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Van de voorzitter
Op 1 september 2013 bestaat schaakvereniging De IJssel vijftig jaar. Dat is, ook voor een
schaakvereniging, geen uitzonderlijke gebeurtenis. Er zijn verenigingen die inmiddels de
honderd jaar ruimschoots zijn gepasseerd. Wie echter in de geschiedenis duikt zal het opvallen dat in de afgelopen 50 jaar veel verenigingen zijn verdwenen. Van de lijst van aangesloten verenigingen bij de RSB uit de beginjaren van De IJssel komen inmiddels door
opheffing of fusies circa zestig procent van de namen niet meer voor. Meer dan de helft van
de nu nog aanwezige 40 verenigingen zijn opgericht na 1963. In dat licht bezien mag die
50 jaar er best zijn.
De schaakgeschiedenis van Moordrecht die in 1934 met Jacob Dam en Reyer Albers
begon, heeft dus, na enkele onderbrekingen, met de oprichting van De IJssel in 1963 toch
vaste grond onder de voeten gekregen.
In omvang beperkt gebleven, maar in de regio befaamd geworden om de goede organisatie
en amicale sfeer. Een vereniging waar schaakliefhebbers zich thuis voelen, maar waar
daarnaast ook gestreefd wordt naar steeds betere prestaties. Verhuizing uit Moordrecht en
omgeving was voor diverse leden dan ook geen reden om hun lidmaatschap te beëindigen.
Voor het bezoeken van de clubavond is een extra kilometertje voor menigeen geen probleem. Hoewel er altijd serieus wordt geschaakt gaat dit bij De IJssel nooit ten koste van de
gezelligheid. Want behalve door een paar aardige schaakprestaties staat de club in de
wijde omtrek vooral bekend als een vereniging waar veel gelachen wordt, waar creatieve
ideeën ontstaan en waar een grap eerder regel dan uitzondering is. Die reputatie is in vijftig
jaar tijd opgebouwd.
Als schaker vraag ik me af hoe het de volgende 50 jaar met De IJssel zal gaan. Zal een
dorp als Moordecht dan nog een schaakvereniging hebben? Ik ben bang dat de schaakclub
vroeg of laat uit Moordrecht zal verdwijnen. Schaken is een sport met weinig uitstraling en
krijgt nauwelijks aandacht in de media. Grote steunpilaren voor de club komen van buiten
Moordrecht. Persoonlijk hoop ik dat er in de toekomst een groep schakers uit Moordrecht
de club komt helpen te blijven bestaan. Geloof, opleiding, kleur, nationaliteit, sekse zijn binnen De IJssel geen drempel om gezamenlijk te genieten van het schaakspel. Het schaken
is zelfs drempelverlagend om elkaars waarheden te verkennen en daardoor minder als
vreemd te ervaren. Ik vind ik dit zeer waardevol en op die manier levert de vereniging een
positieve bijdrage aan de samenleving in Moordrecht.
Het niet aansprekende imago van schaken is onterecht. Schaken is een avontuur in de
geest waarbij de wandeling over 64 velden de ene keer veel weg heeft van een roman en
de andere keer meer lijkt op een thriller. De roman of thriller die je leest kent veel hoofdstukken en het boek laat zich nooit uitlezen. De sport neemt plaats in je geest en ziel waardoor deze extra kleur krijgen. Schaken leert je ook met de emoties van het leven om te
gaan zoals, woede, angst en frustratie. Als je als schaker deze emoties achter het bord kan
hanteren dan is schaken fantastisch. Schaken is dan sex voor je geest waarbij de hersenen
fit blijven.
Vijftien jaar geleden inspireerde het clubleven bij De IJssel mij tot onderstaande lofzang, die
ik ook nu nog van harte onderschrijf:
Jij bent steeds in mijn gedachten,
jij kunt mijn tegenslag verzachten.
Wij zijn al jaren één verbond,
omdat jij steeds mijn taal verstond
Bij jou leef ik me 's maandags uit,
en als ik 's nachts mijn ogen sluit,
dan kan ik echt relativeren,
want jij brengt mij in hogere sferen.
Omdat je opening creatief is
en je dialoog zo lief is
Je leert me Russisch, Frans en Spaans.
Soms Engels, Hollands, Italiaans
Die laatste drie, dat weet jij niet
zijn echter niet mijn favoriet.
Maar och, ik arme onverlaat...
Vraag dan aan mijn computer raad.
Niet dat hij je kan vervangen.
Ik blijf altijd naar jou verlangen.
Hoe vaak we ook een avond delen,
jij zal me nooit één keer vervelen.
En wie jou ook 't hof mocht maken,
mijn liefde zal nooit over raken.
Schaakclub 'De IJssel': "Wie 't ook grieft!
Ik ben en ik blijf op jou verliefd."

Voorzitter Gerard van der Wouden: “nog
altijd verliefd op De IJssel”.
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van de redactie
In deze jubileumuitgave ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van schaakvereniging
De IJssel in Moordrecht wordt teruggeblikt op vijftig jaar clubgeschiedenis. Daarvoor is
geput uit archieven, jaarverslagen en clubbladedities. Veel memorabele feiten passeren de
revue. Het geeft een beeld van hoe de vereniging groeide tot de club van nu geaccentueerd
door een breed scala van clubactiviteiten zoals clubkampioenschappen, toernooien, externe competities en jeugdschaak.
Deze uitgave kon worden gerealiseerd mede dankzij de adverteerders.

Colofon
Schaakvereniging De IJssel
Opgericht 1 september 1963
Jubileumuitgave
Redactie:
Aad van den Berg
Vormgeving:
Tini van den Berg
Medewerkers:
Mick van den Berg
Ronald Mandersloot
Panc Vink
Gerard van der Wouden
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Info De IJssel:
www.ijsselschaak.nl
Druk:
Flyer Alarm
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Het schaakverleden van Moordrecht
De schaakgeschiedenis van Moordrecht begint, volgens naspeuringen van Panc Vink in
1996, met de komst van Ariana Jacoba Catharina Dam naar Moordrecht in september
1932. Zij werd hier onderwijzeres aan de School met de Bijbel. Niet lang daarna verhuisde
ook haar moeder, zus en broer van Rotterdam naar het IJsseldorp. Broer Jacob, 41 jaar en
weduwnaar, was huisschilder maar daarnaast ook een verwoed schaker. Juffrouw Van Dam
kreeg een relatie met collega Reyer Albers en via Jacob raakt ook hij aardig thuis in het
schaakspel. Weldra ontstaat er dan op school een klein groepje actieve beoefenaars. Echter niet voor lang, want toen het schoolbestuur er achter kwam dat op de school, een christelijke school, werd geschaakt, was het aldaar gedaan met het spel. Uiteindelijk was het
echter wel de aanzet tot de oprichting van de eerste schaakclub in Moordrecht. Op 3 november 1934 werd de oprichting van schaakvereniging
Moordrecht een feit. Jacob Dam werd voorzitter en Reyer Albers secretaris/penningmeester. Geschaakt werd in een zaaltje achter in 'Het Posthuis'. Reeds het daaropvolgende seizoen werd deelgenomen aan de
competitie in de Rotterdamse Schaakbond. In klasse IV waren de Dooven Schaakclub, Onesimus 3, Excelsior IV, Twentsche Bank II, Wester
Toren II, Nationale I, Ambaro en Het Centrum III de eerste tegenstanders. De resultaten waren zodanig dat het team het seizoen daarop uitkwam in klasse III. De belangrijkste spelers waren toen: J. Dam. G. de
Bruijn, R. Albers, P. Six, G. Kranenburg, D. Rijneveld, A. Barendrecht,
D. Vink, J.W. Hogendoorn, C.M. Bloot en K. Jongejan. Daarnaast waren
er natuurlijk interne wedstrijden en er wordt ook melding gemaakt van
het bezoek van RSB-voorzitter en schaakkampioen van Rotterdam
mr. G.C.A. Oskam in april 1936 met een causerie en simultaanwedstrijd.
Ook de bekende schaker Mühring bezocht in november 1936 de Moordrechtse Schaakclub of eigenlijk de schaakgroep van de Schaak- en
Damvereniging Moordrecht om een uiteenzetting te geven van enkele
gedeelten van de schaaktheorie. In het seizoen 1937/38 speelde men in
de competitie van de Goudsche Schaakkring, in het leven geroepen ter
voorkoming van overbodige, lastige en dure reizen en in dat jaar als zelfstandig werkend onderdeel in de RSB opgenomen. Tegenstanders in
deze competitie: ASC uit Gouda (II,III,IV), WSV uit Waddinxveen, DOZ
uit Gouda, Kijk Uit (II) uit Oudewater en Messemaker (IV) uit Gouda.
Begin 1938 vindt het huwelijk plaats tussen Ariana Dam en Reyer Albers en vertrekken zij
naar Voorburg en ook de inmiddels weer hertrouwde Jacob Dam keert dan weer terug naar
Rotterdam. Dat betekende gelijktijdig het einde van de schaakclub, die in juni 1938 werd
opgeheven.
In de periode 1938 tot 1950 was er geen schaakclub in Moordrecht. De echte liefhebbers
schaakten daarna nog lange tijd bij Messemaker in Gouda. In kapsalon Mols ontstaat echter in 1950 opnieuw een schaakvereniging Moordrecht. De kapsalon werd echter weldra te
klein en men verhuisde toen naar de dependance van het weeshuis, 'Het IJsselhuis' (later
hotel River House). Een aantal oude namen keren terug, zoals G. de Bruijn, P. Six, G. Kranenburg, A. Barendrecht en D. Vink. Bij de nieuwe namen onder andere J. en Chr. van
Gennep, J. v.d. Hoek, F. Vink Dzn, N. Blom, C. Verwoerd en natuurlijk kapper Mols en zijn
zoon. Voorts van het weeshuis de leider J.L. v.d. Pot en D. Meulenberg en P. Poolen. Ook
een flink aantal jeugdige leden, waaronder Panc Vink en zijn broer Jan. Deze vereniging
heeft tot circa 1957 bestaan.
In 1963 wordt dan de huidige vereniging 'De IJssel' opgericht, maar daarover elders.
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De oprichting van De IJssel
De nieuwbouwwijk in de Oranjebuurt grenzend aan de Ambonwijk was de plaats waar, na
de opheffing van schaakvereniging Moordrecht in 1957, zes jaar later in 1963 de kiem voor
een nieuwe Moordrechtse schaakvereniging ontspruit. Onder de nieuwe bewoners ook de
inmiddels overleden Jan Speelmans, die na zijn dienst- en
studietijd van Overschie verhuisde naar Moordrecht. Daar
woonde in de Prins Bernardstraat ook zijn zwager Harold Conradi, net als Jan een schaakliefhebber. Gravend in zijn geheugen zijn herinneringen, gepubliceerd in IJsselschaak 40,
november 1998:
‘De stukken werden door ons veelvuldig uit de doos gehaald
en zodra het weer het toeliet werd het bord zelfs in de tuin opgesteld.‘Was het de zon? Waren het de emoties? Was het de
hoeveelheid gedronken bier? Iets, of een combinatie daarvan,
was er in ieder geval oorzaak van dat de verhitte discussies
zelfs in de aangrenzende tuinen hoorbaar moeten zijn geweest…Immers uit de reacties van verschillende buren bleek,
dat zij wisten waar het over ging! Wij kenden die mensen toen
De Prins Bernardstraat, 50 jaar later.
nauwelijks, omdat de nieuwe wijk nog maar net was opgeleverd en de huizen nog maar amper waren ingericht. Hoe dan ook, we werden uitgenodigd
om ook bij hen te komen schaken, hetgeen onder het nuttigen van de aangeboden drankjes
geschiedde. De kennismaking was een feit en daarbij bleek, dat men een en ander vaker
wilde herhalen. De zomers waren toen nog lang en mooi en werden het decor voor vele
vluggertjes. We besloten toen een onderlinge competitie op te zetten, waarbij de witspeler
de zwartspeler thuis zou ontvangen. Omdat niet iedereen beschikte over een schaakbord
werden die attributen zo nodig meegebracht. Al doende groeide de wens een ‘echte’
schaakclub op te richten. Het idee voor ‘De IJssel’ was geboren.
Na enig zoeken vonden we ook een geschikte locatie. In het De Genestethuis (Dorpsstraat 26), kon op woensdagavond van de zaal gebruik worden gemaakt. Resteerde nog
slechts het samenstellen van een bestuur, het opstellen van de statuten, het maken van
een huishoudelijk- en wedstrijdreglement en wat verder benodigd is om de continuïteit van
een en ander waar mogelijk te waarborgen.
Het kasgeld was op dat moment driemaal nul gulden, materiaal ontbrak, maar de avonden
in ons ‘nieuwe’ clubhuis werden met graagte bezocht. Wie beschikte over een bord met
stukken, bracht dat mee zodat met het beste privémateriaal kon worden gespeeld. Later was het een jaar? - ben ik met Harold Conradi naar Rotterdam gereden om aldaar een aantal gelijkvormige schaakborden en de bijbehorende stukken te kopen, zodat er op dat punt
enige uniformiteit zou ontstaan. Het materiaal werd aangeschaft bij het meest toonaangevend adres op dat moment, de firma Ophoff, gevestigd in de Jonker Fransstraat te Rotterdam. De heer Ophoff kon ons echter het gewenste aantal niet leveren en stuurde ons
door naar zijn zoon in Den Haag. Alles bij elkaar kon men uiteindelijk aan onze wensen voldoen. Iemand, naar ik meen Harold Conradi, bracht dat materiaal op de clubavond mee en
nam het daarna weer mee naar huis.’
Aldus ontstond op 1 september 1963 schaakvereniging 'De IJssel'. Het eerste verenigingsjaar startte met 14 leden. Het oprichtingsbestuur bestond uit drie bewoners van de Prins
Bernardstraat, Bob van Steensel (voorzitter), Harold Conradi (secretaris) en Wim Nieuwerf
(penningmeester). De contributie werd vastgesteld op twee gulden per maand.

50
Nu ik vijftig ben, vraag ik mij wel eens af: Wie telt mijn dagen?
Wordt mijn schaakbestaan door de eindigheid gadegeslagen?
Ook al ben ik een bron, ik weet dat ik eens op zal drogen.
Maar nu voel ik mij even eeuwig, lachend kijk ik in jullie ogen.
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En in deze ontmoeting kijken jullie mij ook lachend aan.
En weet ik dat jullie clubliefde de zin is van mijn bestaan.

