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Medewerkers:
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Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg, Ton van Smirren en Gerard van der Wouden

Clubavond

:

maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal

:

gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a,
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-45094765

Voorzitter

:

Gerard van der Wouden, Palenstein 1, 2804 GA Gouda,
tel. 0182-572667
e-mail: gerardvdwouden@planet.nl

Secretaris

:

Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62,
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-40689252
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

Penningmeester

:

Sjaak in 't Veld, Groene Wetering 13,
2831 XL Gouderak, tel. 0182-373632
e-mail: j.int.veld@hetnet.nl

IJsselschaak
(clubblad)

:

zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

Mick van den Berg, Vijverstraat 7, 2801 ZT Gouda,
tel. 0182-512794
e-mail: bergmick@hetnet.nl

Wedstrijdleider
intern

:

zie secretaris

Jeugdschaak

:

zie voorzitter

Materiaalbeheer

:

Teus Boere, Pijlkruid 6, 2841 SV Moordrecht,
tel. 0182-373123
e-mail: teusboere@hotmail.com

Contributies

:

senioren
jeugd
(t/m 20 jaar)
donateurs

in dit nummer o.a.:
het pk van de rsb, het toernooi
van de torenwiebel
rapidkampioen gaat voor
titelprolongatie
viertal start met overtuigende
winstpartij
met z’n allen naar het invitatietoernooi
uit de oude doos: een dame
voor de koning
zevenklapper voor de ijssel 2
de ijssel op weg naar de 50 jaar
wsv 3 te sterk voor de ijssel 3
de ijssel 1 sterk uit de startblokken
bekerteam klopt papendrecht/
alblasserdam
aan de weg timmeren
volop spanning in de jeugdcompetitie
pim te lintelo op weg naar
herovering van de clubtitel

€ 90,-€ 37,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45 (A5-formaat)

Girorekening

:

nr. 3480859 t.n.v. Schaakvereniging De IJssel,
Moordrecht

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl
Bij de voorplaat:
De strijd is gestreden. De koningen
zijn de enige overlevenden, tijd voor
de vredesduif. Een van de vele illustraties uit een van de beste en fraaiste
rapportages van een schaakolympiade, die van 1988 in Thessaloniki in
Griekenland.
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van de redactie
In dit nummer het eerste nieuws van het
nieuwe schaakseizoen dat al weer twee
maanden op weg is. Daarnaast wordt er ook
nog wat terug geblikt op de zomerperiode.
Sinds vele jaren ditmaal geen Gentse avonturen. De vaste toernooideelnemers van De
IJssel lieten het afweten en dus valt er niets
te melden. De toernooideelname uit IJsselkringen was over algemeen matig, zelfs de
PK van de RSB telde dit jaar slechts een enkele IJssel deelnemer. Een ‘toren wiebel’
zorgde daar voor de nodige sensatie en keert
ook terug in de kolommen van dit blad.
Er is meer nieuws van het RSB-front. Op de
najaarsvergadering deed het RSB-bestuur
verslag van de activiteiten in het afgelopen
seizoen. Niet indrukwekkend, maar de kosten blijken gelukkig ook niet de pan uit te rijzen. Langzamerhand begint de RSB kas op
een spaarbank te lijken, als dat maar goed
gaat.
Aan de weg timmeren doet De IJssel beter.
Zowel op de Moordrechtse jaarmarkt als bij
de verenigingenactie in de supermarkt van
Super De Boer was de schaakstand opvallend aanwezig. Het resultaat: nieuwe leden
en een bescheiden donatie voor de kas.
De RSB competitie ging van start met een
nieuwe wedstrijdleider, dat is na 25 jaar Mick
wel even wennen. Het had geen invloed op
de resultaten, want vier van de vijf competi-

tiewedstrijden en de eerste bekerwedstrijd
werden gewonnen. Het tweede team startte
met een bordscore van 13 tegen 3, waaronder een zevenklapper, dat is andere koek
dan het net niet van vorig seizoen. Een trapje
lager, dat wel. Een paar partijfragmenten
laten zien dat (ex) wedstrijdleiders ook op het
bord hun mannetje staan. Hulp van een
vrouw, Vrouwe Fortuna in dit geval, kan daarbij voor een van hen niet over het hoofd worden gezien.
Bij de historie van De IJssel is het zoeklicht
gericht op de periode 1989-1993. De jaren
van het debuut van het eerste team in de 1e
klasse RSB, het eerste invitatietoernooi en
het einde van de afgebroken partijen. Historie is ook de partij uit 1960 van een latere wereldkampioen die wordt afgesloten met een
dameoffer.
Het heden is aan de orde in de clubcompetitie. De vorig jaar onttroonde titelhouder
timmerde fors aan de weg en een aantal van
zijn gebruikelijke concurrenten laat het tot nu
toe afweten. Niet alleen maar de bekende
namen aan de top dus. Aandacht is er ook
voor de eerste van de vier speelronden voor
de rapidschaaktitel. Hier hield
de titelhouder de ijzers warm. Dat deed hij
ook bij het k.o. bekertoernooi, waar hij
een concurrent uittelde en zich aldus meldde
bij de laatste zestien waaronder

nog een fiks aantal outsiders.
Aandacht natuurlijk eveneens voor de jeugd.
Ook hier heeft de titelverdediger het niet gemakkelijk. De concurrentie is fors. Er wordt in
twee groepen gestreden en in de tweede
groep doen nieuwkomers al mee om de eerste plaats. Onder hen een bekende naam,
een nieuwe Moordrechtse schaakfamilie?
Net als het eerste bleek ook het debuterende
tweede jeugdteam goed mee te kunnen in de
strijd om de Groene Hart Cup. Het hoogste
plafond werd op het nippertje gemist.
Ook al is het in de reguliere pers vaak zoeken naar schaaknieuws, via internet en
schaakperiodieken lukt dat zeker wel. In de
rubriek ‘uit de media’ opvallende resultaten
van de wereldtop, regionale schaaknieuwtjes
en ander nieuws, zoals o.a. schaakborden
die ook voor andere doeleinden dan schaken
blijken te worden gebruikt, overeenkomsten
tussen poker en schaken, schaakboksen en
een nieuwe wereldschaakbond.
Veel leesplezier met dit nummer of met de
kleureneditie op de website. Bijdragen voor
het volgende nummer, dat eind januari zal
verschijnen, zijn weer van harte welkom. Dat
geldt eveneens voor de tot op heden teleurstellende toelevering van bijzondere partijmomenten. De prijs voor het leukste/ mooiste
moment van dit kalenderjaar staat nog in de
wachtkamer.

applaus voor de inzet voor bijna
25 jaar extern wedstrijdleider
Vrijwel geruisloos kwam er aan het
begin van dit seizoen een einde aan
de bijna 25-jarige bezetting van de
functie van extern wedstrijdleider Mick
van den Berg. Dat betekent bijna
25 jaar zorg voor de samenstelling en
het aantreden van teams van De IJssel in de RSB-competitie.
Daarvoor moet in de eerste plaats duidelijk zijn welke spelers beschikbaar
zijn. Dat is aan het begin van een seizoen lang niet altijd duidelijk. Vervolgens komt de bezetting van de teams
aan de orde. Bepalend daarvoor is de
eindstand van de voorgaande clubcompetitie. Een tweetal plaatsen in de
hoogste teams kunnen echter ook op
aangeven van de wedstrijdleider worden ingevuld. Bovendien zijn er soms
speciale wensen waar rekening mee
moet worden gehouden. Vervolgens
moet er binnen de vereniging overeenstemming zijn over de bezetting
van de teams. Daarna moet de deelname met de RSB-wedstrijdleider wor-

den geregeld en tenslotte moeten de
resultaten (wedstrijdformulieren) van
de thuiswedstrijden op tijd aan de RSB
worden gemeld. Daar zijn regels voor
en die moeten worden nagekomen.
Al een jaar nadat hij zich als lid had
aangemeld, in 1975, nam Mick als
teamleider het eerste team onder zijn
hoede. In 1987 werd hij algemeen
wedstrijdleider extern. Bijgestaan door
teamleiders regelde hij vanaf dat tijdstip de RSB-competitie voor alle teams
van De IJssel. Het was vaak passen
en
meten
geblazen om
de
teams
op de
been te
brengen
en ook
nog
achter
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de borden te krijgen. Met het nodige
overleg lukte het hem ieder jaar weer
de teams zonder zure gezichten rond
te krijgen. Een gemakkelijke functie zo
leek het voor buitenstaanders, maar
insiders weten wel beter. Het feit dat
het vrijwel altijd probleemloos verliep
tekent de wijze waarop de functie werd
vervuld.
Een welverdiend applaus was wel het
minste wat hij bij de wisseling van de
wacht had verdiend. Het kwam er niet
van, daarom maar vanaf deze plaats.
(Aad)
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leden stemmen in met bestuursplannen
De leden van De IJssel hebben alle
vertrouwen in het beleid van het bestuur getuige de matige opkomst op de
algemene ledenvergadering. De afwezigen gingen zonder meer akkoord
met de bestuursvoorstellen voor het
komende seizoen en de besluiten van
de wel aanwezige leden. Die besluiten
waren:
- Herverkiezing van penningmeester
Sjaak in ’t Veld voor een nieuwe
zittingsperiode.
- Uitbreiding van het bestuur met
Léon Jacobse, die de functie van
extern wedstrijdleider van Mick van

den Berg heeft overgenomen.
Herinvoering van de plaatsingsregel voor favorieten in het toernooi
om de Zilveren Dame.
- Vier in plaats van vijf speelperiodes
in de clubcompetitie met respectievelijk tweemaal zeven en tweemaal acht speelronden.
- De titel snelschaakkampioen alleen
toe te kennen indien daarvoor een
speciale wedstrijd wordt georganiseerd.
De RSB teams zullen in de zelfde
samenstelling aantreden. Wel wat wisseling bij de teamleiding. Voor het eer-

ste team worden dit Léon Jacobse en
Pim te Lintelo, voor het derde Aad van
der Meer, voor het viertal Ton van
Smirren. Rien Duine blijft teamleider
van De IJssel 2.
De financiële middelen bleken vorig
jaar ruim voldoende om de aanschaf
van extra materiaal te financieren. Er
behoefde geen beroep te worden
gedaan op de reserves, zoals destijds
was verwacht. De begroting werd ongewijzigd goedgekeurd en dat hield in
dat ook de contributie ongewijzigd
blijft. (Aad)

-

léon jacobse sterkste snelschaker bij seizoenstart
De spits van het nieuw seizoen werd
afgebeten met een snelschaaktoernooi
waarin de broers Jacobse oppermachtig waren. Naast een onderlinge remise won Léon zowel in voorronde als
in de finale al zijn partijen en werd
daarmee de eerste winnaar van dit seizoen. Justin verspeelde in de voorronde nog een halfje met een remise
tegen Panc Vink en dat betekende

voor hem de tweede plaats. Panc
deelde met Gerard van der Wouden
de derde plaats. Een verrassende finaleplaats was er voor Jan Vink, die in
de voorronde zowel Frank Visser als
Mick van den Berg op een nederlaag
trakteerde. In de finale bleef het bij een
overwinning tegen Gerard en daarmee
eindigde hij als zesde achter Rien
Duine. (Aad)
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met zijn allen naar het invitatietoernooi!
Woensdagavond 28 december, tijdens de kerstvakantie, is het weer zover. Dan is De Zespunt in Moordrecht van 8 tot 11
uur het toneel voor alweer het 20e invitatietoernooi bij De IJssel. Aan het toernooi kan worden deelgenomen door jeugden seniorleden en donateurs van De IJssel en hun gasten. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, buren, etc.
Ook oud-leden zijn van harte welkom.
De deelnemers worden door de wedstrijdleiding ingedeeld in drietallen van ongeveer gelijke sterkte, waarbij zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemers rekening wordt gehouden. Vervolgens spelen deze teams onderling vijf ronden
met voor ieder een bedenktijd van 10 minuten per persoon.
Informatie en aanmelding bij Mick van den Berg (bergmick@hetnet.nl, 0182-512794).
4
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het pk van de rsb, het toernooi van de torenwiebel
Zestig deelnemers meldden zich voor
de strijd om de schaaktitels van de
RSB. Van hen kwamen er 25 met een
rating vanaf 1750 uit in groep A en de
overigen in groep B. In groep A ook Ad
Multem, de enige deelnemers van De
IJssel dit jaar. Gerard en Lotte van der
Wouden hadden zich aangemeld voor
groep B, maar moesten op het laatste
moment vanwege familieomstandigheden verstek laten gaan.
Dit jaar een nieuwe locatie, niet meer
het vertrouwde RET gebouw maar in
De Tuitert, de speellocatie van Krimpen a/d IJssel. Daarmee wisselde ook
de organisatie, niet meer Simon van
der Beek maar de Krimpenaren Theo
Heukels, Remco Moerkerken en Henk
Verver. Die wisseling was ongetwijfeld
de reden van het lagere deelnemersaantal (vorig jaar nog 35). Met zes
deelnemers was de organiserende
vereniging hofleverancier. Daaronder
niet de kampioen van vorig jaar Harold
van Dijk. De nummers twee en drie,
Marcel Glissenaar en de nieuwe Messemaker voorzitter Arjan van der Leij
waren er wel, maar zij haalden dit jaar
het podium niet. De titel ging met 6 uit
7 naar Leo Kranenburg van RSR
Ivoren Toren. De Messemakers
Peter Ypma en Jan Evengroen eindigden respectievelijk met 5,5 en 5
punten als tweede en derde. Voor
Ad Multem was er weinig reden tot
juichen. Eenmaal winst tegen Sliedrechter Henk Prins, nummer 23
op de eindranglijst, en een verdienstelijke remise tegen de als nummer tien geëindigde Albert Segers
(2047) van Overschie. Met nog een
punt voor een bye eindigde hij op de
20e plaats.
In groep B, met 35 deelnemers ook 10
minder dan vorig jaar, was Wim Mulder
(WSV, Krimpen a/d IJssel, SVN) dit
jaar de sterkste. Met zijn score van 6
uit 7 bleef hij de Krimpenaren Lennart
Kraaijenbrink en de broers Casteleijn
een halve punt voor.
Het toernooi zal vooral de geschiedenis ingaan als het toernooi van de torenwiebel. Dit naar aanleiding van de
partij tussen Cor de Wit en Peter Ypma
in de 3e ronde. Hieronder het verslag
van Aad Juin op de RSB website:
‘Bijna alle partijen zijn beëindigd en het

tweetal heeft 'n schare aan toeschouwers om zich heen, arbiter Theo
Heukels staat erbij te noteren wanneer
het "onweer" losbarst. Peter heeft één
pion, een toren en een paard. Cor nog
slechts een toren. Cor hoopt de pion
op g3 te winnen om in een toren +
paard tegen toren eindspel te geraken.
Dan gebeurt het…Cor speelt zijn toren
van a1 naar g1/h1. Theo noteert h1 en
Peter gaat daar ook van uit. Peter
speelt zijn koning weg van de dekking
van pion g3 (dat zou hij niet doen als
de toren op g1 stond, logisch). Cor
heeft in zijn beleving de toren op g1
gespeeld (lijkt me logisch om de pion
aan te vallen). Peter denkt dat de toren
op h1 staat en loopt met de koning
weg van de pion. Dan slaat Cor de
pion met zijn toren en geeft schaak…ik
stond bij de partij aan bord 2 en moet
op de informatie vertrouwen van verschillende getuigen. Peter speelde één
zet door en realiseerde zich plots dat
dit allemaal niet kon! De toren staat op
h1 en kan niet pion g3 slaan! Er ontstaat discussie en bemoeienis van het
publiek…het toeval wil dat Ab Scheel
de gehele slotfase van de partij staat

te filmen! Mijn twee dochters roepen
dat de toren inderdaad op g1 stond Ab
meende het in eerste instantie ook.
Peter en arbiter Theo houden het op
toren h1. Theo laat zich overhalen de
filmbeelden te bekijken…'n groepje
deskundigen proberen de miniatuurweergave van de beelden te duiden…
daar komt geen uitsluitsel van (later
wanneer Ab zijn filmpje op het internet
heeft geplaatst is m.i. duidelijk te zien
dat…de toren op g1 werd geposteerd).
Cor dient officieel protest in bij de wedstrijdleiding (Remko Moerkerken) en
laat de tijd verstrijken.’
Het protest werd door de wedstrijdleider behandeld en die kwam met de
volgende uitspraak:
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In de tijdnoodfase werd een toren gespeeld waarvan een zet later onduidelijk bleek waar deze gestaan had. De
arbiter besliste dat dit h1 was en hier
werd protest tegen aangetekend. De
omstanders worden niet geraadpleegd
door de arbiter (wat ik opgevangen
heb is in ieder geval 2x Tg1 en 1x
Th1), gemaakte videobeelden worden
bekeken maar deze zijn op de camera
te onduidelijk om een conclusie aan te
verbinden. De partij is later vervolgt
vanuit de discussiestelling met de
toren op h1 en de zwartspeler verloor
door tijdsoverschrijding.
Ik heb de videobeelden bekeken en
ruggespraak gehouden met een aantal
ervaren arbiters en kom tot het volgende;
Gezien de video-opname ben ik van
mening dat de zwartspeler de intentie
heeft de toren naar g1 te spelen. Op
het moment van loslaten is dit onduidelijk of hij daar ook staat, maar op het
moment dat de klok wordt ingedrukt en
de witspeler aan zet is staat de toren
grotendeels op g1. Derhalve ga ik er
vanuit dat Tg1 de gespeelde zet is. De
getrokken conclusie op basis van de
waarneming van de witspeler en
arbiter zijn mijns inziens dus onjuist
of te vroeg genomen.
De partij moet nu worden verder
gepeeld vanuit de laatst vast te
stellen stelling die verkregen is
voordat de stukken werden teruggeplaatst naar de discussiestelling.
Tijd en locatie van het uitspelen zal
in overleg met de betrokkenen worden besproken.
Er werd echter niet verder gespeeld.
Bij de start van de vierde ronde werd
alsnog remise overeengekomen. (Aad)

