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Bij de voorplaat:
Afbeelding van het olieverf schilderij
Offensief (1996) van Henk Boon uit
Gouda. In 1997 maakte het deel uit
van een expositie over schaken en
kunst ter gelegenheid van het 150 jarig
bestaan van schaakvereniging Messemaker 1847 te Gouda. Volgens de
tekst in de catalogus is het schilderij
ontstaan uit zijn passie voor schaken.
Het gaat over het paard wat voor de
schilder een bijzonder stuk is omdat
het door z’n grillige wendbaarheid een
verraderlijke aanval kan opleveren.
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van de redactie
In dit nummer is veel plaats ingeruimd voor
het slot van de RSB-competitie. Ten dele een
vreugdevol slot, want het tweede team
haalde met overmacht het kampioenschap
binnen. De cijfers logen er niet om, geen
enkel team in deze RSB-competitie wist hun
score te evenaren. Proficiat! Overigens pas
het tweede kampioenschap van de IJsselreserves in de bijna vijftig jarige geschiedenis
van De IJssel. De heen en weer tussen de
tweede en derde klasse was er al vaker,
maar toen telde ook de tweede plaatsen nog
mee. Minder vreugdevol was deze competitie voor De IJssel 3. Ondanks de finish van
vijf uit drie viel het doek en moet het team
vanwege de door De IJssel zelf aangezwengelde herstructurering van de RSB-competitie naar de vierde klasse. Of hun kopman, in
dit nummer in de schijnwerpers vanwege de
mijlpaal van honderd RSB-wedstrijden, dan
nog aan het eerste bord troont is nog maar
de vraag. Een ander teamlid gaf, ondanks
zijn bescheiden rating, de hoogst genoteerde
deelnemer in deze klasse eerder bijzonder
goed partij. Alleen daarvoor al zou zijn rating
moeten worden opgewaard, maar het blijft bij
publicatie in het clubblad. Minder goed ook
verging het het viertal. In voorgaande jaren
veelal goed voor podiumplaatsen, maar dit
jaar ging het niet van een leien dakje. De
wisselende teambezetting was er mede
debet aan. Zelfs aan de zeven toegestane
spelers bleken zij niet voldoende te hebben.
De hoofdmacht van De IJssel bezwoer dreigend degradatiegevaar. Zij hielden stand
tegen de latere kampioen en rekenden af
met de degradatiekandidaten. Uiteindelijk
toch nog een derde plaats. De topscorer van
het team is vanwege studie nog maar zelden
present op de clubavonden. Zijn eerste partij

in deze competitie haalde het clubblad van
zijn tegenstander en nu, ter illustratie van zijn
kunnen, ook dat van De IJssel. De kopmannen van het team gaven ook goed partij in de
strijd om de RSB-beker. Het werd geen halve
finale, maar het was een dubbeltje op zijn
kant zoals valt te zien en te lezen.
Veel aandacht is er eveneens voor de jeugd.
Voor het eerst sinds jaren kregen de buren
uit Gouda klop en daar viel niets op af te dingen, al meenden zij van wel. De toppers
waren ook aanwezig bij de RSB jeugdkampioenschappen, maar hier waren de successen schaars. Dat was er wel voor een oud
jeugdkampioene, die ook al de nodige successen boekt bij de senioren, zij plaatste zich
via een dubbele winst in de voorronde overtuigend voor het NK. IJsselschaak doet verslag van de belangrijkste partij. Een andere
oud jeugdkampioen, ook hij is inmiddels actief bij de senioren, stal de show op het
paastoernooi in Moerkapelle en bereikte
zelfs het podium op het sterk bezette jeugdtoernooi in Spijkenisse. Op dit toernooi
baarde ook de jongste ‘coming man’ bij de
jeugd opzien met verrassende uitslagen.
Dan was er nog de strijd om de Groene Hart
Jeugdcup. Ook hier wisselende successen
voor de twee deelnemende viertallen. In de
jeugdcompetitie blijft het spannend; in beide
groepen wisselt de kop van de ranglijst vrijwel continu. Er zijn nog meerdere kanshebbers voor de clubtitel.
Bij de senioren leek de vorig jaar onttroonde
clubkampioen al lange tijd zeker van de herovering van zijn titel. Enkele nederlagen in
de laatste competitieronden strooiden echter
roet in het eten en dus is die zekerheid beduidend minder geworden. Een remisesyndroom bij een aantal achtervolgers zorgt er
voor dat zij de koplopers zo zeker niet achterhalen. Dat geldt ook voor enkele nieuwkomers die met een reeks goede resultaten
nadrukkelijk aan de weg timmeren maar

daaraan niet voldoende zullen hebben.
Bij de strijd om de Zilveren Dame haalden de
favorieten allen de finale, maar vrijwel allemaal liepen zij daarbij om uiteenlopende redenen de nodige averij op. De titelverdediger
ligt goed op koers, maar is er nog niet. Of de
voor het winnen van de Dame uitgeschakelde deelnemers nog een kans maken op
de Hoekveldtrofee zal de tijd leren. Zij starten
hier met een forse handicap op de aanvoerders van de ranglijst die nu met een opvallende naam wordt afgesloten. Bij het andere
bekertoernooi zijn op twee na alle deelnemers k.o. De clubkampioen en zijn voorganger treden aan in de finale om de
wisselbeker die volgens de titelverdediger
geen aanwinst is voor de schoorsteenmantel. Een derde toernooi werpt zijn schaduwen
vooruit. Het volledige deelnemersveld dat
gaat aantreden op het 17e VINK Top 12-toernooi op 12 mei treedt voor het voetlicht. Voor
de hoofdprijs wordt de titelverdediger weer
de beste kansen toebedacht.
Remise tegen een topspeler op een simultaanwedstrijd is voor een amateur een uitstekende prestatie. Als die topspeler ook nog
eens een van de sterkste spelers ter wereld
is, dan des te meer. Als die kans zich voordoet, grijp je hem natuurlijk. Maar als dan
later blijkt dat je winst in handen had is het
wel wat zuur. De IJsselvoorzitter en jeugdleider was hier het lijdend voorwerp, maar
dwong met zijn optreden veel respect af. De
bewuste partij ontbreekt uiteraard niet.
In de rubriek uit de media o.a. berichten over
Kasparov als trainer, het komende WK-duel,
schaken op tv, een aprilgrap bij het schaaknieuws, het EK en kledingvoorschriften, Timman over leeftijd en concentratie en het
kampioenschap van Moerkapelle.
Veel leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. Bijdragen voor het
volgende nummer, dat in juli zal verschijnen,
zijn weer van harte welkom.

favorieten in finale k.o.-beker
Wie mag aan het eind van dit seizoen
de, volgens titelverdediger Hans Lodeweges, ‘afzichtelijke wisselbeker’ een
jaar in zijn prijzenkast zetten? Dat was
de inzet in de kwart- en halve finale.
In de kwartfinale koos Ad Multem, winnaar van het eerste bekertoernooi,
tegen Ronald Mandersloot voor de
aanval. Een stukoffer bracht hem echter niet het gewenste succes. De aanval sloeg niet door en het kostte hem
bovendien veel bedenktijd. Te veel,
want met nog circa 20 minuten op de
klok voor zijn tegenstander viel zijn digitale vlag. In de tweede wedstrijd
bood Panc Vink favoriet Rien Duine
goed partij. Onnodig pionverlies in het
begin van de partij brak hem echter

later op. In de slotfase gaf dit de doorslag en Rien dus door naar de halve finale. Het op papier meest interessante
duel viel tegen. Pim te Lintelo was oppermachtig in zijn partij tegen Léon Jacobse, die kansloos ten onder ging.
Ook Hans Lodeweges ging door naar
de halve finale. Tegenstander Teus
Boere gaf de partij zonder te spelen
gewonnen.
In de halve finale om de k.o. beker ontsnapte favoriet Hans Lodeweges aan
een nederlaag tegen Rien Duine. Aanvankelijk had Hans het beste van het
spel, maar hij miste een actie die Rien
twee pionnen in de plus bracht. Die
profiteerde echter onvoldoende en
Hans kon tegenkansen creëren. Een
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mataanval van Rien mislukte en de
ontsnappende koning werd in de slotfase doorslaggevend bij de tegenactie
van zijn tegenstander. In de finale
moet Hans het opnemen tegen Pim te
Lintelo. Zijn tegenstander Ronald Mandersloot, in de lappenmand, gaf de
partij zonder te spelen gewonnen.
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een mooie remise, maar de eeuwige roem gemist
Niet voor niets luidde de kop in de Oud
Hagenaar, de krant voor de 50-plusser
in Den Haag, van 7 februari, ‘Heilige
velden van het Haagse schaakbord’. In
1935 vonden daar in Hotel de Witte
Brug een aantal matchpartijen plaats
van de door Euwe gewonnen WK
tweekamp tegen Aljechin en in 1948
was de Haagse Dierentuin mede het
toneel voor het door Botwinnik gewonnen WK toernooi. Daarnaast huisvest
hier in de Van Speijkstraat 1, in het
eigen Nationaal Schaakgebouw, de
schaakvereniging DD, een van de oudste verenigingen van Nederland (1852).
Datzelfde gebouw diende eerder als
eerste kantoor voor de in 1924 opgerichte wereldschaakbond FIDE. Dan is
er nog de Koninklijke Bibliotheek met
een van de grootste schaakboekencollecties ter wereld. Voorts vonden er
in de jaren 1960-1970, na afloop van
het Hoogovensschaaktoernooi de legendarische V&D simultaanseances
plaats. Men was er dus terecht trots op
dat op 31 januari vele jaren later dit
laatste schaakfestijn nieuw leven kon
worden ingeblazen.
Ter promotie van het schaken in de
Haagse regio en ter introductie van het
Rusland-Nederland jaar, waarin de betrekkingen tussen beide landen op tal
van terreinen aan bod komen, organiseerde de Russische Ambassade, de
gemeente Den Haag en schaakclub
DD een mega simultaan. De grootmeesters Giri, Karjakin en Tiviakov,
allen schakers met een Russische
achtergrond, namen het op tegen elk
40 tegenstanders. Hieronder ook de
familie Van der Wouden, Gerard met
dochter Lotte en zijn zus Anita met
haar dochter Judie.
Het beste resultaat was voor onze
voorzitter/jeugdleider, die nu eens, behalve vertellen hoe het moet, dit ook in
de praktijk liet zien. Hij moest aantreden tegen Sergey Karjakin met 2769
de nummer 7 op de wereldranglijst. Na
een slecht begin - na 12 zetten een

pion achter - weet Gerard rond de 20e
zet, profiterend van wat minder goede
zetten van Karjakin, zich in zijn kenmerkende Van der Wouden stijl toch
kansen te verschaffen. Na 24 zetten
had hij duidelijk het beste van de partij,
goed genoeg voor een remiseaanbod,
vond hij, en dat werd onmiddellijk geaccepteerd. Achteraf bleek dat hij zelfs
prima winstkansen had. Ook Lotte, die
tegen Giri speelde, hield lang stand
maar dolf uiteindelijk toch het onderspit. Dat was eveneens het lot van
Anita en Judie tegen Tiviakov.
Hieronder de partij Karjakin - Van der
Wouden:
1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.e4 d6 4.d4 Lg7
5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Pc6 Karjakin
kiest nu niet voor 8.d5 maar voor
8.dxe5 dxe5 9.Lg5 De meest gangbare voortzetting is nu 9...Dxd1
10.Txd1 Lg4 en na 11.Pd5? heeft
zwart nu Pxe4! 9...Le6 10.Pd5 h6 Kost
een pion, maar er is weinig beter.
11.Pxf6+ Lxf6 12.Lxh6 Lg7 13.Le3
Pd4 14.Lxd4 exd4 15.Ld3 De7 16.h3
c5 17.Pd2 Dg5 18.f4 Dh6 19.f5?
Waarom geen 19.De1? Misschien gehoopt dat zwart voor de dubieuze stukwinst zou gaan? 19...Ld7 19...De3+
20.Kh2 Dxd3? 21.Tf3 met verlies van
de dame. 20.Kh1 Tae8 En nu zijn er
weer tegenkansen voor zwart. 21.f6?
En nu zeker!

Wit heeft zwart's volgende zet gemist.
21...Lxh3! 22.De1? Opnieuw een misser, aangewezen was Kg1, nu is zwart
na Lf5 duidelijk in het voordeel.
22...Ld7+ Jammer, niet gezien!
22...Lf5+ 23.Kg1 Lxf6 24.Pf3 Kg7
25.Dd2 (25.Td1 Th8 26.Kf2 Lxe4
27.Lxe4 Df4; 25.g3 Lg5 26.Pxg5 Th8)
25...Lxe4 26.Lxe4 Txe4 27.Dxh6+
Kxh6–+ Zwart staat twee pionnen in de
plus, goed genoeg voor de winst, ook
tegen Karjakin. 23.Kg1 Lh8 24.e5 Lc6
en Karjakin nam het remiseaanbod onmiddellijk aan.

Zwart heeft echter, volgens Fritz,
goede winstkansen, bijvoorbeeld:
25.Dg3 De3+ 26.Dxe3 dxe3 27.Pf3
Lxf3 28.Txf3 Txe5 29.Kf1 Te6 30.Ke2
Lxf6 31.Txe3 Ta6 32.a4 Lxb2 of 25.b4
cxb4 26.c5 [26.a3 Dh5 27.axb4 Txe5
28.Dd1 (28.Df2? Lxg2 29.Dxg2 Tg5)
28...Dh6 29.Pf3 Lxf6] 26...Dg5 27.Pf3
Lxf3 28.Txf3 a5 29.Dc1 Txe5 30.Dxg5
Txg5 31.Tc1 Tc8 32.Tc4 Tgxc5
33.Txd4
Het was een van de vijf remises van
Karjakin in zijn 40 partijen. Daarnaast
dolf hij in een partij, tegen Jan Nagel,
het onderspit. Giri verloor er eveneens
een en speelde driemaal remise. Tiviakov boekte met slechts een enkele remise het beste resultaat. (Aad)

Karjakin akkoord met remise.

Ondanks steun van Judie en haar vader
geen succes voor Lotte tegen Giri.
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pim te lintelo rapidkampioen na spannende finale
Bij de start van de vierde en laatste
speelronde van de rapidcompetitie had
Léon Jacobse vier punten voorsprong
op zijn enige concurrent Pim te Lintelo.
Toen Pim in de tweede partij remise
moest toestaan aan Ad Multem liep de
voorsprong op tot zes punten. Maar
Léon verspeelde in de twee daaropvolgende partijen punten met remises
tegen Frank Visser en Ad Multem, terwijl Pim zijn partijen won. Met de onderlinge slotpartij voor de boeg was
Pim ’s achterstand daardoor teruggelopen tot twee punten. Alleen winst
was voldoende voor de titel en dat

lukte. Frank Visser bleef Ad Multem
net voor in de strijd om de derde en
vierde plaats.
Dankzij hun goede resultaat in groep B
in de laatste ronde klommen Rien
Duine en Aad van den Berg naar de
eerste zes ten koste van Aad van der
Meer en Leen Boonstra. Met haar drie
remises handhaafde Lotte van der
Wouden zich achter Sjaak in ’t Veld
nog net in de top tien. Een mooi resultaat voor deze junior dame.
In groep C het eenmalig optreden van
Ronald Mandersloot goed voor viermaal winst. Alleen tegen Gerard van

der Wouden ging het mis. Marten
Evengroen verraste hier met een
winstpartij tegen Mick van den Berg.
Van de negen resterende deelnemers
speelden er vijf in groep D en de laatste vier, groep E, speelden elk tweemaal tegen elkaar. In groep D deelden
Jan Vink en Casper de Pijper de lakens uit. Wederom een honderd procent score voor Jan Vink. Hij klom
daardoor naar plaats 12 op de slotranglijst. Ook Jan van den Dorpel won
in groep E al zijn partijen en bleef
daarmee Arie Macdaniel jr twee winstpartijen voor.

De eindstand:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Naam + groepsindeling

Bonus
pnt

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

8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+8+8
8+8+6+8
6+4+6+6
6+6+6+6
8+6+6+6
4+4+8+8
4+6+4+6
6+4+4+6
6+6+8+8
4+2+2+2
8+8+8+6
4+6+6+4
6+8+8+6
8+8+4+4
8+8+6+4
8+6+6+4
2+2+4+4
6+6+4+4
4+2+4+4
2+4+2+2
2+4+2+2
2+2+2+0
2+2+2+2
2+2+4+2
2+2+2+0
2+2+2+2
2+2+2+0
2+2+2+0
2+2+2+0
2+2+2+0

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Score
ronde 3

Score
ronde 4

Totaal
score

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

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

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

23
17
17
17
19
19
15
9
11
13
7
24
10
16
13
15
15
21
11
10
12
12
20
24
12
10
18
12
9
9
10
0

118
116
95
93
92
88
86
84
83
83
82
78
77
77
76
76
75
75
70
68
68
64
62
60
59
57
54
49
47
45
42
33

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten. Bij gemelde afwezigheid
2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten. Bonuspunten per ronde 8, 6, 4, 2 en 0 punten voor respectievelijk A-, B-, C-, D- en
E-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.
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rokado te sterk in kwartfinale rsb-beker
Veelvuldig RSB-bekerwinnaar Rokado
was op 20 februari de tegenstander
van De IJssel in de kwartfinale van het
RSB-bekertoernooi van dit seizoen.
Een geduchte tegenstander dat aantrad met de spelers van hun eerste
vier borden van het team dat dit jaar
uitkomt in de promotieklasse van de
RSB.
Al snel bleek werd duidelijk dat het
halen van de laatste vier een moeilijk
karwei zou worden. Léon speelde,
naar eigen zeggen, zijn slechtste partij
sinds tijden. Na vier zetten gaf hij een
pion weg en negen zetten later een
kwaliteit. Tijd om op te geven, vond hij
en na welgeteld veertig minuten stond
het 0-1. Bij Frank ging het al weinig
beter. Ook hij slaagde er niet in actief
tegenspel te creëren en zag zijn stelling alsmaar slechter worden. Tussen-

tijds sneuvelden er twee pionnen en
daarna was het snel gedaan, 0-2. De
beide andere partijen moesten dus in
ieder geval gewonnen worden. Bij Pim
zag het er echter evenmin hoopvol uit.
Hij moest veel tijd investeren in een
gambiet dat hem al op de tweede zet
werd voorgeschoteld. Dat was geen
verspilde tijd, want het lukte hem wel
een kansrijke stelling op te bouwen.
Maar er resteerde te weinig tijd om
voor de winst te gaan, te meer omdat
zijn tegenstander, op bekend terrein,
met ruim een uur meer op de klokken
van tijdgebrek geen last had.
In de slotfase had Pim, na enkele minder goede zetten van zijn tegenstander, met meer tijd de partij zeker in zijn
voordeel kunnen beslissen. De stand
op het bord is dan als volgt:

een lastige dreiging. 3...Pe7 4.Da8+? Met deze zet verspeelt hij echter zijn voordeel. Het beste was 4.Tf2. 4...Kd7 5.Lb5+ Opnieuw niet de beste voortzetting
[5.Dxb7 Dg3+ 6.Tf2 De3+ 7.Kd1 Tc8=; 5.Dxh8? Dg3+!; 5.Da4+ c6 6.Tf2=] 5...c6
6.Dxb7+ Ke8 7.Lxc6+ Te2 was hier ongetwijfeld verstandiger. 7...Kf7 8.Te2
[8.Da7?] 8...Dxf4? 8...Ld3 ziet er hier wel erg goed uit voor zwart. 9.Kd1? Fritz
vindt hier 9.Rc3 de beste verdediging. 9...Dd4+ 10.Ke1 Dg1+ Pim kiest hier vanwege tijdgebrek voor herhaling van zetten. Met voldoende tijd zou hij hier ongetwijfeld het winnende Tc8 hebben gespeeld. Nu werd het na 11.Kd2 Dd4+ remise.
Een noodgedwongen puntendeling dus. Dat was jammer, want Hans had zich
met uitstekend spel goede winstkansen verworven. Drie pionnen voor een stuk
en later nog een kwaliteit voor een paar sterke verbonden doorlopende vrije centrumpionnen. Die brachten in de slotfase ook de definitieve beslissing. Een mooie
overwinning van de clubkampioen van De IJssel, maar wel verlies van de bekerwedstrijd met 1,5-2,5. (Aad)
De IJssel

1870

-

Rokado

2086

1,5 - 2,5

Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Frank Visser
Léon Jacobse

1894
1937
1867
1780

-

Frank Verkooyen
Hans vd Linden
Marco vd Linden
Rick Ensering

2175
2043
2067
2060

1
0,5
0
0

-

0
0,5
1
1

programma de ijssel 2012
23
2
7
12
14
21
30
4
11
18
25

april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni

(wo)
(za)
(wo)

ZD-4
HH-4.2
HH-4.3
VINK Top 12 toernooi
HH-4.4
ZD-5
HH-4.5
Finale bekercompetitie + HH-4.6
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak
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Pim ‘s tegenstander is hier duidelijk
in het voordeel en gaat voor de winst.
1.Pd6+ Kd7 2.Pxc8 Kxc8 3.Dxa7 Na
3.Dc5 c6 4.Df8+ Kd7 5.Tf2 is Db8

Bijna gewonnen.

