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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
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:

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

:
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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 schaakjaar 2011 in
vogelvlucht
gezelligheid weer troef op
invitatietoernooi
jeugdteams blijven op niveau in
de strijd om de groene hart
jeugdcup
de ijssel 2 op de weg terug naar
de tweede klasse
aad van den berg 300 maal
achter het bord voor de ijssel
de ijssel 1 kampt met tegenslag
mijlpaal voor ronald mandersloot
viertal laat veel steken vallen
de ijssel drie dicht bij degradatie
naar vierde klasse
bijzondere partijmomenten:
haastige spoed is zelden goed
stuivertje wisselen aan de top van
de ranglijst bij de jeugd
ijsselspelers in de schaduw van
anish en magnus

€ 90,-€ 37,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45 (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl
Bij de voorplaat:
Impressie van het invitatietoernooi.
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van de redactie
Het schaakseizoen 2011/12 is inmiddels halfweg. In dit nummer een terugblik wat sinds
november de revue passeerde. Nog verder
terug gaat het jaaroverzicht 2011 en dat betreft niet alleen het clubgebeuren. En nog veel
verder terug de al weer zesde aflevering van
de clubgeschiedenis van De IJssel, met ditmaal de periode 1994-1998.
Veel plaats is ingeruimd voor het wel en wee
van de teams in de RSB-competitie. Bij het
tweede viel er veel te juichen. In tegenstelling
tot het derde, daar dreigt een spook, het degradatiespook. Zelfs een ‘duizelingwekkende
partij’ hielp daar niet bij. Het eerste heeft te
kampen met verkeersopstoppingen, tunnelvisies en jammerlijke missers en dat is terug
te vinden in de competitiestand. Het viertal
tenslotte liet zich foppen met een ‘loperpaard’
en zette een dame aan de kant waarvoor zij
als straf geen steun meer kregen van Vrouwe
Fortuna. Die was er wel in het RSB bekertreffen waar de kwartfinale werd gehaald. Duidelijk is dat de ervaring achter de borden al
maar toeneemt. De secretaris speelde zijn
300e RSB-partij voor De IJssel en reeds in
1909 had een Duitse grootmeester daarvoor
een mooi aandenken gecomponeerd. Ook
een andere IJsselcoryfee van het eerste uur
passeerde na diverse onderbrekingen toch
de grens van 200 wedstrijden. Voor beiden
gaat in dit nummer de vlag in top.
Aandacht voorts voor de competities op de
clubavonden. Een deel daar van is halfweg of

al verder gevorderd. In de clubcompetitie
heerst een oud-kampioen en laat de titelverdediger het afweten. Met de toename van het
ledental stijgt ook het aantal deelnemers. Niet
iedereen heeft de ambitie om clubkampioen
te willen worden. Het spelen van een leuk
partijtje is voor hen meer dan voldoende. Een
aardig voorbeeld hiervan is het schaakmoment in dit nummer waarin maar weer eens
blijkt dat haastige spoed zelden goed is.
Dankzij het inmiddels weer naar behoren
functionerend competitiesysteem is de ranglijst sinds kort steeds weer up-to-date. In de
rapidcompetitie is de titelhouder met nog een
ronde voor de boeg minder zeker van titelprolongatie, ook nummer twee heeft hier nog
kansen. Bij de strijd om de ko-beker kozen
diverse muizen van de ‘kat en muis’-duels het
hazenpad, dat was jammer. Slechts de helft
van de duels werd achter het bord beslist. In
één daarvan met een offer dat achteraf minder goed bleek. Nog in de startblokken staat
het toernooi om de Zilveren Dame, dat op
13 februari van start gaat.
Te lezen valt voorts hoe de jeugd bijna de
jeugd van het Goudse Messemaker op de
knieën had. Van de teams die strijden om de
Groene Hart Cup moest het tweede een
stapje terug doen en strijd het eerste nog
steeds op het tweede plan. Veel spanning in
de jeugdcompetitie, met wisselende kopposities, zowel in de A- als B-groep. De drie titelkandidaten lijken concurrentie te krijgen van

een nieuwe talentrijke deelnemer die al in zijn
eerste partij zijn visitekaartje afgaf.
Het zoeklicht ging ook op enkele toernooien.
Het invitatietoernooi natuurlijk, hoewel wat
minder deelnemers dan vorig jaar ook nu
weer een geslaagde afsluiting van het kalenderjaar met vele bekende oude bekenden
achter de borden en ook een aantal nieuwe
gezichten. Een kleine delegatie IJsselleden
schaarde zich voorts onder de deelnemers
van het Tata Steeltoernooi in Wijk aan Zee. Zij
roemen de gezelligheid en boekten ook nog
goede prestaties.
In dit januarinummer ook de jaarlijkse terugkerende bijdrage over de ratingontwikkeling.
Van de ca 13000 personen op de ratinglijst
heeft De IJssel drie van de 2500 hoogst genoteerden in Nederland actieve schakers in
de gelederen, zo blijkt.
In de rubriek ‘uit de media’ uiteenlopend opvallend nieuws uit de schaakwereld. Sombere
berichten over de toekomst van de Nederlandse schaaksport. Een sport die volgens
een ander bericht ‘jong en hip’ is. ‘Wit begint
en wint’ blijkt in matchpartijen maar al te waar.
Veel leesplezier met dit nummer of met de
kleureneditie op de website. Bijdragen voor
het volgende nummer, dat in april zal verschijnen, zijn weer van harte welkom. Dat
geldt eveneens voor de toelevering van bijzondere partijmomenten. De prijs voor het
leukste/mooiste moment staat nog in de
wachtkamer.

programma de ijssel 2012
6
13
17
20
27
5
12
16
19
26
27
2
11
16
23
2
7
12
14
21
30
4
11
18
25

feb.
feb.
feb.
feb.
feb.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni

(vr)
vv

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

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 + De IJssel-Rokado (RSB-beker)
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
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het schaakjaar 2011 in vogelvlucht
In Kazan, de hoofdstad van de Russische republiek Tatarstan, werd de Israëliër Boris Gelfand de nieuwe uitdager
van wereldkampioen Anand. In de finale versloeg hij de Rus Alexander
Grischuk. De match zal in mei 2012
worden gespeeld in Moskou. De cyclus
voor de volgende uitdager is inmiddels
gevorderd tot de kandidatenmatches,
die in de tweede helft van 2012 zullen
plaatsvinden. Hiervoor plaatsten zich
de nummers 1 t/m 3 van de FIDE
World Cup, Svidler, Grischuk en Ivanchuk, de verliezer van de match
Anand-Gelfand en nog vier deelnemers

obv hun rating, met als grote kanshebbers Carlsen, Aronian en Kramnik.
Bij de vrouwen verdedigde titelhouder
You Hifan haar titel met succes tegen
Humpy Koneru uit India.
Ook dit jaar was er weer een Grand
Slam toernooi tussen de winnaars van
de toptoernooien in Medias, Wijk aan
Zee en Nanjing (2010). Naast de winnaars Carlsen en Nakumura waren er
ook invitaties voor de nummer twee
van Medias Karjakin, wereldkampioen
Anand, de Grand Slam winnaar van
2010 Kramnik, en, op basis van zijn
rating, Aronian. Vanwege verhindering

van Karjakin
en Kramnik
gingen er
wildcards
naar Ivanchuk
en de
Spaanse nationale topper Vallejo.
Hieronder een overzicht van de top zes
in dit en de andere toptoernooien van
het afgelopen jaar. Het was, zo blijkt,
ook dit jaar weer succesvol jaar voor
vooral Carlsen en Kramnik. Ook
Nakamura timmerde nadrukkelijk aan
de weg.

Toernooi

Gem.
rating

1

2

3

4

5

6

Sao Paulo/Bilbao (6) GS
Moskou (10)
Monaco** (12)
Londen (9)
Medias (6)
Wijk aan Zee (14)
Hoogeveen (4)
Dortmund (6)
Havanna (6)
Biel (6)
Saratov (12)
Poikovsky (10)

2780
2776
2770
2748
2741
2740
2732
2731
2712
2709
2707
2703

Carlsen
Carlsen
Aronian
Kramnik
Carlsen
Nakamura
Kramnik
Kramnik
Ivanchuk
Carlsen
Morozevich
Bacrot

Ivanchuk
Aronian
Carlsen
Nakamura
Karjakin
Anand
Giri
Le Quang Liem
Le Quang Liem
Morozevich
Tomashevsky
Karjakin

Nakamura
Karjakin
Anand
Carlsen
Radjabov
Carlsen
Vachier-Lagrave
Ponomariov
Andreikin
Vachier-Lagrave
Leko
Caruana

Aronian
Nepomniachtchi
Ivanchuk
McShane
Nakamura
Aronian
Polgar
Giri
Navarra
Shirov
Alekseev
Motylev

Anand
Ivanchuk
Grischuk
Anand
Nisipeanu
Kramnik

Vallejo
Anand
Nakamura
Aronian
Ivanchuk
Vachier-Lagrave

Nakamura
Dominguez
Caruana
Shirov
Onischuk

Meier
Bruzon
Pelletier
Ponomariov
Bruzon

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

Onder aanvoering van Aronian won
het Armeense team het WK voor landenteams. De twee andere podiumplaatsen gingen naar China en de
Oekraïne. Bij de vrouwen was deze
titel voor China.
Het wereldkampioenschap bij de oudste jeugd (16-18 jaar) ging naar Samvel Ter-Sahakyan uit Armenië en Meri
Arabidze (Georgië) en bij de junioren
(tot 20 jaar) werd Darius Swiercz uit
Polen de 50e wereldkampioen en de
Peruviaanse Cory T. Deysi de 29e
wereldkampioene.
De Rus Ian Nepomniachtchi werd als
Europees kampioen opgevolgd door
zijn trainer Vladimir Potkin, eveneens
uit Rusland. De Pool Radoslaw
Wojtaszek werd tweede en de Hongaarse Judith Polgar eindigde als
derde. Bij het EK voor vrouwen ging
de titel naar Victoria Cmilyte uit Litauen, de nummer twee van vorig jaar.
Antoaneta Stefanova uit Bulgarije werd
tweede en de in Nederland wonende
Armeense Elina Danielian derde.
Duitsland was de verrassende nummer een bij de landenteams, vóór
Azerbeidjan en Hongarije.
De Europacup voor clubteams ging dit

jaar naar de Russische club Saint-Petersburg Chess Federation met de
Russen Svidler, Vitugoy, Khairallin,
Matlakov en Zvjaginsev, de Armeniër
Movsesian en de Oekraïner Efimenko.
Top 10 FIDE ratinglijst 1-1-2012 met
tussen haakjes de posities begin 2011:
1.Carlsen 2835 (1), 2. Aronian 2805
(3), 3. Kramnik 2801 (4), 4. Anand
2799 (2), 5. Radjabov 2773 (16), 6. Topalov 2770 (6), 7. Karjakin 2769 (5),
8. Ivanchuk 2766 (9), 9. Morozevich
2763 (17), 10. Gashimov 2761 (13).
Verdwenen uit de top 10: Grischuk (7),
Mamedyarov (8), Nakamura (10).
In Nederland heroverde Anish Giri de
kampioenstitel met ruime voorsprong
op nummer twee Ian Sokolov. Bij de
vrouwen ging de titel voor de twaalfde
keer achter elkaar en voor de dertiende keer in totaal naar Zhaoqin
Peng. Loek van Wely werd kampioen
internetschaak. Bij de A-jeugd prolongeerde Lars Ootes uit Amersfoort zijn
titel bij de jongens en bij de meisjes
won Evie Warmelink uit Groningen.
Net wat gewend aan de naam Corus
kreeg Nederlands toptoernooi, het
voormalige Hoogovensschaaktoernooi,
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al weer een nieuwe naam: Tata Steel.
Giri, die in de hoofdgroep debuteerde
met een zevende plaats, stal de show
met zijn zege tegen Carlsen. De andere Nederlandse deelnemers, L’Amie
en Smeets, eindigden in de achterhoede. In het Univé toernooi (vierkamp) in Hoogeveen eindigde Giri als
tweede. In het vijfde Leiden Chess
tournament was de hoofdprijs voor
Tiviakov. Winnaars bij de andere belangrijkste Nederlandse toernooien
waren: de Rus Maxim Turov van het
NK Open, een andere Rus, Kramnik,
van het Univé toernooi in Hoogeveen
en Kovchan (Oekraïne) en Hess (USA)
van het Schaakfestival Groningen.
Op internationaal gebied spaarzame
Nederlandse successen. Giri werd
vierde op het toernooi in Dortmund. In
het Ambertoernooi (blind- en rapidschaak) in Monaco kwam hij er niet
aan te pas, hier eindigde hij als laatste.
Van Wely, dit jaar weinig actief op
schaakgebied, werd derde op het
World Open in Philadelphia. Voor Ivan
Sokolov was er een tweede plaats op
het Open toernooi van Reykjavik.
Op het EK in Aix-les-Bains teleurstellende resultaten voor de Nederlandse
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afvaardiging. Bij de mannen was een
46e plaats voor Reinderman en een
55e voor Smeets het beste resultaat.
De Nederlandse kampioen Giri was
niet van de partij. Bij de vrouwen geen
Nederlandse deelneemsters.
Bij de jeugd waren zowel op het EK als
WK de beste resultaten voor Hugo ten
Hertog met een 8e en 16e plaats bij de
jongens 16-18 jaar en Anna-Maja
Kazarian met een 6e en 9e plaats bij
de meisjes onder de 12 jaar.
Op het EK voor landenteams in Griekenland eindigde Nederland (Giri, Van
Wely, Sokolov, Smeets, Stellwagen) bij
de mannen als zesde en bij de vrouwen (Peng, Lanchava, Bensdorp,
Schut, Haast) als dertiende.
HSG uit Hilversum werd net als in
2010 clubkampioen van Nederland,
maar verloor wel de finale om de beker
tegen HMC Calder uit Den Bosch. Het
Max Euwe Centrum vierde dit jaar het
25 jarig bestaan.
Met Daan Brandenburg en Robin van
Kampen kreeg Nederland er twee
grootmeesters bij.
Top 10 KNSB ratinglijst 1-11-2011 met
tussen haakjes de posities 1-11-2010:
1. Giri 2727 (2), 2. Van Wely 2687 (1),
3. Sokolov 2671 (-), 4. Tiviakov 2653
(7), 5. Piket 2622 (6), 6. Stellwagen
2619 (4), 7. Reinderman 2611 (8),
8. Smeets 2609 (3), 9. L’Ami 2589 (5),
10. Van den Doel 2572 (13). Verdwenen uit de top 10: Timman (9) en
Werle (10).
Eind 2011 in de top 100 van de FIDE
ratinglijst drie Nederlanders : 28e Giri
met 2714 (52), 54e Van Wely met
2692 (62) en 70e Tiviakov 2677.
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB ging de titel naar Leo Kranenburg van RSR Ivoren Toren, dat was al
die van het nieuwe seizoen 2011/12.
Ricardo Klepke van Spijkenisse veroverde de titel bij de A-jeugd. Het team
van De Willige Dame uit Dordrecht
werd eerste bij de clubs en promoveerde naar de KNSB. Bij de viertallen
wonnen Erasmus, De IJssel en Zwijndrecht. De RSB-beker 2010/11 ging dit
jaar naar Spijkenisse.

In het RSB-bestuur nam Arrian Rutten
de functie van competitieleider over
van Sander de Groot. Inmiddels waarnemend penningmeester Kees van ’t
Land werd opgevolgd door Peter de
Weerd uit Krimpen aan de IJssel en
met Nieuwerkerker Tjerk Tinga kreeg
de RSB ook weer een nieuwe jeugdleider. Vanwege vertrek van Ronald
Damhuis wel weer een vacature voor
Communicatie en PR zaken. Op initiatief van SV De IJssel besloot de RSB
tot herstructurering van de RSB-competitie met ingang van de competitie
2012/13. Het ledental van de RSB
daalde ook in 2011, eind december
telde de RSB 1858 hoofdleden.
Bij De IJssel was van een dalende belangstelling geen sprake. Het ledenaantal, aan het eind van het jaar 33
seniorleden en 25 jeugdleden, was
nog nimmer zo hoog. Triest was het
overlijden van schaakliefhebber Cor
IJsselstijn begin juni van dit jaar. Het
bestuur werd in september uitgebreid
met Léon Jacobse, die gelijktijdig de
functie van extern wedstrijdleider overnam van Mick van den Berg.
In de RSB-competitie 2010/11 eindigde het naar de eerste klasse gepromoveerde eerste team met een mooie
tweede plaats. De topscorer van het
voorgaande seizoen, Samir Akrawi,
was niet meer van de partij, hij koos
voor de landelijke competitie met SO
Rotterdam. In april werd zijn verblijfsvergunning echter niet meer verlengd
en moest hij terugkeren naar Irak. Ook
het derde team handhaafde hun in het
voorgaande seizoen veroverde positie.
Alleen bij het tweede team lukte dit
niet. Zij degradeerden weer naar de
derde klasse. Het viertal was dit jaar
het enige kampioensteam. In januari
speelde Frank Visser zijn 100e en eind
november Aad van den Berg zijn 300e
RSB-wedstrijd voor De IJssel. In de
strijd om de RSB-beker 2010/11 sneuvelde De IJssel in de tweede ronde
tegen Erasmus uit Rotterdam.
Bij de strijd om de clubtitel werd Pim te
Lintelo afgetroefd door Hans Lodeweges. Op de slotranglijst moest hij ook

Léon Jacobse nog voor laten gaan. De
Zilveren Dame werd opnieuw een
prooi voor oud-clubkampioen HenkJan Evengroen, ook ditmaal als gastspeler van de partij. Na winst in de
finale tegen Frank van de Pavoordt
werd Hans Lodeweges ook winnaar
van de k.o.-beker. De titel bij het rapidschaak ging naar Léon Jacobse. Het
invitatietoernooi aan het eind van het
jaar was met 36 deelnemers minder
druk bezet dan het jaar ervoor toen
zich 50 deelnemers melden. De winst
ging naar het gelegenheidstrio bestaande uit Sjaak in ’t Veld, Aad van
der Meer en Stefan Lipschart. Nog
meer lauweren waren er weggelegd
voor Henk-Jan Evengroen in het 16e
VINK Top 12-toernooi, op het laatste
moment als invaller aangeschoven in
de invitatiegroep. Vanwege een beter
resultaat tegen de sterkste deelnemers
was hij zijn vader, die evenveel punten
scoorde, net de baas. De derde plaats
was voor Gerard van Ommeren van
Moerkapelle.
Ruim twintig jeugdleden streden om de
clubtitel, winnaar werd Harm Hoogeveen. Neal Twigt eindigde als tweede
en Storm Revet werd derde. Bij de
persoonlijke jeugdkampioenschappen
van de RSB waren de beste resultaten
voor Neal Twigt, een gedeelde vierde
plaats, en Martijn van Noort, een gedeelde zesde plaats, bij de E-jeugd.
De overige deelnemers van De IJssel,
Lotte van der Wouden bij de B-jeugd,
Marten Evengroen en Harm Hoogeveen bij de C-jeugd en Mohammed
Karrouni bij de E-jeugd eindigden in de
achterhoede.
In de onderlinge massakampen tegen
de jeugd van het Goudse Messemaker
dolf de IJsseljeugd in april met 8-12
het onderspit, maar in november werd
het 9-9, een gelijkspel spel dus. Voor
het eerst was de jeugd van De IJssel
ook weer van de partij in de strijd om
de Groene Hart Cup. In 2010/11 nog
met één team, maar in 2011/12 inmiddels met twee teams. Bij de jeugdclubkampioenschappen (E-jeugd) van de
RSB eindigde het team van De IJssel
als voorlaatste. (Aad)

zilveren dametoernooi in de startblokken
Op 13 februari is het weer zo ver. Dan
start voor de 47e maal het toernooi om
de Zilveren Dame. De eerste editie
vond plaats in 1965, twee jaar na de
oprichting van De IJssel. De leden
Harry Conradi en Wim de Meijer stel-

den toen de “Zilveren Dame” als permanente wisselprijs beschikbaar voor
de winnaar van een naast de onderlinge competitie te organiseren toernooi. Aanvankelijk was het een
toernooi uitsluitend voor clubleden,
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maar vanaf 1986 is het toernooi ook
toegankelijk voor niet-leden.
In de loop der jaren wisselde de toernooiformule van een k.o.-bekertoernooi tot het huidige systeem met
minimatches. Deelnemers spelen elk

IJsselschaak 93
drie partijen met een bedenktijd per
persoon van 1 uur, 20 minuten en 5
minuten tegen dezelfde tegenstander.
In de betreffende partijen zijn bij winst
respectievelijk vier, drie en twee punten te verdienen en bij remise de helft
van dit puntenaantal. Na elke ronde
wordt een ranglijst opgemaakt op
basis van behaalde punten.
Er wordt gestart in twee groepen.
Deelnemers met een rating van > 1550
of eventueel < 1600 (afhankelijke van
deelname) spelen in de eerste groep
en de overige deelnemers naar keuze
in groep 1 of groep 2. Vier deelnemers
in groep 1 worden geplaatst en kunnen
in de eerste drie ronden niet tegen elkaar uitkomen. Na drie speelronden
spelen de acht hoogst geplaatsten in
groep 1 de laatste drie ronden verder
om de Zilveren Dame trofee. De overige deelnemers uit de eerste groep
spelen met die van groep 2 verder om
de Hoekveldtrofee, in 1984 voor dit
doel als permanente wisselprijs beschikbaar gesteld door Ko Scheepers.