Bestuur en organisatie vanaf de
oprichting in goede handen
Het eerste verenigingsjaar startte met 14 leden. Het oprichtingsbestuur bestond uit Bob van
Steensel (voorzitter), Harold Conradi (secretaris) en Wim Nieuwerf (penningmeester). De
contributie werd vastgesteld op f. 2,-- per maand.
In de periode 1963-1973 groeide de vereniging als kool. In 1973 was het aantal meer dan
verdubbeld, 30 leden. In 1968 werd de eerste dame, mevrouw van Hees-Scheer, als lid ingeschreven en in 1969 de eerste juniorleden. In totaal waren in deze periode 60 personen
lid of lid geweest van De IJssel. Er werd dus flink aan de weg getimmerd. Ook in letterlijke
zin, gezien de introductie van de schaakstand op de jaarlijkse luilakmarkt waar tegen betaling van een gulden per partij kon worden gestreden om een 'koperen pion'. De exploitatiekosten stegen van 277 naar 1462 gulden. De contributie liep op naar 50 gulden per
seizoen. In 1970 werd de clubavond op aanzet van de voetballiefhebbers verplaatst naar
maandagavond.
Op het bestuursvlak was het vooral Wim Nieuwerf die van zich deed spreken. Slechts één
jaar maakte hij geen deel uit van het bestuur. In 1967 nam hij de voorzittershamer over van
Bob van Steensel. In dat jaar werd ook Aad van den Berg lid van het bestuur, het eerste
jaar als penningmeester, maar daarna tot op heden als secretaris. Aan het slot van het
tweede lustrum werd Henk de Wee, na drie jaar Piet van Hees en één jaar Blok, de nieuwe
penningmeester. Henk van Lochem werd 'commissaris materiaal'.
De wedstrijdleiding voor de externe competitie, waaraan vanaf 1966 werd deelgenomen,
was in beginjaren, tot 1973, in handen van Dick Zwaan. Intern, voor het wedstrijdgebeuren
binnen de vereniging, was dit veelal een dubbelfunctie voor de secretaris. Tot begin jaren
zeventig soms met steun van een of meer leden en een speciale wedstrijdleiding voor het
toernooi om de Zilveren Dame. Een toernooi dat vanaf 1966 op het programma staat.
In 1974 bleek het 'Fischer-effect', dat het ledental aan het einde van het tweede lustrum zo
deed groeien, volledig uitgewerkt. Van 30 in 1973 liep het terug naar 19 in 1977. Aanleiding
tot verontrustend bericht in de Moordrechtse pers (zie
‘Moordrechtse Schaakclub kijkt somber de toekomst
kader). Een stijgende belangstelling was er
in’ was een opvallende kop in de Moordrechtse Koevoor het jeugdschaak. Dankzij met name de
rier in september 1977. Het artikel verscheen naar
inzet van Piet van Hees en Henk van Loaanleiding van het jaarverslag 1976/77. ‘In het jaarverslag wordt geconstateerd dat nationaal gezien het
chem lukte het om in 1974 een jeugdschaakschaken dan wel in de lift zit, maar dat er van deze
afdeling te starten met lange tijd zo’n 10-15
tendens in Moordrecht weinig is te bespeuren; er is
aspiranten. In 1975 nam Panc Vink de voorzelfs sprake van een dalende belangstelling’ en ‘Het
zittershamer over van Wim Nieuwerf, die op
jaarverslag eindigt met een veelbetekenende slotzin:
zijn beurt tot erelid werd benoemd. Vanaf
“De hoopvolle woorden waarmee het vorige jaarverslag werd besloten zijn geenszins bewaarheid gewor- 1977 nieuwe materiaalbeheerders. Tot 1985
doet Teus Boere dit samen met Rien Duine
den. De sterkte van de teams blijkt minder dan
gedacht, het ledental loopt terug en de jeugd doet
en daarna alleen.
(nog) niet van zich spreken. De toekomst van De IJsSecretaris Aad van den Berg wordt in 1974
sel lijkt erg onzeker”.’ aldus meldde het artikel.
algemeen wedstrijdleider. Voor de externe
competitie komen er teamleiders, Mick van den Berg voor het eerste team en
Teus Boere, sinds 1977 beheerder
van het materiaal.
Peter de Jong voor het tweede team.
Vanaf 1979 bleef het ledental, inmiddels weer gestegen tot rond de 25 leden, tot 1985 vrijwel stabiel. Het aandeel van de junioren hierin groeide tot ca. 25%. De belangstelling voor
het jeugdschaak werd echter minder en daalde onder de tien. De kosten werden niet minder en zowel in 1979 als in 1981 moest de contributie worden verhoogd en steeg tot 85 gulden in 1984. In het bestuur werd Peter de Jong in 1979 de opvolger van Henk de Wee, die
afscheid nam met een erelidmaatschap.
In 1984 daalde met name door het afhaken van junioren het ledental weer tot rond de 20. In
1988 werd echter de 25 opnieuw gehaald. Wel veel niet-Moordrechters, z'on 40% werd in
1984 becijferd. In de loop van dit lustrum nam het aantal aspiranten, mede door de inzet
van Mick van den Berg, aanvankelijk weer fors toe. Maar van de 19 in 1986 waren er twee
jaar later nog maar 4 over.
In 1985 verscheen onder redactie van Frans Dubois en later ook Ronald Mandersloot het
eerste clubblad, vanaf 1987 'IJsselschaak' geheten.
In 1986 werd voor het eerst niet meer deelgenomen aan de luilakmarkt. De schaakstand
verhuisde naar de jaarlijkse braderie in augustus.
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In het vijfde lustrum vanaf 1989 vrijwel constant 30 leden, maar aspiranten lieten zich niet
meer zien. Geen jeugdschaak meer dus. Na het jubileum in 1988 bleek de kas finaal leeg, de
contributie omhoog derhalve, van 100 gulden naar 140 gulden in 1991. Ook een nieuwe penningmeester, Jan Greeven nam in 1990 de kas over van Peter de Jong. In het TROS
radiospelletje Estafette verdiende Age Dijkstra in 1991 500 gulden voor zijn 'goede doel': De
IJssel. In datzelfde jaar moesten de rokers het afleggen tegen de niet-rokers, een algemeen
rookverbod tot 21.00 uur.
In navolging van de RSB werd ook bij De IJssel met ingang van het seizoen 1992/93 het afbreken van partijen afgeschaft. De redactiecommissie van IJsselschaak werd in 1988 uitgebreid met Hans Noordam, die daar met name de vormgeving en eindredactie voor zijn rekening nam. Het jaar 1991 was het eerste jaar van het invitatietoernooi, een (koppel)toernooi
dat in de jaren daarna niet meer van het programma zou verdwijnen. Dat eerste toernooi
werd gewonnen door Jan Evengroen met als koppelgenoot Pim te Lintelo, die daar voor het
eerst kennis maakte met de club waar hij later (vanaf 1999) zoveel lauweren zou oogsten.
De wedstrijdleiding extern kwam in 1988 in handen van Mick van den Berg, tot dat moment
teamleider van het eerste team. Aanvankelijk met steun van Peter de Jong, maar vanaf
1990 alleen.
Na 1993 liep het ledental weer wat terug en het zevende lustrum eindigde uiteindelijk met 28
leden. Met ingang van 1997 daaronder ook weer een aantal aspiranten. Na een stilte periode
ging het jeugdschaak dus opnieuw van start. In 1996 werd het bestuur uitgebreid met een
bestuurslid voor jeugdzaken (Ronald Mandersloot) en een bestuurslid voor RSB-aangelegenheden (Mick van den Berg). De kosten, vooral van de KNSB, gingen omhoog en dus in 1993
weer vijf gulden erbij. De totale begroting is in 1997 gestegen tot circa 5.300 gulden. In 1994
stopte Hans Noordam met zijn activiteiten voor IJsselschaak. Zijn aandeel werd door Aad van
den Berg in samenwerking met echtgenote Tini overgenomen. In 1997 verscheen op internet
de homepage van De IJssel. Veel aandacht dus voor publiciteit. Zelfs de schaakkraam overschreed de grenzen van Moordrecht en was in 1996 voor het eerst aanwezig op de braderie
in Gouderak. Op een door de 100-jarige RABO bank in 1998 in Moordrecht georganiseerde
sportpromotiemarkt incasseerde De IJssel de hoofdprijs van 250 gulden voor de meest in
het oog springende kraam. In datzelfde jaar participeerde De IJssel in de organisatie van het
openlucht schaakfestival op de markt in Gouda.
Met het eerste Zuidplas top 12-toernooi werd ook vanaf 1996 regionaal aan de weg getimmerd. Met succes, mede dankzij de eerste sponsors de RABObank Nieuwerkerk/Moordrecht
en Van 't Hof Makelaardij uit Gouda. Maar meer nog dankzij, vanaf 1999, de jarenlange
sponsoring door Bouwbedrijf Frans Vink & Zn.
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In de eerste helft van het 8e lustrum liep het ledental weer op tot boven de dertig en met een
groeiend aantal jeugdleden was De IJssel in het seizoen 1999 de meest gegroeide vereniging in de RSB. Maar na 2001 deelde ook De IJssel in de algemene dalende tendens in de
belangstelling voor de schaaksport. Anno 2003 telde de vereniging nog 28 seniorleden. Een
toenemende aanwas was er wel bij de jeugd, het ledental groeide daar tot boven de 25.
Met ingang van het seizoen 1999/00 nam Sjaak in ‘t Veld het beheer van de financiën over
van Jan Greeven. Een jaar later kwam er een einde aan een 25-jarig voorzitterschap van
Panc Vink. De eerste taak van zijn opvolger, Ronald Mandersloot, was hem namens de vereniging te benoemen tot erelid van De IJssel. Jan Evengroen, na enige jaren lidmaatschap
bij Messemaker in Gouda weer teruggekeerd op het IJsselnest, trad toe tot het bestuur als
bestuurslid jeugdzaken. In 2003 ging de voorzittershamer over naar Gerard van der Wouden.
Ook in dit lustrum werd het er weer niet goedkoper op. De begroting liep op van 6400 gulden
naar 3500 euro. Vertaald in contributie voor senioren van 150 gulden naar 80 euro. Een deel
van de inkomsten kon worden besteed aan vernieuwing van het materiaal en in 1998 deed
dan ook de eerste digitale klok zijn intrede. Extra bijdragen kwamen er van donateurs (vanaf
1998/99) en via advertenties in IJsselschaak (vanaf 2000/01).
Eind 1999 werden zowel statuten als huishoudelijk reglement herzien en na vaststelling per
notariële akte werd De IJssel per 9-12-1999 een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De in 2000/01 wat teruglopende belangstelling noopte tot meer publiciteitsacties, waarmee
fiks aan de weg werd getimmerd. Mede dankzij financiële steun van de KNSB werden diverse ledenwervingsacties op touw gezet, zoals een jeugdsimultaan door de mentaal gehandicapte 13-jarige Karin Pruijsers en diverse recreatieschaaktoernooien. Ook met de jaarlijkse
invitatietoernooien en in 2002 bij de jeugd een ouder-kind toernooi werd de belangstelling opgepept. Van het clubblad IJsselschaak verscheen in april 2001 de 50e editie. In een door de
KNSB uitgeschreven wedstrijd voor clubbladen werd in maart 2003 de derde prijs binnengehaald. Een tweede plaats voor De IJssel in 1998 bij de verkiezing van de Moordrechtse
sportploeg van het jaar, werd gevolgd door een eerste voor Jan Evengroen als Moordrechts
sportman van het jaar 2000.

Het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter Gerard van der Wouden bleef de navolgende vijf jaar ongewijzigd op het pluche. Dat betekende dat secretaris Aad van den Berg
de veertig jaar als bestuurslid overschreed en daarvoor op 27 april 2007 niet alleen benoemd werd tot erelid, maar tevens tot lid in de orde van
Oranje Nassau. Een erelidmaatschap was er in 2004 ook voor
Mick van den Berg. Ter gelegenheid van een 65-jarig KNSB
lidmaatschap werd aan Wim van Vuuren eind 2007 de KNSB
erespeld uitgereikt.
Het ledental bleef redelijk constant, in 2008 telde de vereniging 26 senioren en 23 jeugdleden. Voor de handhaving van
ledental moest wel steeds aan de weg getimmerd worden. De
Moordrechtse braderie bleef een dankbaar medium en ook het
jaarlijkse invitatietoernooi droeg met een toenemende belangstelling daartoe het nodige bij.
Het lidmaatschap werd niet veel duurder, slechts eenmaal, in
2005, moest de contributie met vijf euro worden verhoogd tot
85 euro. Gezien het gestegen aanzien van de vereniging vond
De burgemeester van Moordrecht reikt lintje uit aan
Aad van den Berg.
men dat ook het materiaal moest worden aangepast. In 2007
kwamen er acht luxe houten borden en spellen, aanvankelijk
alleen voor de RSB-competitie.
Op initiatief van De IJssel vergrootte de RSB in 2007 het schaakaanbod met de introductie
van een viertallencompetitie.
De moderne communicatie deed aan het begin van dit lustrum ook bij De IJssel zijn intrede.
De door Mick van den Berg in samenwerking met Erik-Jan Noomen opgezette website
kreeg een face lift met Mick als actieve webmaster. Daarnaast bleef natuurlijk ook de trots
van De IJssel, het clubblad IJsselschaak gehandhaafd. Vanaf 2004 kreeg het zelfs een
plaatsje in de Koninklijke Bibliotheek.
In het tiende lustrum op weg naar het 50 jarig bestaan bleef het ledental stijgen met als top
in 2012 30 senioren en 29 jeugdleden. Na vertrek van Jan Evengroen uit het bestuur in
2008 ging de portefeuille voor jeugdzaken naar de voorzitter. Die nam ook zijn taak als
jeugdleider over. In 2011 nam Léon Jacobse de functie van extern wedstrijdleider over van
Mick van den Berg en trad tevens toe tot het bestuur. Een jaar
later haakte Mick ook af als bestuurslid en ging het bestuur
opnieuw met vier man verder.
In het jaarprogramma vanaf 2009 naast de clubcompetitie, de
rapidcompetitie en het toernooi om de Zilveren Dame ook een
k.o. bekertoernooi. In 2012 kwam een training voor volwassenen door Pim te Lintelo op het programma. Aan het ‘uitvluggeren’ kwam met ingang van het seizoen 2010/11 een einde. In
navolging van de RSB werd het speeltempo gewijzigd in 105
minuten voor de gehele partij.
Naast deelname aan de Moordrechtse braderie, inmiddels gewijzigd in jaarmarkt, en het jaarlijkse invitatietoernooi werd aan
de weg getimmerd met deelname aan verenigingsacties van
Jaarmarkt 2010.
supermarkt Super De Boer in Moordrecht.
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Herinneringen van een oud-voorzitter
Op één van de laatste speelavonden in het ‘De Genestethuis’ werd ik tot voorzitter van
onze schaakclub gekozen om Wim Nieuwerf, die deze functie acht jaar had vervuld, op te
volgen. Daarvoor was Bob van Steensel vier jaar lang, vanaf de oprichting, voorzitter.
Als eerste taak moest een nieuwe speelruimte worden gevonden en dat werd daarna jaren
lang ‘Het Posthuis’, waar met veel plezier werd geschaakt, al
misten we vooral in het begin de gezellige sfeer bij de familie
Van Lochem. Toen we noodgedwongen ‘Het Posthuis’ moesten verlaten hebben we ons honk een paar jaar gehad in een
armetierig zaaltje in Sporthal ‘De Zuidplas’. Daarna kwamen
we nog een paar jaar terecht in het ÍJsclubgebouw’ totdat we
uiteindelijk onze bestemming vonden in ‘De Zespunt’.
Met zo’n voortreffelijke secretaris als Aad van den Berg verliepen de vergaderingen vrij soepel. Alles was steeds keurig geregeld. Soms laaiden de gemoederen op, zoals de discussie
over het al of niet toestaan van roken. Het waren de ouwetjes
Ko Scheepers uit Nieuwerkerk en Wim van Vuuren uit Waddinxveen die het ons in Moordrecht soms knap lastig maakten,
de één fel voor, de ander fel tegen. Met eerst nog een comErelid Panc Vink, voorzitter 1975 - 2000.
promis, ‘alleen na de pauze’, half tien of tien uur, heb ik het
uiteindelijk maar opgegeven en voor een algemeen rookverbod besloten, met bijna alle
stemmen voor.
Bij de lustrumvieringen probeerden we vaak een beroemde schaker naar ons dorp te halen.
Zo schaakten we o.a. tegen Kick Langeweg en Jan Hein Donner. Bij het 45-jarig jubileum
lukte het zelfs om Hans Böhm naar Moordrecht te halen. Hij speelde eerst tegen 17 jeugdschaakleden en daarna nog eens tegen 35 senioren een simultaan die pas ver na middernacht was afgelopen.
Er werd menig plezierig schaakavondje beleefd, waar soms tot in de late uurtjes over werd
nagepraat.
Onze inmiddels zeer bloeiende schaakvereniging met een talentvolle jeugd wens ik verder
nog een goede toekomst tegemoet.

Tuinbazaar.nl is hét adres om snel , makkelijk
en veilig planten online te kopen .
Alle planten die u hier kunt bestellen worden direct
vanaf de kwekerij verzonden zodat u verzekerd
bent van de beste kwaliteit.
Uw bestelling wordt binnen 48 uur bij u thuis afgeleverd .

Van het De Genestethuis tot De Zespunt,
de schaaklocaties door de jaren heen
Met het plan voor oprichting van De IJssel in de steigers ging men in 1963 op zoek naar
een geschikte locatie. “We hadden ons oog laten vallen op de ruimte in het De Genestethuis (Dorpsstraat 26). Na diverse verzoeken bij de Gemeente en wegmasseren
van de aldaar bestaande weerstand, kwam er toch een goedkeuring en mochten we op de woensdagavond van de zaal gebruik maken op voorwaarde dat de
ruimte ‘ordelijk en in stilte’ zou worden gebruikt en ‘netjes opgeruimd’ om uiterlijk
22.00 uur verlaten zou worden”, aldus Jan Speelmans, een van de oprichters
van De IJssel. “Aanvankelijk moest het materiaal ’s avonds weer mee naar huis
worden genomen. Echter, nadat het vertrouwen was gegroeid – de beheerder,
Henk van Lochem, was inmiddels eveneens lid geworden – mochten we het
materiaal in het gebouw achterlaten. Dat werd ’s avonds – in stilte – de trap op
gedragen.” Ook voor het ter plaatse opbergen werden later voorzieningen getroffen. Voor veel zaken was het echter zelfvoorziening. Dat gold ook voor de
consumpties met uitzondering van de koffie, die werd door mevrouw van Lochem, die met haar man de bovenverdieping bewoonde, voor minimum prijzen
verstrekt. Voor frisdrank of bier was men aangewezen op de in de zaal aanwezige kratten. Na afloop van hun schaakpartij vertrokken diverse leden, die nog
wat meer ontspanning zochten, naar het eveneens aan de Dorpsstraat gelegen
café-restaurant Het Posthuis. Omdat dit na 23.00 uur niet meer was toegestaan
Genestethuis.
werd hiervoor ontheffing aangevraagd en gekregen van het gemeentebestuur.
In 1976 werd het De Genestethuis door de Gemeente verkocht en kreeg daarmee een andere bestemming en was dus niet meer beschikbaar als schaaklocatie. De activiteiten werden verplaatst naar Het Posthuis. De van de caféruimte afgescheiden achterzaal was toen
op maandagavond het domicilie van de schaakvereniging met tot 1984 als gastheer Roel
de Jong. Na zijn vertrek was het enige tijd niet in exploitatie toen de verkoop niet wilde lukken. Alleen voor de schaakvereniging en de sociëteit deed Hans Boonstra, schoonzoon van
eigenaresse de weduwe Van der Kuy, de deuren open. In
1986 werd Fred van Ardenne de nieuwe eigenaar. Met zijn
‘harem’, echtgenote Yvonne en hulp Annemarie, zwaaide hij er
meer dan tien jaar de scepter. In 1999 kwam er opnieuw een
nieuwe eigenaar en werden de toekomstplannen onduidelijk.
Toen het er naar uitzag dat de achterzaal niet meer als
schaakruimte kon worden gebruikt, verkaste De IJssel in september 2000 naar gebouw De Zuidplas. Met weemoed werd
afscheid genomen van de vertrouwde omgeving, die herinnering opriep aan koffiehuisschaak, met de afsluitsessies aan het
slot van de avond aan de bar. Niet alleen door de leden van
De IJssel ook door bezoekende verenigingen werd de schaaklocatie geprezen om de unieke sfeer. In 2010 sloot ook het
café haar deuren en vanaf die tijd is het stil in Het Posthuis.
Posthuis.
Het bestuur ging op zoek naar een nieuwe locatie. Bestuurslid Mick van den Berg kreeg het
er druk mee. Hij zette de alternatieven op een rijtje. Gebouw De Zespunt gooide qua accommodatie de hoogste ogen, maar bleek veel te duur. Uiteindelijk viel de keus op Gebouw
De Zuidplas aan de Sportlaan. Dat leek in eerste instantie een goede locatie: dicht bij de
dorps- c.q. sportgemeenschap, mede daardoor een aantrekkelijke plek voor de snel groeiende jeugdafdeling, adequate bar en rookvoorziening, parkeergelegenheid volop, mogelijkheden voor aanvullende activiteiten zoals het Top 12 toernooi en ook nog een te behappen
prijs. Het grote minpunt was echter dat de raamloze schaakruimte klein en benauwend
was, een soort vergaderruimte. De temperatuur rees vanwege het inpandige zwembad
vaak de pan uit. Diverse schakers maakten daarom gebruik van de ruime kantine in het
sportcomplex, wat de sfeer in de schaakzaal weer niet ten goede kwam. In overleg met de
exploitant werd een plan gemaakt voor het creëren van een nieuwe ruimte. De realisatie
hiervan bleek uiteindelijk geen haalbare kaart. Eind april 2002 hield De IJssel het hier voor
gezien.
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Het IJsclubgebouw aan de Leliestraat werd daarna het nieuwe onderkomen. Qua lokaliteit
een passende omgeving, maar er waren ook nadelen. In de winterperiode kon het gebouw,
als de ijsbaan was geopend, niet worden gebruikt. Voorts was er de nodige geluidshinder
vanwege de houten vloer en moest de horecavoorziening zelf worden geregeld. Voor het
barbeheer vond Mick een vrijwilliger, zijn zwager Alfred van
Leeuwen. Ook aan de rokers werd toen nog gedacht, een
kleine ruimte in het gebouw was hiervoor beschikbaar. Toen in
2004 het beheer van De Zespunt in andere handen kwam en
de prijs aanmerkelijk zakte, was dat echter een aantrekkelijker
alternatief. Met beheerder Arie Reijm bleek het prima zaken
doen en daarmee kwam er een einde aan het IJsclubgebouw
als schaaklocatie.