Hans op weg naar de winst.
(zie hieronder)
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de ijssel 2 kampioen en terug naar de 2e klasse
Het tweede team van De IJssel was
deze competitie succesvol gestart,
maar het venijn zat in de staart. Om
het doel, terugkeer naar de 2e klasse,
te realiseren moest het team in de
laatste drie wedstrijden de grootste
concurrent, het tweede van 3-Torens,
voor blijven. Hieronder het relaas van
het slot van de competitie.

3-torens 2 ontsnapt met
gelijkspel
Om de koppositie in de competitie te
handhaven moest De IJssel 2 op
17 februari in Berkel en Rodenrijs minimaal gelijkspelen tegen concurrent
3-Torens 2. Dat gelijkspel kwam er,
maar lange tijd was er zicht op meer.
Al snel zag het er goed uit op de IJsselborden. Gerard won in de opening
twee pionnen, Menno een stuk en ook
Leen kwam een stuk in de plus. Dat
leidde al snel tot het eerste winstpunt
voor De IJssel. Gerard kwam niet
meer in de problemen en klaarde de
klus die hem slechts twintig minuten
bedenktijd kostte. Gezien de positieve
ontwikkeling op diverse borden werd
er daar waar er minder te halen viel af-

gekoerst op remise. Dat werd het eerst
aangetekend bij Aad. Een oud-indisch
verdedigingsbolwerk bracht niet de
kansen waar hij op hoopte. Voor beiden leek er hier niet meer dan een half
punt te halen en daar waren zij tevreden mee. Ook bij Mick zag zijn remise
aanbod aangenomen. Hij had wel een
plus pion maar daarvoor had zijn tegenstander langdurig initiatief. Dankzij

voor Menno en Leen voor de boeg
leek de buit binnen. Mis ging het echter bij Sjaak. Lang ging het hier gelijk
op tot dat een torenbatterij voor onrust
zorgde. De beste oplossing leek de
dame geven voor twee torens, maar
die oplossing zag Sjaak niet. De dame
kwam knap in het nauw en na een verkeerde afruil kwam hij een volle toren
achter. Inmiddels had Menno er geen

Halfje voor Rien.

Menno pakt punt.

een goede verdediging leidde dit echter niet tot problemen. Een derde remise op rij vervolgens bij Rien. Hij kon
afwikkelen naar een eindspel met
loper tegen paard en een gelijkwaardige pionnenstelling waarin een puntendeling onvermijdelijk leek. Stand
dus op dat moment 1,5-2,5 voor De
IJssel. Met twee vrijwel zekere punten

gras over laten groeien. In een eindspel
met toren plus drie pionnen tegen zes
pionnen van de tegenstander werd de
winst vakkundig binnengehaald. Bij
Leen waren de vorderingen echter miniem. Nog steeds een stuk voor maar
een duidelijk winstplan leek hij niet te
hebben. Ook bij Arie, bezig aan zijn
100e wedstrijd voor De IJssel, leek mi-

Tuinbazaar.nl is hét adres om snel , makkelijk
en veilig planten online te kopen .
Alle planten die u hier kunt bestellen worden direct
vanaf de kwekerij verzonden zodat u verzekerd
bent van de beste kwaliteit.
Uw bestelling wordt binnen 48 uur bij u thuis afgeleverd .
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nimaal een half punt op dat moment tot
de mogelijkheden te behoren. Hij leek
een pion te winnen, maar werd verrast
door een mooi schijnoffer. Dat leidde tot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3-Torens 2
Martin van Vaalen
Rinus vd Linde
Henk Springer
John Dieleman
Theo Keijzer
Max Huijsdens
Arjan Drenthen
Erik Baumann

1664
1777
1639
1681
1695
1662
1610
1660
1587

overschie 3 geen struikelblok
De IJssel 2 had het kampioenschap in
zicht, maar de concurrentie zat hen op
de hielen. In de voorlaatste wedstrijd
op 5 maart moest er dus gewonnen
worden van het derde van Overschie.
Vanwege verhindering van Menno van
Dijk en Hans Kortrijk moest teamleider
Rien Duine opnieuw op zoek naar invallers. Omdat super invaller Arie Macdaniël niet meer mocht worden opgesteld en ook het viertal mankracht
nodig had, viel de keus op Panc Vink
en Lotte van der Wouden.
Afgaande op het eerste uur van de
wedstrijd leek het een lastige klus te
worden. Zowel Gerard en Leen kwamen in de opening een pion achter
zonder daarvoor veel compensatie te
hebben. Ook Rien en Sjaak werden al
direct knap onder druk gezet. Bij Panc
was het kermis op het bord. Hij won
een stuk, maar moest dit om erger te
voorkomen weer teruggeven. Toch
boekte hij het eerste punt. Een niet
toegestane rokade zet noopte zijn tegenstander tot een verplichte koningszet die wederom een stuk kostte. Dat
De IJssel 2
1610
1. Gerard vd Wouden
1723
2. Mick vd Berg
1687
3. Leen Boonstra
1681
4. Aad vd Berg
1604
5. Rien Duine
1635
6. Sjaak in 't Veld
1684
7. Lotte vd Wouden
1364
8. Panc Vink
1504

tweede zevenklapper tegen
ridderkerk 2
Dinsdag 27 maart trok De IJssel 2
naar Ridderkerk om daar tegen het
tweede team van de pas gevormde fusievereniging Eeuwig Schaak/Lombardijen te proberen kampioen te worden.
Een gelijkspel was voldoende. Ridderkerk moest met 5-3 winnen om niet te
degraderen, maar de thuisploeg had
de nodige moeite om een team op de
been te brengen. Om nog een kans te
maken werden de beschikbare sterkste spelers aan de laatste borden geplaatst. Alleen invaller Panc (voor

een voor beiden lastig eindspel. Arie
wilde wel remise en na overleg ging zijn
tegenstander daarmee akkoord. Restte
nog de partij van Leen en daar ging het

volkomen mis. Omstanders zagen diverse stukwinsten voor hem, alleen hij
zelf zag het niet meer. Een ongelukkige
verliespartij en dus eindstand 4-4. (Aad)

- De IJssel 2
1650
- Mick vd Berg
1687
- Gerard vd Wouden
1723
- Leen Boonstra
1681
- Rien Duine
1635
- Aad vd Berg
1604
Menno van Dijk
1597
- Sjaak in 't Veld
1684
- Arie Macdaniël
1588
gaf Panc niet meer weg (1-0). Inmiddels was Gerard al gevorderd tot een
toreneindspel met een pion achter.
Over het vervolgens door zijn tegenstander aangenomen remiseaanbod
mocht hij niet ontevreden zijn (1,5-0,5).
Lotte, bezig aan een goede invalbeurt
in het tweede, leek aanvankelijk goed
op weg naar een vol punt. Zij kwam
twee pionnen in de plus. Daarvan verspeelde zij er weer een en met het
toen uitgedunde materiaal vond ook zij
remise wel welletjes (2-1). Het tweede
winstpunt kwam op naam van Aad. In
een van weerszijde goed gespeelde
partij had hij zijn tegenstander in de
verdediging gedrongen. Die kwam pas
aan aanvallen toe nadat hij na een ongelukkige zet een stuk verspeelde had.
Dat was echter tevergeefs en binnen
de kortste keren werd hij mat gezet
(3-1). Ook Overschie kon daarna een
punt bijschrijven. Het was Sjaak niet
gelukt de aanhoudende druk te keren.
Hij moest materiaal inleveren en
daarna was het snel over (3-2). Wat bij
Sjaak niet lukte, lukte Leen wel. Hij
had zich inmiddels aanvallende kan-

4
- 4
0,5 - 0,5
0
- 1
1
- 0
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
0
- 1
1
- 0
0,5 - 0,5
sen verworven en dat had succes. Zijn
tegenstander kwam onder lichte tijdsdruk en dat leidde tot fouten. Na een
forse blunder die materiaal kostte was
de winst voor Leen binnen (4-2). Nog
een halfje nodig voor de winst van de
wedstrijd. Dat leek er wel in te zitten,
want Mick stond een stuk voor. Maar
het kwam uiteindelijk op naam van
Rien. Dat leek er in deze partij in het
geheel niet in te zitten toen hij zich in
de opening verrekende door een
paardvork op toren en koning toe te
laten. Hij schiep echte knap tegenkansen voor het dreigende kwaliteitsverlies. Het zag er echter lang niet goed
uit op zijn bord. Remise werd geweigerd, maar die kwam er toch toen hij
eeuwig schaak kon afdwingen. Ontsnapt aan een nederlaag, 4,5-2,5.
Desondanks ging ook Mick voor het
volle punt. Met, zoals eerder gemeld,
dankzij een door zijn tegenstander gemiste vork, een stuk voor terecht natuurlijk. Successievelijk werd er meer
materiaal buitgemaakt tot dat ook zijn
tegenstander het bijltje er bij neer lag,
5,5-2,5. (Aad)

- Overschie 3
1581
- Rob de Wilt
1647
- Serge Erdtsieck
1788
- Cor van Lennep
1663
- Fokke Lindeboom
1619
- Niels van Diejen
1517
- Wil de Gids
1565
- Roelf Marten Duin
1268
- Daniël Trochenine
Menno van Dijk) kreeg zodoende de
van te voren gedachte tegenstander.
Panc was ook degene die het eerste
klaar was met zijn partij. In de opening
leek het faliekant mis te gaan. Wilde
acties van beide zijden resulteerden
uiteindelijk in een achterstand van een
stuk tegen een pion. De open stelling
bood echter toch nog tegenkansen.
Panc won een pion terug en zag vervolgens zijn remiseaanbod aangenomen. Daar mocht hij niet ontevreden
over zijn. Het eerste volle punt kwam
vervolgens op naam van Sjaak. Die
had als een volleerd ruiter zijn paarden

5,5 - 2,5
0,5
0,5
1
- 0
1
- 0
1
- 0
0,5 - 0,5
0
- 1
0,5 - 0,5
1
- 0
over het bord laten rennen en daarbij
twee pionnen buitgemaakt. Daarna
was het rustig uitspelen, stand 0,5-1,5.
Het volgende punt voor De IJssel viel
aan het vierde bord. Rien was hier met
een zwakke d6 pion uit de opening gekomen. Toen de tegenstander al te
gretig stukken aansleepte om die pion
te bedreigen, kwam hij met een ingewikkelde penning die een stuk tegen
een pion opleverde. Zijn tegenstander,
die door ging tot mat, kreeg daarna
geen kreeg daarna geen kans meer:
0,5-2,5. Gerard zorgde vervolgens
voor 0,5-3,5. Hij speelde een prima
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partij. Zijn tegenstander had nauwelijks

De IJssel 2 bezig aan de laatste loodjes.

tegenspel en werd steeds verder in het
defensief gedrongen. Daarnaast kwam
hij nog veel bedenktijd achter. Het was
wachten op de beslissende actie en
het geduld werd beloond. Met verlies
Ridderkerk 2
1482
1. Raymond de Moré
1419
2. Peter de Weerdt
1360
3. Günther van Riet
1479
4. Jeroen Dorrepaal
5. Jelle vd Berg
1556
6. Jan de Jong
1500
7. Bas Weber
1500
8. Piet Vos
1557

van zwaar materiaal in het verschiet
gaf zijn tegenstander op. Een gang
langs de borden gaf goede stellingen
te zien. Aad had twee verbonden vrijpionnen achter de zwarte pionnenstelling. Ook zijn tegenstander zou daar
echter met zijn vrijpionnen gevaarlijk
kunnen worden. Omdat remise het
kampioenschap betekende stelde Aad
dit voor en met de 1-4 was het kampioenschap binnen. Lotte speelde tegen
de op papier sterkste tegenstander
een dijk van een partij. Na een vroege
stukwinst kwam ze steeds beter te
staan. Tenslotte ging haar veel tijd gebruikende 65 jaar oudere tegenstander
- De IJssel 2
1610
- Mick vd Berg
1723
- Gerard vd Wouden
1687
- Leen Boonstra
1681
- Rien Duine
1635
- Aad vd Berg
1604
- Panc Vink
1504
- Sjaak in 't Veld
1684
- Lotte vd Wouden
1364

door de vlag: 1-5.
Ook Leen had ook een sterke avond.
Hier bezorgde een ver opgerukte vrijpion de tegenstander veel kopzorgen.
Te veel uiteindelijk, want het kostte
hem materiaal en vervolgens was de
buit snel binnen, 1-6. Kopman Mick
was als laatste klaar. Hij had al vroeg
in de partij drie pionnen veroverd,
maar zijn tegenstander wist toch nog
tegenkansen te creëren. Die moesten
eerst worden geneutraliseerd en
daarna werd de partij bekwaam binnengehaald. Eindstand: 1-7.
(Rien/Aad)
1
0
0
0
0
0,5
0,5
0
0

-

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

eindstand klasse 3A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Rtg
1637
1637
1513
1499
1540
1426
1421
1311

Mp
13
12
10
6
5
4
4
2

De IJssel 2 was duidelijk de sterkste in
deze derde klasse met alleen een onnodig gelijkspel tegen 3-Torens 2. Met
een superscore van 11 matchpunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mick vd Berg
Aad vd Berg
Rien Duine
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra
Sjaak in ’t Veld
Menno van Dijk
Arie Macdaniël
Panc Vink
Hans Kortrijk
Lotte vd Wouden

Ap
7
7
7
7
7
7
4
3
3
2
2

Bp
6,5
6
6
5,5
4,5
4
3
2,5
2,5
2
1,5

Mick werd dus teamtopscorer, maar
ondank zijn superscore toch net geen
topscorer in deze klasse. Dat werd
Arjen Drenthen van 3-Torens 2 met
een 100% score, 7 uit 7!. De plaatsen
2 t/m 4 werden hier vervolgens bezet

Bp
44
37,5
31,5
22,5
28
22
19
19,5

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

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

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

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

en 44 bordpunten, het hoogste aantal
in deze RSB competitie, werd De IJssel 2 kampioen. In totaal werden er 38
van de 56 partijen gewonnen, 12 werBrd
1,7
4,1
4,9
1,3
3,1
6,1
6,8
8,0
7,3
7,5
7,5

Rtg
1687
1604
1635
1723
1681
1684
1597
1588
1504
1584
1364

TPR
2000
1793
1688
1778
1617
1555
1624
1830
1646
1724
1605

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

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

7
8
6,5
6
4
5,5
4
x
3

8
6,5
7
4,5
4
5,5
4
5
x

den remise en slechts zes partijen
werden verloren. De persoonlijke resultaten mochten er dan ook zijn:

RaTg
1582
1488
1383
1552
1513
1504
1431
1554
1370
1379
1412

door Mick, Aad en Rien. Naast de
vaste teamleden had het team in Arie,
Panc en Lotte uitstekend presterende
invallers, samen goed voor 6,5 uit 8.
‘Een goede teamgeest en concentratie
op het juiste moment zorgden voor het

kampioenschap!’ aldus de tevreden
teamleider Rien Duine. Die zeker zelf
ook een pluim verdient vanwege de
uitgebreide info die hij steeds voor de
wedstrijden aan de teamleden toezond. (Aad)

tweede kampioenschap de ijssel 2
Het op 27 maart veroverde kampioenschap was het tweede kampioenschap in de geschiedenis van De IJssel 2. Het
eerste kampioenschap was in 2000, eveneens op 27 maart. Het team bestaande uit Jeroen Eijgelaar, Menno van Dijk,
Leen Boonstra, Sjaak in ’t Veld, Gerard van der Wouden, Aad van den Berg, Hendrik Spee en Rien Duine klopte toen
concurrent Moerkapelle 2 met 4,5-3,5. Het was toen voor het eerst dat De IJssel 2 de 2e klasse bereikte. Daaraan
kwam in 2003 een einde, maar een tweede plaats in de 3e klasse in het jaar daarop was goed genoeg voor terugkeer
naar de 2e klasse. Dit herhaalde zich in 2009/2010, maar het was van korte duur want in 2011 opnieuw degradatie
naar de 3e klasse en nu, een jaar later, weer terug dus.
9
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oorkonde voor arie macdaniël
Op 18 februari 1986 speelde Arie Macdaniël, op dat moment net 18 jaar oud
en sinds kort lid van De IJssel, zijn
eerste wedstrijd voor De IJssel aan het
laatste bord van het tweede team
(Frans Dubois, Henk Kolhoff, Piet van
Hees, Peter de Jong, Teus Boere,
Henk de Wee, Co Scheepers) tegen
het vijfde van SO ’81. De IJssel 2 was
een jaar eerder dankzij een tweede
plaats in de voorgaande competitie gepromoveerd naar de 3e klasse en
moest alle zeilen bijzetten om zich te
handhaven. Dat lukte niet en ook Arie
die de twee laatste wedstrijden meespeelde kon geen positieve bijdrage
leveren. Bij die twee wedstrijden bleef
het voorlopig. Arie moest in militaire
dienst en twee jaar later in 1989
meldde hij zich weer als lid en werd ingelijfd in het toen voor het eerst aan de
competitie deelnemende derde team.
Na een seizoen in het derde, waar hij
met 5 uit 6 teamtopscorer werd, en
één in het tweede team kwam er een
voorlopig einde aan zijn schaakactiviteiten.
Die werden zeven jaar later, in 1998,
weer opgepakt. Hij maakte zijn rentree

in De IJssel 2 en
werd teamleider van
De IJssel 3. Na vervolgens een succesvol seizoen in het
derde, opnieuw topscorer en promotie
van De IJssel 3 naar
de 3e klasse, weer
terug naar het
tweede. Dat leidde in
de periode 2000 tot
2005 tot 26 wedstrijden met De IJssel 2
Op de voorgrond Arie bezig aan zijn 100e RSB-wedstrijd.
in de 2e klasse.
Door de versterking
van De IJssel aan de
top werd het daarna
32 gespeeld voor de 2e klasse, 49
vooral De IJssel 3 met daarnaast veelvoor de 3e klasse en 19 voor de 4e
vuldige invalbeurten in het tweede
klasse. Hiervan 56 voor De IJssel 2 en
team. Opnieuw was hij teamleider en
44 voor De IJssel 3 met een totaal
speler van het derde toen het in 2010
score van 48,5 punten. In de bijna vijfdankzij een tweede plaats de inmidtigjarige historie van De IJssel is hij het
dels verloren positie in de 3e klasse
twintigste lid dat deze mijlpaal bereikt.
heroverde. Als invaller in het tweede
Ter gelegenheid hiervan ontving hij uit
team speelde hij op 17 februari in Berhanden van voorzitter Gerard van der
kel en Rodenrijs tegen 3-Torens 2 zijn
Wouden op de clubavond van 27 fe100e RSB-wedstrijd.
bruari een oorkonde als waardering
Van deze 100 wedstrijden werden er
voor zijn inzet en prestaties. (Aad)
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ijsseljeugd klopt messemaker
Maandag 26 maart vond weer de halfjaarlijkse wedstrijd plaats tussen de
schaakjeugd van De IJssel en die van
Messemaker. Deze keer was De IJssel
in Moordrecht gastheer. ‘De thuisclub
wist 21 schakertjes op de been te brengen, Messemaker kwam met maar liefst
29 kinderen opdagen, dus in aantal
deelnemers had Messemaker al bij
voorbaat gewonnen. Dat gold echter
niet voor de echte wedstrijd. Hoewel de
Messemaker-spelertjes op de heenreis
vol zelfvertrouwen waren, hadden ze
gewaarschuwd moeten zijn. Weliswaar
had Messemaker in de afgelopen 3,5
jaar nog nooit van De IJssel verloren,
maar bij de laatste thuiswedstrijd in
Gouda (november 2011) was het al een
gelijkspel geworden (waarmee Messemaker toen nog in haar handen mocht
knijpen), een teken dat de Moordrechtse jeugd niet te onderschatten
was’ aldus Messemaker jeugdleider
Peter Scheeren op de website. Daar
kreeg hij gelijk in, want De IJssel trok
uiteindelijk met 11-10 aan het langste
eind. Op de topborden had De IJssel
groot overwicht en scoorde vijf uit zes