23/4, 21/5 en 11/6. Deelname aan alle
ronden biedt de meeste kansen, maar
is niet verplicht.

toernooiregels

De zes speelronden zijn dit jaar verdeeld over de maanden februari t/m
juni. De speeldata zijn: 13/2, 12/3, 2/4,
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-

Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd per partij
respectievelijk 45,15 en 5 minuten.

-

Indeling van de matches op basis
van stand van de ranglijst en bij
een gelijke plaats op de ranglijst
via loting.

-

Bij een gelijk aantal punten is voor
de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is
beslist het aantal punten in de 20minutenpartijen en vervolgens, zo
nodig, het totaal van de 5-minutenpartijen.

-

Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de
drie laagst geplaatsten in een
groep onder elkaar minimatches
bestaande uit twee partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten
per persoon. In deze partijen
wordt steeds gespeeld om 2,25
punten. Per deelnemer kunnen dus
maximaal 9 punten worden verdiend.

-

Deelnemers kunnen tijdens het
toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.

-

Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij
de eerste partij (uur). Degene die
daarin met wit speelt, heeft in de
twee overige partijen zwart.

-

Een deelnemer die zich afmeldt
voor een ronde krijgt twee punten.

-

Winnaar van de Zilveren Dame of
Hoekveldtrofee wordt degene met
het hoogste puntenaantal in zijn
groep. Voor de nummers 1 t/m 5
van beide groepen zijn er prijzen in
natura.

-

De kosten voor deelname door
niet-leden bedraagt € 10.
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de ijssel naar kwartfinale rsb-beker
Tegenstander van De IJssel in de derde
ronde om de RSB-beker op 16 december was Overschie. Dit viertal was afkomstig uit het tweede team omdat de
spelers van Overschie 1, dat uitkomt in
de KNSB-competitie, niet speelgerechtigd zijn voor deelname aan de RSBbekerstrijd. Maar ondanks dat Overschie 2 een klasse lager speelt dan de
IJsselelite was het op papier toch qua
rating een vergelijkbaar niveau. De IJssel moest het doen zonder clubkampioen Hans Lodeweges, die op het
laatste moment vanwege een opgelopen fysiek ongemak moest afhaken.
Invaller Justin Jacobse kon echter in
Overschie
1.
2.
3.
4.

Han Smit
Jeroen van der Meer
Aad Everwijn
Arnout van Kempen

1867 1900
1898
1854
1816

eerste instantie geen positieve bijdrage
leveren. Na zestien zetten was groot
materiaalverlies niet meer te vermijden.
Met op de overige borden gelijkwaardige of voor Overschie betere stellingen
op de borden leek een nederlaag in het
verschiet. Een onverwachte meevaller
bij Frank Visser deed echter de kansen
keren. Zijn tegenstander maakte een
fout waardoor hij diens dame kon insluiten en dat bracht de stand weer op gelijke hoogte. Op dat moment had Léon
een gelijkwaardig toreneindspel op het
bord, maar stond wel ruim voor in tijd
en bij Pim stonden nog bijna alle stukken op het bord. Beiden kregen tegelijDe IJssel
-

1872

Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Frank Visser
Leon Jacobse

kertijd een remise aanbod. Dit werd
aangenomen zodat het met het hele
team met snelschaken kon worden uitgevochten. Hier ging het grondig mis
voor Overschie. Pim won al snel een
stuk en de partij, Justin hield ondanks
twee pionnen achterstand het hoofdkoel en sloeg alsnog toe en bij Frank
overschreed de tegenstander de bedenktijd. Alleen bij Léon ging het mis.
De IJssel dus door naar de kwartfinale
waarin recordbekerwinnaar Rokado
wacht. Bij Overschie overheerste de teleurstelling, ‘Domper voor bekerteam’
meldde de website. (Pim/website Overschie)

2

-

2

1937
1902
1867
1780

0,5
1
0
0,5

-

(1 – 3)
0,5
0
1
0,5

(0 – 1)
(0 – 1)
(0 – 1)
(1 – 0)

ijsseljeugd dicht bij de winst in
massakamp tegen messemaker
Maandag 14 november vond in het
Goudse denksportcentrum alweer
voor de vijfde maal een massakamp
plaats tussen de jeugd van Messemaker uit Gouda en de jeugd van De
IJssel. Dit is altijd een prima gelegenheid voor de jeugd om zich te
meten met leeftijdsgenoten van een
andere vereniging. Bij voorgaande
ontmoetingen was Messemaker
meestal de sterkste, eenmaal wist
De IJssel een gelijkspel uit het vuur
te slepen. Niet verwonderlijk, want
de Goudse club telt beduidend meer
jeugdleden dan De IJssel en daarom
blijven in de massakamp hun minst
geoefende jeugdspelers zonder tegenstander.
Messemaker kwam ook ditmaal snel
op voorsprong, maar in de loop van
de avond bleek dat De IJssel met
name aan de eerste borden duidelijk
sterker was. Aan de eerste acht borden was er winst voor Harm Hoogeveen, Neal Twigt, Storm Revet,
Martijn van Noort, Jent Imelman en
Sydney van der Hoek en verloren alleen Maikel Terlouw en Mohammed
Karroumi. Geleidelijk aan verdampte
daardoor de voorsprong van Messemaker en na ook nog winstpartijen

van Ramon van Ek,
Bink Revet en Jeroen Pons kwam
De IJssel zelfs op
een 9-8 voorsprong
met nog één partij
te gaan aan het
laatste bord. Daar
zat voor De IJssel
de nog niet zo ervaren Jelt Jongsma.
Die laatste partij
trok zeer veel publiek (zie foto),
zeker toen er een
klok werd bijgeplaatst. Jelt, op dat
Jelt (op de rug gezien) in actie in de beslissende partij.
moment nog in het
voordeel, kon de
spanning duidelijk niet aan: al meteen na het plaatsen van de klok gaf
hij zijn dame weg, later ook nog een
loper en tot overmaat van ramp ook
nog zijn laatste toren. Ook zijn tegenstander had moeite om zijn zenuwen in bedwang te houden en had
ondanks zijn toren voorsprong
moeite om de partij te winnen. Uiteindelijk gaf de klok de doorslag en
ging de winst hier naar Messemaker
Jelt Jongsma: druk te groot.
en werd de eindstand 9-9.
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gezelligheid weer troef op invitatietoernooi
Het Invitatietoertoernooileider Mick
speelronden met voor ieder tien minunooi was weer een
van den Berg, met
ten bedenktijd per partij beslisten vergeslaagd schaakvolgens wie het
evenement. Het
eerst een
jaarlijkse gezelligkeuze mocht
heidstoernooi
maken uit de
waarmee het jaar
flink gevulde
2011 werd afgesloprijzentafel. De
ten telde 36 deeleerste plaats
nemers. Wel wat
ging naar het
minder dan de 50
trio met Sjaak
van vorig jaar maar De winnaars (l) in actie tegen de nr. 6.
in ’t Veld/Cees
wel weer een
Kaijser/Stefan
bonte verzameling
Lipschart. Zij
De familie Van der Wouden (l) op weg naar de hadden een
schaakliefhebbers bewinst tegen de Vinken en de tweede plaats.
staande uit leden, famihalf bordpunt
lieleden, vrienden,
oud-leden en gasten. In
haar schoonleeftijd variërend van
zoon Dennis
tien tot zeventig jaar.
Oosterwijk en
Daaronder natuurlijk
zwager Aad
weer een groot aantal
van den Berg.
vertrouwde namen
Van de jeugdzoals die van de familie
leden was naEvengroen, die weer
tuurlijk Neal
Het ‘Mick’team, de minste punten, maar de
met vijf man present
Twigt aanwewas, de familie Jacobse meeste foto’s.
zig maar ook
die met vier man verteMaikel TerSinds lange tijd weer een duel tussen
genwoordigd was en de familie Vink
louw was er en die had ook zijn vader
Jan Evengroen en Pim te Lintelo.
die met hun vertrouwde drietal
meegenomen. Voorts Bastiaan Rietspeelde. Maar ook de Macdaniëls
veld met zijn zoon en oud-lid Sjoerd,
speelden met een eigen drietal, bevaste gast Cees Kaijser uit Schoonhovoorsprong op de familie Van der Woustaande uit vader en zoon Arie en een
ven en Stefan Lipschart, verhuisd van
den. De broers Ruben, Bernard en
vriend van Arie junior, Jan van den
Capelle a/d IJssel naar Moordrecht, en
Marten Evengroen legden beslag op
Dorpel. Er waren nog meer familie
een kijkje kwam nemen bij De IJssel.
de derde plaats. Maar zoals altijd was
trio’s, Gerard en Lotte van der Wouden
Met daarnaast nog een flink aantal IJser weer een flink gevulde prijzentafel
met nicht Judie van Eck en Wilma van
selschakers leidde dit tot een deelneen kon iedereen met een prijsje naar
Leeuwen, steun en toeverlaat van
mersveld van 12 drietallen. Vijf
huis. (Mick/Aad)
uitslagen
1

2

3
1

4

5

6

1

Sjaak in 't Veld, Cees Kaiser en Stefan Lipschart

xx

2

2

Gerard en Lotte vd Wouden en Judie van Eck

1

xx

3

Ruben, Bernard en Marten Evengroen

2

xx

2

1,5 1

4

Arie en Arie Macdaniël en Jan vd Dorpel

1

xx

2

5

Jan Evengroen, Aad vd Meer en Marjan Schoonderwoerd

1,5

6

Justin en Jerome Jacobse en Neal Twigt

7

Panc, Peter en Michel Vink

8

Léon en Frank Jacobse en Sjoerd Rietveld

1

9

Rien Duine, Casper de Pijper en Bastiaan Rietveld

0

7

1,5

xx
1

1

1

1
1

12 Aad vd Berg, Dennis Oosterwijk en Wilma van Leeuwen

0,5

8

2

3

10

3,5 8,5

1,5 2,5 3

3

9,5

3

3

9

3

8

2

7

2

1

xx

2

2
1

2

1

xx

2

2,5 2

2

1

xx

1

0,5

1,5 0,5 0
0

3,5 8,5
1,5

xx

1

bp

2,5 3,5 9

2

xx

1,5

12 mp

3,5 9,5

2

1

2

11

2

2

1

11 Pim te Lintelo en Maikel + vader Terlouw

9

1,5 2

1,5 1,5 2

10 Henk-Jan Evengroen, Frans Dubois en Marianne Reijm

8

6,5

1,5 6,5
xx

3

0

xx

1,5 6
0

2
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tweestrijd om rapidtitel
Met nog een speelronde te gaan hebben zowel Léon Jacobse als Pim te
Lintelo nog kans op het rapidschaakkampioenschap van dit seizoen. Na de
tweede ronde leek Léon, met een honderd procent score, al bijna zeker van
de titel. Naast verlies tegen Léon verspeelde Pim toen ook nog punten met
een remise tegen Frank Visser, de
nummer drie in groep A van deze
speelronde. In de derde speelronde
waren de rollen echter omgedraaid en
was het Pim die in het onderlinge duel
aan het langste eind trok en daarmee
zijn achterstand terugbracht tot vier
punten. Frank, in beide speelronden
de nummer drie, staat inmiddels op
een niet meer te overbruggen achterstand. Zeker van de derde plaats is hij
echter allerminst want er zijn nog veel
kapers op de kust. Gerard van der

Wouden en Hans Lodeweges horen
daar niet meer bij. Gerard duikelde na
vijf nullen in de tweede ronde fors op
de ranglijst en Hans speelde tweemaal
niet mee. Net als Gerard ging ook Arie
Macdaniël bij zijn twee optredens in
groep A aan het mes. Het bleef bij een
enkele winstpartij. Ad Multem behoort
wel tot de kanshebbers. Na de tweede
ronde moest hij weliswaar in groep B
aan de slag, maar dat deed hij voortvarend met 4,5 uit 5 en dus is hij weer
terug bij de toppers. De concurrentie
moet voorts komen van Leen Boonstra, Rien Duine en Aad van der Meer.
De laatste met name dankzij een eerste plaats met 4,5 uit 5 in de C-groep
in de tweede ronde. In de derde ronde
kwamen zowel Aad als Leen er tegen
de toppers niet aan te pas, maar een
goede eindklassering is desondanks

niet onmogelijk. Een opvallend goed
optreden was er ook van Lotte van der
Wouden. In de tweede ronde bleef de
score beperkt tot 1,5 punt, maar wel in
groep B. Na een 3 uit 4 in ronde drie in
groep C staat ze nu weer bij de eerste
tien. Handhaving in een hogere groep
blijft een lastig karwei. Het lukte Frank
Penders in de tweede ronde in groep
B net, maar in ronde drie werden het
vijf nullen. Dat was ook het lot van Marian Schoonderwoerd, winnares van
groep D in de eerste ronde, in ronde
twee een groep hoger. Ook voor andere toppers uit de laatste groep zoals
Teus Boere en Marten Evengroen was
dit in ronde drie het geval. Of ook de
glorieuze winnaar van groep D
(5 uit 5), Jan Vink, dit lot wacht zal de
volgende ronde leren.

De stand na drie speelronden, na aftrek van de startpunten:

1.
2.
3.
4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

16.
17.
18.

21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.

Naam + laatste groepsindeling

Bonus
pnt

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Score
ronde 3

Totaal
score

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

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

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

25
19
19
13
23
17
21
11
21
19
13
10
9
13
5
10
20
15
24
10
5
17
16
9
12
0
8
0

21
25
17
23
9
13
17
20
17
20
17
10
5
5
19
11
11
10
13
25
17
7
13
13
13
10
9
10

91
87
70
68
67
67
67
66
65
64
63
61
57
57
57
56
55
52
52
52
50
45
45
40
38
35
33
32

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 en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor respectievelijk A-, B-, C-, en D-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten
van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.
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jeugdteams blijven op niveau in de
strijd om de groene hart jeugdcup
De competitie om de Groene Hart Cup telt 32 deelnemende teams (viertallen) die
zeven ronden spelen in poules met vier teams. Afhankelijk van het resultaat op de
speelavond kan een team elke ronde promoveren of degraderen naar een respectievelijk hogere of lagere poule.
Op 11 november stond de tweede ronde op het programma. Geen opzienbarende
resultaten. Voor het eerste team echter goed genoeg om zich in groep 2 te handhaven. Voor het tweede team bleef het ook ditmaal bij groep 4.
Bij De IJssel 1 bleek eerste bordspeelster Lotte van der Wouden bleek nog vermoeid van haar RSB-wedstrijd voor De IJssel 3 van de avond ervoor. Zij verloor ditmaal alle drie haar partijen. De andere dame van het team, Judie van Eck, speelde
wel mooie partijen maar mistte de scherpte voor een hoge score. Het bleef bij tweemaal remise. De mannen van het team,
Marten Evengroen en Harm Hoogeveen, bleken daar geen last van te hebben. Beiden haalden een mooie score van 2 uit 3
partijen.
De resultaten in poule 2A:
1

2

3

4

mp

bp

1. Klim-Op 2

xx

3

3

3

6

9

2. 3-Torens 1

1

xx

2,5

3

4

6,5

2,5

2

5

0

3,5

3. De IJssel 1

1

1,5

4. RSR Ivoren Toren 1

1

1

xx
1,5

xx

Ook bij De IJssel 2 was het resultaat minder dan in de eerste ronde. Een wedstrijd werd verloren en tweemaal werd er gelijkgespeeld. Het team speelde met vijf spelers. Jent Imelman bleek de topscorer. Hij haalde twee punten uit 3 partijen. De
andere spelers, Storm Revet, Neal Twigt, Martijn van Noort en Maikel Terlouw haalden in hun partijen allemaal een punt binnen. En er waren juweeltjes van partijen tussen. Martijn won een prachtige partij tegen een speler van Klim-Op en ook Maikel zette een fraaie winstpartij op het bord.

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 .

