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Aad van den Berg
Tini van den Berg
Mick van den Berg, Rien Duine, Justin Jacobse, Léon Jacobse en Aad van der Meer

Clubavond

:

maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal

:

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

Voorzitter

:

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

Secretaris

:

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

Penningmeester

:

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

IJsselschaak
(clubblad)

:

zie secretaris

Wedstrijdleider
extern

:

Léon Jacobse, Begoniaveld 49,
2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941
e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider
intern

:

zie secretaris

Jeugdschaak

:

zie voorzitter

Materiaalbeheer

:

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

Contributies

:

senioren
jeugd
(t/m 20 jaar)
donateurs

in dit nummer o.a.:
het schaakjaar 2012 in
vogelvlucht
donkere wolken boven het
tweede klassebestaan van
de ijssel 2
viertal pakt punten
een omgekeerde toren als dame,
toegestaan of niet?
uit de media extra: de dertiende
partij
zilveren dametoernooi in de
startblokken
león jacobse op koers voor
rapidtitel
de ijssel 3 mist winstkansen
de ijssel 1 moet aan de bak
ijsselspelers op dreef in
wijk aan zee
tobias lipschart heeft jeugdtitel
in zicht
frank visser stevig aan de
leiding in de clubcompetitie
viering 50-jarig jubileum

€ 90,-€ 37,-€ 16,--

Advertenties

:

€ 45 (A5-formaat)

Girorekening

:

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

Homepage

:

www.ijsselschaak.nl

Bij de voorplaat:
Beelden van IJsselactiviteiten: Tobias
Lipschart op het Klim-Op jeugdtoernooi, massakamp tegen de jeugd van
Messemaker 1847, het invitatietoernooi en het eerste team achter
de borden in de RSB-competitie.
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van de redactie
Het is inmiddels 2013, een belangrijk
schaakjaar voor De IJssel. Op 1 september bestaat de vereniging 50 jaar.
Achter de schermen wordt driftig gewerkt aan een passende jubileumviering. In dit nummer nadere informatie.
Bij een nieuw jaar past ook een terugblik op het afgelopen jaar. Al enige
jaren traditie in IJsselschaak en ook
ditmaal is dit het geval. De slotmaanden van 2012 waren gelijktijdig de beginmaanden van het lopende
schaakseizoen. Qua resultaten niet
een periode waarin aan de weg getimmerd werd.
In de RSB-competitie zijn de overwinningen schaars. Bij elkaar tot dusver
slechts drie en voorts nog tweemaal
een gelijkspel. Ergo bijdragen over gemiste kansen, donkere wolken, degradatiezorgen, etc. Soms toch ook
boeiende partijen, zo blijkt. Het wel en
wee van en over de vier teams wordt
uitgebreid uit de doeken gedaan. Een
schaakwedstrijd staken is slechts bij
calamiteiten mogelijk, toch gebeurde
het in een RSB bekerwedstrijd bij De
IJssel. Daarvoor kreeg de club een
waarschuwing. Te lezen valt waarom
en de gevolgen.
Een bescheiden succes was er wel bij
de jeugd, de Messemakers gingen op-

nieuw aan het mes in de massakamp.
Polonaise in de Zespunt, jeugdleider
en spelers waren in hun sas. De jeugd
timmerde op meer plaatsen aan de
weg. Niet bij de Groene Hart Cup, daar
stak koning winter een stokje voor,
maar wel bij diverse jeugdtoernooien.
De naam Lipschart begint angst in te
boezemen, zo blijkt. De clubtitel heeft
hij nu al bijna binnen. Misschien is de
strijd om de andere podiumplaatsen
nog wel spannender. In het competitieverslag de stand van zaken van dit
moment.
Bij de senioren zijn er drie titelkandidaten. Door een overvol programma
raakt de titelstrijd, zeker bij de toppers,
echter wat op de achtergrond. Desondanks blijven zij aan de leiding. Een
uitgebreid overzicht verschaft informatie over de stand van zaken. Ook de
strijd om de k.o. beker en de rapidcompetite komen aan bod. Een omgekeerde toren zorgde voor de nodige
commotie, maar mag bij De IJssel in
het vervolg vrolijk als dame over het
bord huppelen. Terecht of onterecht?
Het invitatietoernooi was een geslaagde start van het nieuwe jaar. Een
mix van jong en oud, leden en gasten
maakten er een mooie avond van. Wie
er niet was kan lezen en zien (foto’s)

wat hij heeft gemist. Er waren meer
toernooien, maar daarvoor moest je op
pad. Sommige deden dat, zoals de
Wijk aan Zee fanaten die daar massaal achter de borden kruipen. Zij vertellen zelf hoe het hun daar verging.
Degenen die dichter bij huis willen blijven kunnen in maart weer aan de slag
in het toernooi om de Zilveren Dame.
In dit nummer de aankondiging van de
48e editie van dit toernooi.
In de rubriek uit de media aandacht
voor o.a. de subsidieperikelen bij
schaakbond en de gevolgen daarvan,
een rijdend schaaktoernooi, Jan Timman als omstreden schrijver, een wk
voor stedenteams met niet-inwoners,
ontsnapping uit een sloppenwijk dankzij de schaaksport en toernooischaak
zonder ratingzorgen. Een bijzondere
bijdrage is een terugblik op een voor
het wk beslissende partij in 1972 met
een ‘krankzinnig moeilijk eindspel’.
Een ooggetuige laat zijn geheugen
spreken.
De redactie wens de lezers weer veel
leesplezier met dit nummer of de kleureneditie op de website. Bijdragen voor
het volgende nummer, dat in april zal
verschijnen, zijn weer van harte welkom.

geen verrassingen in tweede ronde k.o.-beker
De favorieten lieten zich niet verrassen
in de tweede ronde van het k.o. bekertoernooi. Léon Jacobse kon tegen Gerard van der Wouden al na zestien
zetten de overwinningsvlag hijsen. Het
motto ‘aanval is de beste verdediging’
faalde opzichtig. Een duidelijk krachtsverschil was er bij de partijen Jan van
den Dorpel tegen Ad Multem en Mick
van den Berg tegen Casper de Pijper.
Hier koersten de favorieten Ad en Mick
langzaam maar zeker naar de zege.
Goede stellingen, materiaalwinst en
vervolgens werd de overwinning binnengehaald. Ook Rien Duine was
tegen Hans Lodeweges de onderliggende partij. Een misrekening bij een
combinatie kostte hier een stuk en
daarna was het vechten tegen de bierkaai. Hoewel er op papier van weinig
krachtsverschil sprake was, was ook

de partij tussen Aad van den Berg en
Leen Boonstra een eenzijdig duel. Op
zet elf gaf Leen een stuk cadeau en
liep toen achter de feiten aan. Het
duurde vervolgens nog tot over de dertig zetten voor hij definitief mat stond.
De klapper van de avond was echter
het duel van Pim te Lintelo tegen
Frank Visser, de enige twee favorieten
die door de loting aan elkaar waren
gekoppeld. Pim had lang de beste papieren. Had hij met een offer kunnen
winnen, vroeg hij zich na afloop af. Hij
durfde het niet aan en het werd uiteindelijk een tijdnoodduel. In de laatste
minuut liet Frank zich matzetten en
greep Pim toch de zege.
Eén favoriet haakte wel af, maar niet
achter het bord. Ronald Mandersloot
gaf zijn partij tegen Teus Boere zonder
te spelen op. Partij nummer acht, tus-
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sen Wim Mulder en Frans Dubois werd
uitgesteld.
Geplaatst voor de kwartfinale: Aad van
den Berg, Mick van den Berg, Teus
Boere, Léon Jacobse, Pim te Lintelo,
Hans Lodeweges, Ad Multen en Wim
Mulder of Frans Dubois. De loting voor
de kwartfinales is op 4 februari. De
speeldatum is 18 februari. De halve finale en finale staan respectievelijk 13
mei en 10 juni op het programma.
(Aad)
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het schaakjaar 2012 in vogelvlucht
In Moskou verdedigde wereldkampioen Anand in mei in de tweekamp
tegen zijn uitdager, de Israëliër Gelfand, met succes zijn titel. Na een 6-6
eindstand won hij de rapid tiebreak
met 2,5-1,5. De cyclus voor de volgende uitdager is inmiddels gevorderd
tot de kandidatenmatches, die in maart
2013 in Londen zullen plaatsvinden.
Hiervoor plaatsten zich de nummers 1
t/m 3 van de FIDE World Cup 2011,
Svidler, Grischuk en Ivanchuk, voorts
Gelfand, de verliezer van de wk-match,
en op basis van hun rating Carlsen,
Aronian, Kramnik en Radjabov.
Bij de vrouwen verloor titelhouder You
Hifan eind 2012 in Khanty-Mantsyk
haar titel aan Anna Oesjenina uit de
Toernooi

Gem.
rating
Sao Paulo/Bilbao (6) GS
2781
Moskou (10)
2776
Wijk aan Zee (14)
2755
Londen Chess Classic (9) 2752
Boekarest (4)
2744
Reggio Emilio (6)
2743
Londen (12) GP
2739
Biel (7)
2708
Dortmund (10)
2705
Hoogeveen (4)
2695

Oekraine.
Ook dit jaar was er weer een Grand
Slam toernooi. Door het m.u.v. het TataSteel toernooi niet doorgaan van de
oorspronkelijke toptoernooien, werd
het ditmaal een toernooi tussen vijf
sterke spelers uit de top tien van de
wereld. Hieronder een overzicht van
de top in dit en de andere toptoernooien van het afgelopen jaar. Een
aantal toptoernooien verdween van de
kalender. Zo kwam er een einde aan
het Amber toernooi in Monaco en er
was slechts één Grand Prix toernooi.
Dat lot leek ook het Kings toernooi
(Sofia/Bazna/Medinas) beschoren,
maar het werd later in vierkampvorm in
Boekarest alsnog gespeeld. Het was,
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zo blijkt, dit jaar weer succesvol jaar
voor Carlsen, maar ook de Italiaan
Caruana timmerde nadrukkelijk aan de
weg.
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Caruana
Carlsen
Aronian
Carlsen
Ivanchuk
Giri
Topalov
Hao
Caruana
Nakamura

Carlsen
Caruana
Carlsen
Kramnik
Topalov
Morozevich
Gelfand
Carlsen
Karjakin
Tiviakov

Aronian
Radjabov
Radjabov
Nakamura
Caruana
Nakamura
Mamedyarov
Giri
Ponomariov
Giri

Karjakin
Kramnik
Caruana
Adams
Nispeanu
Caruana
Grischuk
Nakamura
Kramnik
Yifan

Anand
Morozevich
Ivanchuk
Anand

Vallejo
Aronian
Nakamura
Aronian

Ivanchuk
Leko
Bacrot
Naiditsch

Vitigov
Hao
Bologan
Leko

* tussen haakjes het aantal deelnemers

Daarnaast waren er ook nog een aantal open toernooien met een top bezetting. Short won in Gibraltar, voor toen
nog wereldkampioene Hifan en Adams,
in Reykjavik was de eerste plaats voor
Caruana gevolgd door Sokolov
en Navara.
De wereldtitel snelschaak was voor
Grischuk met Carlsen en Karjakin op
de tweede en derde plaats. Karjakin
was de beste bij het wk rapid. Ook hier
werd Carlsen tweede en was de de
derde plaats voor Topalov.
Het wereldkampioenschap bij de oudste jeugd (16-18 jaar) ging naar Darius
Swiercz uit Polen en Aleksandra Goryachkina uit Rusland en bij de junioren
(tot 20 jaar) werd Alexander Ipatov uit
Turkije wereldkampioen en de Chinese
Qi Guo wereldkampioene.
De Rus Vladimir Potkin werd als Europees kampioen opgevolgd door zijn
landgenoot Dmitry Jakovenko. De
Fransman Laurent Fressinet werd
tweede en de Rus Vladimir Malakhov
eindigde als derde. Bij het EK voor
vrouwen ging de titel naar Valentina
Gunina uit Rusland. Tatiana Kointseva,

eveneens uit Rusland, werd tweede en
de Oekraïense Anna Muzychuk derde.
Na het winnen van het wk voor landenteams vorig jaar won het Armeense
team onder aanvoering van Aronian
ook de Olympiade in Istanboel. De
twee andere podiumplaatsen gingen
naar Rusland en de Oekraïne. Bij de
vrouwen was deze titel voor Rusland
met wereldkampioen China als tweede
en de Oekraïne als derde.
De Europacup voor clubteams ging dit
jaar naar de club Socar Azerbeidjan
met de spelers Radjabov (Aze), Mamedyarov (Aze), Topalov (Bul), Grischuk (Rus), Kamsky (USA), Sutovsky
(Isr), Safarli (Aze) en Guseinov (Aze).
In december vestigde Carlsen tijdens
de Londen Chess Classic een nieuw
ELO rating record. Het oude record
van 2851 van Kasparov ging uit de
boeken.
Top 10 FIDE ratinglijst 1-1-2013 met
tussen haakjes de posities begin 2012:
1.Carlsen 2861 (1), 2. Kramnik 2810
(3), 3. Aronian 2802 (2), 4. Radjabov
2793 (5), 5. Caruana 2781 (17), 6.
Karjakin 2780 (7), 7. Anand 2772 (4),

4

8. Topalov 2771 (6), 9. Nakamura
2769 (12), 10. Mamedyarov 2766 (14).
Verdwenen uit de top 10: Ivanchuk (8),
Morozevich (9), Gashimov (10).
In Nederland prolongeerde Anish Giri
de kampioenstitel. Ian Sokolov en
Erwin l’Amie deelden de tweede
plaats. Bij de vrouwen ging de titel
voor het eerst sinds twaalf jaar niet
naar Zhaoqin Peng. Kampioene werd
Tea Lanchava en Peng werd ditmaal
met een halve punt achterstand
tweede. Jan Smeets werd kampioen
internetschaak. Bij de A-jeugd ging de
eerste plaats dit jaar naar Julian van
Overdam uit Rotterdam bij de jongens
en bij de meisjes won Nathalie van der
Lende uit Santpoort.
Op de valreep van 2012 veroverde
Ron Langeveld de wereldtitel correspondentieschaak. Na Gert Timmermans en Joop van Oostrom (2x) ging
de titel dus voor de vierde maal naar
Nederland.
In het Tata Steel toernooi in Wijk aan
Zee dit jaar geen hoofdrol voor Giri. De
Nederlandse kampioen eindigde als
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laatste in de A-groep. Een tweede Nederlander, Loek van Wely, deed het
beter. Elf remises waren goed voor de
9e plaats. Winnaars bij de andere belangrijkste Nederlandse toernooien
waren: de Engelsman David Howell
van het zesde Leiden Chess Tournament Jan Smeets van het NK Open,
Hikaru Nakamura, de kampioen van
de USA, van het Univé toernooi in
Hoogeveen, de Duitser Daniel Fridman, na barrage met Loek van Wely
en Sipke Ernst, van het Remco Heite
toernooi en de Armeen Zaven Andriassian van het Schaakfestival Groningen. Met evenveel punten eindigden
de winnaar van vorig jaar Alexander
Kovchan (Oekraine) en Sipke Ernst
hier als tweede en derde.
Op internationaal gebied meer Nederlandse successen dan vorig jaar. Giri
won in Reggio Emilia en werd derde in
Biel en Malmö. In het eerste GP toernooi van de nieuwe WK cyclus in Londen eindigde hij echter in de onderste
regionen. Voor Ivan Sokolov was er
opnieuw een tweede plaats op het
Open toernooi van Reykjavik.
Op het EK in Plovdiv in Bulgarije eindigde Jan Smeets met een halfje achter de winnaar op een gedeelde 2e
t/m 14e plaats. Goed voor plaatsing
voor deelname aan de World Cup finale voor het WK 2014. De andere Nederlanders kwamen er niet aan te pas.
Sokolov werd 29e, Ernst 81e en Giri
91e. Bij de vrouwen wederom geen
Nederlandse deelneemsters.
Bij de jeugd was er zilver voor de
meisjes Anna-Maja Kazarian
(< 12 jaar) op het EK en Lisa Schut
(< 18 jaar) op het WK. De beste resultaten bij de jongens waren voor Robby
Kevlishvili (<12 jaar) en Jorden van
Foreest (<14 jaar) met respectievelijk
een 13e en 14e plaats bij het EK.
Op de Olympiade in Turkije eindigde
Nederland (Giri, Van Wely, Sokolov,
Smeets, Stellwagen) bij de mannen als
zesde en bij de vrouwen (Peng, Lanchava, Schut, Haast, Van Weersel)
als 20e.
Het de door de FIDE weer nieuw leven
ingeblazen World Cities Championship
werd gewonnen door het viertal Giri,
Sokolov, Tiviakov, Smeets onder de
vlag van Hoogeveen.
Het Limburgse Voerendaal werd clubkampioen van Nederland. SISSA uit
Groningen, dat opmarcheert naar de
top van Nederland en dit jaar naar de
2e klasse KNSB promoveerde, won de
bekerfinale tegen LSG uit Leiden.
De Euwe-ring kreeg in december een
nieuwe eigenaar, door bezitter Gena

