Wel winstkansen
dus, maar nog lang geen gelopen
koers. Bij Panc ging het in een vlot
tempo. Hij wikkelde af naar een toreneindspel maar kreeg ondanks de plus-

moeilijk te staan. Na circa 15 zetten kon
hij de partij echter laten kantelen en
daarna vrij eenvoudig uitspelen (2-1).

Bastiaan Rietveld en Judie van Eck in actie
voor De IJssel 3.

Bij invaller Bastiaan verliep de strijd
niet naar wens. Hij verloor een stuk en
naar verloop van tijd werd het steeds
moeilijker en toen er nog een stuk afging was het over (3-1). Ook het debuut van Judie, de andere invaller,
ging niet helemaal naar wens. Ze
speelde een prima partij maar kon het
uiteindelijk toch niet bolwerken. Ze
kwam aan het eind van de partij een
De IJssel 3
Frank Penders
NO
Arie Macdaniël
Aad van der Meer
Panc Vink
Christian Macdaniël
Judie van Eck
Bastiaan Rietveld

1510
1554
1445
1467
1574

pion geen goede winstkansen. Die verdwenen helemaal toen de pluspion
sneuvelde. Meer dan remise zat er
toen niet meer in (2,5-0,5). Ook bij Aad
bleef van zijn aanvankelijk kansrijke
stelling weinig over. Zijn tegenstander
nam de aanval over en slechts op het
nippertje kon hij aan mat ontkomen.
Beiden berustten toen in een puntendeling (3-1). Frans had door een openingsfout voor zijn gambietpion weinig
voordeel verkregen. Sterker nog hij
werd volledig vastgezet en moest
nauwkeurig manoeuvreren om erger te
voorkomen. Het kostte veel bedenktijd,
maar hij bleef overeind. Het bleef echter een moeilijk houdbare stelling met
nauwelijks tegenkansen. Een remiseaanbod kwam dan ook als een dankbaar geschenk (3,5-1,5). Veel beter
ging het bij Christian. Zijn voordeel
groeide bijna zienderogen en met enkele pionnen en een stuk in de plus
leek het een gelopen koers. Door een
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stuk achter, kwam vervolgens nog
goed terug maar zag dat het uiteindelijk niet mocht baten (4-1). Christian
kreeg een niet-correct loperoffer op f7
over zich heen, gaf het stuk later terug
en kon vervolgens door goed spel zijn
tegenstander van het bord schuiven
(4-2). Frank had een partij die tot het
eind spannend was. Hij kwam twee pionnen achter, maar zijn tegenstander
leek door foutjes in het eindspel de
winst te gaan missen. Frank bracht de
achterstand terug tot een pion en leek
remise te kunnen houden tot hij na
vele goede zetten de enige fout zet
deed (5-2). Panc, tenslotte, stond de
hele partij goed. Hij was vol in de aanval gegaan en had een tijdvoorsprong
dus er leek niets aan de hand. Maar
na een paar mindere zetten, was de
tegenstander opeens gevaarlijk in de
aanval. De klok was echter genadeloos en met nog slechts twee minuten
op de klok kwam de fout vanzelf en
kon Panc winnend afsluiten (5-3). Een
prima prestatie tegen een tegenstander met bijna tweehonderd ratingpunten meer. Toch weer een nederlaag
dus, jammer want een beter resultaat
was zeker mogelijk geweest.
(Arie/Aad)
5
1
1
0
1
0
0
1
1

-

3
0
0 R
1
0
1
1
0
0

blunder verspeelde hij echter het stuk
en toen leek het in het toen ontstane
dame-eindspel nog best lastig om de
winst binnen te halen. Na een afgedwongen dameruil echter niet meer.
Een doorlopende vrijpion zorgde voor
de winst van de partij en de wedstrijd
(4,5-1,5). Teus was toen nog bezig aan
een moeizame strijd. Aanvankelijk was
het een gelijkopgaande partij, maar
toen hij een stuk verspeelde viel er
weinig meer te halen. Toen ook nog de
tijd opraakte kon HIA het eerste punt
noteren (4,5-2,5). Aan het eerste bord
stond inmiddels een toreneindspel op
het bord waarin Arie nog steeds een
pion achter stond. Die uiteindelijk ene
overgebleven pion besliste vervolgens
de partij. Er leken remisekansen, maar
Arie vond ze niet. Met opoffering van
de toren moest promotie worden voorkomen en met nog ruim een halve minuut voor zijn tegenstander op de klok
ging hij mat (4,5-3,5). (Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Panc Vink
Aad vd Meer
Teus Boere
Christian Macdaniël
Frans Dubois
Frank Penders
Ton van Smirren

1468
1554
1467
1445
1464
1574
1495
1278

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Hendrik Ido Ambacht 2
Aart Burggraaff
Klaas Bax
Rocky v/d Werff
Manuel Rubio Perez
Roel Pruysen
Fred Singewald
N.O.
N.O.

1523
1632
1708
1537
1559
1316
1388

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

-

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

Eindstand klasse 3B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mp
14
12
10
8
5
4
2
1

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

Bp
39,5
43,5
33
34,5
20
24,5
16,5
12,5

Persoonlijke scores:

Ap
5
7
5
6
6
5
7
1
4
1
1
2
3

Bp
4
4
3
2
2
1,5
1,5
1
1
0
0
0
0

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

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

4
5
5,5
4,5
x
3
2,5
0,5
0,5

5
6,5
8
6
5
x
3,5
3
4

hij in de twee wedstrijden tegen beide
toppers niet van de partij was en dat
scheelde in deze competitie een slok
op een borrel. Ook teamleider Arie
Macdaniël was met vier punten uit zijn

Panc Vink werd de ongeslagen topscorer van het team in deze competitie.
Daarbij moet worden aangetekend dat
Panc Vink
Arie Macdaniël
Ton van Smirren
Christian Macdaniël
Frank Penders
Frans Dubois
Aad vd Meer
Jan Vink
Erik Jan Noomen
Marten Evengroen
Judie van Eck
Bastiaan Rietveld
Teus Boere

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

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

Rtg
1467
1554
1278
1574
1495
1445
1438
1370

1464

TPR
1867
1693
1437
1416
1297
1360
1453
1567
1246
1375
1351
1226
1193

RaTg
1626
1642
1437 *
1539
1538 *
1451
1679
1311
1439
1568
1544
1502
1540

6
6,5
7
4,5
5,5
4,5
x
3
0,5

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

8
7
K
6,5 P
6,5
7,5
4
7,5
4,5
x
D

zeven partijen goed op dreef. Samen
waren zij goed voor veertig procent van
de teamscore.

Teamtopscorer.

* Inclusief eenmaal reglementaire winst wegens niet opkomen tegenstander.

alleen neal twigt in de top bij rsb jeugd-pk
Een zestal jeugdspelers van De IJssel
meldden zich in januari als deelnemer
aan de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de RSB.
Bij de B-jeugd was Lotte van der Wouden de enigste vertegenwoordiger van
De IJssel. Zestien deelnemers telde
deze groep waarvan bijna de helft met
een rating van meer dan 1500. Zware
tegenstand dus. Nederlagen tegen de
sterke Rick Verhoog (1849) van Krimpen a/d IJssel en Daniel Zevenhuizen
(1680) van Spijkenisse, maar ook een
ongelukkige verliespartij tegen Lars
Rook (Krimpen a/d IJssel) met maar
1061 achter zijn naam en de nummer
dertien in de eindrangschikking. Het
bleef uiteindelijk bij eenmaal winst

tegen de nummer laatst en eenmaal
remise tegen nummer dertien. Goed
voor een 11e plaats met een matige tpr
van 1201. Voor de meisjestitel was er
slechts een concurrente, maar ook die
was met 4 uit 6 duidelijk een maatje te
groot. RSB kampioen werd hier Bernard van der Knijff (Messemaker 1847)
met 5 uit 6, die zijn clubgenoot Bernard
Evengroen een halfje voor bleef. Bij de
prijsuitreiking toch een troostprijs voor
Lotte: de slimste vader.
Onder de 18 deelnemers bij de Cjeugd de jeugdkampioen Marten Evengroen en de toekomstige jeugdkampioen Harm Hoogeveen. Ook zij behoorden zeker niet tot de kanshebbers. Marten kwam op 3 uit 7 o.a. door
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Clubgenotenduel.

winst in de onderlinge partij en een
zege tegen Top 12 winnares Djarah
Kleiweg van WSV. Daarmee eindigde
hij als 12e met een tpr van 1083 net
iets boven zijn rating (1034). Debutant
Harm moest duidelijk nog wennen.
Kansen waren er wel, maar het bleef
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bij een enkele zege wat resulteerde in
de laatste plaats. Kampioen werd Robert Castelein van Krimpen a/d IJsssel
met 6 uit 7.
Bij de E-jeugd liet Neal Twigt met een
score van 6 punten uit zijn negen partijen (15 minuten bedenktijd) zien dat
hij inmiddels tot de toppers in deze
leeftijdsklasse behoort. Alleen verliespartijen tegen de Jorik Klein (Sliedrecht), de nummer twee in de
eindrangschikking en tegen de clubloze Sybe de Oude en Lucas Nguyen
(Klim-Op/Charlois Europoort) die net
als hij op de gedeelde vierde plaats
eindigden. Vorig jaar bungelde hij nog
onderaan de ranglijst! Met een vijftig
procent score, 4,5 punten dus, deed
ook Martijn van Noort het lang niet
slecht. Het was goed voor een gedeelde zesde plaats. Zijn beste resultaat
was ongetwijfeld de winst in de eerste

deelde negende plaats. Een van die
winstpartijen was tegen oud IJssellid
Wouter Schmahl die inmiddels speelt
bij Messemaker en in zijn IJsseltijd
veelal sterker was dan Mohammed.
Met 8 punten werd Kevin Nguyen
(Klim-Op/Charlois Europoort) de
nieuwe kampioen bij de E-jeugd. Vincent Martens (Klim-Op), de kampioen
van vorig jaar, eindigde nu als derde.
(Aad)
Martijn van Noort, goed op dreef.

ronde tegen Tieme Walstra (De Pionier) die toch al een jeugdrating van
910 achter zijn naam heeft staan en
dat is heel wat meer dan de 578 van
Martijn. Mohammed Karrouni tenslotte
eindigde met drie punten op een geNeal Twigt, vierde plaats.

snelschaak weetje
Je bent aan het vluggeren en
je tegenstander beantwoordt
telkens jouw zet voordat je je
klok hebt ingedrukt en wint zo
extra tijd. Mag dat?
Ja, dat mag. Het is niet zo dat
je hoeft te wachten tot je tegenstander zijn klok heeft ingedrukt voordat je zelf mag
zetten. Er is namelijk volgens
de reglementen een verschil
tussen een zet ‘gedaan’ hebben en een zet ‘voltooid’ hebben. Een zet heb je ‘gedaan’
wanneer je een stuk verplaatst
hebt en vervolgens losgelaten,
en om hem dan te ‘voltooien’
moet je ook nog je klok indrukken. Maar volgens die zelfde
reglementen mag iemand een
zet uitvoeren wanneer zijn tegenstander zijn zet alleen
maar ‘gedaan’ heeft. Je hoeft
dus niet te wachten op het indrukken van de klok. Wel moet
je je tegenstander altijd de mogelijkheid laten die klok alsnog
in te drukken (waarna je dat
natuurlijk zelf ook snel doet).
(Info schaakscheurkalender
2011)
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afnemende belangstelling voor wsv-toernooi
De organisatoren in Waddinxveen
waren wel tevreden met de 64 deelnemers aan de 57e editie van hun
Drierondentoernooi. In vergelijk met
vroegere jaren was de deelname echter toch wel wat magertjes. Er waren
tijden dat het dubbele aantal de toernooizaal bevolkte. Dat was echter wel
zo’n 25 jaar geleden. Toch zou je ook
nu nog genoeg liefhebbers verwachten
die er de voorkeur aan geven om wat
meer tijd te kunnen besteden aan hun
schaakpartijen. Dat is de kracht van dit
toernooi, waar het speeltempo is vastgesteld op een uur per persoon per
partij. Niet het snelle hectische geschuif met bedenktijden van maximaal
20 minuten zoals tegenwoordig bij zoveel toernooien. Voor het eerst sinds
lange tijd vond het toernooi, vanwege
de commercialisering van de exploitatie, niet meer plaats in het Anne Frank
Centrum maar in het Zuidhonk.