10

IJsselschaak 93
De resultaten in poule 4A:
1
1. Klim-Op 4

2

3

4

mp

bp

xx

2

3

3

5

8

2. CSV 2

2

xx

2

3,5

3

7,5

3. De IJssel 2

1

2

xx

2

2

5

4. 3-Torens 2

1

0,5

2

xx

1

3,5

De derde ronde op 9 december vond plaats in Gouda, er hoefde dus niet ver gereisd te worden. Het eerste team van De IJssel begon sterk. Er werd met 3,5-0,5
gewonnen van Bodegraven. Zowel Harm, Judie als Marten wonnen hun partij. Alleen Lotte liet haar tegenstander met pat ontsnappen. De tweede wedstrijd eindigde met een heel andere uitslag, want in de confrontatie tegen Messemaker uit
Gouda werden alle partijen verloren. En ook in de laatste wedstrijd tegen DSC uit
Delft bleek de tegenstander te sterk. Alleen Lotte wist een remise te bereiken. Dat
betekende een derde plaats in de eindstand en opnieuw handhaving in poule 2.
De resultaten in poule 2B:
1
1. Messemaker 1

2

3
4
3,5

3,5

xx

2

2. DSC 1

2

xx

3. De IJssel 1

0

0,5

4. Bodegraven 1

1

1

4

xx
0,5

mp

bp

3

5

9

3

5

8,5

2

4

0

2,5

xx

Bij het tweede team, ditmaal zonder Storm, pakte Martijn in de eerste wedstrijd
tegen DSC 2 al snel de winst. Ook Maikel leek te gaan winnen maar die ging
opeens mat. Toen ook Jent verloor hing alles af van kopman Neal. Die stond er
prima voor maar kon het winstplan niet vinden. Uiteindelijk verloor hij door het
vallen van de vlag. Ook in de tweede wedstrijd tegen 3-Torens 3 uit Bergschenhoek werd met 3-1 verloren. Winst was er alleen voor Maikel. De derde wedstrijd
tegen Messemaker 3 eindigde door overwinningen van Neal en Maikel in 2-2.
Hierdoor eindigden de teams van De IJssel en Messemaker precies gelijk, waardoor een beslissingswedstrijd om de laatste plaats moest worden gespeeld. Messemaker won het duel waardoor De IJssel het de volgende keer in een lagere
poule moet gaan proberen. (Aad/Mick)
De resultaten in poule 4B:
1
1. DSC 2

2

3

4

mp

bp

xx

2

3

3

5

8

2. 3-Torens 3

2

xx

3

3

5

8

3. Messemaker 2

1

1

xx

2

1

4

4. De IJssel 2

1

1

2

xx

1

4

de ijssel 2 op de weg terug naar de tweede klasse
Het vorig seizoen uit de tweede klasse
gedegradeerde De IJssel 2 is hard op
weg die positie te heroveren. In de
eerste vier wedstrijden werden slechts
vijf bordpunten verspeeld. Maar het
venijn zit in de staart, de sterkste concurrenten 3-Torens 2 en Overschie 3
wachten in de eerstvolgende ronden.
Hieronder het relaas van de laatste
twee ronden.
maximale winst tegen barendrecht 2
De strijd om de eerste plaats in klasse
3A lijkt een tweestrijd te worden tussen

De IJssel 2 en 3-Torens 2 met Overschie 3 als outsider. Het advies van
teamleider Rien Duine voor de wedstrijd tegen Barendrecht 2 was dan
ook ‘Denk om de bordpunten’. Dat advies werd door de teamleden zeer ter
harte genomen. De Barendrechters
kregen geen voet aan de grond. Ook
de opstelling van enkele nieuwe spelers en de plaatsing van de sterkste
spelers aan de laagste borden had
geen effect.
Gerard trok al vanaf de opening fors
van leer. Zijn tegenstander speelde de

11

Franse opening niet op z'n sterkst en
hij kon al snel profiteren. Hij won een
kwaliteit en met een stukoffer haalde
hij fraai de volle winst binnen. Om half
tien konden hier de stukken in de
doos. Het tweede punt werd binnengehaald door Leen. Hij had het aanvankelijk niet gemakkelijk tegen een
offensief spelende jeugdige tegenstander. Die investeerde een stuk
tegen een aantal pionnen en toen
moest Leen uitkijken voor een opmarcherend pionnenfront. Maar zoals altijd
heeft Leen ook oog voor de kansjes en
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toen zijn tegenstander even niet goed
oplette kon hij optimaal profiteren en
was het gelijk uit. De 0-3 kwam op
naam van Hans. Van zenuwen voor
het nakende vaderschap had hij geen
last. Al snel won hij een kwaliteit en dat
voordeel werd niet meer prijsgegeven.
Voorspoedig ging het ook bij de Bergen. Beiden veroverden een pion met
een duidelijke plusstelling. Bij Mick
werd de strijd beslist toen hij in het
centrum veel materiaal kon winnen.
Aad moest tegen de 83-jarige veteraan
Ab wat langer aan de bak, omdat de
partij in een toreneindspel moest worden binnengehaald. Met 0-5 op het uitslagenformulier was de winst in de
Barendrecht 2
1478

wedstrijd binnen, maar er moesten nog
drie partijen beslist worden. Teamleider Rien had een lastige avond. Zijn
tegenstander had lange tijd het betere
spel en het kostte hem veel moeite om
samenwerkende stukken te krijgen.
Gelukkig stagneerde de aanval van tegenstander en kon hij zijn stelling op
orde krijgen en zelf wat proberen. Dat
leverde met nog twee minuten op de
klok toch nog het gewenste succes.
Sjaak moest aanvankelijk minutieus
manoeuvreren maar kwam steeds
beter te staan. Dat mondde uit in materiaalwinst, eerst een pion en vervolgens een stuk tegen een pion. Het
binnenhalen van de partij was toen
De IJssel 2
1648

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

-

Joost Mooijweer
Roel de Hoop
Ab Kamman
Corne Noordegraaf
Marcel Wijnen
Leo van Praag
Rob Sprangers
Tom Godthelp

1483
1415
1386
1507
1516
1558

warm onthaal voor nieuwerkerkers
in koude zespunt
Het derde team van Nieuwerkerk dat
op 12 december naar Moordrecht
kwam voor de vierde RSB-wedstrijd
van dit seizoen kreeg zowel een warm
als een koud onthaal. Het koude onthaal kwam door de kapotte verwarming in De Zespunt. Het warme
onthaal gebeurde op de borden waar
De IJssel zich probeerde warm te spelen. Zij deden dat zonder de vanwege
gezinsuitbreiding afwezige Hans Kortrijk, die aan het laatste bord werd vervangen door Panc Vink.
Menno was het eerste klaar. Vanaf de
opening ging het in een Franse partij
regelrecht naar de winst. Ook bij Mick
ging het vlot. In een Koningsindische
partij kon hij gebruik maken van een
doorstoot in het centrum en vervolgens

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

De IJssel 2

1639

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

1723
1687
1681
1604
1635
1684
1597
1504

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

1723
1687
1604
1681
1684
1635
1584
1588

ook de winst incasseren. En ook op de
andere borden zag het er toen al goed
uit. Al zat het even tegen toen Sjaak
onverwacht verlies moest incasseren.
Na in een voortvarende beginfase wat
pionnetjes te hebben buitgemaakt,
dacht hij er wat te gemakkelijk over en
verspeelde zijn dame. De score liep
weer op toen Panc na, als altijd, energiek spel, verrassend kon uithalen met
een matcombinatie. Inmiddels had ook
Rien de winst gepakt. Goed anticiperend op een combinatie van zijn tegenstander kwam hij in het voordeel en
dat werd secuur uitgespeeld. Met de
stand van 4-1 op het formulier, waren
er nog drie partijen te gaan. Jubilaris
Aad, bezig aan zijn 300e wedstrijd
voor De IJssel, had daarvan de beste
stelling. Hij had al in de opening een
stuk buitgemaakt, maar stuitte op goed

-

geen probleem meer. Aan het laatste
bord wilde Arie, ingevallen voor Menno
van Dijk, niet onderdoen voor de anderen, ook hij ging voor de winst. In een
solide partij had hij een mooie vrijpion,
maar om daar profijt van te trekken
moest hij eerst afrekenen met aanvallende acties van zijn tegenstander.
Toen dat was gebeurd kon hij aan de
winst gaan denken. Maar voordat de
partij door hem op het bord kon worden beslist, zorgde de klok voor de
winst in de partij. Een fraaie 0-8 score.
De zesde 8-0 score in de geschiedenis
van De IJssel, waaronder na die van
16-11-2009 tegen HZP Schiedam 4 nu
de tweede van De IJssel 2. (Mick/Aad)
0-8
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
verdedigingswerk. Een mataanval
sloeg niet door en het was afruilen geblazen naar het eindspel. Dat moest
nog nauwkeurig worden gespeeld,
maar met een stuk voor was de winst
duidelijk.
Na in het middenspel een pion te hebben gewonnen was zorgvuldig manoeuvreerwerk eveneens het motto bij
Leen. De pluspion bereikte de overzijde en de zesde winstpartij was een
feit. Gerard wilde, als laatste, niet
onder doen voor zijn teammaten. Ook
hij ging voor de winst. Vanaf de opening koos hij zoals immer voor de aanval, maar het lukte hem niet voordeel
te krijgen. In het toreneindspel wat uiteindelijk op het bord kwam viel weinig
meer te halen dan remise. Eindstand
dus 6,5-1,5. (Mick)

Nieuwerkerk a/d IJssel 3

1315

6,5-1,5

Joost Molenaar
Jeroen Engelberts
Hugo Trimp
Cees Verschoor
Jos Boukema
Ton vd Linden
Han vd Hoeven
Carel Heine

1625
1558
1255
1377
868
1348
1252
1240

0,5-0,5
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
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stand na vier speelronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

klasse 3A
De IJssel 2
3-Torens 2
Krimpen a/d IJssel 5
Overschie 3
Ridderkerk 2
Spijkenisse 5
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
Barendrecht 2

mp
8
7
6
5
2
2
1
1

bp
27,5
22
19,5
18,5
12,5
10,5
9
8,5

1
x

2

3
5,5

x
2,5

1
1,5
0

4

5

4

5,5
6

x
4
2,5
2,5
1

x
2
2,5
2,5
2,5

2

x
4,5
4
4

6
7
5,5
5,5
3,5

7
6,5
7
5,5
4

8
8
6
5,5
4

x
x
x

geen verrassingen in tweede ronde
k.o. bekertoernooi
De loting voor de 2e ronde van de k.o.beker had een aantal ‘kat en muis’
duels opgeleverd. Een aantal van die
‘muizen’ wensten niet opgepeuzeld te
worden en verschenen niet op het
menu. Door afwezigheid van Hans
Kortrijk, Anita en Judie van Eck gingen
hun tegenstanders Ad Multem, Panc
Vink en Léon Jacobse derhalve zonder
te spelen door naar de laatste acht.
Eerder al had Frank van de Pavoordt
zich teruggetrokken en ook zijn tegenstander, Ronald Mandersloot, bereikte
dus op die manier de kwartfinale. Vier
duels werden wel op het bord beslist.
Gerard van der Wouden bezorgde Pim
te Lintelo een lastige avond. Die had
vrijwel zijn gehele bedenktijd nodig om
de zege binnen te halen. Toen een oprukkend pionnenfront vrije doortocht
kreeg, besliste een doorslaande aanval de partij. Bij Aad van den Berg
tegen Hans Lodeweges viel de beslissing al vroeg in de partij. Na negen
zetten stond navolgende stelling op
het bord:

Eerder, in een partij voor De IJssel 1
tegen Erasmus had Hans hier 9….0-00 gespeeld. Het offer werd niet aangenomen omdat zwart na 10.fxg4 dxc3
11.Dxd5 Txd5 12.Pxc3 Te5 een pion in
het voordeel komt doordat de pion op
e3 sneuvelt. Na 10.Pxd4 Dg5? 11.fxg4
was het voordeel toen voor wit. Thuis
was hij er eens voor gaan zitten en
naar aanleiding daarvan besloot hij nu
voor 9….Lxf3! Ook Aad nam het offer
niet aan en speelde 10.Lxd4 Achteraf
bleek dat het aannemen van het offer
beter was voor wit. Het was ook al
meerdere malen gespeeld. Nicbase
gaf dertig partijen. Na 11.Lxd4 Pxd4
12.Dxd4 Dxh1 13.Dxg7 0-0-0 14.Dxh8
Dxh2 15.Dg7 Dh4+ 16.Dg3 Db4+
17.Kf2 Pf6 zijn de beste vooruitzichten
voor wit die een stuk tegen twee pionnen in het voordeel heeft. Nicbase
meldde zes partijen met driemaal winst
voor wit en driemaal remise. Een meer
gespeeld alternatief bleek 11. Pxd4
Dxh1 12.Pxc6 Pf6 13.Pa5 en ook hier
trok wit in acht van de dertien partijen

aan het langste eind. Geen goede
keuze het niet aannemen van het offer
derhalve. Hans kwam na 10…Lxe2
11.Dxe2 Pxe4 12.exd4 De6 13.Dxe6
fxe6 14.Lc4 Kd7 een pion in het voordeel en dat voordeel werd gedurende
het vervolg alleen maar groter. De
winst was slechts een kwestie van tijd.
Marten Evengroen was kansloos tegen
Rien Duine. Reeds in de beginfase
verspeelde hij slordig een kwaliteit en
daarna kwam hij er niet meer aan te
pas. Veel meer verzet was er van
Peter Koolmees in zijn partij tegen
Teus Boere, maar ook Teus trok uiteindelijk aan het langste eind.
Geplaatst voor de kwartfinale: Teus
Boere, Rien Duine, Léon Jacobse, Pim
te Lintelo, Hans Lodeweges, Ronald
Mandersloot, Ad Multem en Panc Vink.
(Aad)

ledenvaria
Het ledenaantal bij De IJssel groeit gestaag. Na hun deelname aan het invitatietoernooi zagen zowel Arie Macdaniël junior als Jan van den Dorpel een
lidmaatschap wel zitten en dat werd op 9 januari een feit. De familie Lipschart verhuisde eind vorig jaar van Capelle a/d IJssel naar Moordrecht.
Vader Stefan was in zijn vorige woonplaats lid van de Capelse Schaakvereniging en dat lidmaatschap wilde hij in Moordrecht wel voortzetten, maar
dan als lid van De IJssel. Samen met zoon Tobias meldde hij zich in januari
aan. Nummer vijf is Luuk Hoogeveen, broer van jeugdkampioen Harm.
Per 1 februari telt De IJssel nu 35 seniorleden en 27 jeugdleden.
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aad van den berg 300 maal
achter het bord voor de ijssel
Op 12 december in de wedstrijd van De IJssel
2 tegen Nieuwerkerk a/d IJssel 3 speelde Aad
van den Berg tegen Cees Verschoor zijn 300e
wedstrijd voor De IJssel. Een mijlpaal die nog
niet eerder door iemand binnen de vereniging
werd bereikt. Dat was ook niet mogelijk, want
vanaf de tweede RSB-wedstrijd van De IJssel
op 16-11-1966 tegen Schiebroek 2 was hij van
de partij. Inmiddels zijn 44 competities achter
de rug en is de 45e vier ronden op weg. Met
maximaal 7 wedstrijden per jaar zou 312 het
maximaal aantal haalbare wedstrijden zijn.
Vijfmaal echter telde de klasse maar 7 teams
en werden er dus maar zes wedstrijden gespeeld en in het seizoen 1998/99 speelde hij,
zowel in het eerste team (als invaller) en in het
tweede team, in totaal 10 wedstrijden mee.

Van het maximaal haalbare aantal van 307
wedstrijden miste hij er dus slechts tien.
De eerste honderd werden vol gemaakt op 26
november 1983 tegen W. Smolders in de
wedstrijd van De IJssel 1 tegen Unilever 1 en
nummer tweehonderd werd gespeeld op 29
september 1997 tegen Chris de Kievith in de
wedstrijd De IJssel 1 tegen Krimpen a/d IJssel
4. Bij die gelegenheid werd hij verrast met een
speciaal aan hem gewijd extra nummer van
IJsselschaak.
Tot 1998/99 speelde hij in De IJssel 1, 212
wedstrijden, en daarna 88 in De IJssel 2. In de
300 partijen werden er 152,5 punten binnengehaald. Een score van bijna 51% dus. In de
eerste honderd wedstrijden was dit 56%, in de
tweede 44% en in de laatste honderd 59%.
1e klasse
De IJssel 1

19

4,5

De IJssel 2

Het lagere percentage in de tweede honderd
komt met name door een lage score, 4,5 uit
19, tijdens het optreden in de 1e klasse. De
resultaten variëren met het speelniveau zo
blijkt ook uit het navolgende overzichtje,
44% in de 2e klasse en 59% in de 3e klasse.

2e klasse

3e klasse

69

32,5

118

56

23

32

68,5

4e klasse
6

4

totaal
212

109,5

88

43

20

Als aandenken aan deze mijlpaal overhandigde voorzitter Gerard van der Wouden hem op
12 december bij aanvang van de wedstrijd namens de vereniging, heel toepasselijk, het
klassieke boek “Dreihundert schachpartien” van Siegbert Tarrasch

nummer 300
Aad vd Berg – Cees Verschoor
De IJssel 2-SVN 3, 12.12.2011
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 e6 4.e3 Pc6 5.Lxc4 h6 6.0–0
a6 7.De2 Le7 8.Td1 Pf6 9.e4 Ld7 10.d5

winnen zonder dame
Grappig partijtje van Tarrasch uit het jubileumgeschenk.
S. Tarrasch - Chr. Schroder
Nr. 151, 1889
Wit zonder dame.
1.e4 e5 2.f4 d6 3.d3 f5 4.Nc3 fxe4 5.dxe4 a6 6.fxe5
dxe5 7.Pf3 Lb4 8.Lg5 Dd6? 9.Td1 Dg6?

10…Pa5? 11.dxe6 Pxc4? 12.exd7+ Pxd7 13.Dxc4
0–0 14.Pc3 Kh8 15.De2 f6 16.Ph4 De8 17.Pd5 Ld6
18.Dg4 Pe5 19.Df5 g5 20.Pf3 Pxf3+ 21.Dxf3 De5
22.Dh3 Kg7 23.f3 Tad8 24.Le3 b6 25.Ld4 Lc5
26.Lxc5 bxc5 27.Pc3 Td4 28.Df5 Dxf5 29.exf5 Tfd8
30.Txd4 cxd4 31.Pe4 d3 32.Td1 a5 33.Kf2 Td5
34.Ke3 Txf5 35.Txd3 Te5 36.Kd2 g4 37.Kc2 f5
38.Pc3 gxf3 39.gxf3 Kg6 40.f4 Tc5 41.Kd2 Tc4
42.Ke3 a4 43.Td4 Txd4 44.Kxd4 Kh5 45.Ke5 Kg4
46.Pe2 c5 47.Pg3 c4 48.Kd4 Kxf4 49.Kxc4 Kg4
50.b4 axb3 51.axb3 (1–0)

10.Td8+ Kf7 11.Lc4+ Le6 12.Pxe5# (1–0)
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de ijssel op weg naar de 50 jaar (6)
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 zevende lustrum 1994 - 1998
In de internationale schaakwereld timmert in die periode de nieuwe wereldschaakbond PCA aan de weg met
Grand Prix series, k.o. toernooien met
een hoog prijzengeld. Zowel de PCA
als de FIDE hebben een wk cyclus. Bij
de PCA klopt Kasparov in 1995 uitdager Anand met 10,5-7,5 en ook bij de
FIDE wint titelverdediger Karpov in
1996 met dezelfde score van Kamsky.
Ook in 1998 als via het nieuwe k.o. format wordt gespeeld, is Karpov de uitdager, ditmaal Anand, de baas. Bij de
Olympiades is Rusland zowel in 1994
als in 1996 en 1998 de sterkste. Naast
de twee K’s, Anand en Kamsky treden
met name Adams, Gelfand, Ivanchuk,
Kramnik, Topalov, Salov, Shirov en
Svidler in de grote toernooien op de
voorgrond. In 1996 wint Kasparov van
het computerprogramma Deep Blue,
maar een jaar later delft hij in de revanchematch het onderspit. In 1995
overlijd oud wereldkampioen Botwinnik. In 1994 wordt de 14 jarige Hongaar Peter Leko de dan jongste grootmeester ooit. De omstreden Rus Kirsan Iloemzjinov wordt in 1995 president van de FIDE. Na de erkenning
door de FIDE in 1994 doet de digitale
schaakklok zijn intrede in de schaakwereld.
In de Nederlandse schaakcompetitie
heerst De Variant, later Panfox De Variant, uit Breda. Alleen in 1995 worden
ze nog afgetroefd door Cap Volmac
Rotterdam. De ster van Timman verbleekt, in 1995 haalt hij nog wel de
kwartfinale van het kandidatentoernooi
maar daarna zijn de internationale successen zeldzaam. In Nederland krijgt
hij concurrentie van Piket en de voormalige Joegoslavische grootmeesters
Nikolic en Sokolov. Bij de toppers in
Nederland voorts Sosonko, Van der
Sterren, Van Wely en Van der Wiel.
Het Donner Memorial, het Interpolistoernooi, het Kloostertoernooi, Mens
tegen Computertoernooi en VSB toernooi verdwijnen van de schaakagenda.
Opvallend schaaknieuws voorts: Schakend Nederland wordt Schaakmagazine (september 1996), invoering
rookverbod KNSB competitie (1996),
de KNSB viert het 125 jarig bestaan

(1998). De Goudse schaakvereniging
Messemaker 1847 viert in 1997 het
150 jarige bestaan.
Bij De IJssel liep na 1993 het ledental
weer wat terug en het zevende lustrum
eindigde uiteindelijk met 28 leden. Met
ingang van 1997 daaronder ook weer
een aantal aspiranten. Na een stilte
periode ging het jeugdschaak dus opnieuw van start. In 1996 werd het bestuur uitgebreid met een bestuurslid
voor jeugdzaken (Ronald Mandersloot)
en een bestuurslid voor RSB-aangelegenheden (Mick van den Berg). De
kosten, vooral van de KNSB, gingen
omhoog en dus in 1993 weer vijf gulden erbij. De totale begroting is in
1997 gestegen tot ca 5300 gulden. In
1994 stopte Hans Noordam met zijn
activiteiten voor IJsselschaak. Zijn
aandeel werd door Aad van den Berg
in samenwerking met echtgenote Tini
overgenomen. In 1997 verscheen op
internet de homepage van De IJssel.
Veel aandacht dus voor publiciteit.
Zelfs de schaakkraam overschreed de
grenzen van Moordrecht en was in
1996 voor het eerst aanwezig op de

braderie in Gouderak. Op een door de
100-jarige RABObank in 1998 in Moordrecht georganiseerde sportpromotiemarkt incasseerde De IJssel de
hoofdprijs van 250 gulden voor de
meest in het oog springende kraam.