Zespunt.

Vanaf september 2004 is bivakkeert De IJssel nu in Gebouw
De Zespunt aan de Molenlaan. Een uitstekende schaakruimte
en prima horecavoorzieningen. Ook uitermate geschikt voor
grootschalige evenementen als het Top 12 toernooi en jubileumvieringen, waarbij zo nodig ook van de andere zalen gebruik gemaakt kan worden.

Het continue gevecht om de clubtitel
Vanaf de oprichting is er steeds een onderlinge competitie gespeeld met als inzet het clubkampioenschap. Vanwege het (nog) beperkt aantal leden werd de competitie gedurende de
eerste jaren in een groep afgewerkt met een volledige competitie met in 67/68 een eenmalig experiment met het Keizersysteem. Van1963 tot en met 1969 was Harold Conradi heer
en meester bij de strijd om de clubtitel. Slechts in het seizoen1966/67, toen hij niet mee
deed, ging de titel naar Koos Stoppelenburg. Vanaf 1970 werd in meerdere groepen strijd
geleverd, waardoor promotie- en degradatieregelingen ontstonden. Spanning op meerdere
plaatsen van de ranglijst was daarvan het gevolg. De man die aan de weg timmerde in
deze jaren was Anton Reijngoudt. Zowel in 70/71 als 71/72 werd hij met ruime voorsprong
kampioen en nam daarmee de titel over van Aad van den Berg. Hij en de inmiddels lid geworden André Zijlstra waren Reijngoudts meest geduchte tegenstanders. Voort behoorden
ook Dick Zwaan, Henk van Lochem en Arie van den Berg sr tot de toppers. In 1973 en
1974 ging de titel naar Zijlstra en in 1975 sloot Reijngoudt zijn schaakcarrière in Moordrecht
af met zijn derde titel.
Inmiddels had Mick van den Berg zich aangemeld als lid bij De IJssel en daarmee kwam er
een nieuw gezicht bij de titelstrijd. Zowel in 1976 als in 1977 werd hij kampioen. Een derde
titel zat er echter in die periode niet in. Ronald Mandersloot haalde in 1978 na een beslissingswedstrijd zijn eerste kampioenschap binnen.
In zowel 79/80 als 80/81 werd de competitie weer in één groep gespeeld nu op basis van
het saldosysteem. Dit competitiesysteem maakte vanaf1981/82 plaats voor een groepensysteem met tussentijdse promoties en degradaties. Met de komst van Gouwenaar Arend
Nieuwstraten kwam er een concurrent bij en ging de strijd met name tussen hem, Ronald
Mandersloot en Aad en Mick van den Berg. Arend won in 1979 en 1981, Ronald in 1980 en
Mick in 1982 en 1983.
Ook in de jaren erna bleef Mick van den Berg, met als belangrijkste belagers Ronald
Mandersloot, Aad van den Berg, Leen Boonstra en Bert Wolvers, nog drie jaar de sterkste. Uit Rotterdam meldde zich vervolgens de geroutineerde schaker Maarten Leopold.
In 1987 troefde hij Ronald Mandersloot af, maar een jaar daarop werd hij verrassend
op de valreep verslagen door Aad van den Berg.
Na het afhaken van Leopold in de jaren 1989 tot en met 1993 nog steeds een hoofdrol
voor de Bergen. In 1989 moesten zij echter de eerste plaats laten aan Ronald Mandersloot en in 1990 aan de nieuwe ster Jan Evengroen. In 1991 meldde Waddinxvener
Wim van Vuuren zich als lid en werd datzelfde jaar ook clubkampioen. In 1992 en 1993
ging de titel echter weer naar Mick van den Berg. De negende en laatste clubtitel voor
Mick. Bij de hoofdrolspelers in deze jaren o.a. Ad Multem en Leen Boonstra en vanaf
1991 Frank van de Pavoordt en René Ordelman.
Erelid Mick van den Berg.
Jan Evengroen veroverde in 1994 de clubtitel, maar die titel werd niet verdedigd omdat
1993 - 9e clubtitel.
hij, evenals Wim van Vuuren, vertrok naar Messemaker 1847 in Gouda. Zijn opvolger
werd René Ordelman (1995, 1996), maar ook die zocht het daarna in Gouda hogerop.
Daarna zijn het Frank van de Pavoordt (1997) en Ronald Mandersloot (1998) die zich in de
kampioenstrui mogen hijsen. Bij de top drie nog steeds Mick van den Berg en nu ook Gerard van der Wouden. Tot 2001 bleef Ronald Mandersloot aan de macht. Ook toen Jan
Evengroen in 1999/00 weer van zijn Messemaker avontuur was teruggekeerd bij De IJssel,
lukte hem dat nog. Daarna heerste de oud-kampioen echter weer als vanouds. Met een
tweede en tweemaal een derde plaats deed ook de inmiddels lid geworden Rotterdamse
huisarts Frank Visser van zich spreken. Uit Bergambacht meldde zich in 2000 de voormalige speler van Schoonhoven Theo van Herk die vervolgens tijdens zijn kortdurende lidmaatschap tweemaal de tweede plaats opeiste.
Vanaf 2004 bleef Jan Evengroen aan de macht. Naast Frank Visser kreeg hij daarbij
concurrentie van de tot de club toegetreden Gouwenaars Pim te Lintelo en Hans Lodeweges en vanaf 2007, het jaar van zijn negende clubtitel, ook van zoon Henk-Jan. De
laatste werd in 2008, toen zijn vader niet meespeelde, zijn opvolger. Met ingang van
2005 een nieuw competitiesysteem. Het groepensysteem werd vervangen door een
door Pim te Lintelo ontwikkelde variant op het Keizersysteem.
Nadat zowel Jan als Henk-Jan Evengroen waren verkast naar Messemaker was het
viermaal de beurt van Pim te Lintelo. Alleen in 2011 was Hans Lodeweges hem de
baas. Nieuwe concurrentie kwam er van de junioren Léon en, voordat hij vanwege studie moest afhaken, ook van Justin Jacobse. Zowel in 2011 als 2012 finishte Léon als
tweede. Podiumplaatsen waren eveneens voor de oudgedienden Ad Multem en Gerard
Jan Evengroen.
2007 - 9e clubtitel.
van der Wouden.
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Pieken en dalen in de teamcompetitie
van de Rotterdamse Schaakbond
De slotwedstrijd van het seizoen 2004-2005 in de competitie van de Rotterdamse Schaakbond (RSB) is een moment uit de historie van De IJssel om te herinneren. Het topteam van
De IJssel speelde toen voor het tweede seizoen achtereen in de hoogste klasse van de
RSB en het scheelde toen weinig of De IJssel was doorgestoten naar de landelijke competitie. Deze wedstrijd werd in een gezamenlijke sessie tussen de teams uit die hoogste
klasse, de Promotieklasse, gespeeld. En maar liefst zes teams waren toen nog gegadigde
voor één van de twee promotieplaatsen. En omdat De IJssel tegen het toen al gedegradeerde team van Nieuwerkerk a/d IJssel moest aantreden was De IJssel zeker één van de
kandidaten. Maar juist in die wedstrijd was het team uit Moordrecht niet goed bij de les en
gingen een aantal cruciale partijen verloren. De wedstrijd werd met 4½-3½ verloren en de
promotiekans ging aan het team voorbij. Ook kwam er een eind aan de periode dat De IJssel op het hoogste niveau in de Rotterdamse schaakbond speelde want in de beide seizoenen erop degradeerde het team.
De teams
De schakers van De IJssel bleken door de jaren heen liefhebbers zijn van het schaken in
clubverband tegen andere verenigingen. Veel leden bleken graag voor de club uit te
komen. Eerst was er één team maar later volgden er meer. Onderstaande grafiek geeft
weer hoe de verschillende teams zich door de jaren heen in de bondswedstrijden manifesteerden.

Op 1 juli 1966 meldde De IJssel zich officieel aan als lid van de RSB met het verzoek om
de vereniging in het seizoen 1966/67 uit te laten komen in de derde klasse. Lager dan de
3e klasse speelde het topteam van De IJssel slechts in het seizoen ‘77/’78 maar in de jaren
daarna steeg het team naar een hogere positie in de bond om in de seizoenen ‘03-‘06 zelfs
een paar seizoenen deel uit te maken van de hoogste klasse in de bondscompetitie. In het
seizoen ‘73/’74 werd besloten ook met een tweede team van De IJssel te gaan deelnemen.
Dat team speelde aanvankelijk in de 4e klasse maar in de schaduw van het topteam steeg
het in de latere jaren naar een hoger niveau. De laatste jaren speelt het met zo nu en dan
een korte onderbreking steeds in de 2e klasse. Vanaf het seizoen ‘89/’90 was er met een
korte onderbreking ook nog een derde team dat vaak uitkwam in de onderste klasse van de
bond maar er regelmatig in slaagde om een stapje omhoog te doen. Wat niet in de grafiek
wordt vermeld is dat er in de seizoenen ‘99 t/m ‘01 zelfs even sprake was van een vierde
team maar dat was in de korte periode waarin de RSB in de onderste klasse experimenteerde met zestallen. Dat experiment en daarmee ook het 4e team was er slechts korte tijd.
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De eerste jaren
Zoals gezegd meldde De IJssel zich in 1966 officieel aan als lid van de RSB. De IJssel
werd conform verzoek ingedeeld in de 3e klasse samen met Schiedam 3, GEB 2, Schiebroek 2, WSV 1, Reeuwijk 1, Sliedrecht 3 en Krimpen a/d IJssel 1. De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen Krimpen a/d IJssel 1, toen eveneens debutant. Er werd met 6,5-3,5 verloren door het team bestaande uit Jan Speelmans, Koos Stoppelenburg, Verkaart, Wim de
Meijer sr, Wim de Meijer jr, Ben Klomps, Henk van Lochem, Bob van Steensel, Deen en
Piet van Hees.
De RSB-competitie bestond toen uit een promotieklasse, twee eerste klassen, vier tweede
klassen, vier derde klassen en een beperkte vierde klasse van vier maal vier teams. In totaal 104 tientallen (een aantal dat daarna sterk toenam, maar na een jarenlange daling
anno 2013 inmiddels 10 teams minder telt en nu betreft het achttallen). De beperkte om-

vang van de vierde klasse was ongetwijfeld in belangrijke mate de reden dat De IJssel ondanks magere resultaten in die eerste jaren toch niet degradeerde. In de eerste vier seizoenen boekte het team in totaal slechts drie overwinningen en tweemaal een gelijkspel. Vanaf
het seizoen 1970/71, toen in de derde en vierde klasse met achttallen werd gespeeld, ging
het beter: in 70/71 driemaal gelijk, in 71/72 tweemaal winst en eenmaal gelijk en in 72/73
tweemaal winst. Een vijfde plaats was de hoogste positie die De IJssel in die jaren bereikte.
Wedstrijdleider Dick Zwaan noemde in zijn jaarverslagen een aantal
redenen waarom het niet altijd naar wens ging: ‘‘door verre uitwedstrijden naar Sliedrecht en Schiedam moest De IJssel twee partijen
verstek laten gaan’’ of ‘‘slechts de tactiek van het eindspel en het
spelverloop tegen het einde van de totale wedstrijd laat nogal eens te
wensen over’’. Ook tegen de woensdagavond als clubavond had hij
zijn bedenkingen: ‘’Helaas is de woensdagavond de wedstrijdleider
een doorn in het oog. Het is een ieder bekend dat er op deze avond
steeds meer voetbalverslagen worden getoond. Het gevolg hiervan is
dat het schaakpijl en de schaaktechniek in dalende lijn is”, zo meldde
hij in het verslag over 69/70.
Het kwaliteitsverschil binnen het team was die eerste jaren enorm.
Van een volwaardig team was nauwelijks sprake. Met een compleet
team opkomen, was het eerste streven. De opstelling varieerde voortdurend. Toch waren er ook toen opmerkelijke uitslagen. Jan Speelmans bijvoorbeeld deed in het seizoen 66/67 wat Mick van den Berg
pas vele jaren later ook lukte, hij versloeg Wim van Oort de eerste
Dick Zwaan, hier als toeschouwer in 2011.
bordspeler van WSV (Waddinxveense Schaakvereniging). Basisspelers in die eerste jaren: vd Berg jr, van Hees, van Lochem, Zwaan (66 t/m 71), Jan Speelmans (66), Stoppelenburg (66/67), De Meijer jr (66), Van Steensel (66), Roebersen (66 t/m
68), De Meijer sr (66 t/m 68), Conradi (67 en 68), Blitterswijk (67 t/m 69), Anottee (68), Eekhof (68 en 69), vd Berg sr (69 t/m 72), Reingoudt (v.a. 69), Dubois jr (v.a. 69), De Wee (v.a.
70), Dubois sr (70), Zijlstra (v.a. 71), Mandersloot (v.a. 72) en Joop Speelmans (72). Topscorers in die jaren: Jan Speelmans (66), Henk Roebersen (67), Henk van Lochem (68), IJsbrand Eekhof (69) en Aad van den Berg (70, 71 en 72).
1974 t/m 1984
In het seizoen ‘73/’74 waren er voor het eerst twee teams, één in de 3e en één in de 4e
klasse. Ook organisatorisch veranderde er een en ander. Dick Zwaan haakte in 1973 af als
RSB wedstrijdleider. Zijn vervangers werden Aad van den Berg, Piet van Hees en vanaf 1975
Mick van den Berg in samenwerking met Peter de Jong die die klus vele jaren op zich
namen. Met een tweede, derde en vierde plaats voor het eerste team waren er steeds betere
resultaten. Aan het slot van de competitie in 1974 waren er zelfs goede kansen op het eerste
kampioenschap. In de laatste wedstrijd kwam De IJssel een half bordpunt te kort. De beslissende partij van Aad van den Berg werd tweemaal afgebroken, maar bleek niet te winnen.
Maar in 1976 was er opeens een dieptepunt: laatste plaats in de competitiestand en dus afdaling van het eerste team naar de 4e klasse. Maar ondanks een tweede plaats in het seizoen erop, ging het dankzij een extra promotie het jaar daarop weer retour naar de 3e
klasse. Daarna was er bij de resultaten sprake van een opgaande lijn. En nadat Reeuwijk
en Moerkapelle in 1979 en 1980 promotie verhinderden, werd het eerste team in 1981 voor
het eerst in haar bestaan kampioen en promoveerde naar de 2e klasse.
Pas na een tweejarig verblijf kwam hieraan in 1983 een einde. Topscorers in het eerste
team waren Henk de Wee, Aad van den Berg, Piet van Hees (2x) en Ronald Mandersloot.
Daarna volgden Dick Wolthers (1979, 1980, 1981), Aad van den Berg (1980, 1982), Mick
van den Berg (1983) en Rien Duine (1983). Bij het tweede team traden met name Peter de
Jong, Teus Boere en Bert Wolvers op de voorgrond.
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Het eerste RSB kampioenschap van De IJssel
Na vijf speelronden ging De IJssel 1 in 1981 in klasse 3H met vier matchpunten en drie bordpunten voorsprong op de naaste concurrent Ommoord 1 aan de leiding. Een comfortabel voorsprong met ook nog de wedstrijd tegen hekkensluiter Alblasserdam 2 voor
de boeg. In de voorlaatste wedstrijd op 5 maart in Rotterdam/Zuid tegen Rock 2 kon het kampioenschap definitief worden binnengehaald. In het schaakbericht, voorloper van IJsselschaak, verscheen het volgende verslag:
‘Mandersloot nam revanche op zichzelf en boekte na twee snelle verliespartijen nu weer een bliksemzege. Ook Duine en Mick van
den Berg konden gemakkelijk de winst binnenhalen. Onder het motto “ook de halfjes tellen’ had Peter de Jong inmiddels het zekere
voor het onzekere genomen en was remise overeengekomen. En bij deze 3,5-0,5 voorsprong voor De IJssel was het voorzitter
Panc Vink die met een geaccepteerd remiseaanbod het kampioenschap een feit maakte. De overigen moeste nog lang doorvechten. Wolthers won wederom en Aad van den Berg boekte zijn
vijfde remise. De nul was dit keer voor Arend Nieuwstraten,
maar de borrel smaakte er niet minder om.’
De resultaten:
Rock 2
- De IJssel 1
2½ - 5½
1. J. Meulenbelt
- Ronald Mandersloot 0
- 1
2 G. van Beveren - Arend Nieuwstraten 1
- 0
3. H. van Eijsden - Aad vd Berg
½ - ½
4. F. Schuurink
- Dick Wolthers
0
- 1
5. W. Douw
- Mick vd Berg
0
- 1
6. B. Schuurink
- Panc Vink
½ - ½
7. J. van Loon
- Rien Duine
0
- 1
8. J.L. Bredius
- Peter de Jong
½ - ½

Feest op de clubavond! Vlnr: Teus Boere, Aad Kraan,
Dick Wolthers, Ronald Mandersloot, Arend Nieuwstraten,
Mick van den Berg, Carl van Vloten, Aad van den Berg en
Rien Duine.