Groep 8 met op de voorgrond Tuna (l)
tegen Stam en daar achter de IJsselsecretaris tegen Van Niekerke.

Ook vanuit De IJssel weinig belangstelling meer voor dit toernooi, dat is
weleens anders geweest. Secretaris
Aad van den Berg was net als bij zijn
eerste deelname in 1974 ook nu de
enige deelnemende IJsselschaker. In
groep acht trof hij Ozden Tuna uit
Santpoort en de Waddinxveners Ton
van Nieukerke en Henk Stam als tegenstanders. Met de gedachte we

moeten er nog twee, werd in de eerste
partij tegen Tuna een op winst staand
eindspel in de laatste minuten remise
gegeven. Daarna volgde een vlotte
overwinning tegen Stam die in de opening al in de fout ging. In de slotpartij
was de scherpte beduidend minder.
Ton van Nieukerke trok aan het langste eind en mocht met zijn twee punten toen tegen Tuna vluggeren om de
eerste plaats.
Winnaar van het toernooi werd HenkJan Evengroen. In de eerste groep
eindigde hij gelijk met zijn clubgenoot
Peter Ypma, waardoor de winnaar van
het toernooi d.m.v. snelschaken bepaald moest worden. Het werd een
zinderende finale : pas bij het tweede
potje vluggeren wist Henk-Jan te winnen. Ook de derde en vierde plaats in
de hoofdgroep gingen naar Messemakers respectievelijk Frans Bottenberg
en Arjan Hennink. (Aad)

broers jacobse geven goed partij in
snelschaakmarathon
Onder de maar liefst 191 deelnemers
aan de snelschaakmarathon in Dordrecht
op 21 februari, ook ditmaal weer Léon en
Justin Jacobse. Zij moesten flink aan de
bak, 17 ronden snelschaak (5 minuten)
met zowel wit als zwart tegen vele nationale en regionale toppers en zelfs een
aantal internationale toppers.
Voor de podiumprijzen kwamen onze
Nieuwerkerkse toppers ondanks prima
prestaties in dit schaakgeweld niet in
aanmerking. Léon eindigde als 114e met
16,5 punten en een tpr van 1983. Bij zijn
resultaten o.a. een gelijkspelen tegen
hoog ingeschaalde tegenstanders als
Arend van ‘t Hof (2200), Sebastiaan
Smits (2176) en de Hongaar Zoltan
Tamassy (2206). Zijn overwinning tegen

Martin Glimmerveen (2083) van DSC uit
Delft was goed voor de 10e plaats op de
klapperranglijst (winstpartij met het grootste ratingverschil). Met een derde prijs in
zijn ratinggroep ging hij toch niet met
lege handen naar huis. Justin eindigde
met 15 punten als 148e. Goede resultaten tegen Messemaker corryfee André
van der Ley (1-1), Dordrecht speller Cor
Oliemans (2-0) en een 2-0 tegen FIDEMeester Yvette Nagel, de echtgenote van
winnaar Yasser Sereiwan. De Amerikaanse grootmeester bleef met 25 punten oud FIDE wereldkampioen Rustam
Kasimdzhanov uit Oezbekistan een
halfje voor. Beste Nederlander was de
nationale kampioen Jan Smeets die met
22 punten zesde werd.

programma de ijssel 2011
27-4
2-5
9-5
16-5
21-5
23-5
30-5
6-6
15-6
20-6
27-6

(wo)

(za)

(wo)

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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door invallers versterkt viertal kampioen na winst in
slotwedstrijd tegen onesimus
Het viertal van De IJssel speelde het
hele seizoen in de vaste opstelling met
Sjaak in 'Veld, Frans Dubois, Aad van
der Meer en Ton van Smirren. Maar in
de slotwedstrijd op 7 februari waren
twee van de vaste steunpilaren, Frans
en Ton, niet beschikbaar. Teamleider
Aad van der Meer moest toen voor de
eerste keer een beroep doen op de invallers. De voor het team beschikbare
invallers, Rien Duine en ook Frank van
de Pavoordt, konden nu dus ook een
keer aan de bak en daardoor werd het
team zeker niet zwakker. Het leidde
wel tot het nodige ongenoegen bij de
tegenstanders. ‘Competitievervalsing,
jullie hadden ook wel andere invallers
kunnen opstellen’, vond Onesimus
1.
2.
3.
4.

De IJssel
Frank van de Pavoordt
Sjaak in 't Veld
Rien Duine
Aad van der Meer

1652
1824
1690
1647
1445

teamlid Reinier Bakker. Ook het bestuur vond het opstellen een sterke invaller als Frank van den Pavoordt in
deze voor de competitie beslissende
wedstrijd (De IJssel moest met minimaal 3-1 winnen) uit het oogpunt van
sportiviteit niet gewenst. Het meespelen van een sterke invaller werd op
verzoek van het bestuur door teamleider Aad vooraf nog wel aan de competitieleider van Onesimus gemeld. Het
bood hun de gelegenheid ook een
sterkere speler in te zetten.
Dat er een sterk team achter de borden zat bleek ook in het verloop van
de wedstrijd. Aad was het eerst klaar.
Hij speelde agressief met pionnen en
stukken op de koningsvleugel. Zijn te-

Onesimus
Dominique Taapken
Herman Meester
Shau-Ming Yuen
Reinier Bakker

1391
1444
1354
1376

genstander moest materiaal investeren
om mat te voorkomen en daarna was
het punt al snel voor Aad. Aan het eerste bord bleek invaller Frank te sterk
voor de kopman van het Onesimus
viertal. Hij wikkelde af naar een eindspel met een pion meer en oogstte het
tweede punt. Bij de andere twee borden duurde de strijd langer maar ook
daar trokken de spelers van De IJssel
aan het langste eind. Sjaak verzilverde
een langdurig initiatief en ook bij Rien
verliep de strijd voorspoedig. Hij veroverde een kwaliteit en vervolgens
werd ook die partij in winst omgezet.
Dat bracht de eindstand op 4-0 en de
eerste plaats in deze klasse.
(Mick/Aad)
4
1
1
1
1

-0
-0
-0
-0
-0

Eindstand klasse Viertallen B
1.
2.
3.
4.
5.

Mp
6
6
6
2
0

De IJssel
Onesimus
De Penning B
Barendrecht
Eeuwig Schaak

Bp
12,5
10,5
9,0
4,5
3,5

1
x
0
2,5
0
1

2
4
x
1
0,5
0

3
1,5
3
x
1
1,5

4
4
3,5
3
x
1

5
3
4
2,5
3
x

Ontspanning heeft zich in de 4e ronde teruggetrokken. Alle gespeelde wedstrijden zijn geannuleerd.
Persoonlijke scores:
Met een honderd procent score werd Aad van der Meer niet alleen topscorer van het viertal maar ook topscorer van deze
viertalklasse. Sjaak in ’t Veld eindigde hier als vierde en Frans Dubois als zesde.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aad van der Meer
Sjaak in ’t Veld
Frans Dubois
Frank vd Pavoordt
Rien Duine
Ton van Smirren

Ap
4
4
3
1
1
3

Bp
4
3
2,5
1
1
1

Brd
3,0
1,3
3,0
1,0
3,0
4,0

Rtg
1445
1690
1495
1824
1647
1278

TPR
1774
1720
1688
1827
1693
1227

RaTg
1398
1528
1412
1444
1354
1350

Niet inbegrepen de 3,5-05 overwinning tegen het later teruggetrokken team van Ontspanning met winstpartijen voor Aad van
der Meer, Ton van Smirren en Sjaak in ’t Veld en remise voor Frans Dubois.

ledenvaria
Sinds het verschijnen van IJsselschaak 89 weer een aantal nieuwe gezichten bij De IJssel en ook enkele nieuwe ‘oude’ gezichten.
Jeugdspeler Jeroen Box hield aan het begin van het seizoen het schaken voor gezien, maar is op zijn besluit teruggekomen. Vanaf
begin maart staat hij weer op de ledenlijst. Geheel nieuwe gezichten bij de jeugd zijn Jelt Jongsma en Judie van Eck, nichtje van Gerard
en Lotte van der Wouden. Na de aanmelding van Judie heeft ook haar moeder Anita zich weer gemeld als lid. In de zomer van 2001
stopte zij met clubschaak en bedankte als lid bij De IJssel. De belangstelling van haar dochter voor het schaken gaf ook haar schaakenthousiasme een nieuwe impuls.
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beter leren schaken met de computer!
Om thuis te oefenen met de computer is er
een schaakprogramma waarmee je beter
kan leren schaken. Dat is hèt trainingprogramma voor de jeugd: het Stappenplan.
Het is een schaakmethode, waarmee alle
geheimen van het schaken stapsgewijs
worden onthuld. De methode is ontwikkeld
door de schaakleraren Brunia en van Wijgerden en die is wereldberoemd. Je begint
met stap 1, waarin stil wordt gestaan bij de
schaakregels en daarna stijgt het niveau in
je eigen tempo!
En …. als je bij stap 5 bent, dan ben je op
het niveau waar ook een geroutineerde
schaker nog moeite mee heeft. Daardoor is
het stappenplan dus ook een prima hulp-

middel voor seniorschakers die beter willen
leren schaken.
De methode is verkrijgbaar op een CD
(Tasc Chess CD 2) en daardoor kan je thuis
op je computer oefenen. Elke stap bestaat
uit een 12-tal lessen. De les begint met een
stukje theorie over een schaakthema en
daarna volgen een flink aantal oefeningen
met stellingen die je samen met de computer moet oplossen. Als je de oplossing niet
weet kan de computer helpen met hints en
suggesties. Je zult zien dat je schaakniveau
met sprongen omhoog gaat!
De CD heet Tasc Chess CD 2 en kost 15
euro. Op de cd staan 5 stappen en als je
ervan uitgaat dat alleen stap 2 al zo’n 500