Ad Multem analyseert met zijn tegenstander, het12 jarige talent Robin Lecomte,
en enige andere deelnemers zijn verliespartij uit de derde ronde.
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rapidkampioen gaat voor titelprolongatie
In de rapidcompetitie gaat het naast het
kampioenschap rapidschaak ook om de
deelname aan het VINK Top 12-toernooi. Alleen clubkampioen Hans Lodeweges heeft hiervoor een uitnodiging
voor de invitatiegroep op zak. De eindstand in de rapidcompetitie is beslissend voor de overige deelname
namens De IJssel. Die eindstand wordt
bepaald in vier speelronden (26/9,
14/11, 19/12, 30/1) met voor elke deelnemer vijf partijen met 15 minuten bedenktijd per persoon. De eerste ronde
ging van start met 24 deelnemers verdeeld over vier groepen ingedeeld op
basis van de actuele KNSB-rating.
In groep A ging de strijd om de eerste
plaats tussen Léon Jacobse en Pim te
Lintelo. De regerend kampioen won de
onderlinge partij en verspeelde slechts

wat punten met remises tegen Hans
Lodeweges en Gerard van der Wouden. Ook Pim kon niet winnen van
Hans en bleef een halfje bij hem achter.
Vanwege absentie van met name Frank
Visser en Ad Multem moesten Mick van
den Berg en Sjaak in ’t Veld aantreden
in groep A. Mick won de onderlinge partij en ook zijn partij tegen Gerard en
handhaafde zich daarmee bij de eerste
zes. Voor Sjaak bleef het bij een halfje
tegen Hans, niet voldoende om zich bij
de toppers te handhaven. Promotie
naar groep A was er voor Arie Macdaniël. Hij scoorde in groep B 4 uit 5 met
alleen remises tegen Aad van den
Berg en Rien Duine. Nummer twee
Leen Boonstra bleef een vol punt op
hem achter. Met meer dan vijftig procent puntendelingen een opmerkelijk
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tot

hoog remisegehalte in deze groep.
Zowel Hans Kortrijk, Rien Duine als
Panc Vink werden in puntenaantal gepasseerd door de nummers een en
twee van de C-groep, Frank Penders
en Lotte van der Wouden. Hier verspeelde Frank slechts een halfje tegen
Aad van der Meer en Lotte verloor alleen de onderlinge partij. Kind van de
rekening in deze groep werden Ton van
Smirren, Jan Vink en Teus Boere, die
bleven steken op een totaal van drie
punten en daardoor in puntenaantal
werden gepasseerd door vier van de
zes D-groepers. De beste score in de
laatste groep was voor Judie van Eck.
Zij verloor wel van Marten Evengroen,
maar die speelde slechts twee ronden
mee en dat kostte hem de nodige
punten.
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Stand na de eerste ronde:
Naam + groepsindeling

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

12.
14.

18.
19.
20.
21.

24.
25.
26.
27.
28.

Léon Jacobse (A)
Pim te Lintelo (A)
Hans Lodeweges (A)
Arie Macdaniël (B)
Mick vd Berg (A)
Gerard vd Wouden (A)
Leen Boonstra (B)
Frank Penders (C)
Ad Multem (-)
Frank vd Pavoordt (-)
Frank Visser (-)
Aad vd Berg (B)
Lotte vd Wouden (C)
Sjaak in 't Veld (A)
Hans Kortrijk (B)
Rien Duine (B)
Aad vd Meer (C)
Panc Vink (B)
Marian Schoonderwoerd (D)
Judie van Eck (D)
Anita van Eck (D)
Marten Evengroen (D)
Frans Dubois (-)
Jan Vink (C)
Ton van Smirren (D)
Teus Boere (C)
Peter Koolmees (D)
Bastiaan Rietveld (D)

Bonus
pnt

Start
pnt

Score
ronde 1

Totaal
score

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

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

21
19
17
21
13
13
17
23
10
10
10
15
21
7
13
13
19
11
20
19
16
16
10
9
13
5
10
7

44
41
39
37
35
35
33
33
32
32
32
31
31
29
29
29
29
27
24
23
20
20
20
19
17
15
14
11

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

Tuinbazaar.nl is hét adres om snel , makkelijk
en veilig planten online te kopen .
Alle planten die u hier kunt bestellen worden direct
vanaf de kwekerij verzonden zodat u verzekerd
bent van de beste kwaliteit.
Uw bestelling wordt binnen 48 uur bij u thuis afgeleverd .
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de toekomst van de rsb blijft in nevelen gehuld
Hete hangijzers waren er niet op de
164e ALV van de RSB op 7 september. Naar nieuwe activiteiten, plannen
om de teruggang van het ledental
tegen te gaan, etc. was het te vergeefs zoeken. Er viel alleen wat goed
te keuren en dat betrof voornamelijk
de jaarstukken. Opvallend was het onderdeel ‘jaarverslag van de voorzitter’.
Daarin meldde hij ondermeer dat hij
na het Alblasserwaardtoernooi
’s avonds als goodwill met zijn echtgenote aan het traditionele diner bij de
lokale Chinees had deelgenomen.
Voorts liet hij weten dat hij zowel aan
de interne als externe competitie van
de SV Krimpen had deelgenomen,
ook nog eens de cursus ELO tot 1650
van Dolf Meier had gevolgd en zelfs in
het buitenland tijdens vakanties o.a. in
Nieuw-Zeeland en Spanje te hebben
geschaakt. Interessante kost dus. De
penningmeester had dit seizoen ruim
2000 euro overgehouden en dat werd
toegevoegd aan de reserves. Inmiddels zijn er potjes (reserveringen) voor
in totaal ruim 16.000 euro en daarnaast een kapitaal van bijna 50.000
euro. Maar die reserveringen zijn
nodig meldde hij in zijn verslag: ‘Betere invulling van de speerpunten van
de RSB, t.w. Jeugd- en Schoolschaak
(o.a. meer/andere trainingsmogelijkheden) alsmede meer propaganda

(PR) en stimulering van schaken voor
senioren en allochtonen, zullen in de
komende jaren meer geld vergen.
Daarvoor is het echter noodzakelijk dat
alle bestuursfuncties daadwerkelijk
worden ingevuld en er vrijwilligers zijn
die het jeugdschaak, schoolschaak en
de overige activiteiten een nieuwe impuls geven.’ Gezien de vrijwel continue
vacatures zal het geld voorlopig nog
wel in kas blijven.
Drie bestuursvacatures konden wel
worden opgevuld. De Krimpense schaker Peter de Weerd lijkt op papier een
prima keuze als nieuwe penningmeester en hetzelfde kan zeker worden gezegd van oudgediende Arrian Rurtten
die weer als competitieleider en plaatsvervangend wedstrijdleider gaat optreden. Met de jeugdleider van
Nieuwerkerk a/d IJssel Tjerk Tinga kon
eindelijk ook de bestuursvacature op
dit terrein worden ingevuld. Het vertrek
van Ronald Damhuis (PR/Communicatie) betekende echter weer een nieuwe
vacature.
Er werd nog wel wat geld uitgegeven.
Voor de PK senioren werd 500 euro
gereserveerd en daar had iedereen
vrede mee.
Het door het bestuur overgenomen
voorstel van de IJssel voor herinrichting van de competitie was op de vorige vergadering al aangenomen. De

daarvoor noodzakelijke reglementswijziging stuitte niet op problemen. Een
probleem was er wel bij de competitieindeling. Op het laatste moment ging
Nieuwerkerk toch niet akkoord met de
extra promotie van het derde team.
Met de omwisseling met de reserves
van Onesimus, die wel wilden, was
ook dit opgelost. Ook de loting voor
de RSB-bekerstrijd stuitte niet op
problemen, maar dat was ook niet
mogelijk.
Bij de rondvraag pleitte Ab Scheel
voor vervanging van het RSB schaakmateriaal. Daar was geld voor gereserveerd, dus dat was geen probleem.
Een goede opslagplaats wel. Omdat
menigeen van de aanwezigen zich
hier op bekend terrein waande, leek
dit rondvraagpunt bijna het belangrijkste punt van de vergadering te worden. Naar aanleiding van een vraag
van de voorzitter van De IJssel over
de organisatie van het snelschaakkampioenschap voor teams meldde
het bestuur (Damhuis) dat dit alleen
doorgaat als zich hiervoor een organiserende vereniging meldt. Een actief
beleid van bestuurszijde is er ook tav
dit evenement niet. Met de dankzegging aan de vertrekkende bestuursleden was de vergadering al om 22.00
uur afgelopen en viel de pauze na afloop van de vergadering. (Aad)

de kampioenen van de rsb 2010/11
Senioren
Senioren 60+
Senioren 50+
Jongens A
Meisjes A
Jongens B
Meisjes B
Jongens C
Meisjes C
Jongens D
Meisjes D
Jongens E
Meisjes E
Jongens F
Meisjes F
Jongens G
Meisjes G
Meisjes H
Teams (8)
Teams (4)
JCK-C
JCK D
JCK-E

Harold van Dijk
Krimpen a/d IJssel
Willem Broekman
Persoonlijk lid RSB
Adri Timmermans
Dordrecht
Ricardo Klepke
Spijkenisse
Diana Gairabekova
Papendrecht/Alblasserdam
Bernard vd Knijff
Messssemaker 1847
Angelique Osinga
Charlois Europoort/Hoeksewaard
Robert Casteleijn
Krimpen a/d IJssel
Villa Siu
Spijkenisse
Robin Lecomte
Charlois Europoort/Klim-Op
Lola den Dunnen
Klim-Op/RSR Ivoren Toren
Kevin Nguyen
Klim-Op/Charlois Europoort
Lorena Kalkman
Spijkenisse
Liam Vrolijk
CSV
Pascalle Fonteny
Djad Maes
Spijkenisse
Merel Driessen
Sliedrecht
Elianne Bos
Sliedrecht
De Willige Dame
Erasmus, De IJssel, Zwijndrecht
Sliedrecht
Klim-Op
Klim-Op
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het kostenplaatje van de rsb
Van de verenigingscontributie van ieder seniorlid ging dit jaar bijna 35 euro en van ieder jeugdlid bijna 18 euro naar de
RSB. Het grootste deel daarvan ruim 95% ging naar de landelijke bond, de KNSB. De regionale bond moest het doen met
de rest, in het afgelopen jaar bijna 3400 euro.
Het totaal aan uitgaven bedroeg het afgelopen seizoen 13551 euro. Dat betekent dat voor de activiteiten andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn. Die financieringsbronnen zijn met name eigen bijdragen, opbrengsten van verhuur en verkoop van materiaal, sponsoring (1600 euro PK) en barinkomsten tijdens toernooien (PK). Inkomsten die vooral benut
worden voor financiering van website, bestuurskosten en -vergoedingen, PR/representatie en tekort (ca. 1000 euro) bij het
jeugdschaak.
Uitgaven en inkomsten RSB 2010/11

RSB-competitie
PK algemeen en senioren
Jeugd-clubkampioenschappen
Jeugd-PK
Schoolschaak
Jeugd-Grand Prix
Examens/diploma's
Website
Bestuursvergoedingen
Bestuurskosten
PR/representatie
Diversen
Vergoeding ledenadministratie
Materiaalverhuur
Winkel
Rente
Totaal

Kosten

Bijdragen
deelnmrs

Inkomsten
diversen

1015
4204
491
1427
1440
120
679
874
500
594
528
157

1170
2237
267
630
880

220
2149

1343

199
1523
621
1208

1168
354
13551

6527

5920

Dat is niet helemaal dekkend, het tekort van 1104 euro wordt gefinancierd uit de 3400 euro contributie-inkomsten. De overige 2300 euro gingen naar reserveringen, 1000 voor vernieuwing van materiaal, 500 voor de eerstvolgende lustrumviering 864 voor nieuw beleid bij het jeugdschaak en het Hutton toernooi (jeugdtoernooi tussen regionale bonden). Die
reserveringen bedragen in totaal inmiddels 4.238 voor Materiaal, 2500 voor het Lustrum, 2500 voor Schoolschaak, 6167
voor Nieuw beleid, 800 voor het Hutton toernooi en nog 250 euro voor de Zuid-Holland beker. In totaal 16.455 euro. Daarnaast bedraagt het eigen vermogen pet 1 juni 2011 49.817 euro. (Aad)

belangstelling voor rsb-competitie opnieuw gedaald
Het aantal aan de competitie deelnemende verenigingen daalde in vergelijk met voorgaand seizoen van 41
naar 39. Oorzaak waren de fusies van
Groenoord en Unilever, nu Fianchetto,
en van Lombardijen en Eeuwig
Schaak, nu Ridderkerk. Het aantal
deelnemende achttallen daalde van
96 naar 94. Het aantal aan de landelijke competitie deelnemende RSBteams daalde echter eveneens, van
15 naar 13. Dus in totaal zijn er vier
achttallen minder in de competitie. De
laatste zes jaar is het aantal deelnemende teams van 120 gezakt naar
107. Een afname van ruim 10%, van
960 deelnemers naar 856 deelnemers. Het ledental van de RSB
daalde in deze periode ruim 9%, van
2100 naar 1915. Hoewel het dalende
ledental ongetwijfeld een belangrijke

rol speelt, is er dus ook sprake van een
afnemende belangstelling.
Een overzichtje van het verloop in de
laatste zes jaar:
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

knsb
13
14
12
13
15
13

rsb
107
105
103
100
96
94

totaal
120
119
115
113
111
107

Opvallend is de terugloop bij Erasmus
en Papendrecht/Alblasserdam. Bij de
fusieclub Erasmus (tot 2005 Hillegersberg/NRSG W. Steinitz/Westen Regina) liep de deelname terug van
zeven teams in 2006/07 tot drie in
2011/12. Voor een club met bijna 50
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seniorleder op de ledenlijst toch een
magere belangstelling. Papendrecht/Alblasserdam was in 2006/07
nog met vier teams van de partij en dit
seizoen slechts met een enkel team.
Ook hier is er onder de 25 seniorleden
dus maar weinig animo. Een van de
weinige verenigingen met een hogere
deelname is Charlois Europoort. De
club uit Rotterdam-Zuid klom van vijf
naar zeven teams en is daarmee de
vereniging met de meeste teams in de
competitie.
Daarnaast is er vanaf 2007/08 wel
een viertallencompetitie met een aanvankelijk stijgende en nu stabiliserende deelname, 8 teams in het
beginjaar en vervolgens 15 (2008/09),
20 (2009/10),19 (2010/11) en 18 in
2011/12. (Aad)

IJsselschaak 92

viertal start met overtuigende winstpartij
Op maandag 3 oktober speelde het viertal
hun eerste wedstrijd tegen RSR Ivoren
Toren. Dit viertal met als vaste spelers, Aad,
Frans, Sjaak en Ton speelden deze keer
zonder Sjaak. Hij moest diezelfde avond
voor het tweede team tegen Spijkenisse
spelen. Als invaller werd Lotte bereid gevonden om mee te spelen.
Op bord 1 met zwart had Aad het heel
moeilijk. Hij kwam zeer slecht uit de opening met daardoor ook een slechte stelling.
Hij besloot daarom remise aan te bieden
maar zijn tegenstander weigerde dit en
speelde verder. Het zag er naar uit dat Aad
deze partij ging verliezen vanwege een niet
tegen te houden vrijpion. Maar doordat zijn
tegenstander in het eindspel de zaak niet
onder controle kreeg kon hij alsnog de
De IJssel
1401
1.
2.
3.
4.