Sosonko werd hij doorgegeven aan
Cor van Wijgerden, de grondlegger
van de Stappenmethode, het opleidingsprogramma voor de jeugd.
Met Maarten Solleveld kreeg Nederland er weer een grootmeester bij. In
totaal telt Nederland nu 30 actieve
grootmeesters.
Top 10 KNSB ratinglijst 1-11-2012 met
tussen haakjes de posities 1-11-2011:
1. Giri 2699 (1), 2. Van Wely 2694 (2),
3. Tiviakov 2684 (4), 4. Sokolov 2637
(3), 5. Stellwagen 2624 (6), 6. Piket
2622 (5), 7. L’Ami 2609 (9), 8. Smeets
2604 (8), 9. Reinderman 2595 (7),
10. Ernst 2575. Verdwenen uit de
top 10: Van den Doel (10).
Eind 2012 in de top 100 van de FIDE
ratinglijst drie Nederlanders: 29e Giri
met 2720 (28), 68e Van Wely met
2679 (54), 82e Sokolov (-) met 2663
en 89e Tiviakov met 2655 (70).
Bij het persoonlijk kampioenschap bij
de RSB nam Joost van Ruitenburg van
RSR Ivoren Toren de titel over van zijn
clubgenoot Leo Kranenburg, dat was
al die van het nieuwe seizoen 2012/13.
Peter Ypma van Messemaker 1847
veroverde de titel bij de A-jeugd. Het
eerste team van Moerkapelle werd
eerste bij de clubs en keerde daarmee
weer terug naar de KNSB competitie.
Bij de viertallen wonnen Erasmus en
Onesimus. De RSB beker 2011/12
ging dit jaar naar Charlois Europoort.
De hoogste plaats bij de jeugdclubkampioenschappen, nummer een bij
de D-jeugd, ging naar het team van
Klim-Op, maar in de strijd om de
Groene Hart Cup werden zij geklopt
door Sliedrecht.
Ab Scheel, webmaster en hoffotograaf
van de RSB, werd benoemd tot RSBlid van verdienste.
Het ledental van de RSB daalde ook in
2012, eind december telde de RSB
1807 hoofdleden, circa 50 minder dan
het vorig jaar.
Bij De IJssel bleef het ledental op peil,
met aan het eind van het jaar 32 senioren en 29 jeugdleden werd het aantal
van vorig jaar nog overtroffen. Na 15
jaar bestuurslid te zijn geweest hield
Mick van den Berg het voor gezien.
Het bestuur ging voorlopig in viermansbezetting verder.
In de RSB-competitie 2011/12 handhaafde het eerste team zich in de top
van de eerste klasse. Het vorig seizoen gedegradeerde tweede team
werd met overmacht kampioen en
keerde dus weer terug naar de tweede
klasse. Het derde team werd slacht-
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offer van de versterkte degradatie en
het viertal kon de successen uit voorgaande jaren niet prolongeren. In januari speelde Ronald Mandersloot zijn
200e en in februari Arie Macdaniël zijn
100e RSB-wedstrijd voor De IJssel. In
de strijd om de RSB-beker 2011/12
sneuvelde De IJssel in de kwartfinale
tegen Rokado uit Nieuw-Beijerland.
Bij de strijd om de clubtitel heroverde
Pim te Lintelo zijn vorig jaar verspeelde titel. Léon Jacobse won De
Zilveren Dame en Hans Lodeweges
werd na winst in de finale tegen Pim te
Lintelo opnieuw winnaar van de k.o.beker. De titel bij het rapidschaak ging
eveneens naar Pim te Lintelo. Het gelegenheidsteam bestaande uit Sjaak
in ’t Veld, Cees Kaijser en Stefan Lipschart was de beste van de twaalf
trio’s in het invitatietoernooi.
De 17e editie van het VINK Top 12toernooi werd een prooi voor Gerard
van Ommeren uit Moerkapelle. Hij
scoorde een halfje meer dan titelverdediger Henk-Jan Evengroen. De
derde plaats was voor de nummer
twee van vorig jaar, Jan Evengroen.
Bij de jeugd bijna hetzelfde podium als
in het voorgaande jaar. Harm Hoogeveen werd opnieuw kampioen en ook
nu werd Neal Twigt tweede. De derde
plaats was voor nieuwkomer Tobias
Lipschart. Bij de persoonlijke jeugdkampioenschappen van de RSB was
het beste resultaat voor Tobias Lipschart, een zesde plaats bij de
F-jeugd. Bink Revet eindigde hier in de
achterhoede. De overige deelnemers
van De IJssel, Lotte van der Wouden
bij de B-jeugd, Marten Evengroen en
Harm Hoogeveen bij de C-jeugd, Neal
Twigt bij de D-jeugd en Martijn van
Noort bij de E-jeugd eindigden in de
middenmoot. Lotte van der Wouden
plaatste zich door een goed resultaat
in de voorwedstrijden voor de finale
van het NK meisjes B. De finale was
geen succes, puntloos op de laatste
plaats.
In de onderlinge massakampen tegen
de jeugd van het Goudse Messemaker
won de IJsseljeugd in maart met 11-10
en in november met 12-11. De jeugd
van De IJssel was ook weer van de
partij in de strijd om de Groene Hart
Cup. In 2011/12 nog met twee teams,
maar in 2012/13 inmiddels met één
team. Dit team handhaaft zich tot nu
toe in de op een na hoogste klasse. Bij
de jeugdclubkampioenschappen (Ejeugd) van de RSB eindigde het team
van De IJssel als zesde van de negen
deelnemers. (Aad)
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ijsseljeugd wint schaakmassakamp
tegen messemaker
Tweemaal per jaar bindt de jeugd van
De IJssel in een massakamp de strijd
aan met de jeugd van Messemaker
1847 uit Gouda. De eerste van deze
twee ontmoetingen werd op 19 november gespeeld in Sporthal de Mammoet,
de thuishaven van Messemaker. Van
De IJssel was de voltallige jeugdgroep,
23 in getal, van de partij.
Mohammed Karroumi gaf het goede
voorbeeld en liet al na enkele minuten
het eerste punt voor De IJssel aantekenen. Het ging vervolgens gelijk op.
Aan de eerste borden dolf de Moordrechtse jeugd het onderspit. Alleen
Tobias Lipschart aan bord een bereikte
remise, maar Neal Twigt, Olivier Lipschart en Silvan de Berg verloren hun
partij. Op de borden 5 t/m 12 sloeg De
IJssel echter genadeloos toe met behalve de zege van Mohammed ook
overwinningen voor Martijn van Noort,
Jent Immelman, Pascal Admiraal, Bink
en Rijk Revet, Sjoerd Steenbergen en
Jeroen Pons. Aan de laatste negen
borden kwamen daar nog winstpartijen

van Joram Dul en Joppe in ’t Veld en
remises voor Milan van Ek en Nadir
Essakali bij en dat bracht de stand op
11,5-10,5. In de allerlaatste beslissende wedstrijd ontsnapte Storm
Groenewegen aan een nederlaag.
Zijn tegenstander wist ondanks twee
dames en nog wat stukken voor-

6

sprong, en ook nog een grote tijdvoorsprong op de klok, niet te winnen: hij
zette Storm pat, waardoor De IJssel
haar punt voorsprong behield. Eindstand dus 12-11 in het voordeel van
De IJssel. Bij thuiskomst goed voor
een polonaise door de schaakzaal.
(Aad)
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programma de ijssel 2013
1/2
4/2
11/2
15/2
18/2
22/2
25/2
4/3
11/3
14/3
18/3
25/3
3/4
8/4
15/4
19/4
22/4
29/4
6/5
11/5
13/5
22/5
27/5
3/6
10/6
17/6
24/6
1/7

(vr)
(vr)
(vr)

(do)
(wo)
(vr)

(za)
(wo)

3-Torens - De IJssel (vt)
Rapid 4
HH-3.1 + De IJssel 1 – Zwijndrecht 1
Spijkenisse 5 – De IJssel 3
HH-3.2 + Kwartfinale k.o.-beker
RSR Ivoren Toren 5 – De IJssel 2
HH-3.3
ZD-1
HH-3.4 + De IJssel 3 – WSV 4
WSV 1 – De IJssel 1
HH-3.5 + De IJssel 2 – Erasmus 3
ZD-2
HH-3.6
HH-3.7
HH-4.1 + De IJssel 1 – Barendrecht 1
CSV 2 – De IJssel 3
ZD-3
HH-4.2
ZD-4
VINK T12
HH-4.3 + Halve finale k.o.-beker
HH-4.4
ZD-5
HH-4.5
HH-4.6 + Finale k.o.-beker
ZD-6
HH-4.7
Ledenvergadering + snelschaak

donkere wolken boven het tweede klassebestaan van de ijssel 2
De verwachtingen dat het een zwaar
seizoen zou worden voor De IJssel 2
blijken helaas waar. Met 0 uit 4 bungelt
het team onderaan in hun tweede
klasse groep. Degradatie kan, zou als
het er nu uitziet, alleen worden voorkomen als in de laatste twee wedstrijden
van de twee mede degradatiekandidaten wordt gewonnen. Hieronder het
relaas van de derde en vierde ronde.

verzwakt papendrecht/alblasserdam toch te sterk
Op 26 november was De IJssel 2 gastheer voor het eerste team van Papendrecht/Alblassserdam. Een team dat
voor ons tweede een maatje te groot
leek. Immers vorig seizoen werden zij
tweede en mislukte hun terugkeer naar
de 1e klasse op het nippertje. Enkele
jaren terug in het seizoen 2008/09 promoveerden zij naar die 1e klasse. In
dat seizoen klopten zij De IJssel 2 met

5-3. Toen echter bleek dat het team
ditmaal aan de onderste borden een
aantal invallers had, werd duidelijk dat
daar wellicht kansen voor De IJssel 2
lagen. Aan de topborden zaten immers
de sterkere spelers van het team.
Het lukte niet. Zowel bij Leen als bij
Sjaak vervlakte al snel het spel en
werd al vroeg tot remise besloten. De
druk kwam toen op de andere borden.
Mick hield het hoofd koel. Tegen de
sterke Terlouw slaagde hij erin om het
spel te vervlakken om vervolgens in te
gaan op het remisebod van de man uit
Papendrecht. Menno weigerde een remiseaanbod maar toen zijn tegenstander er vervolgens in slaagde om de
stelling ineen te schuiven kon hij weinig meer bereiken en ging ook hij met
remise akkoord. Inmiddels streed Gerard een moeilijke strijd. In het middenspel was zijn stelling verslechterd en
de hoop op een resultaat in het eind-
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spel werd met een kwaliteitsoffer gesmoord. Ook bij Arie ging het fout. In
een complexe stelling onderschatte hij
een koningsaanval en moest in een
nederlaag berusten. Er resteerden nog
twee partijen. Rien hield het lang vol
maar in de tijdnood kon hij de nederlaag niet ontlopen. En als laatste ging
ook Aad onderuit. Hij had in het middenspel prima spel met volop kansen.
Die kansen werden echter niet optimaal benut. Zijn tegenstander kon de
gevaren keren en in de slotfase met
een succesvolle aanval toeslaan. Een
2-6 nederlaag dus, zwaarder dan werd
verwacht. Een punt tegen de invallers
aan de laatste drie borden was een
fikse tegenvaller. Een week later boekten de spelers van De IJssel 3 in hun
wedstrijd tegen Papendrecht/Alblasserdam 2 tegen dezelfde drie spelers
driemaal remise, een halfje meer dus.
(Mick/Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2

1664 -

Papendr/Alblasserdam 1

1689

2

-

6

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

1727
1743
1678
1637
1672
1641
1604
1612

Meinte Smink
Bert Terlouw
Kees Brinkman
Hans vd Beukel
Jo Pattinama
Koert Timmerman
Theo Punt
Gerrit de Jong

1848
1879
1838
1744
1660
1586
1469
1490

0
½
0
0
½
½
0
½

-

1
½
1
1
½
½
1
½

-

kansloos ten onder in schiedam

tegenstander. Nog binnen het uur ook
remise bij Menno. Na afruil van de
lichte stukken en dames restten gelijkwaardige stellingen. Wel een pluspion
voor Menno, maar door goed verdedigingswerk kon hij dat voordeel niet benutten. Aan het eerste bord vervolgens
een prima zege van Mick. Trefzeker
manoeuvreerde hij zijn tegenstander in
een matnet. Een partij om trots op te
zijn en dat was hij ook. Tegenstander
Bas van Driel: “Ik koos met zwart voor
een te voorzichtige opstelling, waardoor ik permanent ruimtegebrek had.
De tegenstander bouwde zijn ruimtevoordeel voortreffelijk uit en zijn twee
paarden zorgden voor een matnet,
waaruit niet meer aan te ontkomen
was.” Daarmee was echter het kruit
verschoten. Er had nog een halfje
meer in gezeten als Arie het trekschaakje had gezien waardoor hij in
het eindspel een stuk verspeelde. Dat
eindspel met een pion achter, maar
dubbelpionnen voor zijn tegenstander
bood zeker remisekansen. In de resterende vier partijen werden de stellingen voor De IJssel bij het vorderen
van de wedstrijd alleen maar slechter.
Het eerste sneuvelde Aad. Hij mag
dan veel wedstrijden achter zijn naam
hebben, dat gold evenzo voor zijn drie

Tegenstander in de vierde RSB-wedstrijd was Fianchetto 2. Een team dat
na de fusie met CHESS nog maar
twee spelers telde die vorig seizoen,
eveneens in de 2e klasse, ook in dit
team, toen als Fianchetto 1, speelden
en werd aangevuld met drie spelers
van CHESS 1 (vorig seizoen 1e klasse)
en de topborden van CHESS 2 (vorig
seizoen 2e klasse). Een behoorlijke
versterking dus.
Het werd inderdaad een zware avond
voor de IJsselafvaardiging. Het begin
was hoopvol. Reeds na een kwartier (!)
liet Gerard de eerste remise aantekenen. Na een gambietpion won hij in de
opening nog een tweede en bood vervolgens remise aan en dat werd geaccepteerd. “Het komt er op neer dat
mijn tegenstander gewoon beter thuis
was in de opening dan ik. Dat heb je
wel eens als je de Morra speelt, helaas. Het resultaat was gewoon dat ik
twee mooie pionnen achter stond, die
ik niet zomaar ging terugkrijgen. Voor
mij was het remise aanbod hier een
geschenk, dat ik niet kon weigeren,
zeker niet in teamverband. Als ik met
zwart hier tegen mezelf had gespeeld
hier, had ik zeker 8 van de 10 keer mezelf van het bord gekegeld.”, aldus zijn

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

jaar oudere tegenstander. Die zette
zijn stukken vast en sloeg vervolgens
na een slechte 27e zet een beslissende bres in zijn verdediging. De
vierde nederlaag op rij, het is niet zijn
RSB-seizoen dit jaar. Sjaak had aanvankelijk nog wel redelijk spel gehad,
maar in de slotfase kwam ook hij
onder druk te staan. Er sneuvelde een
stuk en daarna was het alleen uitstel
van executie. Onverwacht doken er
vervolgens nog winstkansen op bij
Leen. Zijn tegenstander miste een direct mat en na wat knoeiwerk kwam
Leen een kwaliteit voor. Dat speelde
zich af in voor beiden de laatste minuten van de partij. Uiteindelijk kreeg zijn
tegenstander drie verbonden vrijpionnen met toren plus paard tegen twee
torens voor Leen. Met nog een halve
minuut op de klok wist hij de pionnenopmars succesvol af te sluiten en werd
Leen gelijktijdig mat gezet. Als laatste
capituleerde ook Rien. Langzaam
maar zeker ging het hier naar verlies.
Hij werd vastgezet op de onderste
twee rijen, maar kon zich lang goed
verdedigen. Een goed uitziende bevrijdingszet kostte een pion en na afruil
hadden de stukken van zijn tegenstander de beste velden. (Aad)

Fianchetto 2

1784 -

De IJssel 2

1664

6

-

Bas van Driel
Martijn vd Vaart
Kees Sio
Rene Mersch
Cenk Ergen
Bela Hlavaj
Jaco van Leeuwen
Hans Dopper

1839
1829
1802
1793
1778
1746
1802
1679

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

1743
1727
1637
1678
1612
1672
1641
1604

0
½
1
1
½
1
1
1

- 1
- ½
- 0
- 0
- ½
- 0
- 0
- 0

-

2

stand na de vierde speelronde
klasse 2A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fianchetto 2
Papendrecht/Albl. 1
Krimpen a/d IJssel 3
HI Ambacht 1
SO Rotterdam 5
Erasmus 3
RSR Ivoren Toren 5
De IJssel 2

mp
7
7
7
5
3
2
1
0

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

22½
21½
20½
16½
15
9
12
11

x
.
.
4
.
1½
2
2

.
x
.
4
3
1½
.
2

.
.
x
4
3½
½
3½
.

4
4
4
x
.
.
.
3½

.
5
4½
.
x
.
4
3½

6½
6½
7½
.
.
x
2½
.

6
.
4½
.
4
5½
x
.

6
6
.
4½
4½
.
.
x
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olivier en tobias lipschart op het podium bij
jeugdtoernooien in bodegraven en capelle aan de ijssel
Op 3 november organiseerde Schaakclub uit Bodegraven een regionaal
jeugdtoernooi ter gelegenheid van hun
80 jarig bestaan. Ook De IJssel was
van de partij met Neal Twigt, Sjoerd
Steenbergen en Olivier Lipschart. Er
werd gespeeld in vijf leeftijdsgroepen
1999-2001, 2002, 2003, 2004 en
2005-2006.
Neal, die meespeelde mee in de groep
1999-2001, eindigde als nummer vier
in zijn groep met 4 uit 7. Een prima resultaat, alleen de partijen tegen de
nummers een tot en met drie, Mohammed Moussane van het Goudse Messemaker, Torsten van Ham van
Promotie uit Zoetermeer en Derek
Zuurmond, ook van Messemaker, gingen verloren. Sjoerd Steenbergen eindigde in de groep 2003 als zesde met
2 uit 7. Gewonnen werd er van Lucas
Zuurmond van Messemaker en Sanne
Reumermann van Bodegraven. Nummer drie, Olivier Lipschart, deed voor
het eerst mee aan een schaaktoernooi. Hij speelde in de groep
2005/2006 met zes deelnemers en
boekte een mooie tweede plaats.
Tegen Thomas Kentstra van Bodegraven, die al zijn partijen won, kon hij
niet op, maar tegen de andere vier
scoorde hij 3,5 punten.

de derde naar de vijfde plaats, net niet
bij de eerste drie dus.

2e plaats voor Olivier (r).

10 jaar met 29 deelnemers en t/m 12
jaar met 36 deelnemers.
Bij de deelnemers veel sterke jeugdspelers van de RSB. In de groep t/m12
jaar hadden 22 van de 36 deelnemers
een rating van boven de 1000, waarvan 6 zelfs meer dan 1300. De toppers
waren voor Neal Twigt, die in deze
groep meespeelde, te sterk. Het bleef
bij tweemaal winst en eenmaal remise
en daarnaast vier nederlagen, 2,5 uit 7
dus. Een groep lager, t/m 10 jaar,
speelde Tobias Lipschart een prima
toernooi. Hij deed lang mee in de strijd
om de eerste plaats met o.a. overwinningen tegen de sterke Lucas Nguyen
(Klim-Op, 1045), Djad Maes (Spijkenisse, 973) en Sam van Dongen (Promotie Zoetermeer, 1201). In de vierde
rond ging het mis tegen Justus van
Klaveren (HTV Den Haag,1259) de
nummer twee in het eindklassement
en in de laatste ronde dolf hij het onderspit tegen de nummer een, Liam
Vrolijk (CSV/Klim-Op, 1388). Daardoor
bleef het bij 4,5 uit 7 en zakte hij van

Op 22 december konden de liefhebbers
deelnemen aan het jaarlijkse toernooi
van jeugdschaakvereniging Klim-Op uit
Capelle a/d IJssel. Er waren drie groepen, t/m 8 jaar met 17 deelnemers, t/m

Nog geen week later op vrijdag 28 december konden de liefhebbers opnieuw achter de borden in Capelle a/d
IJssel. Ditmaal ging het om het Open
Capels Jeugd Kampioenschap dat
werd georganiseerd door de Capelse
Schaakvereniging. In totaal 63 deelnemers traden aan in vier groepen. In de
laatste groep met 20 deelnemers de
enige deelnemer van De IJssel, Tobias
Lipschart. Er werden elf partijen gespeeld en daarvan won Tobias er acht.
Verlies was er alleen tegen groepswinnaar Miguel−Angel Garceran Wang,
een schaaktalent uit Hongkong die
10,5 uit 11 scoorde, en tegen de nummer vier en vijf Qian Huang (RSR Ivoren Toren) en Dominggus Paays
(Klim-Op). Wel won hij van Li Qin Lu
(Klim-Op) die samen met hem met 8
uit 11 tweede werd in de eindrangschikking. (Aad)

Beker voor Tobias.

viertal pakt punten
Na een matige start pakte het viertal in
de tweede en derde ronde drie van de
vier punten en met nog maar één wedstrijd, tegen nummer laatst, voor de
boeg wordt het toch nog een redelijk
geslaagd seizoen. Hieronder een verslag van de laatste twee wedstrijden.

eerste competitiepunt tegen
shah mata
Het viertal veroverde op 13 november
Shah Mata
1470
1.
2.
3.
4.