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

1984 t/m 1993
Na de degradatie in 1983 wilde De IJssel met het eerste team weer terug naar de 2e
klasse. In 1984 lukte dat nog niet want toen kaapte Yugoslavia de titel weg voor de neus
van De IJssel. In 1985 lukte het echter wel: met één bordpunt voorsprong op Nieuwerkerk
a/d IJssel werd de 2e klasse weer bereikt. Weliswaar was er weer een degradatie in 1986
maar het jaar daarop volgde weer een kampioenschap en dus opnieuw promotie naar de
2e klasse. In 1989 werd een belangrijke mijlpaal bereikt en promoveerde het eerste team
voor het eerst naar de eerste klasse. Pas na drie seizoenen, in 1992, moest deze positie
worden prijsgegeven en de terugkeer in 1993 mislukte vervolgens op het nippertje. Topscorers bij De IJssel 1: Ronald Mandersloot (1985, 1986, 1987), Leen Boonstra (1984, 1989,
1991), Jan Evengroen (1988, 1993) en Mick van den Berg (1989, 1990, 1992, 1993). Het
tweede team promoveerde in 1985 naar de 3e klasse, maar kon het daar niet bolwerken.
De hoofdrolspelers in dit team waren: Peter de Jong, Piet van Hees, Marco de Booy, Ko
Scheepers en oudgediende Dick Wolthers. In 1989 was er echter weer ook een kampioenschap voor het tweede team en promotie naar de 3e klasse. Goede resultaten hier in die
jaren van Panc Vink, Ko Scheepers en René Ordelman, maar ook van de nieuwelingen
Hans Noordam, Gerard van der Wouden en Sjaak in 't Veld. Bovendien kwam er vanaf
1989 ook een derde team in actie. Met goede prestaties van Frans Dubois, Arie Macdaniël
en Erik Jan Noomen boekte ook dit team in de 4e klasse redelijke resultaten.
In 1992 bereikte het bekerteam (Mick van den Berg, Jan Evengroen, Frank vd Pavoordt, Ad
Multem en Wim van Vuuren) de finale in de RSB-bekercompetitie tegen Barendrecht, die na een 2-2 uitslag door een negatief resultaat aan de hoogste borden werd verloren.
1994 t/m 2003
Aanvankelijk konden de RSB teams zich halverwege de 90-er
jaren nog redelijk handhaven, maar in 1996 ging het definitief
mis. Het eerste degradeerde naar de 3e klasse, een jaar
daarop het tweede team naar de 4e klasse en het derde team
werd in 1996 zelfs opgeheven. Maar met een ongeslagen
kampioenschap en superscore van het eerste team volgde er
in 1998 weer een belangrijke opleving. De in 1998 ingezette
terugweg van het eerste team naar de 1e klasse RSB werd in
Het kampioensteam van De IJssel in 2001 op weg naar de
promotieklasse. Boven vlnr Aad v.d. Berg, Frank Visser, Hans 1999 en 2000 nog op het nippertje gemist, maar in 2001 was
Lodeweges, Mick v.d. Berg, Jan Evengroen, Pim te Lintelo en
het wel raak. Dat dit geen toevalstreffer was bleek in 2003
zittend Ad Multem, Jeroen Eijgelaar en Ronald Manderloot.
toen het team na een spannende finish opnieuw kampioen
werd en De IJssel voor het eerst in haar bestaan de promotieklasse van de RSB bereikte.
Dit alles mede dankzij versterkingen met de met Evengroen van Messemaker gekomen
Gouwenaar Pim te Lintelo en oud-kampioen Ordelman en daarnaast van ex topspeler Hans
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Lodeweges, eveneens uit Gouda. Vanaf 2000 volgden vervolgens ook de Bergambachtenaren Theo van Herk en Jeroen Eijgelaar. Van de oudere garde droegen ook Ronald Mandersloot, Frank van de Pavoordt, Frank Visser, Mick van den Berg en Ad Multem hun steentje
bij. Topscorers: Jan Evengroen (1994), Mick van den Berg (1995, 1996, 1998), Frank van
de Pavoordt (1997) en Gerard van der Wouden (1998). In 1999 werden Ad Multem en
Frank Visser topscorers bij De IJssel 1, maar in de jaren daarna was deze eer weggelegd
weer voor Jan Evengroen. In 2003 was dat samen met Ronald Mandersloot. Bij het tweede
team traden vooral Panc Vink (1994), Jacco Heek (1995, 1998) en Sjaak in 't Veld (1996)
op de voorgrond. In 2000 deed ook het tweede team met de promotie naar de 2e klasse
een stapje omhoog. Dat bleek echter een moeizaam avontuur en in 2003 degradeerde het
team weer naar de 3e klasse. Topscorers bij het tweede team waren toen: Panc Vink en
Christian Macdaniël (1999), Rien Duine (2000), Theo van Herk (2002) en Frank van de Pavoordt (2000, 2003). Het derde team leed een kwakkelend bestaan. Incidentele successen,
zoals de overwinning op het eerste team van Schoonhoven, jarenlang een grote concurrent
van De IJssel1, brachten daarin geen verandering.

14-2-1994: Naar de overwinning met Schout bij Nacht Johanneszoon Greeven
Vanaf 1972 tot begin jaren ‘80 was er vrijwel elk jaar een wedstrijd tussen de eerste teams van De IJssel en Schoonhoven. Beiden verenigingen waren toen ongeveer van gelijke sterkte en veelal waren het spannende duels. Halfweg de jaren ’80 timmerde
Schoonhoven fors aan de weg en bereikte de 1e klasse van de RSB terwijl De IJssel afwisselend in de 2e en 3e klasse acteerde.
Daardoor kwam er een einde aan de wedstrijden tussen de eerste teams van beide verenigingen. Het bleef bij wedstrijden van De
IJssel 1 tegen Schoonhoven 2, tussen beide tweede teams of tussen tweede en derde teams. In 1987 startte de opmars van De
IJssel naar de hogere regionen en bij Schoonhoven ging het omgekeerd. In dat jaar het toen laatste duel tussen beide hoofdmachten. Schoonhoven zakte daarna vervolgens verder af naar de vierde klasse en dat leidt in 1992/93 en 1993/94 tot duels tussen Schoonhoven 1 en De IJssel 3. In die duels doet de derde keus van De IJssel het lang niet slecht, in 1993 wordt het 4-4 en
een jaar later boekt De IJssel 3 een historische 4,5-3,5 overwinning op de toen nog ongeslagen koploper.
Aan de eerst borden speelden in die jaren de broers Albert en Marcel van Os, twee sterke spelers en de belangrijkste puntenleveranciers van de Schoonhovenaren. Daarnaast waren ook Cees Kaijser, ooit ook actief voor Reeuwijk in de hoogste klasse van de
RSB, en de later (van 1998-2004) ook bij De IJssel en inmiddels na WSV bij Nieuwerkerk a/d IJssel furore makende Jeroen Eijgelaar van de partij. Aan bord twee boekte Jan Greeven een verrassende remise tegen Marcel van Os.
‘IJssel 3 (sl) entert over Schoonhovense eerste vloot’ schreven ‘Ronald & Co’ in IJsselschaak 22.
‘Dat eens, de trotse Spaanse Armada, geënterd en verslagen zou worden door een (derde?)rangsvloot der Lage Landen, was
voor de marinebazen achter de Pyreneeën een onwelkome verrassing. Doch niet voor de ‘Heren van Holland’ want zij bedachten
voor dit bravourestuk de strategie.
Hetzelfde overkwam hier in Moordrecht de onoverwinnelijk geachte Schaak Armada uit Schoonhoven. Want ook hun keurtroepen
werden, zij het vele jaren later, geënterd en verslagen door de (derde)rangsvloot van De IJssel. Voor deze stunt echter, bedachten
de ‘Heren van Moordrecht’ de strategie.
En dan te bedenken, dat de adelborsten uit Schoonhoven dit seizoen nog geen slag verloren hadden. ‘Nee, de elite-eenheid uit
de Zuid-Hollandse provinciestad, zou onder aanvoering van hun tweeling admiraals de kadetjes in Moordrecht wel even enteren.
Maar dat werd gauw anders, toen Jan Greeven als eerste, één van de admiraalsschepen uit de vijandelijke formatie een halt toeriep. Hij ruilde door middel van kamikazeacties de zwaarste geschut(schaak)stukken uit beide linies af en volbracht hiermede op
een grandioze manier zijn strategische opdracht: remise! ‘
Naast dit niet verwachte halve punt aan het tweede bord voorts overwinningen van Ko Scheepers (tegen Jeroen Eijgelaar), Teus
Boere, Erik-Jan Noomen (tegen Ton van Smirren, later, vanaf 2003, lid bij De IJssel) en remises van Frans Dubois en Peter de
Jong.

In 1996 verdween het team van het toneel. Maar dat was van korte duur, want vanaf het
seizoen ‘98/’99 was het weer van de partij. Dat team kende met name in Frans Dubois,
Peter de Jong, Ko Scheepers en Jan Greeven aanvankelijk de grootste puntenleveranciers.
De versterkingen van de hogere teams werkten ook door naar de lagere teams (vanaf
1999/00 deed er zelfs ook een vierde team – zestal – mee). In 2000 promoveerde het
derde team dankzij een tweede plaats naar de 3e klasse. Die positie werd twee jaar later
weer verspeeld, maar het jaar daarop weer heroverd. Hier waren het Ko Scheepers en
Frans Dubois (1999), Arie Macdaniël (2000), Huibert Looren de Jong (2001), Christian Macdaniël (2002) en Sjaak in ’t Veld (2003) die de beste resultaten afleverden. Het vierde team
speelde slechts twee seizoenen mee. In 2000 werd het zestal kampioen in de 4e klasse
maar maakte geen gebruik van het promotierecht. Topscorers waren hier Erik Jan Noomen
(2000) en Jan Greeven en Peter Morgenrood in 2001.
In de strijd om de RSB beker was het IJsselteam in deze jaren minder succesvol. Alleen in
1999/00 kwam het team verder dan de 2e ronde. Na winst tegen WSV en Messemaker
sneuvelde De IJssel in de kwartfinale tegen Zwijndrecht.
2004 t/m 2013
Met een vierde plek in de eindstand in 2004 debuteerde De IJssel 1 boven verwachting in
de RSB promotieklasse. In de daaropvolgende jaren kon die positie niet worden verbeterd
al was er in 2005, zonder Theo van Herk en Jeroen Eijgelaar wel uitzicht op promotie naar
de landelijke competitie. Maar door verlies in de slotronde tegen het al gedegradeerde
Nieuwerkerk a/d IJssel ging dat niet door. Versterking met Amsterdammer Jan Schuur
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baatte het jaar daarop niet, een zevende plaats en degradatie naar de 1e klasse. Het vertrek van Frank van de Pavoordt en Jan Schuur betekende een nieuwe aderlating. Een
slecht seizoen met opnieuw degradatie volgde. Het verloren terrein kon het jaar daarna
worden goedgemaakt. In het team werd plaats gemaakt voor drie jeugdspelers, Henk-Jan
Evengroen en Léon en Justin Jacobse. Samen met de oudgedienden Jan Evengroen, Pim
te Lintelo, Hans Lodeweges, Ronald Mandersloot en René Ordelman werd het kampioenschap binnengehaald en was de terugkeer naar de 1e klasse een feit. Maar in 2009 moet
het team weer terug naar de 2e klasse. Het raakte toen erg verzwakt doordat ongeveer de
helft van het team wegviel. Vrijwel tegelijkertijd wordt het geconfronteerd met het plotselinge overlijden van René Ordelman, het vertrek van vader en zoon Evengroen naar Messemaker en het niet beschikbaar zijn van zowel Ronald Mandersloot als topschaker Samir
Akrawi. Naast Frank Visser en Ad Multem schuift dan senior Wim van Vuuren door naar het
eerste team en wordt ook gastspeler Katwijker Dirk Klok, een relatie van de voorzitter, gerekruteerd. Het ging dat seizoen nog aardig maar toen de wedstrijd tegen mededegradatiekandidaat Onesimus werd verloren was het gedaan en volgde opnieuw degradatie. Maar
weer werd de rug gerecht en het jaar daarom volgde weer promotie naar de 1e klasse. De
sterke Samir Akrawi was nu wel beschikbaar en hij deed wat
van hem werd verwacht: alle wedstrijden winnen. En met vijf
spelers in de top10 demonstreerde De IJssel 1 dat het te sterk
was voor de 2e klasse. De volgende jaren verbleef het team in
de 1e klasse. In 2011 eindigde het op de tweede plek, in 2012
als derde, maar in 2013 zat het erg tegen en volgde er weer
degradatie. Topscorers van het eerste team: Pim te Lintelo
(2004 en 2007), Ronald Mandersloot (2005), Jan Evengroen
(2006 en 2008), Léon Jacobse (2009), Samir Akrawi (2010),
Justin Jacobse (2012), Frank van de Pavoordt (2012) en
Ad Multem (2009, 2011 en 2013).
Het tweede team promoveerde in 2004 weer naar de 2e
klasse en deed het daar naar behoren met tweemaal een
tweede en tweemaal een derde plaats. Pas in de latere jaren
De IJssel 1 (2010) met geheel rechts aan heteerste bord
Samir Akrawi.
werd handhaving moeilijk en ging het op en neer. In 2009 en
2011 leidde het tot degradatie maar in beide gevallen slechts
voor één seizoen en ook in 2013 was er weer een degradatie. De jeugdspelers waren aanvankelijk hier een steun, Henk-Jan Evengroen werd in 2006 topscorer en Justin Jacobse in
2007. Frank Visser, op eigen verzoek meerdere malen optredend in het tweede team, behaalde de beste resultaten in 2004, Huibert Looren de Jong in 2005 en Ad Multem in 2008.
Rien Duine samen met Leen Boonstra in 2009, Frank van de Pavoordt (2010), Gerard van
der Wouden (2011) en Mick van den Berg (2012 en 2013).
Het derde team balanceerde steeds in het grensgebied van de 3e en 4e klasse. Vaak bleek
het moeilijk om in alle wedstrijden een compleet team op de been te krijgen. Slechts een
paar keer kon de positie in de 3e klasse worden behouden, maar vaak ging het ‘op en
neer’ tussen de 3e en de 4e klasse. In 2012 belandde het team in de 4e klasse via een versterkte degradatieregeling waarmee de onderste klassen werden gereorganiseerd. Topscorers van het 3e team: Hendrik Spee (2004), Ton van Smirren (2005 en 2013), Teus Boere
(2006), Sjaak in ’t Veld (2007), Ruben Evengroen (2008), Huibert Looren de Jong (2009),
Panc Vink (2011) en Aad van der Meer (2012).
In de strijd om de RSB beker bereikte het team van De IJssel in 2004 nog de kwartfinale,
maar in de daaropvolgende jaren sneuvelde het al in de eerste of tweede ronde. In 2011
was er een opmerkelijke organisatorisch verandering: Mick van den Berg die bijna 40 jaar
namens De IJssel de externe competitie regelde, gaf het stokje over aan Léon Jacobse.
het viertal
Op initiatief van IJsselsecretaris Aad van den Berg startte de RSB in 2008 ook met een
viertallencompetitie. Het bleek een formule die succesvol werd en die een aantal spelers
van De IJssel erg aantrok. Het viertal van De IJssel bestaande uit Frans Dubois, Rien
Duine, Ton van Smirren en Sjaak in ’t Veld dat in 2008 debuteerde eindigde toen als derde.
Ook in de daarop volgende seizoenen was het team succesvol. Zowel in 2009 als 2010 eindigde het viertal waarin Aad van der Meer de plek van Rien Duine had ingenomen op de
tweede plek van de ranglijst. In 2011 lukte het zelfs om de eerste plaats te veroveren al was
daarvoor in de slotwedstrijd wat hulp van invallers voor nodig. Daarna was het qua resultaten wat minder voor De IJssel. In 2012 werd het plaats zes in 2013 eindigde het team als
voorlaatste.
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Verloren steunpilaren
In de loop der jaren zijn er diverse clubleden overleden. Een aantal van hen vervulden binnen de club een markante rol. Hieronder persoonlijke herinneringen van Ronald Mandersloot aan Arend Nieuwstraten, de man die van 1977-1982 een hoofdrol vervulde bij De
IJssel, en Ko Scheepers zijn schrijf- en schaakmaat in de periode 1981-2002. Voorts ook
memorabele feiten uit het schaakleven bij De IJssel van René Ordelman dat begon in 1979
en eindigde met zijn overlijden in 2008.