Aad vd Meer
Ton v. Smirren
Lotte vd Wouden
Frans Dubois

1475
1284
1364
1479

winst binnenhalen (1-0). Aan bord 4
speelde Frans met de witte stukken zijn
partij heel secuur en bedachtzaam zoals we
dat kennen van Frans. Dit keer brak Frans
de partij open waarmee hij een stuk veroverde en kwam in een theoretisch gewonnen stelling. Dit maakte hij ook waar want
enige tijd later moest zijn tegenstander de
partij op geven bij gebrek aan materiaal (20). Aan bord 3 speelde Lotte met zwart
tegen de teamcaptain van de tegenstanders. De partij ging gelijk op en het materiaal werd bijna allemaal afgeruild tot een
stabiele stelling waarop Lotte met een remiseaanbod in haar achterhoofd de partij vervolgde. Remise werd het echter niet, zij
veroverde een pion en wikkelde bekwaam
af naar een pionneneindspel. Nog voordat
RSR Ivoren Toren
1399
4-0
-

Emilian de Kievit
Shakir Salih
Angelo Ayala
Marius Middendorp

1616
1410
1259
1310

de pion tot Dame Lotte promoveerde gaf de
tegenstander op (3-0). Aan bord 2 had Ton
het niet makkelijk tegen een op papier sterkere tegenstander en kwam met een gedrongen stelling uit de opening. Door een
tijdige afruil met een centrumpion meer
kwam er weer wat ruimte voor wit. De tegenstander kwam echter gevaarlijk opzetten met zijn koning, paard , dame en loper
en het zag er naar uit dat hij een mat aanval kon forceren. Verdedigen was nu het
motto voor Ton en toen dat lukte kon hij
zelfs de partij binnenhallen met behulp van
beide torens die beter gepositioneerd stonden dan die van zijn tegenstander (4-0).
Een mooi resultaat dus voor de 3 tallen gabbers en 1 meid ! (Ton)

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

gouda open dit jaar niet
in trek bij de ijssel
Het schaakseizoen in de regio Gouda
werd, zoals dit al vele jaren het geval
is, ingeluid met het Gouda Open georganiseerd door de Goudse club Messemaker 1847. In deze negentiende
editie 162 deelnemers in de A-, B- en
C-groep. Daarnaast nog 84 deelnemers aan het Grand-Prix jeugdtoernooi. In categorie C van dit
jeugdtoernooi de enige vertegenwoordiger van De IJssel, Marten Evengroen. In tegenstelling tot voorgaande
jaren een zeer matige belangstelling
derhalve van de IJsselspelers.
In de sterk bezette A-groep trok de
Woerdense internationale grootmeester Erwin L’Amie aan het langste eind.
De Moordrechtse coryfeeën, de oudclubgenoten Henk-Jan en Jan Evengroen, kwam er niet aan te pas en
eindigden met respectievelijk 2 en 1,5
punten op de 43e en 45e plaats. In
groep B ging de winst naar de Waddinxveense kampioen Ronald Dannis
en in groep C was Piet van Rijs uit
Zwijndrecht de sterkste van de 74
deelnemers. De derde Evengroen,
Bernard, eindigde hier met 4 punten
op de 33e plaats.
Evengroen nummer vier, Marten, had
niet zijn dag en scoorde slechts een
enkel halfje. Dankzij tweemaal een
bye, goed voor twee punten, eindigde
hij toch nog als 12e van de 15 deelnemers. (Aad)
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jeugdteams goed van start in
strijd om de groene hart cup
De Groene Hart Jeugd Cup is inmiddels een vertrouwde naam geworden
in de wijde regio rondom Rotterdam.
Het is een competitie tussen jeugdteams uit de regio, waaraan dit jaar
maar liefst 32 teams deelnemen. De
teams spelen op zeven vrijdagavonden, waarbij zij elke avond in poules
van vier teams een halve competitie
tegen elkaar spelen. Afhankelijk van
het resultaat kan een team aan het
eind van de avond promoveren (of
degraderen) naar een hogere (resp.
lagere) poule.
Initiatiefnemer en organisator van deze
competitie is Ron de Jong van S.V.
3-Torens. Vrijdag 7 oktober was de eerste speelavond. Alle 32 teams, dus 128
kinderen, waren bijeen gekomen op
dezelfde locatie in Spijkenisse.
Voor het eerst in de schaakgeschiedenis van De IJssel namen er twee
jeugdteams deel aan deze competitie.
Team 1 met Lotte van der Wouden,
Marten Evengroen, Harm Hoogeveen
en Judie van Eck en team twee met
Storm Revet, Maikel Terlouw, Neal
Twigt, Martijn van Noort en Jent Immel-

man. In de afgelopen jaren vond de
jeugdschaakleiding het risico te groot
om de jeugdspelers bloot te stellen aan
dit enorme schaakgeweld waar bij het
niveau voor jeugdspelers best hoog is.
Maar dat de schaakjeugd van De IJssel niet meer bang hoeft te zijn en langzaam maar zeker de aansluiting gaat
vinden met de regionale top is voor de
trotse jeugdleiding inmiddels een feit.
Immers als je de wedstrijden van beide
teams in Spijkenisse bij elkaar optelt,
zijn dat zes wedstrijden waarvan De
IJssel maar een confrontatie tegen de
sterke jeugdspelers van De Klim-Op
verloor. Bovendien werd door beide
teams een wedstrijd met 4-0 gewonnen. En aan het eind van de avond
miste team 1 van De IJssel 1 de promotie naar het hoogste niveau op een
haar door een verschil in bordpunten.
En alle jeugdspelers smaakten op zijn
minst eenmaal het genot van een overwinning. Bovendien zijn andere sterke
IJsselspelers zoals bijvoorbeeld Mohammed Karrouni nog niet van de partij geweest en die zijn voor het tweede
team eerder een versterking dan een

verzwakking. En natuurlijk was het
mooi om te zien dat het tweede team
van De IJssel niet onder deed voor het
tweede team van grote broer Messemaker.
De IJssel 1 kwam in groep 2A net een
paar bordpunten te kort voor promotie
naar de hoogste groep. Tegen het
sterkste team, DSC uit Delft werd met
mooie overwinningen van Lotte en
Marten aan de hoogste borden met 2-2
gelijkgespeeld. De wedstrijden tegen
de andere teams moesten dus de beslissing brengen. DSC won tweemaal
met 4-0, maar De IJssel verspeelde 1,5
bordpunt tegen Nieuwerkerk door verlies van Harm en een remise van Judie
die niet kon ontsnappen aan eeuwig
schaak. Voor zowel Lotte als Marten
dus een honderd procent score in deze
ronde.

Het resultaat in deze groep:
1.
2.
3.
4.

DSC 1
De IJssel 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
Overschie 1

1
xx
2
0
0

Een tweede plaats was er ook voor De
IJssel 2 in groep 4B. Hier was het
derde team van Klim-Op oppermachtig. Zij verspeelden slechts twee bordpunten. Een daarvan kwam op naam

2
2
xx
1,5
0

3
4
2,5
xx
2

4
4
4
2
xx

mp
5
5
1
1

bp
10
8,5
3,5
2

van Storm die aan het eerste bord
Rohan Adjoha klopte. Storm was goed
op dreef want hij won ook zijn andere
twee partijen. Tegen Messemaker ook
een uitstekende winstpartij van Martijn

en tegen Charlois Europoort werden
alle partijen gewonnen, dus gingen
ook Jent, Maikel en Neal niet met lege
handen naar huis.

Het resultaat in deze groep:
1.
2.
3.
4.

Klim-Op 3
De IJssel 2
Messemaker 1847 2
Charlois Europoort 2

1
xx
1
1
0

‘Tijdens de wedstrijden gaf het een
heerlijk gevoel om te merken dat onze
spelers steeds meer gaan zien en
steeds beter gaan spelen. Afijn, het

2
3
xx
2
0

3
3
2
xx
1

4
4
4
3
xx

mp
6
3
3
0

bp
10
7
6
1

was weer eens genieten in de eerste
ronde van de Groene Hartcup en als
onze jeugdspelers blijven schaken
gaan we als schaakclub een mooie
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schaaktoekomst tegemoet’, aldus
jeugdleider Gerard van der Wouden.
(Gerard/Mick/Aad)
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programma de ijssel 2011/2012
4-nov
7-nov
10-nov
14-nov
21-nov
28-nov
7-dec
12-dec
19-dec
28-dec
2-jan
9-jan
10-jan
13-jan
16-jan
23-jan
30-jan
6-feb
13-feb
17-feb
20-feb
27-feb
5-mrt
12-mrt
16-mrt
19-mrt
26-mrt
27-mrt
2-apr
11-apr
16-apr
23-apr
2-mei
7-mei
12-mei
14-mei
21-mei
30-mei
4-jun
11-jun
18-jun
25-jun

(vr)
(do)

(wo)
(wo)
(di)
(vr)

(vr)
vv

(vr)
(di)
(wo)
(wo)
(za)
(wo)

IJsselmonde-De IJssel (vt)
CHESS 1-De IJssel 1 + HH-2.1
De Pionier 2-De IJssel 3
2e ronde rapidcompetitie, Massakamp jeugd Messemaker - De IJssel
Barendrecht 2 – De IJssel 2 + De IJssel-HZP Schiedam (vt)+ HH-2.2
De IJssel 1-WSV 1 + De IJssel 3-Shah Mata 3 + HH-2.3
HH-2.4
De IJssel 2-Nieuwerkerk a/d IJssel 3 + DWD-De IJssel (vt) + HH-2.5
3e ronde rapidcompetitie
Invitatietoernooi
2e ronde k.o. bekercompetitie + HH-2.6
De IJssel-Papendrecht/Alblasserdam (vt) + HH-2.7
Nieuwerkerk a/d IJssel 1-De IJssel 1
Spijkenisse 3-De IJssel 3
HH-2.8
Erasmus-De IJssel (vt) + HH-3.1
4e ronde rapidcompetitie
De IJssel 1-3 Torens 1, De IJssel 3-Sliedrecht 4 + HH-3.2
ZD-1
3 Torens 2-De IJssel 2
HH-3.3
Kwartfinale bekercompetitie + HH-3.4
De IJssel 2-Overschie 3 + De IJssel-Sliedrecht (vt)+ HH-3.5
ZD-2
RSR Ivoren Toren 4-De IJssel 1 + Charlois Europoort 7-De IJssel 3
HH-3.6
HH-3.7
Ridderkerk 2-De IJssel 2 + Shah Mata-De IJssel (vt)
ZD-3
Halve finale bekercompetitie + HH-3.8
De IJssel 1-Krimpen a/d IJssel 3 + De IJssel 3-HZP Schiedam 3 + HH-4.1
ZD-4
HH-4.2
HH-4.3
VINK Top 12
HH-4.4
ZD-5
HH-4.5
Finale bekercompetitie + HH-4.6
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak

uit de oude doos:

een dame voor de koning
Op de schaakolympiade van 1960 in
Leipzig speelde het team van de USA op
24 oktober tegen Chili. Aan het eerste
bord speelde de toen drievoudige nationale kampioen van de USA, de 17-jarige
Bobby Fischer, tegen de 45 jarige Chileense grootmeester René Letelier. Een
jaar eerder had de Chileen in het toernooi in Mar del Plata Fischer op een nederlaag getrakteerd. Dat vroeg om
revanche. Hieronder deze partij die in Fischer’s boek ‘My 60 memorable games’
(1969, heruitgave 2008) de titel mee

kreeg van ‘A Queen for the King’. Het is
een koningsindische partij waar zwart op
de vierde zet geen d6 speelde, zoals gebruikelijk is, maar 0-0, waarmee hij zijn
tegenstander provoceerde tot een minder gebruikelijke voortzetting. Het (vertaalde) commentaar is van Fischer met
hier en daar een enkele toevoeging van
zijn landgenoot Lombardy.
Letelier, R - Fischer, R
Leipzig, 24.10.1960
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4.

12

Zwak. Letlier pakte zijn kans om mij ‘uit
de theorie’ te halen, maar deze voortijdige opstoot zadelt wit op met de zorg
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11.Pg3? Een betere kans is 11.Pxd6
Pxd6 12.Dxd6 Dxd6 13.exd6 Lxb2
14.Td1 Pb4! (met de dreiging …Lc2)
15.Kf2 (indien 15.Pe2 Lc2 16.Td2 Pd3+)
15...Pxa2 16.Pe2 (indien 16.Td2? Pc3!)
16...a5. Zwart staat beter, maar wit heeft
wellicht remisekansen. 11...Le6 Een alternatief was 11...Dc7 12.Pxf5 gxf5 en
wit’s centrum staat op instorten. 12.Pf3
Nu zou wit de pion wel graag willen teruggeven om zijn achterstand in ontwikkeling
goed te maken. 12…Dc7 Speelbaar is
ook 12...dxe5 13.Dxd8 Txd8 14.Lc5 exf4.
Ik wilde hem echter breken in het middenspel. 13.Db1 Voortzetting van zijn
“aanval”. Na13.Le2 is 13….dxe5 14.Lc5
Da5+ 15.b4 Pxb4 16.Lxf8 Kxf8 17.0–0
exf4 18.Pe4 Lf5 verpletterend. En na
13.Dc2 (ter voorbereiding van 0-0-0) is
13…dxe5 14.f5 gxf5 15.Pxf5 Pb4 16.Db3
(indien 16.Db1 Lxf5 17.Dxf5 Pd6 18.Db1
Pxc4 19.Pg5 f5 20.Pe6 Dc6 21.Lxc4
Dxc4 22.Pxf8 Txf8 met winnende aanval)
16...Lxf5 17.Dxb4 Pf6! sterk. Indien
18.Dc5 Db8 met de dreiging …Pg4.
13...dxe5 14.f5 e4 “Een onverwachte
dreun die wit doet tollen”. (Lombardy)

voor een kwetsbaar pionnencentrum.
5.e5 Pe8 6.f4 d6 Zwakker is 6...c5
7.dxc5 Da5 8.Le3 f6? 9.Pf3 fxe5 10.fxe5
Pc6 11.Le2 Pc7 12.0–0 Pe6 13.Pd5 Dd8
14.Dd2, etc. (Koralev-Roshal, USSR
1962.) 7.Le3 7.Pf3 is veiliger, hoewel er
voor dan geen sprake meer is van enig
initiatief. Mijn partij tegen Schoene in het
US Junior Kampioenschap 1957 ging verder met: 7…dxe5 8.fxe5 (beter is 8.dxe5)
8...Lg4 9.Le2 c5 10.Lf4 cxd4 11.Dxd4
Pc6 12.Dxd8 Txd8 met spoedige pionwinst. 7...c5! “Nu begint het kunstmatig
gecreëerde centrum te verbrokkelen”.
(Lombardy) 8.dxc5 Pc6 “Zwart ontwikkelt
snel zijn stukken, terwijl wit zijn dromen
koestert met schijnvoordeel”. (Lombardy).
9.cxd6 Wit probeert zijn achterstand in
ontwikkeling met de handhaving van de
pionwinst te compenseren. In plaats
daarvan was het beter geweest naar mogelijkheden te zoeken om de pion op de
minst schadelijke manier terug te geven
(door de lijnen gesloten te houden). Beter
is 9. Pf3, Lg4 10.Le2 9…exd6 10.Pe4
“10. Pf3 zou realistischer geweest zijn”.
(Lombardy) 10…Lf5!

15.fxe6 15.Dxe4 gxf5 16.Pxf5? (indien
16.Dh4 Lxb2) 16...Qa5+ wint een stuk.
15...exf3 16.gxf3 f5! “De pion op e6 kan
worden genegeerd ten gunste van de
aanval” (Lombardy). De dreiging is …f4.
17.f4 Pf6 18.Le2 Tfe8 19.Kf2 Txe6 Uiteindelijk wint zwart de pion met rente
terug. 20.Te1 Tae8 21.Lf3 “Is er iemand
geïnteresseerd in helpmat problemen? “
(Lombardy) 21…Txe3 22.Txe3 Txe3
23.Kxe3 Dxf4+ en wit geeft op.