Ger Schraa
Gerard Groen
Gerard Blom
Jos de Rooij

1390
1626
1393

-

in Rotterdam tegen Shah Mata hun
eerste competitiepunt van dit schaakseizoen. Sjaak was weer eens van de
partij. Hij nam de plaats in van de verhinderde Frans Dubois. Aan het eerste
bord tekende hij voor het eerste punt.
Winst van een centrumpion, afruil van
veel stukken en vervolgens besliste de
winst van een tweede pion de partij.
Aad kwam in de opening een pion achter. Deze pion kreeg hij later weer
De IJssel
1475

2

-

Sjaak in 't Veld
Aad vd Meer
Ton van Smirren
Peter Koolmees

0
½
½
1

- 1
- ½
- ½
- 0

1641
1500
1285
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terug en daarna werd al snel de vrede
getekend. Ton kwam goed uit de startblokken, maar moest uiteindelijk toch
berusten in remise. Aan bord vier werd
tot laatste minuut gestreden met wisselende kansen. De klok bracht de beslissing, bij Peter stond die op nul
terwijl zijn tegenstander nog anderhalve minuut had. Eindstand dus 2-2.
(Aad vdM)
2
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winst tegen koploper en viertal
kampioen onesmius

van Aad ging het mis bij zijn tegenstander. Die verspeelde daarbij een
stuk en kwam er daarna niet meer aan
te pas. Het tweede punt kreeg De IJssel min of meer cadeau. Ton had een
lastige openingsfase, maar wist de bakens te verzetten. Hij won een stuk ten
koste van twee pionnen. Menigeen
zou in dat geval niet opgeven, maar
dat deed zijn tegenstander wel. Een
gelijkspel was dus toen al binnen. Om
de winst werd vervolgens aan de eerste twee borden nog fiks gestreden.
De Rotterdammers moesten hier voor
de winst gaan. Sjaak, de viertaltop-

Tegenstander Onesimus behaalde
vorig seizoen met hetzelfde viertal dat
nu aantrad het kampioenschap. Ook
het jaar daarvoor waren zij daar dichtbij, maar toen werden zij in de slotronde in het beslissende duel om het
kampioenschap geklopt door De IJssel. Ook dit seizoen gooit het team
weer hoge ogen, na drie ronden was
het ranglijstaanvoerder met de maximale score.
Het eerste punt was voor De IJssel. Bij
de jacht op de bijna ingesloten dame

1.
2.
3.
4.

De IJssel

1468

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

1641
1446
1285
1500

-

scorer als invaller aan het eerste bord
voor de verhinderde Peter Koolmees,
had daarbij de beste papieren. Hij had
in een pionneneindspel de winst voor
het grijpen, maar vergat toe te happen.
Daardoor werd het alsnog remise. In
de laatste partij streed Frans tot de
laatste minuut. Toen was zijn stelling
nog niet verloren, maar wel zijn tijd op
en niet die van zijn tegenstander. De
enige verliespartij dus, eindstand 2,51,5, de eerste winstpartij voor het viertal. (Aad)

Onesimus

1449

2½

- 1½

Dominique Taapken
Shau-Ming Yuen
Reinier Bakker
Louis Lenoir

1527
1459
1406
1403

½
0
1
1

- ½
- 1
- 0
- 0

stand na de vierde speelronde
viertallen A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spijkenisse V2
Onésimus
De Willige Dame
Shah Mata
De IJssel
3-Torens

mp
6
6
5
4
3
0

bp

1

2

3

4

5

6

11
10½
9½
8½
7
1½

x

.

.
2
2
1
0

x

2
3

1
1
2½
1

2
3
.

.
1½
0

x

3
1½
2½
2

2
½

x

4
3
4
3½
.

.

x

x

een omgekeerde toren als dame,
toegestaan of niet?
Na de derde ronde van de rapidcompetitie ontstond de nodige commotie
nadat Wim Mulder zijn partij tegen
Léon Jacobse had opgeëist vanwege
het uitvoeren van een damezet met
een omgekeerde toren. Na enige discussie besloten zij vervolgens tot remise. Maar daarmee was de kous niet
af, want de vraag die rijst is, had Wim
Mulder gelijk en is er in dat geval inderdaad sprake van een onrechtmatige zet?
Wie wat op internet rondsnuffelt ontdekt dat dit een omstreden regel is. De
FIDE regels lijken duidelijk: ‘Bij promotie moet de pion ‘op hetzelfde veld
worden vervangen door een nieuwe
dame, toren, loper of paard van de
kleur van de pion, De keuze van de
speler is niet beperkt tot stukken die
eerder zijn geslagen.’ Een omgekeerde toren als dame staat daar niet
bij. Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost, zie bijvoorbeeld ook het
onderstaande fragment uit ‘Een dame
is een dame‘ een artikel van Tim
Krabbé (2-4-2006):

Wit aan zet
Farago - Ramondino, Rome 2005
40.a8T Zou melig zijn, als Wit na
40...Dxf2+ 41.Kh1 e3 42.Dxf8+ had
moeten spelen, zoals hij nu 42.Txf8+
speelde. Maar met een dame op a8
zou 42.Daa6 dan een veel makkelijker
winst geweest zijn. Had Farago dat
misschien over het hoofd gezien? Welnee - hij had niet aan toren halen gedacht. Maar omdat zijn oorspronkelijke
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dame nog op het bord stond, en hij in
tijdnood geen tijd had om ergens anders een dame te gaan halen, had hij
een toren gepakt en die omgekeerd op
het bord gezet. Zoals drie corners bij
straatvoetbal een pinantie is, is bij
schaken een omgekeerde toren een
dame, maar de misselijke zwartspeler
claimde dat het gewoon een toren
was. Hij haalde de arbiter erbij, die de
toren onverbiddelijk weer ondersteonder op zijn viltje zette.
Waar het gelijk van die arbiter geschreven zou staan, heb ik in de Laws
of Chess op de FIDE-website niet kunnen vinden. Daar staat dat de pion ingewisseld moet worden voor 'een
nieuwe dame, toren, loper of paard
van dezelfde kleur'. Maar wat de geest
van de toren is, en of die huist in het
ding dat toren heet, staat er niet bij. Er
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staat ook dat de keuze is voltooid wanneer het gekozen stuk 'het promotieveld heeft aangeraakt.'
Daarmee wordt een klassieke schaakwet ontkend: aanraken is zetten geldt
dus niet bij promoveren. Je mag alle
naast het bord staande stukken vastpakken, maar pas als je met één daarvan het promotieveld aanraakt, is de
zet voltooid.
Over de status van een omgekeerde
toren is niets op die website te vinden.
Dat daarin wel degelijk de ziel van een
dame kan huizen, werd mij duidelijk
gemaakt door mijn zoon, toen hij vijf
was. In een partijtje, kort nadat ik hem
de zetten had geleerd, liet ik hem een
dame halen en omdat hij zijn gewone
dame nog had, zetten we een toren op
z'n kop. Toen ik die wat later sloeg,
vond hij dat niet erg, maar toen ik hem
naast het bord zette, protesteerde hij;
daar moest die toren óók omgekeerd
staan - een dame was een dame.
Voor de zekerheid, en volgens de letter van de wet, had Farago de klok
moeten stilzetten, de arbiter moeten
roepen, en hem om een tweede dame
moeten vragen.
Wie bij de online bibliotheek Infonu de
spelregels bij schaken raadpleegt vindt
daar bij ‘Promotie’ het volgende: ‘Wanneer je met een pion de overkant haalt,
wordt die pion een koningin. Als je nog
een koningin hebt, gebruik je een omgekeerde toren of twee pionnen als koningin. Je mag je koningin ook inruilen
voor een ander schaakstuk.’
Onjuist dus, maar wel gangbaar. De
omgekeerde toren wordt de vervanger
van een niet beschikbare tweede dame.
Een van Nederlands topschaakscheidsrechters, Geurt Gijssen, past bij de uitvoering de volgende procedure toe:
1. de speler zet de pion op het laatste
veld en, als het gevraagde stuk niet
aanwezig is, stopt hij de klokken;
2. hij roept de scheidsrechter en infor-

meert hem welke stuk hij nodig
heeft;
3. de scheidsrechter geeft het stuk
aan de speler en de speler zelf
plaatst het stuk op het bord;
4. de scheidsrechter start de klok.
Gijssen schrijft ook voor dat de scheidsrechter het schaakstuk in zijn broekzak
moet stoppen of in zijn handpalmen
ongezien verbergen en deze pas aan
de speler geven als die hem om dat
stuk vraagt. Een veelvoorkomend
euvel is dat een scheidsrechter bij een
dreigende promotiezet alvast een
tweede nieuwe dame naast het bord
legt. Fout, volgens hem! Dat is voorzeggen! Want, de speler had ook een
paard kunnen vragen.
‘Jarenlang heeft Gijssen die afschuwelijke bureaucratische beleidsregel gepropageerd, waarbij ik maar niet
verklap hoe een scheidsrechter in de
praktijk de beleidsregels van Gijssen
moet uitvoeren’, aldus Pieter de Groot
op zijn website Schaakrecht. ‘En om
zijn beleid kracht bij te zetten zijn in
2005 de FIDE-regels gewijzigd, waarbij
is geprobeerd die beleidsregel in de
FIDE-regels op te nemen. Echter, de
regelscommissie heeft geen duidelijke
regel durven voor te stellen. In plaats
daarvan heeft zij op knullige wijze het
zogenaamde verbod geformuleerd.
Waardoor men nog steeds kan twisten
of een omgekeerde toren nu wel of niet
is verboden.’
Afwijkend van de regels wordt op verschillende plaatsen het gebruik van de
omgekeerde toren voor een tweede
dame toegestaan. In Amerika bijvoorbeeld, daar zijn ze al in 1952 afgeweken van de FIDE-regels. Zij vonden de
FIDE-regels onbruikbaar voor scheidsrechters en voor schakers. Daarom
hebben ze eigen 'U.S. Chess Federation's Official Rules of Chess' (USCFrules) gemaakt. De laatste twee volzinnen van artikel 8F7 van de USCF-rules
luiden: 'It is common practice, howe-

ver, to play using an upside-down rook
for a second queen. In the absence of
the player's announcement to the contrary, an upside-down rook shall be
considered a queen.' (vertaling: Echter,
het is algemeen aanvaard met een omgekeerde toren te spelen als tweede
dame. Tenzij een speler anders heeft
aangekondigd, wordt een omgekeerde
toren als een dame beschouwd.)
In hoeverre moeten regels die voor topschaak gelden ook op amateurniveau
worden toegepast? Naar aanleiding
van een tot veel discussie leidend voorval op een toernooi in Hoorn schrijft
Pieter de Groot: ‘Het voorval werpt een
schaduw over het jubileumtoernooi.
Een non probleem is uitgegroeid tot
een kwestie. Dat is ook de reden
waarom men onbruikbare voorschriften
zo snel mogelijk moet afschaffen. De
organisatoren van het snelschaaktoernooi in Hoorn kunnen volgend jaar het
beste in het toernooireglement opnemen dat een omgekeerde toren als een
dame wordt beschouwd. Of, desnoods
kondigt de hoofdscheidsrechter dit af
aan het begin van het toernooi.’
Terug naar het clubniveau. Daar wordt,
zeker bij interne wedstrijden, gespeeld
zonder een niet spelende wedstrijdleider. Dat maakt toepassingen als
boven omschreven nog lastiger. Bij
veel verenigingen is het een ongeschreven regel, een omgekeerde toren
voor een dame. Tot zich problemen
aandienen, zoals onlangs bij De IJssel.
Dan moeten de ongeschreven regels
maar geschreven worden, ergo vanaf
begin 2013 geldt bij De IJssel de volgende regel: “Het is toegestaan na een
promotie met een omgekeerde toren te
spelen als tweede dame. Tenzij een
speler anders heeft aangekondigd,
wordt een omgekeerde toren als een
dame beschouwd.” Dat geldt dan voor
zowel clubcompetitie, rapidcompetitie
als toernooi voor de Zilveren Dame.
(Aad)

herstel ledenverlies rsb
Het in IJsselschaak 96 gemelde ledenverlies is eind januari 2013 beduidend minder geworden. Vooral bij de jeugd zijn
er de laatste maanden veel nieuwe leden aangemeld. Er kwam zelfs een nieuwe vereniging met enkel jeugdleden bij. In
Hendrik Ido Ambacht werd door de zussen Naomi en Tabitha Snikkers, eerder actief bij Sliedrecht, de vereniging Check
It Out opgericht. De nieuwe vereniging telt 15 jeugdleden. Daarnaast bij diverse verenigingen nog nieuwe aanmeldingen met als koplopers Spijkenisse en Papendrecht/Alblasserdam met respectievelijk 11 en 16 nieuwe jeugdleden.
Bij de senioren minder wijzigingen. Wel werden per 1 januari de jeugdleden ouder dan 20 jaar gepromoveerd tot seniorlid.
Eind januari is het ledental nu 1301 seniorleden en 548 jeugdleden. Dubbelleden zijn hierbij niet inbegrepen.
In vergelijk met 1-2-2011 is het verlies bij de senioren, 87 leden, nu 6,3%, nog fors, maar toch minder dan de eerder gemelde 8%. Bij de jeugd is er nu zelfs sprake van ledenwinst, 36 meer jeugdleden dan twee jaar geleden. Een winst van
7%. In totaal liep het ledental terug van 1900 naar 1849, een achteruitgang van 2,7%. Dat is aanmerkelijk minder dan
het eerder gemelde verlies van 6,5%. (Aad)
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uit de media extra: de dertiende partij
Het is al bijna vijf jaar geleden dat
Bobby Fischer overleed, maar nog
steeds doemen er in de schaakperiodieken herinneringen op aan de voormalig wereldkampioen en zijn
geruchtmakende match tegen de Rus
Boris Spasski in 1972 in Reykjavik. In
New In Chess 2012/6 haalt Lubos Kavalek herinneringen op aan die tweekamp. Kavalek vluchtte in 1968 uit
Tsjecho-Slowakije en vestigde zich in
1970 in de USA. In de jaren zeventig
boekte hij vele successen in vooraanstaande toernooien en was achter Fischer de nummer twee van de USA.
Hij was in 1972 in Reykjavik eerst als
journalist en vanaf de dertiende partij
ook als secondant van Fischer.
Juist die dertiende partij werd later beschouwd als de beste en beslissende
partij van die tweekamp. De stand in
de match was 7-5 in voordeel van Fi-

scher en winst zou hem een vrijwel beslissende voorsprong van drie punten
opleveren. Bij winst van Spasski zou
het verschil nog maar een enkel punt
zijn en was er nog veel mogelijk. De
partij werd na 41 zetten afgebroken in
de navolgende stand:

‘Hoewel Bobby materieel voordeel
had, was de afgebroken stelling een
mijnenveld die de uiterste zorg vereiste’ aldus Kavalek in NIC 2012/6.
‘Eén voortzetting was op grond van
onze analyses het meest voor de hand
liggend. Het vervolg was duidelijk,
maar er waren een paar knooppunten
om op te lossen. De laatste was de positie na wit’s 61e zet.’ De stand die ontstaat na: 42.Kg3 Ta3+ 43.c3 Tha8
44.Th4 e5 45.Th7+ Ke6 46.Te7+ Kd6
47.Txe5 Txc3+ 48.Kf2 Tc2+ 49.Ke1
Kxd7 50.Texd5+ Kc6 51.Td6+ Kb7
52.Td7+ Ka6 53.T7d2 Txd2 54.Kxd2
b4 55.h4 Kb5 56.h5 c4 57.Ta1 gxh5
58.g6 h4 59.g7 h3 60.Le7 Tg8 61.Lf8

Kavalek: ‘Hier moest Spasskyi’s toren
het opnemen tegen de vijf pionnen van
Fischer, maar het zag er naar uit dat
Boris dit zou kunnen lukken. De zwarte
koning kon van het oversteken van de
d-lijn worden afgehouden. Stuitten we
hier op een obstakel? ‘Bobby…’
begon ik. Hij wuifde weg wat ik wilde
zeggen en onderbrak me: ‘Maak je
geen zorgen’ zei hij zelfverzekerd, ‘Ik
speel gewoon de h-pion op en dring
binnen met mijn koning. We zijn nu
toch te ver.’ We waren al ongeveer 20
zetten verder dan de afgebroken stelling en er waren veel vertakkingen die
we niet hadden bekeken. We keerden
dus terug en controleerden zoveel we
konden. Het was al bijna dag toen ik
terug ging naar mijn kamer. Een ding
was mij vooral opgevallen. Hoe diep
de analyses ook waren, Bobby sloeg
alles op in zijn geheugen. Er werd
niets op schrift gezet.
Bobby was 21 minuten te laat bij de
aanvang van de tweede zitting. De
partij werd hervat en alles verliep zoals
we hadden geanalyseerd. Boris sloot
de zwarte toren in op g8 en het moment om de h-pion te offeren naderde.
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Het was Bobby’s enige kans, maar hij
bewoog niet. Na ongeveer 45 minuten
was iedereen in verwondering. Waar
kijkt hij naar? Is er een winstweg? Het
lange nadenken beïnvloedde op een of
andere manier Spasski’s concentratie.
Kort nadat Bobby de pion offerde deed
Boris een paar geforceerde zetten en
blunderde.’
Het vervolg: 61…..h2 62.Kc2 Kc6
63.Td1 b3+ 64.Kc3 h1D 65.Txh1 Kd5
66.Kb2 f4 67.Td1+ Ke4 68.Tc1 Kd3