Met het eerste Zuidplas top 12-toernooi werd ook vanaf 1996 regionaal
aan de weg getimmerd. Met succes,

14-2-1994 Naar de overwinning met Schout bij Nacht
Johanneszoon Greeven
Vanaf 1972 tot begin jaren ‘80 was er vrijwel elk jaar een wedstrijd tussen de eerste teams van De
IJssel en Schoonhoven. Beide verenigingen waren toen ongeveer van gelijke sterkte en veelal waren
het spannende duels. Halfweg de jaren ’80 timmerde Schoonhoven fors aan de weg en bereikte de
1e klasse van de RSB terwijl De IJssel afwisselend in de 2e en 3e klasse acteerde. Daardoor kwam
er een einde aan de wedstrijden tussen de eerste teams van beide verenigingen. Het bleef bij wedstrijden van De IJssel 1 tegen Schoonhoven 2, tussen beide tweede teams of tussen tweede en
derde teams. In 1987 startte de opmars van De IJssel naar de hogere regionen en bij Schoonhoven
ging het omgekeerd. In dat jaar toen het laatste duel tussen beide hoofdmachten. Schoonhoven
zakte daarna vervolgens verder af naar de vierde klasse en dat leidt in 1992/93 en 1993/94 tot duels
tussen Schoonhoven 1 en De IJssel 3. In die duels doet de derde keus van De IJssel het lang niet
slecht, in 1993 wordt het 4-4 en een jaar later boekt De IJssel 3 een historische 4,5-3,5 overwinning
op de toen nog ongeslagen koploper.
Aan de eerst borden speelden in die jaren de broers Albert en Marcel van Os, twee sterke spelers en
de belangrijkste puntenleveranciers van de Schoonhovenaren. Daarnaast waren ook Cees Kaijser,
ooit ook actief voor Reeuwijk in de hoogste klasse van de RSB, en de later ook bij De IJssel en inmiddels na WSV bij Nieuwerkerk a/d IJssel furore makende Jeroen Eijgelaar van de partij. Aan bord twee
boekte Jan Greeven een verrassende remise tegen Marcel van Os.
‘IJssel 3 (sl) entert over Schoonhovense eerste vloot’ schreven ‘Ronald & Co’ in IJsselschaak 22.
‘Dat eens, de trotse Spaanse Armada, geënterd en verslagen zou worden door een (derde?)rangsvloot der Lage Landen, was voor de marinebazen achter de Pyreneeën een onwelkome verrassing.
Doch niet voor de ‘Heren van Holland’ want zij bedachten voor dit bravourestuk de strategie.
Hetzelfde overkwam hier in Moordrecht de onoverwinnelijk geachte Schaak Armada uit Schoonhoven. Want ook hun keurtroepen werden, zij het vele jaren later, geënterd en verslagen door de
(derde)rangsvloot van De IJssel. Voor deze stunt echter, bedachten de ‘Heren van Moordrecht’ de
strategie.
En dan te bedenken, dat de adelborsten uit Schoonhoven dit seizoen nog geen slag verloren hadden.
‘Nee, de elite-eenheid uit de Zuid-Hollandse provinciestad, zou onder aanvoering van hun tweeling
admiraals de kadetjes in Moordrecht wel even enteren. Maar dat werd gauw anders, toen Jan Greeven als eerste, één van de admiraalsschepen uit de vijandelijke formatie een halt toeriep. Hij ruilde
door middel van kamikazeacties de zwaarste geschut(schaak)stukken uit beide linies af en volbracht
hiermede op een grandioze manier zijn strategische opdracht: remise! ‘
Naast dit niet verwachte halve punt aan het tweede bord voorts overwinningen van Ko Scheepers
(tegen Jeroen Eijgelaar), Teus Boere, Erik-Jan Noomen (tegen Ton van Smirren) en remises van
Frans Dubois en Peter de Jong.
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mede dankzij de sponsors de RABObank Nieuwerkerk/Moordrecht en Van
't Hof Makelaardij uit Gouda. Ben van
Geffen uit Moerkapelle (1996), Dirk
Hoogland uit Nieuwerkerk a/d IJssel
(1997) en Jan Evengroen uit Moordrecht (1998) waren de eerste winnaars. Het toernooi werd in 1997
uitgebreid met een kandidatengroep
en het jaar daarop met een bestuursgroep. In 1998 participeerde De IJssel
in de organisatie van het openluchtschaakfestival op de markt in Gouda.
In 1998 kreeg De IJssel met Stefan
Mandersloot weer een jeugdkampioen.
Dat jaar werd ook het eerste open
jeugdkampioenschap van Moordrecht
gehouden. Dennis Zijderhand won bij
de oudere jeugd en Ruben Evengroen
deelde met Remco Keijzer de eerste
plaats bij de allerjongsten.
Jan Evengroen veroverde in 1994 de
clubtitel, maar die titel werd niet verdedigd omdat hij, evenals Wim van Vuuren, vertrok naar Messemaker 1847 in
Gouda. Zijn opvolger werd René Ordelman (1995, 1996), maar ook die
zocht het daarna in Gouda hogerop.
Daarna zijn het Frank van de Pavoordt (1997) en Ronald Mandersloot
(1998) die zich in de kampioenstrui
mogen hijsen. Bij de top drie nog
steeds Mick van den Berg en nu ook
Gerard van der Wouden.
In het toernooi om de Zilveren Dame
deden vooral de 'buitenlanders' van
zich spreken. Moerkapellenaar Gerard
van Ommeren won nog tweemaal en
werd daarna opgevolgd door zijn clubgenoot Ben van Geffen. In het laatste
jaar won Jan Evengroen en daarmee
keerde de dame weer terug naar

Moordrecht. In het toernooi inmiddels
ook veel concurrentie uit Nieuwerkerk.
Na Sjaak in 't Veld (1994) en Leen
Boonstra (1995) legden de Nieuwerkerkers Henk Vis (1996, 1997) en Edo
Pouwelse (1998) beslag op de Hoekveldtrofee.
De RSB-teams konden zich in eerste
instantie nog redelijk handhaven, maar
in 1996 ging het definitief mis. Het eerste degradeerde naar de 3e klasse en
een jaar daarop het tweede team naar
de 4e klasse. Het derde team werd na
1996 opgeheven. Met een ongeslagen
kampioenschap en superscore van het
eerste team kwam er in 1998 echter
toch een goed einde aan dit zevende
lustrum. Topscorers: Jan Evengroen
(1994), Mick van den Berg (1995,
1996, 1998), Frank vd Pavoordt (1997)
en Gerard vd Wouden (1998). Bij het
tweede team traden vooral Panc Vink

(1994), Jacco Heek (1995, 1998) en
Sjaak in 't Veld (1996) op de voorgrond. Team drie kende met name in
Frans Dubois, Peter de Jong, Ko
Scheepers en Jan Greeven de grootste puntenleveranciers. Ad Multem en
Leen Boonstra speelden hun 100e en
Aad van den Berg zijn 200e RSB-wedstrijd voor de IJssel.
Naast de jaarlijkse incidentele snelschaakwedstrijden was er in 1996 voor
het eerste ook, een door Hendrik Spee
gewonnen, snelschaakcompetitie.
Vanaf 1997 maakte deze echter plaats
voor een rapidcompetitie met in 1997
als winnaar Hans Noordam en in 1998
Sjaak in 't Veld.
Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan verscheen een jubileumboekje en
vond op 3 oktober 1998 in Het Posthuis
de viering van dit zevende lustrum
plaats met als hoofdmoot een rapidschaaktoernooi tussen viertallen van
schaakverenigingen uit de regio t.w.
Messemaker 1847, Nieuwerkerk a/d
IJssel, Schoonhoven, Moerkapelle,
Waddinxveen en natuurlijk De IJssel
zelf. Winnaar werd het team van Moerkapelle bestaande uit Dick Bac, Ben
van Geffen, Hugo en Jesse van Elteren.

de ijssel 1 kampt met tegenslag
Het zit het eerste team van De IJssel
niet mee in de RSB-competitie. Twee
nederlagen en een gelijkspel is een
mager resultaat. Volgens de teamleiding zat het op de beslissende
momenten fiks tegen. Ook de eerstvolgende wedstrijd tegen kampioenskandidaat 3-Torens zal een hele
dobber worden. Positiever zijn de verwachtingen tegen mede middenmoter
RSR Ivoren Toren 4 en degradatiekandidaat Krimpen a/d IJssel 3. Hieronder de wetenswaardigheden van de
laatste drie wedstrijden.

verkeersopstopping extra
handicap tegen chess
CHESS uit Vlaardingen was op 7 november de tweede tegenstander van
De IJssel 1. Vorig seizoen gedegradeerd uit de hoogste klasse dus een
geduchte opponent. Door een verkeersopstopping werd het team daarnaast nog opgezadeld met een flinke
tijdachterstand op de klokken.
Al snel ging het mis bij Léon. Door een
blunder kwam hij een stuk achter, een
agressieve tegenaanval leek goed,
maar mocht niet baten. Vervolgens
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werd de vrede getekend bij de wedstrijden van Frank (vd P) en Ronald.
Met een plus op de borden van Justin
en Pim en ongeveer gelijke stellingen
op de overige borden leek het er echter goed uit te zien. Maar de kansen
keerden. Op diverse borden deed de
extra tijdhandicap zich voelen. Ad
kwam een pion achter en kwam in een
verloren eindspel terecht. Bij Hans
ging er in tijdnood een stuk de mist in.
Frank (V) was inmiddels een kwaliteit
kwijtgeraakt en Justin zijn stelling
stortte in één keer in. Ook Pim ver-
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speelde zijn voordeel in de tijdnood en
zijn partij eindigde in remise. Toen was
alleen Frank (V) nog bezig. Na een
vastgelopen klok en een afgewezen

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

remiseaanbod, werd er nog doorgespeeld tot de vlag van de tegenstander viel. Het was de enige
overwinning voor De IJssel en met de

CHESS 1

1876 -

Ron Burgerhout
Bart Voogt
Erik Smeekes
Martin vd Hidde
Rene Mersch
Bas van Driel
Cenk Ergen
Jos Kruidenier

2045
1962
1883
1852
1795
1873
1773
1824

wsv ontsnapt met gelijkspel
De eerste teams van De IJssel en
WSV doen de laatste jaren in speelsterkte weinig voor elkaar onder. Vorig
jaar won De IJssel, met drie invallers,
nipt met 3,5-4,5. Ook ditmaal werd het
een spannende match. Ook nu aan de
laatste borden van De IJssel twee invallers want Ronald Mandersloot (ziek)
en Justin Jacobse (verhinderd) konden
niet van de partij zijn.
Het zag er aanvankelijk weinig hoopvol
uit aan de borden van De IJssel. Weinig plusjes en al snel een nederlaag
aan het laatste bord. Mick kreeg te
maken met een voor hem wat ongebruikelijke openingsvariant en ging
daarbij fors in de fout. Nog voor de 15e
zet was het uit. Ook Frank had aan
bord zes niet zijn avond. De aanvallende acties van zijn tegenstander
konden onvoldoende worden gepareerd en al snel kostte dat materiaal en
niet veel later kon hij zijn koning omleggen. Gelukkig kon De IJssel aan
bord drie wat terug doen. Hier stichtte
een ver opgerukte pion van Léon de
nodige verwarring bij zijn tegenstander. Die moest een pion inleveren en
vervolgens heerste Leon met zijn opgerukte centrumpionnen. Nog meer
materiaalverlies leidde vervolgens tot
het eerste winstpunt voor De IJssel,
stand 1-2. Bij Gerard stond inmiddels

Een opvallende gast, Dick Zwaan, wedstrijdleider 1966-1973.

De IJssel 1

1855

- Hans Lodeweges
1894
- Pim te Lintelo
1937
- Justin Jacobse
1902
- Frank Visser
1867
- Leon Jacobse
1780
- Frank vd Pavoordt
1796
- Ad Multem
1803
- Ronald Mandersloot
1862
een vrijwel gelijkwaardig eindspel op
het bord. In de opening was hij een
pion verspeeld, maar had daarvoor wel
een duurzaam initiatief. Het mondde
uiteindelijk uit in een dame eindspel
met hoge remisekansen. Na ruil van
de dames zag Gerard er geen brood
meer in en bood remise aan. Maar
juist op dat moment leek het voor hem
gewonnen, althans dat was de mening
ter plaatse.
‘Jan (vd Born) staat een mooie vrijpion
voor in een moeilijk dame-eindspel.
Helaas behandelt hij de stelling niet
goed. Zijn tegenstander weet de mooie
vrijpion om te zetten in een slappe
dubbelpion, en biedt opgelucht remise
aan terwijl hij op dat moment eigenlijk
gewonnen staat. Eduard (Philipse)
heeft goed opgelet en geeft onmiddellijk aan dat Jan dit aanbod moet accepteren. Remise dus. Een halfje te
veel of een halfje te weinig? Het is
maar hoe je het bekijkt’, was het commentaar op de WSV website. Gerard
zelf sprak van tunnelvisie. ‘Vanaf het
begin was het vechten voor remise en
als dit dan inderdaad lukt, kijk je niet
meer of er meer in zit’. Na analyse met
Fritz bleek het echter toch remise:

drie remises bracht dit de eindstand op
5,5-2,5 voor de mannen uit Vlaardingen. (Léon)
5,5 - 2,5
1
- 0
0,5 - 0,5
1
- 0
0
- 1
1
- 0
0,5 - 0,5
1
- 0
0,5 - 0,5
8.Ke7 Kf2 9.Kxf7 Kg2 10.f6 Kxh2
11.Kg8 (0,5-0,5)
Remise werd het ook bij Ad. Die stuitte
op stug Waddinxveens verdedigingswerk. Hij probeerde lang de bakens te
verzetten, maar meer dan een halfje
zat er niet, stand 2-3. Aan bord twee
was Pim er in geslaagd een pion, gesteund door dame en torens, op de zevende rij te posteren. Daar werd hij
door eveneens torens en dame van de
tegenpartij verdere doorgang belet.
Met wat manoeuvreerwerk lukte het
Pim een afruil te forceren waarbij hij

De laatste lootjes aan de eerste borden.

1.f4 gxf4 2.gxf4 a4+ [2...f5 3.Ka4
Kxc4 4.Kxa5 Kc3 5.Kb5 Kxc2 6.Kc4
Kd2 7.Kd4 Ke2 8.Ke5 Kf2 9.Kxf5 Kg2
10.Kg6 Kxh2 11.f5 Kg1 12.f6 h2 13.f7
h1D 14.f8D] 3.Kxa4 Kxc4 4.f5 Kc3
5.Kb5 Kxc2 6.Kc5 Kd2 7.Kd6 Ke2
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een toren aan over hield. Dat bracht
de stand op 3-3. Aan bord vier had
Frank te maken met de op papier
sterkste Waddinxveense tegenstander.
Dat ging hem lang goed af en resulteerde in een stelling met goede kansen. Zijn tegenstander wist dit echter
te pareren met een goed opgezette tegenaanval. In de slotfase gingen beiden met paard, toren en wat pionnen
voor de winst. Het eindigde toen Frank
midden op het bord plotseling werd
mat gezet. Een niet verwachte nul en
toen bleek een gelijkspel het hoogst
haalbare. Dan moest Hans aan het
eerste bord wel winnen. Vlak voor de
start van de wedstrijd was hij een lens
verspeeld en mede daardoor had hij
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weinig vertrouwen in een goede afloop. Ondanks het euvel van de lens
zag hij het echter prima. Alhoewel hij
volgens Waddinxveense berichten halverwege de avond een loper had kun-

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

De IJssel 1

1811 -

Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Léon Jacobse
Frank Visser
Ad Multem
Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg

1894
1937
1780
1867
1803
1796
1723
1687

winstkansen verspeelt in
nieuwerkerk
In de sterkste opstelling werd op 10 januari aangetreden tegen de hoofdmacht van Nieuwerkerk a/d IJssel met
de opdracht de winst van vorig jaar nog
eens over te doen. Lange tijd zag het
ernaar uit dat dit ook zou gaan lukken.
Justin was als eerste klaar met een
nette remise. Op dat moment had Léon
net een kwaliteit gewonnen en had
Frank (vd P) zijn bij aanvang opgelopen
tijdsachterstand alweer weggewerkt en
een mooie stelling opgebouwd. Toen
sloeg de wedstrijd echter om, het eerst
ging het mis bij Frank (V) die in een gecompliceerde stelling plots zijn dame
cadeau gaf. Op de Nieuwerkerkse
website daarentegen sprak Tjerk Tinga
over ‘een kwaliteitsoffer dat door zwart
(Frank) niet goed ontvangen werd
waardoor wit een mat op het bord wist

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

nen winnen. Met uitstekend spel
bracht hij zijn collega clubkampioen in
fikse problemen. Het leverde een kwaliteit tegen een pion op. In de slotminuten gingen beiden in tijdnood voor de
WSV 1

1791

- Ronald Dannis
1823
- Teun vd Linden
1753
- Eduard Philipse
1806
- Barthold Jansen
1959
- Hans v. Woudenberg
1855
- Wim Mulder
1750
- Jan vd Born
1738
- Arjen Zuurmond
1644
neer te zetten waar geen ontkomen
aan was’. Bij Ronald werden na vele
aanvalspogingen de stukken geruild en
tot remise besloten. Frank (vd P) kwam
steeds beter te staan en hij bracht de
stand weer gelijk: 2-2. Op dat moment
had Pim een erg mooie stelling, maar
was de klok helaas beslissend in zijn
nadeel. Ook hier had men in Nieuwerkerk een ander oordeel: ‘Edo spelend
met zwart koos ervoor om verdedigend
af te wachten. Na een ruime twee uur
spelen betaalde dit zich uit. Wit maakte
een misser waar Edo van profiteerde
en een pion voor kwam. Even later
werd dit een kwaliteit en werd de druk
van de witspeler ook minder. En nog
wat later wist Edo met een toren tegen
een paard de overwinning binnen te
slepen.’ Ad trok de stand weer gelijk
door na eerst een paar pionnetjes te
winnen en daarna de partij. Inmiddels

winst. Hans moest in het defensief op
de opmarcherende vrijpion te stoppen,
maar deed dat knap en veroverde en
passant een stuk, over en uit, 4-4.
(Aad)
4

- 4

1
- 0
1
- 0
1
- 0
0
- 1
0,5 - 0,5
0
- 1
0,5 - 0,5
0
- 1
had Léon de grootste moeite zijn stukken op de juiste velden te krijgen,
waardoor ook deze partij ondanks een
kwaliteit meer verloren ging. ‘Jeroen
haalde een Houdini act uit’ aldus de
Nieuwerkerkse website, ‘Met in het
middenspel een kwaliteit tegen een
pion achter, toverde hij er toch nog
winst uit. Met zijn favoriete stuk (het
paard) wist hij een aantal pionnen te
pakken, waarna een overvloed aan
pionnen wit de das om deed.’ Net als
tegen Waddinxveen was het dus weer
Hans die nog voor de gelijkmaker kon
zorgen. Hij had hij twee pionnetjes op
de a-lijn meer met allebei nog één
minuut op de klok. Na de torenafruil
volgde echter niet het benodigde pionzetje en hierdoor was een gewonnen
stand in één klap verloren en kwam
Nieuwerkerk met 5-3 dus erg goed
weg. (Léon/Aad)

Nieuwerkerk a/d IJssel 1

1826 -

De IJssel 1

1855

5

- 3

Edo Pouwelse
Léon Willemen
Jeroen Eijgelaar
Cees Klein
Rob Hoogland
Richard Zyleman
Johan de Koning
Leen Klein