Indien 24.Kxf4 Lh6 mat! Of 24.Kf2 Pg4+
25.Kg2 Pe3+ 26.Kf2 Pd4 27.Dh1 Pg4+
28.Kf1 Pxf3 met winnende aanval. (Aad)

uitslagen rsb-competitie, ronde 1
Klasse 1B
De IJssel 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
3-Torens 1
RSR Ivoren Toren 4
Klasse 3A
De IJssel 2
Krimpen a/d IJssel 5
Barendrecht 2
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
Klasse 3B
De IJssel 3
Sliedrecht 4
Spijkenisse 3
Charlois Europoort 7
Viertallen A
Erasmus
De IJssel
Papendrecht/Alblasserdam
Sliedrecht
De Willige Dame

1833
1826
1862
1749

-

Erasmus 2
Krimpen a/d IJssel 3
WSV 1
CHESS 1

1736
1848
1796
1851

6,5
5,5
4,5
4

-

1,5
2,5
3,5
4

1649
1532
1423
1311

-

Spijkenisse 5
Ridderkerk 2
Overschie 3
3-Torens 2

1441
1498
1534
1596

7
6
2,5
1

-

1
2
5,5
7

1466
1363
1660
1389

-

WSV 3
Shah Mata 3
HZP Schiedam 3
De Pionier 2

1568
1448
1390
1537

2,5
5,5
7
4

-

5,5
2,5
1
4

1501
1401
1338
1336

-

IJsselmonde
RSR Ivoren Toren
HZP Schiedam
Shah Mata
Vrij

1310
1395
1328
1368

3,
4
2
3

-

0,5
0
2
1
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zevenklapper voor de ijssel 2
Het tweede team gaat na het ‘net niet’ seizoen van vorig jaar dit seizoen een
klasse lager voor de hoofdprijs. De spits werd op 3 oktober afgebeten tegen het
laagste team van Spijkenisse. Een vereniging met twee teams in de landelijke
competitie en drie teams in de derde klasse van de RSB. Tegenstander Spijkenisse 5 promoveerde vorig jaar dankzij een tweede plaats in de vierde klasse. Op
papier was er een duidelijk ratingverschil van ruim tweehonderd punten. Dat
moest dus te doen zijn, vond ook teamleider Rien Duine.
En inderdaad vanaf het begin heerste De IJssel op de borden. De eerste winst
werd genoteerd voor Sjaak. Hij leek aanvankelijk een mindere stelling te hebben
maar kon gebruik maken van een penning en vervolgens groot materiaal incasseren. Kort daarop volgde Mick. In het aangenomen damegambiet had hij een koningsaanval op kunnen zetten die na een paardoffer beslissend won. Na ruim een
uur spelen stond het zo al 2-0. Ook Gerard incasseerde vervolgens het punt.
Toen zijn tegenstander niet profiteerde van een openingsfout kon hij rustig voor
de winst gaan. Hij ruilde de stukken en er resteerde toen een gewonnen eindspel.
Een forse overwinning
leek aanstaande. Aad,
Menno en Hans hadden
duidelijk voordeel in hun
partijen. Menno was degene die het volgende
punt pakte. Zijn tegenstander offerde een stuk
maar Menno pareerde
de gevaren en kon voor
eigen mogelijkheden
gaan. Hij bouwde de
voorsprong uit en
zorgde voor de 4-0.
Maar door hardnekkig
verzet van hun opponenten hadden Aad en
Hans meer tijd nodig om
hun voordeel uit te buiten. Eerst pakte Rien verrassend de winst. Zijn tegenstander, de teamtopscorer
van vorig seizoen, had het beste van het spel maar liet even de aandacht verslappen. Rien kon met paard en dame de aanval op de koning inzetten en tegen
de bordverhouding in de winst binnenhalen. Leen had z'n avond niet. In de opening maakte hij een foutje en kwam gedrongen te staan. Zijn tegenstander profiteerde optimaal. Hij verhoogde de druk en tenslotte had Leen geen
bewegingsvrijheid meer en moest hij partijverlies incasseren. Inmiddels had ook
Aad winst gepakt. Hij had een langdurige aanval op de koningstelling van zijn tegenstander maar die bleef hardnekkig lang standhouden ondanks verlies van
veel materiaal. Datzelfde gold voor Hans. Lange tijd had hij een gewonnen positie
maar het kostte nog beduidend veel bedenktijd voor ook hij de definitieve beslissing kon forceren. Eindstand dus 7-1.
Een verwachte overwinning, maar dat een duidelijk ratingverschil ook anders kan
uitpakken bewezen de clubgenoten van de tegenstanders. Hun vierde team, gemiddelde rating 1424, klopte tegenstander Sliedrecht 3, gemiddelde rating 1610,
met 6,5-1,5! ‘Zwakke tegenstanders bestaan niet’ aldus teamleider Rien.
(Mick/Aad)

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

De IJssel 2

1649

-

Spijkenisse 5

1441

7 -1

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

1723
1687
1681
1604
1635
1684
1597
1584

-

Wim van Schie
Wim den Haan
Henk van Wieringen
Mane Reljic
Rienk Pluim
Steef Peek
Fred van den Broeck
Evi Sijabat

1556
1462
1455
1406
1321
1510

1
1
0
1
1
1
1
1

1379

14

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

winnen met een klassieke
koningsaanval
Mick van den Berg liet in de RSBwedstrijd van De IJssel 2 tegen Spijkenisse 5 al snel een winstpunt
noteren. ‘Een klassieke koningsaanval’ aldus de winnaar. Om onduidelijke redenen had zijn tegenstander
Wim de Haan op de 12e zet Dc8 gespeeld en dan staat de volgende
stelling op het bord:

Alle gelegenheid nu voor een koningsaanval. 13.Lg5 Te8 14.e5 Pd5
15.De4 g6 16.Dh4 Dd8 17.Pe4 h5

Beter voor zwart was eerst 17.Lxg5,
maar ook dan gaat het snel mis. Gefocust op een paardoffer op h5
speelde Mick hier vervolgens
18.Pg3. Een goede winstkans was
er ook met 18.Pf6+. Na 18… Kg7
(indien 18...Lxf6 wint 19.exf6 Pc6
20.Lxg6 fxg6 21.f7+) 19.Pxe8+ Lxe8
20.Le4 Lxg5 21.Pxg5 ziet het er dan
goed uit voor wit. 18...Lxg5 19.Pxg5
Pe7?? Nu is het direct uit na 19...f6
had hij nog even stand kunnen houden b.v. 20.exf6 Dxf6 21.P3e4 Df5
22.Tac1. 20.Pxh5 Pf5 20...gxh5
21.Dxh5 f5 22.Qh7+ 21.Pf6+ Kf8
22.Dh7 Pg7 23.Dg8+ Ke7 24.Dxf7#
(1–0)
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wsv 3 te sterk voor de ijssel 3
Het zou een zware kluif worden was
de verwachting vooraf. Immers de
WSV ‘ers waren voorgaand seizoen
gedegradeerd uit de 2e klasse en het
team van De IJssel had zich met
moeite kunnen redden in de 3e klasse.
Maar in Huibert, gelukkig weer achter
het bord bij De IJssel, en Lotte, die dit
jaar voor De IJssel koos in plaats van
voor Messemaker, leek het team op
papier toch sterker dan vorig jaar.
Het ging echter al snel mis. Panc was
te gretig in de opening en had met een
pionnetje genoegen moeten nemen.
Een tweede brak hem behoorlijk op.
Het kostte een stuk tegen drie pionnen
en bovendien een slechte stelling. Al
snel stond hij compleet verloren en
was het 0-1 voor WSV. Net als bij De
IJssel 1 aan de andere tafels werd het
ook hier weer snel 1-1. Ton had een
duidelijke plusstelling en dat werd een
heel grote plus toen zijn tegenstander
behoorlijk in de fout ging. Nog meer
materiaalwinst en vervolgens ook de
partij. Veel spektakel was er op het
bord van Frank. Beiden schuwden de
aanval niet. Onder opoffering van een
stuk kreeg zijn 14-jarige tegenstander

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

een venijnige koningsaanval. Frank
had echter een tegenaanval, die wel
materiaal opleverde, maar niet kon
verhinderen dat zijn tegenstander met
eeuwig schaak remise kon afdwingen.
Huibert had lang niet geschaakt en dat
kwam zijn spel niet ten goede. Hij werd
in het defensief gedrongen, kwam een
pion achter en blunderde vervolgens
een stuk weg, 1,5-2,5 voor WSV. Aan
de overige borden was De IJssel zeker
niet de minste, al was het wel verdedigen geblazen. Alleen bij teamcaptain
Aad ging het aanvankelijk goed, hij
kwam een pionnetje voor en dat gaf
hoop. Een misrekening kostte hem
echter een stuk en toen was de winst
ver weg. Lotte speelde een prima partij
maar trof een tegenstander die eveneens goed partij gaf. De partij bleef
steeds in evenwicht en remise was
dan ook geen onverwacht resultaat
(2-3). Daar was ook haar coach en
vaste supporter wel content mee. Dat
resultaat kon Frans niet bewerkstelligen. Het was continu verdedigen,
maar hier kreeg de tegenstander wel
duidelijk kansen en in de slotfase was
de stelling niet meer te houden (2-4).

De verrichtingen van Lotte worden door
vader (en coach) nauwlettend gevolgd.

Een mazzeltje was er vervolgens voor
Aad. Zijn tegenstander wist zijn stuk
voordeel niet uit te bijten, raakte door
oprukkende pionnen van zijn eigen
stuk en moest om erger te voorkomen
vervolgens berusten in remise
(2,5-4,5). Als laatste streed Arie vervolgens nog voor een beter resultaat.
Hij maakte het zijn sterke tegenstander
niet gemakkelijk, maar het was ook
hier continu verdedigen. Lang bleef hij
ongeschonden overeind. Een fout in
de slotfase werd hem uiteindelijk noodlottig (2,5-5,5). (Aad)

De IJssel 1

1466

-

Erasmus 2

1536

2,5 - 5,5

Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Panc Vink
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Huibert Looren de Jong
Frank Penders
Ton van Smirren

1588
1475
1504
1364
1479
1569

-

Bert vd Knaap
Luit Bloem
Theo Goor
Jan Muit
Hans Erkelens
Marco de Bruijn
Mart Jan Luteyn
Jaap Smit

1764
1429
1598
1524
1561
1724
1311
1379

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

1286

-

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

de ijssel 1 prima uit de startblokken
Evenals vorig seizoen was Erasmus 2
de eerste tegenstander van De IJssel1. Toen werd in Rotterdam met 4-4
gelijkgespeeld. Vrijwel hetzelfde team
van De IJssel zat nu achter de borden.
Alleen in plaats van toen Gerard van
der Wouden speelde nu Mick van den
Berg als invaller voor Ronald Mandersloot die zich te elfder ure wegens
ziekte moest afmelden. Bij Erasmus
waren alleen de tegenstanders aan
bord 1, 3, 4 en 5 toen ook van de partij. Toen was hun gemiddelde rating
1826 tegen 1814 van De IJssel. In dat
opzicht waren de rollen ditmaal omgedraaid in het voordeel van De IJssel.
Erasmus speelde wel met drie inval-

lers, zij misten hun vaste krachten
Jaap van Meerkerk (1874), Pim Kleinjan (1782) en Emiel Verhoef (1782).
Het kwam ook tot uiting aan de borden. Al snel duidelijke plusjes bij Pim,
Justin, Frank (vdP) en Mick. Alleen
aan het eerste bord ging het niet goed.
Hans had niet zijn dag. Hij miste tegenzetten van zijn tegenstanders, verspeelde een stuk en na wat
tegenspartelen was het na ruim twintig
zetten over en uit. Maar ook bij De IJssel was er een snelle winstpartij. Justin
wikkelde af naar een toreneindspel
waarin de winst met goed gepositioneerde torens slechts een kwestie van
tijd was. Dat zag zijn tegenstander ook

15

en die hield het dus al snel voor gezien. Bij zowel Pim als Frank (vdP)
was de plus inmiddels uitgegroeid naar
een kwaliteit en ook Mick had zijn tegenstander danig in de tang. De Rotterdammers boden echter stevig
verzet en pas in het laatste half uur
vielen de beslissingen. Een gehandicapte Frank Visser (gehavende neus)
was aanvankelijk een pion achter gekomen, maar had daar prima tegenspel voor. Dat leek doorslaggevend,
maar had wel veel bedenktijd gekost.
Dat laatste leek hem fataal te worden.
Hij had echter vrouwe Fortuna aan zijn
zijde toen zijn tegenstander een fatale
mataanval in de slotseconden miste,
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toch nog winst dus. ‘Hij dacht met twee
schaakjes de dames te ruilen en het
eindspel makkelijk te winnen: helaas
zette hij de dame op e3 en dat was
geen schaak; hij dacht dat ie ’m op f3
gezet had… Hierna was het meteen
mat voor de ander’, aldus het commentaar op de website van Erasmus.
Gierende tijdnood was er ook bij zijn
buurman Léon, maar dan wel bij diens
tegenstander. Een naar de tweede rij
opgemarcheerde pion gesteund door
torens boden hem de nodige tegenkansen. Léon vond echter steeds
goede tegenzetten en de snel slinkende bedenktijd hielp niet bij het vinden van goede oplossingen. De
bedenktijd werd overschreden, maar
toen waren de gevaren inmiddels ook
bezworen. Commentaar Erasmus:
‘Donze stond naar eigen zeggen heel
goed maar met 30 seconden tegen
een half uur lijkt dat minder relevant’.

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

Frank Visser heeft hier nog tijd voor een
kijkje bij zijn teamgenoten.

De vierde zege kwam op naam van
Pim. Goed rekenwerk in het eindspel
met twee torens tegen toren plus loper
werd afgesloten met een niet meer te

pareren mataanval. Dat betekende
eigenlijk al de volle winst, want reeds
lang stond bij Ad een remise eindspel
op het bord. De gehele partij was er
hier behoedzaam gemanoeuvreerd en
werden er nauwelijks kansen weggegeven. In het toreneindspel in de slotfase werden wederzijds
opmarcherende vrijpionnen onder opoffering van torens gestopt, pot remise. Mick had inmiddels twee
pionnen buitgemaakt en er viel voor
zijn tegenstander, ook nog eens geconfronteerd met een achterstand in
bedenktijd, weinig eer meer te behalen. Toen er nog meer materiaal sneuvelde staakte ook hij de strijd. Vrijwel
gelijktijdig lukte het ook Frank (vdP)
zijn voordeel te verzilveren. Zijn tegenstander had lang hardnekkig verzet
geboden, maar in de slotfase lukte het
hem dan toch de winst te forceren.
(Aad)

De IJssel 1

1833

-

Erasmus 2

1736

6,5 - 1,5

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

1894
1937
1902
1867
1780
1796
1803
1687

-

Paul Wilhelm
Jan Smit
Arie de Jong
Frits Steenbergen
Gilles Donze
John Helstone
Bram de Knegt
Lucian Mihailescu

1768
1742
1741
1749
1767
1731
1717
1670

0
1
1
1
1
1
0,5
1

-

1
0
0
0
0
0
0,5
0

door het oog van de naald
In de wedstrijd tussen De IJssel 1 en
Erasmus 2 ging Léon Jacobse in zijn
partij tegen Gerard Donze door het
oog van de naald. Na een wat optimistisch gepakt pionnetje op b2
kwam de dame waarmee die pion
werd buit gemaakt in zwaar weer.
‘Sla nooit op b2, ook al is het goed’
is een bekende uitspraak in de
schaakwereld. Zijn tegenstander
veroverde de pion met rente terug
en kreeg goede winstkansen. Daar
gebruikte hij echter heel veel bedenktijd voor en dat brak hem op.
Onder druk van de klok en goed tegenspel miste hij in het vervolg een
aantal goede voortzettingen en zelfs
directe winst met uiteindelijk fataal
stukverlies in de laatste seconden
van zijn bedenktijd. Hieronder de
partij met commentaar van Léon en
hier en daar tussenhaakjes van de
redactie.
Gilles Donze - Léon Jacobse
De IJssel-Erasmus 10.10.2011
1.e4 e5 2.f4 Koningsgambiet, altijd

interessant! 2...exf4 3.Pf3 Le7 4.Lc4
Lh4+ 5.Kf1 d6 6.d4 [Hoe ongewoon
het ook lijkt, tot hier niet onbekend,
NICbase gaf nog drie partijen]
6…Le6 Met Dd3 of Lb3 houdt wit
beter de controle over het centrum
7.d5 Lg4 8.Lxf4 Df6 9.Ld2

9…Dxb2 Dit is te optimistisch, mijn
dame zal niet ingesloten raken,
maar er staan nog teveel stukken op
het bord om voordeel te behalen.
Eerst ruilen met Lxf3 of een ontwik-

16

kelingszet als Pd7 was beter geweest. 10.Lc3 Db6 11.Ld4 Db4
12.Dd3 Lf6 13.Pa3 Hier had ik met
het kijken naar Dxb2 geen rekening
mee gehouden. Ondanks dat het
paard op de rand staat, wint wit de
pion terug en komt beter te staan
met een gevaarlijke toren.