De Nederlandse grootmeester Donner
in het dagblad de Tijd, later opgeno-

men in ‘Het dagboek van een tweekamp’’: ‘Na deze zet (68) is het hoogtepunt van dit krankzinnig moeilijk
eindspel bereikt. De hele partij was uitzonderlijk inhoudrijk en gevarieerd.
Had Spasski remise gemaakt, hij zou
een schitterende prestatie hebben geleverd. En de strijd zou nog geheel
open zijn. Daarom kan men zonder
overdrijven zeggen dat de diagramstelling het beeld is van het absolute
hoogtepunt van deze hele tweekamp.
Beide spelers hebben schitterend gespeeld, beiden hebben op deze stellig
aangestuurd. De toeschouwer houdt
de adem in. 69.Td1+?? En juist op dit
ogenblik faalt Spasski. Deze zet verliest op slag. Goed was 69.Tf1 [69.Tf1
Ke2 70.Txf4 c3+ 71.Ka1 c2 72.Tc4
Kd2 73.Lb4+ Kd1 74.Td4+ Ke2
75.Te4+ Kd3 76.Te1 Txg7 77.Kb2 Kc4
78.Lf8 Td7 79.Tc1 Td1 80.Lh6 en nu is
de stand remise omdat zwart niet winnen kan na torenruil: 80…Txc1
81.Lxc1 Kd3 82.Lg5 Ke2 83.Lh6 Kd1
84.Lg5 a1D+ 85.Kxa1 c1D+ 86.Lxc1
Kxc1 en pat.] Het is onbegrijpelijk dat
Spasski, de grote eindspelkunstenaar
die zich thematisch opdringt – twee pionnen, twee velden uit elkaar, afwisselend aanvallen – niet ziet. Ik aarzel

geen moment hier van een blunder te
spreken.’
Na 69.Tc3+ zou wit echter nog gemakkelijker remise hebben gemaakt, bv.
69…Kd4 70.Tf3 c3+ 71.Ka1 (71.Txc3?
a1D) 71…c2 72.Txf4+ Kc3 73.Tf3+
Kd2 74.La3 Txg7 75.Txb3 69...Ke2
70.Tc1 f3 71.Lc5 Txg7 72.Txc4 Td7
73.Te4+ Kf1 74.Ld4 f2 Indien nu
75.Lxf2 Td2+ of 75.Tf4 Txd4 76.Txd4
Ke2 77.Te4 Kf3 (0-1)
Uit Eindspel, de biografie over Fischer,
over het slot van deze partij: ‘Op de
69e zet maakte de overduidelijk uitgeputte Spasski echter een grote fout.
Toen hij dat besefte, kon hij nauwelijks
meer naar het bord kijken en wendde
het hoofd gefrustreerd en vernederd
af. Nadat hij Spasski’s cadeautje had
uitgebuit, leunde Fischer achterover in
zijn stoel en keek de Rus onheilspellend, onderzoekend aan. Gedurende
één lang moment hield hij zijn ogen op
Spasski gericht In zijn blik was enig
medelijden te lezen, wat de gebeurtenis tot een werkelijk aristotelische tragedie maakte: Spasski’s ontzetting
tegenover Fischers compassie. Uiteindelijk zette Spasski alsnog, maar op
de 74e zet gaf hij op. (Aad)

zilveren dame toernooi in de startblokken
Op 4 maart is het weer zo ver. Dan
start voor de 48e maal het toernooi om
de Zilveren Dame. De eerste editie
vond plaats in 1965, twee jaar na de
oprichting van De IJssel. De leden
Harry Conradi en Wim de Meijer stelden toen de “Zilveren Dame” als permanente wisselprijs beschikbaar voor
de winnaar van een naast de onderlinge competitie te organiseren toernooi. Aanvankelijk was het een
toernooi uitsluitend voor clubleden,
maar vanaf 1986 is het toernooi ook
toegankelijk voor niet-leden.
In de loop der jaren wisselde de toernooiformule van een k.o. beker toernooi tot het huidige systeem met
minimatches. Deelnemers spelen elk
drie partijen met een bedenktijd per
persoon van 1 uur, 20 minuten en 5
minuten tegen dezelfde tegenstander.
In de betreffende partijen zijn bij winst
respectievelijk vier, drie en twee punten te verdienen en bij remise de helft
van dit puntenaantal. Na elke ronde
wordt een ranglijst opgemaakt op
basis van behaalde punten.
Er wordt gestart in twee groepen.
Deelnemers met een rating van > 1550

of eventueel < 1600 (afhankelijke van
deelname) spelen in de eerste groep
en de overige deelnemers naar keuze
in groep 1 of groep 2. Vier deelnemers
in groep 1 worden geplaatst en kunnen
in de eerste drie ronden niet tegen elkaar uitkomen. Na drie speelronden
spelen de acht hoogst geplaatsten in
groep 1 de laatste drie ronden verder
om de Zilveren Dame trofee. De overige deelnemers uit de eerste groep
spelen met die van groep 2 verder om
de Hoekveldtrofee, in 1984 voor dit
doel als permanente wisselprijs beschikbaar gesteld door Ko Scheepers.
De zes speelronden zijn dit jaar verdeeld over de maanden maart t/m juni.
De speeldata zijn: 4/3, 25/3, 22/4, 6/5,
27/5 en 17/6. Deelname aan alle ronden biedt de meeste kansen, maar is
niet verplicht.

-

-

-

toernooiregels
-

Voor wedstrijden tegen jeugdspelers is de bedenktijd per partij respectievelijk 45,15 en 5 minuten.
Indeling van de matches op basis
van stand van de ranglijst en bij
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-

een gelijke plaats op de ranglijst
via loting.
Bij een gelijk aantal punten is voor
de volgorde in de ranglijst het behaalde puntenaantal in de uur partijen beslissend. Indien dat gelijk is
beslist het aantal punten in de
20 minuten partijen en vervolgens,
zo nodig, het totaal van de 5 minuten partijen.
Is er tijdens een ronde een ongelijk
aantal deelnemers dan spelen de
drie laagst geplaatsten in een
groep onder elkaar minmatches
bestaande uit twee partijen met
een bedenktijd van elk 15 minuten
per persoon. In deze partijen wordt
steeds gespeeld om 2,25 punten.
Per deelnemer kunnen dus maximaal 9 punten worden verdiend.
Deelnemers kunnen tijdens het
toernooi maar éénmaal tegen elkaar uitkomen.
Geen onderlinge partijen tussen afvallers uit groep 1 in de vierde
ronde.
Er wordt tussen de deelnemers van
een match geloot om de kleur bij
de eerste partij (uur). Degene die
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-

daarin met wit speelt, heeft in de
twee overige partijen zwart.
Een deelnemer die zich afmeldt
voor een ronde krijgt twee punten.

-

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

van beide groepen zijn er prijzen in
natura.
De kosten voor deelname door
niet-leden bedraagt € 10.

-

de winnaars vanaf 2000
Zilveren Dame

Hoekveldtrofee

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ad Multem
Ad Multem
Jeroen Eijgelaar
Gerard vd Wouden
Arie Macdaniël
Henk-Jan Evengroen
Léon Jacobse
Sjaak in ‘t Veld
Ad Multem
Frank Visser
Hans Lodeweges
Leen Boonstra
Arie Macdaniël jr.

Frank Visser
Ronald Mandersloot
Edo Pouwelse
Theo van Herk
Jan Evengroen
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Jan Evengroen
Pim te Lintelo
Justin Jacobse
Henk-Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Léon Jacobse

het invitatietoernooi, een prima start van 2013
Met familieleden en vrienden luidden
de leden van De IJssel het nieuwe jaar
in met het jaarlijkse invitatietoernooi.
Ditmaal zonder het vertrouwde gezicht
van Mick van den Berg achter de wedstrijdtafel. Hij had wel de voorbereidingen voor zijn rekening genomen, maar
was op de speelavond verhinderd.
Léon Jacobse bleek een uitstekend
vervanger. Gesteund door mede-organisator Gerard van der Wouden lukte
het hem uit de aangemelde deelnemers twaalf teams (drietallen) van
min of meer gelijkwaardige sterkte te
formeren, waarbij ook nog rekening
werd gehouden met de nodige voorkeuren.
Onder de 38 deelnemers ditmaal bedui-

dend meer jeugdspelers dan in voorgaande edities. Neal Twigt behoorde al
eerder tot de deelnemers, ditmaal had
hij zijn vriend Lucas meegebracht. Silvan de Berg, Tobias Lipschart, Bink en
Rijk Revet waren voor het eerst van de
partij. Daarnaast de nodige familieteams, de Evengroenen natuurlijk, inclusief introducé Wim Willems met zes
man sterk, het familieteam Macdaniël
(vader, zoon, neef) en voorts de
vader/kind combinaties Lipschart, Rietveld, Terlouw, Van den Dorpel en Van
der Wouden. Vaste gast Cees Kaijser
uit Schoonhoven was eveneens weer
present. Ook bij de senioren een aantal
nieuwe gezichten zoals Jeroen Eijgelaar, nog altijd donateur van De IJssel,

en Nanne Uitenbroek, actief bij het Boskoopse Inter Nos.
Opvallende afwezigen de familie Jacobse, buiten de wedstrijdleider uiteraard, en met teamcaptain Panc aan
het ziekbed gekluisterd ontbrak ook de
familie Vink.
Vijf speelronden met voor elke partij
een maximale bedenktijd van tien minuten moesten beslissen welk drietal
de eerste gang naar de prijzentafel
mocht maken. Op voorhand leek het
team met Bernard, Ruben en Marten
Evengroen favoriet. Zij werden echter
verrassend geklopt door de winnaars,
het team van Sjaak in ’t Veld, Teus
Boere en introducé Nanne Uitenbroek.
(Aad/Léon)

De toernooitabel met de onderlinge resultaten:

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

Sjaak in 't Veld, Teus Boere en Nanne Uitenbroek
Ruben, Bernard en Marten Evengroen
Gerard en Lotte vd Wouden, Stefan en Tobias Lipschart
Henk-Jan Evengroen, vd Dorpel & Zn (Jan)
Hans Lodeweges, Huibert Looren de Jong, Bastiaan Rietveld
Rien Duine, Terlouw & Zn (Maikel)
Aad vd Berg, Cees Kaiser, Rijk Revet
Pim te Lintelo, Frans Dubois, Silvan de Berg
Jan Evengroen, Wim Willemse, Neal Twigt, Lucas
Arie sr , Arie jr en Jitse Macdaniël
Wim Mulder, Peter Koolmees, Bink Revet
Jeroen Eijgelaar, Aad vd Meer, Sjoerd Rietveld

1
x
1
1

2
2
x

0,5

1
0

3
2

4

x
1
2
1

2
x

0

0

0
1
2,5

1
1

14

6

1,5
1

7
2

3
2

x

1
1

5
2,5
2
1

x
1,5

9

2

1,5
1,5
x
1

1
1

8

3
2

2

10
3
3
0,5
2

x
0

2
3
x

1

0
1

11
2

2
2
1,5
3

x
1,5

1

12

x
1

2
2
2
2
x

mp
5
4
3
3
2,5
2,5
2,5
2
2
2
1,5
0

bp
10,5
11
9
8,5
7
6,5
7,5
7
7
5,5
5,5
5
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Het winnende trio (l) met op de voorgrond
Sjaak in ‘t Veld tegen Aad van den Berg.

De broers Evengroen, v.l.n.r. Ruben,
Bernard en Marten. Net als vorig jaar weer
tweede.

Sjoerd Rietveld, op de voorgrond tegen
Bink Revet, met zijn teamgenoten Aad v.d.
Meer en Jeroen Eijgelaar, in de slag om de
poedelprijs

Onderlinge strijd tussen de sterkste
schakers van Moordrecht, Jan en Henk-Jan
Evengroen.

Familieduel, Terlouw en zn. (l) tegen
Lipschart en zn.

léon jacobse op koers voor rapidtitel
De strijd om de rapidtitel en de daaraan verbonden deelname aan de invitatiegroep van het VINK Top 12
toernooi spitst zich ook dit seizoen toe
op een tweestrijd tussen titelverdediger Pim te Lintelo en Léon Jacobse.
De laatste heeft na de derde ronde de
beste papieren. Beiden boekten eenmaal een honderd procent score, Léon
in de tweede ronde en Pim in de derde
ronde, maar het puntenverlies van Pim
in ronde twee was, na behalve tegen
Léon ook nog verliespartijen tegen Gerard van der Wouden en Hans Lodeweges, beduidend hoger dan dat van
Léon die in ronde drie alleen van Pim
verloor. Ook vorig seizoen ging Léon
met voorsprong de laatste ronde in,
maar toen werd hij nog achterhaald.
Toen bedroeg die voorsprong echter
vier punten tegen acht nu. Die voorsprong had nog twee punten meer
kunnen zijn maar in een dik op winst
staande partij van Léon tegen Wim
Mulder werd remise overeengekomen
na een omstreden claim van Wim we-

gens een onrechtmatige zet met een
omgekeerde toren voor een tweede
dame.
Voor de achtervolgers rest de strijd om
de derde plaats. Daarvoor zijn nog zes
kandidaten. Daarbij is niet Frank Visser, hij kon jammer genoeg ook in de
tweede en derde ronde niet van de
partij zijn. Kanshebbers zijn Gerard
van der Wouden, Rien Duine, Wim
Mulder, Sjaak in ’t Veld, Ad Multem en
Hans Lodeweges. Van hen speelden
Ad en Rien de twee laatste ronden in
groep A en boekte Ad met 4,5 uit 10 de
beste resultaten. Wim en Gerard
speelden ook een ronde in groep B.
Die optredens waren bij Gerard met 5
uit 5 en Wim met 4,5 uit 5 goed voor
veel punten. Sjaak speelde nog niet in
groep A. Na goede scores in groep B
haalde hij in de laatste ronde net de Agroep. Ook Hans behoort nog tot de
gegadigden, maar dan moet hij wel
spelen en dat was in de derde ronde
niet het geval.
Een opvallend resultaat was er voor
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Arie Macdaniel jr. Dankzij goede resultaten in de tweede ronde, o.a. winst
tegen Aad van den Berg en remise
tegen Wim Mulder, mocht hij in de
derde ronde aantreden in groep A.
Daar was de tegenstand echter te
sterk en dat resulteerde in 0 uit 5. Ook
Frank Penders boekte met overwinningen tegen zowel Aad als Mick van den
Berg een paar opvallende uitslagen.
Mede daardoor liep Mick na de tweede
ronde net de promotie naar de B-groep
mis, maar dat lukte hem wel in de
derde ronde. Arie Macdaniël miste de
tweede ronde en liep daardoor de nodige achterstand op. Met een 5 uit 5 in
groep D werd dat in de derde ronde
weer deels goed gemaakt.
Voor zowel Jan van den Dorpel als
Casper de Pijper was het heen en
weer. Jan bereikte na de tweede ronde
groep B maar keerde na 0 uit 5 weer
terug naar C en Casper scoorde honderd procent in D, maar won in groep
C slechte een enkele partij.
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Stand na de derde speelronde:
Naam + groepsindeling
ronde 3
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.

Léon Jacobse (A)
Pim te Lintelo (A)
Gerard vd Wouden (B)
Rien Duine (A)
Wim Mulder (A)
Sjaak in 't Veld (B)
Ad Multem (A)
Hans Lodeweges (-)
Leen Boonstra (B)
Mick vd Berg (C)
Arie Macdaniël jr (A)
Aad vd Berg (B)
Frank Penders (B)
Aad vd Meer (C)
Arie Macdaniël (D)
Ton van Smirren (D)
Jan vd Dorpel (B)
Teus Boere (C)
Harm Hoogeveen (C)
Stefan Lipschart (-)
Casper de Pijper (C)
Frank Visser (-)
Jan Vink (D)
Frans Dubois (-)
Bastiaan Rietveld (D)
Willem Schouten (D)
Peter Koolmees (D)
Maikel Terlouw (-)

Bonus
pnt
8+8+8
8+8+8
8+8+6
6+8+8
8+6+8
6+6+6
8+8+8
8+8+8
6+8+6
6+4+4
4+6+8
6+6+6
4+4+6
6+4+4
6+4+2
2+2+2
2+4+6
4+6+4
2+2+4
4+6+4
4+2+4
8+6+4
4+4+2
4+4+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2
2+2+2

Score
ronde 1

Score
ronde 2

Score
ronde 3

Totaal
score

21
19
11
25
9
13
15
15
19
10
21
15
13
7
11
17
23
19
16
19
5
10
10
13
11
12
10
11

25
11
15
11
23
19
11
17
10
16
17
13
20
18
10
14
16
9
17
9
23
10
10
10
16
10
10
10

17
25
25
11
15
19
17
10
13
22
5
15
13
20
25
21
5
13
13
10
12
10
15
10
5
11
13
10

87
79
73
69
69
69
67
66
62
62
61
61
60
59
58
58
56
55
54
52
50
48
45
43
40
39
39
37

puntentelling
Per partij per ronde: winst 5 punten, remise 3 punten, verlies 1 punt en indien geen tegenstander 4 punten.
Bij gemelde afwezigheid 2 punten per partij en indien niet afgemeld 0 punten.
Bonuspunten per ronde 8, 6, 4 en 2 punten voor respectievelijk A-, B-, C- en D-groep.
Afwezigen krijgen de bonuspunten van de groep waarin zij zouden zijn uitgekomen.

de ijssel 3 mist winstkansen
Met uitzondering van kampioenskandidaat CSV 2 ontlopen de deelnemende
teams in deze 4e klasse elkaar niet
veel in sterkte. Twee van de drie wedstrijden van De IJssel 3 gingen nipt
verloren. Waren de aanwezige winstkansen benut dan had het team nu
achter de gedoodverfde kampioen op
de tweede plaats gestaan. Nu lijkt er
niet meer in te zitten dan een middenmoot positie. Hieronder de gang van
zaken in de laatste drie wedstrijden.

nipt verliest in schiedam
Tegenstander van De IJssel 3 in de
tweede RSB-wedstrijd op 5 november
was het derde van HZP Schiedam. In
de slotwedstrijd van het voorgaande
seizoen won De IJssel 3 in Moordrecht
met 6-2. Met voor een deel aan weerszijden andere namen achter de borden

gingen de Schiedammers in eigen huis
voor revanche.
De IJssel ging goed van start. Arie
haalde met een goed gespeelde aanvallende partij al snel het eerste punt
binnen. Vervolgens ging het mis bij
Teus. Die verspeelde een stuk en dat
was te veel van het goede. Frank