Arend Nieuwstraten
Dierbare herinneringen is wat ik jullie schenk.
Steek dat als een ring van liefde aan jullie hand.
Het is mijn liefdevolle teken, dat ik aan jullie denk,
daar in dat andere, ver verwijderde land.
Ronald
De Schotse dichter Thomas Campbell (1777-1844) heeft ooit
geschreven: ‘Voortleven in harten die we achterlaten, is niet
sterven’ (‘To live in hearts we leave behind is not to die’). Hieraan dacht ik, bij het schrijven van dit artikel voor het jubileumblad over Arend Nieuwstraten, die op 23 september 2004
Ronald en Arend (1998).
overleed op 81 jarige leeftijd.
Wat Thomas Campbell tot uitdrukking bracht is een wijdverbreid sentiment, een overtuiging
dat we op de één of andere wijze iets van onszelf kunnen achterlaten als we sterven. Al
was het alleen maar in de herinnering van anderen. En in dit artikel wil ik zo’n herinnering
met jullie delen. Ik ga hiervoor terug naar de tijd dat afgebroken schaakstellingen nog mogelijk waren.
We speelden tegen Reeuwijk 1. Arend schaakte aan bord 2 tegen Schuurmans en na een
opwindende partij werd het afgebroken. Het was een erg onduidelijke stelling. Ik had met
Arend afgesproken dat we de volgende avond om acht uur bij mij de stelling zouden analyseren.
Hij zou met de bus komen, want hij voelde zich niet meer veilig in een auto. Dit kwam door
een auto-ongeluk. Het zorgde voor een kentering in zijn leven, omdat hij sindsdien mank
liep. Het was voor hem het grimmige bewijs hoe makkelijk je leven veranderd kon worden.
Hij had ook het idee fixe dat wanneer je met de bus een ongeluk kreeg, je meer kans had
om het goed ervan af te brengen dan wanneer je in een auto zat.
Toen Arend die avond kwam, stelde ik hem voor aan mijn ouders. Mijn vader gebaarde
Arend dat hij kon zitten en nadat hij zich comfortabel had genesteld in een leunstoel, keek
hij naar de salontafel en zag de literfles wodka. Hij kon zijn dorst niet langer camoufleren.
“Volgens mij is dat wodka”, zei hij.
“Dat klopt”, antwoordde mijn moeder, “gisteren gekregen van een vriendin van mijn dochter.
Zij is arts en komt uit Polen. Ze is hier in Nederland voor een conferentie. Zal ik voor u inschenken?”
“Ja, graag”.
“Ik heb alleen niet het juiste glas ervoor”.
“Geeft niet, doet u maar in een limonadeglas”.
Mijn moeder liep met de wodkafles naar de buffetkast en haalde een limonadeglas. Terwijl
zij naar Arend toe liep, schonk zij een flinke wodka in. De fles klokte en de vloeistof spatte
in het glas. Zij reikte Arend het glas aan, hij pakte het en dronk het in één teug half leeg. Hij
onderging het lachend alsof het een attractie in de Efteling betrof.
Arend draaide zijn hoofd naar mij toe. “Ga jij dit maar voor mij analyseren. Ik heb het volste
vertrouwen dat je dit tot een goed einde kunt brengen”, zei hij zo sereen als Boeddha.
Ik liep naar de achterliggende eetkamer. Ik schonk een koude cola in en na een slok genomen te hebben stortte ik mij op de afgebroken stelling, die op de eettafel lag te wachten.
Toen ik die stelling zag, had ik het gevoel alsof ik me aan een iel boompje vastklampte, terwijl er een tsunami over me heen sloeg. Ik had meer sympathie voor de stelling van
Schuurmans en ik vroeg mij dan ook af hoe ik uit deze stelling nog een winnend plan voor
Arend kon vinden. En dat zonder de hulp van Arend. Ik voelde de paniek als gal naar mijn
mond stijgen.
Ik dwong mijn hart tot kalmte. Ik ademde diep in en uit. “Eén … twee … drie …” Fluisterend
telde ik de seconden af. Minuten verstreken voor ik mijn kaak weer kon ontspannen en nor-
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maal kon ademen. Een gevoel van kalmte kwam over mij. Toen nam mijn brein het over en
ging mijn hand naar de schaakstukken. Met mijn ogen half dichtgeknepen dacht ik na. Het
was tijd om de geheimen in de afgebroken stelling te ontrafelen. The game was on!
Ik voelde de tijd wegvallen. In de betrekkelijke stilte van de eetkamer hoorde ik de geluiden
van de woonkamer waar Arend het reuze gezellig had met mijn ouders. De wodka had hem
in een aangename roes gebracht. Hij praatte honderduit. En in deze roes kon hij zo ongeveer de luizen van iemands hoofd praten.
Na uren zwoegen als een goederentrein, voelde ik de adrenaline door mijn aderen stromen
en kreeg ik een gigantische kick bij de gedachte dat de afgebroken stelling toch een gewonnen positie voor Arend was. Mijn aanvankelijke sympathie voor de stelling van Schuurmans smolt als een ijsblokje in mijn inmiddels lauw geworden glas cola.
“Ik denk dat ik wel weet hoe je dit kunt winnen”, riep ik triomfantelijk vanuit de eetkamer
naar Arend.
“Schrijf alle varianten maar op. Nu kan ik mijn gedachten niet ordenen”, lalde hij. Toen hij
dat zei, keek ik naar hem. Hij hing onderuitgezakt in de leunstoel. Ik zag dat er een tevreden glimlach rond zijn lippen lag. Ik staarde naar de wodkafles. Deze was leeg.
Ik schreef alle varianten voor hem op en gaf die aan hem. Hij stond op en wankelde naar
mijn ouders toe om afscheid te nemen. Dat hij wankel liep kwam niet alleen door zijn
manke been. Ik zag dat hij suf uit zijn ogen keek. De arme donder had de energie van een
vaatdoek.
Nadat hij afscheid had genomen, deed ik hem uitgeleide.
“Moet ik je naar de bus brengen?”, vroeg ik hem nog.
“Nee, ik vind het wel”. De glimlach die op zijn gezicht zat geplakt zou een labrador nog aan
het denken hebben gezet.
Voordat hij ging, benadrukte ik nog we op de clubavond de stelling zo vaak zouden oefenen
dat hij die voor zich zag als een strak gechoreografeerde dans. Hij knikte en stapte naar
buiten om zijn weg te vinden naar de bushalte. Hij bewoog zich voort als in een mist,
staarde recht voor zich uit en probeerde een gevoel van misselijkheid te onderdrukken.
Ik deed de voordeur dicht en liep terug naar de woonkamer.
“Een aardige man”, zei mijn moeder.
“En erg onderhoudend”, vulde mijn vader aan.
“Hij lust wel een borrel”, vervolgde hij.
“Jammer, dat je niets aan hem had voor de analyse”, voegde hij eraan toe.
“Inderdaad, vanavond had ik aan hem net zo veel als een parasol in een orkaan”, antwoordde ik.
Plotseling ging het belletje boven de voordeur heftig te keer.
“Wie kan dat nu zijn op dit late tijdstip?”, vroeg mijn moeder geschrokken.
Het was al half twaalf.
“Ik doe wel open”, zei ik en liep naar de deur toe.
Ik deed open en was met stomheid geslagen toen ik Arend zag.
“Ik kan de bushalte niet vinden”, lalde hij. “Kun je mij naar de bushalte brengen?” En hij
kromp, huiverend van het staan in de kou, zich bijna smekend samen.
“Ja, natuurlijk”, antwoordde ik en ik zag Arend opfleuren als een drenkeling die aan de horizon een schip bespeurt. “Ik pak even mijn jas en dan breng ik je”.
Nadat ik Arend veilig op de bus had gezet, wilde ik alleen nog maar slapen. Mijn ogen
waren wazig van uitputting. Thuis gekomen viel ik dan ook als een blok in slaap. Voldaan,
omdat de missie volbracht was.
P.S.: Arend wist zijn afgebroken partij te winnen. Achter het schaakbord was hij net een
rondcirkelende haai die wachtte tot er een druppeltje bloed in het water viel van Schuurmans. En dat gebeurde. Hij verslond hem. De gedane arbeid was niet voor niets geweest.
Ook al was het een ware uitputtingsslag voor mij en kostte het een fles wodka.

Ko Scheepers

Ko (1999).

Niets is blijvend in het leven.
De waarheid wordt vaak hard ontbloot.
Veel van mijn vrienden zijn gebleven,
doch enkele dierbaren zijn dood.
Ronald & Co
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Toen ik op onze clubavond van 10 oktober 1981 het clubgebouw binnen stapte, zag ik een
oude man met grijs haar en een gezicht dat niet ongeschonden door de jaren was gekomen. Zijn ogen waren dof als rivierkiezels die te drogen waren gelegd. Zijn stem was

schors van het overmatig roken. Hij meldde zich aan bij Aad van den Berg als nieuw lid.
Zijn naam: Ko Scheepers. Ik kon toen niet vermoeden dat wij een hechte samenwerking
zouden krijgen op het gebied van schaken, proza en poëzie.
Op schaaktechnisch vlak zag hij mij als zijn leermeester in het koningsgambiet. Een opening die ik altijd speel, als ik op mijn openingszet e2-e4 het antwoord e7-e5 krijg. Hij legde
mij het vuur na aan de schenen over deze opening. Al mijn kennis over deze opening trok
hij naar zich toe. Hij was als een pitbull die als hij eenmaal beet had, niet meer losliet tot je
toegaf en alles vertelde wat hij wilde weten. Het deed mij denken aan een voorval van Bertrand Russell (1872-1970), een Britse filosoof. Men stelde hem ooit de vraag: “Als u de
keus had uit meer weten en gelukkig zijn, wat zou u dan kiezen?” Waarop Russell antwoordde: “Het klinkt misschien vreemd, maar ik zou ervoor kiezen om meer te weten”.
Ko vond het koningsgambiet de mooiste opening van het hele schaakspel. Volgens hem
hadden de andere openingen niet de dynamiek van het koningsgambiet en vond hij ze
daarom nietszeggend als toast zonder boter. Als het aan hem lag, dan wilde hij alleen maar
met wit het koningsgambiet spelen. Jammer genoeg kon dit voor hem niet geregeld worden.
Ik heb hem vele keren bezocht in zijn stacaravan op Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel
om hem de finesses van het koningsgambiet bij te brengen. Hij woonde toen nog samen
met zijn jongere vriendin Riet en haar dochter Mala. En hoewel zijn huiskamer overvol aanvoelde, als een borrelglas waarin een handvol krijtjes was geperst, was het er altijd knus.
Tijdens de uren van analyse kregen wij ons natje en droogje van Riet. En vaak had ik geen
flauw benul van de tijd en vertrok ik menig keer om drie uur ’s nachts naar huis.
Al deze uren waren in ieder geval geen vergeefse moeite geweest, want Ko had met deze
opening inmiddels een goede reputatie opgebouwd bij ons op de club. En een goede reputatie is als een geurige zalf. Ze vult de hele omgeving en vervliegt niet licht, want de geuren
van zalven talmen langer dan die van bloemen. Zelfs nu nog ruik ik het en denk ik aan Ko
en de gezellige uren in zijn stacaravan, als ik de kans krijg om het koningsgambiet te spelen.
Al vrij snel bezocht ik Ko niet alleen voor het schaken, maar ook voor proza en poëzie.
Op het gebied van proza werd het contact met Ko gelegd toen Frans Dubois en ik van plan
waren een clubblad te beginnen en Ko hiervan lucht kreeg. Hij schoot op ons af als een
postduif die net losgelaten was en deelde ons gretig mede dat hij graag voor dit clubblad
wou schrijven. Hij benadrukte wel dat zijn verhalen over schaken zouden gaan, maar niet
over de schaaktechnische kant ervan. Frans en ik waren dolblij met dit aanbod en met de
gretigheid waarop hij het aanbood konden wij al aanvoelen dat Ko een uitlaatklep zocht
voor zijn talenten op het gebied van schrijven, zoals stoom in een ketel.
Wat mij opviel aan zijn eerste verhalen voor ons clubblad, was dat hij talent had, maar dat
zijn verhalen vaak te lang waren, waarin de rode draad soms ver te zoeken was. Dit was
met name het geval in zijn schaakportretten van wijlen Piet van Hees, Panc Vink en mij. Ik
besprak dit met hem en vertelde hem dat zijn prozastukken korter en meer ‘to the point’
moesten zijn. Anders is het schrijven een nutteloze bezigheid, zoiets als het afkluiven van
botten wanneer het vlees eraf is. Ik gaf ook aan hoe hij dit kon verbeteren. Hij aanvaardde
mijn kritiek en vroeg of ik niet samen met hem wou schrijven. Ik ging hiermee akkoord. Hiermee was een nieuw team geboren. En we kwamen op het idee om onze verhalen te ondertekenen met Ronald & Co. Sommige verhalen werden verfraaid met tekeningen van Ko,
een ander talent van hem. Deze samenwerking zou bij ons op de club uitgroeien tot een
begrip, zoals Bert en Ernie bij Sesamstraat. Het leidde tot zijn toetreding in 1987 in het redactieteam van ons clubblad. Hij is tot en met 1994 redactielid gebleven.
Op het gebied van poëzie had hij meer talent in huis dan het schrijven van verhalen. Het
zoeken naar patronen, metrums en cadansen in zijn gedichten waren bij hem een gewoonte, bijna zo automatisch als ademhalen. Hierin hoefde ik hem weinig te sturen. Wel
moest ik altijd de titels verzinnen, want dit was niet zijn sterkste kant.
Ons contact verwaterde, toen Ko zijn zoon ging helpen met diens snackbar ‘The Old Bridge’
in de Oudebrugsteeg in Amsterdam. Zonder zijn stacaravan op te geven verhuisde hij met
Riet en Mala naar Amsterdam om boven de zaak van zijn zoon in te trekken. Hij hielp zijn
zoon door maaltijden voor klanten klaar te maken. Hij bleef echter lid van onze schaakvereniging en kwam regelmatig zijn schaakpartij spelen op onze clubavond.
Na enige tijd wilde hij uit dit leven ontsnappen. Zijn relatie met Riet was inmiddels op de
klippen gelopen. Hij besloot terug te keren naar zijn knusse stacaravan op Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Hier kreeg hij een nieuwe relatie met de jongere Sandra, die ook een stacaravan had op
Hitland. Maar door zijn levenservaring van Amsterdam, liet hij Sandra niet bij hem intrekken. Hij wilde een plek voor zichzelf behouden, vertrouwde hij mij toe.
De enkele keren dat ik nog bij hem kwam ging zijn gezondheid snel achteruit. Door het
overmatige roken klonk zijn hoest steeds vaker als een doodsrochel. En als hij zich in-
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spande, dan voelde hij zijn longen ratelen in zijn borstkas. Hij kwam zuurstof tekort. Het
kwam voor mij niet als een verrassing toen ik hoorde dat hij was opgenomen in het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.
Hij werd nog naar huis gestuurd, maar zijn verdere leven was hij afhankelijk van een zuurstoffles. Spoedig was ook dit geen verlichting meer voor hem. Hij werd weer opgenomen in
het IJsselland ziekenhuis, maar deze keer werd zijn levensboek definitief gesloten.
Toen ik dit nieuws hoorde, herinnerde ik mij ons laatste gesprek. We hadden het toen over
de dood. In dat gesprek bracht ik Freud (1856-1939) ten tonele. Hij was van mening dat iedereen wel weet dat hij doodgaat, maar gelooft niemand dat echt. Onze eigen dood is ondenkbaar, ontgaat ons, want wij kunnen onszelf helemaal niet voorstellen als dood en
niet-bestaand. De dood van anderen is echter reëel en geloofwaardig genoeg, want die
kunnen we ervaren, en zullen we onherroepelijk ervaren.
Ko was het met Freud eens. En ik ook. Alles wat ik over de dood weet, heb ik geleerd doordat andere mensen zijn gestorven. Door het overlijden van anderen, weet ik dat de dood de
keerzijde van het leven is. Dit is een kostbaar besef, want wanneer ik daarover nadenk,
krijg ik beter inzicht in mijn eigen bestaan en ben ik meer van het leven gaan houden.
Ko, bedankt dat jij mijn levenspad gekruist hebt.