13...c6 Hiermee probeerde ik een
gaatje te maken voor mijn dame; dit
is echter niet noodzakelijk en zo
wordt f7 erg zwak. [Betere opties
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waren Lxd4 of Pd7, bijvoorbeeld
13...Lxd4 14.Pxd4 a6 15.Tb1 Dc5
16.Txb7= of 13...Pd7 14.Tb1 Da5
15.Txb7 a6=]. 14.Tb1 Da5 15.Txb7
[Zeker zo goed lijkt de voortzetting
met 15.e5 dxe5 16.Pxe5 Pe7
17.Pxg4 Lxd4 18.Dxd4 0–0+-].
15…Lxf3 16.Dxf3 Dd2 17.Le3 Dc3

20.Tb3 De5 21. Lf4, na 20…Da1+
volgt 21.Tb1 Dc3 22.e5!]. 20…0–0
21.Lxd7 Dxa3 Hier was ik eigenlijk
wel weer een beetje tevreden over
mijn stelling. Het grote gevaar was
verdwenen en met nog minder dan 5
minuten op de klok van mijn tegenstander kreeg ik er weer vertrouwen
in. 22.Ke2? [Kf2] Da6+ 23.Tb5 Pc6
24.Thb1 Pe5 25.Df5 g6 Eerst Da2
was sterker, de verloren kwaliteit op c8
wordt teruggewonnen in de vorm van
gesprokkelde pionnetjes [25...Dxa2
26.c8D Taxc8 27.Lxc8 Dxc2+ 28.Kf1
Pc4! 29.Dh3 Dd3+ 30.Kg1 Pxe3=]
26.Dxf6 Pxd7 27.Dc3 Tfe8 28.Kf2

Wit staat hier beter maar houdt maar
weinig tijd over, daardoor had ik hier
ook eigenlijk Tb3, Da1+, Tb1 en remise verwacht. Fritz geeft 18.Lxa7 als
sterkste zet, maar dit moet wel zorgvuldig gespeeld worden om wit te
laten winnen. 18.dxc6 Pe7 19.c7 Pd7
20.Lb5? [Beter voor wit was hier

17

28…Dxa2?? Een regelrechte blunder, na Lh6 kan mijn paard niet meer
tegelijkertijd b8 en het mat op g7
verdedigen. [Maar echt goede zetten
waren er niet. Het beste lijkt nog
28...Tac8, maar ook dan lijkt wit aan
het langste eind te trekken. 29.Lh6
Pe5 30.Tb8 Pg4+ 31.Kg1 Pxh6
32.Txc8 Dxc8 (32...Txc8 33.Tb8 Pg4
34.Db2 Pe5 35.Txc8+ Kg7
(35...Dxc8 36.Db8 Df8 37.c8D)
36.Tg8+ Kxg8 37.Db8+ Kg7
38.c8D)]. 29.Kg1 [Kans gemist.
29.Tb8 Dxb1 (29...Pxb8 30.Lh6;
29...Taxb8 30.Txb8) 30.Txa8 Txa8
31.Lh6 Db6+ 32.Kg3] 29…De6
30.Lh6 f6 31.Te1 Tac8 32.Ld2 Pc5
Met een halfuur tegen 30 seconden
en geen acute dreigingen meer kan
ik nu rustig de pion op c7 aan gaan
vallen. 33.Da5 Dd7 34.Dxa7??
Dxb5 (0–1)
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (5)
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 zesde lustrum 1989 - 1993
De internationale schaakwereld wordt
in die periode gedomineerd door wereldkampioen Kasparov. Uitdager Karpov, winnaar van de kandidatenfinale
tegen Timman, verliest in 1990 de
vijfde onderlinge tweekamp. Ook in
1993 gooit Timman hoge ogen, maar
verliest de finale tegen Short. Onenigheid van Kasparov en uitdager Short
met de FIDE leidt tot chaos in de
schaakwereld. Oprichting van een
nieuwe bond, de PCA, naast de FIDE.
Kasparov wordt wereldkampioen bij de
PCA en Karpov wordt, na winst tegen
Timman, titelhouder bij de FIDE. Bij de
winnaars van de grote toernooien
hoofdrollen voor Kasparov en Karpov.
Daarnaast treden ook Beliavsky,
Ehlvest, Gelfand, Ivanchuk, Kamsky,
Timman, Salov, Sereiwan, Shirov en
Short op de voorgrond. Opkomst van
Adams, Anand en Kramnik. Het team
van de Sovjet-Unie en later Rusland is
de nummer een bij de WK (1989), het
EK (1989, 1992) en op de Olympiade
in Novi-Sad (1990) en Manilla (1992).
In Joegoslavië wint Fischer na 20 jaar
een revanchematch tegen Spassky.
Judith Polgar is in 1991 de jongste die
een grootmeestertitel in de wacht
sleept. Met Hongarije verovert zij op
de Olympiade in 1990 de landentitel bij
de vrouwen. Opkomst van China met
zowel in 1990 als 1992 een derde
plaats en verovering van de WK titel
door Xie Jun (1991). Kasparov is in
1989 te sterk voor schaakcomputer
Deep Thought. In 1990 wordt roken op
FIDE evenement verboden. In 1992
overlijdt op 56 jarige leeftijd oud-wereldkampioen Michael Tal.
In Nederland zijn het vooral de verrichtingen van Jan Timman die de schaakbladen vullen. Andere toppers, met
name Jeroen Piket en voorts ook John
van der Wiel, Paul van der Sterren,
Gena Sosonko, Friso Nijboer, Joris
Brennikmeijer en Loek van Wely, een
snel stijgende ster. Met zijn overlijden
eind 1988 wordt Hein Donner geschiedenis. Volmac Rotterdam heerst ook in
deze periode nog steeds in de KNSB
competitie. Een nieuwe schaakperiodiek, Schaaknieuws, doet zijn intrede.
Door fraude van de penningmeester

van de RSB in 1990 verdwijnt 80.000
gulden.
Bij De IJssel vanaf 1989 vrijwel constant 30 leden, maar aspiranten lieten
zich niet meer zien. Geen jeugdschaak
meer dus. Na het jubileum in 1988
bleek de kas finaal leeg, de contributie
omhoog derhalve, van 100 gulden naar
140 gulden in 1991. Ook een nieuwe
penningmeester, Jan Greeven nam in
1990 de kas over van Peter de Jong. In
het TROS radiospelletje Estafette verdiende Age Dijkstra in 1991 500 gulden
voor zijn 'goede doel': De IJssel. In datzelfde jaar moesten de rokers het afleggen tegen de niet-rokers, een
algemeen rookverbod tot 21.00 uur.
In navolging van de RSB werd ook bij
De IJssel met ingang van het seizoen
1992/93 het afbreken van partijen afgeschaft. De redactiecommissie van
IJsselschaak werd in 1988 uitgebreid
met Hans Noordam, die daar met
name de vormgeving en eindredactie
voor zijn rekening nam.

Het jaar 1991 was het eerste jaar van
het invitatietoernooi, een koppeltoernooi dat in de jaren daarna niet meer
van het programma zou verdwijnen.
Dat eerste toernooi werd gewonnen
door Jan Evengroen met als koppelgenoot Pim te Lintelo, die daar voor het
eerst kennis maakte met de club waar
hij later (vanaf 1999) zoveel lauweren
zou oogsten.
De Bergen speelden ook in dit lustrum
nog een hoofdrol in de strijd om het
clubkampioenschap. In 1989 moesten
zij echter de eerste plaats laten aan
Ronald Mandersloot en in 1990 aan
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Jan Evengroen. In 1991 meldde Waddinxvener Wim van Vuuren zich als lid
en werd datzelfde jaar ook clubkampioen. In 1992 en 1993 ging de titel
echter weer naar Mick van den Berg.
Bij de hoofdrolspelers in deze jaren
o.a. Ad Multem en Leen Boonstra en
vanaf 1991 Frank van de Pavoordt en
René Ordelman.
De Zilveren Dame bleef ook in 1989
en 1990 in het bezit van Jan Evengroen, maar vond daarna enige jaren
een plaats in de prijzenkast van Gerard van Ommeren van sv. Moerkapelle. De Hoekveldtrofee wisselde
echter frequent van plaats: René Ordelman (1989), Ad Multem (1990),
Panc Vink (1991), Frank van de Pavoordt (1992) en Rein Leopold (1993).
In de RSB werd een mijlpaal bereikt. In

1989 promoveerde het eerste team
naar de eerste klasse. Pas na drie seizoenen, in 1992, moet deze positie
worden prijsgegeven. De terugkeer in
1993 mislukte op het nippertje. De
meeste punten in deze succesvolle
RSB-jaren werden binnengehaald door
Mick van den Berg (1989, 1990, 1992,
1993), Leen Boonstra (1989, 1991) en
Jan Evengroen (1993). In hetzelfde
jaar 1989 ook een kampioenschap
voor het tweede team en promotie
naar de 3e klasse. Goede resultaten
hier in die jaren van Panc Vink, Co
Scheepers en René Ordelman, maar
ook van de nieuwelingen Hans Noordam, Gerard van der Wouden en
Sjaak in 't Veld. Vanaf 1989 kwam er
ook een derde team in actie. Met
goede prestaties van Frans Dubois,
Arie Macdaniël en Erik Jan Noomen
boekte ook dit team in de 4e klasse redelijke resultaten.
Zes spelers t.w. Mick van den Berg,
Teus Boere, Frans Dubois, Rien
Duine, Peter de Jong en Henk Kollhoff
speelden in deze periode hun 100e
RSB-wedstrijd. In 1992 bereikte het
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team (Mick van den Berg, Jan Evengroen, Frank vd Pavoordt, Ad Multem
en Wim van Vuuren) de finale in de
RSB-bekercompetitie tegen Barendrecht, die na een 2-2 uitslag door een
negatief resultaat aan de hoogste borden werd verloren.
Op 25 september 1993 werd in Het
Posthuis dit zesde lustrum gevierd met

1992: afbreken wordt
uitvluggeren
Met ingang van het schaakseizoen
1992/93 werd het afbreken van partijen afgeschaft. In de jaren daarvoor
was het speeltempo 35 zetten met
voor ieder 105 minuten bedenktijd.
Wanneer de partij na het verstrijken
van de bedenktijd niet was afgelopen
werd de partij afgebroken en later
voortgezet. Onder voorwaarde uiteraard dat de verplichte 35 zetten
waren voltooid.
Bij RSB wedstrijden moest vervolgens
worden vastgesteld waar de partij
werd uitgespeeld. De stand op het
bord was daarbij vaak doorslaggevend. Men kon namelijk te allen tijde
de partij door de RSB laten arbitreren.

Wie met een slechte stelling alsnog
een positief resultaat wilde halen
moest daarvoor naar het clublokaal
van zijn tegenstander. Moesten daar
veel kilometers voor worden gemaakt
dan leidde dit al snel tot opgave van
de partij. Bij minder duidelijke stellingen moest er later worden verder gespeeld. Bij de betrokken verenigingen
werd de partij dan vaak met hulp van
clubgenoten geanalyseerd. Later werden daarbij ook computers ingeschakeld. Dat laatste was vooral een
reden om het afbreken af te schaffen.
Lang niet iedereen was blij met de
nieuwe regel, zoals die nu is, waarbij
de partij moet worden ‘uitgevluggerd’.
In IJsselschaak 19 verwoordde Mick
van den Berg het als volgt:

weemoed….

Vier IJsseltoppers in actie tijdens het regiotoernooi op het 6e lustrum, vlnr: Jan Evengroen, Frank v.d. Pavoordt, Mick van den
Berg en Ad Multem.

in afwachting van het moment
dat er uitgespeeld moet worden
stond een stelling vastgepend
soms op verschillende borden

een viertallen regiotoernooi, gewonnen
door het team van Moerkapelle, en
een geanimeerd schaakcafé. 'Gezelligheid en fanatisme gaan hand in hand'
schreef de pers ter gelegenheid van
het dertigjarig bestaan. 'Er wordt altijd
serieus geschaakt, want elke schaker
vindt het leuk een potje te winnen. Bij
De IJssel gaat dat echter, zo beweren
de leden, nooit ten koste van de gezelligheid. Want behalve door een paar
aardige schaakprestaties staat de club
in de wijde omtrek vooral bekend als
een vereniging waar veel gelachen
wordt, waar creatieve ideeën ontstaan
en waar een grap eerder regel dan uitzondering is. Die reputatie is in dertig
jaar tijd opgebouwd.' (Aad)

puzzelend achter een bord
onderzocht je de moeilijkheden
en met broer of schaakgenoot
toetste je de mogelijkheden
op zoek naar de goeie zet
en dreigende combinaties
de varianten aan je voorbij
in allerlei gradaties
soms weken later werd
de wedstrijd dan herhaald
en moest er worden geoogst
en de punten binnengehaald
het analyse gevecht
werd vaak een grote kwelling
toch mis ik nu soms echt
zo’n afgebroken stelling.

varia
Hartelijke gelukwensen waren er namens De IJssel op 12 augustus voor
Arie en Trudie. De beheerder van onze
schaaklocatie De Zespunt trad die dag
in het huwelijk.

Van harte gefeliciteerd.
Schaakvereniging ‘De IJssel’
wenst jullie veel geluk.

Aan het begin van het nieuwe seizoen
een aantal nieuwe gezichten en terugkeer van oude bekenden. Bij de senioren waren dat Casper de Pijper en
Huibert Looren de Jong, vorig jaar
donateur geworden, maar weer op dat
besluit teruggekomen. Dat laatste
deed ook Marianne Reijm, die nog als
jeugdlid te boek staat. Ook bij het
jeugdschaak een aantal nieuwelingen:
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Pascal Admiraal, Ramon van Ek, Jeroen Pons, Bink en Rijk Revet. Allen
van harte welkom.
Er waren daarnaast ook nog enkele
jeugdschaakleden die aan het begin
van het seizoen afhaakten. Jeroen
Box, Jean Fritz Boom, Casper Liem en
Oliver Sietsma hielden het schaken
voor gezien.
De vereniging telt nu 33 seniorleden
en 25 jeugdleden.
Willem Schouten is al langdurig ziek.
Vanaf deze plaats van harte beterschap.
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bekerteam klopt papendrecht/alblasserdam
De RSB bekercompetitie startte dit jaar
met 34 teams. Dat betekende twee
wedstrijden in de eerste ronde om op
32 deelnemende teams te komen. In
de tweede ronde moest ook De IJssel
aantreden. In Moordrecht was het
team van Papendrecht/Alblasserdam
de tegenstander van De IJssel in deze
eerste wedstrijd voor de RSB bekercompetitie. Hun eerste team degradeerde vorig seizoen uit de eerste
klasse. De onderlinge wedstrijd eindigde destijds in een 6-2 zege voor De
IJssel. Hans en Pim wonnen toen respectievelijk van Brinkman en Smink en
Léon speelde remise tegen Kraaiveld.
Met Van de Beukel (toen remise tegen
Frank van de Pavoordt) zijn zij dit seizoen de reguliere bezetting van de
eerste vier borden, hun sterkste opstelling dus.
De wedstrijd startte met de afspraak
dat bij een gelijke stand niet snel-

1.
2.
3.
4.

schaakpartijen zouden beslissen, maar
dat er in dat geval zou worden geloot.
Opmerkelijk dat De IJssel, met toch
een aantal sterke snelschakers in de
gelederen, daarmee akkoord ging.
Het eerste resultaat viel aan het vierde
bord. Léon had zich ten koste van een
pion het nodige initiatief verworven.
Zijn tegenstander wist dit echter te pareren. Hij won wel de pion terug, maar
na een forse afruil resteerde een toreneindspel waarin beiden geen brood
meer zagen en werd de vrede getekend (0,5-0,5). Inmiddels stond bij
Frank, die slecht uit de opening was
gekomen, een hopeloze stelling op het
bord. Hij stond vastgenageld op de onderste rij met daarvoor op de zevende
rij maar liefst drie vijandelijke stukken.
Dat kostte hout en de partij (0,5-1,5).
Om het lot te ontlopen moesten beide
andere partijen dus gewonnen worden.
Daar zag het echter niet naar uit. Pim

had met een pluspion en actief spel
wel goede winstkansen, maar Hans
stond een pion achter en leek te moeten vechten voor remise. De kansen
keerden echter toen de tegenstander
van Hans zich vertilde. Hij zette zijn
dame buitenspel en liet een koningsaanval toe die niet meer te pareren
bleek (1,5-1,5). Alle ogen waren toen
gericht op het tweede bord. Hier stond
een lastig eindspel op het bord. Met
toren en loper, gesteund door de opgemarcheerde koning, probeerde Pim
een bres te slaan in de verdediging
van zijn tegenstander (toren, paard)
om de opmars van zijn pionnenmeerderheid te realiseren. Het bleek geen
eenvoudige zaak maar na uitgekiend
manoeuvreerwerk lukte het hem toch
en was de winst binnen (2,5-1,5). Op
naar de derde ronde waarin Overschie,
dat met 3-1 won van De Zwarte Pion,
de volgende tegenstander is. (Aad)