16

kwam ondanks een pluspion na ruil
van de dame voor twee torens in ernstige problemen vanwege de inactieve
opstelling van zijn torens. Die torens
werden vervolgens een geslaagd doelwit voor zijn tegenstander, ergo 2-1
voor de Schiedammers. Het werd 3-1
door verlies van Frans. In een gecompliceerde partij ging het al maar slechter. Geen voordeel van een in de
opening geofferde gambietpion en de
investering van veel bedenktijd leverde
niet meer op dan extra druk. Er gingen
nog wat pionnen aan en toen was het
gedaan. Vervolgens kon De IJssel ook
een halfje bijschrijven dankzij een remise van Stefan. Daar kwam een vol
punt bij aan het laatste bord waar Ton
zijn tegenstander in een valletje ziet
trappen. Die dacht een pion te winnen,
maar verliest vervolgens een stuk
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omdat terugslaan dameverlies betekent. Dat kon het schip echter niet redden, want Aad stond verloren en ook
bij Casper waren er geen winstkansen.
Casper, met een al in de opening ver-

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

speelde pion achter, krijgt vervolgens
een remiseaanbod en dat kan niet
worden geweigerd. Dat zelfde gold
voor Aad, die op dat moment twee pionnen achterstond met nog weinig tijd,

HZP Schiedam 3

1380 -

De IJssel 3

1374

4½

Frans Maas
Leo Pletikosic
Dick Vons
Jan Krabbendam
Marco Zwanenburg
Ron van Vuuren
Jaap van Loenen
Jan Hennevanger

1486
1363
1524
1339
1440
1386
1325
1181

Aad van der Meer
Frank Penders
Teus Boere
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Arie Macdaniel jr
Ton van Smirren

1500
1296
1420
1446
1299

½
1
1
1
½
½
0
0

-

winstkansen tegen papendrecht/
alblassedam gaan in slotminuten verloren
Twee weken eerder verloor De IJssel 2
met 6-2 van het eerste van Papendrecht/Alblasserdam. Zou De IJssel 3
het op 26 november tegen hun tweede
team wel redden? Dat was de vraag bij
aanvang van de wedstrijd. Drie van
hen, aan de borden 1, 3 en 5 waren
ook in de wedstrijd tegen De IJssel 2
als invaller van de partij en scoorden
daar 2 uit 3. Het viertal aan de laatste
vier borden klopte vorig jaar De IJssel
in de viertallencompetitie met 3-1.
Weinig hoopvolle perspectieven.
Het begin was weinig bemoedigend.
Arie, met 2 uit 2 achter zijn naam, vertilde zich al in de opening en kwam
een vol stuk achter. Ook bij Frank ging
het in de opening mis, maar hier bleef
de schade beperkt tot een pionnetje.
Een duidelijke plus was er bij Casper,
die had reeds in de beginfase een bres

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

drie minuten, op de klok. Einduitslag
dus 4,5-3,5 in het voordeel van de
Schiedammers. (Aad/AadvdM/website
HZPSchiedam)

1285

geslagen in de koningsstelling van zijn
tegenstander. Bij Arie ging het van
kwaad naar erger en dus stond er al
snel 0-1 op het scoreformulier. Betere
berichten kwamen van het laatste
bord. Hier had Ton de dame buit gemaakt en was het hakken geblazen,
1-1 dus. Stefan liet vervolgens een
halfje noteren. Wel een pluspion, maar
weinig winstperspectieven. Aan het
derde bord had Teus het nodige te
stellen met zijn aanvalslustige tegenstander. Die zette hem behoorlijk
onder druk, maar hij bleef overeind.
Nog voor tijdnoodproblemen zich aandienden werd ook hier het punt gedeeld, 2-2. Bij kopman Aad waren de
zware stukken al snel van het bord en
streden twee paarden (Aad) tegen
twee lopers met de pionnen om de
zege. Afruil van de paarden tegen de
lopers had ook hier de remisekansen
sterk vergroot, maar Aad dacht meer
te hebben. Het bleef bij denken, want

- 3½
-

de werkelijkheid was anders. Hij kwam
in het nadeel en moest de koning omleggen. Een onverwacht presentje vervolgens aan bord vier. In een gelijkwaardige stelling kreeg Frans hier plotseling de dame cadeau en dat werd in
dank aanvaard, weer gelijk derhalve,
3-3. Ook aan bord twee zat het niet
tegen. Frank had ondanks zijn materiële achterstand toch wat tegenkansen gecreëerd, maar erg kansrijk zag
het er hier niet uit. Er kwam echter een
remise aanbod en dat viel niet tegen
gezien de stand op het laatste bord.
Aangenomen natuurlijk en dus 3½-3½.
Teamwinst was vervolgens binnen bereik want Casper had goede winstperspectieven. Hij had inmiddels een
toreneindspel op het bord met een
paar pionnen meer. In de slotminuten
gaf hij echter zijn toren weg en daarmee ook het noodzakelijke bordpunt
voor de teamwinst. Eindstand 3½-4½.
(Aad)

De IJssel 3

1374 -

Papendrecht/Alb. 2

1429

3½

Aad vd Meer
Frank Penders
Teus Boere
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Arie Macdaniël jr
Ton van Smirren

1500
1296
1420
1446
1299

Gerrit de Jong
Arie Speksnijder
Koert Timmerman
Ad Stabij
Theo Punt
Wim de Koning
Louis Kemper
Jack de Ruijter

1490
1576
1586
1399
1469
1401
1329
1184

0
½
½
1
½
0
0
1
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eerste winst tegen overschie 3
In hun vierde RSB-wedstrijd moest De
IJssel 3 op 7 januari in Moordrecht
aantreden tegen het derde van Overschie. Een team dat vorig seizoen net
hun derde klasse plaats verspeelde
onder meer door een 5½-2½ nederlaag tegen De IJssel 2. Met twee punten uit drie wedstrijden, een meer dan
het IJsselteam, gaat het ook de man-

nen uit Overschie dit seizoen niet voor
de wind. Kansen dus wellicht, was dan
ook de inschatting vooraf. De tegenstanders verschenen ook nog eens
met een invaller aan het eerste bord.
Aan het eerste bord viel ook het eerste
punt. Aad had beter gerekend dan zijn
tegenstander. Die dacht met een loperoffer voordeel te behalen, maar kwam
van een koude kermis thuis.

17

½
0
0
0
½
½
1
1

- 4½
-

1
½
½
0
½
1
1
0
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Stelling na de 21e zet van Aad (zwart).
22.Lxh6?? Pxd4 23.Pxd4 Pc3! 24.f3
Dxd4+ 25.Le3 Pxe2+ 26.Dxe2 Dc3
27.Df2 Tge6 28.h4 Txe3 29.Tb1 Te1+
30.Txe1 Dxe1+ (0–1)
Het voordeel was met stukwinst voor
Aad en die haalde toen gemakkelijk de
winst binnen. Aan de onderste borden
waren naar verwachting de winstkansen voor De IJssel het grootst en dat
bleek inderdaad het geval. Casper
kwam al snel een stuk in het voordeel
en dat werd alleen maar meer, dus
2-0. Arie deed het kalm aan, maar
sloeg toe toen zijn tegenstander zijn
stelling wel erg verzwakte, 3-0. Overschie deed vervolgens wat terug aan
bord vier. Frans had een foutje gemaakt in de opening en dat brak hem
De IJssel 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aad vd Meer
Frank Penders
Teus Boere
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Casper de Pijper
Arie Macdaniël jr
Ton van Smirren

zwaar op, 3-1. Inmiddels had ook Ton
al een winststelling op het bord, maar
hij wilde er kennelijk lang van genieten.
Hij verzaakte een paar directe winstkansen, maar dat bracht de verwachte
zege niet in gevaar, 4-1. Er was nog
een halfje nodig voor de definitieve
winst. Dat halfje werd verwacht op bord
twee waar Frank na prima spel een
eindspel met elk toren plus vijf pionnen
op het bord had. Zijn tegenstander
wilde van geen remise weten, maar
zocht vergeefs naar winstmogelijkheden. Het mondde uit in herhaling van
stellingen en uiteindelijk zwichtte hij
toch en was de buit voor De IJssel 3
binnen, 4½-1½. Op de laatste twee
borden streed Overschie nog voor een
dragelijkere stand. Teus was een stuk
-

1500
1296
1420
1446
1299
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Overschie 3

tegen twee pionnen achter gekomen
en stond zwaar onder druk. In de slotfase had hij het zijn tegenstander met
torenruil nog knap lastig kunnen
maken. Winnen met twee lichte stukken leek met de oplopende klok lang
niet simpel. Hij zag het echter niet en
liep toen achter de feiten aan, 4½-2½.
Stefan was toen als laatste nog bezig.
Hij had lang onder druk had gestaan,
maar dameruil bracht lucht en de stelling, met lopers van ongelijke kleur,
leek remise. Dat had hij ook meer
malen aangeboden, maar zijn tegenstander wilde meer. Te veel, want hij
verzuimde op tijd remise aan te bieden
en overschreed toen de bedenktijd.
Eindstand 5½-2½ en de eerste zege
voor De IJssel 3 in deze competitie.
5½

Mario Angelo Dirks
Rob de Wilt
Niels van Diejen
Cor van Lennep
Wil de Gids
Daniel Trochenine
Roelf Marten Duin
Leo Meerman

1
½
0
0
1
1
1
1

1618
1619
1609
1598
965
1241

- 2½
-

0
½
1
1
0
0
0
0

stand na de vierde speelronde
mp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CSV 2
HZP Schiedam 3
Spijkenisse 5
3-Torens 3
De IJssel 3
Papendrecht/Albl. 2
Overschie 3
WSV 4

8
5
5
5
3
3
2
1
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de ijssel 1 moet aan de bak
Met nog slechts twee punten uit vier
wedstrijden ziet het er niet florissant uit
voor de hoofdmacht van De IJssel. In
de laatste drie wedstrijden zal het
team aan de bak moeten. Daarin treffen zij in Zwijndrecht, WSV en Barendrecht niet de op papier sterkste
tegenstanders in deze klasse. Ook die
teams bleken echter inmiddels goed
voor een paar opmerkelijke uitslagen.
Hieronder de wapenfeiten van de drie
laatste wedstrijden.

op de valreep geklopt door
fianchetto
Tegenstander van De IJssel 1 in de
tweede RSB-wedstrijd op 5 november
was het eerste team van Fianchetto.

Een team met zes spelers van de fusieclub, het voormalige Vlaardingse
CHESS 1, aangevuld met twee Schiedammers. Vorig seizoen verloor De
IJssel 1 in Vlaardingen met 5½-2½ van
CHESS.
Het eerste positieve nieuws kwam van
het laatste bord hier veroverde Gerard,
opnieuw ingevallen voor Ronald Mandersloot, al vroeg in de partij een kwaliteit. Minder verging het Ad, die werd
opgezadeld met een geïsoleerde centrumpion. Frank (vdP) had met een
sterk gepositioneerd paard aan bord
zes het beste van het spel. Hier kwam
het eerste remiseaanbod. Aanvankelijk
nog afgewezen, maar na afwikkeling
bleken er toch weinig winstkansen.

18

Alsnog remise dus. Inmiddels had
Frank (V) een pion geofferd voor een
op het oog kansrijke koningsaanval.
Dat lukte net niet, een gedwongen dameruil kostte aanvalskracht en hij leek
het zwaar te krijgen. Er kwam echter
een remiseaanbod en dat werd, zeker
gezien de resterende bedenktijd van
tien minuten tegen een uur, natuurlijk
aangenomen. Op bord drie was Justin
bezig aan de mooiste partij van de
avond. Ingesloten stukken leken door
opmars van de pionnen op de koningsvleugel opgepeuzeld te worden. Een
mooie combinatie waarbij de dame
voor een nog in het centrum opgestelde koning ten koste van twee torens sneuvelde bracht lucht. Na nog
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wat ruilwerk had Justin dame plus
twee pionnen tegen twee torens plus
loper voor de tegenpartij.

tegenstander werden door Gerard
prima gepareerd en tenslotte kwam er
door overschrijding van de bedenktijd
een tweede winstpunt voor De IJssel,
3-1. Buurman Ad was toen nog bezig
aan een slecht staand toren eindspel
met nog steeds een pion achter. Ad
gaf zich echter niet gewonnen en
haalde zo toch nog de remise binnen,
een dubbeltje op zijn kant, 3½-1½. Om
niet te verliezen moesten met nog
circa een kwartier speeltijd te gaan de
resterende drie partijen nog minimaal
een halfje opleveren. Dat zag er echter
niet florissant uit. Léon was niet aan
aanvallen toegekomen en had bij het
verdedigingswerk ook nog een steekje
(pion) laten vallen. Een vrijwel gedwongen afruil leidde tot een pionneneindspel van zes tegen vijf met drie
tegen drie en drie tegen twee aan
weerszijden van het bord. De tegen-

De IJssel 1 (r) in actie met aan de eerste
borden vrnl Pim te Lintelo, Hans Lodeweges, Justin Jacobse en Frank Visser.

Toen na een listig zetje de loper sneuvelde was de buit binnen, stand 2-1.
Winst kwam er vervolgens ook aan het
laatste bord. Offensieve acties van zijn

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

De IJssel 1

1846

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

1925
1925
1911
1877
1782
1858
1761
1727

eerste competitiepunten na
winst tegen ijsselmonde
IJsselmonde, de tegenstander van De
IJssel 1 op 30 november, behoort met
18 leden tot de kleine verenigingen
binnen de RSB. Met een aantal sterke
topborden boeken zij de laatste jaren
duidelijk progressie. Mede dankzij de
terugkomst van de sterke Ivory Ockeloen, in ver verleden nog jeugdspeler
aldaar, slaagden zij er vorig seizoen in
weer de eerste klasse te bereiken. Dat
was hun begin jaren tachtig ook al
eens gelukt. Uit die jaren dateert ook
de enige ontmoeting met De IJssel 1
die door de Rotterdammers met 6,53,5 werd gewonnen. Later sneuvelden
zij tweemaal met 4,5-3,5 tegen De IJssel 2. Dit seizoen hadden zij evenals
De IJssel nog geen matchpunten
weten te scoren.
De wedstrijd startte met een snelle remise van Frank (vdP). Na een vroegtijdige afruil van de zware stukken zagen
beiden er geen brood meer in. De IJssel kwam vervolgens op achterstand
door verlies van Léon. Na een moeizame opening stond het in het middenspel gelijk, maar bij de aanval liep de
koning de verkeerde kant op. Een nederlaag die hem ook nog het nodige
ratingverlies bezorgde. ‘Knoeiwerk’,
vond hij zelf achteraf. Gelukkig konden

-

stander benutte zijn nog beperkte bedenktijd goed en vond een winstweg
via tempodwang. In zijn slotminuten
werd Léon matgezet. Pim had lang
goed partij gegeven, maar kwam na
een pionofeer van zijn tegenstander in
moeilijkheden. Na een ongelukkige koningszet bezweek zijn verdediging
onder de druk van binnendringende
stukken. Ook Hans had het moeilijk,
maar de verdediging bleef op orde.
Wel had hij hier beduidend meer bedenktijd voor gebruikt dan zijn tegenstander. In de laatste minuten deed hij
echter vele goede zetten en er kwam
zelfs een kans op mat in één. Toen
Hans wilde toeslaan overzag hij echter
een trekschaakje wat de dame kostte.
Eindstand dus 3,5-4,5. ‘Een zwaar bevochten overwinning’ was het commentaar in Schiedam. (Aad)

Fianchetto 1

1884

3½

Ron Burgerhout
Bart Voogt
Arie Verschoor
Ben Riksen
Erik Smeekes
Martin vd Hidde
Jos Kruidenier
Cenk Ergen

2041
1949
1928
1838
1873
1827
1836
1778

0
0
1
½
0
½
½
1

er vervolgens een aantal winstpartijen
worden genoteerd. Justin stond eerst
een pion voor, gaf die later terug, maar
toen was de stelling al goed genoeg
om de winst binnen te halen. Ook Ad
was op pionnenjacht geweest en na
het ruilen van de dames gaf zijn tegenstander op. Frank (V) pakte het andersom aan, eerst werden de stukken
geruild, en toen was het pionnen opruimen. Bij Hans waren er inmiddels pas
twee pionnen van het bord, maar de
tijd begon toch wel te dringen. Helaas
werd dit hem opnieuw fataal. Met nog
twee partijen bezig was de stand dus
3,5-2,5 in het voordeel van De IJssel.
Mick, ingevallen voor Ronald Mandersloot, zorgde vervolgens voor de definitieve zege door met een pionnetje
meer zijn tegenstander steeds verder
in het nauw te drijven. Als laatste
kende de partij van Pim een bizarre
wending. In een lastig eindspel met
een dame tegen twee torens overschreed hij de bedenktijd. Zijn tegenstander, eveneens in tijdnood, had dit
echter niet gezien. Er werden nog een
paar zetten gedaan en vervolgens gaf
de tegenstander op, waarmee het punt
officieel dus naar Pim ging! Uiteindelijk
een 5,5-2,5 zege voor De IJssel dus.
(Léon/Aad)
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- 4½
-

1
1
0
½
1
½
½
0

onterechte winst voor
pim te lintelo
Naar aanleiding van het verslag
op de website van De IJssel
meldde RSB wedstrijdleider Arian
Rutten:
‘In partijen met een regulier
speeltempo dient de arbiter in te
grijpen wanneer de vlag van een
speler valt. Zeker wanneer beide
spelers het niet in de gaten hebben. Dit lijkt hier echter niet gebeurd te zijn, waardoor de uitslag
onterecht als winst voor Pim te
Lintelo is genoteerd in plaats van
winst voor Steef Bergakker (mits
laatstgenoemde matpotentieel
had op het moment van het vallen van de vlag van Pim). Zie
hiervoor artikel 6.8 van het FIDEreglement: "Een vlag wordt beschouwd te zijn gevallen als de
arbiter het feit waarneemt of als
een der spelers dit terecht
claimt." Aangezien het wedstrijdformulier zonder protest is ondertekend door beide partijen, zal ik
de uitslag niet corrigeren.’
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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IJsselmonde 1

1795

- De IJssel 1

1848

2½

Steef Bergakker
Iroy Ockeloen
André Coenen
Arje Willemze
Hans Kleinloog
Rinus Bongers
Han Pijpers
Jan Bey

1906
1941
1864
1948
1464
1911
1602
1727

-

1925
1925
1911
1877
1782
1858
1761
1743

0
1
0
0
1
½
0
0

koploper erasmus te sterk

hij de overige pionnetjes wegsnoepen.
Een tweede winstpartij was er vervolgens voor Léon. Hij zette zijn tegenstander vanuit de opening onder forse
druk. ‘Cander speelde de meest regelmatige partij van de avond, maar wel
aan de verkeerde kant van het bord’
was het commentaar op de website
van Erasmus. Mat kon ternauwernood
worden voorkomen, maar leidde wel tot
verdere verzwakking van diens stelling.
En die stortte daarna volledig in. Met
een 2,5-0,5 voorsprong en voorts
goede stellingen voor Pim, Hans en
Frank (vdP) zag het er op dat moment
niet slecht uit voor De IJssel. Twee verliespartijen aan Moordrechtse kant
brachten echter vervolgens de stand
weer in evenwicht. Aan het laatste bord
kwam invaller Leen een stuk tegen
twee pionnen in het nadeel en dolf vervolgens in het eindspel het onderspit.
Ook aan het eerste bord ging het mis
voor De IJssel. Pim was in een bizarre
stelling terecht gekomen. Een toren en
een stuk voor, maar wel met een gevaarlijke dame bij zijn open koning.
Eigenlijk wilde zijn tegenstander voor
de eeuwig schaak gaan, maar van de
teamcaptain moest er voor de winst
gegaan worden. Helaas, want een paar
zetten later koos Pim voor de ver-

Tegenstander van De IJssel in de
vierde competitiewedstrijd op 7 januari
was koploper Erasmus uit Rotterdam.
Vorig seizoen gedegradeerd uit de promotieklasse, nu nog zonder nederlaag,
geen eenvoudige klus dus.