met winstpartijen van Niels Twigt, Tobias
Lipschart, Storm Revet, Martijn van
Noort en Jent Imelman. Alleen clubkampioen Harm Hoogeveen aan het eerste
bord verloor zijn partij. Als excuus voor
Messemaker gold dat hun sterkste
jeugd op de donderdagafdeling zit en
dus niet van de partij was. Daarentegen
deden echter bij Messemaker de acht
minsten niet mee terwijl bij De IJssel
aan de laatste borden ook de nog maar
recent met schaken gestarte jeugd aanschoof. Op de vijftien overige borden
ook nog eens zes
punten voor De
IJssel dankzij
winstpartijen van
Jeroen Pons, Rijk
Revet, Max van
Vuuren, Pascal
Admiraal, Joppe in
’t Veld en Luuk
Hoogeveen.
Jeugdleider Gerard van der Wouden was trots op
het succes van zijn
pupillen. ‘Na een

droeve week vanwege het overlijden
van mijn moeder was dit een heerlijke
afleiding. Nog nooit is het gelukt om de
massakamp van het grote Messemaker
te winnen. Tot mijn grote verbazing
balde onze schaakjeugd ditmaal zijn
vuist en ging de winst verdiend naar
Moordrecht. Los van het goede resultaat is het genieten dat zowel Messemaker als De IJssel een bloeiende
jeugd afdeling hebben waar we in de
toekomst nog veel plezier aan gaan beleven.’ (Aad)

jeugdtoppers op het pk van de rsb
Zeven jeugdspelers van De IJssel
waren van de partij bij de persoonlijke
jeugdkampioenschappen van de Rotterdamse Schaakbond op zaterdag 14
januari waar in diverse leeftijdsklassen
werd gestreden om de titels van 2012.
Categorie B telde zeven jongens en
twee meisjes. Een van die twee meisjes was Lotte van der Wouden. Zij
stuitte op forse tegenstand, maar verspeelde daarnaast door blunders ook
wel wat punten. Van haar verloren partijen tegen Steven Fleuren en Michael
van der Voorden, beiden met een beduidende lagere rating, moet zij ongetwijfeld meer hebben verwacht. Het
bleef bij drie remises en een punt voor
een bye. Met In totaal 2,5 uit 6 eindigde zij met de evenmin goed op
dreef zijnde voormalige IJsselspeler
Bernard Evengroen op een gedeelde
zesde plaats. Zij werd ook geen meisjeskampioen want haar concurrente
Villa Siu van Spijkenisse scoorde een
punt meer. De eerste plaats was met

6 uit 6 voor Daniel Zevenhuizen eveneens van Spijkenisse.
In categorie C bij de 19 deelnemers
twee jeugdspelers van De IJssel, Marten Evengroen en Harm Hoogeveen.
Beiden eindigden in de middenmoot
en dat was geen slechte prestatie.
Voor beiden driemaal winst en voor
Harm daarnaast ook nog een halfje.
Zijn vijftig procent score, 3,5 uit 7, was
goed voor een negende plaats net een
plaats hoger dan Marten die op een
gedeelde tiende plaats eindigde. Kampioen werd hier Ricky Schaap van
Spijkenisse met 6 uit 7.
Neal Twigt had het in de D-categorie
beduidend zwaarder dan vorig jaar bij
categorie E. Dankzij winst in de laatste
twee ronden ontliep hij de laatste
plaats en eindigde met 3,5 uit 9 als
23e van de 30 deelnemers. Door minder snel te spelen had hij nog wel wat
hoger kunnen eindigen, vond jeugdleider Gerard van der Wouden.
De eerste plaats was hier voor de
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kampioen van de E-categorie 2011,
Kevin Nguyen, een telg van Klim-Op
en inmiddels ook actief bij Charlois Europoort, met 8 uit 9.
In categorie E was Martijn van Noort
de enige vertegenwoordiger van de
IJssel bij de 25 deelnemers. Met driemaal winst uit zijn zeven partijen eindigde hij in de middenmoot, op een
gedeelde 15e plaats.
Categorie F telde 11 deelnemers,
waaronder van De IJssel Tobias Lipschart en Bink Revet. Van zijn zes partijen wist Tobias er twee te winnen en
eenmaal, tegen Bink, werd het remise.
Voor Bink was dit het enige halfje. Beiden kregen nog wel een punt extra
omdat zij een ronde geen tegenstander hadden. Met 3,5 punten werd Tobias daarmee zesde en Bink moest het
doen met 1,5 punt en de laatste plaats.
Winnaar met 7 uit 7 werd Djad Maes
van Spijkenisse, vorig jaar ook al eerst
in categorie G.
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jongste jeugd geeft goed partij op rsb jck
Zaterdag 31 maart deed ook De IJssel
met een team mee aan het RSB
jeugdkampioenschap voor clubteams
in categorie E (deelnemers geboren na
2001). En alleen dat is al bijzonder
want daaraan doen normaliter alleen
de grote schaakclubs aan mee. Voor
elk team spelen steeds vier spelers.
Voor De IJssel waren er vijf van de
partij, Tobias Lipschart, Martijn van
Noort, Bink en Rijk Revet en Pascal
Admiraal. Op de onderste borden werd
telkens gewisseld, zodat iedereen een
paar wedstrijden meespeelde.
Er waren negen deelnemende teams
en dat betekende dat er elke ronde
een team geen tegenstander had en
dus automatisch een 4-0 score kreeg.
Uiteindelijk wist het IJsselteam twee
wedstrijden te winnen. Het eerste team
van Messemaker werd met 2,5-1,5
verslagen en het derde van Klim-Op
met 3-1. Ook tegen Messemaker had
het eigenlijk 3-1 moeten worden, maar
Tobias zette zijn tegenstander pat in
plaats van mat.
Absolute topscorer was Martijn die
De resultaten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klim-Op 1
Spijkenisse 1
RSR Ivoren Toren
Klim-Op 2
Spijkenisse 2
De IJssel
Messemaker 1
Klim-Op 3
Messemaker 2

mp
14
12
11
9
6
6
4
4
4

bp
26
22
19,5
18
13
13
11
9,5
8

bijna alle wedstrijden won. Alleen
tegen het sterke team van Klim-Op, de
latere winnaar, moest hij een verlies incasseren. Maar ook in die partij kon hij
lang tegenstand bieden. Een prima
prestatie dus. En goed voor de teamtopscorersbeker. Ook de andere spelers hadden een mooie schaakmiddag.
Tobias, die 1,5 punt scoorde, speelde
alle wedstrijden aan het eerste bord en
moest constateren dat je aan dat bord
sterke tegenstanders krijgt. Bij zijn tegenstanders, o.a. de nummers 1, 3, 4
en 5 van het persoonlijke kampioenschap E-categorie van dit jaar. Als je
zelf nog categorie F bent is dat een
zware opgave. Eenmaal winst was er
voor Bink en Rijk en Pascal speelde
eenmaal remise. Voor hen was het
hun debuut op een echt schaaktoernooi en daar konden ze best tevreden
over zijn.
Het team van De IJssel eindigde uiteindelijk op de gedeelde vijfde plek,
nog net boven de teams van het grote
Messemaker uit Gouda. (Mick/Aad)

1
xx
0
1
1
0
0
0
0

2
4
xx
1
0
1
0
0
0

3
3
xx
2
1
1,5
1
0

4
3
3
2
xx
0
1
1
0

5
4
4
3
4
xx
0
0

6
4
3
2,5
3
xx
1,5
1
-

Zesde plaats voor vlnr: Pascal, Bink, Rijk,
Tobias en Martijn.

Tobias in actie aan bord 1.
7
4
4
3
2,5
xx
1
2,5

8
4
3
4
3
3
xx
1,5

9
4
4
4
4
1,5
2,5
xx

gt
4
4
4
4
4
4
4

ijsselschakers in actie
In de wedstrijd tussen Spijkenisse 3 en
De IJssel 3 op 13 januari trof Ton van
Smirren aan bord drie Daan van Wijngaarden een speler met maar liefst
579 ratingpunten meer achter zijn
naam, 1865 tegen 1286 van Ton. Een
walk-over zou je op voorhand zeggen,
maar dat werd het niet. Ton gaf prima
partij. Hieronder deze partij met commentaar van de redactie en Fritz.
Ton v.Smirren-Daan v.Wijngaarden
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 Le7
5.Lg5 0–0 6.Lxf6 Lxf6 7.e3 Pc6 8.Le2
b6 9.0–0 La6 10.cxd5 Lxe2 11.Dxe2
exd5 12.Tfc1 Pe7 13.a4 c6 14.b4 Dd6
15.Tab1 Tfc8

Wit heeft goed gespeeld en op dit moment het beste van het spel. De kan-
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sen liggen op de damevleugel. 16.g3?
Jammer, een onnodige verzwakking.
Zetten als Dd3 (het paard kan dan
naar e2) of a5 lijken betere keuzes.
16...Tc7 17.e4? Om c5 te verhinderen
lijkt het wegspelen van het paard naar
e1 een betere oplossing. De pion op
d4 wordt nu vroeger of later een aanvalsobject voor zwart. 17…dxe4
18.Pxe4 De6 19.Dd3 [19.b5?]
19...Tac8 20.Tb2 Een zinloze zet, na
Pd5 kan de toren niet naar c2. Nog
steeds lijkt b5 de beste keuze. 20…
Pd5 21.Pxf6+ Dxf6 22.Kg2 Dg6? Een
merkwaardige keus van Zwart, het toelaten van dameruil. 23.Dxg6 hxg6
24.Pe1 Te8 25.Kf1 Te4
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Arie de Jong-Justin Jacobse
Een Weens gebakje, recept Bengt Larsen
1 e4, e5 2. Pc3, Pc6 3. g3 Larsen
heeft zich met deze speelwijze, in
plaats van 3. f4, nogal bezig gehouden.
3…Pf6 4. Lg2 Lc5 5. d3 d6 6. Pa4
Lb6 7. Pxb6 axb6 8. Lg5 h6 9. Lxf6
Dxf6 10.Pe2 Lg4 11.Dd2 Lxe2
12.Dxe2 Pd4 13.Dd1 h5

Hoe kan Wit verlies van de d pion nog
voorkomen? 26.Tc4 is een oplossing.
26.Td1? Dit niet, want wat te doen na
26...Pc3 27.Ta1? Een optie was nu
misschien nog 27.Tc1 Pxa4 28.Td2 b5
29.Pf3 f6 30.Tdc2 27...Txd4 Weg pion
en nu wordt het lastig. Wit slaagt er
nog wel in wat aanvalskansen te creëren, maar Zwart verdedigt zich bekwaam. 28.Pf3 Td6 29.Tc2 Pe4
30.Te2 Pf6 31.Tae1 Kf8 32.Pg5 Td8
33.f4 Tcd7 34.h4 Td1 35.Te7
[35.Tc2?] 35...Txe1+ 36.Kxe1?? Ook
na 36.Txe1 is het lastig voor Wit, maar
nu is het gelijk uit. 36...Te8 37.Txe8+
Kxe8 38.Kd2 Pd5 39.b5 cxb5
40.axb5 Pc7 41.Kd3 Pxb5 42.Kc4
Pc7 43.Pe4 Ke7 44.Pc3 Ke6 45.Kb4
Pd5+ 46.Pxd5 Kxd5 47.Kb5 a5
48.Ka4 Kc4 49.g4 b5+ 50.Kxa5 (0–1)
De tweede partij is afkomstig van de
eerste wedstrijd van De IJssel 1 tegen
Erasmus 2 op 10 oktober 2011. Het betreft de partij aan bord drie tussen Arie
de Jong (1741) en Justin Jacobse
(1902). De partij is overgenomen uit ‘De
Lof der Zotheid’ het clubblad van Erasmus. Het commentaar is van de witspeler, tevens hoofdredacteur van dit blad.

Uit deze rustige opening is een gelijkwaardige stelling ontstaan. Wit was
zich hier terdege bewust van de
zwarte mogelijkheden: op de h- of de
a-lijn, namelijk drukzetten met verdubbelde torens. Het strategische witte
plan is daarentegen: afruilen van alle
stukken. 14.c3 Pe6 15.Df3 Dxf3
16.Lxf3 h4 17.Lg4 Pc5 Wit moet hier
beslissen hoe d3 te dekken. Zowel
Ke2 als Kd2 komen in aanmerking.
Goed rekenwerk doet kiezen voor Ke2,
ondanks een mogelijk Pa4, maar Wit
meende zijn plannen te kunnen doorzetten. Dus: 18.Kd2 Later toch spijt
van. 18…Ke7 19.b4 Pe6

20.Lxe6 Indachtig de gedachte strategie…, maar hier had Wit 20. h3 moeten doen om Zwart geen h-lijn spel te
geven, want in dat laatste scenario
staat de koning wèl verkeerd op d2!
20….Kxe6
Zwart staat nu beter. 21.a3 Wit dacht
hiermee de zwarte aanvalsplannen te
kunnen opvangen. Dat zou ook zo zijn
geweest, mits de koning op e2 had gestaan…21…hxg3 22.fxg3 Th3 De partij lijkt uit, Wit komt dat ene tempo om
pionverlies te voorkomen, tekort.
23.Kc2 Met 23.Ke3 had Wit nog lang
tegenstand kunnen bieden: 23…Tah8
24.a4 Txh2+ 25.Txh2 Txh2+ 26.a5
bxa5 27.bxa5 Tg2 28.Kf3 Tc2 29.c4
Tb2 30.g4 Kf6 31.a6 bxa6 32.Txa6
Tb6 33.Ta7 c6 34.g5+ Kg6 35.Td7
Kxg5 36.Txd6 f6 37.Td7 en Zwart
moet nog hard aan het werk. 23…
Tah8 24.Tag1 Txh2+ 25.Txh2 Txh2+
26. Kb3 Td2 27.Kc4 b5+ 28.Kxb5
Txd3 (0-1) Nu gaat een tweede pion
nog verloren. Reden de koning om te
leggen. Verder spelen is als vechten
tegen de bierkaai. Hoe zo’n gevecht er
ook mag uitzien!

favorieten op koers voor zilveren dame
Het 47e toernooi om de Zilveren Dame
startte net als
de voorgaande
editie met 38
deelnemers.
Die werden bij
aanvang gesplitst in twee
groepen met
1500 als ratinggrens. Dit resulteerde in 16
deelnemers

voor de A-groep en 22 voor de Bgroep. Al na de eerste ronde hield
Panc Vink, met 1504 net boven de ratinggrens, het voor gezien in groep A:
‘Ik wil naar groep B, anders doe ik niet
meer mee’. Dat werd gehonoreerd en
omdat het ook Ronald Mandersloot na
de tweede ronde afhaakte, sloot groep
A de derde ronde af met 14 deelnemers, waarvan er weer 6 terugkeerden
naar groep B voor een marginale kans
op de Hoekveldtrofee.
De favorieten, Henk-Jan Evengroen,
Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en
Frank Visser morsten hier en daar wat
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punten, maar haalden allen gemakkelijk de finalegroep. Titelverdediger
Henk-Jan bezorgde zichzelf door de
eerste ronde afwezig te zijn een extra
handicap. Met vervolgens tweemaal
een 9-0 tegen Sjaak in ’t Veld en Leen
Boonstra maakte hij al veel van zijn
achterstand goed. Ook voor Hans
tweemaal 9-0. Hij pakte alle punten
tegen Gerard van der Wouden en
kreeg er vervolgens negen van Ronald
Mandersloot cadeau. In de derde
ronde hield de goed op dreef zijnde
Moerkapellenaar Kevin Bakker hem in
alle partijen op remise en dat bete-

IJsselschaak 94
kende 4,5 verliespunten. Pim kwam in
de eerste ronde tegen Rien Duine met
7-2 goed weg. In de uurpartij ontsnapte hij met een stuk achter met remise. Ook tegen Mick van den Berg
moest hij alle zeilen bijzetten. Tweemaal remise en dankzij winst bij het
snelschaken toch een 5,5-3,5 overwinning. In de derde ronde tegen Ad Multem bleef het verlies beperkt tot een
enkel punt, remise bij het snelschaken.
Favoriet nummer vier, Frank, liep de
meeste averij op. Tegen Moerkapellenaar Christiaan Noorland kwam hij in
de eerste ronde met 7-2 goed weg.
Tegen de niet geplaatste favoriet Léon
Jacobse had hij minder geluk. Tweemaal remise en verlies bij het snelschaak leidde tot een 3,5-5,5 verlies.
In de derde rond bleef het verlies
tegen Mick beperkt tot de drie punten
voor de 20-minuten partij. Met vier tot
zes punten achterstand moet er in de
laatste drie ronden wel aan de weg
worden getimmerd. Léon deed het een
stuk beter. Naast de winst tegen Frank
nog tweemaal honderd procent, tegen
Christiaan Noorland en Sjaak in ’t
Veld, goed genoeg voor een op dit moment gedeelde tweede plaats. Of de
drie overige deelnemers aan de finalegroep, Kevin Bakker, Ad Multem en
Rien Duine nog een rol kunnen spelen
is afwachten. Hun achterstand is inmiddels al fors. Kevin, die ook tegen
Ad vijftig procent scoorde en met 9-0
won van Arie Macdaniël, heeft van hen
de beste papieren. Rien dankte zijn finaleplaats aan het feit dat Mick vanwege vakantie een aantal ronden niet
kan deelnemen. Christiaan Noorland
haalde de finalegroep net niet. Hij trof
het niet met Frank en Léon als tegenstanders en ondanks de 9-0 tegen Aad
van den Berg kwam hij een punt te
kort. Leen Boonstra had na de 4-5
tegen Mick en een 5,5-3,5 tegen Rien
een goed resultaat in de laatste ronde

nodig. Tegen Henk-Jan zat dat er niet
in. Voor de overige drie viel er al na de
tweede ronde weinig meer te halen.
Zowel Arie Macdaniël als Gerard van
der Wouden misten de tweede ronde
en dat was na hun 9-0 verlies in de
eerste ronde fataal. Aad van den Berg
verloor behalve tegen Christiaan ook
nog de enige partij die Ronald Mandersloot wel speelde met 7-2. Het leidde
in de derde ronde tot een rapidonderonsje waarin Gerard en Arie de punten
verdeelden. Aad sloot af met de twee
schamele punten en start derhalve de
vierde ronde in groep B onderaan de
ranglijst.
In de B-groep
wordt vanaf
de eerste
ronde gestreden om de
Hoekveldtrofee. Na de
derde ronde
komen daar
de afvallers
van de A-groep bij. Die moeten dan in
de achtervolging om de koplopers te
achterhalen. Vorig jaar lukte dit Leen
Boonstra op het nippertje. Of dat dit
jaar eveneens het geval zal zijn is nog
maar de vraag. Koploper Jan van den
Dorpel verspeelde na zijn 9-0 tegen
Casper de Pijper en zijn 7-2 tegen
Bastiaan Rietveld en Arie Macdaniël jr
nog maar vier puntjes. Zijn naaste concurrenten zijn na de derde ronde Stefan Lipschart en Aad van der Meer.
Stefan won nipt, 5-4, van Frans Dubois
en ruim, 9-0, van Marian Schoonerwoerd, maar verspeelde de nodige
punten met een 3-6 nederlaag tegen
Judie van Eck. Voor Aad was er een
goede start met een 9-0 tegen Peter
Koolmees, maar vervolgens tweemaal
een nipte nederlaag, tegen zowel Arie
Macdaniël jr als Marten Evengroen
werd het 4-5. Arie, die in de eerste

ronde Willem Schouten met 9-0 klopte
is ondanks het puntenverlies tegen de
koplopers nog niet uitgeschakeld. Dat
geldt zeker ook voor Marten, ook hij
scoorde negen punten tegen Willem
en met het goede resultaat tegen Aad
is hij nog lang niet kansloos. Dat geldt
eveneens voor de Schoonhovense veteraan Cees Kaijser. Twee nipte zeges
tegen Teus Boere en Waddinxvener
René Kleiweg en een wat ruimere
tegen Panc Vink zijn goede resultaten.
Met negen punten of meer achterstand
zijn de podiumplaatsen niet uit zicht,
maar dan moet er wel veel gewonnen
worden. Ergo minimale kansen voor
Casper de Pijper, Frans Dubois, Frank
Penders, Panc Vink en René Kleiweg.
Voor Casper was er na een goede start
met 9-0 tegen Ton van Smirren en het
omgekeerde resultaat tegen de koploper in de derde ronde een 5-4 zege
tegen Frans in een duel waarin er meer
niet dan wel geschaakt werd. Voor
Frans ook een 4-5 tegen Stefan en een
5-4 tegen Lotte van der Wouden. Frank
was met vakantie in Zuid-Amerika,
maar begon de derde ronde goed met
een 9-0 tegen Peter Koolmees. Panc
startte vanaf ronde twee in groep B,
maar na een 9-0 tegen Bastiaan, was
Cees Kaijser hem in ronde drie de
baas. Voor René Kleiweg, die een
ronde miste, zoals eerder vermeld,
tweemaal een 5-4 zege. Aan de staart
van de ranglijst in deze groep, behalve
de afgedaalde A-groepers, de deelnemers die mede vanwege afwezigheid
(Teus Boere, Judie van Eck, Maikel Terlouw, Jan Vink, Lotte vd Wouden), fikse
verliespartijen (Peter Koolmees, Bastiaan Rietveld, Willem Schouten) of beiden (Ton van Smirren, Marian
Schoonerwoerd) nog maar weinig punten scoorden. Van hen boekten Marian
met haar 9-0 tegen Peter en Ton met
zijn zeven punten in een rapiddriekamp
nog het beste resultaat. (Aad)