De IJssel

1888

-

Papendrecht/Alblasserdam

1833

2,5-1,5

Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Frank Visser
Léon Jacobse

1894
1937
1867
1780

-

Meinte Smink
Kees Brinkman
Philip Kraaiveld
Hans vd Beukel

1951
1823
1831
1728

1-0
1-0
0-1
0,5-0,5
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veel snelle beslissingen in
eerste ronde k.o.-competitie
De loting had ditmaal voor veel duels
met aanmerkelijk krachtverschil gezorgd in de eerste ronde van de k.o.bekercompetitie. Een aantal partijen
waren dan ook snel beslist. Gemakkelijke en snelle overwinningen waren er
voor Ad Multem tegen Bastiaan Rietveld, voor Panc Vink tegen Marian
Schoonderwoerd, voor Pim te Lintelo
tegen Aad van der Meer en voor Gerard van der Wouden tegen Frans Dubois. Er waren echter ook een aantal
partijen waarin de underdogs zich
prima weerden zoals Frank Penders
tegen Hans Lodeweges en Ton van
Smirren tegen Aad van den Berg. Desondanks dolven ook zij het onderspit.
Lotte van der Wouden bood Ronald
Mandersloot meer verzet dan verwacht. Winstkansen kreeg zij niet,
maar door goed verdedigingswerk
bleef zij lang overeind. Ook Hans Kortrijk had tegen Casper de Pijper geen
gemakkelijke avond. Na een snelle
pionwinst in de opening stuitte hij op
prima verweer waaraan pas na een

misser van Casper die de dame kostte
een einde kwam. Blunders met stukverlies waren ook de directe aanleiding
van nederlagen van Sjaak in ’t Veld
tegen Frank van de Pavoordt en van
Leen Boonstra tegen Teus Boere. Voor
voormalig jeugdschaaklid Marianne
Reijm, die zich na twee jaar afwezigheid weer had gemeld als deelnemer,
was het nog wennen. Judie van Eck
trok in dit damesduel aan het langste
eind. Een supersnel duel met wisselende kansen was er tussen Jan Vink
en Marten Evengroen. Jan maakte een
stuk buit en had de winst voor het grijpen. Door een alles of niets aanval van
Marten raakte hij zelf van zijn stuk wat
materiaal en vervolgens ook de partij
kostte. Spannend was het bij Rien
Duine tegen Mick van den Berg. Hier
had Rien zich goede kansen verworven maar dat had hem wel veel bedenktijd gekost. Veertig tegen vier
minuten meldde de klok in de slotfase.
Mick kon alleen door inlevering van
materiaal aan direct verlies ontkomen

aan de weg timmeren
Publiciteit bestaat niet uit kranten- en internetberichten alleen. Ook via
‘live’ optredens wordt De IJssel aan de man of vrouw gebracht.
Op 10 september was er op de jaarmarkt in Moordrecht weer ruimte ingehuurd voor de schaakkraam. Diverse leden gaven daar acte de presence en speelden gesteund door goed gestemde weergoden
onderlinge partijtjes of partijtjes tegen belangstellenden. Met name bij
de Moordrechtse jeugd was er de nodige interesse.

Op 26 september zorgden voorzitter en secretaris met hun aanwezigheid voor de nodige publiciteit in de supermarkt van Super De Boer in
Moordrecht. Dit ter ondersteuning van de verenigingenactie waarbij
klanten in de periode van 1 september tot en met 18 oktober via munten ter waarde van 20 eurocent voor elke 20 euro aan boodschappen
de deelnemende verenigingen konden steunen. Op 19 oktober kon de
penningmeester 63 euro voor de clubkas incasseren. Dat was beduidend minder dan de topscoorders, de Dieren Ambulance (765 euro),
voetbalvereniging Moordrecht (390 euro) en de Openbare basisschool
De Achtbaan (357 euro), maar voor een kleine vereniging was het lang
niet gek.
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en zo werd het kwestie van tijd. Een
door de dame bedreigde eenzame koning dolf echter met nog circa twintig
seconden op de klok toch het onderspit. Spanning was er eveneens in het
topduel in deze eerste bekerronde tussen Léon Jacobse en Frank Visser.
Het werd een duel waarin Léon aan de
touwtjes trok. Hij kwam twee pionnen
in de plus, maar won niet. Frank kon
afwikkelen naar een eindspel met lopers van ongelijke kleur en de partij remise houden. In de noodzakelijke
snelschaakpartijtjes trok Léon vervolgens tweemaal aan het langst eind.
Geplaatst voor de tweede ronde: Aad
van den Berg, Teus Boere, Rien
Duine, Judie van Eck, Marten Evengroen, Léon Jacobse, Hans Kortrijk,
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges, Ronald Mandersloot, Ad Multem, Frank
van de Pavoordt, Panc Vink, Gerard
van der Wouden en Anita van Eck en
Peter Koolmees die beiden in de eerste ronde waren vrijgeloot. (Aad)
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krimpen aan den ijssel 5 tegen de
ijssel 2 gewillig naar de slachtbank
Na het laagste team van Spijkenisse was op 31 oktober het laagste team van
Krimpen aan den IJssel als tegenstander van De IJssel 2 te gast in Moordrecht.
De gasten hadden de eerste wedstrijd met 5,5-2,5 gewonnen, de IJsselspelers
waren dus gewaarschuwd. Volgens teamleider Rien Duine echter ‘geen team
waar we bang voor hoeven te zijn’. Dat bleek inderdaad het geval. Non-playing
teamleider Dick van Buuren verscheen met dezelfde spelers als in de eerste wedstrijd met uitzondering van het eerste bord waar Frans Goudriaan de plaats
innam van Henk Verver. Bij De IJssel moest Hans Kortrijk op het laatste moment
verstek laten gaan en in zijn plaats speelde de eerste bordspeler van De IJssel 3
Arie Macdaniël.
Arie was geblesseerd aan zijn been maar dat was niet te merken op het bord. Hij
speelde een mooie aanvallende partij en incasseerde als eerste van De IJssel het
volle punt en na circa twee uur speeltijd stond het al 3-0 toen ook Sjaak en Mick
de winst binnenhaalde. Sjaak trof in veteraan Ed een prettige tegenstander die
het hem niet bijster moeilijk maakte. Aanvankelijk verspeelde hij een pionnetje
maar door daarna fors in de aanval te gaan kon hij die achterstand meer dan
goed maken. Hij won materiaal en toen was het snel gedaan. Mick had in ex
WSV‘er Henk Stam de op papier sterkste tegenstander. Die zag wel heil in een
snelle afruil van stukken, maar liep daarbij een enorme ontwikkelingsachterstand
op. Twee torens en een loper stonden vrijwel vastgenageld op de onderste lijn,
terwijl Mick op zijn gemak de onverdedigde koningsstelling kon oprollen. Geen
houden meer aan voor de Waddinxveense Krimpenaar. Bij Leen hing de bestuurskracht boven het bord, hij moest het opnemen tegen de RSB-voorzitter. Die
leek met een halfje wel tevreden, want in een fors tempo werd de stelling dichtgeschoven. Toen dat was gelukt volgde het remiseaanbod. Verdere acties leken zinloos, dus werd het aangenomen. Ook aan het eerste bord werd vervolgens de
vrede getekend. Gerard had zijn tegenstander met aanvallende acties onder druk
gezet. Die wist echter met goed verdedigingswerk het tij te keren en zag dat gehonoreerd met een geaccepteerde puntendeling. Gezien het ratingverschil vond
hij dat wel een goed resultaat. Als hij echter goed had opgelet had hij het ‘blufschaak’ van Gerard met ruim voordeel kunnen pareren bleek later uit het achtergelaten notatiebiljet (zie partij). Stand inmiddels 4-1, maar nog niet gewonnen. De
eerste tegenvaller werd genoteerd bij Menno. Die werd door een verrassend
goed opererende tegenstander in de tang genomen en dat bracht de stand op 42. Aad had echter goede winstkansen. Een al in het begin van de partij veroverd
pionnetje met een bezette open lijn resulteerde in een mataanval die echter net
niet lukte. Wel konden er nog een paar pionnen worden opgehaald. Toen de vijandelijke koning daarna naar een ongunstig veld marcheerde had de mataanval
in tweede instantie alsnog succes. De buit was dus binnen. Omdat bij buurman
Rien een vrijwel hopeloze stand op het bord stond leek 5-3 het eindresultaat te
worden. Toen daar echter plotseling een heel stuk cadeau gedaan werd, keerden
de kansen. Na het nodige manoeuvreerwerk om eeuwig schaak te ontlopen kon
hij zelf ten aanval gaan en was de buit snel binnen. Toch nog winst en dus 6-2.
(Mick/Aad)

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

De IJssel 2

1650 - Krimpen a/d IJssel 5

1526

6

-

2

Gerard van der Wouden
Mick van den Berg
Leen Boonstra
Aad van den Berg
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Menno van Dijk
Arie Macdaniël

1723
1687
1681
1604
1635
1684
1597
1588

1570
1653
1548
1411

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

-

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

-

Frans Goudriaan
Henk Stam
Arjen Postma
Floris Doolaard
Eelco Moerman
Ed Singeling
Aad van den Haak
Ed Hermans

1456
1516

met blufschaak naar remise
Gerard van der Wouden houdt van avontuur op het bord. Uitdagende stellingen,
offers, onverwachte wendingen krijgen de
voorkeur boven strategische stellingen
met toenemende winstkansen. Dat vraagt
goed rekenwerk, want bij een misser is
het verlies veelal veel dichterbij dan de
winst. Het zorgt bij de tegenstanders echter ook voor de nodige verwarring en dat
heeft dan weer zijn voordelen. Dat was
ook het geval in zijn wedstrijd aan het
eerste bord van De IJssel 2 tegen Frans
Goudriaan van Krimpen aan den IJssel 5.
Op de elfde zet speelt hij 11…h5? en
komt de volgende stelling op het bord.

‘Hij hoopte dat ik het stuk zou nemen,
maar dat deed ik mooi niet’, aldus Goudriaan na afloop. Toch had hij het met
een gerust hart kunnen doen, want na
12.hxg4 hxg4 13.Pe5 Lxe5 14.dxe5
Dxe5 15.Da4+ Pc6 16.Df4 Dh5 17.f3 ziet
het er voor wit niet slecht uit. Hij had
echter nog beter, namelijk 12.Pb5 met na
12…De7 13.hxg4 hxg4 14.Pe5 Lxe5
15.dxe5 duidelijk voordeel voor wit. Goudriaan speelde echter 12.Pg5? en mist
na 12...Lh2+ 13.Kh1 Pbd7 14.De1? opnieuw een goede kans met 14.f3 Lf5
15.e4. Na 14...Lxe2 15.Pxe2 Ld6
16.Ld2 Pe4 17.Pxe4 dxe4 18.Lc3 Pf6
19.b4 axb4 20.Lxb4 0–0 21.Lxd6 Dxd6
22.Db4 Dxb4 23.axb4 h4 24.Pc3 weer
een onverwachte wending 24…Pd5

Gerard besluit zijn dubbelpion te ruilen
voor de b-pion. Een misrekening want
die pion kan niet geslagen worden inverband met Tb1 en na 25.Pxe4 komt wit
dus gewoon een pion in de plus. Na
25.Pxd5? exd5 26.Ta5 Txa5 27.bxa5
Ta8 28.Tb1 Txa5 29.Txb7 g6 wordt remise overeengekomen. (Aad)
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volop spanning in de jeugdcompetitie
Dit seizoen gaat het bij de jeugdcompetitie iets anders dan andere jaren. Er
wordt gespeeld in twee groepen. De
sterkste jeugdspelers spelen in groep
A en de overigen in groep B. In de Agroep moet de partij worden genoteerd
maar de spelers krijgen wel wat meer
bedenktijd dan de spelers in de Bgroep. Doordat de partij wordt genoteerd kan de partij later samen met de
spelers bekeken en becommentarieerd
worden. Bovendien is het een prima
oefening want op veel toernooien is
het noteren van de partij verplicht en
dus is het beter als je daar bekend
mee bent.

Puntverlies was er ook tegen Neal die
hem op remise hield en tegen Martijn
verspeelde hij zijn dame en dat betekende voor Martijn revanche voor een
eerdere verliespartij. Neal, op dit moment koploper, was concurrent Storm
tweemaal de baas maar moest tegen
Jent een verliespartij incasseren.
Zowel hij als Storm moesten ook remise toestaan aan Maikel. Martijn beet
tegen de beide koplopers eenmaal in
het zand. Daarnaast twee remises een
ongelukkige tegen Sydney en met
mazzel tegen Maikel toen hij ontsnapte
met eeuwig schaak. De vier koplopers
doen dus weinig voor elkaar onder.
Wellicht kan ook Jent nog hoge ogen
gooien. Voor hem was er natuurlijk de
mooie winst tegen Neal, maar daarnaast ook de nodige nullen. Met nog
overwinningen tegen Carl, Joppe en Bgroeper Rijk zijn de kansen nog lang
niet verkeken. Voor Sydney was er
winst tegen Maikel, Mohammed en

In groep A verdedigt Harm zijn clubtitel. Neal, Martijn en Storm lijken zijn
grootste concurrenten. Al in de eerste
ronde werd er aan zijn stoelpoten gezaagd, want Storm trakteerde hem op
een nederlaag. Dat werd later in een
tweede duel weer goed gemaakt.
score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neal Twigt
Harm Hoogeveen
Martijn van Noort
Storm Revet
Jent Immelman
Sydney vd Hoek
Maikel Terlouw
Carl Schiebroek
Mohammed Karroumi
Joppe in 't Veld

187,0
172,5
152,5
140,0
130,5
118,0
113,0
99,0
94,3
35,0

w

r

v

5
5
4
4
4
3
2
3
3

2
1
2
1
1
2
3

1
2
2
3
3
3
3
4
4
6

In groep B vijf debutanten in de jeugdcompetitie. Bink, Rijk en Ramon speelden vanaf het begin mee, Pascal en
Jeroen deden wat later hun intrede.
Koplopers met beiden maar liefst vijfmaal winst zijn Max en Rijk. In de onderlinge partijen wonnen beiden
eenmaal. Max verloor ook nog van Silvan en tegen Kim werd het pat, remise
dus. Rijk verloor behalve eenmaal
tegen Max alleen nog maar van
Ramon en tegen A-groeper Jent. Een
prima debuut dus. Nieuwkomer
Ramon maakte ook geen slecht debuut. De tegenstanders onderaan de
ranglijst waren geen probleem. Nu
maar hopen dat het ook tegen de wat
sterkeren gaat lukken. Met de winst
tegen Rijk in de laatste ronde lijkt dit er

afw

1x
1x
2x

1

2

3

4

5

Joppe en ook de remise tegen Jent
was geen slecht resultaat. Nu nog
punten tegen de toppers. Ondanks zijn
goede verdedigingswerk kon Maikel
het niet reden tegen Harm en ook Martijn was hem een keer de baas en de
revanche ging door de ongelukkige remise de mist in. Wel ook drie remises
tegen de top vier. Voor Carl en Mohammed zijn de toppers nog te sterk.
Mohammed pakte de winst tegen Jent
en won partijen tegen de B-groepers
Silvan en Bink. Carl verspeelde goede
winstkansen tegen Martijn, maar won
wel van Sydney en lantaarndrager
Joppe. Voor Joppe tot nu toe nog weinig reden tot juichen. Als je echter als
bijna de jongste deelnemer nu al in
groep A mag meedoen, ziet de
schaaktoekomst er niet slecht uit. De
punten zullen best wel komen.
Hieronder de resultaten van de eerste
acht speelronden in groep A:
6

7

8

9

10

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

wel in te zitten. Silvan doet weinig voor
hem onder, maar liet tegen Bink wel
een steekje vallen. De winst tegen de
koploper maakt die misser weer goed.
Met Kim gaat het steeds beter. Met
driemaal winst en tweemaal remise
kan zij nog best mee in de strijd om de
eerste plaatsen. Zeker gezien haar
score van twee uit drie tegen de koplopers. Een andere nieuwkomer, Pascal,
speelde nog maar vier partijen. Daarin
bleek Silvan ter sterk, wel echter winst
tegen Kim en Jeroen. Voor de overigen is het mondjesmaat met de punten. Voor Bink zijn er met
overwinningen tegen Silvan en Kim
nog de beste perspectieven. Debutant
Jeroen pakte tegen hem echter tweemaal de winst. Jelt won twee keer van
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gr B

1B2

1B4/1B9
0B1

De B-groep in actie, met op de voorgrond
Rijk Revet tegen Jeroen Pons.