oefeningen bevat kun je nagaan dat je er
een flinke tijd mee vooruit kan. De CD is via
internet te bestellen maar je kunt hem ook
via de vereniging bestellen. Laat het dan
even weten, hetzij via een mailtje (bergmick@hetnet.nl) of gewoon op de schaakavond. (Mick)

ijsseljeugdteam niet bij toppers op rsb-jck
Ook dit jaar was De IJssel weer met een
jeugdteam present bij het RSB jeugdclubkampioenschap voor de E-jeugd (kinderen
geboren in 2001 of later). Het toernooi vond
plaats op 2 april in de speelzaal van het
Goudse Messemaker 1847, sporthal de
Mammoet. Het team van De IJssel bestond
uit Neal Twigt, Martijn van Noort, Mohammed Karroumi en Sidney van der Hoek. Alle

verenigingen met een grote jeugdafdeling
waren met een jeugdteam present. Schoolschaakvereniging Klim-Op zelfs met twee
teams. Het eerste team van Klim-Op bleek
super sterk, zij wonnen al hun wedstrijden
met 4-0 en werden dus terecht kampioen.
Tegen hun tweede team won De IJssel echter met 4-0, hun beste resultaat in dit toernooi. Tegen de andere teams ging het

jammer genoeg wat minder goed, alleen
tegen Krimpen aan de IJssel werd nog een
gelijkspel in de wacht gesleept. Topscorer
van het team was Martijn met 3,5 punten uit
zijn zes partijen. Ook Sidney was met zijn 3
punten in zijn eerste echte schaaktoernooi
prima op dreef.

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

Klim-Op 1
Messemaker 1847
Sliedrecht
Klim-Op 2
Spijkenisse
De IJssel
Krimpen a/d IJssel

rtg

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

1150
0695
0572

12
8
7
6
4
3
3

24
13
11
9,5
10
8,5
8

x
0
0
0
0
0
0

4
x
2
2
1
1
1

4
2
x
2
2
1
2

4
2
2
x
1,5
4
1

4
3
2
2,5
x
0,5
2

4
3
3
0
3,5
x
2

4
3
2
3
2
2
x

0578
0644
0911

Troostprijs voor De IJssel. Vlnr: Mohammed,
Sydney, Martijn en Neal.

hulp erg welkom bij het jeugdschaak
Elke maandagavond om 19.00 uur verzamelt zich een flink aantal jeugdschakers bij De Zespunt voor een wekelijks uurtje schaak.
Onder de bezielende leiding van Gerard vd Wouden wordt de groep dan ingewijd in de geheimen van het schaken. En omdat dat
op een leuke manier gaat, blijkt het een succes, want het aantal jeugdleden stijgt gestaag. Maar een groeiend aantal jeugdschakers vraagt wel steeds meer van de begeleiding. En daar zouden we wel een paar helpende handen bij kunnen gebruiken.
Dat kan eigenlijk heel simpel en kost weinig moeite. Aan het begin van het lopende schaakseizoen gaf Hans Lodeweges aan
dat hij wel wilde helpen bij het trainen van een paar jeugdschakers, maar dat hij pas om half acht aanwezig kon zijn. Sinds dat
moment wordt het schaakuurtje begonnen met een competitiewedstrijd en wordt pas daarna aandacht besteed aan begeleiding en training. Omstreeks half acht schuift dan ook Hans aan om zijn bijdrage te leveren. Dat gebeurt dan één op één met
een jeugdschaker of met een klein groepje. Er wordt dan gekeken naar de partij die net gespeeld is, er wordt een bepaald
thema onder de loep genomen of gewoon een partijtje gespeeld en tijdens het spelen becommentarieerd. Het moge duidelijk
zijn dat trainingen individueel of in een klein groepje veel betere resultaten leveren.
Maar zoals gezegd, een paar extra handen zijn welkom en het zou fijn zijn als er om half acht nog een paar seniorschakers
zouden willen aanschuiven om een handje te helpen. Het is waarschijnlijk een kleine moeite om wat eerder te komen en het is
helemaal niet moeilijk. En het is helemaal niet nodig om professionele schaaktraining te geven, want je kan ook gewoon een
partijtje spelen met een jeugdlid en die opmerkzaam maken op wat hij fout doet. Kortom, kom gewoon op maandag een halfuurtje vroeger en schuif aan bij het jeugdschaak: bij de begeleiding van het jeugdschaak zullen ze je er dankbaar voor zijn. (Mick)
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samir akrawi voor de laatste maal aan zet in nederland
Het rapidpartijtje tegen de Goudse
jeugdleider Peter Scheeren tijdens de
massakamp tussen de jeugd van De
IJssel en Messemaker 1847 (zie pag.
20) was de laatste partij van Samir
Akrawi in Nederland. Zijn verblijfsvergunning werd niet verlengd en op 18
april keerde hij terug naar Irak.
Samir werd in januari 2008 lid van De
IJssel en deed dat jaar een aantal ronden mee in het Zilveren Dame toernooi
en de rapidcompetitie. Op 4 maart
speelde hij met succes voor het eerst
mee met De IJssel 1 tegen HIA. In het
VINK Top 12 toernooi van dat jaar eindigde hij op de tweede plaats. Vanwege psychische problemen bedankte
hij aan het einde van dat seizoen als
lid. Wel deed hij dat jaar weer mee aan
het Top 12 toernooi (zesde plaats) en
aan het begin van het seizoen 2009/10
meldde hij zich weer als lid. Met een
score van 7 uit 7 droeg hij maximaal bij
aan het kampioenschap van De IJssel
1. Naast de vele toernooien die hij,
toen inmiddels als lid van de Nederlandse Schaakfederatie, speelde deed
hij ook weer mee aan het Top 12 toernooi (opnieuw een zesde plaats) en
het toernooi om de Zilveren Dame,
waarin hij tweede werd achter HenkJan Evengroen. Met ingang van dit
seizoen koos hij vanwege zijn ambities
voor deelname aan de meesterklasse
van de landelijke competitie met het
eerste team van SO Rotterdam. Daarnaast bleef hij echter lid van De IJssel
en zagen wij hem terug als deelnemer
bij de rapidcompetitie en het toernooi
om de Zilveren Dame. Met het gedwongen vertrek kwam hieraan abrupt
een einde en ging ook zijn geplande
deelname aan het komende VINK Top
12 toernooi niet door.
Op 11 april, de laatste clubavond waar
hij aanwezig was, schudde hij vele
handen en noteerde e-mailadressen
van clubleden. Tot laat was hij aanwezig om afscheid te nemen van zijn
vrienden, de leden van De IJssel.
Samir, een sympathieke schaakvriend,
die voor wat de leden van De IJssel
betreft voor altijd in Moordrecht had
mogen blijven. Wij zullen hem missen.
Hieronder de laatste schaakactie van

Samir in Nederland. Een rapidpartijtje
tegen de jeugdleider van Messemaker
die niet veel meer speelt maar nog wel
internationaal meester is en hoog op
de ratinglijst staat. Samir komt huizenhoog gewonnen te staan, maar delft
door een misser toch het onderspit.
Tussen haakjes suggesties van Fritz.
Samir Akrawi (2216) - Peter Scheeren (2442)
Rapidpartij jeugdmassakamp,
11.04.2011
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Lf4 Lg7 4.e3 c5
5.c3 b6 6.Lc4 Lb7 7.Pbd2 0–0 8.Dc2
d6 9.h4 Pbd7 10.0–0–0 Tc8 11.Pg5
cxd4 12.exd4 e5 [12...Lxg2 13.Thg1
Ld 14. Pxd5 -+] 13.Le3 Pg4

Het beste voor zwart was nu, volgens
de computer, 18…g5, maar hij kiest
voor 18...Lh6 waarna wit compleet gewonnen staat. 19.hxg6+ Kg7 20.gxf5?
[20.Lxd7 Dxd7 21.g5 en wit wint. Na
Lxg5 volgt Th7 met damewinst.]
20...Pf6 21.Lxc8 Wint een kwaliteit,
maar geeft veel aanvalskansen weg.
Er waren betere zetten [21.d5 Th8
22.Pxe4 Pxe4 23.Dxe4 Tc7 24.Td2 Df6
25.Tdh2+-.] 21...Dxc8 22.Tdf1 Lxe3
23.Kb1 Th8 24.Txh8 Dxh8 25.Pc4
Dh3 26.De2?

14.Pxh7!? Pxe3 [14...Kxh7 15.h5 f5
16.hxg6+ Kxg6 17.dxe5 Pdxe5–+]
15.fxe3 Kxh7 16.h5 f5 17.Be6 e4?

Geen goede keus [beter 17...exd4
18.hxg6+ Kxg6], want wit kan nu met
18. hxg6 groot voordeel halen. 18.g4?
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De penning door La6 niet gezien en
hiermee verspeelt wit definitief zijn
kansen. Na Dd1 waren er nog mogelijkheden. 26...La6 27.Te1 Lh6 28.d5
Dxf5 29.b3 Dxd5 30.Th1 Dg5 31.Dd1
d5 32.Pd6 Ld3+ 33.Ka1 De5 34.Kb2
Dxd6 35.De1 Df4 36.Ka3 Kxg6
37.Tg1+ Kf7 38.Dd1 Ke6 39.Tg6
Dc1+ 40.Dxc1 Lxc1+ 41.Kb4 Kf7
42.Tg1 Le3 43.Tg3 Lc5+ 44.Ka4 e3
45.b4 e2 46.bxc5 e1D 47.Txd3 bxc5
0–1. (Aad)
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ijsseljeugd delft ook in revanchematch het onderspit
tegen messemakerjeugd
Voor de tweede maal in dit schaakseizoen nam de jeugd van De IJssel
het in een massakamp op tegen de
jeugd van het Goudse Messemaker.
Maar liefst 25 jeugdleden van Messemaker waren op 11 april naar Moordrecht gekomen voor dit jaarlijkse
treffen. Daar moesten de handen voor
uit de mouwen op de clubavond, maar
dankzij vele bereidwillige handen stonden borden en klokken op tijd gereed.
Met 19 deelnemers uit Moordrecht was
er niet voor alle Gouwenaren een
Moordrechtse tegenstander, dus
eigenlijk speelden de jeugdspelers van