1906
1899
1810
1849
1868
1799
1780
1696

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

1937
1902
1780
1867
1894
1796
1862
1803

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

-

-

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

stand na vier speelronden
klasse 1B
1. CHESS 1

mp

bp

1

7

21

x

2

3

2. 3-Torens 1

7

19,5

x

5

6

18,5

3

x

4. De IJssel

3

16

3

16

2,5

4,5
5

3
3,5

6. RSR Ivoren Toren 4

3

13,5

7. Erasmus 2

2

7,5

1,5

4

8. Krimpen a/d IJssel 3

1

13,5

3,5

5

5,5

3. Nieuwerkerk a/d IJssel 1
5. WSV 1

4

2
4

18

7

8

6,5

4,5

6

4

5

5,5

x

4

4

x

3,5

4,5

x

1,5

3

3
2,5

6
4

6,5
5
x

4,5

3,5

x
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mijlpaal voor ronald mandersloot
Bij de start
van het
schaakseizoen 1972/73
telde De IJssel 19 seniorleden en 2
juniorleden.
Daar kwamen
er in de loop
van dat seizoen maar
liefst 15 (9 senior- en 6 juniorleden) bij.
Ongetwijfeld een effect van de match
Spassky-Fischer. Een van hen was Ronald Mandersloot die zich in september
aanmeldde als lid. Zijn schaakkwaliteiten logen er niet om en al in de tweede
wedstrijd van De IJssel in dat seizoen
tegen het tweede van WSV op 2 november 1972 debuteerde hij in het team
van De IJssel, het eerste natuurlijk want
er was toen maar een team. In dat
team speelde toen behalve Ronald,
Anton Reijngoudt, Joop Speelmans,
Piet van Hees, Aad en Arie van den
Berg en Frans Dubois en zijn vader. De
wedstrijd werd met 3,5-4,5 verloren en
ook Ronald verloor, van Arie Kardol.
Dat was het begin van een periode van
18 jaar waarin hij nauwelijks een RSBwedstrijd miste en bovendien heel veel
punten voor De IJssel scoorde. In de
jaren 84/85, 85/86 en 86/87 was hij topscorer van De IJssel 1, in 1984/85 zelfs
met een 100% score, 7 uit 7. Op 16 november 1987 bereikte hij in de wedstrijd
tegen Het Westen Regina 2 de mijlpaal
van 100 wedstrijden. Daarna volgde
een periode waarin werkzaamheden de
clubavond in de weg stonden en hij
maar beperkt kon spelen. Het bleef bij
spaarzame optredens waarbij hij af en
toe als invaller voor het eerste, tweede
en derde team speelde. Bij aanvang

van het seizoen 1994/95 verkaste hij
om die reden zelfs naar Moerkapelle.
Van 1997 tot 2008 was hij echter weer
veelvuldig bij De IJssel achter het bord
te vinden en was hij deelgenoot van het
team dat in een ruk van de 3e naar de
promotieklasse klom en bijna de landelijke competitie haalde. In 2004/05 liet
hij in de promotieklasse een score van
5 uit 6 aantekenen, de vijfde maal dat
hij als topscorer werd gekroond. Na
deze periode kwam het schaken opnieuw in het gedrang en meldde hij zich
na het seizoen 2007/08 af als lid. Met
196 wedstrijden achter zijn naam was
het zeer de vraag of hij de 200 wel zou
halen. Die liet inderdaad lang op zich
wachten, maar kwam toch weer in zicht
toen hij in 2010/11 weer lid werd en
twee wedstrijden meespeelde. Met de
tweede in dit seizoen’, de remise op 10
januari tegen Johan de Koning van
Nieuwerkerk a/d IJssel, werd de 200 vol
gemaakt.
De meeste,187, van deze 200 honderd
wedstrijden werden gespeeld voor De
IJssel 1 met een score van 119,5 punten: 11 uit 14 in de promotieklasse, 16,5
uit 29 in de 1e klasse, 29,5 uit 48 in de
2e klasse, 58,5 uit 91 in de 3e klasse
en 4 uit 5 in de 4e klasse. Met 7,5 uit 10
voor De IJssel 2 en 2,5 uit 3 voor De
IJssel 3 komt de totaalscore op 129,5
punten, 65% dus.
Veel van die overwinningen werden behaald met zijn favoriete opening, het
koningsgambiet. Een opening die, volgens hem, bij hem hoort als boterletters
bij Sinterklaas. Daartoe behoorde onder
andere zijn kortste RSB-partij op 7-111998 tegen J. Brugghe van Volmac Roterdam: 1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 Dxd5
4.Pc3 De6 5.Pf3 exf4 6.Kf2 Pf6
7.Lb5+ Kd8 8.Te1 Pg4+ 9.Kf1 Db6
10.Te8 #. Ook in de promotieklasse

had hij er succes mee. Uit IJsselschaak
62 navolgende partij op 19-1-2004
tegen Marco Willemars van Shah Mata:
1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.d3 Dxd5
5.Pc3 Lb4 6.Ld2 Lxc3 7.Lxc3 Pf6
8.Lxf6 gxf6 9.dxe4 Dxe4+ 10.De2
Dxe2+ 11.Lxe2 Lf5 12.0–0–0 Pd7
13.Pf3 0–0–0 14.The1 Pc5 15.Pd4 Le6
16.a3 Ld5 17.g3

‘In deze stelling kan zwart niets anders
doen dan naar mijn pijpen dansen en
na zijn 17….h5 verliest hij als een Popeye zonder spinazie’ aldus zijn commentaar bij deze partij. 18.Pf5 Le6
19.Pe7+ Kb8 20.Txd8+ Txd8 21.f5
La2 22.b3 Pxb3+ 23.Kb2 Pd4 24.Kxa2
Pxe2 25.Txe2 c6 26.Te4 Kc7 27.Th4
Th8 28.Td4 Te8 29.Pxc6 Kxc6 30.Th4
Th8 31.g4 Kd5 32.Kb3 Ke5 33.Txh5
Txh5 34.gxh5 Kxf5 35.h4 (1–0)
Ronald is na Aad van den Berg, Mick
van den Berg, Panc Vink, Rien Duine
Frans Dubois en Leen Boonstra het zevend lid van De IJssel dat deze sportieve mijlpaal bereikt. De waardering
van de vereniging voor de inzet en
prestaties werd verwoord in een aan
hem uitgereikte oorkonde. (Aad)

ratingontwikkeling 2011
In 1970 werd door de internationale schaakbond een systeem geïntroduceerd voor vergelijking van de schaaksterkte. De
schaaksterkte werd vastgelegd in getallen met als officiële naam de rating. Al naar gelang de resultaten in hiervoor in aanmerking komende wedstrijden stijgt of daalt de rating. Het systeem startte met de internationale topspelers en vervolgens kwamen er ook ratings beschikbaar voor lagere niveaus. Toen ook de resultaten van de nationale en regionale competities voor
ratingverwerking beschikbaar werden, steeg het aantal schakers met een rating zienderogen. Voor de rating tellen alleen de
resultaten van partijen die in normaal speeltempo worden gespeeld. Snelschaak en rapidpartijen tellen niet mee. Voor de
leden van De IJssel betreft dit met name de resultaten van wedstrijden in RSB-verband. Daarnaast voor een enkeling ook
hun resultaten in meerdaagse toernooien. Er zijn verenigingen, zoals bijvoorbeeld buurvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel, die
ook de resultaten van hun interne competitie voor ratingverwerking aanmelden. Bij De IJssel is dit echter niet het geval.
Vanaf september 2001 zijn de meeste leden van De IJssel in het bezit van een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is dus ook
een redelijk betrouwbaar beeld beschikbaar van de gemiddelde KNSB-clubrating bij De IJssel. Hieronder een tabel met
vanaf dat jaar het aantal spelers per ratinggroep en de daarop gebaseerde gemiddelde clubrating.
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

>20
1
2
1
1
1
1
1
-

19
2
1
1
3
6
4
3
4
1
1
1

18
4
6
6
4
3
3
4
1
3
5
4

17
6
4
4
2
2
4
5
5
5
5
4

16
4
5
6
4
6
5
5
9
7
6
6

15
2
4
3
6
3
7
4
1
6
3
6

14
1
2
3
3
6
4
6
8
5
5
4

<14
1
1
1
2
1
3
4
5

tot
20
24
24
24
27
28
30
29
31
30
30

gem
1742
1726
1713
1690
1686
1670
1662
1642
1614
1629
1597

Met uitzondering van 2010 een gestage daling. Dit komt met name doordat van de minst getalenteerde schakers de rating
pas het laatst beschikbaar kwam. Dat drukt dus het gemiddelde. Bij 25 of minder partijen is de rating onbetrouwbaar. Dat
was in 2001 40% en was in 2010 en 2011 nog maar ca 15%. Voorts beschikt nu vrijwel iedereen die in de landelijke of regionale competities meespeelt over een rating. Jeugdspelers stromen in en starten met een lage rating. Ook dat heeft invloed
op een clubgemiddelde. Daarnaast drukt het vertrek van sterke spelers het clubgemiddelde aanmerkelijk. Met Samir Akrawi
(2209) nog op de ledenlijst zou het gemiddelde over 2011 zo’n 50 punten hoger zijn geweest.
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij onze buurverenigingen met tussen haakjes die van 2010: Moerkapelle 1590 (1662),
Nieuwerkerk a/d IJssel 1582 (1581) en WSV 1600 (1631). Leden zonder rating zijn in deze gemiddelden niet inbegrepen.
Bij de individuele ratings is Pim te Lintelo na het vertrek van Samir Akrawi nu bij De IJssel weer de nummer één. Nummer
1948 op de nationale (KNSB) ratinglijst die wordt aangevoerd door Anish Giri met 2727. Nummer laatst (12891) is Abel
Ester van S.V. PSV/DoDO uit Putten met 496. Vorig jaar telde de ratinglijst nog 13116 personen, nu dus 225 minder.
Voor beginners valt de meeste winst te boeken. De hoogste stijging, 111 punten, was bij De IJssel net als vorig jaar voor
Lotte van der Wouden. Ook Justin Jacobse zette met zijn +71 weer een forse stap richting de 1921 die hij in 2008 liet aantekenen. Hans Lodeweges had een goed jaar, met 1894 (+62) bereikte hij zijn hoogste rating van de laatste zes jaar. Dalers
waren er natuurlijk ook. Het hoogste ratingverlies kwam op naam van Christian Macdaniël met -58 en Teus Boere met -44.
Een afgeleide van de nationale ranglijst is de RSB-ranglijst. Die telt volgens de RSB-ledenlijst van november 2011 1345 personen met een KNSB-rating. Nummer een is hier de bij Charlois Europoort spelende grootmeester Erik van den Doel met
2572.
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en Justin Jacobse horen qua rating tot de beste 2500 schakers die actief zijn in Nederland.
Dat is dus inclusief ca 300 buitenlandse spelers. Hieronder een overzicht van de ratings van alle IJsselspelers per 1 november 2011 over de laatste zes jaar en hun posities op de KNSB- en RSB-ratingranglijst in 2011.

Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank Visser
Ronald Mandersloot
Frank vd Pavoordt
Ad Multem
Léon Jacobse.
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Sjaak in ’t Veld
Leen Boonstra
Rien Duine
Hendrik Spee
Aad vd Berg
Menno v. Dijk
Arie Macdaniël
Hans Kortrijk
Huibert Looren de Jong
Christian Macdaniël
Panc Vink
Frans Dubois
Aad vd Meer
Jan Vink
Teus Boere
Lotte vd Wouden
Erik Jan Noomen
Ton v. Smirren
Judie van Eck
Marten Evengroen

2006
1956
1861
1943
1935
1875
1775
1724
1725
1749
1649
1655
1651
1577
1628
1693
1488
1589
1539
1484
1560
1438
1485
1526
1300
-

2007
1954
1816
1894
1905
1898
1958
1766
1784
1716
1725
1677
1647
1661
1588
1625
1661
1587
1528
1452
1480
1438
1488
1478
1258
-

KNSB ratings
2008
2009
1968
1913
1816
1825
1921
1766
1902
1870
1883
1877
1854
1777
1799
1726
1766
1718
1720
1712
1671
1659
1642
1663
1686
1619
1652
1626
1632
1611
1629
1624
1596
1490
1538
1521
1599
1593
1630
1559
1494
1475
1475
1505
1485
1491
1438
1438
1480
1464
1043
1429
1408
1283
1265
-

2010
1944
1832
1816
1861
1883
1824
1752
1761
1723
1722
1690
1671
1647
1632
1606
1614
1554
1564
1569
1574
1467
1495
1445
1438
1464
1254
1370
1278
-
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2011
1937
1894
1887
1867
1862
1796
1788
1780
1723
1687
1684
1681
1635
1619
1604
1597
1588
1584
1569
1516
1504
1479
1475
1472
1420
1364
1364
1286
1209
1032

Volgnummer ratinglijst
KNSB
RSB
2011
2011
1948
206
2403
253
2471
261
2700
290
2763
296
3660
400
3788
410
3930
423
4847
523
5445
586
5514
593
5563
598
6458
689
6761
728
7010
759
7149
770
7327
778
7406
783
7677
819
8701
918
8911
941
9327
985
9394
992
9451
1000
10198
1065
10903
1145
10907
1148
11612
1233
12060
1285
12582
1325
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De ratinglijsten kunnen ook op leeftijd worden gesorteerd. Bij de RSB telt de 65+ ranglijst 324 (vorig jaar 289) personen. Op
die lijst die met 2156 nog steeds wordt aangevoerd door John van Baarle van SO Rotterdam staat Mick van den Berg 72e
(78e), Sjaak in ’t Veld 75e (65e), Aad van den Berg 111e (99e), Panc Vink 181e (187e ) en Jan Vink 207e (204e).
Van de 12891 personen op de KNSB-ratinglijst zijn er 1031 jonger dan 21 jaar, dat is bijna 8 procent. Ongeveer gelijk aan
2010 met 1041 van de 13116. Bij de RSB zijn dat er 116 van de 1345. Met een 18e plaats behoort Justin Jacobse tot de regionale jeugdtoppers. Lotte van der Wouden is hier nummer 61 en nummer 9 van de 16 meisjes op deze lijst.
Naast de KNSB ratinglijst is er sinds 2004 ook een KNSB jeugdratinglijst. Deze lijst is gebaseerd op resultaten van jeugdevenementen. Die lijst telt dit jaar 2459 personen met een rating boven de 0000, dat zijn er 100 minder dan 2559 van vorig
jaar. Hieronder een overzicht van de jeugdleden van De IJssel op deze lijst.

2008
Lotte vd Wouden
Judie van Eck
Marten Evengroen
Harm Hoogeveen
Maikel Terlouw
Storm Revet
Neal Twigt
Martijn van Noort
Jent Imelman
Mohammed Karroumi
Silvan de Berg
Kim de Rivecourt

0969
0865
-

KNSB jeugdratings
2009
2010
1093
0937
-

1328
1034
0954
0821
0692
0596
-

2011

Volgnummer
KNSB ratinglijst
2010
2011

1419
0995
0946
0906
0790
0782
0728
0618
0485
0482
0469
0236

0363
0932
1141
1485
1833
2071
-

0263
0850
0966
1059
1340
1355
1506
1785
2088
2096
2116
2375

Wie daarvoor belangstelling heeft kan voor nadere informatie terecht op de ratingsite van Mark Huizer
(http://xaa.dohd.org/rating). Hier zijn ook fraaie grafieken te vinden over de ratingontwikkeling bij spelers en verenigingen.
Bij dat laatste moet men dan wel rekening houden met het feit dat recente ledenmutaties daarin niet zijn meegenomen.
(Aad)
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viertal laat veel steken vallen
Het voorgaande jaren zo succesvolle
viertal heeft na een goede start behoorlijk averij opgelopen. In de laatste
drie wedstrijden ging het goed mis.
Getuige navolgende wedstrijdverslagen moet daarvoor de hand in
eigen boezem worden gestoken.

bleef het bij een enkel halfje. Het IJsselviertal was dus favoriet. Opnieuw
kon het traditionele viertal niet compleet achter de borden verschijnen.
Lotte speelde ook nu mee, voor Frans
Dubois en op het laatste moment
bleek ook Sjaak in ’t Veld verhinderd.
In zijn plaats speelde Hans, wel met
vlotte zege tegen ijsselmonde
zijn mobiel standby in verband met
De tweede wedstrijd voor het viertal
een op komst zijnde gezinsuitbreiding.
was op 4 november in Rotterdam-Zuid
De favorietenrol werd al snel waargetegen IJsselmonde dat dit jaar debumaakt. Aad veroverde al in de opening
teert in de viertallencompetitie. Zij
een loper tegen een pion en zette dit in
doen dit met spelers die niet in het eervlot tempo om in partijwinst. Het omgeste of tweede team spelen. Dus geen
keerde was echter het geval aan het
spelers met een hoge rating achter
derde bord. Ton verloor een stuk en
hun naam. In hun eerste wedstrijd
toen er ook nog een ingesloten volle
IJsselmonde
1235 - De IJssel
1427
1.
2.
3.
4.

Kevin van Gils
Martijn Christiaanse
Ron Bijleveld
Willem Overdijk

1107 1363 -

Hans Kortrijk
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Lotte vd Wouden

1584
1475
1286
1364

flaters tegen hzp schiedam
Vooraf leek De IJssel op papier wel gelijkwaardig aan tegenstander HZP
Schiedam. Bij aanvang van de wedstrijd op 21 november traden de Schiedammers echter aan met invaller Arthur
Barendregt in plaats van Jaap van Loenen en dat betekende voor Ton een tegenstander met bijna 400 ratingpunten
meer. Toch zag het er aanvankelijk
naar uit dat het viertal op weg was naar
haar derde overwinning op rij. Daar
kwam echter gedurende de avond verandering in. Ton was zijn partij sterk
begonnen en had een mooie ontwikkelingsvoorsprong. Het ging echter mis
toen er een zwart paard, altijd link, naar
voren kwam en Ton over het hoofd zag
dat dit paard zijn dame aanviel…. Inmiddels hadden Aad en Lotte allebei
een erg aanvallende stelling gekregen.
Helaas ging het bij de afwikkeling bij
Aad mis en kwam hij een stuk achter.
Met een tripple pion voor zijn tegenstander zag het er ook bij Frans aanvankelijk rooskleurig uit, maar zijn
De IJssel
1. Aad van der Meer
2. Ton van Smirren
3. Frans Dubois
4. Lotte van der Wouden

onderuit in de poffertjessalon
Op 12 december was De Willige Dame
uit Dordrecht de tegenstander. Gespeeld werd in “Het Poffertjes Salon
Visser” en dat klinkt niet alleen gezellig, dat was het ook. Het resultaat was

1

- 3

0
0
1
0

-

1
1
0
1

geheel onopgemerkt (!), een paard gebruikte voor een loperzet. Tot slot was
alleen Lotte nog bezig. Haar aanval
sloeg wel door, zodat er toch nog een
winstpuntje voor het viertal opgeschreven kon worden. De HZP Schiedam

tegenstander kon toch nog wat terugkrabbelen. Frans zag geen kansen
meer en besloot vervolgens tot een remiseaanbod. De remise werd dankbaar
aangenomen, want een paar tellen
later zag Frans dat hij een stuk kon
winnen, dat had zijn tegenstander ook
gezien. Aad probeerde nog van alles
om het tij te keren, maar het mocht niet
meer baten. Ook hier ging het in de
slotfase niet helemaal goed, want op
de website van HZP Schiedam meldde
men dat zijn tegenstander, door Aad

1401 1475
1286
1479
1364

toren op vallen stond, gaf hij op. Hans
gaf aan bord een zijn tegenstander
geen kans. Geconcentreerd spelend
maakte hij al snel een kwaliteit buit en
met goed gepositioneerde stukken
was het vlot gedaan. Lotte zat de langste tijd achter het bord. Zij speelde een
sublieme partij waarbij het lang gelijk
op ging. Het mondde uit in een eindspel met voor beiden een toren en vier
pionnen. Daarin bleek dat de schaakkennis van Lotte verder ging dan die
van haar tegenstander. Eindstand 1-3.
Weer een heel goed resultaat voor de
viertalgabbers met een meid-team.
(Ton/Aad)

HZP Schiedam

1433

- Ron van Vuuren
1405
- Arthur Barendregt
1678
- Pieter Jan van Beelen
1320
- Jan Verveen
1330
echter voor de opponenten nog gezelliger. Het ging al snel mis bij Frans. Hij
had onvoldoende verweer tegen de
witte stukken die zijn stelling binnendrongen. Het enige wat hij nog kon
doen om niet te worden matgezet was
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website over deze partij: ‘Noodlotteg’
en ‘Jan liep op onaangename wijze
tegen het zorgelijke aspect “verruwing
van de maatschappij” aan…de tijd dat
de jeugd respect voor de “oudere” medemens toonde, lijkt voorgoed achter
ons te liggen!’ (Ton/Aad)
1,5 - 2,5
0
- 1
0
- 1
0,5 - 0,5
1
- 0
opgeven. Beter ging het bij Aad. Die
speelde een solide partij tegen de RSB
secretaris. Na afruil resteerde een stelling met voor beiden een gelijk aantal
pionnen. Aad won vervolgens een pion
die promoveerde en haalde zo de
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winst binnen. Op bord drie zag het er
bij Ton met al twee pionnen achter link
uit op de damevleugel. De partij kreeg
echter een geheel andere wending
toen hij zich met alle stukken op de
koningsstelling van zijn tegenstander
richtte. Er werd echter zeer goed verdedigd. Na een offer van zijn tegenstander kwam er nog een klein kansje.
De Willige Dame
1364
1.
2.
3.
4.