René Ordelman

René (2006).
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Bij de start van het schaakseizoen 1979/80 werd René Ordelman, toen 8
jaar oud, lid van De IJssel. Een jaar later was hij al topscorer voor De IJssel
in de regionale jeugdcompetitie en het seizoen 1983/84 werd afgesloten met
het behalen van het clubkampioenschap bij de jeugd. Dit kampioenschap
werd een jaar later geprolongeerd en vervolgens stapte hij over naar de seniorencompetitie. In dat zelfde seizoen maakte hij zijn RSB-debuut voor De
IJssel 2 op 20 januari 1986. Als teamlid was hij betrokken bij het eerste kampioenschap van De IJssel 2. Een klasse hoger bleek voor René geen probleem. In 1989/90 werd hij topscorer van De IJssel 2. Hij was klaar voor het
eerste team.
Eerst kwam er echter een tweejarige onderbreking van het lidmaatschap
vanwege studie. Bij de start van het seizoen 1993/94 was het dan zover,
teamlid van De IJssel 1. In IJsselschaak 21 van december 1993 schreef de
redactie in een artikel over hem: ‘Naast zijn schaaktechnische belevenissen
mogen we ook René’s persoonlijkheid niet vergeten. Met zijn lange haren en
eeuwige shag is hij in zekere zin een constante factor binnen De IJssel.
Jaren terug leek hij reeds geobsedeerd door onderwerpen die samenhingen
met natuur- en sterrenkunde. Dit tot verwondering van andere leden, die zijn kosmische gedachtespinsels niet altijd even makkelijk konden volgen. In september 1992 begon hij behalve aan de Utrechtse Universiteit (richting Natuurkunde) dus ook weer bij De IJssel . En
alsof het nog niet genoeg is, wordt er gefluisterd dat hij inmiddels een jaar vrijaf heeft genomen van zijn studie om zich aan het schaken te wijden! Het artikel wordt besloten met
‘Of we met René ook naast een markant figuur en een grillig schaker ook een potentieel
kampioen in huis hebben zal de toekomst moeten uitwijzen. Op dit moment hebben we in
elk geval een ‘fenomeen Ordelman’.
Dat zijn schaakkracht was toegenomen bleek al snel. Na het vertrek van Jan Evengroen
naar Messemaker in 1994 werd René de sterkste speler bij De IJssel. In zowel 1994/95 als
1995/96 werd hij clubkampioen en dat betekende ook het eerste bord. Dat deed hij lang
niet slecht, al direct in 1994/95 werd hij samen met Mick van den Berg topscorer van De
IJssel 1. Uit die tijd stamt ook de toen historische overwinning van het bekerteam op NRSG
W. Steinitz, dat uitkwam in de promotieklasse. Een overwinning waarin ook René met een
zege aan het eerste bord zijn steentje bijdroeg en na afloop zijn teamgenoten leerde hoe zij
tequila moesten drinken. Het lag dan ook niet aan hem dat De IJssel 1 in 1996 degradeerde naar de 3e klasse. Dat zag hij niet meer zitten en na 52 RSB-wedstrijden vertrok hij
naar Moerkapelle en later naar Messemaker.
Inmiddels aangeland in het jaar 2001. Zowel het eerste als het tweede team speelden in de
2e klasse. Het eerste was op weg naar het kampioenschap, maar het tweede moest vechten om aan degradatie te ontkomen. Voorzitter Gerard van der Wouden zocht versterking
en vond die in persoon van René Ordelman die bij Messemaker geen RSB (meer) mocht
spelen. Op 22 januari dat jaar prijkte zijn naam weer op het wedstrijdformulier van De IJssel. Vrij snel was zijn naam ook weer terug te vinden bij de toppers in de clubcompetitie.
Zijn deelname beperkte zich echter tot deelname, na afloop van zijn partij was hij meestal
weer snel vertrokken. Een veel grotere interesse was er bij hem voor het snel- en rapidschaak. Met zijn kompanen Theo van Herk (de Cobra), Pim te Lintelo (de Leeuw) en Jeroen
Eijgelaar (de Mazzelaar) vormde René (de Donkey Killer) de kern van de IJsselvertegenwoordiging op diverse snelschaaktoernooien. Deelname aan het VINK Zuidplas Top 12toernooi stond bovenaan zijn verlanglijstje, desondanks kostte het vrijwel altijd de nodige
moeite om hem bij aanvang van het toernooi tijdig aan de start te krijgen. De derde plaats

in 1999 en de zesde in 2007 waren voor hem ongetwijfeld hoogtepunten. In datzelfde jaar
2007 werd hij eveneens rapidschaakkampioen van De IJssel. Ook RSB-wedstrijden miste
hij zelden. Op weg naar de honderd was hij slechts drie wedstrijden niet van de partij.
Hoogtepunten waren zeker ook het kampioenschap in de eerste klasse en het bereiken van
de promotieklasse in 2003 en het scheelde maar weinig of de lijst van gespeelde wedstrijden had ook nog KNSB-wedstrijden geteld. De promotie naar de landelijke competitie werd
in 2005 op het nippertje gemist. Op 7 januari 2008 speelde René zijn 100e RSB-wedstrijd
voor De IJssel. Daarna volgde nog twee wedstrijden en op 102 stopte de teller definitief.
Een oorkonde voor de mijlpaal van honderd wedstrijden kon slechts nog postuum worden
uitgereikt.
Zijn schaakanimo leek dat laatste seizoen voor een groot deel verdwenen. Hij speelde nauwelijks nog partijen voor het clubkampioenschap en hield het ook bij het rapidschaak, met
de daaraan verbonden plaatsing voor het Top 12 toernooi, voor gezien. Definitief, zo bleek,
toen hij dood in zijn woning werd aangetroffen.
‘In het schaakspel van het leven, is zijn vlag te vroeg gevallen’, deze tekst sierde de rouwkaart van de op 26 maart 2008 in zijn slaap overleden René Ordelman. Daarmee kwam
een einde aan een voor de buitenwereld vaak eenzaam leven, waarvan een groot deel zich
afspeelde achter het schaakbord.
Heldhaftig,
Keurig naast elkaar in het gelid
Overzichtelijk,
De ene kant in ’t zwart, de andere in ’t wit
Tegenover elkaar
Aan de randen van het bord
Bepaald is al
Dat ’t winnen, remise of verliezen wordt
Onvermijdelijk
We weten maar vergeten het
Noodlottig
Verschoven, geslagen, schaak en mat gezet.
Aldus IJsselvoorzitter Gerard van der Wouden bij het afscheid van René op 10 april 2008.

Jarenlange strijd om een Dame
Omdat het aantal leden in de beginjaren beperkt was, was de competitie snel gespeeld. Bovendien was lang niet altijd iedereen aanwezig. Om daarin wat variatie aan te brengen en
de spelers zonder tegenstander, waar mogelijk, toch nog te kunnen laten schaken, werd in
1965 een extra, flexibel af te wikkelen competitie bedacht met als inzet de ‘Zilveren Dame’.
Jan Speelmans, de toenmalige secretaris: ‘Voor dat doel heeft de dame van mijn schaakspel model gestaan. Deze is naar Wim de Meijer gebracht en aldaar machinaal in brons
nagemaakt. Harold Conradi heeft die laten verchromen, zodat die als wisselprijs dienst kon
doen. De gemaakte kosten zijn door hen aan de club geschonken.’ Wie de trofee tweemaal
achter elkaar wist te winnen zou de definitieve eigenaar worden. Dat was al snel het geval
na de winst van de toen sterkste schaker Harold Conradi in zowel 1968 als 1969. De winnaar besloot echter de dame opnieuw ter beschikking te stellen. Tijdens de jaarvergadering
op 26 augustus 1974 werd besloten dat de Zilveren Dame trofee voortaan zou voortbestaan als permanente wisselprijs.
In de eerste jaren werd er gespeeld volgens de k.o. formule. Dat leidde niet tot verrassende
winnaars, al waren er uitzonderingen zoals de winst van Wim
de Meijer in 1967, het jaar dat Conradi niet van de partij was.
Om de kansen voor minder getalenteerde leden te vergroten
werd aan de toernooiformule gesleuteld. Zo was er in 1970/71
een aparte competitie waarbij sterkere spelers mindere sterke
spelers een voorgift van een of meerdere pionnen moesten
geven. Het spelen met voorgift werd ingewisseld voor verschil
in bedenktijd. Daarna, na wat variaties, een aantal jaren een
competitie volgens Zwitsers systeem. Het toernooi aantrekkelijk houden voor de minder getalenteerde schakers bleef echter steeds een probleem. In1979 werd gekozen voor een
systeem met een plaatsingsronde waar men zich in groepen
van vier zowel sterke als minder sterke spelers moest plaatsen
voor de eindronde waarin werd gestreden om de Dame. Voor
Uitreiking Zilveren Dame door voorzitter Wim Nieuwerf aan
Arie van den Berg sr.
hen die dit niet haalden was er een verliezersronde. Vanaf
1979 was een ‘Koperen Pion’ hier een aantal jaren de trofee voor de winnaars. In 1984 werd
dit de door clublid Ko Scheepers beschikbaar gestelde Hoekveldtrofee.
In alle systemen bleven de toppers natuurlijk de hoogste ogen gooien. Anton Reijngoudt
won in 1970 en 1972 en Aad van den Berg in 1973, na een beslissingswedstrijd tegen
Frans Vink, en in1976. Niet altijd echter ging de winst naar een van de kampioenskandidaten. In 1971 achterhaalde Arie van den Berg sr, de nummer drie in de clubcompetitie, de in
het toernooi toen nog ongeslagen clubkampioen Anton Reijngoudt en besliste vervolgens
ook de beslissingswedstrijd in zijn voordeel. In 1974 won subtopper Piet van Hees en een
jaar later troefde Joop Speelmans de favorieten Ronald Mandersloot, Mick en Aad van den
Berg af. In 1977 deed er voor het eerst een niet clublid mee en met succes. Gastspeler Gouwenaar Arend Nieuwstraten bleef de clubtoppers voor en dat deed hij een jaar later weer
maar toen als clublid. Met driemaal winst in vijf jaar schreef hij geschiedenis. Zijn grootste rivalen waren Ronald Mandersloot, die in 1979 en 1980 won, en Mick van den Berg, winnaar
in 1982, en, na vertrek van Nieuwstraten, ook in 1983. Het favorieten onderonsje werd in
1984 en 1985 verstoord door subtoppers. Dankzij het afhaken van groepswinnaar Dick Wolthers plaatste de in de voorronde uitgeschakelde Rien Duine zich in 1984 alsnog voor de
eindstrijd en daarin zegevierde hij ongeslagen met anderhalve punt voorsprong op Ad Multem en Mick van den Berg. In 1985 won Gijsbert Wolvers voor Mick van den Berg en Panc
Vink. In 1986 was het opnieuw een gastspeler die aan het langste eind trok. Rotterdammer
Maarten Leopold, broer van clublid Rein Leopold, was de Moordrechtse kopstukken de
baas. Hij won na een nek aan nek race met Aad van den Berg en Frans Dubois.
Winnaars van de Koperen Pion in die jaren: Jan Arie van Hengel (1979), Frans Dubois
(1980), Teus Boere (1981), Leen Boonstra (1982),en Henk Kolhoff (1983). En daarna van
de Hoelveldtrofee: Piet van Hees (1984), Carl van Vloten (1985) en Marco de Booy (1986).
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Het toernooi bleek een prima manier om kennis te maken met De IJssel. Gastspeler Arend
Nieuwstraten meldde zich na zijn deelname (en winst) in 1977 als lid en dat deed ook Maarten Leopold na zijn winst in 1986. Ook voor andere later gerenommeerde clubleden als Leen
Boonstra, Aad van der Meer, Sjaak in ‘t Veld en Gijsbert Wolvers was het toernooi de springplank naar het lidmaatschap. Vanaf1986/87 werd het toernooi officieel toegankelijk voor niet-