Tarik en pakte ook nog een remise
tegen Bink. Onderaan de ranglijst voor
Tarik nog geen punten. Maar als je nog
maar net zes jaar bent is dat geen
schande.
Hieronder de resultaten in groep B:
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score
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Max van Vuuren
Rijk Revet
Ramon van Ek
Silvan de Berg
Kim Rivecourt
Pascal Admiraal
Jeroen Pons
Jelt Jongsma
Bink Revet
Tarik Karroumi

172,5
158,0
144,5
142,3
127,0
127,0
99,0
90,2
87,0
42,0

w

r

v

5
5
4
4
3
2
3
2
2
0

1
0
1
0
2
0
0
1
1
0

2
3
2
3
3
2
4
3
5
5

afw

gt

1x
1x
2x
2x
3x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

gr A
1A10
0A5
0A9

0A8

De koplopers.

pim te lintelo op weg naar herovering van de clubtitel
Het afgelopen seizoen verloor Pim te
Lintelo zijn clubtitel aan Hans Lodeweges. Dat zat hem niet lekker getuige
zijn voortvarende competitiestart dit
nieuwe seizoen. Hij wil de titel terug.
Léon Jacobse was de enige van de
toppers van het vorige seizoen die er
met een puntendeling afkwam. Het resulteerde in een forse puntenvoorsprong op nummer twee Frank Visser,
die ondanks de onderlinge verliespartij,
dankzij tweemaal winst waaronder een
tegen angstgegener Léon nog redelijk
bij bleef. Voor zowel Hans, een half uit
twee, als Léon, die ook tegen Ad Multem in het zand beet en op anderhalf
uit vier staat, dus een ruime achterstand in de beginfase van deze competitie. Zij worden op de ranglijst
voorafgegaan door Ad, met drie uit zes
geen superscore maar wel tegen de
op papier sterkste spelers van de club
en ook dat telt mee in de score en resulteert voorlopig in een vierde plaats,
en de Bergen en Gerard van der Wouden. Alle drie nog ongeslagen met elk
eenmaal winst en respectievelijk tweeen driemaal remise. Maar van hen
speelde alleen Mick tegen een van de
clubtoppers, remise tegen Hans. Met
tweemaal remise en daarnaast nog
een winstpartij ook voor Arie Macdaniël
een plaats bij de top tien nog net voor
Leen Boonstra, die hiervoor aan driemaal remise voldoende had. Aad van

der Meer zal over zijn elfde plaats niet
ontevreden. Hij had wel wat geluk met
de tegenstanders. Nu maar eens zien
of hij zich met wat sterkere tegenstand
kan handhaven. De deelname van
zowel Frank van de Pavoordt als Ronald Mandersloot beperkt zich vooralsnog tot een enkele wedstrijd, dus het is
afwachten of zij nog een rol gaan spelen. Bij Teus Boere, Frans Dubois en
Rien Duine zijn de winst- of verliespartijen zijn dun gezaaid. Bij Teus ging dat
vergezeld van een mooie zege tegen
Hans Kortrijk, maar ook nederlagen
tegen Pim en Mick, beiden tegenstanders van een ander kaliber. Minder vredelievend ging het toe bij Casper de
Pijper die met driemaal winst op rij
sterk debuteerde. Lotte van der Wouden en Panc Vink noteerden alleen
winst en verliespartijen. In het onderlinge duel trok Panc aan het langste
eind. De groep onder de tweehonderd
punten wordt aangevoerd door Jan
Vink en Hans Kortrijk. Twee uit vier is
voor Jan zeker niet slecht, maar voor
Hans is een half uit drie een mager resultaat. Dat is de score van drie uit zes
voor Marten Evengroen zeker niet.
Onze voormalige jeugdkampioen lijkt
de staartgroep wel de baas te kunnen,
maar daarboven valt het nog tegen.
Redelijke scores voorts voor Frank
Penders, Peter Koolmees en Judie van
Eck. Daarna is het mondjesmaat met
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de puntjes. Ze moeten vooral uit de onderlinge partijen komen. Bastiaan
klopte Marian en Anita. Ook voor Marian een punt tegen Anita en ook een
halfje tegen Peter. Ton had wel wat
sterkere tegenstand, maar dat leidde
tot verliespartijen en het bleef uiteindelijk bij een enkele winstpartij tegen Marian.
Het competitiesysteem voor de clubcompetitie is bij veel verenigingen aan
kritiek onderhevig. Een aan alle wensen voldoend systeem bestaat niet,
dus moet worden gekozen voor het
systeem waar de meerderheid zich in
kan vinden. Dat geldt eveneens voor
het bij De IJssel gehanteerde systeem.
Tot nu toe wordt steeds getracht via
aanpassingen van het systeem steekhoudende klachten op te lossen. Dit
seizoen is het aantal speelperioden
van vijf teruggebracht naar vier met elk
zeven of acht speelronden. Omdat
deelnemers in dezelfde speelperiode
maar eenmaal tegen elkaar kunnen
spelen betekent dit dat met name in
het bovenste en onderste deel van de
ranglijst de deelnemers wat minder
met dezelfde tegenstanders worden
geconfronteerd. Dat dit ook nadelen
heeft bleek in de laatste competitieronde. Met het tweede team achter de
borden in een RSB-wedstrijd en daarnaast ook nog een fiks aantal afwezi-
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gen kregen drie toppers ditmaal allen
te maken met derdeteamspelers.
Door deze en eerder aangebrachte

wijzigingen is het competitiesysteem
toe aan een noodzakelijke revisie.
Daar wordt door systeemontwerper

Pim te Lintelo aan gewerkt. Dit heeft
tijdelijk wat vertraging bij de produktie
van de ranglijst (website) tot gevolg.

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

Pim te Lintelo (PL)
Frank Visser (FV)
Mick vd Berg (MB)
Ad Multem (AM)
Gerard vd Wouden (GW)
Aad vd Berg (AB)
Léon Jacobse (LJ)
Hans Lodeweges (HL)
Arie Macdaniël (AMC)
Leen Boonstra (LB)
Aad vd Meer (AvM)
Frank vd Pavoordt (FvP)
Ronald Mandersloot (RM)
Rien Duine (RD)
Teus Boere (TB)
Frans Dubois (FD)
Lotte vd Wouden (LW)
Casper de Pijper (CP)
Sjaak in ’t Veld (SV)
Panc Vink (PV)
Jan Vink (JV)
Hans Kortrijk (HK)
Frank Penders (FP)
Marten Evengroen (ME)
Judie van Eck (JE)
Peter Koolmees (PK)
Bastiaan Rietveld (BR)
Ton v. Smirren (TS)
Marian Schoonderwoerd (MS)
Anita van Eck (AE)

gr

resultaten van ronde 1 t/m 7

gt

avc na

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

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

1x
1x
1x
-

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

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

club
rating
1931
1819
1714
1732
1691
1638
1701
1758
1591
1623
1548
1707
1754
1579
1548
1518
1505
1489
1642
1506
1453
1512
1417
1397
1429
1342
1281
1288
1185
1197

waarde
cijfer
91
78
68
70
66
61
67
72
58
60
54
67
72
57
54
52
51
50
62
51
48
52
46
44
46
41
38
38
33
34

totaal
score
448
349
322
315
302
301
285
279
260
258
254
245
245
244
239
230
229
228
219
216
195
194
185
181
175
159
154
148
139
97

gt=geen tegenstander, na= niet aanwezig, avc=afwezig voor club. Deelnemers die nog geen enkele competitiewedstrijd hebben
gespeeld zijn niet in de ranglijst opgenomen.
Op basis van de ranglijst wordt ook na elke speelperiode een periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld. De deelnemers zijn
hiervoor op basis van KNSB rating (1/9/2011) ingedeeld in vier groepen. Degene met het hoogste aantal punten per groep wordt periodekampioen. Elk periodekampioenschap is goed voor één knaak (2,5 euro), die aan het slot van de competitie wordt uitbetaald. Na elke periode begint de teller weer op nul.
De prijswinnaars van de eerste periode: Pim te Lintelo (A), Mick van den Berg (B), Aad van der Meer (C) en Casper de Pijper (D).

uit de media
Voormalig wereldkampioen Bobby Fischer blijft ook na zijn dood nog een
hot item in de media. Allereerst was er
het dit jaar verschenen boek Eindspel.
Het wonderbaarlijke leven van schaaklegende Bobby Fischer (oorspronkelijk:
Endgame. Bobby Fischer’s Remarkable Rise and Fall) door Frank Brady. In
New In Chess (NIC) 2011/3 haalde
Jimmy Adams vervolgens herinneringen op aan het eerste, door Fischer
gewonnen, grootmeestertoernooi in
Monaco in 1967. In NIC 2011/4 een
uitgebreid interview van top fotograaf
Harry Benson door Dirk Jan ten Geuzendam naar aanleiding van zijn fotoboek Bobby Fischer, a portrait. Een
verzameling exclusieve foto’s gemaakt
tijdens de historische WK match in
1972 in IJsland.

Een deel van die foto’s keerden terug
in de film Bobby Fischer against the
World die begin juli in première ging.
Max Pam over deze film in Het Parool
van 1 juli: ‘Het is een door HBO (van
de Soprano’s en Mad Men) geproduceerde documentaire van Liz Garbus.
De film toont Fischer (1943-2008)
vooral vanuit een Amerikaans perspectief, dat wil zeggen dat het gemaakt is
voor een groot publiek dat weinig van
schaken weet. Het zijn ook vooral
Amerikanen die aan het woord komen:
Larry Evans, Anthony Saidy, Paul
Marshall, Dick Cavett en Henry Kissinger. Zij waren ook degenen die dichtbij
Fischer stonden, toen hij in 1972 twijfelde of hij naar IJsland zou gaan om
tegen Boris Spasski te spelen.
De film bevat weinig nieuws, maar er
zitten prachtige beelden in die ik niet
eerder heb gezien. Zo blijkt dat Harry
Benson, de fotograaf van Life, een
hele serie foto’s heeft gemaakt in de
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tijd dat Bobby veel aan fysieke training
deed. Fischer slaand op een boksbal.
Fischer onder water zwemmend. Fischer tafeltennissend en Fischer naakt
onder de douche. Zo komen wij oog in
oog te staan met de blote billen van
Bobby, wat in elk geval de indruk bevestigt dat Fischer in zijn jonge jaren
een bijzonder knappe man is geweest.
Tragisch daarentegen zijn beelden van
Fischer, terwijl hij ergens – vermoedelijk in Pasedena – door zo’n typische
Amerikaanse buitenwijk sjokt. Fischer
had geen rijbewijs, hij moest alles te
voet doen en dan loopt hij daar tegen
de schemering langs Burger King, op
weg naar de volgende shopping mall.
De documentaire tracht vast te stellen
waar het misging met Fischer en waar
zijn paranoïde ondragelijke proporties
begint te krijgen. Een gebrek aan empathie had Fischer al voor hij de WKmatch speelde. Om de pers te
ontvluchten, logeerde hij toen in het
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huis van Saidy, die voortdurend op
hem inpraatte om vooral toch naar IJsland te gaan. Dat gebeurde, terwijl in
een andere kamer Saidy’s vader doodziek in bed lag. Op een gegeven moment raakte Saidy’s geduld op en riep
hij: “In godsnaam, Bobby, mijn vader
ligt op sterven”. Waarop Fischer antwoordde: “That’s okay. I don’t mind”.
Nieuw voor mij zijn de briefjes waaruit
blijkt dat Fischer verliefd is geweest op
Zita Raiczanyi, een Hongaarse meisje.
Zij bracht hem even terug naar het
schaakbord, maar gaf hem snel weer
de bons. Bobby blijkt op IJsland te zijn
gestorven aan een verwaarloosde
prostaatkanker. Als hij zich hij laten behandelen, had hij vermoedelijk nog geleefd, maar Fischer wilde niet dat
iemand hem aanraakte, en zeker geen
arts. De grote afwezige in de documentaire is Boris Spasski. In een portret van Fischer is zijn oordeel eigenlijk
onmisbaar, maar kennelijk wilde
Spasski niet, of voelde hij zich na zijn
attack onvoldoende aanspreekbaar.
Bobby Fischer against the World moet
iedere schaker gaan zien, maar verwacht er niet te veel van.’
In Dagblad de Pers elke dag aandacht
voor de beste video’s van het web. Op
20 oktober was dat The Great Chess
Movie (1982). De film behandeld de
schaakgeschiedenis van de jaren zeventig. En ook hierin is Fischer een
van de sleutelfiguren. De schaakwereld stikt van de kleurrijke karakters en
daarvan komen er genoeg voorbij,
aldus auteur Herbert Blankesteijn. Hij
spreekt van een unieke blik in een gesloten wereld. Wie er trek in heeft kan
de film in delen op youtube bekijken.
In juli vond in de Chinese havenstad
Ningbo het 8e WK voor landenteams
plaats. Dit kampioenschap startte in
1985 en vond aanvankelijk om de vier
jaar plaats. In 2009 werd besloten tot
een twee jarige cyclus.
Deelnemende teams (viertallen) waren
het gastland China, titelhouder Rusland, de drie hoogst geëindigde teams
van de Olympiade 2010 (Oekraïne, Israël, Hongarije), een door elk werelddeel aangewezen deelnemer t.w.
Azerbeidzjan (kampioen Europa), USA
(Amerika), India (Azië) en Egypte
(Afrika) en een door de FIDE president
aangewezen deelnemer (Armenië). In
totaal 10 deelnemers. Met vijf overwinningen en vier gelijke spelen ging de
eerste plaats met 14 matchpunten en
22,5 bordpunten naar Armenië (Aronian, Akopian, Movesian, Sargassian,
Hovhannisyan) . De tweede plaats was