Willem Platje
Fons Claesen
Cor Paans
Piet Schuller

Na een foute tussenzet met stukverlies
was ook deze kans echter verkeken en
kwam Dordrecht met 2-1 aan de leiding. Aan het laatste bord speelde
Lotte weer een prima partij. Zij kwam
zelfs een kwaliteit voor. Remise was
binnen handbereik, maar daar koos zij
niet voor. Dat liep slecht af want zij
kwam in een verloren eindspel waarin
De IJssel
1401

1448 1377 1266 -

openingsvirus slaat toe tegen
papendrecht/alblasserdam

1475
1479
1286
1364

in gedachten, maar sloeg bij de uitvoering een zet over. Die zet betrof het
weghalen van de dame en die werd
dus geslagen en dus 0-1 voor de gasten. Hij was echter niet de enige die bij
de opening in de fout ging. Ook bij
Sjaak ging het mis. Die verspeelde
een volle toren. Gelukkig wist hij die
achterstand terug te brengen tot een
enkele kwaliteit, maar dat ging wel ten
koste van het initiatief. De aanval kon
niet voldoende meer worden gepareerd en dat leidde ook hier tot een
nul, 0-2. Nog droeviger verliep het bij
Ton, die verspeelde al op de zevende
zet een toren zonder daarvoor maar
enige compensatie terug te krijgen. De
tegenstander profiteerde niet optimaal

Teamleider Ton van Smirren had voor
de wedstrijd tegen het team van Papendrecht/Alblasserdam gekozen voor
het ‘meest gangbare en verleden jaar
nog zo succesvolle team’. Dus met
Sjaak in ’t Veld en zonder Lotte van
der Wouden tot dusver met 3 uit 4
samen met Aad van der Meer de belangrijkste puntenleverancier van het
IJsselteam. Een opmerkelijke keuze
en wellicht daardoor ook besloot
vrouwe Fortuna ditmaal het team de
rug toe te keren.
Na een kwartier was het al goed mis.
Aad was direct na de opening vol in de
aanval gegaan. Hij had een combinatie

1.
2.
3.
4.

Aad vd Meer
Frans Dubois
Ton van Smirren
Lotte vd Wouden

de tegenstander, zij het met moeite,
via promotie een dame haalde. Ook
toen ging het niet vlekkeloos, want in
de slotfase, met nog vier minuten op
de klok, had Lotte die dame kunnen
slaan. Zij zag het niet en toen was er
geen houden meer aan. (Ton/Aad)

3

- 1

0
1
1
1

-

1
0
0
0

maar na heeeel veeeel zetten ging hij
toch mat, 0-3. Frans bleek de enige
die bestand was tegen het virus. Hier
werd de partij nauwkeurig en heel behoedzaam naar een toreneindspel afgewikkeld. Vervolgens wist Frans
enkele pionnen buit te maken wat hem
tenslotte de winst opleverde.
Een zwak optreden van het viertal met
enig leedvermaak gadegeslagen door
Lotte, die het verloop van de partijen
toch met een lichte glinstering in haar
ogen aanschouwde. Vreugde echter bij
de gezellige tegenstanders die met
hun eerste winst in de viertallencompetitie van dit jaar huiswaarts keerden.
Twee jaar geleden won De IJsssel nog
met 4-0! (Ton/Aad)

De IJssel

1481 -

Papendr./Albl.dam

1338

1

- 3

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

1684
1475
1286
1479

Theo Punt
Wim de Koning
Louis Kemper
Jack de Ruijter

1361
1457
1396
1136

0
0
0
1

-

-

1
1
1
0

de stand na vijf speelronden
w

mp

bp

1

1. Sliedrecht

5

9

13,5

x

2. Erasmus

4

8

11

3. HZP Schiedam

5

5

9,5

1

4. De Willige Dame

4

5

9

2

1,5

5. De IJssel

5

4

10,5

6. RSR Ivoren Toren

4

4

9,5

7. Papendr./Albl. Dam

4

3

8

2

3

4

3

2

x

2,5

2,5

1,5

x

8. IJsselmonde

5

2

5,5

1

9. Shah Mata

4

0

3,5

1

6

7

2,5
2,5
2,5

2

x

3

2,5

1,5

1

x

4

0

x

2

1,5

3

1,5
1,5

5

0,5

1
1,5
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8

9

3

3

3,5
2,5
3
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4

x
0

x

3

0

1

x
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de ijssel 3 dicht bij
degradatie naar vierde klasse
Reeds bij aanvang van het seizoen
was duidelijk dat De IJssel 3 het lastig
zou krijgen in de derde klasse. Vanwege de sterk uiteenlopende krachtsverschillen in de 3e klasse wordt de
competitie met ingang van 2012/13 geherstructureerd. Dat heeft tot gevolg
dat er dit seizoen in elke groep vier
teams naar de 4e klasse degraderen.
Reeds nu is vrijwel duidelijk dat De
IJssel 3 daar een van zal zijn. De IJssel 3 stuit in deze klasse ook op sterke
tegenstand. De gemiddelde rating van
de eerste vier tegenstanders was met
1571 beduidend hoger dan die voor
het eveneens in de 3e klasse spelende
De IJssel 2 met tot dusver tegenstanders van gemiddeld 1439. Daarnaast
kon teamleider Aad van der Meer ook
nog eens lang niet elke wedstrijd het
sterkste team achter de borden krijgen. Hieronder het relaas van drie
fikse nederlagen.

niet bij de les tegen de pionier 2
In Hellevoetsluis tegen De Pionier 2 op
10 november had het team hun avond
niet. Het begin was nog enigszins
hoopvol. Bij Aad waren al na een uur
spelen de dame, de torens en wat
lichte stukken verdwenen en werd al
snel tot remise besloten. Daarna ging
het echter aan veel borden mis. Aan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Pionier 2
Ben Blakmoor
Bonne Faber
Jan Straatman
Michiel Landman
Frans Troost
Sheila de Jonge-Spiering
Wim Noordermeer
Arie Bliek

1538
1705
1653
1496
1616
1616
1413
1479
1329

-

het eerste kwam Arie al snel een kwaliteit achter en dat speelde zijn tegenstander keurig uit. Bij Huibert zag het
er aanvankelijk goed uit. Hij kwam
goed uit opening maar bleef niet bij
zijn plan en probeerde zowel op dameals op koningsvleugel aan te vallen en
dat leverde ook hem verlies op. Lotte
speelde een lang gelijk opgaande
strijd, maar verlies van een pionnetje
kostte haar uiteindelijk toch de partij.
Frans bereikte tegen de Frans van de
tegenpartij na een paar uur schaken
een remisestelling. Zijn tegenstander
mocht echter geen remise nemen van
teamleider, maar moest daar na nog
een uur schaken toch in berusten. Bij
Ton was dit niet aan de orde. Hij verloor ergens een stuk en later de partij.
Frank speelde een prima partij die hij
eigenlijk niet had mogen verliezen. Hij
miste een winnende voortzetting,
daarna goede remisekansen en werd
tenslotte geveld door een mooie mataanval (zie een ‘duizelingwekkende
partij’). Debutant Peter deed het aan
het laatste bord lang niet slecht. Hij
kwam goed uit de opening en had een
sterke aanval. Hij kwam zelfs een kwaliteit voor. Dat werd echter weer verspeeld en uiteindelijk verloor hij op tijd.
(Aad/Aad)

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Huibert Looren de Jong
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Frank Penders
Ton van Smirren
Peter Koolmees

kansloos ten onder tegen
shah mata 3
Net als De IJssel 3 waren ook de tegenstanders uit Rotterdam Zuid na de
eerste twee ronden nog puntloos. De
verwachtingen waren op 28 november
dan ook vooraf hoog gespannen. Aanvankelijk bleef het bij wachten, want
een verkeersongeluk zorgde voor de
nodige vertraging. Omstreeks half
negen kon de wedstrijd dan toch van
start gaan.
De verlate aanvang had geen nadelig
effect op het spel van de gasten. Met
uitzondering van Frank aan bord
zeven viel er voor geen enkele IJsselspeler een plus te noteren. Het ging

1460
1588
1475
1569
1364
1479
1286

7
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1

-

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

aan de meeste andere borden aanvankelijk gelijk op. Het eerste resultaat
werd genoteerd aan bord één. Hier
was Arie door een slordige pionzet in
gevaarlijk vaarwater terecht gekomen.
Zijn koning kon nog vluchten en het
daarna volgende remiseaanbod werd
aangenomen. Een mazzeltje, zo bleek,
want de tegenstander had mat binnen
handbereik. Frank had inmiddels een
vol stuk buitgemaakt en na ruil van wat
stukken resulteerde een compleet gewonnen stelling. Dat vond ook zijn tegenstander en dus 1,5-0,5. Eenzelfde
resultaat aan bord twee. Hier had Aad
geen kans gekregen, maar dankzij
goed verdedigingswerk ook zijn tegen-
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een ‘duizelingwekkende partij’
Op 10 november in de wedstrijd
tussen De Pionier 2 en De IJssel 3
speelde Frank Penders tegen clubsecretaresse Sheila de Jonge, volgens teamleider Ad van de Ree op
de website van De Pionier, een duizelingwekkende partij. Dat sloeg
vooral op de slotfase waarin Frank,
lange tijd de sterkste in dit duel, in
een mooie mataanval werd geveld.
Hieronder deze partij waarin Frank,
met wit, rond de 16e zet dicht bij de
winst is, maar later toch het onderspit delft.
1.Pf3 Pc6 2.d4 d5 3.e3 a6 4.c4 Pf6
5.cxd5 Dxd5 6.Pc3 Dd8 7.Ld3
7.d5 Pb8 8.e4 ziet er hier ook wel
goed uit voor wit. 7...e6 8.0–0 Ld6
9.e4! e5 10.d5 Pe7 11.Lg5 Pg6
12.Ph4 Ld7? 12...Pxh4 13.Lxh4 0–
0. 13.Db3 Dc8? 13...Pxh4 14.Lxh4
Tb8. 14.Pf5 Lxf5 15.exf5 Pe7?
15...Pf4 lijkt hier een betere keus.

Wit heeft uitstekend geprofiteerd
van de minder goede zetten van
zwart en heeft zich goede kansen
verworven. 16.Tae1 Veel beter nog
was hier 16.Lxf6 gxf6 17.Pe4 Pxf5
18.Pxf6+ Kf8 (18...Ke7 19.Dc3 Kxf6
20.f4) 19.Tae1 Pd4 20.Dd1 en met
de dreiging Pxh7 of f4 staat wit uitstekend. 16...Pxf5 17.Lxf5? 17.f4
geeft wit ook hier nog uitstekende
kansen. 17...Dxf5 18.Dxb7? Opnieuw was f4 hier de beste keus,
18.f4 0–0 19.Lxf6 Dxf6 20.fxe5
Lc5+ 21.Kh1 Db6. Nu komt de stelling meer in evenwicht. 18...0–0
19.Lxf6 Dxf6 20.Te2 Tab8 Een
pionoffer om de dame in een ongunstige positie te manoeuvreren,
aldus het clubcommentaar.
21.Dxa6 e4 22.Dc4? Met Tb4 in het
verschiet geen goed zet. Met 22.g3
was wit nog steeds in het voordeel.
22...Tb4 23.Dc6 Dh6 24.h3 24.g3
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stander niet. De puntendeling was dus
niet onverwacht. Verdedigen geblazen,
dat was het ook bij Lotte en Frans. En
als je dan zelf geen tegenkansen kunt
creëren, wordt het steeds lastiger. Een
oprukkend pionnenfront kostte Lotte
eerst een kwaliteit en binnenvallende
torens maakten vervolgens het karwei
af. Bij Frans werd de wankele verdediging rond de koning opgeblazen en

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

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Panc Vink
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Huibert Looren de Jong
Frank Penders
Ton v. Smirren

1466
1588
1475
1504
1364
1479
1569

1286 -

Shah Mata 3
Gerard Groen
Jan Burki
Chris Willemse
Nantko Schanssema
Mariandel Menzel
Piet Dijksman
Gerrit Schraa
Gerard Blom

koploper spijkenisse 3 te sterk
Spijkenisse de grootste vereniging van
de RSB speelt met vijf teams. De eerste twee spelen in de landelijke KNSB
competitie, maar de overige drie in 3e
klasse van de RSB. De sterkste van
deze drie, Spijkenisse 3, was vrijdag
13 januari de tegenstander van De IJssel 3. Het gemiddelde ratingverschil
was maar liefst 278 punten. Aan sommige borden meer dan 500 punten. En
dan miste het team ook nog Panc Vink
en Huibert Looren de Jong, twee van
de meest ervaren spelers. Voor hen
speelden Marten Evengroen en Casper
de Pijper die zijn debuut maakte. Dat er
tegen de ongeslagen koploper in deze
klasse toch nog drie halfjes op het
wedstrijdformulier kwamen viel heel
niet tegen. Op de borden werd flink tegenstand geboden en het was zeker
geen walk-over voor Spijkenisse.
Arie kwam goed uit de opening en het
ging lang gelijk op. Het ging mis toen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spijkenisse 3
Gijsbert Looij
Werner Hubner
Daan van Wingaarden
Simon van der Beek
Michel Samsom
Jacques van Oijen
Piet Taale
Tamme Dijkstra

1649
1751
1761
1865
1569
1623
1554
1597
1472

-

hadden vervolgens dame en torens
vrijspel voor de finishing touch, stand
2-3 voor de gasten. Aan bord drie
stond bij Panc al geruime tijd een stelling op het bord waar de tegenstander
weliswaar twee dubbelpionnen had,
maar die Panc toch weinig winstkansen bood. Gezien de stand ging hij er
nog voor, maar het was vechten tegen
de bierkaai, remise dus en 2,5-3,5.
Huibert had zich, na een lastige beginfase, gaande de partij wat kansen verworven. Toen hij leek te kunnen gaan
oogsten verknalde hij die door een
actie die alleen maar pionverlies opleverde. Dat bleek fataal en al snel kon
ook voor hem een nul de boeken in.
Aan bord acht streed Ton een hopeloze strijd. Hij kwam een kwaliteit achter en vanaf dat moment ging het
alleen maar slechter, kortom ook hier
een nul. Eindresultaat 2,5-5,5. (Aad)
1527
1577
1713
1699
1505
1437
1539
1322
1426

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

-

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

hij een verrassende tegenactie miste
die een pion kostte. Daarna liep hij
achter de feiten aan. Bij Aad kwam de
opening met e4 op het bord met een
voor hem bekende variant. Daarbij
werden drie lichte stukken afgeruild.
Alle pionnen bleven op het bord en
toen wit overging tot een gedwongen
dameruil, was het pot remise. Ton had
aan bord drie de nodige ratingpunten
meer aan tegenstand. Hij gaf zeer
goed partij en kwam in de loop van de
partij een pion achter, maar gaf zich
pas gewonnen toen bijna iedereen al
naar huis was. Knap gedaan! Lotte had
een tegenstander met veel jaren
schaakervaring. Zij hield hem knap in
de tang. Dreigende tijdnood noopte
haar tot een remise aanbod en dat
werd aangenomen. Ook Frans hield
zijn partij knap remise. Bij invaller Marten ging het aanvankelijk gelijk op,
maar toen hij op doorzichtige mataanvalletjes ging spelen ging het mis. Zijn

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Ton v. Smirren
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Marten Evengroen
Frank Penders
Casper de Pijper

1371
1588
1475
1286
1364
1479
1032

25

6,5
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1

-

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

was een betere keus om de matdreiging op te heffen. 24...Df4
25.g3 Df5

26.Kh2? Het teruggeven van de
pion met 26.a3 lijkt hier een betere
optie. 26...Rd4 (26...Tb6 27.Dc4
Dxh3 28.Dxe4) 27.Ta1 Dxh3
28.Pb5 Lxg3 29.fxg3 Dxg3+=.
26...Df3? 26...Tb6 27.Dc4 Lxg3+!
28.fxg3 Dxf1 Niet gezien. 27.Kg1
Df5 28.Kh2 Maar nu wel.
28...Lxg3+! 29.Kxg3 Tb6
30.Dxc7? Na 30.Dxb6 cxb6
31.Txe4 heeft wit toren plus paard
en pion als compensatie voor de
dame en is het nog niet verloren.
30...Th6 31.Th1 Zo gaat het snel,
maar ook na 31.f4 exf3 32.De5
Dxh3+ 33.Kf2 fxe2 34.Tg1 is het
verloren. 31...Df3+ 32.Kh2 Dxh3+
33.Kg1 Tg6+ 33...Qxh1# Mat in
één, niet gezien, maar het is slechts
een kwestie van een paar zetten.
34.Dg3 Txg3+ 35.fxg3 Dxg3+ (0-1)
‘Het was wat je noemt een romantische partij, eigenlijk wel dé partij
van de avond,’ aldus het commentaar op de website van De Pionier.
(Aad/Fritz)
tegenstander kon die gemakkelijk pareren en kwam steeds beter te staan.
Daarna was er geen houden meer aan.
Ook bij zijn buurman Frank ging het
mis. Die werd na een gelijk opgaande
strijd in het eindspel positioneel overklast. Casper, invaller nummer twee,
verspeelde een tweetal pionnen wat
zijn tegenstander goed uitspeelde. Dus
drie remises en vijf nullen, een 6,5-1,5
nederlaag. (Aad/Aad)
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stand na vier ronden
mp

bp

1

1. Spijkenisse 3

8

27

x

2. WSV 3

7

21

3. Sliedrecht 4

6

16,5

2

3

4

5

6,5
x

1,5

5,5
x

4. De Pionier 2

5

19,5

2,5

3

14,5

4

2,5

6. Charlois Europoort 7

3

13,5

1

3

4

7. HZP Schiedam 3

0

8,5

1

2

3,5

2

8. De IJssel 3

0

7,5

1,5

2,5

x

1

7

8

7

6,5

6

5,5

4
5,5

5. Shah Mata 3

6
7
5

4,5

4

6

x

2,5

5,5

x

7
5,5

x
2,5

x

pim te lintelo verder op weg naar herovering
van de clubtitel
De voorsprong van Pim te Lintelo in de
clubcompetitie groeit gestaag. Van
bijna honderd na de eerste periode is
die nu halverwege de competitie gegroeid tot bijna tweehonderd punten.
Hij is nog steeds ongeslagen met alleen wat puntenverlies door remises
tegen Frank van de Pavoordt en Frank
Visser. Die laatste was wel op ’t nippertje, maar telt even goed. Léon
Jacobse maakte veel van zijn achterstand uit de eerste periode goed. Het
verlies tegen Pim in de laatste speel-