clubleden. In de publiciteit werd de aandacht daarbij vooral gericht op schaakliefhebbers in
Moordrecht en de nabije regio (Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen).
Van vertrek van de Dame uit IJsselkringen naar elders was aanvankelijk nog geen sprake.
Met 28 deelnemers waaronder vijf niet-leden wel een record deelname in 1986/87. Ondanks een gewijzigd systeem waarin in de laatste fase acht deelnemers elkaar in twee
groepen het recht op de dame betwistten, won Ronald Mandersloot voor de derde maal
door in de finale tussen de groepswinnaars Rein Leopold te kloppen. In het jaar daarop wel
een nieuwe winnaar. Jan Evengroen werd al in het eerste jaar van zijn lidmaatschap de tijdelijke bezitter van de Dame. Dat tijdelijke bezit duurde wel drie jaar. In de finales dolven de
‘Bergen’, Mick tweemaal en Aad eenmaal het onderspit. Voor het Hoekveld tekenden: Aad
van den Berg (1987), Rein Leopold (1988), René Ordelman (1989) en Ad Multem (1990).
In 1990/91 weer een nieuwe opzet, rapidschaak in op basis van loting samengestelde groepen van vier. Na drie van de vijf ronden streden de nummers 1 t/m 12 de laatste twee ronden om de Zilveren Dame en de overigen om de Hoekveldtrofee. Een opzet die Gerard van
Ommeren, een van de toppers van sv. Moerkapelle, wel beviel. Zijn deelname betekende
voorlopig het einde van de heerschappij van Jan Evengroen. Liefst vijfmaal op rij tekende
hij voor de eerste plaats. Ook een wijziging van de toernooiformule in 1993/94
bracht daarin geen verandering. Voor het eerst deden toen minimatches hun
intrede. Twee rapidpartijen eventueel gevolgd door beslissende snelschaakpartijen beslisten over het doorgaan naar de volgende ronde. Verliezende finalisten in 1994 en1995 Ad Multem en Frank vd Pavoordt. Er kwam geen zesde
overwinning voor Gerard van Ommeren. In 1996 werd hij in de halve finale geklopt door zijn clubgenoot Ben van Geffen en die won vervolgens ook de finale
tegen Hans Ranft, één van de vier deelnemers van sv. Nieuwerkerk a/d IJssel
die dat jaar voor het eerst in de strijd om de Dame meededen. In 1997 was de
vijfvoudige winnaar niet meer van de partij. Wel zijn opvolger Ben van Geffen.
Die prolongeerde zijn titel na winst in de finale tegen Ronald Mandersloot.
De Hoekveldtrofee wisselde frequenter van plaats. Na winst van de clubleden
Panc Vink (1991), Frank van de Pavoordt (1992), Rein Leopold (1993), Sjaak
in 't Veld (1994) en Leen Boonstra (1995) verliet ook deze trofee tijdelijk MoorGerard van Ommeren (1995). Vijf maal
winnaar op rij.
drecht, zowel in 1996 en 1997 won Nieuwerkerker Henk Vis.
Opnieuw vond men het in 1998 tijd voor aanpassing van de toernooiformule. Er werd gespeeld in twee groepen, respectievelijk om de Zilveren Dame en om de Hoekveldtrofee. Via
een k.o. systeem decimeerde de Zilveren Dame groep tot twee finalisten. Tussentijds
waren er beperkte herkansingsmogelijkheden. De deelnemers uit Moerkapelle hielden het
voor gezien, maar die uit Nieuwerkerk waren wel van de partij. Een er van, Hans Ranft
haalde de finale. Hij won echter niet, want in die finale werd hij geklopt door Jan Evengroen. Zijn vierde zege, maar ditmaal niet als lid van De IJssel, maar van zijn nieuwe vereniging Messemaker 1847.
De keuze voor dit systeem hield in dat ook de Hoekveldtrofee naar een van de favorieten
ging. De beste van de 26 van de 28 deelnemers was Nieuwerkerker Edo Pouwelse.
Met 40 deelnemers, waaronder 12 niet-leden werd in 1998/99 de tot dan hoogste deelname
van 1991/92 overtroffen. De toernooi opzet werd weer aangepast. De Zilveren Dame groep
slonk gedurende de eerste drie ronden tot 8 deelnemers en daar speelde met de laatste
drie ronden verder volgens Zwitsers systeem. Naast wederom de Nieuwerkerkse afvaardiging nu ook een aantal deelnemers van WSV uit Waddinxveen. In een spannende finale finishte Frank Visser als eerste voor Mick van den Berg en Waddinxvener Ton van
Nieukerke. Daarmee ging de Dame na 8 jaar weer naar een clublid van De IJssel. Ook in
2000 bleef de trofee in de prijzenkast van Visser. In de finalegroep werden de Nieuwerkerkse kanshebbers ook nog afgetroefd door Jan Evengroen en Gerard van der Wouden.
Bijna was er voor Visser een jaar later driemaal winst op rij. In de laatste ronde verspeelde
hij echter zijn voorsprong en werd zo op de valreep geklopt door Ronald Mandersloot. In
2001/02 een opvallende dip in het aantal deelnemers. Al vele jaren waren er steeds in dertig belangstellenden. Ditmaal bleef het bij 21 waaronder slechts een tweetal niet-leden, een
dieptepunt. Een van die twee niet-leden won. Edo Pouwelse van sv. Nieuwerkerk a/d IJssel
bleef in de finale Jan Evengroen een halfje voor en werd daarmee na een aantal malen ‘net
niet’, nu voor het eerst nummer een.
Henk Vis uit Nieuwerkerk a/d IJssel won in 1999 voor de derde maal de Hoekveldtrofee. Hij
werd daarin geëvenaard door Ad Multem die als winnaar in 2000 en 2001 ook zijn trilogie
voltooide. In 2002 trok Jeroen Eijgelaar aan het langste eind.
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Gezien de daling van de belangstelling kreeg het toernooi van 2002/03 een facelift. De minimatch ging van twee naar drie partijen maar nu met verschillende bedenktijden, respectievelijk 60, 20 en 5 minuten. De herkansingen werden afgeschaft. Er werd gestart in één
groep waarvan na drie ronden de 8 hoogst geplaatsten de laatste drie ronden speelden om
de Zilveren Dame. Voor de overigen restte de strijd om de Hoekveldtrofee. Dankzij een
sponsorbijdrage van de familie Van Eck-van der Wouden kon bovendien als extra prijs een
(mid)weekend verblijf in Scheveningen onder de deelnemers worden verloot. Wellicht mede
daardoor met 31 deelnemers waaronder 8 niet-leden weer een opleving in de deelname.
Toernooiwinnaar werd Theo van Herk voor zijn clubgenoten Jan Evengroen en Frank Visser. Huisschaker Cees de Kwaadsteniet won het weekend Scheveningen.
Een jaar later warende rollen omgedraaid en won Jan Evengroen met Theo van Herk op de
tweede plaats. Met 39 deelnemers, bijna een evenaring van het record van 1998/99, het
weekend Scheveningen bleek een ‘trekker’. Die prijs ging ditmaal naar Edo Pouwelse.
De ‘troostprijs’, de Hoekveldtrofee, kwam achtereenvolgend in de prijzenkast van Gerard
van der Wouden (2003) en Arie Macdaniël (2004).
Regelmatig werden in die jaren pogingen gedaan om huisschakers met name uit Moordrecht voor het toernooi te interesseren. Eenmalig, in het seizoen 2000/01 was er zelfs een
speciale huisschakersgroep. Dat bleek geen succes. Gedurende een aantal jaren werd
daarna een speciale prijs voor de beste deelnemende huisschaker toegekend. Prijswinnaars in die categorie: Jon Leopold (2001), Peter Vink (2002), Cornel van Gelderen (2003),
Henk Stuivenberg. (2004), Christian Macdaniël (2005).
In 2005 meldden zich een aantal Waddinxveense toppers als deelnemer, maar het lukte
hen niet de titelverdediger van de troon te stoten. Die won opnieuw, WSV speler Mark van
Putten werd tweede en de derde plaats was voor Pim te Lintelo. Het betekende de zesde
toernooiwinst voor Jan Evengroen en daarmee ging het record van Gerard van Ommeren
uit de boeken. Het weekend Scheveningen was dat jaar voor Schoonhovenaar Aad van
der Meer. Het was de laatste keer dat deze prijs te winnen viel. Nog eenmaal kwam er een
extra prijs van 100 euro uit de clubkas maar daarna was het over.
In de editie van 2006 ging de hoofdprijs naar Pim te Lintelo, maar jeugdspelers klopten driftig op de deur. Dat betrof met name Henk-Jan Evengroen, met winstduels tegen kanshebber Edo Pouwelse en tegen de latere winnaar, en Justin Jacobse die Jan Evengroen
klopte. Ook het Hoekveld ging in 2005 en 2006 met Henk-Jan Evengroen en Léon Jacobse
naar een jeugdige winnaar. Ook in 2007 en 2008 heersten de clubiconen nog. Jan Evengroen scherpte zijn record aan tot zeven maal winst en Pim te Lintelo tekende in 2008 voor
zijn tweede titel. De jeugd zat hen echter op de hielen met een tweede plaats voor HenkJan Evengroen in 2007 en een tweede, derde en vierde plaats voor Léon Jacobse, Justin
Jacobse en Henk-Jan Evengroen in 2008.
Hoekveldwinnaars in 2007 en 2008 werden Sjaak in ’t Veld en Ad Multem.
Vanaf 2009 heerste de nieuwe generatie. Justin Jacobse bleef Henk-Jan Evengroen, inmiddels clublid van het Goudse Messemaker 1847, een halfje voor. Het jaar daarop pakte zijn
concurrent wel de eerste plaats. Daarbij verwees hij de grote favoriet, FM Samir Akrawi,
naar de tweede plaats. Zonder de om studieredenen afwezige
Justin Jacobse en de weer naar Irak vertrokken Akrawi
maakte Henk-Jan Evengroen ook in 2011 zijn favorietenrol
waar. Van de kopstukken van De IJssel kon alleen Léon Jacobse zich met hem meten. Die werd tweede en Henk-Jan’s
jongere broer Bernard eindigde als derde. Inmiddels was de
toernooiformule weer aangepast. Er werd weer gestart in twee
groepen nu met een ratinggrens van1500. Na drie ronden
streden de acht hoogst geplaatsten verder om de Zilveren
Dame en gingen de overigen van de eerste groep met de
deelnemers van groep twee verder voor de Hoekveldtrofee. In
2012 was het echter geen Henk-Jan Evengroen maar Léon
Henk-Jan Evengroen (l) en concurrent Léon Jacobse.
Jacobse die door winst in het onderlinge duel aan het langste
eind trok. Kevin Bakker van sv Moerkapelle bleef de andere
kopstukken van De IJssel voor en legde beslag op de derde plaats. Een jaar later waren de
rollen weer omgedraaid. In de beslissende laatste ronde klopte Henk-Jan zijn rivaal met 9-0
en veroverde de dame voor de derde maal.
Soms haalden favorieten de finalegroep niet en daarmee werden zij gelijk kanshebber voor
de Hoekveldtrofee. Zo ging die trofee in 2009 naar Frank Visser en in 2010 naar Hans Lodeweges. De laatste winnaars waren Leen Boonstra en Arie Macdaniël jr tekende voor
beide laatste edities.
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Zonder jeugd geen toekomst
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onder dat motto heeft De IJssel zich door de jaren
heen ingezet om Moordrechts jeugd aan het schaken te krijgen. En veelal lukte dat prima.
Er waren tijden en die zijn er gelukkig nog steeds dat het aantal jeugdleden de twintig naderde en/of zelfs overschreed. Maar voor de begeleiding van het jeugdschaak zijn een aantal enthousiaste mensen nodig die daar de tijd en energie in willen steken. Gelukkig waren
er vaak wel een paar te vinden maar er waren ook tijden dat die er niet of te weinig waren.
Dan volgde vaak een terugval in het aantal jeugdleden. In de afgelopen 50 jaar was er zelfs
een flinke periode zonder jeugdschakers maar gelukkig waren er ook veel succesvolle
jaren waarin het van 7 tot 8 uur een drukte van belang was.
de 70-er en 80-er jaren
Dankzij met name de inzet van Piet van Hees en Henk van Lochem begon De IJssel in
1974 met een eigen jeugdschaakafdeling die lange tijd zo’n 10-15 aspiranten kende. De
schaakbeginselen werden bijgebracht en ook werd enthousiast begonnen met schaakdiploma’s. Zodoende werd Dik Filé in 1976 de eerste Moordrechtse bezitter van een koningsdiploma. Samen met Rob de Wee en Marco de Booy behoorde hij in die periode tot de
sterkste jeugdschakers van de vereniging. Ook werden in die eerste jaren al teamwedstrijden gespeeld tegen de Waddinxveense schaakvereniging al werden die meestal met grote
cijfers verloren. Na de eerste jaren zakte de schaakstudie en was er vooral aandacht voor
competitieschaak.
In 1978 nam Ronald Mandersloot het stokje over en met hem als motor was er weer meer
aandacht voor schaakinstructie en werden er weer schaakdiploma's behaald. Voorts ook
een competitie met de Moordrechtse scholen en deelname aan een regionale competitie.
Hans Spijkerman werd in 1979 en 1980 jeugdkampioen en hij won in 1981 het enige ooit
gehouden juniorenkampioenschap. Andere namen uit die tijd waren Peter Morgenrood,
Hans Kouwenberg en Marco Spruit. In 1981 en 1982 ging de titel bij de jeugd respectievelijk naar Jappie Klasema en Vincent Mul. In 1981 werd ook voor het eerst, weliswaar zonder
bijzondere resultaten, meegedaan aan een regionale competitie met de schaakverenigingen uit de buurt. Helaas lukte dat in 1982 niet meer omdat toen de belangstelling voor het
jeugdschaak verflauwde. Maar vanaf 1983 ging dat weer beter. Extra begeleiding met naast
Mandersloot, Bert Wolvers, Marco de Booy en Mick van den Berg zorgde voor een opleving
in het aantal jeugdschakers (ca 20). Er volgde weer een groot aantal diploma’s voor de
jeugdbrigade met daaronder ook weer een koningsdiploma van René Ordelman die in 1984
en 1985 de jeugdtitel veroverde. Daarna volgden jeugdtitels voor Jeroen van Hees (1986)
en Rob Stapersma (1987,1988). Na een aantal succesjaren volgde er echter een terugval.
Na het afhaken van een aantal begeleiders en het minder beschikbaar zijn van Ronald
Mandersloot hielden ook veel jeugdschakers het voor gezien en vanaf 1989 konden de aspiranten lange tijd niet meer bij De IJssel terecht.
herstart in 1998
In 1998 werd weer onder leiding van Ronald Mandersloot en
met assistentie van Gerard van der Wouden gestart met een
kleine groep schaakenthousiastelingen en kreeg De IJssel met
Stefan Mandersloot weer een jeugdkampioen. Al snel groeide
de groep jeugdschakers. Dat jaar werd ook het eerste open
jeugdkampioenschap van Moordrecht gehouden. Dennis Zijderhand won bij de oudere jeugd en Ruben Evengroen deelde met
Remco Keijzer de eerste plaats bij de allerjongsten. In 1999
was het vervolgens Wesley van der Hoop die bij de jeugd de lakens uitdeelde. Hij werd clubkampioen en winnaar van het
Open jeugdkampioenschap van Moordrecht. Een jaar later heroverde Stefan Mandersloot zijn kampioenschap, maar de
broers Henk-Jan en Ruben Evengroen zaten hem al op de hielen. Henk-Jan won vervolgens op 7-jarige leeftijd het Open
jeugdkampioenschap voor Bas Meijers en Wesley van der
Hoop.

De Prijswainnaars in 1999 met op de voorgrond vlnr:
Bas Meijers, Henk-Jan Evengroen, Wesley van der Hoop
en Ruben Evengroen.

Dankzij extra aandacht voor het jeugdschaak groeide de belangstelling. Met een bijzondere
simultaanwedstrijd in september 2000 door de 13 jarige mentaal gehandicapte Karin Pruijsers, die de beste jeugdschakers van De IJssel met 5½-4½ klopte, haalde de vereniging
zelfs de landelijke schaakpers. Vanwege een rolwisseling in het bestuur ging de leiding van
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het jeugdschaak over van Ronald Mandersloot naar Jan Evengroen. Het was de succestijd
van diens zoon Henk-Jan. Die pakte in zowel 2001 als in en 2002 de jeugdtitel waarbij hij
zijn concurrenten Ruben Evengroen, Bas Meijers en Pieter Verduin gemakkelijk de baas
bleef. Ook buiten de vereniging waren er voor Henk-Jan successen. In 2001 werd hij derde
bij de PK-E van de RSB en vervolgens tweede bij het NK en
zowel in 2002 als 2003 werd hij in deze categorie kampioen bij
de RSB. Bij het Open jeugdkampioenschap van Moordrecht
2001 was hij afwezig en toen ging de titel naar Stefan Mandersloot. De broers Henk en Matthijs ten Hove deelden de
tweede plaats. Vanaf 2002/03 speelden Henk-Jan en Ruben
Evengroen bij het Goudse Messemaker en de clubtitel bij De
IJsseljeugd kwam toen in handen van Jerry Bakker. In 2004
ging die naar Mischa Grasmeijer met titelverdediger Jerry
Bakker als tweede. Bernard Evengroen, in 2004 nog derde,
werd vervolgens driemaal op rij clubkampioen. Zowel in 2004
als 2005 ging de tweede plaats naar Nieuwerkerker Sjoerd
Keijzer en in 2007 naar een andere Nieuwerkerker, Jerome
Schaakles, Jan Evengroen met Jerome Jacobse, Sjoerd
Jacobse. Maar jeugdleider Jan Evengroen richtte zijn pijlen
Keizer, Sidney Siahaya en Bernard Evengroen (2006).
vooral ook op externe wedstrijden en toernooien. Tot 2006
was dat de Zuidplas-vd Speldcompetitie, waarin de sterkste jeugdspelers uit regio deelnamen en waarin ook De IJssel meedeed er met de sterkste jeugdspelers. En tot dat jaar was
er ook een regionale viertallencompetitie waaraan telkens een jeugdteam van De IJssel
deelnam. Ook in RSB-verband werd regelmatig meegedaan aan wedstrijden. Natuurlijk
waren dat vooral de Evengroenen maar later volgden ook Sjoerd en Annelies Keizer. In
2005 was er ook een Moordrechts evenement. De IJssel organiseerde toen een Moordrechts schoolschaaktoernooi, waar het beste resultaat was voor de Sint Jozefschool met
De Rank als goede tweede. In het individuele klassement waren de hoofdprijzen voor Bernard Evengroen, Arie Macdaniël en Dylan Vollebregt.
van 2007 tot heden
Het jeugdschaak had onder leiding van Jan Evengroen een bloeiend bestaan en dat bleef
zo toen Gerard van der Wouden dat in 2007 van
Jeugdschaakplaatsen bijna uitverkocht
hem overnam. Naast een ontspannen training was
Ondanks de recessie in het jeugdschaak bij de RSB en zelfs bij de
er ook bij hem veel aandacht voor de jeugdcomKNSB overweegt het bestuur van De IJssel een tijdelijke stop voor
petitie. In 2008 kwam er een nieuwe lichting bij de
het aannemen van nieuwe jeugdschakers. Met twee docenten en
twintig jeugdschakers is verdere doorgroei bijna niet meer mogelijk.
jeugd en voor het eerst in de geschiedenis van De
Indien een kind in Moordrecht overweegt te gaan schaken zal hij of zij
IJssel ging met Lotte van der Wouden de jeugdtisnel lid moeten worden, omdat er op dit moment nog maar voor drie
kinderen direct een plaats beschikbaar is. Nieuwe kinderen komen op
tel naar een meisje. Op de tweede plaats meldde
een wachtlijst waarbij de verwachting is dat dit wel eens twee jaar kan
zich ook de vierde Evengroen, Marten. Het jaar
duren. Dit omdat het verloop bij het jeugdschaak bijna nihil is.
De toestandsmetingen door psycholoog Hans Kortrijk die jaarlijks
erop was weer voor Lotte, nu met Sydney Siahaya
worden uitgevoerd bij de kinderen laten zien dat de IJsseljeugd verals nummer twee en Marten Evengroen op de
slaafd is aan het schaken en de gezelligheid bij De IJssel. Kortrijk
meldt verder dat de verslaving bij het jeugdschaak bij De IJssel chroderde plek. Marten greep in 2010 zelf de titel met
nisch lijkt. Hij vindt dit zorgwekkend omdat hij bang is dat dit betekent
Jeroen Box en Harm Hoogeveen op de andere
dat er voor andere kinderen uit Moordrecht pas weer plaats zal zijn
als de oudsten kunnen doorstromen naar de senioren.
ereplaatsen. Harm Hoogeveen werd vervolgens in
Nieuwe trainers aanstellen lijkt dan ook de enige oplossing. Mogelijk
2011 de nieuwe jeugdkampioen en hij herhaalde
moet zelfs een beroep worden gedaan op anti-schaakdocenten.
(jeugdlijder Gerard)
het kunststukje in 2012. In 2011 werd hij gevolgd
door Storm Revet en Neal Twigt en in 2012 door
Neal en Tobias Lipschart. Tobias pakte zelf in 2013 de titel met Neal
weer op nummer twee. Het waren jaren waarin het aantal jeugdleden
steeg tot een flinke hoogte wat jeugdleider Gerard in IJsselschaak 81
verleidde tot een persiflage op een noodzakelijke ledenstop (zie inzet).
Extern waren er tot 2010 maar weinig wedstrijden maar vanaf dat jaar
werd met succes deelgenomen aan de Groen Hart Jeugdcup waaraan
veel jeugdclubs met een viertal deelnamen. De IJssel was er succesvol
en in 2012 werd door het eerste viertal (er was toen ook een tweede
viertal ingeschreven) de topgroep bereikt. Verder werd in 2009 gestart
met de jaarlijkse massakamp tegen de jeugd van Messemaker. Qua resultaten viel dat aanvankelijk niet mee en moest De IJssel blij zijn met
een incidenteel gelijkspel. Maar met ingang van 2012 volgden er echter
Het Groene Hart Cup-team (2013): vlnr Harm
voornamelijk overwinningen. En aan de grote jeugdtoernooien in CaHoogeveen, Tobias Lipschart, Martijn van Noort
pelle a/d IJssel (KlimOp) en Spijkenisse (De Kluijver) werd door een deen Neal Twigt.
legatie jeugdspelers deelgenomen. Ook in formeel RSB-verband werd meegedaan aan
wedstrijden. Enkele keren was dat met een team op het RSB-JCK maar ook de Jeugd-PK
kon op deelname van jeugdspelers rekenen. Eerst waren dat naast Bernard en Marten
Evengroen ook Anneloes de Keijzer en Lotte van der Wouden. Met name Bernard, in 2009

30

nummer twee bij de C-jeugd, en Lotte, in 2010 meisjeskampioene bij de C-jeugd, waren
daarbij succesvol. Later waren dit Neal Twigt, Harm Hoogeveen, Mohammed Karroumi,
Martijn van Noort en recent Tobias en Olivier Lipschart. In 2012 waren er maar liefst zeven
jeugdspelers van De IJssel op de jeugd-pk. Bernard, Marten, Lotte, Anneloes en in 2013
ook Tobias en Olivier plaatsten zich via het jeugd-PK ook nog voor het NK.