De IJssel tegen de 19 beste jeugdschakers van Messemaker.
En dat deden ze lang niet slecht. Aan
de eerste tien borden was de score
5,5-4,5 met winstpartijen van Harm
Hoogeveen (1), Jeroen Box (2), Storm
Revet (5), Maikel Terlouw (6), Martijn
van Noort (7) en remise van Tim in ’t
Veld (9). Verlies was er voor Judie van
Eck (3), Neal Twigt (4), Carl Schiebroek (8) en Jean Fritz Boom (10). Op
de overige borden kwamen daar dankzij winst van Jent Imelman (13) en Sidney van der Hoek (16) en remise van
Jelt Jongsma (18) nog slechts 2,5 pun-
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ten bij. Joppe in ‘Veld (11), Silvan de
Berg (12), Bonne Jongsma (14), Max
van Vuuren (15), Kim de Rivecourt 17)
en Casper Liem (19) verloren hun partij. Dat bracht de stand op 8-11 voor
Messemaker.
Maar daarmee was de wedstrijd nog
niet afgelopen, want als extraatje nam
de sterkste schaker van De IJssel,
Samir Akrawi, het op tegen de sterke
Goudse jeugdleider, internationaal
meester Peter Scheeren. Na een
spannende strijd (zie partij pag. 19)
ging ook hier de winst naar Gouda en
werd de eindstand 8-12. (Mick/Aad)
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wonderbaarlijke ontsnapping in rsb spektakelpartij
Teo Huijzer en Léon Jacobse speelden
op 4 april in de wedstrijd tussen De
IJssel 1 en Messemaker 3 wel de
meest interessante partij van deze
avond. Aangemoedigd door de partij
van Judit Polgar, gepubliceerd in de
Volkskrant van zaterdag 2 april 2011
speelde Theo met zwart het Deens
gambiet zo scherp mogelijk tegen,
aldus het verslag op de website van
Messemaker. In die partij was overigens geen sprake van het Deens gambiet, maar kwam een Engelse opening
op het bord.
Hieronder de partij met commentaar
van Léon (wit) met tussen haken suggesties van Fritz
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.f4 d5 4.Dxd4 Pf6
5.e5 Deze opening is op zich niet helemaal correct, zeker niet in de varianten
die ik speel. Ik vind de stellingen die er
meestal ontstaan echter wel erg interessant, met veel dreigingen over en
weer. Erg is het wel dat ik hier een
forse fout maak, dezelfde als een paar
weken eerder tegen Ad Multem in de
bekercompetitie. Zwart komt nu beter
te staan door de dreigingen van Lc5
en Dh4 5...Pe4 6.Le3 Lc5 Sterker was
6. ... c5 omdat zwart dan met zijn pionnen definitief het centrum inneemt en
de zwarte loper sterker is dan de witte.
7.Dd3 Dh4+ 8.g3 Pxg3 9.hxg3

Ik heb hier de dreiging achter 9. ...
Dxg3 onderschat, ik dacht namelijk dat
ik wel uit de schaakjes zou lopen. Fritz
denkt daar heel anders over en zegt
dat het na 9. ... Dxg3+ 10. Kd2 d4 al
bijna afgelopen is voor wit. [ ‘De opening kostte mij veel bedenktijd’, aldus
Theo Huijzer op de Messemaker site,
‘toch had ik nog meer tijd moeten investeren. Dan had ik de variant verder
doorgerekend en de directe winst op
de 9e zet moeten vinden’].
Gelukkig bleek mijn tegenstander te
voorzichtig om voor het volle offer te
gaan en nam hij de toren. 9...Dxh1
10.Lxc5 b6 11.Lf2 0–0 Een lastige
stelling waar wit iets beter lijkt te staan,
mede door de slechte positie van de
zwarte dame. Het is echter moeilijk om
een goed plan te bedenken en een
foutje is snel gemaakt. [Fritz kiest hier
duidelijk voor ruil van de dame, direct
via 12.Df3 of later na 12.Pc3 c6 13.Le2
La6 14.Df3 of 12.le2 La6 13.Df3]
12.Pd2 La6 13.Db3 Lxf1 14.Pxf1
De4+ 15.Pe2 c5 16.Pd2 Dh1+ 17.Pg1
Pc6 18.0–0–0 Pa5 19.Da4 Ik dacht
wel een leuk valletje te zien met Lxc5,
maar mijn tegenstander ziet het ook en
nadat hij het goed verdedigd staat mijn
dame hier eigenlijk niet zo best.
19...d4 20.Pdf3 Ik wil op de één of andere manier toch proberen gebruik te
maken van de slechte positie van de
zwarte dame. Dit kost echter wel veel
zetten en de dame kan nog ontsnappen dus ik had dit beter ander aan
kunnen pakken. 20...Tac8 21.Le1 Pc6
22.Td2 Dh6 23.Db5 De6 24.Kb1 f6
25.exf6 gxf6 26.a3 Tfd8 27.Te2 Df5
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Langzaam maar zeker komen de
zwarte stukken steeds beter te staan,
terwijl ik maar een beetje heen en
weer zit te rotzooien zonder dat mijn
stukken duidelijk beter komen te staan.
28.Th2 [28.Dc4 Kg7 29.Ld2 Tc7
30.Kc1] 28…d3 29.cxd3 Txd3
30.Dc4+ Kg7 31.Tc2 Tcd8 [b5?]
32.Ph4 Dg4 33.Da4? [Pe2] Zwart krijgt
toch steeds meer de overmacht, zeker
nu er twee torens op de open lijn staan
en had op dit moment de partij kunnen
beslissen met 33. ... Dd1+ 33...Td1+
34.Tc1 Txc1+[b5] 35.Kxc1 Pd4
36.Dxa7+ Td7 Geheel volgens mijn
stijl had ik hier beter stoïcijns door kunnen slaan met 37.Dxb6. Dat creëert in
ieder geval meer dreiging dan weer
terug gaan naar a4. 37.Da4 b5 38.Da8
Pb3+ 39.Kb1

40…Dd1+? Zwart laat hier nogmaals
de winst uit de handen glippen, na 39.
Td1+ was het geforceerd mat. 40.Ka2
Nc1+ 41.Ka1 Mijn tegenstander is inmiddels in tijdnood gekomen (ongeveer 1 minuut op de klok) hij heeft in
ieder geval eeuwig schaak en ik ben
bang voor een geforceerde matcombinatie. Uit voorzorg bied ik daarom remise aan. Dit wordt aangenomen.
Achteraf een zure uitslag voor het
Messemakerteam, want met een halfje
meer waren zij aan degradatie ontsnap.
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strijd om clubtitel wacht spannende finale
Was er in voorgaande editie van IJsselschaak nog sprake van twee titelkandidaten nu na de 25e speelronde
zijn dat er nu vier. Naast Hans Lodeweges en Pim te Lintelo meldden ook
Frank Visser en Léon Jacobse zich nadrukkelijk als kanshebber voor de clubtitel van dit seizoen. Pim moest veel
terrein prijsgeven door nederlagen
tegen Frank (2x) en Léon. Wel winst
tegen concurrent Hans en Ad Multem.
Het was de enige nederlaag van Hans.
Die handhaafde zich op de eerste
plaats en deed vooral met zijn winstpartij tegen Léon goede zaken. Frank
moest tegen Léon een nul incasseren,
maar de dubbele zege tegen Pim zette
zoden aan de dijk. Léon en Pim hebben nu circa honderd punten achterstand op Hans. Met nog zes ronden te
gaan een forse achterstand, maar de
kaarten zijn nog niet geschud. Achter
het leidende viertal zijn Ad Multem en
Mick van den Berg kandidaat voor
plaats vijf en zes. Mick scoorde 3,5 uit
4 en werd daarmee niet alleen periodewinnaar van groep B, maar klom
ook acht plaatsen op de ranglijst. De
overige bestuursleden strijden met
Rien Duine om de overige plaatsen bij
de top tien. De voorzitter zette een
goed serie neer maar sneuvelde in de
enige partij die zijn voorganger
speelde. De secretaris was bijzonder
vredelievend en de penningmeester
boekte een 2,5-0,5 nederlaag tegen de
andere bestuursleden. Dat kostte hem
een paar plaatsen. Voor Leen Boonstra duurt het seizoen te lang. Na zijn
goede start scoorde hij nu maar een
halfje uit vijf partijen en zakte daardoor
vijf plaatsen. Hij is in puntenaantal Arie
Macdaniël en Hans Kortrijk nog net

voor. Arie klopte hem al in de onderlinge partij en zit hem op de hielen.
Ook Hans geeft niet veel puntjes weg
al is het winnen wel schaars. Naast
vier remise wist hij alleen tegen Teus
Boere het volle punt binnen te halen.
In deze achthonderd groep ook Aad
van der Meer, Teus Boere , Panc Vink,
Ronald Mandersloot en Frans Dubois.
De onderlinge volgorde kan in deze
groep nog wat wijzigen, maar veel zal
dat niet zijn. Ronald is wellicht een uitzondering, maar dan moet hij wel spelen en ook nog winnen. Vervolgens op
zo’n honderd punten daarachter het
viertal Lotte van der Wouden, Frank
Penders, Ton van Smirren en Jan Vink.
Lotte was daarvan de meest succesvolle met winst tegen Frank en Jan en
mooie remises tegen de hoger geplaatsten Hans en Panc. Alleen tegen
de aanvoerder van de staartgroep,
werd het een nul. Frank was weer
goed voor een aantal mooie partijen,
maar won alleen van Ton. Hij verloor
wel van Jan die met drie uit vier goede
zaken deed. Deelnemers uit de staartgroep is hij wel de baas, nu nog de
hoger geplaatsten. Vervolgens de
staartgroep met puntenaantallen van
600 tot 300. De deelname loopt uiteen
van een enkele tot alle ronden. Willem
pakte met vier uit zes hier de meeste
punten. Alleen tegen Teus, beduidend
hoger op de ranglijst, en tegen debutante Judie van Eck ging het mis. Voor
de overigen in de staartgroep was het
punten sprokkelen. Een uit drie voor
Marten Evengroen, die de pech had
dat hij bij toeval tweemaal zonder tegenstander bleef. Zijn achterstand op
Willem bleef daarmee ongeveer gelijk.
Bastiaan Rietveld won driemaal en

maakte daarmee wel wat van zijn achterstand goed. Peter Koolmees
speelde de meeste partijen maar
kwam daarin net niet tot een 50%
score. Naast twee remises bleef het bij
een enkele winstpartij tegen Marian
Schoonderwoerd. Marian won op haar
beurt ook een keer van Peter en daarnaast een puntje tegen Jaap van
Wasem. Voor de zieke Cor IJsselstijn
viel er weinig te schaken. Hij had nog
wel het genoegen Bastiaan te verslaan, maar verscheen daarna nog
maar eenmaal achter het bord voor
een partijtje tegen Jaap. Die won dat
partijtje, zijn eerste winstpartij, maar
dat was bijzaak. Dan waren er nog de
debutanten. Toekomstig
jeugdkam[pioen Harm Hoogeveen was
succesvol in zijn tot nu toe eerste en
enige competitiepartij en Judie won er
twee van de drie, dat geeft hoop voor
de toekomst.

20e competitieronde met op de voorgrond
Marten Evengroen tegen Willem Schouten
en Marian Schoonderwoerd tegen
Bastiaan Rietveld.