De stand na de 3e ronde:

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

Groep A
Hans
Leon
Pim
Henk-Jan
Kevin
Frank
Ad
Rien
Groep B
Jan
Stefan
Aad
Arie
Marten

te

vd
vd

60

20

5

Lodeweges
Jacobse
Lintelo
Evengroen
Bakker
Visser
Multem
Duine

10
10
8
8
8
10
6
6

7,5
4,5
7,5
6
6
4,5
4,5
1,5

5
6
5
4
4
2
4
4

Dorpel
Lipschart
Meer
Macdaniel jr
Evengroen

12
6
4
8
8

9
9
9
3
3

2
2
4
5
3

14

afw

2

2

tot
22,5
20,5
20,5
20
18
16,5
14,5
11,5
23
17
17
16
16
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cees
Casper
Frans
Frank
Panc
Rene
Mick
Christiaan
Judie
Gerard
Leen
Ton
Marian
Teus
Lotte
Arie
Bastiaan
Maikel
Sjaak
Jan
Peter
Willem
Aad

de

vd
v
vd
v
vd

in 't

vd

Kaijser
Pijper
Dubois
Penders
Vink
Kleiweg
Berg
Noorland
Eck
Wouden
Boonstra
Smirren
Schoonderwoerd
Boere
Wouden
Macdaniel
Rietveld
Terlouw
Veld
Vink
Koolmees
Schouten
Berg

60

20

5

10
4
8
4
4
4
6
4
4
0
4
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

15

afw

4
2
4
2
2
2
4
4
2
2
2

tot
15
14
13
13
12
12
11,5
11
10
10
9,5
9
8
8
8
8
7
7
6
6
3
2
2
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geen succesvol seizoen voor viertal
Voor het eerst sinds de start van de
viertallencompetitie in 2007 eindigde
het viertal van De IJssel niet bij de eerste drie. Het feit dat de vaste topscorer
Sjaak in ’t Veld slechts twee wedstrijden van de partij kon zijn speelde
ongetwijfeld een rol. De speeldata
overlapten sterk met die van De IJssel 2 en dat ging voor. Er waren invallers voldoende, maar een ongelukkig
invalbeleid was er debet aan dat in de
laatste wedstrijd geen speelgerechtigde invaller meer beschikbaar was.
In de laatste drie wedstrijden, waarin
ook nog twee kampioenskandidaten
moesten worden bestreden, ging het,
als eerder in deze competitie, evenmin
van leien dakje.

koploper erasmus te sterk
Erasmus was op dat moment tot nu

1.
2.
3.
4.

gelijk gemaakt, en door gedwongen
afruil van een toren op de eerste rij
ook nog eens de lange rokade. Zijn tegenstander trok ten aanval maar door
secure verdediging van Frans bleek
dat nog niet zo eenvoudig te zijn.
Frans bood uiteindelijk na lang spelen
remise aan wat werd aangenomen,
0,5-2.
Inmiddels was Sjaak met het loperpaar en zonder zijn geliefde paarden
in het eindstadium van zijn partij. Een
goed doorgerekende afruil leverde
hem toen een kwaliteit op en vervolgens kon hij naar winst afwikkelen,
1,5-2,5.
Dankzij deze “nederlaag” konden wij,
aldus teamleider Ton, het zwaar bewaakte gebouw Arcadia waar Erasmus speelt, vervolgens zonder
problemen verlaten. (Ton/Aad)

Erasmus

1501

-

De IJssel

1481

3

- 2

Alik Tchavelachvili
Peter Hurkmans
Rens Hesselmans
Harry Nefkens

1642
1487
1411
1465

-

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

1684
1475
1479
1286

0
1
0,5
1

-

verdienstelijke puntendeling
tegen sliedrecht
Voor het viertal was op 5 maart de
vijfde plaats nog het hoogst haalbare
in deze competitie. In de wedstrijd
tegen Sliedrecht ging voor hen dus
qua resultaat alleen om ‘de eer’. Anders was het bij de tegenstander, die
hadden bij winst nog een minimale
kans op het kampioenschap. Omdat
de vaste krachten, Lotte van der Wouden en Sjaak in ’t Veld, meespeelden
bij De IJssel 2, maakte Stefan Lipschart als invaller zijn RSB-debuut bij
De IJssel.

1.
2.
3.
4.

toe nog steeds ongeslagen in de viertallencompetitie maar dat gaf het IJsselteam in de confrontatie op
23 januari volgens teamleider Ton van
Smirren om een of andere reden meer
kracht. Niet bij hem zelf echter, want
hij speelde zijn slechtste partij ooit. In
zijn “BLACKOUT opening” , met zwart
dus, werd hij in 9 zetten mat gezet, al
heel snel 0-1 dus. Ook het andere
teamlid uit Schoonhoven ging in de
fout. Aad kwam in een goede scherp
opgezette partij in een lastige positie
door het slaan van een schaakfiguur
van zijn tegenstander met het verkeerde stuk. Met nog beide een dame
en een toren op het bord waarbij de
pionnen geen dreiging meer vormde
werd het vonnis geveld, 0-2. Ook
Frans had het heel erg lastig. Zijn
korte rokade werd lange tijd onmo-

Het eerste punt viel aan het eerste
bord. Aad was daar bezig aan een
goede partij, maar dat zag er beduidend minder rooskleurig uit toen er
een vol stuk de mist in ging. Maar wellicht gespannen door de kampioenskansen gaf zijn tegenstander wat later
hiervoor een dikke ronde toren terug.
Aad kon vervolgens afwikkelen naar
een gewonnen stelling en dus 1-0. Ton
haalde daarna de tweede winstpartij
binnen. Het schijnbare verlies van een
ongedekte centrumpion mondde uit in
een tegenaanval die een toren tegen
paard en pion opleverde. Daarbij ver-

De IJssel

1389

-

Aad vd Meer
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Ton v Smirren

1475
1479
1316
1286

- Peter Vis
1614
- Jan Veenis
1506
- Andre v Dieën
1499
- Jan Willem Kraayeveld
1324
per de Pijper was derhalve niet speelgerechtigd.
Een goed resultaat zat er na 2,5 uur
speeltijd gezien de stellingen op de
borden zeker in. Toen ging het mis bij
Ton. In een kansrijk eindspel met elk
een toren plus loper liet hij zijn toren in
staan. Daarmee was de winst in de
wedstrijd vrijwel verkeken, want zowel
Aad als Frans wisten niet verder te
komen dan remise. Als Casper zou
winnen was echter voor het gevoel
toch de eer gered. Hij speelde een

gelijkspel tegen shah mata,
maar toch geen punten
Laatste tegenstander van het viertal in
deze competitie was het onderaanstaande Shah Mata. Gezien de
krachtsverhoudingen dus goede kansen op een positief resultaat. Er was
echter één maar, het IJsselviertal bestond eigenlijk uit drie spelers. Gedurende een seizoen mogen er slechts
zeven spelers meedoen en vier van
hen waren juist op de speelavond 27
maart niet beschikbaar. Invaller Cas-

Sliedrecht

1486

16

1
0
0,5
0

kreeg hij ook nog een met twee torens
bezette openlijn. Mat bleek niet meer
te pareren, 2-0. Een enkele remise
was dus goed voor de winst van de
wedstrijd. Dat halfje kwam niet van
Frans. Hij werd door zijn geroutineerde
tegenstander kansloos van het bord
geschoven, 2-1. Het moest dus komen
van de laatste partij. Hier had Stefan al
in de beginfase een belangrijke centrumpion verspeeld. Hij wist lange tijd
verder nadeel te voorkomen, maar belandde uiteindelijk toch in een niet
meer te houden eindspel. Einduitslag
derhalve 2-2. (Ton/Aad)
2

- 2

1
0
0
1

-

0
1
1
0
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prima partij en met nog een kwartier
op de klok wist hij de dame van zijn tegenstander in te sluiten en te veroveShah Mata
1369

ren. Hij moest daarna nog door tot
mat, maar dat was geen probleem.
Helaas ontdekte ook de competitielei- De IJssel
1413

1.
2.
3.
4.

-

Gerard Groen
Gerard Blom
Jos de Rooij
Marcel Batist

1577
1426
1104

Aad vd Meer
Frans Dubois
Ton van Smirren
Casper de Pijper

der dat hij niet speelgerechtigd was en
werd de einduitslag dus geen 2-2,
maar 3-1 voor Shah Mata. (Ton/Aad)
3
- 1

1475
1479
1286

0,5
0,5
1
1

-

0,5
0,5
0
0*

* reglementair, oorspronkelijk 0-1
eindstand klasse viertallen A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Erasmus
Sliedrecht
De Willige Dame
RSR Ivoren Toren
HZP Schiedam
De IJssel
Papendr./Alblasserdam
Shah Mata
IJsselmonde

Rtg
1483
1438
1385
1352
1371
1424
1333
1336
1265

Mp
15
13
12
8
8
5
5
3
3

Bp
21,5
21
20
18
15
15
13
10,5
10

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

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

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

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

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

6
2,5
2
3
0
2,5
x
3
3
1

7
2,5
3,5
2,5
3,5
2
1
x
2
2

8
3
3
3
4
2,5
1
2
x
3

9
3,5
3
2,5
4
3
3
2
1
x

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

Aad vd Meer
Frans Dubois
Lotte vd Wouden
Ton van Smirren
Hans Kortrijk
Sjaak in ’t Veld
Casper de Pijper
Stefan Lipschart

Ap
8
7
4
8
1
2
1
1

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

Brd
1,4
2,9
3,8
3,0
1,0
1,0
4,0
3,0

Rtg
1475
1479
1364
1286
1584
1684

TPR
1573
1355
1478
1243
1538
1502

RaTg
1528
1355
1285
1435
1107
1502

1316

1219

1508

Aad had de sterkste tegenstand, maar behaalde desondanks de meeste punten. Hij werd dus topscorer. Maar ook Lotte
boekte met haar 3 uit 4 een resultaat dat er zijn mocht. Zij waren de enige teamleden waar de TPR de rating overtrof. (Aad)

lotte van der wouden naar nk
Op paaszaterdag 7 april was Lotte van
der Wouden van de partij als deelneemster aan de halve finale van het
Nederlands Kampioenschap B-jeugd
meisjes in Amersfoort. Plaatsing voor
het jeugd NK was tot dit jaar alleen
mogelijk via de regionale kampioenschappen. Voor de meisjes categorie A
en B werd hier voor het kampioenschap van dit jaar van afgeweken.
Kandidaten konden zich rechtstreeks
aanmelden bij de KNSB. De zes
hoogst geplaatsten werden direct geplaatst voor het NK en van de overigen
konden vier deelneemsters zich
kwalificeren via een halve finale. Voor
meisjes B meldden zich acht deelneemsters, die verdeeld over twee
poules de strijd aan gingen om de
twee eerste plaatsen in iedere poule.
Het thuisfront kon de partijen live via
internet volgen.

Tegenstandster van Lotte in de eerste
ronde was Brenda Knuyt van HMC
Den Bosch. Met een rating van 1179
was zij de laagst genoteerde van het
viertal. Reeds na vier zetten ging zij in
de fout. Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5
Pf6 4.Pc3 speelde zij 4…d5? en dat
kostte na 5.exd5 Pxd5 6.Lxc6 bxc6
7.Pxe5 niet alleen een pion maar leverde ook nog eens een slechte stelling met een dubbelpion op. Dat
voordeel gaf Lotte niet meer weg, de
stukken werden afgeruild en het resterende eindspel werd bekwaam binnen
gehaald.
In de tweede ronde moest zij aantreden tegen Villa Siu van Spijkenisse.
Die had net als Lotte meegedaan aan
de PK van de RSB en was daar twee
plaatsen hoger geëindigd na o.a. een
overwinning tegen Bernard Evengroen. Een gevaarlijke tegenstandster
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dus, maar gezien de ratings was Lotte
ook hier met haar rating van 1362
tegen de 1224 van haar tegenstanders
niet kansloos. Het moest echter op het
bord wel waar gemaakt worden.
Villa Siu - Lotte vd Wouden
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 d6 4.Pf3 e6
5.d3 Pf6 6.g3 Le7 7.Lg2 0–0 8.0–0
Tb8 9.h3 b5 10.Le3 e5 11.f5
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11…d5? Een riskante zet, direct b4
zag er veel beter uit. 12.Lg5 Maar
haar tegenstandster profiteert er niet
van. [12.Pxd5 Pxd5 13.exd5 Pb4
(13...Dxd5? 14.Pd4) 14.c4] 12...b4
Een goede optie was hier ook 12...d4.
13.Lxf6 bxc3 Na Lxf6 volgt Pxd4.
14.Lxe7 Pxe7 15.bxc3 dxe4 16.Pxe5
Dxe4 ziet er hier beter uit voor wit, nu
dreigt Dc7.

16...exd3? 16...Dc7 17.f6 Dxe5
18.fxe7 Te8 17.cxd3 Wit mist hier een
goede kans op voordeel:17.f6! gxf6
18.Pxd3 c4 19.Pc5 f5 20.Dd4 17...Lxf5
18.g4 Le6 19.d4 Niet zo'n goede keus,
meer in aanmerking kwam De2 om f6
te verhinderen. 19...cxd4 20.cxd4 f6
21.Pc6 Pxc6 22.Lxc6 Db6 Dd6 in
combinatie met Tb2 ziet er ook goed
uit. 23.Da4 Dc7 24.Tae1 Dg3+ 25.Lg2
Ld5

26.Tf2? Een fatale vergissing en die
kans laat Lotte niet lopen. 26...Lxg2
27.Txg2 Dxe1+ 28.Kh2 Tfe8 29.Dxa7
Df1 30.Dc7 Tb1 31.Dc3 Df4+ 32.Dg3
Dxg3+ 33.Kxg3 Te3+ 34.Kf4 Tbe1
35.Td2 g5+ (0-1)
Bij het ingaan van de derde en laatste
ronde hadden zowel Lotte als haar laatste
tegenstandster Louise Beukema uit Oosterhout ieder twee punten, bij remise waren beiden geplaatst dus. Het werd een
heel korte partij: 1.e4 e5 2.Pf3 en het remiseaanbod van Lotte werd aangenomen.
Van 28 april tot 6 mei vindt in Haarlem de
finale plaatsen. Duimen voor Lotte!!! (Aad)

marten evengroen in de schijnwerpers op
paastoernooi moerkapelle
Ooit begonnen als eenmalig toernooi ter
gelegenheid van het twintig jarig bestaan is
het Paastoernooi van schaakvereniging
Moerkapelle op de zaterdag voor Pasen inmiddels een vaste traditie geworden. Zeven
ronden rapidschaak in A-, B- of jeugdgroep.
In groep A 47 deelnemers met ratings van
1700 tot 2400, waarvan zo’n twintig boven
de 2000. Een sterk deelnemersveld dus. De
enige deelnemer van De IJssel in deze
groep, Léon Jacobse, had het dan ook niet