ronde stuitte de opmars. Met Frank
Visser strijdt hij, zoals het er nu naar
uitziet, om de overige podiumplaatsen.
De marge met de naaste achtervolgers
is echter gering, dus er kan nog het
nodige veranderen. Die groep wordt
aangevoerd door Gerard van der Wouden die aan een uitstekend seizoen
bezig is. Hij klopte beide Bergen, maar
Léon bleek net iets te sterk. Verrassend is zeker de positie van Arie Macdaniël, die deze periode goede zaken
deed. Net als Pim is hij nog ongesla-
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gen in deze competitie, maar ongetwijfeld krijgt hij nu te maken met sterkere
tegenstand. Gezien de bekwaam remise gehouden partij tegen Ad Multem
in de laatste speelronde behoeft dit
geen probleem te zijn. Ad had met partijen tegen alle toppers wel een zwaar
programma en lijkt zeker nog niet uitgeschakeld voor de top drie. Ondanks
een vanwege een blunder verloren
partij tegen Gerard handhaafde Aad
van den Berg zich bij de top zes. De
top tien wordt vol gemaakt met de wat
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teruggevallen Mick van den Berg, de
weer wat opgeklommen Rien Duine en
Sjaak in ’t Veld en Leen Boonstra. Of
ook titelverdediger Hans Lodeweges
nog een rol gaat spelen is onzeker.
Dan zal hij wel achter het bord moeten
verschijnen en dat was in deze periode
niet het geval. Dat geldt evenzeer voor
de veelvuldig afwezige Frank van de
Pavoordt en Roland Mandersloot.
De middenmoot wordt op dit moment
aangevoerd door Panc Vink. Tegenover drie overwinningen stonden ook
drie nederlagen, maar die waren wel
tegen de top tien. Hij wordt op de hielen gezeten door de al maar beter
presterende Lotte van der Wouden en
een goed op dreef zijnde Aad van der
Meer. Die moest echter met een enkel
gelijkspel en eveneens drie nederlagen tegen de top tien wel wat terrein
prijsgeven. Met wat meer punten achterstand volgen Frans Dubois, Teus
Boere en de in de ranglijst opgeklommen Frank Penders. Zowel Frans als
Teus hadden problemen met de Vinken. Frank boekte maar liefst vier
winstpartijen, wel tegen lager geplaatsten. Nu maar eens zien of dit ook
tegen hoger geplaatsten lukt. Tegen
Lotte was het nog geen succes, al
scheelde het niet veel. Vervolgens een
vijftal met een puntenaantal rond de
vierhonderd. De met veel succes debuterende Casper de Pijper heeft voorlopig zijn plafond bereikt. Na viermaal

winst volgde er vijf maal verlies, maar
wellicht is de winst tegen Willem
Schouten in de laatste speelperiode
weer een begin van een nieuwe serie
winstpartijen. Nog net in de vierhonderd punten ook Hans Kortrijk, inmiddels vader van Vera. Zij is echter wel
verantwoordelijk voor veel slaapgebrek
in huize Kortrijk en daardoor ook voor
de afwezigheid van haar vader op de
clubavond. Marten Evengroen werd de
periodewinnaar van de D-groep en
had dus een succesvolle periode.
Tegen de hoger geplaatsten was het
nog slecht kersen eten, maar ook dat
zal wel steeds beter gaan. Wisselende
resultaten als altijd voor Jan Vink.
Beter verging het Judie van Eck met
driemaal winst en slechts een enkele
verliespartij tegen Panc Vink. Met de
onlangs gestarte training door HenkJan Evengroen zijn de verwachtingen
voor de toekomst nu hoog gespannen.
Ook Ton van Smirren zit met driemaal
winst op rij weer in de lift.
In de staartgroep vanaf de veertiende
speelronde een aantal nieuwkomers.
Willem Schouten, na een lange ziekteperiode gelukkig weer aanwezig, en de
nieuwelingen Jan van den Dorpel en
Arie Macdaniël junior. Van de reguliere
groep was Marian Schoonderwoerd tot
op heden de sterkste. Zij was zowel
Peter Koolmees, Bastiaan Rietveld,
Anita van Eck als de in het begin van
deze periode gestarte Marianne Reijm

de baas en dolf slechts het onderspit
tegen hoger geplaatsten op de ranglijst. Bastiaan verspeelde slordig een
paar goede winstkansen, wel winst
tegen Peter en Marianne. Bij Peter
bleef het ditmaal bij een enkele winstpartij tegen Marianne. Van de twee
dames aan de staart van de ranglijst
was Anita ditmaal de beste in het onderlinge duel.

Marianne (l.) en Anita in actie tijdens hun
onderlinge duel.

Ook in deze periode was er als gevolg
van de revisie van het competitiesysteem door ontwerper Pim te Lintelo
nog lange tijd de nodige vertraging bij
de produktie van de ranglijst. Sinds kort
is dit echter gereed en kan de competitieleider beschikken over gemakkelijker
hanteerbaar systeem. Een probleem
wat nog niet is opgelost betreft de puntentoekenning bij langdurige afwezigheid. Daar wordt nog aan gewerkt.

De stand:
gr

resultaten van ronde 8 t/m 15

gt

avc na

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

1

Pim te Lintelo (PL)

A

FvP 0,5, AM 1, FV 0,5, LJ 1

-

2x

2x*

1965

95

925

2

Frank Visser (FV)

A

LJ 0, AM 1, PL 0,5

-

2x

3x

1815

78

732

3

Léon Jacobse (LJ)

A

AM 0,5, FV 1, SV 1, GW 1, PL 0

-

2x

1x

1785

75

729

4

Gerard vd Wouden (GW)

B

MB 1, AB 1, LJ 0

3x

2x*

1727

69

674

5

Arie Macdaniël (AMC)

B

LB 1, RD 0,5, PV 1, AB 0,5, AM 0,5

-

2x

1x

1702

67

650

6

Ad Multem (AM)

A

LJ 0,5, PL 0, FV 0, AMC 0,5

1x

2x

1x

1699

67

639

7

Aad vd Berg (AB)

B

SV 0,5, GW 0, AMC 0,5, LB 1

3x

1x*

1632

61

637

8

Rien Duine (RD)

B

AvM 1, CP 1, AMC 0,5, MB 0,5

-

2x

2x*

1651

62

596

9

Sjaak in ’t Veld (SV)

B

AB 0,5, LB 0,5, PV 1, LJ 0, AvM 1

-

3x

1659

63

572

10 Mick vd Berg (MB)

B

GW 0, RD 0,5

-

3x

3x

1665

64

569

11 Hans Lodeweges (HL)

A

-

2x

6x*

1679

65

557

12 Leen Boonstra (LB)

B

AMC 0, SV 0,5, AvM 1, PV 1, AB 0

-

2x

1x

1605

59

553

13 Frank vd Pavoordt (FvP)

A

PL 0,5

-

2x

5x

1718

68

521

14 Panc Vink (PV)

C

FD 1, TB 1, SV 0, AMC 0, LB 0, JE 1

-

2x

1551

55

515

15 Lotte vd Wouden (LW)

C

CP 0, JV 1, FP 1

-

3x

2x

1538

54

504

16 Aad vd Meer (AvM)

C

RD 0, CP 1, LB 0, SV 0

-

4x

-

1478

49

477

17 Ronald Mandersloot (RM)

A

-

1x

7x

1736

70

467

18 Frans Dubois (FD)

C

PV 0, BR 1, TB 0,5

-

4x

1x

1440

47

447

19 Teus Boere (TB)

C

PV 0, JV 0, ME 1, FD 0,5

-

-

4x*

1458

48

441

20 Frank Penders (FP)

C

PK 1, ME 0,5, MS 1, CP 1, LW 0, JV 1

-

1x

1x

1464

49

439

21 Casper de Pijper (CP)

D

LW 1, RD 0, AvM 0, JV 0, FP 0, JE 0, WS 1

-

-

1x

1424

46

418

22 Hans Kortrijk (HK)

B

ME 1

-

1x

6x

1519

52

415

23 Marten Evengroen (ME)

D

JV 1, FP 0,5, HK 0, MR 1, PK 1, TB 0, AMCj 1

-

-

1x*

1397

44

407

24 Jan Vink (JV)

C

ME 0, BR 1, TB 1, CP 1, LW 0, FP 0

-

-

2x

1412

45

404

27
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gr

resultaten van ronde 8 t/m 15

gt

avc na

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

25 Judie van Eck (JE)

D

AE 1, MS 1, CP 1, PV 0

26 Ton v. Smirren (TS)

D

BR 1, MS 1, PK 1

-

-

4x

1473

49

390

-

4x

1x

1322

40

27 Marian Schoonderwoerd (MS) D

373

MR 1, BR 1, JE 0, PK 1, FP 0, TS 0, AE 1

-

-

1x

1159

32

28 Jan vd Dorpel (JD)

296

D

MR 1, BR 1

-

-

-

1362

42

287

29 Bastiaan Rietveld (BR)

D

TS 0, MS 0, JV 0, MR 1, FD 0, PK 1, JD 0

-

-

1x

1111

30

262

30 Arie Macdaniel jr (AMCj)

D

WS 0,5, ME 0

-

-

-

1296

39

262

31 Peter Koolmees (PK)

D

FP 0, MR 1, MS 0, ME 0, BR 0, TS 0

1x

-

1x*

1100

30

261

32 Willem Schouten (WS)

D

AMCj 0,5, CP 0

-

-

-

1340

41

261

33 Anita van Eck (AE)

D

JE 0, MR 1, MS 0

-

-

5x

1061

28

194

34 Marianne Reijm (MR)

D

MS 0, PK 0, AE 0, ME 0, BR 0, JD 0

1x

-

1x

958

24

163

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na= niet aanwezig, * = met inbegrip van afwezigheid vanwege ko bekerwedstrijd. Deelnemers die 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 tweede periode: Pim te Lintelo (A), Gerard van der Wouden (B), Panc Vink (C) en Marten Evengroen (D).

bijzondere partijmomenten:
haastige spoed is zelden goed!
Er zijn soms van die momenten in een
partij waarin een zet tot een plotselinge winst leidt of de partij een geheel
andere wending geeft of hadden kunnen geven. Soms kan een fraaie actie
toch nog een remiseresultaat bewerkstelligen. Ook dit jaar is er voor leukste/mooiste bij IJsselschaak aangemelde partijmoment weer 20 euro te
verdienen.
Hieronder het relaas van Panc Vink
over een moment in zijn partij tegen
Leen Boonstra:
‘Op maandagavond 9 januari was mijn
zus jarig. Ik wilde proberen op een nog
redelijke tijd daar naar toe te gaan,
maar met Leen Boonstra als tegenstander was dat nog niet zo’n gemakkelijke opgave. Het werd toch nog een
aardige partij met onverwachte winstkansen. Na de 29e zet van wit (Leen)
is de stand als volgt:

Op dat moment keek ik eens op mijn
horloge en zag dat het al half elf was.
Ik had nog heel veel tijd, een uur en
een kwartier, terwijl Leen al aan zijn
laatste kwartier was begonnen. Even
overwoog ik nog remise aan te bieden,
maar dat vond ik eigenlijk een beetje
slap bij zo’n mooie stand op het bord.
Ik wilde echter wel een beetje opschieten en dacht ik speel 29….Te4+ en
veeg vervolgens een aantal witte pionnen van het bord. Ik voerde die zet uit
zonder er verder over na te denken.
En dat was niet slim, want wit viel met
zijn koning de loper en de toren aan,
waardoor de loper verloren ging. Daar
kon ik nog wel een paar pionnen voor
terugwinnen, maar de aardigheid was
er af. Ik probeerde de partij nog vlug
uit te spelen, maar dat ging uiteindelijk
mis. Maar ach, om tien minuten voor
elf kon ik mijn zus feliciteren. Een ding

valt er wel uit te leren, namelijk, dat
haastige spoed zelden goed is!”.
Nog enkele kanttekeningen van de redactie. De haastige spoed was dubbel
zuur, omdat Panc na 30.Kf5 met 30…
Te6 zijn loper nog had kunnen redden.
En een tweede betreft een eerdere situatie in de partij, na de 15e zet van
wit is de stand:

Panc speelt hier 15…Lxc4 en gaat vervolgens na 16. bxc4 met de dame naar
c6. Na 15…c2! Had hij echter een vol
stuk buit kunnen maken want om verlies van Ta1 te voorkomen moet wit de
diagonaal blokkeren, 16. Pfe5 dus,
maar na 16…Lxc4 17.bxc4 De6 is het
paard op e5 niet meer te redden. Dat
had de kans op een betere en snellere
afloop aanmerkelijk vergroot.
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uit de media
In Moskou pakten de Russen begin
september uit met een lang weekend
van festiviteiten met als hoofdmoot het
Botwinnik Memorial Rapidtoernooi.
Een eerbetoon ter gelegenheid van
het feit dat honderd jaar geleden
(17-8-1911) de eerste Sovjet wereldkampioen, Michail Botwinnik werd geboren. De feestelijkheden werden
ingeluid met de onthulling van een plaquette van Botwinnink door Kramnik
aan de gevel van de Central Chess
Club in Moskou op Moskou Dag, de
dag waarop de Russen de stichting
van de stad vieren. Bijzonder was dat
juist op deze dag ook de zon scheen.
Dankzij manipulatietechnieken met
droog ijs werden de heersende regenwolken tijdelijk verdreven. Kostbaar, vijf
miljoen dollar voor drie dagen, dat wel.
De dubbelrondige vierkamp met als
deelnemers de vier sterkste schakers
ter wereld op dit moment, Anand, Aronian, Carlsen en Kramnik werd met
overmacht door Anand gewonnen.
(NIC 2011/7)
Ook in Nederland was er aandacht
voor een oud-wereldkampioen. Eind
november (26) was het dertig jaar geleden dat Max Euwe overleed en ter gelegenheid daarvan organiseerde de
Max Euwe Foundation het Euwe toernooi met als hoofdmoot twee vierkampen. Bijzonder was de prijsuitreiking,
die vond plaats in De Kring, een lokatie
die al bijzonder is vanwege de vele beroemde schakers en kunstenaars die
de sociëteit beroemd en berucht maakten. Wat de setting nog bijzonderder
maakte was de schaakperformance
van Jennifer Shahade die haar creatie
Naked Chess uitvoerde, dit keer als simultaan tegen drie schakende, naakte
tekenmodellen. De belichting zorgde
voor dramatische schaduwen tegen de
achtergrond terwijl Shahade in een
fraai gestyleerde jurk van bord naar
bord liep. Tegen deze achtergrond
praatte Hans Böhm soepel de andere
acts aan elkaar. David Levy haalde
herinneringen op aan zijn gesprekken
met Max Euwe over de toekomst van
het computerschaak. Hans Ree en
Alexander Münninghof zongen met de
juiste plecht- statige intonatie de Max
Euwe-mars. Tex de Wit bewees dat
humor en schaken zeker samen gaan
en opende zijn stand-up act dat hij de
uitnodiging van toernooidirecteur Monique van de Griendt graag had aanvaard. Vooral omdat het Euwetoernooi
niet moeilijk deed over zijn toch gewone eis om drie naakte schakers
naast zich op het toneel te hebben.
(info toernooiwebsite)

Het themanummer van de schaakkoerier (113) van de Motiefgroep
Schaken is gewijd aan de affiches van
de Schaakkreade, gehouden van 1973
tot en met 1989. Dit was een schaaktoernooi bedoeld voor eenieder die
werkzaam was in en rond de wereld
van de publiciteit. Reclamemensen,
drukkers, journalisten, fotografen enzovoorts. Kunnen schaken was geen
noodzaak, het ging om de gezelligheid. “Wel werd aanbevolen de eerste
pagina’s van het boekje Ome Jan leert
zijn neefje schaken te lezen.” Dat wil
echter niet zeggen dat er onder de
deelnemers geen sterkere spelers
voorkwamen, ook ‘mediaman’ Hans
Böhm was deelnemer aan dit unieke
evenement. Het toernooi werd georganiseerd en strak in de hand gehouden
door Manfred van de Stolpe, zoals beschreven wordt de meest onwaarschijnlijke van alle organisatoren. En
die vond dat zijn toernooi moest worden aangeprezen middels een affiche.
Uiteindelijk zou het een hele serie affiches worden. Hieronder de affiche van
1987. (website Motiefgroep schaken)

In Haldiki in Griekenland won Duitsland tot ieders verrassing voor de eerste keer het EK. Azerbeidjan werd
tweede en Hongarije derde. Het favoriete Russische team eindigde als
vijfde nog net voor Nederland. Onder
de maat vond John van der Wiel op
Schakersinfo: “Nederland was niet voldoende gemotiveerd. Dat zagen we al
aan 2-2 tegen het nietige Finland. Er
volgde enig herstel, mooi was het voor
de poorten van de hel aan bord 3 en 4
weggesleepte gelijk spel tegen Rusland, dat echter ook indicatief was voor
het moeizame spel van velen onzer.
En als je dan verliest van Roemenië, ja
dan liggen de medailles ver weg. Waar
is het elan? En al die remises, was soll
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das? Het huidige matchpuntensysteem
bij dit soort evenementen komt de aardigheid van het spel niet ten goede.
Maar dat de beslissing over die matchpunten meestal valt op het bord van de
oudste speler van de groep, Sokolov,
dat hoort toch niet? Waar is het jeugdig elan? Heeft dit team niet voldoende kracht om met zijn allen op
maximum te spelen in plaats van risicomijdend, rondkijkend op welk bord
de matchpunten te halen zouden kunnen zijn? Ik denk, voor de toekomst,
dat er toch weer beter om bordpunten
gespeeld kan worden. En voor de komende dagen, dat Chuchelov (de
coach) eens een goede speech moet
houden:”We gaan lekker knokken zonder angst, die tegenstanders eens flink
pletten!”
Over de toekomst van de Nederlandse
schaaksport is Van der Wiel niet echt
hoopvol gestemd. ‘In de jaren ’60 en
’70 begon, dankzij Fischer, het besef in
het Westen door te dringen: het is mogelijk de Sovjets te verslaan, mits je
full-time en vol overgave met schaken
bezig bent. Er kwamen meer professionals en af en toe successen voor
niet-Russen. Anand en Carlsen mogen
nog als exponenten daarvan gezien
worden. Toch zit sinds de financiële
crises van het nieuwe millennium het
beroep schaker in het Westen in de
verdrukking. Allerlei toernooien houden
zich met veel moeite low-budget
staande en kijk eens naar ons team:
Sabattical Loek (van Wely) wil eigenlijk
pokeren, Ivan (Sokolov) was een tijdje
geleden bezig in de onroerend goed
branche in Bosnië, Jan (Werle) en Daniël (Stellwagen) studeren en Anish
(Giri) wordt zeker een succesrijk professional, maar zit nog op school.
Is schaken dan niet ‘hot’ meer? Niet
optimaal, nee. Is poker dan zoveel
boeiender? Nee. Leeg spel. Bridge is
100 maal interessanter dan poker.
Hebben we een nieuwe Koude Oorlog
nodig? Zou kunnen helpen, maar is
verder niet zo raadzaam. Ik denk eerder, dat we enkele lucky breaks behoeven. Maecenassen, grote bedrijven
die zich voor het schaken gaan interesseren, een oplevende economie.
Maar bovenal: spannende ontwikkelingen in de WK-cyclus. Als Carlsen een
beetje gekker wordt, kan hij de Messias zijn.’ (Schakersinfo 9/11)
Een nog springlevende Nederlandse
schaker kreeg een hele pagina in het
AD van 14 december. Het betrof Jan
Timman die die dag zestig jaar werd.
Ter gelegenheid daarvan verscheen
een biografie, ‘De Geest van spel’.
Hans Klippus citeert uit het boek
waarom Timman, in 1982 nummer
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twee op de wereldranglijst, nooit nummer één werd. ‘Jan Timman is nooit
een killer’, aldus de kop boven het artikel. Grote sta-in-de-weg is volgens de
auteur van het boek Karpov. Zonder
Karpov zou Timman in 1982 eerste op
de wereldranglijst zijn geweest en in
1983 wereldkampioen. In het boek
wordt meermalen aangegeven dat de
nervositeit van Timmen hem soms parten speelt. Als het spannend wordt kan
hij verkrampen en openbaart zich een
gebrek aan zelfvertrouwen.
Wie de sportuitslagen op teletekst
volgt is het ongetwijfeld opgevallen dat
de Nederlandse kampioen Giri het jaar
2012 goed is begonnen. Hij won het
54e internationale schaaktoernooi in
Reggio Emilia. Dit toernooi had dit jaar
met een gemiddelde rating van 2744
een topbezetting. Giri scoorde 6 uit 10
en had een halve punt voorsprong op
Morozevich, Nakamura en Caruana
die de tweede plaats deelden. Ivanchuk werd vijfde en Vitiugov sloot de
rij. Met uitzondering van Morozevich
werden alle tegenstanders eenmaal
verslagen. Naast vier remises slechts
twee nederlagen, tegen Morozevich en
Nakamura. Cartoonist José Diaz tekende letterlijk en figuurlijk voor bijgaand plaatje op ChessVibes.