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

Hans Lodeweges (HL)
Frank Visser (FV)
Pim te Lintelo (PL)
Léon Jacobse (LJ)
Ad Multem (AM)
Mick vd Berg (MB)
Aad vd Berg (AB)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Gerard vd Wouden (GW)
Rien Duine (RD)
Frank vd Pavoordt (FvP)
Leen Boonstra (LB)
Arie Macdaniël (AMC)
Hans Kortrijk (HK)
Aad vd Meer (AvM)
Teus Boere (TB)
Panc Vink (PV)
Ronald Mandersloot (RM)
Frans Dubois (FD)

gr

resultaten van ronde 19 t/m 25

gt

avc na

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
A
B
B
B
C
C
C
A
C

PL 0, LJ 0,5, FV 0,5, AM 0,5, LJ 1
AM 1, PL 1, HL 0,5, LJ 0, PL 1
HL 1, FV 0, LJ 0, AvM 1, FV 0
HL 0,5, PL 1, FV 1, HL 0
FV 0, MB 0,5, HL 0,5
LB 1, AM 0,5, RD 1, SV 1
HK 0,5, SV 0,5, GW 0,5, RD 0,5
GW 0, AB 0,5, LB 1, MB 0
AMC 0,5, SV 1, LB 1, AB 0,5, RM 0
LB 0,5, MB 0, HK 0,5, AB 0,5

1x
-

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

MB 0, RD 0,5, GW 0, SV 0, AMC 0
GW 0,5, HK 0,5, LB 1
AB 0,5, AMC 0,5, LW 0,5, TB 1, RD 0,5
FD 0,5, PL 0, FD 1
PV 0,5, HK 0, WS 1,
TB 0,5, TS 1, LW 0,5
GW 1
AvM 0,5, AvM 0
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1x
2x
1x
1x
5x
1x
1x
1x
2x
5x
1x

start
rating
1762
1794
1810
1698
1746
1682
1586
1634
1666
1650
1824
1602
1618
1570
1505
1521
1537
1778
1553

club
rating
1886
1841
1823
1808
1754
1718
1621
1661
1650
1608
1737
1588
1577
1588
1532
1532
1488
1703
1516

waarde
cijfer
86
81
79
77
72
68
60
63
62
59
70
57
56
57
53
53
50
67
52

totaal
score
1388
1335
1289
1278
1138
1075
1009
1007
1005
954
934
914
890
868
852
821
810
807
802
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Lotte vd Wouden (LW)
Frank Penders (FP)
Ton v. Smirren (TS)
Jan Vink (JV)
Willem Schouten (WS)
Marten Evengroen (ME)
Judie van Eck (JE)
Harm Hoogeveen (HH)
Bastiaan Rietveld (BR)
Peter Koolmees (PK)
Marian Schoonderwoerd (MS)
Cor IJsselstijn (CIJ)
Jaap v Walsem (JW)

gr

resultaten van ronde 19 t/m 25

gt

avc na

D
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D

JV 1, HK 0,5, WS 0, FP 1, PK 1, PV 0,5
LW 0, TS 1, JV 0
PV 0, FP 0
LW 0, PK 1, ME 1, FP 1
JW 1, LW 1, ME 1, TB 0, MS 1, JE 0,
WS 0, JV 0, BR 1
MS 1, BR 0, WS 1
JW 1
CIJ 0, MS 1, PK 0,5, JE 1, JW 1, ME 0
MS 0, BR 0,5, JW 0,5, WS 0, JV 0, LW 0, MS 1
PK 1, BR 0, JE 0, JW 1, WS 0, PK 0
BR 1, JW 0
WS 0, PK 0,5, HH 0, MS 0, BR 0, CIJ 1

2x
1x
-

1x
1x
1x
1x
1x
-

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

start
rating
1425
1457
1441
1489
1409
1377

1335
1361
1329
1320
1338

club
rating
1421
1401
1409
1387
1270
1202
1286
1296
1006
1018
907
824
987

waarde
cijfer
46
45
45
44
37
34
38
39
26
27
23
20
25

totaal
score
706
702
673
664
561
502
441
436
422
404
359
319
280

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig ( * miv geen deelname vanwege k.o. bekerwedstrijd), avc=afwezig voor club, r=reglementair
Deelnemers die geen enkele competitiewedstrijd hebben gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.

Op basis van de ranglijst wordt ook na elke periode van zes speelronden een periodekampioenschap naar speelsterkte
vastgesteld. De deelnemers zijn hiervoor op basis van KNSB rating (1/9/2010) ingedeeld in vier groepen. Degene met het
hoogste aantal punten per groep wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die
aan het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
De prijswinnaars van de vierde periode: Léon Jacobse (A), Mick vd Berg (B), Panc Vink (C) en Lotte vd Wouden (D).

jeugddelegatie durft de strijd aan in spijkenisse
Met een grote delegatie ging De IJssel
op 16 april naar het gezellige De Kluyver Jeugdschaaktoernooi in Spijkenisse. Behalve een aantal die al
regelmatig aan een toernooi deelnemen waren er ook een paar voor wie
het de eerste kennismaking was met
een groot schaaktoernooi. Een toernooi
met een massale en sterke deelname.
Er werd dan ook door de deelnemers
van De IJssel meer verloren dan gewonnen. ‘Niet erg’ volgens jeugdleider
Gerard van der Wouden, ‘want de
jeugd doet ervaring op en zullen constateren dat ze er in de toekomst sterker door worden. Want ook van
verliezen steek je het nodige op’. Bovendien was het een gezellige dag,
waarbij naast de toernooiwedstrijden er
in de pauze mogelijkheid was om een
wedstrijd te spelen tegen een echte
meester of smullen van popcorn en een
suikerpin.
Er werd gespeeld in verschillende klassen, afhankelijk van de leeftijdscategorie. Klasse E was de laagste klasse en

daarin speelden de meeste spelers van
De IJssel. Hier werden 11 rondes gespeeld. Naast Neal Twigt die al een
flinke toernooi ervaring heeft, behoorden ook Jent Imelman en Kim de Rivecourt hier tot de 48 deelnemers. Beide
laatste jeugdspelers maakten direct al
indruk. Ze zijn nog maar een paar
maanden aan het schaken en konden
zich toch al behoorlijk weren. Jent
haalde 4,5 punt en Kim 3 punten. Een
prima resultaat! Neal scoorde 6 punten
en dat was in deze groep goed voor de
20e plaats. In klasse D speelde Silvan
de Berg en ondanks de hogere leeftijdsklasse waarin hij nu moet spelen
scoorde ook hij toch nog 2 punten uit 8
partijen. In de C-klasse speelden Marten Evengroen en Harm Hoogeveen
mee en dat is al een groep waarin op
een behoorlijk hoog niveau wordt geschaakt. Uit zijn 7 partijen scoorde Marten 3 en Harm 1,5 punten. Tenslotte de
B-klasse (28 deelnemers) waarin de
dames Judie van Eck en Lotte van der
Wouden speelden. Judie schaakt nog

maar een paar weken bij De IJssel en
daar zie je haar met de week sterker
schaken. Maar op dit toernooi en zeker
in deze groep ligt het niveau beduidend
hoger. Ze haalde uiteindelijk een half
punt binnen maar heeft wel erg veel
kunnen opsteken. Lotte speelt momenteel de sterren van de hemel. Met 4 uit
7 werd ze 11e en het beste meisje van
haar klasse en verdiende daarmee de
meisjesprestatieprijs. Nu waren er
maar drie meisjes in deze groep, maar
de nummer drie naast Judie en Lotte
was wel Angelique Osinga de RSBkampioene bij de B-jeugd dit jaar.
(Mick/Aad)

Lotte, uiterst links, bij de prijswinnaars van
de B-jeugd.

bijzondere partijmomenten
Er zijn soms van die momenten in een partij waarin een
zet tot een plotselinge winst leidt of de partij een geheel
andere wending geeft of hadden kunnen geven. Soms
kan een fraaie actie toch nog een remise resultaat bewerkstelligen. Ook dit jaar is er voor leukste/mooiste bij
IJsselschaak aangemelde partijmoment weer 20 euro te
verdienen.
Hiernaast de eerste aanmelding, een moment uit een
partij van Lotte van der Wouden tijdens het
J. de Kluijverjeugdtoernooi van Spijkenisse op 16 april.

Zwart heeft hier zojuist Td8 gespeeld. De
tegenzet van Lotte: Te7!!. De tegenstander ging daarna diep in gedachten en gaf
vervolgens de partij op.
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harm hoogeveen op weg naar jeugdtitel
De voorsprong van Harm Hoogeveen is inmiddels gegroeid tot circa 265 punten. Het
kampioenschap kan hem niet meer ontgaan. Helemaal ongeschonden kwam hij de
laatste tien ronden niet door. Een verliespartij en een bijna verliespartij tegen Storm, in
de tweede kon hij nog met pat aan een nederlaag ontsnappen, en ook eenmaal remise tegen Neal. In de strijd om plaats twee
is Neal inmiddels Storm gepasseerd. In onderlinge wedstrijden was hij hem tweemaal
de baas en eenmaal werd het remise. Storm
deed het wel beter tegen Harm, maar verloor ook tweemaal van Martijn. Beiden
moesten het afleggen tegen nieuwkomer
Judie, die net als de weer teruggekeerde
Jeroen nog een rol kunnen spelen in de
strijd om de podiumplaatsen. Voor Maikel
lijkt dit er niet in te zitten. Alle partijen tegen
zijn concurrenten werden verloren. Martijn

won inmiddels twee keer van Storm, dus
wie weet kan hij nog voor een verrassing
zorgen. Daarna volgt een grote middengroep aangevoerd door Carl. Hij is Tim, die
hij twee keer de baas was, inmiddels gepasseerd op de ranglijst. Tim trof het niet met
tweemaal Jeroen en Judie als tegenstanders, een maatje te groot voor hem. Jent is
inmiddels aardig gewend en weet van wanten. Slechts eenmaal verlies, tegen Joppe,
in deze periode. Nu nog partijtjes winnen
van hoger geplaatsten. Goed werk in deze
periode ook van Jean-Fritz. Max, Silvan,
Bonne en Mohammed staan nu achter hem
op de ranglijst. Maar de verschillen zijn gering. Mohammed had een redelijk makkelijk
programma. Alleen Neal was te sterk en ook
tegen Carl dolf hij eenmaal het onderspit.
Ook Joppe behoort inmiddels tot deze middengroep en kan goed mee. Hij scoorde 5

uit 7, alleen tegen Jean Fritz en Max moest
hij een nul incasseren. Silvan, Max en
Bonne waren met respectievelijk 3,5 uit 10,
3 uit 10 en 2,5 uit 8 duidelijk minder op dreef
deze periode. Dat kostte een aantal ranglijstplaatsen. Sydney weet met tegenstanders uit het onderste deel van de ranglijst
inmiddels wel raad. Tegen mede-nieuweling
Jent bleek echter te sterk, tweemaal een
nul. Daarnaast wel winst tegen Silvan en remises tegen Bonne en Max. Onderin zijn de
puntjes duur. Ze moeten vooral in de onderlinge partijtjes verdiend worden. Oliver pakte
er drie tegen Casper, Jelt en Tarik en ook
Kim won van Casper (2x) en Jelt. Tweemaal
winst was er voor Jelt tegen Tarik en Casper
won een keer van Jelt. Voor Tarik, die nog
maar weinig speelde, bleef de teller op nul
staan. Hij moet eerst nog wat meer lessen
achter de rug de rug hebben.