Middenmoot.
gemakkelijk. Na verliespartijen in de eerste
twee ronden tegen Philip Westerduin
(2080), actief voor RSR Ivoren Toren 2 in
de 3e klasse KNSB, en Shah Mata speler
Theo van der Sluijs (1937) haalde hij tegen
WSV penningmeester Arjen Zuurmond
(1684) het eerste punt binnen. De Moerka-

pelse topper Gerard van Ommeren (2036),
ook present op de VINK Top-12, was hem
vervolgens de baas. In de laatste drie ronden waren vervolgens drie 1800 tegenstanders goed voor 2,5 punten. Winst tegen
Marcel Pluymert (1834) van het KNSB team
van De Willige Dame en Jaap van den Berg
(Promotie Zoetermeer,1829) en remise
tegen Hans Ranft (1856) van Krimpen a/d
IJssel. In totaal 3,5 punten goed voor de
23e plaats, precies in het midden van de
ranglijst.
Winnaar in groep A met 6,5 punten werd
Sander van Eijk (Wageningen), met 2407
de man met de hoogste rating. De eer van
Moordrecht werd in deze groep hoog gehouden door driemaal Evengroen. Een
vierde plaats voor Henk-Jan, een 19e voor
Jan en een 32e voor Bernard.
In groep B met 26 deelnemers met ratings
onder de 1600 leverde de vierde Evengroen, IJsselspeler Marten, een prima prestatie. Hij was op basis van weerstandspunten de beste van de zeven deelnemers
met vier punten, goed voor een vijfde
plaats. Hij klopte Jan Weitering (CHESS,
1532), Jaap van der Heiden (1551) en
Tjeerd Wiersma (1450) van WSV en Rick
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Goed op dreef.
van der Linden (1349) van het Boskoopse
Inter Nos. Een uitstekende prestatie als je
zelf nog maar 1032 achter je naam hebt
staan. Een andere IJsselspeler, Arie Macdaniël jr nam voor het eerst deel aan een
schaaktoernooi. Dat was nog wennen. Een
mooie winstpartij tegen de ervaren Simon
van der Beek (Spijkenisse, 1586) en ook
Theo Heukels van Krimpen a/d IJssel (1291)
kreeg een nul aan zijn broek. Het resulteerde in een 23e plaats op de slotranglijst.
Winnaar in deze B-groep werd Moerkapellenaar Kevin Bakker met 7 uit 7. Hij deelde
het podium met Dirk Brijs van CHESS en
Ab Scheel van Messemaker. (Aad)
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zaterdag 12 mei 17e VINK top-12 toernooi
Het 17e VINK Top-12 toernooi vindt dit
jaar plaats op zaterdag 12 mei. Het
staat ook dit jaar weer op de schaakkalender dankzij de sponsoring van
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn uit Moordrecht. Opnieuw een regionale schaakhappening met 64 deelnemers uit de
Zuidplasregio die uitkomen in de invitatiegroep, de kandidatengroep, de jeugd
top-12, de verenigingsvierkamp en de
strijd om de ‘beste Vink’ tussen de familieleden van de sponsor.
Het deelnemersveld aan de hoofdgroep, de invitatiegroep, belooft weer
een interessante strijd. Titelverdediger
Henk-Jan Evengroen uit Moordrecht,
actief bij Messemaker 1847 in Gouda,
is natuurlijk van de partij, evenals de
winnaar van de kandidatengroep 2011,
Hans Ranft uit Nieuwerkerk a/d IJssel.
Voorts de vier clubkampioenen t.w.
Hans Lodeweges (De IJsssel), Edo
Pouwelse (Nieuwerkerk a/d IJssel),
Wouter Vroegindeweij (Moerkapelle) en
Ronald Dannis (WSV). Zoals gebruikelijk is ook een plaats ingeruimd voor de
rapidkampioen bij De IJssel, dit jaar
Pim te Lintelo. Het twaalftal wordt vol
gemaakt met de vijf beschikbare schakers met de hoogste rating in de Zuidplasregio t.w. Dick Brus uit Nieuwerkerk
a/d IJssel, actief bij sv. Krimpen a/d IJssel, Moordrechtenaar Jan Evengroen
(Messemaker 1847), Dick Bac en Gerard van Ommeren van Moerkapelle en
Barthold Jansen van WSV.
Henk-Jan Evengroen vorig jaar nog
outsider is met zijn rating van 2134 nu
de grote favoriet. Concurrentie is vooral
te verwachten van zijn vader, vorig jaar
tweede, en de nummer drie van 2011
Gerard van Ommeren. Outsiders zijn
Dick Brus, de winnaar van 2004, en
Dick Bac die na een aantal jaren afwezigheid weer van de partij is.
In de kandidatengroep treden Léon Jacobse, Ad Multem en Frank Visser namens De IJssel in het strijdperk tegen
Rob Hoogland, Cees Klein en Tjerk
Tinga van Nieuwerkerk a/d IJssel, Teun
van der Linden, Peter de Louw en Wim
Mulder van WSV en Kevin Bakker,
Christiaan Noorland en Boudewijn
Weijermars van Moerkapelle.
Favoriet nummer een is hier Boudewijn
Weijermars, teamlid van RSB- kampioen Moerkapelle 1 en de man met de
hoogste rating, 1934, in deze groep.
Kanshebbers zijn zeker ook de Nieuwerkerkse topper Cees Klein en de
nummer twee in deze groep van 2011
Wim Mulder. Rob Hoogland, de ‘co-

het

top-12

schaaktoernooi

deelnemers:

plaats:

topschakers uit de
Zuidplasregio

‘De Zespunt’
Molenlaan 1a, Moordrecht

datum:

12 mei 2012
tijdstip:

vanaf 10.30 uur

organisatie:

schaakvereniging
‘De IJssel’
Moordrecht
bouwbedrijf
Frans Vink & Zn BV
Moordrecht

ming man’ bij Nieuwerkerk, wiens
vader in 1997 en 1999 toernooiwinnaar
was, kan mogelijk voor een verrassing
zorgen. Voor De IJssel moet het met
name komen van Léon Jacobse, die
vorig jaar in de invitatiegroep net het
podium miste, en Frank Visser.
In de verenigingsvierkamp moet het
viertal van De IJssel Leen Boonstra,
Aad van der Meer, Sjaak in ’t Veld en
Lotte van der Wouden het opnemen
tegen Jan Blok, Freek Hofman, Jan
Noorland en Jojanneke Weijermars
van Moerkapelle, Ben Balm, Leen
Klein, Ton van der Linden en Jelle Versluis van Nieuwerkerk a/d IJssel en het
Waddinxveense viertal Nico Dannis,
Theo Goor, Chris de Kogel en Mart
Jan Luteijn.
In de jeugdgroep gaat de strijd tussen
Davey Hoogerwerf, Chris Markus en
Lambert Wildemans voor Nieuwerkerk
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a/d IJssel, Tim van der Lans, Kevin en
Sjoerd Steenbergen voor WSV en Jent
Imelman, Mohammed Karroumi, Tobias Lipschart, Martijn van Noort,
Storm Revet en Neal Twigt voor De
IJssel.
Bas, Bauke, Frans jr, Frans sr, Frits,
Jan, Joop, Michel, Panc, Peter jr en
Peter sr zijn de Vinken die in de VINKgroep gaan strijden om de ‘beste Vink’.
Het toernooi vindt weer een gastvrij
onderdak in Gebouw “De Zespunt”,
Molenlaan 1a te Moordrecht. Wethouder Jan Verbeek van de gemeente
Zuidplas geeft om 10.30 uur het startsein voor invitatie- en kandidatengroep. Om 13.00 uur beginnen de
jeugdgroep en de VINK-groep en
vanaf 13.15 uur komen ook de vierkampers in actie. De prijsuitreiking,
zal naar verwachting rond 17.00 uur
plaatsvinden.
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nog spannende slotfase in
clubcompetitie?
Was de voorsprong van Pim te Lintelo
na de tweede periode uitgegroeid tot
meer dan tweehonderd punten nu, na
de derde periode, is die teruggelopen
tot minder dan honderd. Wellicht toch
nog een spannende slotfase derhalve.
Vanwege RSB-competitie, bekerwedstrijden en afwezigheid voor diverse
deelnemers in deze competitieperiode
slechts een beperkte deelname. Pim
speelde slechts drie partijen, maar verloor er daarvan wel twee, uitgerekend
tegen zijn grootste concurrenten Frank
Visser en Léon Jacobse. Indien Frank
zijn partij tegen Léon niet had verloren
maar gewonnen zou het puntenverschil nog maar circa veertig punten zijn
geweest. Dat was dus niet het geval.
Het was de enige verliespartij van
Frank in de derde periode. Daarnaast
verspeelde hij ook nog punten met zijn
remise tegen Arie Macdaniël en mocht
hij met zijn winst op de valreep tegen
Mick van den Berg zijn handen dichtknijpen. Mick bracht ook Léon in grote
problemen en vooral dankzij de klok
ontsnapte die met remise. De veelvoudig clubkampioen van jaren terug
kan nog best mee. De podiumplaatsen
lijken wel zeker, maar de volgorde nog
niet. Dat geldt eveneens voor de plaatsen vier tot en met tien. Ad Multem
heeft tot nu toe de beste papieren. Hij
ontliep in deze periode de toppers,
maar in de laatste periode zal dat
hoogst waarschijnlijk niet het geval
zijn. Bij zowel Aad van den Berg, Arie
Macdaniël als Rien Duine heeft het
remisesyndroom toegeslagen. Zij
waren veelvuldig van de partij maar
slechts een van hun in totaal zestien
partijen eindigde niet in remise, dat
was de nederlaag van Arie tegen Ad,
voor hem de eerste en tot nu toe enige
nederlaag. Ook daarmee staan zij alle
drie nu op gelijke hoogte. Met Mick behoort daarnaast ook Gerard nog tot de
top tien kandidaten. Hij speelde deze
periode maar driepartijen, verlies
tegen Pim en Mick en remise tegen
Arie. Daardoor moest hij in vergelijk
met de voorgaande periode wat terrein

prijsgeven. Clubkampioen Hans Lodeweges heeft zijn aspiraties voor dit seizoen in de kast gezet. Volgend jaar
gaat hij weer voor de titel heeft hij aangekondigd. Zijn tiende plaats zal dus
wel geen stand houden. Voor zowel
Leen Boonstra als Sjaak in ’t Veld is de
top tien echter nog wel een reëel perspectief. Leen lijkt zijn achtervolgers
wel de baas te kunnen en na puntendelingen tegen concurrenten voor de
top tien, alleen maar verlies tegen
Mick, doet hij goed mee. Dat geldt
eveneens voor Sjaak, al leed hij een
opvallende verliespartij tegen de met
stip stijgende Lotte van der Wouden.
Ook Ad was hem de baas, maar daar
bleef het bij.
De middengroep wordt aangevoerd
door Lotte, slechts tweemaal van de
partij in deze periode. Wel mooie uitslagen, winst tegen Sjaak en remise
tegen Rien, beiden hoger op de ranglijst. Naaste belagers zijn, de niet spelende Frank van de Pavoordt en
Ronald Mandersloot niet meegerekend, Frank Penders, Casper de Pijper, Aad van der Meer en Panc Vink.
Naast remise tegen Casper klopte
Frank zowel Aad als Panc en deed
voorts deed goede zaken met zijn remise tegen de hoger geplaatste Rien.
Hij klom opnieuw op de ranglijst. Ook
bij Casper ging het deze periode weer
beter. Driemaal winst, waaronder een
mooie tegen Panc, dat zet zoden aan
de dijk. De nederlagen tegen Aad en
zeker tegen Arie Macdaniël jr. zorgden
voor het nodige ongenoegen. Voor
Aad net geen vijftig procent. Behalve
tegen Frank ging hij ook tegen Leen
onderuit. Voor Panc drie nullen en dat
kon hij met zijn enige zege, tegen
Peter Koolmees, niet goed maken. Dat
kostte een paar plaatsen op de ranglijst. Met wat meer punten achterstand
volgen Frans Dubois, Teus Boere en
de in de ranglijst opgeklommen Jan
Vink en Arie Macdaniel jr. Zowel Frans
als Teus kwamen maar tweemaal in
actie, het bleef bij remises. Zowel Jan
als Arie deden echter goede zaken.

20

Jan won vier van zijn zes partijen en
sneuvelde alleen tegen Casper. De
beste score in deze periode was met
zeven uit acht voor Arie. Dat betekent
in de laatste periode sterkere tegenstand. Met de winst tegen Casper en
remise tegen Frans liet hij zien dat
best aan te kunnen.
Vanaf plaats 24 de deelnemersgroep
met 600 of minder punten. Deelnemer
met de meeste punten is hier Marten
Evengroen. Het ging hem deze periode met vijf nullen niet voor de wind.
Alleen tegen Jan van den Dorpel en
Bastiaan Rietveld had hij succes. Willen de achtervolgers hem inhalen, dan
zullen zij echter wel moeten spelen.
Dat deed Hans Kortrijk al helemaal
niet en Judie van Eck en Ton van
Smirren in zeer beperkte mate en ook
nog met magere resultaten. Beter verging het Jan van den Dorpel en debutant Stefan Lipschart. Zij pakten vooral
punten tegen deelnemers uit de staart
van de ranglijst. Tegen hoger geplaatsten vielen de resultaten nog tegen.
Verlies voor Jan tegen Marten en Jan
Vink, wel winst tegen Ton. Voor Stefan
was Leen een maatje te groot, maar
daarna ging het beter met onder andere remises tegen Teus en Casper.
Onderaan de ranglijst moeten de punten vooral worden verdiend in de onderlinge partijen. Uitzonderingen
waren de winst van Willem Schouten
tegen Marten Evengroen en die van
Marian Schoonerwoerd tegen Ton van
Smirren. Zowel Marian als Willem pakten ook punten tegen Bastiaan Rietveld en Peter Koolmees. Voor
Bastiaan waren Peter en de in de seniorencompetitie debuterende junior
Maikel Terlouw de enige slachtoffers.
Zowel Peter als Maikel behoorden
deze periode tot de vier deelnemers
die deze ranglijst zonder een positief
resultaat afsluiten. Dat gold ook voor
Marianne Reijm die haar schaakbord
al weer in de boom hing en voor Anita
van Eck die deze periode niet in actie
kwam.
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De stand:
gr

resultaten van ronde 16 t/m 23

gt

avc na

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

1.

Pim te Lintelo (PL)

A

GW 1, FV 0, LJ 0

-

2x

3x*

1918

90

1331

2.

Frank Visser (FV)

A

AMC 0,5, HL 1, PL 1, LJ 0, MB 1

-

2x

1x

1888

86

1237

3.

Léon Jacobse (LJ)

A

MB 0,5, FV 1, PL 1

-

2x

3x*

1860

83

1228

4.

Ad Multem (AM)

A

HL 0,5, SV 1, AMC 1, AB 0,5

-

1x

3x*

1738

70

1034

5.

Aad vd Berg (AB)

B

MB 0,5, AMC 0,5, LB 0,5, AM 0,5, SV 0,5

-

2x

1x*

1670

64

976

6.

Mick vd Berg (MB)

B

AB 0,5, LB 1, GW 1, LJ 0,5, FV 0

-

2x

1x

1715

68

960

7.

Arie Macdaniël (AMC)

B

FV 0,5, GW 0,5. AB 0,5, AM 0, RD 0,5, SV 0,5, LB 0,5

-

1x

-

1654

63

945

8.

Gerard vd Wouden (GW)

B

PL 0, AMC 0,5, MB 0

-

2x

3x

1684

65

939

9.

Rien Duine (RD)

B

LB 0,5, SV 0,5, LW 0,5, AMC 0,5, FP 0,5

-

1x

2x** 1625

60

902

10. Hans Lodeweges (HL)

A

AM 0,5, FV 0

-

2x

4x*

1710

68

879

11. Leen Boonstra (LB)

B

RD 0,5, SL 1, MB 0, AB 0,5, AvM 1, AMC 0,5

-

1x

1x

1612

59

849

12. Sjaak in ’t Veld (SV)

B

RD 0,5, AM 0, LW 0, PV 1, AMC 0,5, AB 0,5

-

2x

-

1609

59

838

13. Lotte vd Wouden (LW)

C

RD 0,5, SV 1

-

2x

4x

1592

58

817

14. Frank vd Pavoordt (FvP)

A

-

-

8x

1701

67

775

15. Frank Penders (FP)

C

PV 1, CP 0,5, RD 0,5, AvM 1

-

1x

3x

1553

55

764

16. Aad vd Meer (AvM)

C

PV 0,5, FD 0,5, CP 1, LB 0, FP 0

-

3x

-

1470

49

730

17. Ronald Mandersloot (RM)

A

-

-

8x*

1729

69

722

18. Casper de Pijper (CP)

D

JV 1, FP 0,5, SL 0,5, JE 1, AvM 0, PV 1, AMCj 0

-

1x

-

1476

49

704

19. Panc Vink (PV)

C

FP 0, AvM 0,5, SV 0, CP 0, PK 1

-

2x

1x*

1434

47

701

20. Frans Dubois (FD)

C

AvM 0,5, AMCj 0,5

-

3x

3x

1450

48

685

21. Jan Vink (JV)

D

CP 0, PK 1, ME 1, AMCjr 0,5, JD 1, MS 1

-

-

2x

1462

48

674

22. Teus Boere (TB)

C

JE 0,5, SL 0,5

-

-

6x

1455

48

648

23. Arie Macdaniel jr (AMCj)

E

MR 1, BR 1, MS 1, WS 1, JV 0,5, ME 1, FD 0,5, CP 1

-

-

-

1507

51

629

24. Marten Evengroen (ME)

D

JD 1, JV 0, WS 0, BR 1, AMCj 0, TS 0

-

-

2x

1364

42

605

25. Hans Kortrijk (HK)

B

-

-

8x

1526

53

596

26. Judie van Eck (JE)

D

TB 0,5, CP 0

-

-

6x

1440

47

580

27. Ton v. Smirren (TS)

D

JD 0, MS 0, ME 1

-

3x

2x

1287

38

540

28. Jan vd Dorpel (JD)

E

ME 0, MS 1, WS 1, TS 1, SL 0,5, JV 0, BR 1

-

-

1x

1427

46

534

29. Stefan Lipschart (SL)

D

LB 0, TB 0,5, CP 0,5, JD 0,5, BR 1

-

1x

1x

1415

45

506

30. Willem Schouten (WS)

D

BR 1, ME 1, AMCj 0, JD 0, PK 1, MS 1

-

-

2x

1378

43

501

31. Marian Schoonderwoerd (MS) E

PK 1, JD 0, AMCjr 0, BR 1, TS 1, WS 0, JV 0

-

-

1x

1173

33

460

32. Bastiaan Rietveld (BR)

E

WS 0, AMCj 0, MS 0, ME 0, MT 1, PK 1, SL 0, JD 0

1x

-

-

1095

29

403

33. Peter Koolmees (PK)

E

MS 0, JV 0, WS 0, BR 0, PV 0

-

-

3x

1012

26

340

34. Maikel Terlouw (MT)

E

BR 0

1203

34

339

35. Anita van Eck (AE)

E

36. Marianne Reijm (MR)

E

AMCj 0

-

-

8x

1045

28

297

-

-

6x

898

23

250

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 derde periode: Léon Jacobse (A), Mick vd Berg (B), Frank Penders (C), Casper de Pijper (D) en
Arie Macdaniël jr. (E).
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ijsseljeugd laat zich zien in spijkenisse
Zaterdag 14 april was Spijkenisse het
toneel voor veel jeugdschaaktoppers,
niet alleen uit de RSB-regio maar ook
van ver daar buiten. In totaal 183 deelnemers verdeeld over vijf leeftijdsgroepen verschenen achter de borden bij
het 18e J. de Kluyvertoernooi. Onder
hen zeven jeugdleden van De IJssel.
In groep B, geboortedatum 1996 en
1997, stuitte Maikel Terlouw op zware
tegenstand. Van de 25 tegenstanders
hadden er 19 al een rating van boven
de 1400. Als je zelf nog maar 751 hebt,
zijn de verschillen dan wel erg groot.
Dat viel niet mee dus. Er was nog één
tegenstander van gelijke sterkte en
tegen hem speelde Maikel de laatste
ronde remise.
In groep C (13 en 14 jaar) met 21 deelnemers noteerde De IJssel met een
derde plaats voor Marten Evengroen
het grootste succes. Hij scoorde 5 uit 7
en klopte onder andere de RSB-kampioen bij de C-jeugd Ricky Schaap (1390)
van Spijkenisse en de sterke Jason van
Oudheusden (1381) van DSC uit Delft.
Alleen tegen de nummer een en twee in
deze groep werd het een nul. Na Moerkapelle ook hier weer een uitstekend
resultaat! Met een punt minder deed
Harm Hoogeveen maar weinig voor
hem onder. Op basis van weerstandspunten was hij de laatste van de vijf
met vier punten en dat betekende een
tiende plaats.

met 4 uit 9 op plaats 31 de beste IJsselspeler. Silvan de Berg deed het in zijn
eerste toernooi eveneens lang niet
slecht. Hij scoorde een halfje minder en
eindigde daarmee op de 42e plaats.
Kim de Rivecourt, ook voor haar het
eerste toernooi, die in deze groep moest
aantreden en niet in groep E waarop zij
had gehoopt, had eenmaal succes.
Toch niet puntloos naar huis dus.

Kim en Silvan: toernooidebuut.

In groep E (10 jaar en jonger) met 45
deelnemers zorgde Tobias Lipschart
lange tijd voor een sensatie. Na vijf van
de tien ronden ging hij ongeslagen aan
de leiding. In de vijfde ronde versloeg
hij de latere winnaar Liam Vrolijk uit Capelle a/d IJssel. RSB-kampioen bij de
E-jeugd en onlangs nummer vijf op het
NK. Na een ongelukkige aanraking van
een stuk en daardoor verlies van de
partij ging het even mis tegen de latere
nummers twee en drie in de eindstand.
In ronde acht en negen weer tweemaal

Marten, geheel links, met de andere prijswinnaars in groep C.