Een speler die in een match in de eerste partij wit heeft is in het voordeel is,
volgens een onderzoek van de
Spaanse Professor Palacious-Huerta
van de London School of Economics.
Zijn onderzoekers analyseerden honderden matchpartijen en stelden vast
dat degene die in de eerste partij wit
had in 60% van de gevallen winnaar
werd van de match. In WK matches
was dit zelfs 67%. En naarmate de niveaus van de spelers gelijkwaardiger
werden nam dit alleen maar toe.
Dit was de aanleiding voor de organisatoren van een herdenkingstoernooi
in San Sebastian (Donostia Chess
Festival), wat begin van dit jaar werd
georganiseerd ter gelegenheid van het
feit dat aldaar 100 jaar geleden het
eerste toernooi (gewonnen door Capablanca) plaatsvond, te spelen volgens
het, zoals zij dit noemden, ‘Baskische
systeem’. De deelnemers spelen daarbij gelijktijdig met zowel wit als zwart

tegen elkaar. Voor elke partij is een afzonderlijke klok en de spelers beslissen aan welk bord zij een zet doen.
Het gecombineerde resultaat aan
beide borden is beslissend voor het resultaat. Een oud idee van Bronstein
die ooit gelijktijdig acht partijen tegen
Tal speelde. (New York Post 7/1,
Chessvibes, Chessbase)
‘Hippe jonge honden nemen plaats
stoffige lelijkerds in’ aldus Stephan Wageman in De Pers van 16 januari. ‘Het
schaken is door de informatietechnologie veranderd in een sport die jong en
hip is. In de tijd vóór het internet was
het meer een studie, die slechts voor
enkelen was weggelegd. In Rusland
lagen rijen in bibliotheken vol met
schaakpartijen die over de hele wereld
waren gespeeld. Die boeken, papieren
en notitievelletjes werden bestudeerd
door een schaakgemeenschap die
door de regering in leven werd gehouden met miljoenen euro’s staatssteun.
Wie geen beschikking had over data
was vrijwel kansloos om zich te ontwikkelen tot topschaker. Nu kan iedere
liefhebber voor iets meer dan vijftig
euro een database met alle schaakpartijen over de hele wereld aanschaffen,
om zichzelf op zijn zolderkamer te onderwijzen en uit te groeien tot een bovengemiddeld talent. De sport is
toegankelijk geworden, waardoor de
kwaliteit van de spelers zelden zo hoog
is geweest. Ivan Sokolov, in Wijk aan
Zee commentator voor het aanwezige
publiek: ‘Het niveau van de B-groep ligt
nu hoger dan dat van de A-groep vijftien jaar geleden.’
Als exponent van die jonge honden
noemt hij Carlsen en Nakamura. ‘Carlsen is de aanvoerder van de nieuwe
generatie schakers die de sport de
laatste jaren heeft voortgebracht. Voor
zijn tweede levensjaar zette de Noor
een puzzel van vijftig stukjes in elkaar
en toen hij vier jaar was kon hij alle 430
gemeenten van Noorwegen opnoemen, met het juiste inwonertal erbij. De
nummer 1 van de wereld wordt nu
geëxploiteerd als een sportster. Alleen
al aan sponsorinkomsten harkt Carlsen
(21) meer dan een miljoen dollar per
jaar bij elkaar. Hij is onder meer het gezicht van het Nederlandse kledingmerk
G-Star.
Hikaru Nakamura (24), die vorig jaar
het Tata Steel Chess Tournament in
Wijk aan Zee won, is misschien wel de
grootste exponent van de nieuwe internetgeneratie. Hij was op tienjarige leeftijd al verder dan Bobby Fischer en
werd op jonge leeftijd vooral berucht
door zijn woede-uitbarstingen en onsportief gedrag. Online werd hij een legende op de Internet Chess Club, waar
hij ongeëvenaard was in partijtjes snelschaak, waarbij spelers maximaal één
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minuut mogen nadenken over ál hun
zetten. Nakamura is, net als zijn jonge
collega’s, niet bang om de confrontatie
aan te gaan. Vorige maand gaf hij in
Londen zijn oude coach Garry Kasparov, de beste schaker aller tijden, een
sneer. ‘Hij was goed door zijn studie
van openingen. In het midden- en eindspel waren andere spelers beter dan
hij.’ Sokolov moet minzaam lachen om
zoveel jonge bravoure. ‘Je kunt van
Kasparov zeggen dat hij misschien niet
zo’n goede politicus is, maar schaken
kon hij toch wel. Maar goed, Nakamura
heeft recht op een eigen mening.’
Simpel overzien dat er een stuk de
mist in gaat, het overkomt je als amateurschaker meer dan je lief is. Soms
echter gebeurt deze vorm van schaakblindheid ook op de borden van grootmeesters. Hieronder twee recente
voorbeelden:

In de derde ronde van het Tata Steel
toernooi in Wijk aan Zee speelde
grootmeester David Navarra, met zijn
rating van 2712 de nummer 30 van de
wereldranglijst, tegen Teymoer Radjabov. In de bovenstaande stelling deed
hij 29….Pc7??
Het overkwam ook grootmeester Dmitry Svetushkin (2598) uit Moldavië tijdens het EK voor landenteams in zijn
partij tegen de Rus Morozevich. In de
onderstaande stelling speelde hij 76…
Tg2???
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stuivertje wisselen aan de top van de
ranglijst bij de jeugd
Het blijft spannend in de jeugdcompetitie. In groep A doen Storm, Neal en Harm
weinig voor elkaar onder. Storm boekte acht overwinningen op rij en staat daarmee op dit moment aan kop. Neal verspeelde zijn voorsprong, niet alleen door
verlies van de onderlinge partij maar ook door een onverwachte nederlaag tegen
Jent. En dan was er een opvallende nederlaag tegen nieuwkomer Tobias. Nog
maar acht jaar oud, maar met veel talent bleek uit zijn eerste optreden (zie partij).
Wellicht gaat ook hij zich nog in de titelstrijd mengen. Harm ging onderuit tegen
allebei zijn concurrenten en moet nu aan de bak voor zijn titelprolongatie. Jent en
Martijn hebben inmiddels de nodige achterstand opgelopen. Martijn won het onderlinge duel, maar leed vijf nederlagen tegen de koplopers. Jent stuitte op minder zware tegenstand en won zelfs van Neal. De nederlaag tegen Maikel kostte
weer wat punten. Sydney, Mohammed en Carl lijken genoegen te moeten nemen
met de laatste plaatsen in groep A. Er viel voor hen niet veel te juichen. De enige
winstpartij was voor Sydney tegen Joppe. Na de veertiende ronde heeft Tobias
de plaats van Joppe in groep A overgenomen en speelt die nu verder in groep B.
De stand :
1. Storm Revet (SR)
2. Harm Hoogeveen (HH)
3. Neal Twigt (NT)
4. Jent Immelman (JI)
5. Martijn van Noort (MN)
6. Maikel Terlouw (MT)
7. Tobias Lipschart (TL)
8. Sydney vd Hoek (SH)
9. Mohammed Karroumi (MK)
10. Carl Schiebroek CS)
Joppe in 't Veld (JV)

cat
C
C
D
D
E
B
F
D
D
D
F

resultaten ronde 9 t/m 16
gt
MN 1, JI 1, SH 1, CS 1, NT 1, HH 1, MT 1, MN 1
NT 0, MT 1, SH 1, CS 1, SR 0, MN 1, TL
1x
CS 1, HH 1, JI 0, MN 1, SR 0, MN 1, TL 0, SH 1
MT 0, SR 0, NT 1, MN 0, SH 1, MK 1, CS 1 1x
SR 0, MT 1, CS 1, NT 0, JI 1, NT 0, HH 0, SR 0
JI 1, MN 0, HH 0, JV 1, CS 1, SR 0
NT 1, HH 0
JV 1, SR 0, HH 0, JI 0, NT 0
1x
JV 0, JI 0
NT 0, MN 0, SR 0, HH 0, MT 0, JI 0
1x
SH 0, MK 1, MT 0, SB 0

na

2x
2x
6x
1x
1x

score
346,5
310,2
309,5
241,5
217,0
193,2
182,2
167,2
140,3
115,0
82,0

Ook in groep B blijft het spannend. Max is zijn eerste plaats kwijt. Rijk en Silvan
betwisten elkaar nu de koppositie. In de onderlinge partijen was Rijk tweemaal de
sterkste, maar hij verspeelde punten tegen Pascal en broer Bink. Voor Silvan was
dit slechts een enkel halfje tegen Max. In deze groep speelde Joppe nog maar vier
ronden mee. Voorlopig strijdt hij met Max om de derde plaats. In de onderlinge
duels staat het 1-1. Max moest heel wat terrein prijsgeven. Verlies tegen zowel Rijk
als Silvan en daarnaast verspeelde hij ook nog punten door remises tegen Bink.
Het ziet er niet naar uit dat Pascal, Bink en Ramon hier nog mee gaan doen voor
de topposities. Pascal had een mooie winstpartij tegen koploper Rijk, maar verspeelde ook dure punten tegen Jelt. Ook Bink pakte de winst tegen zijn broer en
ook nog tweemaal remise tegen Max. Tegen Pascal bleef de score in evenwicht en
met ook winst tegen Ramon was hij onderling de sterkste van de drie. Ramon
moest het afleggen tegen de toppers in deze groep. De punten werden vooral onderin verdiend. Aan de staart van de ranglijst is het puntjes sprokkelen, vooral in de
onderlinge partijen met soms een uitschieter, zoals de overwinning van Jeroen
tegen Bink, de remise van Kim tegen Joppe en voor Jelt het volle punt tegen Pascal. Nieuwe deelnemer Luuk begon onderaan en had geen probleem met Tarik die
hij driemaal klopte. Met ook al een winstpartij tegen Kim is hij goed van start gegaan. (Aad)

geweldig debuut!
Op 9 januari meldde Tobias Lipschart,
8 jaar oud, zich aan als jeugdlid bij De IJssel. Hij speelde wat partijtjes en dat ging
lang niet slecht. Hij kon wel meespelen in
groep A bij de jeugd, vond de jeugdschaakleiding. In zijn eerste partij op 16 januari
moest hij het opnemen tegen de twee jaar
oudere Neal Twigt, op dat moment de nummer twee op de ranglijst en al sinds het
begin van het seizoen 2008/09 jeugdlid bij
De IJssel. Het werd een spannend duel,
waarin er van beide kanten af en toe wel
wat mis ging, maar toch ook veel goede
zetten gedaan werden. Hieronder dit partijtje, waarin Tobias uiteindelijk aan het
langste eind trok. Een
geweldig debuut op je
eerste clubavond en
dan te bedenken dat
Tobias nog nooit eerder bij een andere
club lid was.
Wit: Tobias Lipschart
Zwart: Neal Twigt
1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.d4 Ld6
5.dxe5 Pxe5 6.Pxe5 Lxe5 7.Lg5 0–0
8LBc4 b5 Neal geeft een pion cadeau.
Krijgt hij er wat voor terug? 9.Lxb5 c6
10.Ld3 Da5 11.0–0 d5? 11...Lxc3! en de
loper op g5 gaat er aan. Niet gezien, jammer want hier had Neal al een heel stuk
terug kunnen verdienen. 12.exd5 cxd5 Terugslaan met het paard is hier veel beter,
na 13.Lxf6 Lxf6 had Tobias hier de pion
gewoon kunnen pakken, want na 14.Pxd5
Dxd5 wint hij dan na 15.Lxh7+ de dame.
Dat zag hij echter niet. Hij speelde 14.Df3
Lb7 15.Dh3 Beter is hier 15.Df5 en wit wint
de pion op h7. 15...g6 16.Tfe1 d4 17.Pe4
Lxe4 18.Txe4 Tae8 19.Tae1

De stand:
1. Rijk Revet (RR)
2. Silvan de Berg (SB)
3. Max van Vuuren (MV)
4. Joppe in't Veld (JV)
5. Pascal Admiraal (PA)
6. Bink Revet (BR)
7. Ramon van Ek (RE)
8. Jeroen Pons (JP)
9. Luuk Hoogeveen (LH)
10. Kim Rivecourt (KR)
11. Jelt Jongsma (JJ)
12. Tarik Karroumi (TK)

cat resultaten ronde 9 t/m 18
E SB 1, PA 0, BR 0, MV 1, SB 1, RE 1, RE 1, SB 0,5
D RR 0, MV 0,5, JJ 1, RE 1, MV 1, JV 1, RR 0, JP 1, JP 1, RR 0,5
D RE 1, SB 0,5, KR 1, BR 0,5, SB 0, RR 0, JV 0, BR 0,5, JV 1
F MV 1, KR 1, KR 0,5, MV 0
F BR 0, RR 1, RE 0, BR 1, JJ 0, JJ 1, BR 0,5
F PA 1, KR 1, RE 1, MV 0,5, RR 1, JP 0, PA 0, MV 0,5, BR 0,5
C MV 0, JJ 1,BR 0, SB 0, PA 1, LH 1, JP 0,5, RR 0, RR 0, JP 1
D JJ 1, KR 1, BR 1, RE 0,5, SB 0, SB 0, RE 0
E TK 1, JJ 0, RE 0, KR 1, TK 1, TK 1
D JJ 1, BR 0, MV 0, JP0, JJ 0, LH 0, JV 0, JV 0,5, JJ 1
F KR 0, RE 0, SB 0, JP 0, LH 1, KR 1, PA 1, PA 0, KR 0
H LH 0, LH 0, LH 0
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gt

na
2x
1x

2x 1x
1x
3x
1x
1x
1x
7x

score
317,5
317,2
283,0
282,5
252,8
239,0
234,3
200,7
195,3
179,5
152,8
82,3

19….Dxe1+! De dame voor twee torens,
goed gevonden. 20.Txe1 Txe1+ 21.Lf1 Tb8
22.b3 a5 23.g3 a4 24.Kg2 axb3 25.axb3
Ta8 26.Lc4 Taa1 27.Dd7 Goed gezien!
27...Te7 28.Dd8+ Kg7 29.Dd6 Te6? Jammer, te snel gespeeld. Na Lxe6 ziet het er
slecht uit voor Neal. 30.Df4 Niet gezien!
30...Tae1 Maar opnieuw ook niet door Neal.
31.Lxe6 Maar nu ziet Tobias het wel!
31...Txe6 32.b4 Le5 33.Dd2 f6 34.b5 h5
35.Db4 Bc7 36.Dxd4 Lb6??? Dat kost de
toren en de partij. 37.Dd7+ Kh6 38.Dxe6
(1–0)
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ijsselspelers in de schaduw van anish en magnus
Op 14 januari was het weer zover, in Wijk aan Zee ging het jaarlijkse schaaktoernooi van start. Ooit als Hoogovensschaaktoernooi begonnen behoort het, inmiddels omgedoopt tot Tata Steel toernooi, tot een van de sterkste schaaktoernooien ter wereld. Op het podium spelen
drie grootmeestergroepen met vele internationale en nationale toppers. In de sterkste groep onder andere wereldtopper Magnus Carlsen,
de man met de hoogste rating op de wereldranglijst, en de coming man, de Nederlandse kampioen Anish Giri.
Op een lager niveau, in dezelfde speelzaal, vonden van 16 t/m 18 januari de dagvierkampen plaats. In totaal 107
vierkampen, 432 personen, ingedeeld in 9 klassen op basis van rating en voorgaande prestaties, bonden daar
de strijd met elkaar aan. Prijzen: 25 euro voor een eerste en 15 euro voor een tweede plaats en voor de nummer
een promotie naar een hogere klasse bij de volgende editie. Onder hen vier leden van De IJssel. Gerard van der
Wouden in klasse 5, Mick van den Berg en Rien Duine in klasse 6 en Lotte van der Wouden in klasse 8.
Gerard begon overtuigend. De eerste partij vroeg niet meer dan een kwartier bedenktijd en toen was de winst
binnen. Maar Cees Takken was dan ook op papier in deze groep duidelijk de zwakste speler. Ook in de tweede
partij tegen Wim Postema leek na een offerparade in een koningsgambiet de winst in het verschiet maar in het
eindspel vergiste hij zich en werd het alsnog remise. Op de slotdag tegen de Belg Debusschure was het gedaan
met de concentratie en verspeelde hij de kansen op de eerste plek door een volle toren cadeau te doen.

1.
2.
3.
4.

Helmuth Debusschere
Wim Postema
Gerard vd Wouden
Cees Takken

Luik
Amsterdam
Gouda
Krommenie

Rtg
1739
1727
1723
1640

1
x
0,5
0
0

2
0,5
x
0,5
0

3
1
0,5
x
0

4
1
1
1
x

pnt
2,5
2
1,5
0

TPR
1975
1824
1702
1373

Mick was vorig jaar uit klasse 5 gedegradeerd. Voor hem dus de taak het zijn plaats in de 5e klasse te heroveren. Daar moest hij wel eerste
voor worden. Tegen zowel Leo Zuiver als de Amsterdammer Niemann moest hij in remise berusten. Maar winst in de laatste ronde kon hem
alsnog de eerste plaats opleveren. Tegenstander in die laatste ronde was Wil de Gids die speelt voor Overschie 3, een nog komende tegenstander van De IJssel 2 in de RSB competitie. Er volgde een lange moeizame partij waarin hij tenslotte een klein voordeeltje kon krijgen en
dat uitbouwen naar een gewonnen eindspel. Dankzij een betere SB score net genoeg voor de eerste plaats.

1.
2.
3.
4.

Mick vd Berg
Leo Zuiver
Wil de Gids
Dirk Niemann

Gouda
Krommenie
Overschie
Amsterdam

Rtg
1687
1639
1565
1645

1
x
0,5
0
0,5

2
0,5
x
0,5
0

3
1
0,5
x
0

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

TPR
1740
1756
1657
1350

Rien moest hard knokken voor een goed resultaat. In de eerste partij had tegenstander Kronemeier voortdurend het initiatief, maar tijdens
zijn aanvallende acties verspeelde hij een paar pionnen. Een marathonsessie werd afgesloten met een torenoffer waarmee alsnog remise
afdwong door eeuwig schaak. In de tweede partij tegen Brouwer, de zwakste deelnemer, ging het eenvoudiger. Initiatief, veel dreigingen en
tenslotte materiaalwinst en de partij. In de derde partij tegen Kees van ’t Hoff (Zwijndrecht 1, 1e klasse RSB) weer forse tegenstand. Een tijdelijk pionoffer bracht echter lucht en vervolgens kon worden afgewikkeld naar een stelling waarin voor beiden weinig te halen viel, remise
dus. Met zijn tweede plaats en een TPR van 1760 was hij best tevreden.

1.
2.
3.
4.

Wilke Kronemeijer
Rien Duine
Kees van 't Hoff
Piet Brouwer

Kampen
Waddinxveenl
Zwijndrecht
Oudewater

Rtg
1645
1635
1684
1580

1
x
0,5
0
0

2
0,5
x
0,5
0

3
1
0,5
x
0,5

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

TPR
1912
1760
1495
1374

Na haar eerste plaats van vorig jaar moest Lotte nu een klasse hoger aantreden. Desondanks waren de verwachtingen hoog gespannen.
Het begon goed met een overwinning tegen Alkmaarder Piet Veelen, een prima partij. Daarna ging het moeizamer, verlies in een lastige
partij tegen Van Kleef en remise in de slotronde. Op basis van SB score derde, maar voor de prijzen gedeeld tweede.

1.
2.
3.
4.

Aad van Kleef
Jurgen Stops
Lotte vd Wouden
Piet van Veelen

Vereniging
Zuid Scharwoude
Heemskerk
Goudal
Alkmaar

Rtg
1489
1461
1364
1431

1
x
0,5
0
0,5

2
0,5
x
0,5
0,5
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3
1
0,5
x
0

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

TPR
1542
1428
1460
1313