De stand na 29 speelronden:
score
897,5
633,5
554,2
514,4
512,7
506,5
503,3
438,5
404,5
373,3
373,0
367,5
366,0
348,0
321,5
314,5
301,5
231,7
220,0
190,5
184,0
149,3

1. Harm Hoogeveen (C)
2. Neal Twigt (E)
3. Storm Revet (D)
4. Judie van Eck (B)
5. Maikel Terlouw (C)
6. Jeroen Box (C)
7. Martijn van Noort (F)
8. Carl Schiebroek (D)
9. Tim in ’t Veld (D)
10. Jent Imelman (E)
11. Jean Fritz Boom (D)
12. Mohammed Karrouni (E)
13. Joppe in ’t Veld (G)
14. Silvan de Berg (D)
15. Max van Vuuren (D)
16. Bonne Jongsma (D)
17. Sydney van der Hoek (E)
18. Oliver Sietsma (D)
19. Kim de Rivecourt (E)
20. Jelt Jongsma (G)
21. Casper Liem (F)
22. Tarik Karroumi (H)

wd
27
29
28
4
25
6
25
27
26
9
27
23
26
27
26
24
11
12
21
7
20
5

w
21
16
14
4
11
5
12
11
10
6
11
10
10
9
10
8
5
4
7
2
3
0

r
4
4
2
0
3
0
3
4
4
2
3
2
6
3
2
3
4
1
2
1
5
0

v
2
9
12
0
11
1
10
12
12
1
13
11
10
15
14
13
2
7
12
4
12
5

Silvan (l) tegen Tim.

Martijn (l) tegen Maikel.

ijsseljeugd haalt niveau op in
strijd 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, tweemaal 2e,
3e en 4e klasse. Na de degradatie in de
tweede ronde was alles gericht op de terugkeer naar de tweede klasse. Maar in de

derde ronde op 10 februari in de speelzaal
van Messemaker in Gouda kon ternauwernood worden voorkomen dat het team opnieuw degradeerde. De vaste teamspelers
Marten Evengroen en Maikel Terlouw
waren met vakantie en voor hen speelden
Storm Revet en Carl Schiebroek. Samen
met Lotte van der Wouden en Harm Hooge-

Eindstand klasse 3b, ronde drie:
1. Dordrecht
2. Nieuwerkerk
3. De IJssel
4. CSV

5
3
3
1

7,5
6,5
6,0
4,0

xx
1,5
2
1

2,5
xx
2
1

2
2
xx
2

3
3
2
xx
Startklaar voor de
derde ronde.
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veen werd tegen alle drie de tegenstanders
een gelijkspel binnengehaald. Daarin hadden Lotte met de maximale score 3 uit 3 en
Harm met 2 uit 3 het belangrijkste aandeel.
Storm won eenmaal maar dat had eigenlijk
tweemaal moeten zijn, want in zijn partij
tegen CSV stond hij erg veel materiaal voor
maar zag hij mat achter de paaltjes over het
hoofd. Carl scoorde geen enkel punt. Hij
moest duidelijk wennen. Ook hij had in de
laatste partij goede kansen die hij helaas
niet kon verzilveren omdat hij mat over het
hoofd zag.
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In de vierde ronde op 11 maart in Sliedrecht
een nieuwe poging. Het team was weer
compleet, dus nu met Maikel en Marten en
voorts als vijfde man, Jeroen Box. Ondanks
dat een aantal spelers klaagden over de
speelomstandigheden (klein, warm, onrustig) lukte het ditmaal wel. Vooral Lotte had
er last van en haalde met moeite twee punten uit drie wedstrijden. Harm was prima op
Eindstand klasse 3b, ronde vier:
1. De IJssel
2. Spijkenisse 2
3. Klim-Op 3
4. Charlois Europoort

5
4
3
0

8,0
6,5
6,5
3,0

xx
1
2
1

Na in de vorige ronde gepromoveerd te zijn,
moest het team op 15 april in de vijfde
ronde in Rotterdam weer in de tweede
klasse aantreden. Ook nu weer een vijftal
met Storm als invaller voor Harm. In de eerste speelronde ging het team er al flink in.
Lotte had een erg sterke tegenstander
maar kon geconcentreerd het punt binnenhalen en ook Storm pakt direct al een punt.
Marten stond er eveneens prima voor maar
moest helaas toch nog verlies incasseren

dreef en scoorde honderd procent uit zijn
twee partijen. Jeroen bleek een welkome
versterking voor het team en ook hij
scoorde 2 uit 2. Marten was de eerste twee
partijen in topvorm en hij won met schitterend aanvallend spel met gemak allebei zijn
partijen. Dat bleek slecht voor zijn concentratie in de laatste partij. Hij werd in de opening verrast en kwam materiaal achter en

3
xx
1,5
1

2
2,5
xx
1

verloor, 2 uit 3 dus. Maikel had met 0 uit 2
een teleurstellende score. In zijn eerste partij overzag hij in een glad gewonnen stelling
dat zijn tegenstander, die al door de vlag
was gegaan, hem 'mat achter de paaltjes'
kon geven. Dat verstoorde ook zijn concentratie in de daar snel op volgende tweede
partij.

3
3
3
xx

Het team in actie in
de vierde ronde.
en het zelfde gold voor Maikel die wel een
mooie partij speelde. Een mooie 2-2 dus.
Maar de tweede speelronde was fantastisch. Maikel speelde een prachtige partij
maar ging met te weinig stukken ten aanval
en daardoor sloeg zijn aanval niet door en
moest hij verlies incasseren. Zowel Marten
als Jeroen wonnen echter hun partij en toen
slaagde een super spelende Lotte erin om
met een prima partij de 3-1 overwinning uit
het vuur te slepen. De laatste ronde was

tegen de favorieten, het team van het
Goudse Messemaker. Lotte en Marten hadden aan de eerste borden sterke tegenstanders en konden het niet redden. Maar aan
de onderste twee borden haalden zowel Jeroen als Storm het volle punt binnen. Door
dit mooie 2-2 gelijkspel eindigde het team
op de tweede plaats en mogen ze het in de
slotronde dus nog een keer in deze klasse
proberen.

Eindstand klasse 2a, ronde vijf:
1. Messemaker 1847
2. De IJssel
3. RSR Ivoren Toren
4. Dordrecht
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(Gerard/Mick/Aad)

zaterdag 21 mei 16e vink
top 12-toernooi
Zaterdag 21 mei organiseert De IJssel
de 16e editie van het VINK Top 12
schaaktoernooi. Ook dit jaar dus weer op
de schaakkalender dankzij de sponsoring van Bouwbedrijf Frans Vink & Zn uit
Moordrecht. Opnieuw een regionale
schaakhappening met 64 deelnemers uit
de Zuidplasregio die uitkomen in de invitatiegroep, de kandidatengroep, de jeugd
top 12, de verenigingsvierkamp en de
strijd om de ‘beste Vink’ tussen de familieleden van de sponsor.
In de invitatiegroep voor het toernooi van
2011 weer een aantal bekende gezichten, maar daarnaast ook enkele debutanten. Een aantal toppers waren verhinderd Marcel Glissenaar, Erik Hennink en
Jesse van Elteren konden van de uitnodiging geen gebruik maken. Bij De IJssel
moeten zowel de clubkampioen van
2010 Pim te Lintelo als de nummer twee
Frank Visser verstek laten gaan. Samir
Akrawi moest voor de speeldatum terugkeren naar Irak. Er waren echter goede
vervangers voorhanden. Van Moerkapelle komen clubkampioen Gerard van
Ommeren (winnaar 2001), Wouter Vroe-

gindeweij en Arian de Bruijne (winnaar
kandidatengroep 2010), van WSV clubkampioen Ronald Dannis en Arjan Hennink, van Nieuwerkerk a/d IJssel
clubkampioen Léon Willemen en Jos van
der Kaap en van De IJssel rapidkampioen Léon Jacobse. Tot de deelnemers
behoren voorts de clubloze titelverdediger Gerard Nieuwenkamp (ook winnaar
2005), Jan Evengroen (winnaar 1998,
2000 en 2009) en Henk-Jan Evengroen
uit Moordrecht beiden spelend bij Messemaker 1847 in Gouda en Dick Brus uit
Nieuwerkerk a/d IJssel die speelt bij
Krimpen a/d IJssel.
In de kandidatengroep treden Justin Jacobse, Hans Lodeweges, Ad Multem en
Sjaak in ’t Veld namens De IJssel in het
strijdperk tegen Jeroen Eijgelaar, Rob
Hoogland, Edo Pouwelse en Cees Klein
van Nieuwerkerk a/d IJssel en Bert van
der Knaap, Wim Mulder, Albert Prins en
Hans van Woudenberg van WSV. Van
Moerkapelle waren voor deze groep
geen liefhebbers.
In de verenigingsvierkamp moet het viertal van De IJssel Leen Boonstra, Hans
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Kortrijk, Aad van der Meer en Lotte van
der Wouden het opnemen tegen Kevin
Bakker, Freek Hofman, Jan Noorland,
Jurian van de Waal en Jojanneke Weijermars van Moerkapelle, Hans Dijkers,
Han Everaars, Leen Klein en Willem van
der Wel van Nieuwerkerk a/d IJssel en
het Waddinxveense viertal Nico Dannis,
Theo Goor, René Kleiweg en Chris
Kogel.
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Bas, Bauke, Frans jr, Frans sr, Frits,
Henk, Jan, Machiel, Merijn, Michel, Panc,
en Peter Vink zijn de Vinken die in de
VINK groep strijden om de ‘beste Vink’.
De deelnemers aan de jeugdgroep zijn
nog niet bekend.