In groep D (11 en 12 jaar) met maar
liefst 54 deelnemers was Neal Twigt

Vijfde plaats!

winst. In ronde negen was de nummer
twee van het NK bij de meisje, Pascalle
Monteny, die gaat deelnemen aan het
Europese Kampioenschap, zijn slachtoffer. In de laatste ronde verloor hij de
strijd om de vierde plaats tegen de
sterke Klim-Op speler Lucas Nguyen.
Eindresultaat 7 uit 10 en een 5e plaats,
een resultaat dat er zijn mag.
Het succes van zijn pupillen was voor
jeugdleider Gerard van der Wouden
aanleiding zich alsnog naar Spijkenisse
te spoeden, wat hij aanvankelijk niet
van plan was, maar dit overkwam hem:
‘Het is zaterdag 14 april en ik voel me
onrustig. De ‘frozen shoulder’ van mijn
vrouw verplicht mij om thuis zware huishoudelijke taken te verrichten. Het doen
van deze taken maakt me niet echt vrolijk maar het missen van het mooiste
jeugdtoernooi van Nederland maakt me
somber. Ik mis de lucht van popcorn,
suikerspinnen. En wanneer ik aan de
strijk begin denk ik aan de ijsjes die nu
verdeeld worden in Spijkenisse. Als ik
in mijn pauze op de RSB-site kijk zie ik
tot mijn grote verbazing dat ik een partij
live kan volgen en dat de standen van
iedere groep gelijk te lezen zijn op de
site. Tot mijn grote verdriet zie ik dat
een aantal IJsselspelers nog op 0 punten staan. Gelukkig zie ik ook dat er
ook een aantal i9s die zich goed
staande houden in de middenmoot.
Maar mijn oog stuit bij het bestuderen
van de tussenstanden ook op een
enorm IJSSELsucces. Tobias en Marten staan in de top van hun klassement
waarbij Tobias 5 uit 5 heeft gehaald en
de nummer één geplaatste in zijn groep
heeft verslagen. Voor mij was toen de
“maat vol” en nam ik het besluit om alsnog af te reizen naar Spijkenisse.
Tegen mijn vrouw gezegd dat ik met
mijn jongste dochter wat boodschappen
moest gaan doen en dat zij maar heel
lang moest gaan uitrusten op haar bed.
Aangekomen in Spijkenisse heb ik genoten van de verrichtingen van jeugdschakers uit Nederland en zelfs
Engeland. En hoop ik dat dit schaakmonument nog lang zal blijven bestaan.’

regiotoernooien
De toernooiliefhebbers die geen trek om ver te reizen kunnen aan de slag in Waddinxveen en in Nieuwerkerk a/d IJassel.
Op zaterdag 19 mei organiseert de Waddinxveense Schaakvereniging weer haar jaarlijkse Drie Rondentoernooi. Dit toernooi, dat al
voor de 58e keer wordt gehouden, weet altijd weer deelnemers van heinde en verre te trekken vanwege de aangename, ontspannen
sfeer. Het toernooi is bijzonder populair bij schakers die er de voorkeur aan geven wat meer tijd te kunnen besteden aan hun schaakpartijen. Dat is de kracht van het Drie Rondentoernooi, waar het speeltempo is vastgesteld op 1 uur per persoon per partij. Niet het
snelle hectische geschuif, maar alle rust tijdens dit toernooi. Voor verdere bijzonderheden en opgeven voor dit toernooi
http://home.kpn.nl/danni007/drieronden2012.htm
Op zaterdag 2 juni organiseert schaakvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel het jaarlijkse rapidtoernooi. Hier zeven ronden met partijtjes
met 20 minuten bedenktijd per persoon. Nadere informatie en aanmelding voor deelname bij Edo Pouwelse (0180-317565 of
06-17099791) cq de website van de schaakvereniging www.svnieuwerkerk.nl.
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de ijssel 1 handhaaft zich in eerste klasse
Na vier speelronden bezette De IJssel 1
weliswaar de vierde plaats, maar de
voorsprong op nummer laatst bedroeg
toch maar twee matchpunten. Een nog
lang niet veilige positie derhalve.
Dankzij de resultaten in de laatste drie
ronden werd een degradatiegevaar
echter niet reëel. Hieronder het verloop in die laatste wedstrijden.

gelijkspel tegen koploper
3-torens
De verwachtingen voor een goede uitslag tegen koploper 3-Torens 1 waren
op 6 februari vooraf niet hoog gespannen. Het team uit Berkel en Rodenrijs
is dit seizoen versterkt met twee
FIDE-meesters aan de eerste borden
met ratings van op dit moment 2402
en 2310. Niet voor niets dus dat dit
team de ranglijst aanvoert. Bovendien
moest door de afwezigheid van zowel
Frank van de Pavoordt (verhinderd)
als Ronald Mandersloot (ziek) weer
een beroep worden gedaan op de
vaste reserves Mick van den Berg en
Gerard van der Wouden.
Achter de borden bleken de IJsselspelers echter goed bij de les.
Lange tijd ging de strijd gelijk op, ook
aan de eerste borden. Daar werd ook
het eerste resultaat geboekt. Hans
had een goede verdediging opgebouwd en zijn tegenstander zag geen
winstkansen, een vlotte remise aan
bord een. Daarna een fikse tegenslag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
Hans Lodeweges
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Frank Visser
Leon Jacobse
Mick vd Berg
Ad Multem
Gerard vd Wouden

1824
1894
1937
1902
1867
1780
1687
1803
1723

na winst tegen rsr ivoren toren 4
bevrijd van degradatiezorgen
Om niet in degradatiegevaar te komen
was een goed resultaat in de voorlaatste competitiewedstrijd op 16 maart
noodzakelijk voor het eerste team van
De IJssel. Tegenstander was degradatiekandidaat RSR Ivoren Toren 4 uit
Rotterdam. Vorig seizoen won dit team
ternauwernood van De IJssel 2, maar
werd toen wel kampioen in de tweede
klasse. Van dat team speelden er nu
maar drie mee. Het wedstrijd verloop
bleef vaag, zowel bij De IJssel als de

Op de voorgrond Hans in actie tegen
FM Jan de Wit.

Ad, geconfronteerd met een invaller bij
de tegenstander, had een mooie stelling waarin zijn tegenstander door een
opgesloten loper in feite met een stuk
minder speelde. Goede winstkansen,
zo leek het van de zijlijn. Door een fatale blunder was het echter ineens
over en uit en kwam 3-Torens met 0,51,5 aan de leiding. Vervolgens kreeg
Gerard een remiseaanbod. Na de opening leek hij aanvankelijk wat beter te
staan toen hij zijn tegenstander met
een dubbelpion voor zijn koning opzadelde. Die kon dit echter repareren en
na afruil van de nodige stukken stond
er een gelijkwaardige stelling op het
bord. Het remisevoorstel werd aangenomen, 1-2. De gelijkmaker werd binnengehaald door Léon. Die zat lange
tijd knap in de tang in een lastige stelling die nauwkeurig rekenwerk vereiste. Dat was hem wel toevertrouwd.
-

3-Torens 1
Jan de Wit
Johan Quist
Eric Hoogenes
Leon Huijsdens
Wong Tsai
Arno van Houten
Davin Mostert
Bert Botma

1985
2402
2310
2061
1888
1829
1873
1681
1839

tegenstander taal nog teken op de website. ‘Een zure nederlaag’ was het enige
wat ze er bij RSR Ivoren Toren over
kwijt wilden.
Uit doorgesijpelde berichten van spelers viel op te maken dat het IJsselteam
beduidend sterker was. De eerste winst
was echter voor de tegenstanders. Gerard, ingevallen voor de verhinderde
Léon Jacobse leek op weg naar een
snelle winst, maar miste de winnende
zet en daarna was het direct over. Pas
na een daarop volgende puntendeling
van Ad sloeg De IJssel toe met winst-
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Dit in tegenstelling tot zijn tegenstander, die verrekende zich en raakte een
vol stuk achter. Niet meer te redden
voor hem (2-2). Daarna bleef de stand
in evenwicht met puntendelingen bij
Mick en Frank. Mick werd al in de beginfase door een ver opgerukt zwart
pionnencentrum in de verdediging gedrongen. Hij bleef echter goed bij de
les en gaf geen terrein meer prijs. Bij
Frank gebeurde er bitter weinig op het
bord, schermutselingen op afstand. Er
werd veel bedenktijd geïnvesteerd,
maar na zo’n twintig zetten vonden
beiden het welletjes. Veel meer actie
was er bij Pim. In een open stelling
kozen beiden voor de aanval. Pim bezette de zevende rij met dame en
toren, maar zijn koning had weinig bescherming. Een foutje kan dan direct
fataal zijn en dat gebeurde. Er sneuvelde een toren en dus 3-4 voor 3-Torens. De laatste partij van Justin was
derhalve beslissend voor nul of een
punt. Justin had in een combinatie
beter gerekend dan zijn tegenstander
en daar een pion aan overgehouden.
Hij had in de slotfase ook de beste
kansen en, wellicht belangrijker, ook
de meeste bedenktijd. Dat laatste was
wellicht ook de oorzaak dat zijn tegenstander nog een pion verspeelde en in
de slotseconden zijn dame, ergo 4-4.
Een uitslag waar De IJssel vooraf niet
op had gerekend. (Aad)
4
0,5
0
1
0,5
1
0,5
0
0,5

-

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

partijen van Justin en beide Franken.
Dat bracht de stand op 1,5-3,5. Hans,
die veel tijd in de opening had geïnvesteerd, zag een remiseaanbod afgewezen. Dat noopte hem tot extra inspanning met goed resultaat, want ook hier
kon een overwinning worden genoteerd. Pim liet zich verrassen door een
eeuwig schaak combinatie en moest
daardoor genoegen nemen met remise.
Dat was ook het resultaat bij Ronald en
dat bracht de eindstand op 5,5-2,5, een
ruime zege waarmee de handhaving in
de eerste klasse was verzekerd. (Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren 4
Andreas Iliopoulos
Bob Hoos
Mark Beijen
Paul Dekker
Arend Bongers
Wouter Scheffer
Arrian Rutten
Terence Siegers

1767
1893
1893
1796
1787
1768
1548
1704
1749

-

sportieve plicht tegen
krimpen a/d ijssel 3

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

1848
1894
1937
1902
1867
1796
1803
1862
1723

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

sing viel aan het eerste bord. Hans
had een stevige verdediging neergezet
en besloot tot een remise aanbod. Dat
mocht tegenstander Hans van zijn
teamleider in eerste instantie niet aannemen, maar een paar zetten later
werd daartoe alsnog besloten. Kort
daarna ging het mis bij Léon, die had
gemist dat hij mat kon worden gezet.
Stand 0,5-1,5. Pas toen de bedenktijd
knap begon te minderen kwam daar
verandering in. Bij Frank (vdP) besliste
een vrijpion de strijd nog net voor de
digitale vlag van zijn tegenstander viel.
Vervolgens ook een vol punt voor
Rien, invaller voor de niet beschikbare
Ronald Mandersloot. Na een afgewezen remise aanbod koos hij voor de
aanval. Via een bezette open lijn
kwam hij binnen met de dame en dat
veroorzaakte het nodige onheil. Pionwinst en doorslaande aanval, stand
2,5-1,5. Bij Justin zag de stelling na afruil van de nodige stukken nog steeds
niet echt perspectiefvol uit. Wel veel
voordeel op de klok en dat was wel-

Terwijl in Rotterdam twee andere degradatiekandidaten de degens kruisten, moest de derde in Moordrecht
tegen De IJssel 1 het vege lijf redden.
Alleen winst was voor het derde team
van Krimpen a/d IJssel daarvoor voldoende. Non-playing teamleider Grevenbosch was aanwezig om het team
daarin bij te staan.
De Krimpenaren gingen goed van
start. Na het eerste uur weinig voordeel op de borden van De IJssel. Alleen Frank (vdP) had een duidelijk
goede stelling. Pim belandde in een
hem onbekende openingsvariant, die
in eerste instantie in twee pionnen
achterstand resulteerde. Bij Justin met
twee lichte stukken voor toren en twee
pionnen zag het er link uit. Léon leek
een loper in te sluiten, maar die had
wel ontsnappingsmogelijkheden. Er
waren hier zeker ook kansen voor de
tegenpartij. Bij de overige borden leek
het gelijk op te gaan. De eerste beslis1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

1827
1894
1937
1902
1867
1780
1796
1635
1803

-

Krimpen a/d IJssel 3
Hans Ranft
Remco Moerkerken
Michel v. Capellen
Lennart Kraaijenbrink
Jan Sluiter
David Berendsen
Evert Mulder
Bert van Brussel

-

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

licht ook de reden dat hij zijn tegenstander onverwacht de das kon omdoen of eigenlijk deed de klok dat,
ergo 3,5-1,5. Ad was toen aan het laatste bord bezig een eindspel met torens
en dame remise te houden. Afruil van
dame en toren resulteerde in een toreneindspel met aanvankelijk een pion
achter voor Ad, maar dat trok hij recht.
In de laatste minuten wikkelde hij dit
bekwaam af naar remise, 4-2. Bij
Frank (V) was intussen toch een voor
hem zeer kansrijke stelling op het bord
gekomen. Met net iets meer bedenktijd
koos hij voor een afruil die meer nadeel dan voordeel opleverde. Hij weigerde echter remise en zag dit
beloond toen zijn tegenstander de bedenktijd overschreed. Ook Pim, die
nog steeds geen voordeel had bereikt,
was in tijdnood terecht gekomen. Hier
besliste de klok ten gunste van Krimpen a/d IJssel, of misschien was het
nog eerder mat, en aldus kwam er een
5-3 winst voor De IJssel op het wedstrijdformulier. (Aad)

1809
1850
1811
1801
1684
1815
1769
2000
1745

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

-

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

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

3-Torens 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
De IJssel 1
CHESS 1
WSV 1
Erasmus 2
Krimpen a/d IJssel 3
RSR Ivoren Toren 4

Rtg
1987
1826
1834
1869
1788
1771
1834
1763

Mp
12
12
8
8
6
4
3
3

Bp
36
34
30,5
28
29
21
23,5
22

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

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

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

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

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

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

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

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

Na een spannende slotronde ging het sterkste team, 3-Torens, na een 6,5-1,5 tegen CHESS toch met de titel strijken. Daar
had Nieuwerkerk a/d IJssel een 7-1 voor nodig en dat lukte niet. Onderaan ontsnapte Erasmus 2 met winst in het degradatieduel. De IJssel troefde nog net de degradant uit de promotieklasse CHESS af op bordpunten en werd zo ‘the best of the
rest’.
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de persoonlijke scores
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Justin Jacobse
Frank vd Pavoordt
Frank Visser
Pim te Lintelo
Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Ad Multem
Ronald Mandersloot
Mick vd Berg
Rien Duine
Gerard vd Wouden

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

Bp
4,5
4,5
4,5
3,5
3
3
3
1,5
1,5
1
1

Brd
2,8
5,8
4,0
1,9
4,7
1,3
6,9
7,3
7,3
7,0
7,7

Rtg
1902
1796
1867
1937
1780
1894
1803
1862
1687
1635
1723

TPR
2056
1974
1929
1860
1804
1898
1665
1769
1729
2010
1652

RaTg
1864
1782
1824
1911
1804
1950
1716
1769
1729
2000
1775

Justin Jacobse werd dus topscorer van De IJssel 1. Dankzij een betere TPR bleef hij Frank van de Pavoordt net voor.

de strijd om de groene hart jeugd cup
De vierde ronde voor de Groene Hart Cup zou op vrijdag 3 februari in De Zespunt in Moordrecht worden gespeeld. Toen het echter zover was strooide koning winter roet in het eten. De wegen waren te gevaarlijk en de
wedstrijden werden afgelast. Jammer voor de organisatoren die nu alles voor niets geregeld hadden. De uitgestelde vierde ronde vond uiteindelijk plaats op 24 februari, niet meer in Moordrecht (geen zaal beschikbaar),
maar in Delft. Bovendien een ongelukkige datum vanwege de voorjaarsvakantie en dat betekende dat niet met
de sterkste teams kon worden aangetreden.
Het eerste team moest het doen zonder de steun van Judie van Eck. De andere teamleden Lotte van der Wouden, Marten Evengroen,
Harm Hoogeveen en Storm Revet waren wel present. Zij stuitten in klasse 2B op forse tegenstand van met name de teams van Klim-Op 2
en 3-Torens 1, tweemaal een 0-4 nederlaag. Ook tegen nummer drie, CSV, ging het mis. Storm was de enige die een punt scoorde en met
een halfje van Lotte bleef het bij 1,5 punt. Dat betekende de laatste plaats en in de volgende ronde klasse 3.
De resultaten in klasse 2B:
1
2
3
4
mp
bp
1. 3-Torens
xx
3
4
4
6
11
2. Klim-Op 2
1
xx
4
4
4
9
3. CSV 1
0
0
xx
2,5
2
2,5
4. De IJssel 1
0
0
1,5
xx
0
1,5
In het tweede team was Maikel Terlouw de enige van het vaste team die aanwezig was. Drie invallers dus, Tobias Lipschart, Mohammed
Karroumi en Silvan de Berg. Het team van Sliedrecht was hier verreweg de sterkste. Dat wekte geen verbazing, omdat zij de vorige speelronde een speler miste en daardoor waren gedegradeerd. Zij wonnen alle drie de wedstrijden dan ook met 4-0. In de twee andere wedstrijden tegen Overschie 2 en Charlois Europoort 2 waren de tegenstanders aan elkaar gewaagd. Beiden eindigden in 2-2. Tobias won
tweemaal en Maikel en Sivan ieder eenmaal.
De resultaten in klasse 5:
1
2
3
4
mp
bp
1. Sliedrecht 2
xx
1,5
4
4
4
9,5
2. Overschie 2
2,5
xx
1
1
3
5,5
3. Charlois Europoort 2
0
3
xx
2
3
5
4. De IJssel 2
0
2
2
xx
2
4
In de vijfde ronde op 16 maart moest het eerste team het doen zonder beide dames, zowel Judie als Lotte waren verhinderd. In hun plaats
speelden opnieuw Storm en Neal, de kopman van team 2. Dit team bleek niet sterk genoeg om de positie in klasse 2 te heroveren. Zowel
Marten als invaller Neal Twigt boekten tweemaal winst. Bij Harm en Storm bleef het bij 1 uit 3. Met eenmaal winst en een gelijkspel eindigden zij op een gedeelde tweede plaats.
De resultaten in klasse 3B:
1
2
3
4
mp
bp
1. Charlois Europoort 1
xx
3
3
3
6
9
2. De IJssel 1
1
xx
2
3
3
6
3. Bodegraven 1
1
2
xx
3
3
6
4. Nieuwerkerk a/d IJssel 1 1
1
1
xx
0
3
Team 2 moest het dus doen zonder Neal voor hem speelde Mohammed. Martin van Noort en Jent Imelman waren wel weer van de partij.
Ditmaal werd er dankzij winstpartijen van Martijn, Jent en Mohammed wel gewonnen van het tweede team van Charlois Europoort, alleen
Maikel verloor zijn partij. Tegen het tweede team van 3-Torens wist alleen Jent zijn partij te winnen en tegen Messemaker 3 was er geen
enkel puntje.
De resultaten in klasse 5:
1
2
3
4
mp
bp
1. Messemaker 3
xx
3
3
4
6
10
2. 3-Torens 2
1
xx
3
2
4
6
3. De IJssel 2
0
1
xx
3
2
4
4. Charlois Europoort 2
1
2
1
xx
1
4
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Voor de zesde ronde op 13 april moesten de teams respectievelijk naar Sliedrecht en Overschie. Team 1 verscheen nu weer op volle sterkte
en dat betaalde zich uit. Marten was in supervorm en boekte driemaal winst. Lotte verspeelde tegen Spijkenisse een halfje en zowel Judie
als Harm wonnen eenmaal. Na ongelukkig verlies tegen Spijkenisse leek de terugkeer naar klasse 2 bijna nog de mist in te gaan, maar het
bordpunt meer bleek net voldoende.
De resultaten in klasse 3A:
1
2
3
4
mp
bp
1. De IJssel 1
xx
3
1,5
3
4
7,5
2. Sliedrecht 2
1
xx
3
2,5
4
6,5
3. Spijkenisse 2
2,5
1
xx
3
4
6,5
4. 3-Torens 3
1
1,5
1
xx
0
3,5
Team 2, ook weer compleet, moest het doen met twee tegenstanders omdat Charlois Europoort niet verscheen. Ondanks dat toch geen
eerste plaats omdat in de wedstrijd tegen RSR Ivoren Toren 2 zowel Martijn, Neal als Storm verloren en alleen Jent een punt pakte. Het gelijke spel tegen Overschie, winst van Martijn en Storm, was daarna niet voldoende.
De resultaten in klasse 5:
1
2
3
4
mp
bp
1. Overschie 1
xx
3
2
4
5
9
2. RSR Ivoren Toren 2
1
xx
3
4
4
8
3. De IJssel 2
2
1
xx
4
3
7
4. Charlois Europoort 2
0
0
0
xx
0
0
De wedstrijden op de slotavond op 11 mei bij 3-Torens in Berkel en Rodenrijs beslissen over de definitieve eindstanden in de poules. (Aad)

de ijssel 3 sluit seizoen goed af
Dankzij een uitstekende slotfase sloot
De IJssel 3 het seizoen toch nog goed
af. Nu kon er nog worden teruggekeken
op een redelijk resultaat. Was er geen
versterkte degradatie geweest, dan zou
handhaving net gelukt zijn. Nu moest
het team eigenlijk bij de eerste drie eindigen en dat zat er al bij aanvang van
de competitie niet in. Hieronder de resultaten van de laatste drie wedstrijden.

eerste competitiepunt tegen
sliedrecht 4 eigenlijk te weinig
Sliedrecht 4, de tegenstander van De
IJssel 3 op 6 februari, had al drie
winstpartijen geboekt in deze competitie en dat was dus honderd procent
meer dan het derde IJsselteam. Op papier deden de teams in deze competitie
weinig voor elkaar onder met een gemiddelde rating van net onder de 1500.
De IJssel moest het doen zonder haar
enige fysieke dame, Lotte van der Wouden. Er moest gestudeerd worden en
ter plaatse werd Casper de Pijper gecharterd om haar te vervangen.