Op de voorgrond Pim te Lintelo (r) tegen
Andrzej Pietrow.

De IJssel startte goed. Justin liet met
nog een vol bord en complexe stelling
remise aantekenen. Zowel hij als zijn
tegenstander waren van mening dat
winstpogingen alleen nog maar averechts konden werken. Winst was er
wel voor Ad. Na een grootscheepse afruil kwam hier een toreneindspel op het
bord met voor hem één vrijpion meer
en terwijl die op promoveren stond kon

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

Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank Visser
Léon Jacobse
Frank van de Pavoordt
Ad Multem
Mick van den Berg

- 5½
-

1
0
1
1
0
½
1
1

keerde verdediging, waardoor het in
één keer uit was. Hierdoor was de
stand met nog een kwartier te spelen
2,5-2,5. Als eerste sneuvelde Frank
(V). Een slechte stelling met een stuk
tegen twee pionnen in het nadeel werd
in de slotfase opgeblazen. De gedroomde gelijkmaker bleef echter uit.
Frank (vd P), sterk teruggekomen na
een minder goede beginfase, had met
een pluspion winst binnen bereik, maar
zijn tegenstander wist in de tijdnoodfase alsnog remise te maken. Om nog
een gelijkspel binnen te halen rustte er
opnieuw een zware last op de schouders van Hans. Hij moest daarvoor zijn
partij dus winnen. Zijn tegenstander
had in een moeilijke stelling een overwicht in ruimte, maar een kwaliteit minder. De Erasmus website: ‘Moeilijk te
taxeren, maar omdat de zwarte toren
niet actief kon worden, kon Frank niet
minder staan. Frank had bovendien
meer tijd, vijf minuten om twee. Alle
vertrouwen dus aan onze kant in de
goede afloop. Dat gebeurde ook. De
witte d-pion kwam vrij en was niet meer
te houden.’ Teamleider Léon vond het
al met al geen onaardige avond, al was
de uitslag met 5-3 er helaas niet naar.
‘Kantje boord’ vonden ze in Rotterdam.
(Léon/Aad/website Erasmus)
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- De IJssel 1
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Andrzej Pietrow
Frank van Zutphen
Leo Verhoeven
Olivier Vrolijk
Cander Flanders
Joop van 't Hoenderdaal
Jaap van Meerkerk
Pim Kleinjan
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Pim te Lintelo
Hans Lodeweges
Justin Jacobse
Frank Visser
Léon Jacobse
Frank van de Pavoordt
Ad Multem
Leen Boonstra
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een boeiend schaakgevecht met ongelijk materiaal
Op 5 november speelde Justin Jacobse aan het derde bord van De IJssel 1 tegen Arie Verschoor van
Fianchetto 1. Het werd een opmerkelijke partij met name vanwege het ongelijke materiaal. Op de 15e en 16e
zet had wit actiever kunnen voortzetten. Nu kon zwart profiteren en het nadeel beperken. De partij mondt uit in
een spel met dame plus twee paarden
en zeven pionnen tegen twee torens,
loperpaar en vijf pionnen. Na een
schijnoffer op zet 27 worden de paarden geruild voor een toren plus pion
en wordt het dus dame en zeven pionnen tegen toren, loperpaar en vier pionnen. Een boeiend gevecht, dat,
helaas voor wit, eindigt na een blunder
op zet 34. Hieronder de analyse door
Justin Jacobse m.b.v. Deep Rybka 4
met tussen haakjes hier en daar een
toevoeging van de redactie.

15.h4 15.g5!? is het proberen waard.
15...Ph5 16.Dg4 Met deze variant krijgt
zwart op lange termijn wellicht een solide aanval op de koningsvleugel tegen
zich. 15...Tae8 16.f3 16.h5 is agressiever, 16...Lxf5 17.gxf5 h6. Nu heeft wit
een open g-lijn voor het kanon dat nu
nog op h1 staat, wel wordt het tijd voor
een rokade. 16...d517.e5 [17.h5?]
17…Ld8 18.f4 Lc7 Rybka suggereert
hier een variant die de defensieve positie van zwart iets zou kunnen verminderen: 18...h5!?19.Pf1 Pxg4. 19.h5

27.The1 [Wit had beter, bv. 27.g5 Pfd7
28.Lxd7 Pxd7 29.The1 Dd830.Txd5]
27…Nfxg4 28.Lxg4 Pd3+ 29.Kd2
Pxe1 30.Txe1 Dd8 31.h6 g6 32.Te5
[Lc7?] 32…f5 33.Bf3 d4

Arie Verschoor - Justin Jacobse
1.e4 e5 2.Lc4 Pc6 3.Pf3 Pf6 4.d3 Le7
5.c3 d6 6.Lb3 Lg4 7.h3 Wellicht was
Pbd2 een betere optie geweest voor
wit.: 7.Pbd2 Pd7 8.h3 Lh5 9.Pf1 Pc5
10.Lc2 (10.Ld5 Pe6 11.Pg3 Lxf3
12.Dxf3 Lg5 13.Lxe6 1–0 Pokorny,Z
(2310)-Vrana,F (2275)/Czechoslovakia
1992/TD) 10...Pe6 11.Pg3 Lxf3
12.Dxf3 Lg5 13.Lxg5 Dxg5 14.h4 Dh6
15.Pf5 Df6 16.Dg4 Dg6 17.Pe3 Dxg4
18.Pxg4 Pe7 19.h5 0–0–0 20.0–0–0
c5 21.Lb3 h6 Lobron,E (2555)-Torre,E
(2565)/New York 1989/CBM 012/1–0
(60) 7...Lh5 8.g4 Lg6 9.De2 Dd7
10.Pbd2 Pa5 11.Lc2 b6 [Je vraagt je
af of zwart, gezien het vervolg, hier
niet beter voor 11…Pc6 of h5 had kunnen kiezen] 12.d4 exd4 13.Pxd4 c5
14.Pf5 0–0

19...Lxe5 20.fxe5 Txe5 21.Dxe5 Te8
22.Pf3 [Fritz heeft hier een duidelijke
voorkeur voor 22.De2 Txe2 23.Kxe2
De8+ 24.Kf3 Lxf5 25.Lxf5 ]
22....Lxf5?? 22...Pc4 is nog beter:
23.Dxe8+ Dxe8+ 24.Kf1 Lxf5 25.Lxf5
g6 26.hxg6 fxg6. 23.Lxf5 Txe5+
24.Pxe5 De7 25.Lf4 Pc4 26.0–0–0
Pxe5
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34.c4?? [Ook na 34.Ld5 Kf8 35.Kc2
Dh4 staat zwart beter, maar is het nog
niet uit.] 34...Dh4 35.Ld5+ Kf8 36.Te6
Dxf4+ 37.Kd3 Dxh6 38.Tf6+ Ke8 en
wit geeft op. 0–1
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ijsselspelers op dreef in wijk aan zee

Hoogovens, Corus of zoals de laatste
jaren TaTaSteel, de naam doet er niet
toe, begin januari is de Nederlandse
schaakwereld in de ban van het
schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Niet alleen vanwege de 36 topschakers in drie
grootmeestergroepen, maar ook door
deelname aan de dag- of weekendvierkampen (227) en tienkampen (64), totaal circa 1600 deelnemers. Regionale
competities liggen stil en geen vereniging zal in deze periode een toernooi
organiseren. Het verloop in de grootmeestergroepen wordt massaal on-line
gevolgd, zo’n 14000 kijkers op prime
time rond 18.00 uur. Er zijn dagen dat
de website vanwege te grote belangstelling niet meer bereikt kan worden.
Onder de deelnemers aan de dagvier1
1
3
4

Groep 5D
Willem Boontje
Amanda de Jong
Gerard vd Wouden
Hans vd Weteringh

Woonplaats, Club, Speelklasse
Emmen, Emmer S.G. (-)
Wijk bij Duurstede, Doredenkers (SGS 2)
Gouda, De IJssel 2 (RSB 2)
Ede, De Cirkel 2 (OSBO 3)

Mick, vorig jaar eerste in zijn zesde
klasse groep, mocht het nu een groep
hoger proberen en ook nu eindigde hij
op de (gedeelde) eerste plaats. ‘Het
was een gezellig toernooi’, aldus Mick.
‘Ik trof een leuke groep en speelde
prima partijen. Ik begon met twee keer
zwart en eindigde met wit. De eerste
partij tegen Jan Vonk kon ik na een
moeizaam begin langzamerhand terugkomen en met een combinatie kon ik
twee stukken geven voor een toren en
twee pionnen op de koningsvleugel.
1
1
3
3

Groep 5F
Jan Vonk
Mick vd Berg
Piet Zegers
Luc van Dijk

kampen ook drie
fanaten van de IJssel, Mick van den
Berg, Rien Duine
en Gerard van der
Wouden. Een
vierde, Lotte van
der Wouden, de
laatste jaren ook
vaste deelneemster, moest tot haar
teleurstelling vanwege een toetsweek op school
verstek laten gaan.
Ook massale belangstelling voor de dagvierkampen.
Gerard speelde net
(foto Sir Francis)
als vorig jaar in
groep 5. Hij startte met een gedegen
kundig uitgespeeld. In de derde ronde
overwinning. De voorzitter van Emmer
kreeg hij al snel een remiseaanbod.
Schaak Genootschap, Willem Boontjes,
Aanvankelijk geweigerd, maar na verwas in de tweede ronde echter een te
vlakken van de stelling kwam het er
zware kluif. Gerard vroeg te veel van
toch van. Vijftig procent score, geen razijn stelling en kwam een pion achter
tingverlies, Gerard was wel tevreden.
en dat werd door zijn tegenstander vak1
x
½
0
½

Toen kreeg ik goed spel. Toen we remise overeenkwamen had ik er eerst
spijt van want ik leek er wel goed voor
te staan maar thuis zag ik dat ik toch
niet genoeg voordeel had. In de tweede
partij kreeg ik met zwart al snel goed
spel. Het voordeel bleef echter gering
maar ik had wel steeds initiatief en
druk. Wel een paar lastige keuzes die
veel tijd vroegen. Ik had dan ook uiteindelijk zo’n 50 minuten achterstand in
tijd. Toen miste ik een winnende voortzetting. Vanwege de tijdachterstand

Woonplaats, Club, Speelklasse
Hellevoetsluis,Oostflakkee (RSB 1)
Gouda, De IJssel 2 (RSB 2)
Zaandam, ZSC Saende (-)
Lelystad, LSV 1 (OSBO 2)

Ook Rien, die net als vorig jaar in
groep 6 speelde, vond het weer een
mooi toernooi. ‘Ik had een groep met
tegenstanders die van ongeveer dezelfde sterkte waren. Ik had wel de
hoogste rating, maar een 30, 40 punten verschil zijn op ons niveau te verwaarlozen. Op maandag na het
inschrijven nog even lekker op het
strand gewandeld. Ik had op de eerste
dag wit. Ik dacht in een koningsindische partij wat te kunnen bereiken in
het centrum, maar na gedwongen pionnen- en stukkenafruil vond ook mijn
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tegenstander uit Almere het best en
gingen we na 18 zetten de grootmeesters bewonderen. Dinsdag ging de reis
na het dikke pak sneeuw van 's nachts
toch zonder oponthoud. Deze tweede
dag met zwart, bezorgde ik in een Siciliaan de sterke tegenstander uit Wageningen een dubbelpion op c3. Hij
kreeg daardoor met het loperpaar veel
open lijnen en heerste in het centrum.
Na afruil van mijn paard tegen één van
de lopers en bevrijding van mijn ingesloten loper werd na 22 zetten in gelijke stelling met ieder nog een dame,
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nam ik ook remise al bleek later dat er
waarschijnlijk een winnend toreneindspel was. De derde partij was tegen
Luc van Dijk. Die speelde het Fajarowicz gambiet (d4 Pf6, c4 e5, dxe5 Pe4).
Vroeger speelde ik daarin een vroegtijdig Dc2 maar al enige tijd had ik 4. a3
in petto. Die speelde ik en kwam snel in
het voordeel. Gaandeweg groeide het
voordeel en ik had op een gegeven moment twee stukken in de plus. Hij bleef
doorgaan tot mat niet meer was te
voorkomen.’
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een toren en een paar pionnen tot remise besloten. Na twee rondes allemaal remises in de poule, dus
iedereen een punt. De derde dag had
ik wit tegen de op papier zwakste speler, maar ik had gezien dat hij wel snelschaakkampioen van Barendrecht
was. Zwart kreeg in het koningsindisch
druk via de c-lijn, maar toen ik daar
een pion kon winnen kostte hem dat
veel tijd. Mijn e- en f-pion rukten vervolgens op en dat opende de lijnen
voor mijn dame en beide lopers op zijn
verzwakte koningsstelling. Hij sneu-
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velde in tijdnood op de 35ste zet (ik
had nog 25 minuten over, hij 1 minuut).
Mijn partijen gingen dus vrij snel, die
van mijn tegenstanders in de andere
1
1
3
3

Groep 6H
Albert Bootsman
Rien Duine
Gerben Terpstra
John Bakker

partijen werden uitgemolken tot op het
bot, zodat ik op de laatste dag pas om
half 7 met mijn prijs naar huis kon. Ik
heb op de eerste twee dagen (de

Woonplaats, Club, Speelklasse
Wageningen, De Cirkel 2 (OSBO 3)
Waddinxveen, De IJssel 2 (RSB 2)
Almere, Persoonlijk lid (-)
Barendrecht, Barendrecht 1 (RSB 1)
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derde dag was een rustdag voor de
grootmeesters) dus aardig wat tijd
gehad om de grootmeesters life bezig
te zien.’
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(Aad/Mick/Rien)

overschiespelers zitten ad multem dwars
Ad Multem kiest zo af en toe een toernooitje uit en ditmaal viel de keus op het
Open Kampioenschap van Overschie op
8 december, natuurlijk georganiseerd
door het plaatselijke schaakgenootschap.
Er meldden zich 44 deelnemers waarvan
9 voor groep A (rating > 1900) en 21
voor groep B (>1600) die in één groep
uitkwamen. Zoals gebruikelijk beslisten
zeven ronden rapid volgens zwitsers systeem over de prijzen. Met name spelers
van Overschie 2 en 3 zaten hem fiks
dwars. Van de vijf wist hij er maar twee te
kloppen, Daan Smit (1781) en Rob de
Wilt (1619). Tegen secretaris Arnout van

Kempen (1844) en de derde team spelers Fokke Lindeboom (1602) en Cor van
Lennep (1609) werd het een nul. Ook
tegen de op vrijwel elk toernooi terug te
vinden Cor Troost (1717, HZP Schiedam)
en voormalig CHESS lid, thans Maassluis, Jan van Elburg (1684) ging het met
verlies en remise niet voor de wind.
Niet in de prijzen dus, nummer 24 in de
eindrangschikking en nummer 16 van de
B-groep. Winnaar in groep A werd Piet
Pluijmert van Dordrecht en in groep B zegevierde Xander van Doorn van Hendrik
Ido Ambacht.
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rsb bekerwedstrijd na klokincident nog niet beslist

1.
2.
3.
4.

Vervolgens wordt vergeten de klok
weer aan te zetten. Uit artikel 6 lid 8
van het FIDE-reglement kan worden
afgeleid dat de verantwoordelijkheid
voor de klok berust bij de twee spelers en bij de arbiter.
Geen van drieën heeft in eerste instantie gezien dat de klok niet opnieuw aan de gang was gebracht. Dit
is zeer spijtig, zeker in een spannende slotfase met nog maar weinig
tijd op beide klokken. Maar is dit voldoende reden voor de witspeler om –
toen geconstateerd werd dat de klok
niet liep – te weigeren verder te spelen? In mijn ogen is dat niet het
geval. Had de witspeler ook geweigerd verder te spelen wanneer de
klok defect bleek te zijn en vervangen moest worden? Ik denk het niet.
Daarnaast is ook de witspeler mede
verantwoordelijk voor het wel of niet
lopen van de klok. Dit betekent dat ik
het weigeren van de witspeler om
niet verder te spelen beschouw als
opgave van de partij. Aangezien de
zwartspeler nog voldoende matpotentieel heeft, wordt de uitslag van de
partij derhalve 0-1.
Beslissing:
- De IJssel krijgt een waarschuwing
voor het onterecht staken van de
wedstrijd. Een arbiter dient altijd ervoor te zorgen, bijvoorbeeld door
het nemen van een beslissing, dat
de wedstrijd ordentelijk wordt beëindigd.
- De uitslag van de partij Piet Pluymert - Pim te Lintelo bepaal ik op 01.
- Daarmee wordt de eindstand van de
wedstrijd 2-2. Helaas hebben De
IJssel en Dordrecht niet bedacht om
voor de zekerheid te snelschaken
met verwisselde kleuren. Dit betekent dat er geloot moet worden welk
team doorgaat naar de volgende
ronde van de RSB-beker. Ik zal die
loting, met getuige, verrichten.
Wie in de volgende ronde mag aantreden tegen Rokado is nog onbekend. De
loting had op 25 januari nog niet plaatsgevonden. (Aad)

Het vervolg lag toen in handen van RSB
competitieleider Arrian Rutten. Die berichtte na enige dagen het volgende:
Het is duidelijk dat over zowel het
weigeren van een speler om verder
te spelen als het staken van een
wedstrijd niets geregeld is in het
RSB-bekerreglement én het FIDE-reglement. Dit betekent dat artikel 2 lid
1 van het RSB-bekerreglement van
toepassing is (en dan vooral de laatste zinsnede):
‘De algemene leiding van de RSB
bekerwedstrijden berust bij de competitieleider van de RSB. Hij is belast
met de uitvoering en handhaving van
dit reglement en het beslissen in alle
geschillen en onvoorziene gevallen,
welke zich terzake mochten voordoen.’
Dit is dus een onvoorzien geval,
waarin ik in alle redelijkheid een beslissing in zal nemen.
Er zijn twee zaken in dit voorval die
in mijn ogen helemaal niet kunnen:
1) Een speler weigert verder te spelen;
2) De wedstrijd wordt gestaakt.
Eerst aangaande het tweede punt. In
mijn ogen kan een wedstrijd alleen
gestaakt worden, waarbij in feite alle
nog aan de gang zijnde partijen worden afgebroken, wanneer het onmogelijk is geworden te spelen,
bijvoorbeeld door een algehele
stroomstoring, waardoor er geen licht
meer is. In alle andere gevallen dient
de arbiter ervoor te zorgen dat een
partij hoe dan ook wordt uitgespeeld.
Wanneer een arbiter daarbij een
bepaalde beslissing heeft moeten
nemen, kan tegen die beslissing protest worden aangetekend.
Vervolgens het eerste punt. Het mag
voor zich spreken dat een partij altijd
dient te worden uitgespeeld. Ook al
is een speler het niet eens met hetgeen een arbiter beslist, hij dient de
partij in ieder geval uit te spelen en
kan, zoals ik hiervoor ook al geschreven heb, nadien een protest kenbaar
maken op het wedstrijdformulier.
Dan het voorval zelf. Tot en met het
herstellen van de positie op het bord
gaat het allemaal goed.