voor China met 13 matchpunten en het
team van de Oekraine werd derde. Titelverdediger Rusland dat aantrad met
Karjakin, Grischuk, Nepomniachtchi,
Svidler en Vitiugov eindigde teleurstellend als vierde. Teamcoach Bareev
diende na afloop zijn ontslag in. Bij
Hongarije, vijfde, verscheen Peter
Leko na een sabbatical van 286 dagen
(zelfs geen rapid- of snelschaaktoernooi) voor het eerst weer achter het
bord. (NIC 2011/6)
‘Messemaker 1847 likt even de wonden’ aldus Henk de Kleijnen in een artikel in het AD Groene Hart van 27 juli.
Afgelopen seizoen degradeerden drie
teams en vertrokken opnieuw een aantal spelers. De nieuwe voorzitter Arjan
van der Leij zit echter niet bij de pakken neer. ‘Gelukkig wemelt het nog
van talenten binnen onze jeugdafdeling’ laat hij noteren. Een van die talenten, Peter Ypma, speelde vorig
seizoen al in het eerste en krijgt daar
nu gezelschap van leeftijdgenoten
Henk-Jan Evengroen en Wouter
Schönwetter, die vorig seizoen nog
deel uitmaakten van het tweede en
vijfde team. Ook vader Jan Evengroen
verkaste van het tweede naar het eerste team. In de eerste wedstrijd ging
het echter niet naar wens. Er werd met
3,5-4,5 verloren. Dat lag niet aan de
jeugdige debutanten. Henk-Jan Evengroen won en Wouter Schönwetter
speelde remise. Peter Ypma was afwezig en werd vervangen door super invaller Peter Scheeren, de man met de
hoogste rating bij Messemaker. Die
won eveneens, maar ook dat kon het
schip niet redden. In de tweede wedstrijd ging het beter en werd er met
5,5-2,5 gewonnen en opnieuw was er
winst voor de jongste Evengroen.
Naast schafeltennis (zie IJsselschaak
91) is ook schaakboksen een variant
op het schaakspel. Op de schaakscheurkalender op 22 juli een nadere
uitleg. Het is, zoals de naam al aangeeft, een combinatie van schaken en
boksen. Een wedstrijd bestaat uit 11
ronden waarin afwisselend een ronde
wordt geschaakt (4 minuten) en gebokst (2 minuten). Voor het schaken
geldt een maximale bedenktijd van 12
minuten voor beide spelers. Wie k.o.
gaat, mat gezet wordt of de bedenktijd
overschrijdt, verliest. Eerste winnaar
was in 2003 de bedenker, de Nederlandse kunstenaar Iepe Rubingh (Iepe
the Joker). In 2005 werd er voor het
eerst gestreden om de Europese titel
en in 2008 veroverde de 19-jarige
Russische wiskundestudent Nikolai
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Sazhin zelfs de wereldtitel. Er wordt inmiddels al geschaakbokst in diverse
gewichtsklassen. In de Metro van 30
september en 18 oktober speciale
aandacht voor deze ‘hersenpijnigende
sport’. Het blad citeert Tim Woolgar,
voormalig tv-journalist van de BBC, die
helemaal verslingerd raakte aan
schaakboksen nadat hij lijf aan lijf
stond met de Britse zwaargewichtkoning in 2008. Sinds hij de UK Chessboxing Organization oprichtte in
hetzelfde jaar, heeft Tim geholpen bij
de organisatie van tien wereldwijde
toernooien in Londen. Hij ziet het ‘preken’ over de sport als het belangrijkste
doel in zijn leven, vooral aan jonge
mensen. “Ik wil dat de sport groeit en
dat het beoefend wordt in scholen en
jeugdclubs. Ik zie de potentie onder
kinderen, die meer vertrouwen krijgen
als ze aan deze sport deelnemen, betere cijfers halen op school en in het
algemeen meer zelfvertrouwen krijgen.” Tim heeft grote ambities met de
sport, die hij beschrijft als “fysiek uitputtend en emotioneel energiek.” Voor
hem gaat het allemaal om het verspreiden van de filosofie van zijn twee
helden. “Muhammad Ali en Bobby Fischer hebben de wereld veranderd”,
zegt hij. “En er zijn niet veel sporters
die dat kunnen zeggen.”
‘Pokeren is qua inkomsten interessanter en zou mij ook wel eens beter kunnen liggen dan schaken’ dat is de
mening van veelvuldig Nederlands
kampioen Loek van Wely. In een interview in de Volkskrant eind juli liet hij
weten zich na de Olympiade in Siberië
volledig te gaan bezighouden met pokeren. Er zijn meerdere topschaker actief in de pokerwereld. Volgens
adminpaul op love2poker.nl blijken,
hoewel beide spellen voor leken niet
veel overeenkomsten hebben, juist
schakers goed en geïnteresseerd te
zijn in poker omdat professionele
schakers en pokeraars dezelfde eigenschappen moeten bezitten om de top
te halen. In beide denksporten is discipline en studie erg belangrijk. Het beschikken over een groot analytisch
vermogen is natuurlijk ook van groot
belang in zowel schaken als poker.
Eind juli lanceerde Grootmeester Kasimdjanov via een open brief een voorstel aan de FIDE om het schaakspel
aantrekkelijker te maken door de remise af te schaffen. Iedere schaakpartij moet worden beslist. Hij wil ook
geen regels als: geen remise voor de
30e zet, want dan wordt er toch weer
gemarchandeerd. Als er een techni-
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sche remise ontstaat, moet er gesnelschaakt worden tot er een beslissing
is. Dit moet leiden tot spectaculairdere
partijen, het even snel remiseren en zo
krachten sparen, is dan voorbij. Iedereen moet elke ronde vol aan de bak.
Het voorstel:
‘We spelen het klassieke schaak, laten
we zeggen met een bedenktijd van
vier tot vijf uur. Remise? Geen probleem, verander de kleuren, geef de
spelers elk twintig minuten en speel
opnieuw. Opnieuw remise? Tien minuten elk, verander de kleuren en speel
opnieuw. Tot er die dag een winnaar is.
En de winnaar wint de partij en krijgt
een punt, de verliezer krijgt een nul; en
dienovereenkomstig wordt de rating
vastgesteld, waarbij het er niet toe
doet of het resultaat is bereikt met
klassiek spel, rapid of snelschaak.
Op deze wijze worden de verwachtingen van het publiek nimmer achtergesteld. Er zal altijd een winnaar zijn, er
zal altijd bloed zijn te zien. Er komt een
tijd van grote kampioenen, omdat er
met dit systeem een tijd komt waarin
Vishy of Magnus Wijk aan Zee zal winnen met 13 uit 13, er zullen winnende
streaks zijn, waarin sommige grote
kampioenen 50 partijen op rij zullen
winnen. We halen de voorpagina’s.
En nog veel meer. Het zal onze sport
goed doen. Niet alleen sponsors, aandacht en prijzen. Het zal in wezen
goed zijn voor ons spel. Mensen zullen
heel goed hun best doen om met wit te
winnen, en niet met zwart in een rapid
partij. In plaats van remise aan te bieden in een iets betere eindstelling om
zo de krachten te sparen om daarna
naar een film te kijken, laten schakers
alles zien wat ze kunnen om de eindstelling te winnen. In wezen zal dit systeem het klassieke schaken verder
ontwikkelen.’ (Schaaksite.nl)
De schaakperiodiek Matten is altijd
goed voor bijzondere schaakverhalen.
In het laatste nummer (9) o.a. een artikel over Chris de Ronde (1913-1996),
kampioen van de RSB in 1937, die in
1939 onverwacht mocht invallen in het
Nederlandse team dat deelnam aan de
Schaakolympiade in Buenos Aires en
die net als nog een aantal andere
schakers, naar aanleiding van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog,
achter bleef in Argentinië. Hij keerde
nimmer terug naar Nederland. ‘In 1978
en in 1990 wijdden journalisten en Tim
Krabbé verhalen aan De Ronde,
waarin hij werd neergezet als arme
kluizenaar. ‘De werkelijkheid bleek
echter geheel anders, zo bleek uit interviews die ik had met zijn zoon, we-

duwe en schrijver/journalist Gustavo
Bernstein’, aldus auteur Robert Jan
Freule, correspondent Latijns-Amerika
voor de Geassocieerde Persdiensten
op zijn website.
Sinds 1968 organiseert het Russische
schaaktijdschrift 64 jaarlijks de toekenning van de schaakoscar door de internationale pers. Belangrijke man achter
de schaakoscar was de juist deze
maand overleden Alexander Rosental.
Hij blies het tijdschrift in de jaren 90
nieuwe leven in en daarmee, in 1995,
ook de toekenning van de oscar.
Dit jaar kozen 111 journalisten uit 36
landen de in hun ogen tien beste schakers van 2010. Bij 53 van hen stond
Carlsen op de eerste plaats en bij 51
was dit Anand. Ook in het uiteindelijke
puntenaantal bleef Carlsen hem voor
en hij werd dus evenals vorig jaar ook
dit jaar de winnaar van de schaakoscar.
Vanaf 1995 werd de oscar eerder vijfmaal gewonnen door Kasparov (1995,
1996, 1999, 2001, 2002), zes keer
door Anand (1997, 1998, 2003, 2004,
2007, 2008), tweemaal door Kramnik
(2000, 2006) en eenmaal door Topalov.
In Khanty-Mansiysk in Siberie werd in
september gestreden om de Worldcup,
een k.o. toernooi tussen 128 deelnemers uit 46 die zich via voorronden (o.a.
het Europese kampioenschappen) en
aangewezen plaatsen hadden gekwalificeerd. Twee reguliere partijen eventueel
gevolgd door beslissingsmatches in versneld tempo beslisten over de doorgang
naar de volgende ronde. Onder de deelnemers geen Nederlanders. In de finale
zegevierde Svidler in het Russische onderonsje tegen zijn landgenoot Grischuk.
De strijd om de derde plaats tussen
beide verliezers uit de halve finale, de
Oekraïners Ponomariov en Ivanschuk,
werd door de laatste gewonnen en hij
plaatste zich evenals beide finalisten
voor de kandidatenmatches voor de WK
titel in 2013. Voor die kandidatenmatches zijn nu dus nog vijf plaatsen beschikbaar. Die gaan naar de drie spelers
met de gemiddelde hoogste rating van
juli 2011 en januari 2012 en naar de verliezer van de tweekamp tussen Anand
en uitdager Gelfand en een door de organisator aan te wijzen deelnemer met
een rating van minimaal 2700.
Svidler won naast het ticket ook nog
een prijs 120.000 dollar. Voor de nummer twee was er 80.000 dollar en
beide verliezende halve finalisten kregen elk 50.000 dollar. Een goede slag
voor de winnaar die onlangs ook een
sterk bezette finale om het kampioenschap van Rusland met o.a. Moroze-

27

vich, Grischuk, Kramnik, Karjakin en
Nepomniachtchi op zijn naam schreef.
Uit de kwartfinale de volgende toverzet
van Svidler in zijn partij uit de vierde
ronde tegen Kamsky. Wit (Kamsky)
heeft met zijn paard een zwarte toren
op b8 geslagen en dat leidt tot de volgende stelling:

26…Te2! 27.Dc3 (27.Dxe2? Dg3! En
wit kan mat niet meer verhinderen.)
27…Txf2 28.Pf6 Txf1 (0-1)
Volgens Kavalek in Huffington Post:
‘The most amazing move of the 2011
Chess World Cup in Khanty Mansiysk,
Russia, a wonderful coup de grâce you
don't see every day. And it could have
been enough to play it, go home and
enjoy it for years to come.’
De Nederlandse Bond voor Correspondentieschaak loopt op haar laatste
benen. Inmiddels is besloten de uitgave van het bondsorgaan Schaakschakeringen te beëindigen. De leden
zijn in de toekomst aangewezen op de
website. Nu stelde dit blad al niet veel
meer voor en het bestond slechts nog
dankzij de inzet van Cor van Wieringen de man achter De Postduif, het
blad voor de postschakers. Sinds
enige tijd waren de bladen gecombineerd met het belangrijkste aandeel
voor De Postduif. Dat laatste blad blijft
wel betaan, maar naast de papieren
versie komt er nu ook een website versie. Of de websites van NBC en Postduif worden gecombineerd is nog niet
duidelijk.
De invloed van de al maar sterker wordende computers is funest voor dit
deel van de schaaksport. Hans Bouwmeeester (81), IM bordschaak en IGM
Correspondentieschaak, die ooit koos
voor correspondentieschaak omdat
schaken per brief minder afhankelijk is
van de lichamelijke conditie en op latere leeftijd dus een zege zou zijn voor
zijn oude dag, in De Postduif 112: ‘Het
is door de computers helaas anders ge-
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lopen. Een schaker, die nauwelijks iets
meer weet dan de spelregels, kan op
hoog niveau meedoen. Vindt hij dat
leuk? Kennelijk, want het gebeurt op
grote schaal. Nu kan het erop neerkomen dat niet twee mensen maar twee
‘siliconen monsters het tegen elkaar opnemen. Wat een lol! Hebben we dan
een NBC eigenlijk nog nodig? Het ledental loopt dan ook terug en er is een
betrekkelijk groot aantal trouwe leden
die niet meer spelen. Ik ben er één van.’
Als test liet Bouwmeester een lastige
stelling door twee sterke computers,
Fritz en Rybka, analyseren. Zij vonden
de beste zet na circa vijf minuten. Zelf
had hij er ongeveer een half uur voor
nodig. Bouwmeester: ‘Kijk, tegen zulke
apparaten ga ik niet spelen. Ik ga ook
niet hardlopen tegen een locomotief.’
Een hoogleraar pedagogiek, die ook
een zeer verdienstelijk schaker is en inmiddels honderd jaar, kan het weten.
Professor Johan van Hulst in Matten 9:
‘Schaken kan een zeer duidelijke rol
spelen bij de opvoeding. Het is een
goede vrijetijdsbesteding, het houdt de
kinderen van de straat en het leert ze
geconcentreerd denken. Dat hebben de
Sovjetlanden altijd goed begrepen.
Schaken was in deze landen een verplicht leervak op school, van jongs af
aan. Het interessante is, dat sinds de
communistische Sovjethegemonie
goeddeels voorbij is, daarmee ook de
dominante positie is verdwenen. Waarschijnlijk, zo geloof ik stellig, komt dit
doordat de ijzeren training die men
kreeg is weggevallen.
In navolging van de tennissport kreeg
ook de schaaksport enige jaren geleden
een Grand Slam toernooi, een toernooi
tussen de winnaars van een aantal grote
toernooien. Dat waren de toernooien in
Wijk aan Zee (Tata Steel/Corus), Sofia
(M-Tel Masters), Linares en Nanjing
(Pearl Spring). Inmiddels is Linares afgevallen en voor Sofia is Bazna (Kings
Toernooi) in de plaats gekomen. Gekwalificeerd dit jaar waren Nakamura (Wijk
aan Zee), Carlsen (Bazna, Nanjing) en
de nummer twee van Bazna Karjakin.
Voorts werden eveneens uitgenodigd
wereldkampioen Anand, Kramnik (de
winnaar van 2010) en Aronian (na Carlsen en Anand de hoogst genoteerde op
de FIDE ratinglijst). Zowel Kramnik als
Karjakin moesten echter afzeggen en in
hun plaats gingen er wildcards naar Ivanchuk en Vallejo Pons. De laatste als
sterkste spaanstalige speler ongetwijfeld
vanwege sponsorbelangen. Het dubbelrondig toernooi had dit jaar namelijk dit
jaar plaats in Sao Paulo en Bilbao
(25/9-11/10). Bijzondere voorwaarden

waren dat de spelers zonder toestemming van de arbiter geen remise mochten overeenkomen. Bij een verzoek van
beide spelers besliste de arbiter na advies van de technische assistent. Voorts
een afwijkende puntentelling: 3 punten
voor winst, 1 punt voor remise en 0 voor
verlies.
Het toernooi had een grillig verloop.
Halfweg ging Ivanchuk, mede dankzij
een mooie zege op Anand, met drie
punten voorsprong op Nakamura aan
de leiding. Ook Carlsen had kostbare
punten verspeeld door een ongelukkige
nederlaag tegen Vallejo. In Bilbao herstel van Carlsen die alsnog Ivanchuk
achterhaalde en tenslotte de tie-break
met 1,5-05 wist te winnen. Nakamura
miste de (gedeelde) eerste positie door
een tijdsoverschrijding in zijn partij tegen
Valejjo in de veronderstelling dat de arbiter zijn vraag of er 40 zetten waren gedaan bevestigend beantwoordde. Dat
bleek echter een misverstand. Ivanchuk
en zijn echtgenote werden bij hun reis
van Sao Paulo naar Bilbao beroofd van
hun bagage. Ondanks deze traumatische ervaring won hij zijn eerste duel
tegen Nakamura, maar daarna ging het
minder en kon Carlsen langszij komen.
Beiden scoorden 15 punten. Nakamura,
Anand en Aronian eindigden op drie
punten achterstand.
Merkwaardig dat er in de pers zo weinig
aandacht was voor dit supertoernooi.
Zelfs op de KNSB site was er geen
linkje te vinden.
Het is niet zo verwonderlijk dat er in de
dag- en weekbladen zo weinig aandacht
is voor de schaaksport. Er zijn redacties, zoals bij het AD Groene Hart, waar
men nauwelijks weet wat het is getuige
de aankondiging van onderstaande simultaanwedstrijd op 16 september.
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Schaaknieuws wat wel de nieuwsrubrieken haalde was de smokkel van ruim
1400 kilo cocaïne van Zuid-Afrika naar
Europa verstopt in schaakborden. In
Antwerpen boog de rechtbank zich op
19 oktober deze bijzondere drugszaak.
Justitie kwam de bende in september
2008 op het spoor door de vondst van
109 kilo cocaïne in 16 schaakborden op
de luchthaven Zaventem bij Brussel.
De ‘canon’ is in tegenwoordig. Op vele
gebieden zijn of worden canons geproduceerd als referentiekader van een bepaald onderwerp. Zo ook voor de
schaaksport. Het Max Euwe Centrum
produceerde een selectie van de 32 belangrijkste personen uit het Nederlandse
schaakleven. Websitebezoekers kozen
daaruit de in hun ogen belangrijkste personen voor Schakend Nederland. Ver
uit de meeste stemmen gingen naar
Euwe, gevolgd door Timman en Donner.
Bij de top 10 vervolgens: Böhm, Van
Wijgerden, Bouwmeester, Giri, Ree,
Kuijpers en Withuis.
Op Schaaksite.nl vinden we de Canon
van het Nederlandse Schaak. Omdat
schakers altijd met 64 velden te maken
hebben is aldaar besloten om de canon
uit 64 vensters te laten bestaan. De afgelopen maanden zijn van bezoekers
van de Schaaksite diverse voorstellen
ontvangen. De vensters worden beschreven door Johan Hut en van tijd tot
tijd in willekeurige volgorde gepubliceerd.
Sinds kort is er naast de wereldschaakbond FIDE een nieuwe wereldschaakbond, The New Word Chess
Organization - ACO (Amateur Chess
Organization). Deze schaakbond is speciaal voor amateurschakers met een rating lager dan 2400.
De FIDE dient in toenemende mate vrijwel alleen de belangen van het professionele schaak en gezien het feit dat 99%
van alle schakers amateurs zijn is deze
nieuwe organisatie een noodzakelijk
gevolg, aldus de website
www.amateurchess.com.
De organisatie ontwikkelt een nieuw rating systeem met in de eerste plaats verbetering van de bestaande gebreken in
het huidige ELO-systeem. Daarnaast zal
het ratingsysteem niet alleen de prestaties op het gebied van het klassieke
schaak betreffen, maar alle prestaties
van de schaakspeler (dus ook andere
schaakdisciplines zoals b.v. rapid- en
snelschaak). Het systeem zal bovendien
goedkoper zijn voor toernooiorganisatoren dan het huidige systeem.
Het eerste wereldkampioenschap van
6-15 juli in Dubai staat al in de startblokken evenals een wereldkampioenschap
voor de jeugd in Disneyland in Parijs van
4-12 augustus.