De IJssel 3 op weg naar het eerste
competitiepunt.

Achter de borden leek het krachtsverschil toch in het voordeel van De IJssel
uit te vallen. Het was duidelijk, zo
bleek ook achteraf, met vier invallers
niet de sterkste Sliedrechtse formatie.
Alleen aan de laatste borden was er
duidelijk voordeel voor Sliedrecht en
ook invaller Casper kreeg de nodige
problemen voorgeschoteld.
Aad, met vier remises nog ongeslagen, liet het eerste punt aantekenen.
Hij veroverde eerst een pionnetje en
kort daarna ook nog een stuk. De
winst liet toen niet lang op zich wachten. Ook bij Arie gunstige ontwikkelingen. Zijn tegenstander, een invaller,
was als ‘joker’ ingezet aan het eerste
bord en dat was te merken. Na goed
aanvallend spel leverde een mooie
actie ook hier een stuk voordeel op en
ook dat werd niet meer weggegeven,
2-0 dus. Het eerste tegenpunt viel aan
het laatste bord. Hier was Ton, tegen
zijn gewoonte in, agressief van start
gegaan. Daarbij werd een pion ingeleverd, maar dat leek geen probleem.
Dat werd het wel toen hij er een vol
stuk bij deed, 2-1. Bij Panc stond inmiddels een gelijkwaardige stelling op
het bord die zeker nog kansen bood
en ook Frans en Huibert stonden
prima. De eerste overwinning kwam in
zicht. Vervolgens echter tegenslag,
Huibert die een toren had geofferd
voor een winnende aanval, vergiste
zich. Dame winst liet hij lopen omdat
hij dacht zijn tegenstander mat te zetten. Dat was ook het geval, mat in
twee was mogelijk, maar Huibert zag
het niet. Vergiste vervolgens bij het af-
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ruilen en plotseling stond er een eindspel met T + 4p tegen voor Huibert P +
6p op het bord en kon hij opnieuw aan
de slag. Bij Panc ging het echter
prima. Hij kwam steeds beter te staan
wat zich vervolgens ook uitbetaalde in
materiaalvoordeel en ook nog tijdvoordeel, geen centje pijn, 3-1. Een domper vervolgens bij Frans. Die had een
prima stelling met een ver opgerukte
pluspion. Winst was binnen bereik,
maar Frans realiseerde zich kennelijk
even niet dat je er tegenwoordig geen
15 minuten meer bij krijgt op je klok.
Een triest einde en de teamwinst leek
opeens ver weg. Frank was al bij de
opening een stuk achter gekomen en
dat werden er later zelfs twee. Het was
vechten tegen de bierkaai, maar het
kostte zijn tegenstander veel moeite
de buit binnen te halen. Dat lukte uiteindelijk natuurlijk wel en dus 3-3. Huibert had zich inmiddels herpakt, maar
het ging moeizaam. Hij had al een
pionnetje ingeleverd toen zijn tegenstander blunderde en een paardvork
toeliet die hem zijn toren kostte.
Huibert moest nog wel tot het gaatje,
maar ditmaal bleef hij bij de les, 4-3.
Winst voor De IJssel zat er echter niet
meer in. Casper in de opening verrast
met een stukoffer en later nog een
voor twee pionnen, moest met zijn
twee stukken voor vijf pionnen knap
manoeuvreren om ernstige gevaren te
ontlopen. Toen dat vrijwel gelukt was,
blunderde hij een complete toren weg.
Ondanks moedig verzet kwam hij dat
niet meer te boven en zo werd de
eindstand 4-4. (Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 3
Arie Macdaniël
Aad vd Meer
Panc Vink
Casper de Pijper
Frans Dubois
Huibert Looren de Jong
Frank Penders
Ton van Smirren

1484
1588
1475
1504
1479
1569
1286

eerste winst tegen charlois europoort 7 met dank aan de invallers
Dankzij het punt tegen de nummer
twee ging het team op vrijdag 16 maart
vol goede moed naar Charlois. Het had
al een half punt op zak doordat Ton in
een vooruit gespeelde partij remise had
gespeeld. Aangetreden werd met drie
invallers vanwege verhindering van
Huibert Looren de Jong, Frank Penders en Panc Vink. Voor hen speelden
Casper de Pijper, Arie Macdaniël jr en
Jan van den Dorpel. Voor de laatste
twee hun debuut in de RSB-competitie.
Een succesvol debuut want na een
snelle winst, nog binnen het uur, van
Frans, zorgden zij er voor dat de score
al snel op liep naar 1,5-3,5. Jan won
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Charlois Europoort 7
Herman van Malde
Marcel Dirks
Kevin Nguyen
Henk van der Velden
Marco van der Heijden
Stephen Kandane
Fritz Dueller
Janus de Vries

1536
1827
1723
1540
1466
1347
1316

ruime winst tegen hekkensluiter
hzp schiedam 3
Hekkensluiter HZP Schiedam 3 was op
16 april de laatste tegenstander van
het derde team in de RSB-competitie
van dit seizoen. Ook bij eventuele
winst zouden de Schiedammers die
laatste plaats niet meer kunnen ontlopen en ook voor De IJssel 3 lijkt de
voorlaatste plaats vrijwel zeker. De
wedstrijd ging dus louter om de eer.
Daar wilden de IJsselspelers wel voor
gaan. Teamleider Aad van der Meer
kon aantreden met zijn sterkste formatie. Al snel waren er voortekenen
voor een goed resultaat. Frank had
zijn tegenstander al snel in ernstige
moeilijkheden gebracht, dat ging materiaal opleveren. Ook bij Aad en Lotte
zag het er al snel goed uit. Alleen bij
Frans en Panc hingen er wat donkere
wolken boven de borden. Aad liet het
eerste punt voor De IJssel noteren. Hij
veroverde een stuk en won vervolgens

-

Sliedrecht 4
Cees Moes
Leo Koppelaar
André van Dieën
Henri Hartog
Jan Blokland
Rik Versteeg
Marcel Klein
Mark van Hulst

1356
1213
1508
1505
1155
1397

4
1
1
1
0
0
1
0
0

-

4
0
0
0
1
1
0
1
1

een sterk gespeelde aanvallende partij
en ook Arie speelde een goede partij
waarin hij niet in moeilijkheden kwam.
In de slotfase maakte hij het zich wel
moeilijker dan nodig was. Hij miste mat
in één, maar pakte vervolgens toch het
punt. In de tussentijd had Aad zijn partij
inmiddels opgegeven. Hij had de hele
partij gedrongen gestaan en liet zich
langzaam van bord drukken. Dat betekende dat er een einde kwam aan zijn
ongeslagen status in De IJssel 3. De
tegenstanders moesten winnen om degradatie naar de 4e klasse te ontlopen
en dus kregen de laatste drie borden
het zwaar te verduren. Casper bood remise aan, maar dit werd aanvankelijk
niet aangenomen. Twee zetten later

deed zijn tegenstander het vervolgens
zelf, aangenomen natuurlijk en dus 2-4.
Lotte staakte daarna, ondanks een
pion in de plus, haar winstpogingen en
met haar remise was de winst binnen
2,5-4,5. Kopman Arie sr was toen nog
bezig. Hij had een zware avond tegen
een sterke tegenstander met bijna 250
ratingpunten meer achter zijn naam.
Na wisselende kansen kwam hij In het
eindspel een stuk voor. Dit voordeel
kon hij niet vasthouden. Na verlies van
een toren kwam hij een kwaliteit achter.
Met voor Arie nog vijf minuten op de
klok en voor zijn tegenstander nog een
minuut werd toen tot remise besloten.
Eindstand 3-5, een mooi resultaat.
(AadvdM)

- De IJssel 3
1438
- Arie Macdaniël
1588
- Aad vd Meer
1475
- Lotte vd Wouden
1364
- Casper de Pijper
- Ton van Smirren
1286
- Jan vd Dorpel
- Frans Dubois
1479
- Arie Macdaniël jr
simpel en snel. Winnen deed vervolgens ook Frank. Met voor Frank een
stuk in de plus koos zijn tegenstander
voor een mataanval maar dat leidde
rechtstreeks tot verlies doordat hij zelf
mat ging. Aan het laatste bord hadden
ze er vervolgens geen zin meer in getuige de herhaling van zetten op een
nog vol bord. Een halfje voor Ton dus.
Panc was inmiddels in ernstige moeilijkheden geraakt. Hij verspeelde een
stuk en daarna ging her al maar slechter. Circa rond half tien stond daardoor
een 2,5-1,5 op het scoreformulier.
Lotte met inmiddels twee pionnen
voorsprong counterde bekwaam terug
op een niet doorslaande koningsaanval van haar tegenstander. Met een
mooie penning werden de laatst tegenstand te niet gedaan, 3,5-1,5. Bij Frans
waren de donkere wolken amper weggetrokken of er doemden al weer
nieuwe op. Er dreigde het nodige gevaar voor zijn koningsstelling. Nog

3
- 5
0,5 - 0,5
1
- 0
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
0
- 1
0
- 1
0
- 1
voor het zo ver kon komen bood zijn
tegenstander echter remise aan. Dat
vond Frans uitstekend, 4-2. Inmiddels
was ook Arie op voorsprong gekomen.
Geen wilde acties hier, maar een positioneel duel. Arie kwam steeds beter te
staan en maakte met een mooie combinatie een stuk buit. Daarna was het
snel gedaan, 5-2. Alleen Huibert was
toen nog bezig om zijn huid te redden.
Het was een moeizaam duel waarin
lange tijd onvoorspelbaar was wie aan
het langste eind zou trekken. Pas ver
in het eindspel werd dat duidelijk. Huibert maakte in het eindspel goed gebruik van zijn twee lopers en kwam
een pionnetje voor. Dat bleek nog niet
direct gewonnen, want beiden haalden
opnieuw een dame, maar daarnaast
had Huibert nog twee pionnen, honderd procent meer dan zijn tegenstander. Na dameruil was het ook hier
over, einduitslag 6-2. een mooi einde
van deze competitie. (Aad)
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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 van Smirren

1466
1588
1475
1504
1364
1479
1569

-

1286

HZP Schiedam 3
Frans Maas
Leo Pletikosic
Dick Vons
Marco Zwanenburg
Arnold vd Kammen
Jan Krabbendam
Ron van Vuuren
Jaap van Loenen

1438
1531
1351
1516
1438
1510
1442
1405
1311

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

-

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

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

Spijkenisse 3
WSV 3
Sliedrecht 4
De Pionier
Charlois Europoort 7
Shah Mata 3
De IJssel 3
HZP Schiedam 3

Rtg
1649
1607
1415
1545
1501
1508
1450
1421

Mp
12
10
10
8
5
5
5
0

Bp
41,5
33
29
31,5
21,5
25
22,5
16,5

1
x
4
1,5
1,5
1
4
1,5
1

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

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

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

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

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

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

8
7
6
4,5
6
5
5
6
x

Spijkenisse 3 werd hier ongeslagen kampioen met alleen tegen WSV 3 en in de laatste ronde tegen Shah Mata 3 een gelijkspel. Ook dat punt redde het Shah Mata niet, want vanwege de extra degradatie degradeerden de nummers 5 t/m 8 hier
naar de vierde klasse.
persoonlijke resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aad vd Meer
Arie Macdaniël
Lotte vd Wouden
Frans Dubois
Frank Penders
Huibert Looren de Jong
Ton van Smirren
Panc Vink
Jan vd Dorpel
Arie Macdaniël jr
Casper de Pijper
Peter Koolmees
Marten Evengroen

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

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

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

Rtg
1475
1588
1364
1479
1569
1286
1504

TPR
1600
1641
1472
1411
1318
1478
1314
1489

RaTg
1549
1692
1532
1516
1378
1550
1476
1580

1032

1509
1205
1136
1100

1316
1481
1329
1554

Teamleider Aad van der Meer werd topscorer met viermaal remise en eenmaal winst. In de zesde ronde verspeelde hij tegen
de secretaris van Charlois Europoort zijn ongeslagen status.

nog volop spanning bij de strijd om de jeugdtitel
Het stuivertje wisselen aan de top van
de ranglijst in de jeugdcompetitie blijft
voortduren. Storm heeft in groep A zijn
eerste plaats moeten afstaan. Zowel

Harm
Neal
Storm
Tobias

Harm als Neal zijn hem op de ranglijst
gepasseerd. Intussen is ook Tobias, na
een aantal winstpartijen tegen de anderen in groep A, de drie koplopers ge-

Harm

Neal

Storm

Tobias

Overige

xxx
½0½
00
½½

½1½
xxx
½00
0

11
½11
xxx
11

½½
1
00
xxx

1
2
2
4
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naderd. Het zal nog een spannend
competitieslot worden. Hieronder een
overzicht van de onderlinge duels:
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Harm en Neal blijven aan elkaar gewaagd. Een keer was hij hem de baas,
maar in tegenstelling tot Neal kon hij
niet winnen van Tobias. Storm moest
het in deze periode met slechts een
enkel halfje tegen Neal duidelijk afleggen tegen zijn concurrenten. Tobias
was al een keer dicht bij de winst
tegen Harm, maar toen ontsnapte hij
met pat. De koplopers zijn gewaarschuwd.
De overige deelnemers in groep A
moeten de punten in de onderlinge
De stand in groep A:

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

Harm Hoogeveen (HH)
Neal Twigt (NT)
Storm Revet (SR)
Tobias Lipschart (TL)
Martijn van Noort (MN)
Jent Imelman (JI)
Sydney vd Hoek (SH)
Mohammed Karroumi (MK)
Carl Schiebroek CS)
Maikel Terlouw (MT)

Cat
C
D
C
F
E
D
D
D
D
B

duels verdienen. Martijn die tweemaal
won van Jent is hem op de ranglijst
voorbijgegaan. Voor Jent bleef het bij
een enkele remise tegen Carl. Voor
Mohammed eenmaal winst tegen Sydney en voor Carl naast de remise
tegen Jent nog een winstpartij tegen
Mohammed. Voor Sydney geen positief resultaat, maar hij was dan ook
veel afwezig. Maikel tenslotte verhuisde naar de seniorencompetitie en
is dus niet meer van de partij.
Koploper groep A.

resultaten ronde 17 t/m 25
SR 1, NT 0,5, SR 1, NT 1, TL 0,5, MN 1, TL 0,5, NT 0,5
SR 0,5, JI 1, HH 0,5, JI 1, HH 0, SR 1, TL 1, SR 1, HH 0,5
NT 0,5, HH 0, TL 0, HH 0, TL 0, NT 0, CS 1, NT 0, MN 1
JI 1, MK 1, SR 1, SH 1, SR 1, HH 0,5, NT 0, HH 0,5, JI 1
JI 1, MK 1, HH 0, JI 1, SR 0
TL 0, NT 0,NT 0, MN 0, CS 0,5, MN 0, SB 0, TL 0
MK 0, TL 0
SH 1, TL 0, CS 0, MN 0
MK 1, MT 0, SB 0, JI 0,5, SR 0
CS 1

In groep B zette Silvan zijn opmars
voort. Hij is Rijk nu gepasseerd op de
ranglijst. Onderling bleef de strijd met
elk eenmaal winst onbeslist, maar Silvan verloor daarnaast alleen maar
eenmaal van Max terwijl Rijk behalve
eenmaal van Max ook tweemaal het
onderspit dolf tegen Joppe. Daarna Jeroen, hij klom van plaats acht naar
plaats drie! Naast achtmaal winst
slechts een enkele verliespartij tegen
Pascal en een remise tegen Luuk. Met
slechts geringe puntenachterstand volgen Pascal, Max en Joppe. Hun score
tegen de drie koplopers is beperkt.
Pascal won een keer van Jeroen, Max
tweemaal van Rijk en Joppe eenmaal

gt

1x
1x

na
1x

4x
1x
7x
4x
3x
4x

score
488,5
483,5
404,0
377,9
320,7
255,0
219,3
204,3
184,0

van Rijk. Na viermaal verlies in de laatste vier partijen moest Max heel wat
terrein prijsgeven. Bij Pascal het omgekeerde, hij won de laatste vier partijen en klom daardoor naar plaats vier.
Ramon en Bink moeten hun punten
vooral tegen lager geplaatste tegenstanders verdienen. Daarnaast voor
Ramon extra punten dankzij zijn winst
tegen Joppe en Max. In de staartgroep
is het puntjes sprokkelen, vooral in de
onderlinge partijen. Luuk had nog een
uitschieter met zijn remise tegen Jeroen en winst tegen Bink. Kim en Jelt
wonnen elk een onderlinge partij en de
punten tegen Tarik. (Aad)
Koploper groep B.