Dordrecht was op 14 januari de tegenstander van De IJssel in de derde ronde
om de RSB beker. Het team moest het
doen zonder de vanwege ziekte afwezige Hans Lodeweges. De voor hem ingevallen Ad Multem had een zware
avond. Al snel kreeg hij te maken met
een venijnige koningsaanval. Groot onheil kon nog net worden bezworen, maar
wel ten koste van twee pionnen. Die bleken uiteindelijk in het eindspel beslissend. Nog eerder dan Ad dolf Léon het
onderspit. Aanvallend als altijd zette hij
zijn tegenstander onder druk. Die bleef
echter overeind en na afruil van de
zware stukken leek het eindspel de beslissing te moeten brengen. Juist op dat
moment blunderde Léon een pion weg.
Vervolgens haalde zijn tegenstander de
winst bekwaam binnen. Daarmee was de
wedstrijd echter nog niet verloren. Aan
bord twee had Frank tegen inlevering
van een kwaliteit mooie aanvalskansen
gecreëerd. De kwaliteit werd terug veroverd en met een ver opgerukte vrijpion
stegen de winstkansen met stip. In de
weinige bedenktijd die Frank toen nog
restte maakte hij het vervolgens netjes
uit. Een gelijkspel met snelschaakpartijen
als vervolg rustte toen op de schouders
van Pim. Vanwege de toestand op de
wegen twintig minuten te laat achter het
bord en dus met extra handicap gestart.
Zijn tegenstander had de partij goed
onder controle en de winst leek ver weg.
In de laatste minuten ging zijn tegenstander echter in de fout en blunderde een
toren weg. Gezien het verschil in bedenktijd, circa een minuut tegen drie minuten probeerde hij echter op tijd te
winnen. Na een onregelmatigheid op het
bord, er bleef een geslagen stuk liggen
waarbij de klok werd stil gezet om de
juiste stand te herstellen, ging de strijd
verder. Pim had toen nog 50 seconden
tegen zijn tegenstander 134. Op het bord
had Pim tenslotte drie pionnen plus loper
tegen een enkele pion van de tegenpartij.
Op dat moment ontdekte zijn tegenstander dat de klok nog steeds dezelfde tijd
gaf, ergo die was niet weer in gang gezet!
Hij weigerde verder te spelen en verzocht
om de RSB competitieleider te laten beslissen. De wedstrijd werd vervolgens gestaakt. Stand dus voorlopig 1-2.

De IJssel

1836 -

Dordrecht

1928

2

-

2

Pim te Lintelo
Frank Visser
Léon Jacobse
Ad Multem

1925
1877
1782
1761

Piet Pluymert
Ton Slagboom
Jan Willem Versloot
Johan vd Griend

1983
1914
1962
1848

1
1
0
0

-

0
0
1
1

-
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tobias lipschart heeft jeugdtitel in zicht
Halfweg de competitie lijkt Tobias met meer
dan honderd punten voorsprong op naaste
concurrent Neal al bijna zeker van de titel.
In de laatste negen ronden acht winstpartijen en slechts een keer verlies tegen Neal.

Hieronder de resultaten van de top vijf,
waaruit blijkt dat Silvan en Jent de punten
met name verdienden tegen anderen dan
de top vijf.

Tobias
Neal
Silvan
Jent
Martijn

Clubtitel in zicht.
Een superscore! Neal won dus een keer
van hem, maar dolf daarnaast wel tweemaal het onderspit. Bovendien verloor hij
ook nog van Olivier en Silvan. Concurrenten voor de tweede plaats zijn met name
Silvan, Jent en Martijn. Silvan bezet inmiddels de derde plaats en is Jent en Martijn
op de ranglijst gepasseerd. Tegen Tobias
kon hij niet op, tweemaal verlies, en ook
Martijn was hem een keer de baas. Hij won
al een keer van Neal, de tweede plaats is
zeker nog mogelijk. Dat geldt eveneens
voor Jent en Martijn, maar winst tegen Neal
zat er voor hen nog niet in.
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Nummer zes, Sjoerd, speelde maar drie
partijen, wel een goede score, maar geen
toppers als tegenstander. Dat was bij Olivier wel het geval. Hij won al een keer van
Neal en ook van Jent. Daarnaast echter
ook de nodige verliespartijen. Voorlopig
echter prima resultaten van de nog maar
zes jaar oude jongste deelnemer. Met vier
uit zes deed Mohammed goede zaken. Hij
verdiende daarmee twee plaatsen op de
ranglijst. Een nog betere prestatie was er
echter voor Joppe. Na zes ronden nog
nummer laatst en nu, na een score van 8
uit 9 (!), op plaats negen. Jeroen klom een
paar plaatsen en staat nu net bij de top tien.
De puntenverschillen met Bink en Rijk zijn
echter gering, dus dat kan de volgende
ronde wel weer wisselen. Pascal, na ronde
zes nog zesde op de ranglijst, is gezakt
naar plaats dertien. Hij kreeg te maken met

sterke tegenstanders (Jent, Silvan, Olivier,
Mohammed) en wist alleen van Olivier en
Mohammed een keer te winnen. Vervolgens vanaf plaats veertien een grote staartgroep aangevoerd door Milan. Met 5 uit 8
had hij van deze groep deze periode de
beste resultaten en passeerde daarmee zijn
broer Ramon en Max, die beiden wat minder goed op dreef waren, op de ranglijst.
Onderaan de ranglijst verdienen Nadir,
Nasim, Jelt en Joram hun punten vooral
tegen de beginners op de onderste plaatsen. Van hen hebben Anouar en Storm nog
problemen met het uitmaken, mat zetten,
van hun partij. Als enige kregen zij drie remises achter hun naam. Tarik was nieuwkomer Luna de baas en zij krijgt nu de rode
lantaarn voor nummer laatst op de ranglijst.
(Aad)

Van 23 naar 9

De stand na 15 speelronden:
Cat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Tobias Lipschart (TL)
Neal Twigt (NT)
Silvan de Berg (SB)
Jent Immelman (JI)
Martijn van Noort (MN)
Sjoerd Steenbergen (SS)
Olivier Lipschart (OL)
Mohammed Karroumi (MK)
Joppe in 't Veld (JV)
Jeroen Pons (JP)
Rijk Revet (RR)
Bink Revet (BR)
Pascal Admiraal (PA)
Milan van EK (ME)
Max van Vuuren (MV)
Ramon van EK (RE)
Nadir Essakali (NE)
Nasim Essakali (NaE)
Jelt Jongsma (JJ)
Joram Dul (JD)
Storm Groenewegen (SG)
Annouar Karroumi (AK)
Tarik Karroumi (TK)
Luna Twigt (LT)

F
D
D
D
E
F
H
D
F
D
E
F
F
E
D
C
D
E
F
G
H
H
H
H

Resultaten ronde 7 t/m 15
MN 1, JI 1, NT 1, SB 1, NT 0, MN 1, MK 1, NT 1, SB 1
0L 0, TL 0, MN 1, TL 1, SB 0, JI 1, TL 0, MN 1
PA 1, MN 1, RR 1, TL 0, MN 0, NT 1, OL 1, TL 0
TL 0, PA 1, OL 0, PA 1, NT 0, MN 1
TL 0, SB 0, OL 1, NT 0, SB 1, TL 0, JI 0, NT 0
BR 1, JP 1, BR 1
BR 1, NT 1, MN 0, PA 0, JI 1, MK 0, SB 0, JV 0, BR 1
JP 1, PA 0, MV 1, PA 1, OL 1, TL 0
JD 1, SG 1, NE 1, MV 1, RR 0, ME 1, RE 1, OL 1, JD 1
MK 0, JJ 1, ME 1, RR 1, BR 0, SS 0, MV 1, ME 0, RR 1
RE 1, RE 1, SB 0, JP 0, JV 1, JJ 1, PA 1, JJ 1, JP 0
OL 0, MV 1, SS 0, RE 1, JP 1, RE 1, SS 0, OL 0
SB 0, MK 1, JI 0, OL 1, MK 0, JI 0, RR 0
MV 0, AK 1, JP 0, NaE 1, JJ 1, JV 0, NE 1, JP 1
ME 1, BR 0, MK 0, JV 0, RE ½, JD 1, JP 0, NaE 1
RR 0, RR 0, JJ 1, BR 0, MV ½, BR 0, JV 0,JD 1
TK 1, JV 0, JJ 0, SG 1, AK 1, ME 0, SG 1
JD 0, AK 1, ME 0, NE 0, SG 1, JJ ½, MV 0
TK 1, JP 0, RE 0, NE 1, ME 0, RR 0, NaE ½, RR 0
JV 0, NaE 1, TK 1, AK 1, MV 0, RE 0, JV 0
AK ½, JV 0, AK ½, NE 0, NaE 0, TK 1, NE 0, LT ½
SG ½, ME 0, NaE 0, SG ½, JD 0, NE 0, LT ½
JJ 0, NE 0, JD 0, NaE 0, LT 1, SG 0
TK 0, AK ½, SG ½

25

gt

na

1x

1x
1x
2x
1x
6x
3x

1x

1x
1x

2x
1x
1x
1x
2x
2x
1x
2x
1x
1x
2x

score
373,5
261,7
213,3
203,7
199,0
197,0
184,5
176,0
170,0
158,5
158,0
146,0
129,0
116,7
103,5
92,0
82,5
76,3
72,0
63,0
59,0
52,5
48,2
16,5
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frank visser stevig aan de leiding in de clubcompetitie
Ongeveer halfweg de competitie heeft
Frank Visser een behoorlijke voorsprong op
zijn concurrenten, ruim vijftig punten op
Léon Jacobse en het dubbele op Pim te
Lintelo. Vanwege een druk programma met
RSB competitie en bekerwedstrijden bleef
het aantal wedstrijden voor de clubcompetitie met name bij de toppers beperkt. Frank
scoorde in zijn drie partijen een halfje meer
dan Léon en dat was voldoende om de koppositie van Léon over te nemen. Pim rukte
op naar plaats drie, maar zag zijn puntenachterstand groeien met name vanwege
zijn enige nederlaag tegen Léon. Gerard
van der Wouden en Hans Lodeweges, na
de eerste zes ronden nog de nummer drie
en vier, werden op de ranglijst gepasseerd
door Wim Mulder en Ad Multem. Wim, niet
gehinderd door het RSB competitieprogramma, miste maar een ronde. Tegen Pim
en Frank kon hij niet op, maar met de vertegenwoordigers uit lagere regionen had hij
geen problemen. In de dertiende ronde dolf
hij echter verrassend het onderspit tegen
Arie Macdaniël. Ook Ad, die zich bij het
begin van de tweede periode weer als deelnemer meldde, timmerde aan de weg. Wel
verlies tegen Pim, maar daarnaast driemaal
winst. Net als Wim klopte ook hij Gerard.
Met ook nog een nul tegen Mick van den
Berg bleef de score van Gerard beperkt tot

Op de voorgrond Arie Macdaniël (r) tegen
Wim Mulder, met naast hem vrnl Bastiaan
Rietveld, Jan Vink en Peter Koolmees.
een halfje tegen Léon. Hans kwam maar
tweemaal in actie, wel tegen beide koplopers. Verlies tegen Frank en een halfje
tegen Léon, het clubkampioenschap lijkt
ook dit jaar ver weg voor hem.
Achter de kopgroep een groep van zeven
subtoppers aangevoerd door Arie Macdaniël met slechts geringe onderlinge verschillen. In deze groep, na zijn matige start, nu
ook Mick van den Berg. Spekkopers in
deze waren degenen met winstpartijen
tegen de toppers, zoals Arie en Mick. Veel
van de onderlinge wedstrijden werden remise. Uitzonderingen waren de winst van

Rien Duine tegen Arie, van Aad van den
Berg tegen Leen Boonstra en van Arie
tegen Sjaak in ‘t Veld. Daarnaast moest er
gewonnen worden van de deelnemers uit
de tweede helft van de ranglijst. Dat was in
de meeste partijen het geval, alleen Aad
van den Berg verspeelde een halfje tegen
Arie Macdaniel jr. Dat was een mooi resultaat voor Arie jr. Hij en Stefan Lipschart
hebben de aansluiting bij de subtoppers
nog in zicht. Stefan stond hoog op de ranglijst en dat betekende sterke tegenstand,
met als gevolg drie nederlagen op rij. Hetzelfde gold min of meer ook voor Jan Vink ,
die in Ad, Leen en Aad van der Meer met te
sterke tegenstanders te maken kreeg. Dat
werd tegen de mindere goden met 4½ uit 5
weer meer dan goed gemaakt. Na hem nog
een zevental gelijkwaardige deelnemers.
Ook hier veel onderlinge remise en voorts
winstpartijen tegen de staartgroep. Tot die
staartgroep behoorde ook Harm Hoogeveen, maar na mooie remises tegen Teus
Boere, Arie Macdaniël jr en Ton van Smirren klimt hij op de ranglijst. In de staartgroep overheersen de nullen. Maikel
Terlouw pakte tweemaal winst in de onderlinge partijen en voor de overigen bleef het
bij een enkele winstpartij voor zowel Bastiaan Rietveld, Peter Koolmees als Willem
Schouten.

Stand na de 14e ronde:

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

Frank Visser (FV)
Léon Jacobse (LJ)
Pim te Lintelo (PL)
Wim Mulder (WM)
Ad Multem (AM)
Hans Lodeweges (HL)
Gerard vd Wouden (GW)
Arie Macdaniël (AMC)
Rien Duine (RD)
Mick vd Berg (MB)
Aad vd Meer (AvM)
Aad vd Berg (AB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Leen Boonstra (LB)
Arie Macdaniël jr (AMCj)
Stefan Lipschart (SL)
Jan Vink (JV)
Teus Boere (TB)
Casper de Pijper (CP)
Jan vd Dorpel (JD)
Ton van Smirren (TS)
Frans Dubois (FD)
Frank Penders (FP)
Harm Hoogeveen (HH)
Willem Schouten (WS)
Maikel Terlouw (MT)
Peter Koolmees (PK)
Bastiaan Rietveld (BR)

gr

resultaten ronde 7 t/m 14

gt

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

HL 1, PL ½, WM 1
GW ½, HL ½, PL 1
WM 1, AM 1, FV ½, LJ 0
AMC 1, PL 0, GW 1, FV 0, RD 1, AMC 0, SV 1
JV 1, PL 0, RD 1, GW 1
FV 0, LJ ½,
LJ ½, WM 0, AM 0, MB 0
WM 0, RD 0, SV 1, MB ½, AB ½, WM 1, AvM ½
SV ½, AMC 1, AM 0, SL 1, WM 0
SL 1, AMC ½, GW 1
JV 1, AB ½, AMC ½
SV ½, LB 1, AMCjr ½,, AMC ½, AvM ½
RD ½, AB ½, AMC 0, PK 1, SL 1, WM 0
JV 1, AB 0, FP 1, CP 1
FP 1, JD 1, AB ½, HH ½
MB 0, RD 0, SV 0
WS 1, AM 0, LB 0, AvM 0, TB ½, WS 1, FP 1, BR 1
HH ½, WS 1, JV ½, FD ½
JD 1, FD ½, HH 1, LB 0
BR 1, CP 0, HH 1, AMCjr 0, WS 1, PK 1
FP 0, HH ½, BR 1
BR 1, CP ½, TB ½
AMCjr 0, TS 1, LB 0, JV 0
TB ½, JD 0, BR 1, CP 0, TS ½, AMCjr ½
JV 0, BR 1, TB 0, JD 0, JV 0, MT 0
PK 1, BR 0, WS 1
MT 0, BR 1, SV 0, JD 0
JD 0, FD 0, WS 0, HH 0, PK 0, MT 1, TS 0, JV 0

avc

na

club
rating

waarde
cijfer

totaal
score

3x
3x
3x

2x*
2x*
1x*
1x
1x*
4x*
2x*

1882
1835
1810
1772
1737
1759
1687
1663
1656
1648
1557
1577
1585
1570
1520
1547
1509
1425
1416
1407
1386
1397
1411
1342
1125
1180
1153
996

85
80
77
74
70
72
66
63
63
62
55
56
57
56
52
54
52
46
45
45
44
44
45
41
31
33
32
26

801
749
704
649
617
613
590
577
553
530
529
521
501
499
478
477
438
424
411
389
387
378
353
339
252
243
241
230