Het toernooi vindt weer een gastvrij onderdak in Gebouw “De Zespunt”, Molenlaan 1a te Moordrecht. De invitatie- en
kandidatengroep starten om 10.30 uur.
Om 13.00 uur beginnen de jeugdgroep
en de VINK groep en vanaf 13.15 uur

komen ook de vierkampers in actie. De
prijsuitreiking, zal naar verwachting rond
17.00 uur plaatsvinden. Wethouder Jan
Verbeek van de gemeente Zuidplas zal
dan de wisselbeker uitreiken aan de toernooiwinnaar.

het top 12-podium 1995-2011
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ben van Geffen (M)
Dirk Hoogland (N)
Jan Evengroen (Mm)
Dirk Hoogland (N)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard v. Ommeren (M)
Ben van Geffen (M)
Marcel Glissenaar (K)
Dick Brus (K)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Ben van Geffen (M)
Ben van Geffen (Mm)
Jesse van Elteren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Gerard Nieuwenkamp (N)

Dirk Hoogland (N)
Barthold Jansen (W)
Gerard van Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)
Ben van Geffen (M)
Dirk Hoogland (K)
Theo van Herk (IJ)
Dick Brus (K)
Ben van Geffen (M)
Ben van Geffen (M)
Gerard Nieuwenkamp (N)
Jan Evengroen (IJ)
Samir Akrawi (IJ)
Arjan Hennink (W)
Gerard v. Ommeren (M)

Dick Bac (M)
Gerard v. Ommeren (M)
Dirk Hoogland (N)
René Ordelman (Mm)
Dirk Hoogland (N)
Jesse van Elteren (M)
Jan Evengroen (IJ)
Ben van Geffen (M)
Marcel Glissenaar (K)
Dick Bac (M)
Erik Hennink (W)
Gerard v. Ommeren (M)
Jan Evengroen (IJ)
Gerard v. Ommeren (M)
Jan Evengroen (Mm)

K = sv. Krimpen a/d IJssel, M = sv. Moerkapelle, Mm = sv. Messemaker 1847, N = sv. Nieuwerkerk a/d IJssel,
IJ = sv. De IJssel, W = Waddinxveense Schaakvereniging

henk-jan evengroen topfavoriet in zilveren dametoernooi
met recordbezetting
Met 39 deelnemers startte het 46e toernooi
om de Zilveren Dame, een recorddeelname
sinds de start van het toernooi in 1965.
Onder de deelnemers uiteraard veel leden
van De IJssel maar daarnaast ook een aantal liefhebbers van naburige verenigingen
en enkele huisschakers.
Voor het eerst is het toernooi gesplitst in
twee groepen. In groep A, rating hoger dan
1550, plaatsen de acht hoogst geplaatsten
na drie ronden zich voor de finalegroep die
speelt om de Zilveren Dame trofee. De overigen spelen dan de laatste drie ronden verder met de deelnemers uit groep B om de
Hoekveldtrofee.
In elke speelronde spelen de deelnemers
drie partijen tegen dezelfde tegenstander
met een speelduur van respectievelijk 60, 20
en 5 minuten, goed voor 4, 3 en 2 punten.
Per duel zijn er dus 9 punten te verdienen.
In groep A bracht de loting al in de eerste
ronde enkele duels tussen kanshebbers.
Titelverdediger Henk-Jan Evengroen, die
speelt bij Messemaker 1847 in Gouda,
kreeg te maken met de kersverse rapidkampioen Léon Jacobse. Met een 7,5-1,5
overwinning liet hij zien dat hij ook ditmaal
voor de hoofdprijs gaat. Maar ook zijn voornaamste concurrenten deden niet voor hem
onder. Samir Akrawi klopte Ad Multem met
9-0 en die score was er ook voor Frank Visser tegen Aad van den Berg. Moerkapellenaar Michiel Rensen gaf Pim te Lintelo
goed partij, maar verdiende toch alleen bij
het snelschaken een puntje, hier dus 8-1.
Een andere Moerkapellenaar, Kevin Bak-

ker, boekte tegen Hans Lodeweges zowel
in de uurpartij als bij het snelschaken een
remise, een prima prestatie gezien het ratingverschil. Goed schaakwerk was er ook
van Bernard Evengroen, die net als zijn
broer speelt bij Messemaker 1847. Hij
klopte Gerard van der Wouden met 7-2.
Waddinxvener Theo Goor won een spannend duel tegen Hans Kortrijk met 5,5-3,5
en ook bij een andere Waddinxvener, Ton
van Nieukerke, tegen Mick van den Berg
ging het gelijk op. Hier trok de IJsselspeler
met 5-4 aan het langste eind. Sjaak in ’t
Veld was tegen Leen Boonstra de sterkste
in de uurpartij maar dolf het onderspit bij
het kortere denkwerk, 5-4 voor Boonstra
dus. Arie Macdaniël tenslotte trok tegen
Rien Duine verrassend met 9-0 aan het
langste eind.
In groep B was er een verrassende 5-4
overwinning voor jeugdspeelster Judy van
Eck tegen Waddinxvener René Kleiweg.
Eenzelfde uitslag was er voor Frank Penders tegen Jan Vink. In deze groep driemaal een 9-0, voor Panc Vink tegen Peter
Koolmees, voor Teus Boere tegen Marian
Schoonderwoerd en voor Willem Schouten
tegen huisschaker Cees van de Heuvel.
Een puntje was er voor Marten Evengroen
tegen Aad van der Meer en Anita van Eck
bleef tegen Frans Dubois steken op 1,5
punt. Ton van Smirren verloor tegen Bastiaan Rietveld de uur partij maar won de overige twee en zegevierde dus met 5-4.
Jerome Jacobse tenslotte verloor met 2-7
van Lotte van der Wouden. Alleen bij het
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snelschaken was hij de sterkste.
Met in de tweede ronde in groep A opnieuw
een 9-0 zege, nu tegen Frank Visser, pakte
Samir Akrawi met een honderd procent
score de leiding met drie punten voorsprong
op zijn grootste concurrent titelverdediger
Henk-Jan Evengroen. Die klopte Pim te Lintelo met 7,5-1,5. Alleen in de rapidpartij
werd het remise. Een prima resultaat was er
ook voor Bernard Evengroen. Hij boekte
een 5-4 zege tegen Hans Lodeweges die bij
het snellere schaakwerk het onderspit dolf.
Zowel Léon Jacobse als Ad Multem namen
met een 9-0 overwinning respectievelijk
tegen Gerard van der Wouden en Michiel
Rensen revanche voor hun forse nederlaag
uit de eerste ronde. Een 9-0 was er eveneens voor Leen Boonstra tegen Theo Goor
en ook Ton van Nieukerke deed met 7-2
tegen Sjaak in ’t Veld goede zaken. Mick
van den Berg won met 5,5-3,5 van Kevin
Bakker en eenzelfde score was er voor Aad
van den Berg tegen Rien Duine.
In groep B verspeelde Panc Vink tegen
Teus Boere slechts een puntje met remise
bij het snelschaken en behield daardoor de
eerste plaats. Die moet hij wel delen met
Aad van der Meer die tegen Willem Schouten een 9-0 in de wacht sleepte. Die maximale score was er ook voor Jerome
Jacobse tegen Jaap van Walsem en voor
Marten Evengroen tegen Anita van Eck.
René Kleiweg verraste Jan Vink met spectaculair openingsspel. Alleen in de rapidpartij kon die nog met remise ontsnappen.
Spannend was het bij Lotte van der Wou-
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den tegen Frans Dubois. Bij de uur- en rapidpartij werden de punten gedeeld en
dankzij winst bij het snelschaken trok de
jeugdspeelster met 5,5-3,5 aan het langste
eind. Winst was er ook voor de tweede
jeugdspeelster, Judie van Eck. Zij klopte
Bastiaan Rietveld met 5-4. Frank Penders
liet zich tegen Ton van Smirren in de uurpartij de kaas van het brood eten. Door winst in
beide andere partijen won hij het duel toch
nog met 5-4. Marian Schoonderwoerd tenslotte was de sterkste in het rapidonderonsje. Zij won alle vier haar partijen en
verdiende daarmee negen punten. Cees
van den Heuvel won tweemaal en de derde
deelnemer Peter Koolmees was met vier
nederlagen het kind van de rekening.
Samir Akrawi behoorde met Henk-Jan
Evengroen tot de favorieten voor de eindzege. In deze derde ronde zou de onderlinge confrontatie plaatsvinden. Die kwam
er echter niet omdat Samir juist op deze
dag moest terugkeren naar Irak. Voorts verschenen deze ronde ook twee andere toppers van de IJssel, Hans Lodeweges en
Pim te Lintelo niet achter het bord. De kanStand na de 3e ronde:

sen van Henk-Jan op prolongatie van zijn
titel zijn daardoor fors gestegen. Met een 90 tegen Theo Goor liet hij daar geen twijfel
over bestaan. Broer Bernard moest het opnemen tegen Ton van Niekerke. Ook hier
werd het 9-0 maar in het voordeel van de
Waddinxveense gast. Voor Léon Jacobse,
die al eerder de strijd aanbond met HenkJan, is het afwachten of die ergens nog wat
punten verspeelt. Zelf deed hij dit met een
9-0 tegen Mick van den Berg niet. Ad Multem en Frank Visser waren in hun duel aan
elkaar gewaagd. Frank won de uurpartij, Ad
de rapidpartij en bij het snelschaken werden de punten gedeeld. Resultaat 5-4 voor
Frank. Sjaak in ’t Veld had tegen Kevin
Bakker een forse winst nodig. Winst in de
uurpartij was een goede stap op weg, maar
daarna volgde een remise en verlies bij het
snelschaken, eindstand 5,5-2,5. De overige
duels in groep A waren alleen van belang
voor het puntentotaal in de strijd om de
Hoekveldtrofee en niet meer voor kwalificatie bij de laatste acht. Bruidegom Hans
Kortrijk verdiende tegen Aad van den Berg
zes punten door wint in de uurpartij en bij

60 min
20 min
Groep A
1. Henk-Jan Evengroen
12
6
2. Ton v. Nieukerke
10
6
3. Léon Jacobse
8
7,5
4. Theo Goor
6
4,5
5. Frank Visser
8
3
6. Ad Multem
4
6
7. Arie Macdaniël
4
3
8. Hans Lodeweges
6
3
9. Bernard Evengroen
4
6
10. Sjaak in 't Veld
8
1,5
11. Hans Kortrijk
6
1,5
12. Pim te Lintelo
4
4,5
13. Mick vd Berg
6
4,5
14. Kevin Bakker
2
3
15. Leen Boonstra
0
7,5
16. Aad vd Berg
4
4,5
17. Gerard vd Wouden
0
5,5
18. Rien Duine
0
5
19. Michiel Rensen
0
0
Groep B
1. Panc Vink
8
9
2. Aad vd Meer
12
6
3. Lotte vd Wouden
8
7,5
4. Frank Penders
4
9
5. Marten Evengroen
4
6
6. Ton v. Smirren
4
8,5
7. Judie v. Eck
8
6
8. René Kleiweg
8
1,5
9. Jerome Jacobse
4
3
10. Frans Dubois
6
3
11. Willem Schouten
4
3
12. Teus Boere
4
3
13. Marian Schoonderwoerd
0
9
14. Bastiaan Rietveld
6
0
15. Anita v. Eck
0
8
16. Peter Koolmees
4
3
17. Jan Vink
4
1,5
18. Cees vd Heuvel
0
4,5
19. Jaap v. Walsem
0
0
* Nog te spelen: Frans Dubois - Teus Boere.

uit de media
Voor het eerst sinds lange tijd ontbraken na
de KNSB speelronde op 12 februari de resultaten van de twee Messemaker teams
op de RSB-website. De Messemaker hosanna bleef beperkt tot het wederom uitstekende resultaat van het vijfde team dat

5 min
6
4
4
4
3
3
2
1
2
2
2
1
0
5
2
0
2
2
1
5
3
4
6
5
2
0
4
4
2
2
3
0
2
0
0
0
2
0

het snelschaak. De rapiddriekamp tussen
Rien Duine, Leen Boonstra en Gerard van
der Wouden werd gewonnen door Gerard
met 2,5 uit 4. Leen werd tweede met 2 punten en Rien derde met 1,5 punt.
Ook de B-groepers gaan met de afvallers
uit groep A vanaf de vierde ronde strijden
om de Hoekveldtrofee. De koplopers hebben hier vooralsnog de beste uitgangspositie. Het belangrijkste duel om die koppositie
was de match tussen Aad van der Meer en
Panc Vink. Aad won de uur partij, maar
Panc beide andere en hij won dus met 5-4.
Met een 7-2 tegen René Kleiweg mengde
ook Lotte van der Wouden zich in de strijd
om de podiumprijzen. Voorts deed Frank
Penders met een 9-0 tegen Bastiaan Rietveld eveneens goede zaken. Marten Evengroen was Judie van Eck de baas bij het
snellere werk, maar verloor wel de eerste
en duurste partij. Huisschaker Cees van
den Heuvel was tegen Peter Koolmees alleen bij het snelschaken de beste. Anita van
Eck tenslotte was met 3 uit 4 de sterkste in
een rapiddriekamp met Ton van Smirren
(2,5 pnt) en Jan Vink (0,5 pnt).

afw

4
2
2
2

2

2
2
2

1,5
4

24
20
19,5
14,5
14
13
13
12
12
11,5
11,5
11,5
10,5
10
9,5
8,5
7,5
7
3
22
21
19,5
19
1
14,5
14
13,5
13
11*
11
10*
11
8
8
7
7
6,5
4

in de derde RSB klasse alweer wist te zegevieren. Wellicht vond de webmaster dat
hij dit wel aan de auteur van het verslag,
IJsselvoorzitter Gerard van der Wouden,
verplicht was.
Lange tijd was het computerprogramma
Rybka het sterkste programma op schaakgebied. Onlangs, in februari, werd Rybka
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Het duel Anita van Eck - Frabs Dubois.