De stand in groep B:

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Harm Hoogeveen (HH)
Silvan de Berg (SB)
Rijk Revet (RR)
Jeroen Pons (JP)
Pascal Admiraal (PA)
Max van Vuuren (MV)
Joppe in't Veld (JV)
Ramon van Ek (RE)
Bink Revet (BR)
Luuk Hoogeveen (LH)
Kim Rivecourt (KR)
Jelt Jongsma (JJ)
Tarik Karroumi (TK)

Cat
C
D
E
D
F
D
F
C
F
E
D
F
H

resultaten ronde 17 t/m 25
SR 1, NT 0,5, SR 1, NT 1, TL 0,5, MN 1, TL 0,5, NT 0,5
MV 1, JV 1, CS 1, MV 0, JV 1, RR 0, BR 1, JI 1, RR 1
JV 0, MV 0, PA 1, LH 1, MV 0, SB 1, RE 1, JV 1, JP 0, MV 1, SB 0
LH 1, PA 1, PA 1, RE 1, MV 1, JV 1, LH 0,5, RR 1, PA 0, RE 1
RE 1, JP 0, RR 0, JP 0, LH 1, RE 1, MV 0, BR 1, KR 1, JP 1, MV 1
SB 0, RR 1, BR 1, SB 1,RR 1, JP 0, PA 1, RE 0, JV 0, RR 0, PA 0
RR 1, SB 0, RE 1, BR 1, SB 0, KR 1, JP 0, RR 0, MV 1, RE 0, LH 1
PA 0, KR 1, JV 0, KR 1, JP 0, PA 0, RR 0, MV 1, LH 1, JV 1, JP 0
JJ 1, TK 1, MV 0, JV 0, KR 1, LH 0, SB 0, PA 0, JJ 0,5, LH 1, KR 1
JP 0, JJ 1, KR 0,5, RR 0, PA 0, BR 1, JJ 1, JP 0,5, RE 0, BR 0, JV 0
TK 1, RE 0, LH 0,5, RE 0, BR 0, JV 0, TK 1, JJ 0, PA 0, JJ 1, BR 0
BR 0, LH 0, TK 1, LH 0, KR 1, BR 0,5, KR 0, TK 1
KR 0, BR 0, JJ 0, KR 0, JJ 0
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gt

na
1x

2x
1x

1x

3x
5x

score
488,5
564,5
480,3
427,0
417,2
415,8
414,5
359,0
344,2
282,3
250,0
241,3
126,7
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uit de media
Waarheid of fictie? Dat was de drijfveer
voor Mihail Marin, een Roemeense
grootmeester en schaakschrijver, voor
een zoektocht naar een in een film gespeelde partij. Het resultaat werd gepubliceerd in NIC 2012/1. Het gaat om de
in 1972 geproduceerde Russische
(Sovjet) film Grossmejster over het
leven van een op Karpov gelijkende
schaker die de wereldtitel voor de Sovjet Unie moet heroveren. Het is van de
weinige films waar bestaande grootmeesters figureren. Voor Viktor Kortsnoj, de man die ooit een wk tweekamp
tegen Karpov verloor, zelfs meer dan
dat. Hij is in de film de secondant van
de Russische titelkandidaat. In de film
is ook een hoofdrol weggelegd voor
een partij. Het gaat om de partij die beslissend is voor de hoofdrolspeler voor
winst in het kandidatentoernooi. De kijker krijgt een fantastische partij voorgeschoteld met een alles beslissende zet.
Is de partij verzonnen of werkelijk gespeeld? Mihail Marin vond de partij
waarop de filmpartij was gebaseerd,
Alartortsev-Kholmov, 16e USSR kampioenschap, 1948. De bewuste zet werd
daarin echter niet gespeeld. Hij ging op
zoek naar een toernooiboek, maar vond
wel die van het 17e tot en met 23e toernooi, maar niet die van het 16e. Wel
boekte hij enig succes bij het doorzoeken van oude schaakbladen. In een ingezonden artikel van het Russische
schaakblad Shakmaty in 1949 vond hij
een overeenstemmende afgedrukte
stelling. In het artikel werd verwezen
naar analyses van Vladimas Mikenas in
het 12e toernooi bulletin. Uiteindelijk
werd dit bulletin gevonden in de archieven van de Central Chess Club in Moskou en de bewuste zet bleek in de
analyses daadwerkelijk voor te komen.
Het FIDE kandidatentoernooi 2012 zal
van 23 oktober tot 13 november worden
gespeeld in Londen. Deelnemers zijn
de drie spelers met de gemiddelde
hoogste rating op de ratinglijst van juli
2011 en januari 2012 t.w. Carlsen, Aronian en Kramnik. Voorts Svidler, Grischuk en Ivanchuk de nummers 1 t/m 3
in de Wereld Cup finale en de door de
organisatoren aangewezen Radjabov,
nummer vijf op de FIDE ratinglijst van 1
januari 2012. Er was geen Engelse
deelnemer beschikbaar die aan de gestelde normen voldeed. De achtste
deelnemer is de verliezer van de WK
tweekamp tussen Anand en Gelfand.
(Chessbase 11/2)

De WK tweekamp start op 10 mei en
wordt gespeeld in de nationale schatkamer van de Russische kunst en een
van de mooiste musea van de wereld,
het Tetyakkov Gallery in Moskou. Het
prijzenfonds bedraagt 2,55 miljoen dollar, waarvan 60% voor de winnaar.
Sponsor van de match is de Russische
biljonair Andrei Filatov. “By holding the
match in a museum we are attempting
to emphasize the link between our favorite game and the arts, as well as
pay tribute to the memory of great
Russian artists in the broadest sense,
including painters, writers, composers
and musicians” en “Chess in Russia
has a rich and glorious history. I hope
that the match will benefit not only
chess but also Russian culture and
history. I would also be happy to sea a
revival of interest in Russian culture
and history in the West, as they are
most definitely worth it”, aldus de
sponsor over zijn beweegredenen in
NIC 2012/2.
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In NIC 2011/7 onthult Nakamura dat hij
tijdens de London Chess Classic voor
het eerst met Kasparov praatte over
mogelijke samenwerking. Nakamura:
“Het begon zo’n beetje in december,
toen ik vlak voor de London Classic
een e-mail kreeg van Rex. Het was
een beetje een cryptische e-mail, hij
zei dat hij met Kasparov had gesproken, en hij wilde met me praten over
iets. Er stonden geen specifieke dingen in, maar ik telde gewoon één plus
één bij elkaar”. “Rex” is Rex Sinquefield, die veel heeft gedaan voor de
schaakwereld in de afgelopen jaren.
Hij stond onder andere aan de wieg
van The Chess Club and Scholastic
Center of Saint Louis, misschien wel
de mooiste schaakclub ter wereld,
waar ook het kampioenschap van de
VS wordt gespeeld. Bij The Chess
Club is nu de door Sinquefield gesponsorde World Chess Hall of Fame gevoegd, die aan de overkant van de
straat is gevestigd. Nakamura kwam in
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2010 in Saint Louis wonen, en het is
niet moeilijk te raden wat de heer Sinquefield voor zijn land hoopt te bereiken
met Hikaru.
In Londen spraken Nakamura en Kasparov inderdaad over samenwerken en
Hikaru hoefde hier niet lang over na te
denken. Nakamura: "Ik wist meteen
zeker dat ik het aanbod zou aannemen,
gewoon omdat je in je leven zo nu en
dan tijden hebt - je krijgt bepaalde kansen die gewoon niet zo vaak langskomen, en zeker, de gelegenheid om te
werken met de beste schaker aller tijden, volgens mij in ieder geval, dat is
een gelegenheid die je niet voorbij kunt
laten gaan."
Kasparov geloofde, net als toen hij met
Magnus Carlsen werkte, dat het geheim
houden van zijn rol zijn protégé een
voordeel zou geven ten opzichte van
diens rivalen. Nakamura was er niet zo
zeker van dat dat een voordeel was, en
hij had het idee dat meerdere van zijn
collega’s het in april toch al wisten, hoewel ze er niet over spraken.
Zonder twijfel kunnen twee uitgesproken, temperamentvolle persoonlijkheden als Kasparov en Nakamura samen
tot grote hoogten stijgen, maar het temperament van beiden zal onvermijdelijk
ook meningsverschillen veroorzaken. In
zijn column in New In Chess schrijft
Kasparov: "Ik ben in de gelegenheid
geweest om uitgebreid met Magnus te
werken, en ik heb op minder formele
basis gewerkt met Hikaru sinds begin
dit jaar." Kasparov voegt hieraan toe
dat het talent van de Amerikaan evident
is, maar hij moppert over Nakamura’s
belangstelling voor pokeren, die zijn
vorderingen als schaker zou kunnen
belemmeren.
Terwijl Kasparov terughoudend blijft in
zijn uitlatingen over hun samenwerking,
spreekt Nakamura er vrijuit en in detail
over met interviewer Macauley Peterson. Zijn tegenstanders weten nu dat hij
hulp van Kasparov krijgt, maar door te
lezen over zijn standpunten en meningen komen ze nog veel meer te weten
over wat Nakamura drijft en wat hem
bezighoudt. (NIC 2011/7, Schaaksite.nl)
Amper anderhalve maand later was de
samenwerking echter al weer fini. ‘Hikaru Nakamura zei over zijn kortstondige samenwerking met Gari Kasparov
dat hij nooit een schouderklopje kreeg
en dat hij het gevoel had dat er een gorilla van 800 pond op zijn rug zat. Hij
verzachtte het een beetje door te zeggen dat dit een vaste Amerikaanse uitdrukking is, maar aardig klonk het toch
niet, niet voor Kasparov en ook niet
voor gorilla’s. (Hans Ree, NRC 11/2)

‘Schaken in Beeld’, luidde de titel
boven een column van Ruurd Kunnen
gepubliceerd op de website van de
Zoetermeerse schaakvereniging Promotie op 18/2. Uitspraken over de
saaiheid van wielerwedstrijden brachten hem tot navolgende overpeinzingen. ‘Als televisiesport is schaken
nooit van de grond gekomen. Toch is
onze sport niet saaier dan een gemiddelde wielwedstrijd; het verschil is dat
er minder wordt bewogen. Weinig beweging is er ook bij pokerwedstrijden,
die wel regelmatig op de buis te zien
zijn. Voor een leek is poker net zo
moeilijk te volgen als een schaakpartij;
toch zijn het boeiende uitzendingen.
Dat komt vooral doordat de emoties
van de spelers goed in beeld worden
gebracht, gekoppeld aan een visueel
sterk ondersteunde uitleg van het verloop van het spel.
Voor schaken is internet belangrijker
dan de televisie. Bij steeds meer
schaaktoernooien wordt geëxperimenteerd met het in beeld brengen van de
wedstrijd en hoewel het nog zoeken is,
lukt het steeds beter. Bij de meeste
toernooien kunnen de partijen rechtstreeks worden gevolgd. Voor de professionals en de deskundige leken is
dat zeer interessant, maar voor het
grote publiek veel minder. Een verbetering is het als de partijen worden begeleid met deskundig commentaar. De
ene keer resulteert dat een oeverloos
geouwehoer waarvoor de wielercommentatoren zich niet zouden hoeven te
schamen, maar andere keren wordt
een hoog niveau bereikt. Het commentaar is meestal geheel mondeling,
maar zo nu en dan wordt ook een demonstratiebordje gebruikt. Voor het
grote publiek is het niveau echter te
hoog. Een nadeel is ook dat je die
Russen zo moeilijk kunt verstaan.
Een andere manier om de internetuitzendingen interessanter te maken is
een schaakcomputer te laten meelopen. De laatste maanden wordt deze
methode steeds vaker toegepast. Terwijl de grootmeesters zitten te peinzen,
verschijnen varianten in beeld met
daaraan gekoppeld een stellingswaardering. Je hoeft niet heel goed te kunnen schaken om de spanning te
kunnen ervaren: Oei, als hij Lf4 doet
staat het +1.76, zal hij het zien? Topschaken wordt voor de gemiddelde
toeschouwer plotseling heel begrijpelijk. In de chatboxen verliezen de kiebitzers zich in spot en cynisme als de
grootmeester de computerzet niet
speelt. Schaken lijkt dan heel gemakkelijk, net zoals schaatsen of wielrennen op televisie heel gemakkelijk lijkt
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te gaan. Maar doe het zelf eens … dan
piep je wel anders.
Blijft over de emotie van de spelers
zelf. Na afloop geven zij uitleg op een
persconferentie. Soms zitten de verliezers er terneer geslagen bij en zijn de
winnaars erg vrolijk. Prachtige beelden
zijn dat.
De kijkers willen emoties zien, niet alleen na afloop, maar ook tijdens de
partij. De partijen zelf worden getoond
met behulp van schaakprogramma’s.
Het zou ook met videobeelden kunnen, maar dat is ouderwets en minder
duidelijk. Videobeelden worden gebruikt om te laten zien wat er in de
toernooizaal gebeurt. Dat is bedroevend weinig. Je ziet mensen diep zitten nadenken, soms staat iemand op
om een rondje te lopen en weer te
gaan zitten. Met enige regelmaat zie je
een speler een stuk verplaatsen en de
klok indrukken. Afgezien van een enkele grimas laten de schakers niets
zien van wat er in hun koppetjes rondgaat. Het zijn geen inspirerende beelden voor een schaker in spe.
Onlangs hebben ze daar in Moskou iets
op bedacht. Tijdens de partij werden de
spelers geïnterviewd. Ze vertelden wat
ze van de stelling vonden, welke combinaties er dreigden, wat zij van plan
waren te spelen. Ze vertelden over hun
hoop en hun angsten tijdens de partij.
De tegenstander had dan een koptelefoon met muziek op, want die mocht het
natuurlijk niet horen. Voor de toeschouwers schijnt het erg leuk te zijn geweest, maar het was niet goed voor de
concentratie van de spelers.’
In het seizoen 1998/99 werd het team
van buurvereniging Moerkapelle voor
het eerst kampioen van de RSB en
promoveerde om die reden naar de
landelijke competitie. Jarenlang speelden zij in de derde klasse van de
KNSB. In 2008 kwam daaraan een
einde en keerden zij weer terug naar
de RSB. Het bleek slechts tijdelijk want
ondanks een derde plaats keerde het
team een jaar later toch weer terug
naar de KNSB, omdat nummer twee,
De Willige Dame, geen gebruik
maakte van hun promotierecht. Het
bleek echter een heen en weer, want
vorig jaar opnieuw degradatie naar de
RSB. Daar werd echter flink aan de
weg getimmerd. Al een ronde voor het
einde van de competitie kon de kampioensvlag worden gehesen en dus
keren zij weer terug naar de KNSB.
Opmerkelijk is dat het huidige team
nog steeds vijf spelers telt van het
kampioensteam van 1998/99. Dick
Bac, Hugo en Jesse van Elteren, Ge-
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rard van Ommeren en Wouter Vroegindeweij speelden ook toen vast in het
eerste team. In de loop der jaren zijn
alleen Ben van Geffen ( in 2006 naar
Messemaker), Wim Vroegindeweij sr
(niet meer actief) en Maarten Vroegindeweij (in 2011 naar Moerkapelle 2) afgehaakt. Hun vervangers: Boudewijn
Weijermars (2006), Boskoper Arrian de
Bruijne (2010), Andre Nieuwlaat (2000)
,,Ik speel soms partijen waarin ik beter
in vorm ben dan in mijn beste tijd”,
aldus de 60-jarige Jan Timman in een
interview in de weekend editie van het
NRC van 3 maart. ,,Maar in het vierde
uur verflauwt soms mijn concentratie.
Het is één van de problemen van ouderdom. Eén fout kan betekenen dat
het hele bouwwerk, dat met veel zorg
is opgebouwd, omvalt. Het heeft in
mijn geval altijd met berekeningen te
maken, nooit met strategie. Schaken is
een wrede sport.” Timman heeft, inmiddels met een nieuwe 23 jaar jongere partner, zijn leven weer aardig op
de rails. ,,Er zijn dingen misgegaan die
zou je willen overdoen. Niet, of minder,
in mijn leven, maar wel domme
schaakzetten. Elke partij die je hebt
verloren zou je willen overdoen.”
De Rus Dmitry Jakovenko was eind
maart in Plovdiv (Bulgarije) de sterkste
van de 348 deelnemers, waaronder
180 GM en 60 IM, die streden om het
Europees kampioenschap 2012. Met
8,5 punten uit 11 partijen scoorde hij
een halfje meer dan dertien schakers
die op de tweede tot en met de veertiende plaats eindigden. Onder hen
ook Nederlander Jan Smeets, 14e in
de eindrangschikking. Naast het kampioenschap en een prijzenpot van
100.000 Euro vielen er ook 23 tickets
te verdienen voor deelname aan de
Wereld Cup finale voor het WK 2014.
Favoriet Caruana, met 2770 de hoogst
genoteerde deelnemer kwam niet verder dan plaats 38 en ook Mamedyarov
(2752) haalde de laatste 23 niet. Na
een nul vanwege het een minuut te
laat verschijnen achter het bord in
ronde 8 en in ronde 9 voor een te
snelle remise (zie hieronder) verliet hij
om persoonlijke redenen het toernooi.
Ook de Nederlandse kampioen Anish
Giri, nummer vier qua rating, stelde teleur. Hij werd met 6,5 punten 91e en

moest zijn landgenoten Sokolov ( 29e )
en Ernst (81e ) nog voor laten gaan.
Voor het toernooi waren er enkele opmerkelijke aanpassingen op de gebruikelijke regels. Zo mocht geen remise
worden aangeboden tot de veertigste
zet, de eerste tijdcontrole na vier uur
spelen. Volgen Hans Böhm in de Telegraaf (24/3) is de wens om strijd af te
dwingen in theorie wel begrijpelijk
maar die regel weerhoudt spelers er
volgens hem niet van onderling remise
af te spreken en zullen spelers die
tegen hun wil in een remisestelling zijn
terechtgekomen zuchtend wat zinloze
extra zetten produceren. “Het remisepercentage ligt in dit computertijdperk
beslist niet hoger dan pakweg twintig
jaar geleden, men zoekt nu juist de
grenzen op van de risico’s, dus
waarom dat doorspelen moet worden
afgedwongen riekt naar bemoeizucht”,
aldus Böhm.
Dan is er een kledingvoorschrift voor
spelers, arbiters maar ook toeschouwers (over bemoeizucht gesproken).
Böhm: “Het wordt nog een hele klus
voor de wedstrijdleiders want ‘kleding
moet er netjes uitzien, geen gaten, en
vrij van lichaamsgeur’. Dat men een
kledingvoorschrift tijdens opening en
sluitingsceremonie oplegt is te begrijpen maar in het heetst van de strijd
denkt men niet zo aan een uithangend
overhemd. De vrouwen mogen de eerste twee knoopjes los doen, vanaf de

Niet meer toegestaan.
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hals geteld en sieraden zoals halskettingen ‘moeten bij de outfit passen’.
Toeschouwers die er niet volgens de
richtlijnen (?!) bijlopen worden uit de
toernooizaal verwijderd. We komen
hier graag op terug als er een keer
wordt ingegrepen want de meningen
over ‘netjes’ en ‘lichaamgeur’ lopen internationaal erg uiteen.”
Ook bij het schaaknieuws een 1 april
grap. Op 2 (!) april meldde Chessbase
News de ondergang van het koningsgambiet: ‘Reeds 50 jaar geleden beweerde Fischer dat het
koningsgambiet 1.e4 e5 2.f4 exf4 niet
te winnen was voor wit. Voor Vasik
Rajlich, de man achter het computerprogramma Rybka een reden om met
hulp van een door hem ontwikkeld
zeer krachtig computersysteem te onderzoeken of deze bewering juist was.
Na vier maanden durende analyses
bleek dat inderdaad het geval. Fischer
vond reeds dat na het gebruikelijk
3.Pf3 alleen 3…d6 4.Lc4 h6 5. d4 g5
winnend is voor zwart. Een populair
antwoord als 3…g5 geeft Wit remisekansen na 4.h4. Na 3.Lc4 is Pf6 het
enige voor wit verliezende antwoord.
De enige zet voor wit die nog goed is
voor remise is 3.Le2. Na het meest
voor de hand liggende antwoord 3…d5
4.exd5 kan Zwart in alle mogelijke gevallen remise maken.’ Lariekoek bleek
later, maar het kostte Chessbase
News nog de nodige moeite om op 4
april diverse personen die er ‘ingetrapt’
waren te overtuigen dat dit werkelijk
niet waar was.
Voor echt schaaknieuws, zoals een
Europees kampioenschap schaken,
ruimen de dagbladen amper plaatsruimte in, maar een bericht over de
inzet van schaken om gevangenen
weer op het rechte pad te krijgen
haalde op 3 april veel nieuwsrubrieken. Het idee werd gelanceerd door
Mikhaeil Koreman, bestuurslid van de
Amerikaanse schaakbond en overgenomen door sheriff Tom Dart die het introduceerde in een gevangenis in
Chicago als instrument om gedetineerden op het rechte pad te krijgen. Hij
hoopt dat de gevangenen iets opsteken van het spel waarin volgens hem
'geduld en probleemoplossend vermogen worden beloond'.