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

1x
1x

2x*
3x*
1x*
2x*
1x
1x
1x*
1x*
2x*
1x
1x
1x
2x
2x
5x
3x

gt=geen tegenstander, avc=afwezig voor club, na=niet aanwezig, * = inclusief manual bye ko bekerwedstrijd.
Op basis van de ranglijst wordt na elke speelperiode van 7 of 8 speelronden ook een periodekampioenschap naar speelsterkte vastgesteld.
De deelnemers zijn hiervoor op basis van KNSB rating (1/9/2012) ingedeeld in vier groepen. Degene met het hoogste aantal punten per
groep wordt periodekampioen. Elk kampioenschap 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.
Winnaars van de eerste periodetitel (ronde 1 t/m 7): Frank Visser (A), Rien Duine (B), Stefan Lipschart (C), Ton van Smirren (D). (Aad)
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uit de media
Een historische locatie was in oktober het
toneel van het Trans-Europa-Schach-Express toernooi. Het toernooi vond plaats in
het Kaiserbahnhof in Potsdam. Hans Ree in
zijn kolom in de NRC va 10/11: ‘Dat is een
prachtig station, cultureel erfgoed van de
Unesco, met een rijke, hoewel deels zwarte
historie. Het werd gebouwd als privéstation
voor keizer Wilhelm II. Hoge gasten als de
Amerikaanse president Theodore Roosevelt en tsaar Nikolaas II stapten er uit de
trein. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
het station er voor de Luftwaffe en voor de
trein van Hermann Göring. Nu is er een opleidingscentrum voor leidinggevenden van
de Deutsche Bahn.
Er staan historische treinwagons waarvan
er een moet herinneren aan de reis van
Lenin, die in 1917 door de Duitse regering
op de trein naar Petrograd (Sint-Petersburg) werd gezet om daar de Russische revolutie te maken, iets waar de Duitsers, en
zij niet alleen, later spijt van kregen.
Op deze historische grond speelden negen
landenteams die elk bestonden uit een ‘legende’, drie jeugdspelers en vier spoorwegbeambten. Anatoli Karpov voerde het
Russische team naar de overwinning, Engeland onder leiding van Nigel Short werd
tweede, en het door Jan Timman aangevoerde Nederlandse team werd derde.’
Die uitslag bleek niet juist leerde de website. De tweede plaats ging naar het door
Robert Hübner aangevoerde Duitse team.
Engeland werd voorlaatste van de negen
deelnemende teams. Bij de ‘legendes’
waren de beste resultaten voor Karpov,
Short en Timman.
‘Utopie of werkelijkheid’ schreef Ruurd Kunnen op 10 november op de website van
Promotie. Het ging over de nakende bezuinigingsoperaties bij de KNSB. Het artikel
werd later eveneens gepubliceerd op
Schaaksite.nl.
Voorafgaande aan de bondsraadsvergadering waar de nieuwe begroting wordt vastgesteld zijn er de nodige meningsverschillen over waarop moet worden bezuinigd.
Genoemd worden ledenwerfteam en
bondsbureau. Het bondsbestuur is tegen
bezuinigingen op het bondsbureau. Het
stelt een contributieverhoging voor van 4
euro voor volwassenen en 2 euro voor
jeugdleden. Het zou bovendien veel schelen als alle verenigingsleden de verplichte
afdracht aan de KNSB betalen. Het bestuur
doet daarom ook voorstellen om het verschijnsel van de ‘zwarte leden’ met elan te
bestrijden. Wel is het vrijwel zeker dat de
bondscoach het loodje legt en de talentencoach moet waarschijnlijk een deel van zijn
aanstelling inleveren. Het gevolg van deze
bezuiniging is dat het topsportbeleid dat
door de subsidie van NOC*NSF een stimulans had gekregen weer wordt losgelaten.
‘We zijn dan terug bij de situatie van zo’n
tien jaar geleden toen de daling van het
aantal leden in een stroomversnelling
raakte’, aldus Kunnen. ‘Is er niets beters te
verzinnen?’
Volgens Kunnen wel: ‘Het schaken (dat wil
zeggen de schakers!) moet zich nestelen in

de wereld van de digitale communicatie en
het internet. En met internet moet je niet
denken aan ouderwetse websites als die
van Promotie, de HSB of de KNSB, maar
aan web 2.0 of wellicht web 3.0 - interactie,
gebruikersinput, samenvloeien van gebruikers en producent, datagestuurd. Internettoernooien, training via het web, toernooien
live te volgen met video en computerondersteuning - het gebeurt allemaal al zonder
dat iemand zich er tegen verzet. Tegelijkertijd moet het schaken herkenbaar blijven als
een menselijke activiteit. Zoals alle mensen
hebben schakers behoefte aan reële sociale contacten, naast de virtuele werkelijkheid waarin zij een deel van hun tijd
doorbrengen. Dat blijkt uit de vele drukbezochte traditionele toernooien die naast het
groeiend aantal internettoernooien worden
georganiseerd. En net als de ouderensoos,
het buurthuis en het café zijn schaakverenigingen geliefde hangplekken voor jonge en
oudere schakers. Natuurlijk spelen zij elke
week fanatiek hun partijtje (daarvoor ga je
op een schaakclub hangen en niet op een
tennisclub), maar het is voor de meesten
ook een gezellig onderling gebeuren. Voor
een aanzienlijk aantal is het zelfs de belangrijkste reden om bij een schaakclub te
gaan.
De KNSB steunt nog zwaar op het solidariteitsbeginsel. Iedereen moet meebetalen
aan alles. Of je nu topschaker, amateurwedstrijdspeler of puur recreatielid (hangschaker) bent, iedereen moet dezelfde
afdracht betalen. Dat past niet meer in het
huidige tijdsgewricht. Er is behoefte aan
meer profijtbeginsel zodat de gezamenlijk
afdracht lager kan worden. Wie geen competitie wil spelen, zou daaraan ook niet
moeten meebetalen; wie een rating wil hebben, zou daarvoor een rekening moeten
krijgen.
De KNSB zou een rigoureuze scheiding
tussen recreatieschakers en prestatieschakers moeten durven maken. Gun de verenigingen hun hangleden - het zijn vaak de
mensen die een club gezellig maken. Accepteer dat die leden weinig belangstelling
hebben voor de KNSB en dwing hun niet tot
solidariteit met het totale schaakgebeuren.
Steek al je energie in het prestatieschaken topschaak, wedstrijdschaak, competitieschaak - en het maatschappelijk aanzien
van de schaaksport.’
Kunnen vreest echter dat het wel een utopie zal blijven: ‘In tijden van crisis zijn besturen conservatiever dan ooit, want hun
taak is de bedreigde organisatie overeind te
houden. Er moet geld in het laatje komen.
Dan heb je geen behoefte aan riskante veranderingsoperaties. Er kan op de bondsraadsvergadering van alles gebeuren, er
vallen misschien zelfs harde woorden, maar
uiteindelijk zal er, behalve de contributie,
niets veranderen.’
In de begroting van de KNSB voor dit jaar
is € 258.000 aan inkomsten via subsidie
van het NOC*NSF opgenomen, 81.000
voor topschaak, 22.000 voor talentontwikkeling, 2.000 voor kadervorming en 153.00
voor algemeen functioneren. Dit dekt circa
een kwart van de totale uitgaven. Dat wordt
de komende jaren beduidend minder. Op
Schaaksite.nl berichtte Teun Korevaar
begin december over de nieuwe subsidie-
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toewijzing van het NOC*NSF aan de KNSB:
‘Het goede nieuws is dat NOC*NSF heeft
besloten om Anish Giri een ‘Persoons Gebonden Subsidie’ toe te kennen van 90.000
voor 2013. Hij behoort tot de negen sporters die door NOC*NSF individueel worden
ondersteund. Vijf van deze sporters worden
de komende vier jaar beschouwd als potentiële medaille-kandidaten, de andere vier
zijn potentiële medaillekandidaten voor de
periode daarna. Anish Giri is ingedeeld in
deze laatste categorie. Volgens NOC*NSF
moeten sportbonden aan de topsportplannen zelf ook tenminste 30% bijdragen. Voor
de KNSB komt dit neer op ca. 40.000 euro.
Invulling hiervan is aan de KNSB.
Het slechte nieuws is dat de KNSB geen
subsidie meer krijgt voor Topsport en Talentontwikkeling, afgezien van een tweejarige afbouwperiode.’
Korevaar pleit voor een Masterplan 2023.
Eerder op Schaaksite.nl als volgt omschreven: ‘In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar.
2023 is dan onze stip op de horizon. Zo’n
plan zou op een geheel andere wijze tot
stand moeten komen dan de vorige meerjarenplannen. Meer vanuit de basis en minder vanuit de top. Dat kost veel tijd en
energie. Maar alleen al het meewerken aan
zo’n plan kan veel positieve energie genereren en dat is hard nodig. In de praktijk is
meer dan eens gebleken dat als er geen
commitment is bij de basis, ondanks alle
goede bedoelingen van bestuur en Bondsraad, de plannen keer op keer papieren tijgers blijken.’
‘We moeten de komende twee jaar hier
voor uittrekken’ aldus Korevaar. ‘Dit is toch
al een overgangsperiode omdat we de komende twee jaar nog een afbouwsubsidie
krijgen en daarna is het afgelopen met subsidie voor Topsport en Talentontwikkeling.
Dit betekent dat pleisters plakken niet meer
helpt en dat we opnieuw moeten nadenken
wat we willen met onze georganiseerde
schaaksport, zonder voorwaarden vooraf
en zonder heilige huisjes. Een zero-base
aanpak is aan te bevelen. Maar of het
KNSB-bestuur en de Bondsraad dit ook zo
zien is nog maar de vraag. Begin februari
2013 moet de Bondsraad beslissingen
nemen.’
Volgend jaar krijgt de KNSB van NOC*NSF
voor talentontwikkeling en topschaak
slechts 90.000 euro, een persoonsgebonden budget dat geheel besteed moet worden aan de ontwikkeling van Giri. De
andere talenten krijgen niets. Dat is hard,
want Giri lijkt me nou net de enige schaker
in Nederland die dat bedrag zelf kan verdienen, dus echt nodig heeft hij het niet. Maar
zoals Jezus zei: „Wie heeft zal nog meer
krijgen en wel in overvloed, maar wie niets
heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.” En zo is ook de wet van de
sport en van NOC*NSF: winner takes all.
(Hans Ree, NRC 29/12)
Recent verscheen het boek 64+1: De ontdekking van de hemel in 65 velden. De
schrijver is Jan Timman en dat doet vermoeden dat het over schaken gaat. Dat is
echter maar en dele het geval. Het gaat
over de roman De ontdekking van de hemel
van Harry Mulisch. Uit de info op de achterzijde van het boek: ‘Jan Timman kende
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zowel de schrijver als de schaker Hein
Donner, die in het boek een eminente rol
speelt. Hij schrijft in 64+1 over een aantal
aspecten van het boek.’
Dat lang niet iedereen vindt dat hij dit goed
doet blijkt uit een aantal recensies op
internet:
‘In 65 stukken – bescheiden van omvang,
onbescheiden van toon – voorziet Jan Timman de vriendschap tussen Mulisch en
Donner en De ontdekking van de hemel
van commentaar. Hij debiteert waarheden
die door het achterwege laten van bronvermelding en de onmogelijkheid van wederhoor niet of nauwelijks controleerbaar en
weerlegbaar zijn. Timman geeft blijk van
een belezenheid, die weliswaar niet onmogelijk is maar op zijn minst ongepast. Mulisch bestrijden met wapens uit zijn eigen
arsenaal is net zo not done als er stralender
uitzien dan de bruid.’ (Liliane Waanders, redacteur van het on-line literair magazine
Hanta, in non-fictierecensies op internet)
‘Wat De Bezige Bij heeft bezield om deze
klepkous los te laten op De ontdekking van
de hemel, mag de hemel weten. Mulisch’
uitgever heeft een kans gemist om, bij de
twintigste verjaardag van Mulisch' magnum
opus, een nieuwe editie van het boek uit te
brengen: aangevuld met fragmenten uit Mulisch’ dagboek, als voetnoten, of als doorlopende tekst onderaan de bladzijden, zoals
in Boons Menuet. Eventueel hadden daar
enkele voetnoten uit Timmans tekst aan
toegevoegd kunnen worden, al levert Timman onvoldoende materiaal om een gedegen geannoteerde uitgave te maken. Zo’n
herziene druk zou veel meer fans hebben
kunnen verleiden tot een aankoop, dan
deze dunne gelegenheidsuitgaafjes. (Mark
Cloostermans, recensist Nederlandstalige
literatuur en theater in de Vlaamse krant De
Standaard).
‘Het is niet Timmans bedoeling om een geheel nieuwe kijk op het boek te geven, hij
fladdert een beetje van het ene naar het andere detail. Zelfs de titel (64+1) suggereert

meer structuur dan er in dit boek zit. Ja, het
telt 65 hoofdstukjes, zoals De ontdekking
ook 65 hoofdstukken had, terwijl Mulisch
het boek voltooide rond zijn 65e verjaardag.
En ja, een schaakbord heeft 64 velden.
Maar een belangwekkend verband tussen
die getallen – althans belangwekkender
dan 65=64+1 – toont Timman niet aan. Het
blijft een getallenspelletje.’ (Elektronisch
tijdschrift voor de neerlandistiek)
Geen zorgen over de rating, dat gold voor
de deelnemers aan het vierde Remco Heitezeskamp in Wolvega. Dat had een positief effect vond Gert Ligterink in zijn rubriek
in de Volkskrant (24/11). ‘ Met negen winstpartijen en zes meestal zwaarbevochten remises kreeg het toernooi alom lovende
recensies. Het organisatiecomité had een
verstandig invitatiebeleid gevoerd en de
deelnemers lieten zich van hun beste zijde
zien, maar er was nog een factor die ertoe
leidde dat het toernooi verstoken bleef van
risicoloos spel. De resultaten werden niet
doorgegeven aan de Wereldschaakbond
FIDE, zodat de spelers zich te buiten konden gaan zonder zorgen over hun Elo-rating. Het is vaker gebleken dat schakers
van een last bevrijd lijken als hun resultaten
niet meetellen voor de wereldranglijst. Het
eveneens niet gerate ACP Golden Classictoernooi, dat in de afgelopen zomer in Amsterdam werd gehouden, leverde ook een
schat aan boeiende partijen op. 'De gedachte aan mogelijk ratingverlies speelt een
rol bij je beslissingen', zei Ivan Sokolov in
Wolvega na een door hem onnodig verloren
partij tegen de Engelsman Luke McShane.
'Ik nam risico's die ik waarschijnlijk niet zou
hebben genomen als mijn rating punten op
het spel hadden gestaan.'
In 1997 werd door de wereldschaakbond
FIDE het twee jaarlijkse wereldkampioenschap schaken voor stedenteams ingesteld,
maar na 1999 verdween het vanwege gebrek aan belangstelling van de toernooi-

kalender. Het werd nieuw leven ingeblazen
door de FIDE en eind december dit jaar
streden 25 stedenteams in Al Ain in Abu
Dhabi om de titel. Uniek voor de schaakwereld is de knock-out formule waarin dit
teamtoernooi gespeeld wordt. Tijdens de loting zijn zes groepen van vier stedenteams
geformeerd waarbij net als tijdens het WK
Voetbal de sterke teams een beschermde
status hebben. Na de voorronde spelen de
acht hoogst geëindigde teams k.o. wedstrijden om de titel. Merkwaardig is dat de
teamleden geen inwoner van de stad behoeven te zijn. Dankzij sponsoring van de
gemeente en steun van het NOC/NSF was
Nederland van de partij met team Hoogeveen bestaande uit Anish Giri, Ivan Sokolov, Sergey Tiviakov en Jan Smeets. Het als
tweede geplaatste team bereikte inderdaad
de finale en werd wereldkampioen na een
2,5-1,5 zege tegen het team van Bakoe, de
hoofdstad van Azerbeidzjan.
In de Telegraaf van 29 december ruime
aandacht van Hans Böhm voor Phiona Mutesi, een 15 jarig meisje dat dankzij schaken ontsnapte aan een leven in de
sloppenwijk van Kampala in Uganda. Al
eerder publiceerde ook The Guardian in februari 2011 over het weesmeisje dat op
haar negende jaar door een toevallige ontmoeting met een missionaris in aanraking
komt met het schaakspel. Ze werd jeugdkampioene van Uganda en kwam daardoor
in de gelegenheid mee te doen aan wedstrijden in het buitenland. In 2010 was zij
deelneemster aan de schaakolympiade in
Siberië en onlangs eveneens in Turkije.
Haar bijzondere levensverhaal inspireerde
de Amerikaanse schrijver Tim Crothers. Hij
schreef een biografie over haar, ‘The
Queen of Katwe’ en dat leidde weer tot een
korte documentaire op YouTube en een reportage van CNN. Inmiddels zijn er ook
plannen voor een speelfilm gebaseerd op
de biografie.

viering 50-jarig jubileum
Zoals bekend bestaat in september onze
vereniging 50 jaar. Om dat een beetje in
goede banen te leiden, is bij de jaarvergadering een jubileumcommissie samengesteld, die inmiddels een paar keer bij
elkaar geweest is. Gelukkig was er voor
deelname aan die commissie genoeg
belangstelling. Pim te Lintelo, Ton van
Smirren, Mick van den Berg en Teus
Boere meldden zich tijdens de vergadering en later sloten ook Rien Duine en
Aad van der Meer zich erbij aan. Er is inmiddels het nodige gebrainstormd, al
zorgde de grootte van de commissie er
ook voor dat dit de nodige tijd kostte.
Langzamerhand worden de contouren
duidelijk. We willen vast een paar tipjes
van de sluier oplichten.
Het meest concrete feit is dat er bij De
Zespunt een optie is genomen op zaterdag 21 september. Daar zal dan
‘s avonds het 50-jarig jubileum worden

gevierd met een feestelijke avond
waarop ook genodigden (oud-leden,
partners e.d.) welkom zijn. Een echte
schaakpartij zal er waarschijnlijk niet worden gespeeld, maar de schaakvereniging
zal wel nadrukkelijk aanwezig zijn in het
feestprogramma. Verder is het plan om
ter gelegenheid van het jubileum een
speciaal blad in kleurendruk uit te geven.
Dat kost natuurlijk wat meer als eerdere
jubileumuitgaven maar we willen de hogere kosten bestrijden door de uitgave
ervan zoveel mogelijk via sponsors te financieren. Ook willen we aandacht
geven aan het (jubileum) logo van onze
vereniging. Na 50 jaar hebben we dat
nog niet en daaraan gaan we wat proberen te doen. In september willen we verder de jaarlijkse stand op de braderie in
jubileumsfeer brengen en ook het Zilveren Dame toernooi komend seizoen een
speciaal jubileumtintje geven. Ook dat
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moet nog verder worden uitgewerkt maar
bij het eerste denken we aan een uitgebreidere en feestelijker kraam en bij het
laatste willen we wat extra aandacht
schenken aan zowel de invitatie als de
prijzen. En natuurlijk komt ook de jeugd
aan bod. Vooralsnog wordt gedacht aan
een speciale feestelijke schaakavond
voor onze jeugdschakers. Vermeldenswaard is tenslotte dat we ons gelukkig
kunnen prijzen met een voorzitter die
even oud is als onze vereniging. Dus
gaan we ook de verjaardagsvisite van de
50-jarige vereniging bij onze 50-jarige
voorzitter in het programma opnemen.
Voorlopig is dit het nog globale beeld van
het jubileumprogramma. Binnenkort
waarschijnlijk meer en als er nog leuke
ideeën zijn voor de jubileumviering,
neem dan even contact op met één van
de leden van de commissie. (Mick)