Henk-Jan Evengroen (l) en RenéKleiweg in
actie tegen Léon Jacobse en Judie van Eck.

Hans Kortrijk (l) tegen Theo Goor en Hans
Lodeweges tegen Kevin Bakker.
met 23,5-16,5 geklopt door het programma
Houdini van de Belgische programmeur
Robert Houdart. De naam Houdini is gekozen omdat het programma opmerkelijk
goed is in het verdedigen en het ontsnappen uit slechte posities. Het programma
kan gratis worden gedownload op
www.cruxis.com. (Andy Soltis, New York
Post 19/2)
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In NIC 2010/8 eindigt een artikel van Genna
Sosonko over Tigran Petrosian, de man die
in 1963 regerend wereldkampioen Botwinnik versloeg en daarmee de negende wereldkampioen in de schaakgeschiedenis
werd, met de begrafenis van de beroemde
Rus: ‘Hij werd begraven op het Armeense
kerkhof in Moskou. Op het laatste moment
besloot men een schaakspel in de kist bij te
voegen. Het idee ontstond spontaan, niemand had er een bij de hand en men nam
het eerste het beste spel wat voor handen
was. Drie dagen later was het graf opengemaakt en het schaakspel verdwenen uit het
graf. De dieven hadden gedacht dat de
stukken van goud waren.’
In de Grand Slam finale in Bilbao eindigde
de partij Shirov-Carlsen met een eindspel
van dame tegen drie lichte stukken na 174
zetten in remise dankzij de 50 zetten regel
(Een partij is remise wanneer er de laatste
50 zetten geen pion is verzet en niets is geslagen.). Carlsen zei dat hij alle mogelijke
zetten wilde proberen, omdat het de dag
erna toch een rustdag was. (NIC 2010/8)
Hoeveel mogelijke stellingen bestaan er in
het schaakspel?, was op 16 maart de vraag
op de schaakkalender 2011. Dat zijn er erg
veel zo bleek uit het antwoord op de achterzijde. Na de eerste zet van wit heeft zwart
16 pionzetten en 4 paardzetten ter beschikking, 20 in totaal dus. Het aantal mogelijkheden na de eerste zet van wit én zwart
bedraagt 400. Na wits tweede zet is dat
aantal al naar 29.200 gestegen en na
zwarts antwoord tot 2.131.600. Vier zetten
voor wit en zwart leveren al
318.979.564.000 verschillende mogelijkheden op. Berekeningen veronderstellen
dat het totale aantal mogelijke stellingen in
het schaakspel een getal omvatten van tien
met veertig nullen.
Jaren lang behoorde de Russische grootmeester Mark Taimanov tot de wereldtop.
Niet alleen als schaker, maar ook als concertpianist. Als schaker raakte hij in 1971 in
Rusland in ongenade na een 6-0 nederlaag
in een kandidatenmatch tegen Fischer. Op
7 februari werd hij 85 jaar en dat was goed
voor een aantal interviews waarbij hij ook
zijn mening gaf over het huidige (top)
schaak. Over de rol van computers: ‘De
analyse is uit het schaakspel verdwenen.
Die rol heeft de computer over genomen.
Het creatieve aspect is gesmoord. Nu is het
hoofdzakelijk spektakel. Men speelt op snelschaak tempo. Er is geen analyse van posities. Je kan thuis naar de partij kijken wat
hetzelfde is als naar een opgenomen opera
luisteren in plaats van naar het theater
gaan. De media schenken vooral aandacht
aan opspraak gevende gebeurtenissen.’ En
over het verlies aan status van de schaaksport: ‘Wij spraken net over Wijk aan Zee,
maar vertel mij eens, is er een krant in ons
land die er over schreef? Of vraag voorbijgangers op straat wie er op het ogenblik
wereldkampioen is? Ik ben er zeker van dat
de meerderheid van de mensen alleen
maar hun schouders ophaalt. Maar als Botwinnik een theater binnenging stond het publiek op en applaudisseerde.’ (Chess in
Translation, 15/2)

Jeugdtalenten die de wereldkampioen verslaan is opmerkelijk nieuws. De overwinningen van twee Oezbeekse talenten, de 10
jarige Temur Igonin en juniorenkampioene
Hulkar Tokhirzhanova op 28 maart in Tasjkent haalde dan ook vele nieuwspagina’s.
Wat er bij de meeste berichten niet bij stond
was dat het een simultaanwedstrijd betrof
met 20 deelnemers, die eindigde met 15-5
zege voor Anand. Naast de twee verloren
partijen eindigden er nog zes met remise.
Anand speelde in Tasjkent een vriendschappelijke rapid match tegen de voormalige FIDE wereldkampioen Kasymdzhanov
die door hem met 3,5-0,5 werd gewonnen.
De schaakmatch en simultaanwedstrijden
door beide grootmeesters waren georganiseerd door de schaakfederatie van Oezbekistan en het Cultuur en Kunst Forum van
het Oezbekistan Fund met als doel promotie van de schaaksport in Oezbekistan met
name bij de jeugd.
Chess Base News meldde op 21 maart dat
de Frans Schaakbond grootmeesters Sebastien Feller en Arnaud Hauchard and Internationaal meester Cyril Marzolo heeft
geschorst vanwege bedrog tijdens de
Olympiade Khanty-Mansiysk in september
vorig jaar. De bond acht bewezen dat bij
partijen van Feller zetten, na computerraadpleging op afstand door Marzolo, via SMS
uit Nancy werden doorgegeven aan teamcaptain Hauchard. De teamcaptain gaf vervolgens de zetten door aan Feller. Om
dergelijke bedriegerijen onmogelijk te
maken wordt o.a. overwogen het doorgeven van partijen via internet met een kwartier te vertragen.
De uitslagen van de vierde klasse zaterdagmiddagvoetbal vind je nog wel op de sportpagina’s, maar voor de uitslag van het
Europees kampioenschap schaken ben je
aangewezen op internet. Het 12e kampioenschap vond eind maart plaats in het
Franse Aix les Bain. Na 11 ronden eindigden vier deelnemers met 8,5 punten op de
eerste plaats. De van toepassing zijnde tiebreak regels bepaalden vervolgens de volgorde. De Rus Vladimir Poitkin werd eerste,
de Pool Radoslaw Wojtaszek tweede, de
Hongaarse Judith Polgar derde en Alexander Moiseenko uit Oekraine vierde. De
nummers 1 t/m 26 kwalificeerden zich voor
de strijd om de World Cup in KhantyMansiysk in August-September van dit jaar.
Daarbij waren geen Nederlanders, de
hoogst geplaatsten Dimitri Reinderman en
Jan Smeets scoorden 7 punten en werden
daarmee respectievelijk 46e en 55e.
Fischer relikwieën blijven hot items voor
verzamelaars en zijn om die reden waardevol. Het AD berichtte op 11 april dat de
schaaktafel waar op hij in 1972 in Reykjavik
zijn eerste drie partijen om het wereldkampioenschap speelde tegen Spasski op een
veiling voor 53.400 euro werd verkocht. Er
werden drie van deze tafels gemaakt en
deze tafel werd na de derde partij voorzien
van de handtekeningen van beide spelers
cadeau gedaan aan de voorzitter van de
IJslandse schaakbond.
Na getuige geweest te zijn van de wedstrijd
tussen SO Rotterdam 5 en Charlois Euro-
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poort 6 kon Ronald Damhuis de topscorersprijs, een fles Schotse whiskey, uitreiken
aan Adri Helfrich van SO Rotterdam. Hij
was de enige die in deze RSB competitie 7
uit 7 wist te scoren. ‘Daarna bleef het nog
lang gezellig in de Orient.’ aldus Damhuis
op de RSB website, ‘Aparte bediening aldaar want toen ik een portie bitterballen bestelde, kreeg ik een bord met gehaktballen.
Daarmee probeerde ik Andre Osinga nog
om te praten om de Hutton-delegatie
samen te stellen maar dat lukte maar half.
Ook bij de vraag om een nieuwe penningmeester en een jeugdleider keken alle gastjes naar boven. Nu ook Sander (de huidige
competitieleider Sander Groot) verkast,
wordt de spoeling dun. Het heeft ook zijn
voordelen want als ik straks als enige over
ben in het bestuur, kan ik eindelijk onze
overmatige reserve eens gaan reduceren.
Scotland, make your breast maar wet’.
In het AD van 4 april verscheen onderstaande dagschaakopgave:

Zwart aan zet wint hoe?
Dat lijkt niet zo moeilijk, immers na het dubbele torenoffer 1…Txh2 2.Lxh2 Txh2 3.
Kxh2 staat wit na 3…Dh4 mat. Verrassing
de volgende dag toen de krant als oplossing
gaf: 1…Dxg3 2.Dxd5 Txd5 3.fxg3 Txh2 mat
??? Op een reactie aan auteur Rini Kuijf dat
het diagram gezien de bovenstaande oplossing wellicht niet juist was, maar dat zeker
Dg3 vanwege Dxh7 ook niet werkte, antwoordde hij: ‘Dat laatste is heel pijnlijk, anders zat ik niet zo met een nevenoplossing.’
Het Terre Haute Children’s Museum in Indiana (USA) is verrijkt met een uit 100.000
LEGO stenen (waarde circa 30.000 dollar)
opgebouwd schaakbord. Het bouwen van
het schaakbord, 12,5 bij 12,5 voet, duurde
ongeveer een jaar. Het bord is speciaal gemaakt voor ‘Monster Chess’ een computergestuurd schaakspel met LEGO robots.
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