Van de jeugd- naar de seniorencompetitie
De grote droom van jeugdleiders van een schaakvereniging is dat veel jeugdleden doorstromen
naar de seniorencompetitie en daar dan succesvol zijn. Vaak is de teleurstelling groot omdat het
niet lukt: veel jeugdleden haken immers af als ze die leeftijd bereiken. En sommigen die het proberen haken kort daarop toch af omdat school- of andere bezigheden voor gaan. Toch kent De IJssel
een behoorlijk aantal jeugdleden die ook bij de senioren een behoorlijk partijtje konden of kunnen
meeblazen. De opmerkelijkste zijn Henk-Jan Evengroen en René Ordelman, die beiden uit de jeugd
voortkwamen en het later tot clubkampioen van De IJssel brachten. Henk-Jan richtte toen zijn pijlen
op een nog hoger schaakniveau en is naar het Goudse Messemaker vertrokken, René deed dat
ook maar keerde al snel weer terug op het oude nest en is helaas erg vroeg overleden. Maar er zijn
meer namen te noemen. De drie broers van Henk-Jan, Ruben, Bernard en Marten speelden alle
drie enkele jaren bij De IJssel in de seniorencompetitie mee. En al in de 70-er jaren was het Marco
de Booy en later Peter Morgenrood, die een flink aantal seizoenen deelnamen aan zowel de competitie als vertegenwoordigende teams van De IJssel. Later was er Jon Leopold en eind jaren ’90
volgde Bas Meijers en nog later Sjoerd Rietveld en Jerome Jacobse. En momenteel spelen Lotte
van der Wouden en Harm Hoogeveen, beiden ex-jeugdkampioen, mee in de competitie. Arie Macdaniel jr was indertijd ook een prominent jeugdlid. Hij stopte enige jaren met schaken maar is anno
2013 weer met succes present in de seniorencompetitie.

Top 12-toernooi al sinds 1996 een topper
Onder het motto ‘het schaaklokaal moet voller’ stelde het bestuur van De IJssel in het programma voor 1995/96 voor om in samenwerking met andere verenigingen gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Een idee dat toen echter niet veel steun kreeg. Wel gaf het een
eerste aanzet tot het Zuidplas Top 12 toernooi. In die jaren timmerde het Goudse Messemaker aan de weg met Top 12 toernooien voor leden van Messemaker en inwoners van
Gouda. Gerard van der Wouden opperde het idee iets dergelijks te doen, maar dan voor
het Zuidplasgebied. Later in het seizoen, begin 1996, kwam dat idee weer eens ter sprake
bij een gesprek over regionale samenwerking tussen Gerard van der Wouden, Aad en Mick
van den Berg en Ronald Mandersloot aan het slot van een clubavond, aan de bar van Het
Posthuis. Het leek de secretaris wel een goed idee zo’n Top 12 gezamenlijk met de drie naburige verenigingen te organiseren. Maar waarom zouden we het niet zelf doen? We zouden er de nodige publiciteit mee kunnen maken. Men ging er mee aan de slag en toen
bleek dat de belangrijkste slagingsfactoren, geld (sponsors) en sterke deelnemers geen
probleem waren nam het idee concrete vormen aan. Op 15 juni 1996 vond in Het Posthuis
in Moordrecht het toernooi plaats. Een toernooi dat dankzij de eerste sponsor de geschiedenis in ging als het RABO Zuidplas Top 12 toernooi. Die naam werd in 1997 en 1998, vanwege een nieuwe sponsor, het Van ’t Hof Zuidplas Top 12 toernooi. Vanaf 1999 is
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn uit Moordrecht de sponsor van het toernooi, dat inmiddels ook
bekendheid geniet als het VINK Top 12 toernooi.
Het eerste toernooi bestond alleen uit een invitatiegroep met
door de organisatoren uitgenodigde deelnemers, maar een
jaar later kwam er naast de hoofdgroep ook een runner-up
groep met door de vier verenigingen geselecteerde deelnemers. Een jaar later, in 1998, kwam er naast die twee
groepen, inmiddels omgedoopt tot invitatiegroep en kandidatengroep, de uitbreiding met een vierkamp tussen een afgevaardigde van het bestuur van elk van de vier verenigingen,
de bestuursgroep. Bovendien was er parallel aan het top 12toernooi het eerste Open Jeugdschaakkampioenschap van
Moordrecht. Omdat het deelnemersveld bij de senioren vooral
was gericht op de toppers werd met de invoering van de
limietgroep in 2001 ook de mogelijkheid voor wat minder geDe deelnemers aan de eerste editie in 1996. Boven vlnr:
Hennink, Jansen, Philipse, v.d. Pavoordt, Evengroen, de
talenteerde schakers mogelijk. Voor de deelnemers, twee per
Koning, Hoogland en daaronder: van Ommeren, van Gefvereniging, gold een rating van 1700 als limiet. Eenmalig was
fen, v.d. Wouden, Ranft en Bac.
er dat jaar ook een recreantengroep voor huisschakers uit
Moordrecht. Vanaf 2001 ontvangt de vereniging met de beste gezamenlijke prestatie in alle
senioren groepen een speciale verenigingsprijs. In 2003 werd met de invoering van een
jeugdgroep ook bij de jeugd gekozen voor een regionale deelname. In 2004 kwam er een
einde aan de bestuursgroep en de limietgroep. Daarvoor in de plaats kwam een verenigingsvierkamp tussen viertallen met een rating van maximaal 1750. Nieuw in 2007 was de
VINK-groep waarin familieleden van de sponsor de strijd aanbonden om de ‘beste Vink’. Bij
de jeugd was in 2008 en 2009 speciale aandacht voor de meisjes met een regiozeskamp.
Het deelnemersveld groeide daardoor van twaalf in 1996 tot
vier- en zestig in 2013. Van de twaalf eerste deelnemers zijn
er verschillende die ook in 2013 nog tot de deelnemers behoren. Dat geldt met name voor Jan Evengroen en Moerkapellenaar Gerard van Ommeren. Jan Evengroen was alleen in
2001 niet van de partij. In totaal eindigde hij elf maal bij de
eerste drie met eerste plaatsen in 1998, 2000, 2009 en 2010.
Gerard van Ommeren deed tot nu toe vijftien maal mee. In
2001 en 2012 was hij de beste. Met twaalf startbewijzen behoorde ook Nieuwerkerker Gerard Nieuwenkamp tot de vaste
deelnemers. Hij won in 2005 en 2010. Nadat hij in 2011 het
actieve schaken voor gezien hield is hij niet meer van de partij. Een topper die evenmin niet meer van de partij kan zijn is
Twee hoofdrolspelers, Jan Evengroen en Ben van Geffen
(2007).
Ben van Geffen. Van de elf keer dat hij tot de deelnemers behoorde eindigde hij achtmaal op het podium, waarvan vijfmaal als eerste. Na zijn vertrek uit
Moerkapelle komt hij niet meer voor deelname in aanmerking. Dat is ook het geval bij voormalig Nieuwerkerker Dirk Hoogland. Die eindigde in de zes jaar dat hij meespeelde (1996
t/m 2001) tweemaal als eerste, tweemaal als tweede en tweemaal als derde.
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Hoewel gevestigde toppers nog in belangrijke mate de dienst uitmaken is de jeugd inmiddels in opmars. Soms gaat dat snel zoals bij Jesse van Elteren uit Moerkapelle die in 1997
en in 1999 respectievelijk 14 en 16 jaar oud als tweede eindigde in de kandidatengroep en
2001 derde werd in de invitatiegroep en in 2008 als winnaar op het podium stond. Erik Hennink uit Waddinxveen werd in 2003, 16 jaar oud, tweede in de kandidatengroep en drie jaar
later in 2006 nummer drie in de invitatiegroep. Léon Jacobse won als 12 jarige in 2003 de
jeugdgroep en debuteerde na zijn eerste plaats in de kandidatengroep in 2009 een jaar
later in de vijftiende editie bij de hoofdrolspelers met een vierde plaats. Zijn broer Justin verraste in 2007, toen 15 jaar, als invaller met een eerste plaats in de kandidatengroep en was
daarna tweemaal deelnemer bij de elite. Henk-Jan Evengroen was 10 jaar toen hij in 2004
de jeugdgroep won. In 2007 werd hij al derde in de kandidatengroep en vanaf 2010 behoort
hij tot de titelkandidaten met eerste plaatsen in 2011 en 2013 en een tweede in 2012.
Het Top 12 toernooi is niet alleen voor toppers ook op een lager niveau kunnen liefhebbers
aan de bak. Namen die regelmatig terugkeren zijn Jeroen Eijgelaar in dienst van De IJssel,
WSV en SVN veertien maal van de partij (1x invitatiegroep, 13x kandidatengroep), de ex
voorzitter van SVN Cees Klein (3x invitatiegroep, 10x kandidatengroep), de ex secretaris
van sv. Moerkapelle Jan Blok (1x kandidatengroep, 1x bestuursgroep, 9x vierkamp), Moerkapellenaar Kevin Bakker (4x kandidatengroep, 2x limietgroep, zesmaal vierkamp). Veelvuldige deelnemers bij De IJssel zelf zijn Pim te Lintelo (10x invitatiegroep, 3x kandidatengroep), Frank Visser (6x invitatiegroep en 7x kandidatengroep) en Sjaak in ’t Veld (4x kandidatengroep, 3x bestuursgroep, 7x vierkamp). Ook Panc Vink behoort vrijwel vanaf het
begin tot de vaste deelnemers. Aanvankelijk als deelnemer aan de bestuursgroep, later
tweemaal aan de limietgroep en vierkamp en vanaf 2007 natuurlijk aan de Vink groep.
Met Jan Evengroen had De IJssel in 2000 een eigen winnaar. Ook de podiumplaatsen in
2002 (3e), 2007 (2e) en 2008 (3e) behaalde hij als lid van De IJssel. Zowel 1998, 2009 als
in 2010 was hij lid van Messemaker 1847. Tweede plaatsen waren er voor Theo van Herk
in 2002 en voor Samir Akrawi in 2008.
Voor de organisatie van het toernooi werd in 1996 een commissie ingesteld bestaande uit Aad en Mick van den Berg, Ronald Mandersloot en Gerard van der Wouden met vanaf 2003
Frank van de Pavoordt in de plaats van Mick van den Berg.
Na het afhaken van Ronald Mandersloot (2005) en Frank van
de Pavoordt berust de organisatie bij de nog twee resterende
commissieleden.
Uitgangspunt is dat de financiering, omdat het toernooi geen
algemene ledenactiviteit is, niet ten laste mag komen van de
contributie-inkomsten. Te meer ook omdat voor de top vijf
geldprijzen beschikbaar worden gesteld. Het toernooi draait
dus op externe inkomsten (sponsor). De organisatoren kiezen
en benaderen de deelnemers voor de invitatiegroep en contactpersonen bij de vier verenigingen zorgen voor de overige
deelnemers. Zaken die geregeld moeten worden zijn een toernooiaffiche, het programma, de zaalaankleding (toernooitabellen), de prijzen, publiciteit, speelmateriaal en wedstrijdleiding.
Inmiddels een vast draaiboek met vooral veel secretariaatswerk, waarbij Tini van den Berg onmisbare hulp levert.
In Moordrecht kreeg het toernooi al snel het kenmerk van een
belangrijke sportgebeurtenis. Reden genoeg voor de voor
sportzaken verantwoordelijke wethouder, en eenmaal zelfs de
burgemeester, om de officiële opening te verrichten. Dat
waren Gerrit Hakkesteegt (1998), burgemeester Riny van der
Bie (1999), Fieke Korten (2000), Gea Gravenstein (2007) en
natuurlijk, de man die in IJsselkringen de titel wethouder schaDe toernooiaffiches van 1996 tot en met 2004
ken kreeg, Ron Gast (2001 t/m 2006, 2008, 2009). Vanaf 2010
toen Moordrecht als gemeente is opgegaan in de nieuwe gemeente Zuidplas, werd dit een
taak van de nieuwe wethouder sportzaken Jan Verbeek en vanwege verhindering in 2013
Arjen Hazelebach.
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Ruim baan voor gasten op het
invitatie/gezelligheidstoernooi
Het was een suggestie van Mick van den Berg op de ledenvergadering aan het begin van
het seizoen 1990/91: een toernooi waaraan elk lid met een gast deelneemt. Het kwam datzelfde jaar nog op het programma, het invitatietoernooi was geboren. Aanvankelijk met weinig succes. Natuurlijk was het meebrengen van een gast geen verplichting, maar voor veel
leden was dit toch rem en zij verschenen in het geheel niet. Het lukte wisselende organisatoren, met hoofdrollen voor Hans Noordam en Gerard van der Wouden, niet om ondanks
een extra prijzenfonds, waarvoor clubsponsor Bouwbedrijf Vink & Zn garant stond, en ludieke speelvormen (verplichte beginstellingen, afwijkende beginstellingen, gongwedstrijden) of speciale
programmaboekjes, de animo te vergroten.
Vanaf 2002/03 werd het toernooi van het eind van het seizoen
verschoven naar de kerstvakantie. Dat bleek een goede
greep. De organisatie kwam vast in handen van Mick van den
Berg en Gerard van der Wouden. Met extra wervingsactiviteiten werd het aantal externe deelnemers opgeschroefd.
Bovendien bleek de combinatie met deelname van jeugdschaakleden een succes. In plaats van invitatietoernooi werd
het nu invitatie/gezelligheidstoernooi. De deelname liep flink
op met als record 49 deelnemers in 2010/11. Vanaf 2004/05
dan ook geen strijd meer tussen duo’s maar tussen door de
organisatoren samengestelde trio’s. Ook een vaste toernooivorm, vijf minuten durende snelschaakpartijtjes.
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IJsselschaak al 25 jaar een
bindende factor
Vele jaren deed De IJssel het zonder clubblad. Vanaf 1974 waren er wel, door de secretaris
samengestelde, onregelmatig verschijnende schaakberichten, meer niet. In 1985 gingen er
echter stemmen op om ook bij De IJssel een clubblad op poten te zetten. Op de ledenvergadering bij aanvang van het seizoen 1985/86 werd daartoe besloten. Frans Dubois en Ronald Mandersloot waren de motoren achter de eerste edities. De opmaak en vormgeving en
vermenigvuldiging van die eerste nummers werd verzorgd door Frans die daarvoor kon beschikken over een stencilmachine van de basisschool waar hij werkte. Zijn echtgenote
zorgde voor een groot deel van het typewerk.
Het eerste nummer telde twintig pagina’s A5-formaat plus een omslag met tekst op de binnenzijde. ‘Een eigen clubblad daar had zelfs een eenvoudige voorzitter niet van gedroomd.
Worden we nu een echte club?’, schreef Panc Vink in het voorwoord. Over de naam was
men het snel eens, IJsselschaak werd het en is het altijd gebleven. De kwaliteit was nog
niet om over naar huis te schrijven en om die reden werd op de ledenvergadering bij aanvang van het seizoen 87/88 besloten tot instelling van een redactiecommissie bestaande uit
Mick van den Berg, Ronald Mandersloot en Ko Scheepers. Het formaat wijzigde naar A4 en
de vermenigvuldiging via kopiëren verving het stencilwerk. Het experimentele stadium was
daarmee achter de rug en in oktober 1988 verscheen het eerste officiële nummer tevens jubileumnummer ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. De redactie had inmiddels versterking gekregen van Hans Noordam die de eindredactie voor zijn rekening nam. Vanaf die tijd
floreerde het clubblad met in die jaren, naast tekenwerk van Hans, onder ander veel bijdragen van Ko en Ronald onder de naam ‘De IJssel (s)lopers’ of ‘Ronald&Co’.
De samenstelling van de redactiecommissie wisselde in de loop der jaren. De belangrijkste
was in 1994 toen Aad van den Berg de eindredactie overnam van Hans Noordam. In de
commissie hadden Frans Dubois en Gerard van der Wouden inmiddels de plaatsen ingenomen van Mick van den Berg, Ronald Mandersloot en Ko Scheepers. In 1996 hield ook Hans
Noordam het voor gezien. In 1997 werd de redactiecommissie opgeheven. Aad van den
Berg werd eindredacteur en zijn echtgenote Tini zorgde voor de vormgeving.
Die vormgeving gaf in 2003 de doorslag bij de toekenning van de derde prijs (50 euro) in de
door het KNSB-orgaan SchaakMagazine uitgeschreven wedstrijd voor het beste clubblad
van het jaar waaraan door vijftig clubbladen werd deelgenomen. ‘Dat je niet per se een grote
club hoeft te hebben om een goed blad te kunnen maken bewees de derde plaats van IJsselschaak uit Moordrecht. Ook dit blad toont aan dat goede vormgeving een heleboel doet’,
aldus het oordeel van de jury.
Wellicht vanwege deze prijs verzocht de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag kort daarna om
IJsselschaak in hun schaakcollectie te mogen opnemen en sindsdien staan zij op de verzendlijst en is de volledige collectie van IJsselschaak ook daar voor belangstellenden in te zien.
Dankzij het voortschrijden van de techniek werd de productie in de loop de jaren heel wat
eenvoudiger dan in de beginjaren. Het opnemen van diagrammen werd gemakkelijker en
ook het aantal foto’s, aanvankelijk nog summier aanwezig, nam toe.
‘Het landwijntje van Frans en mij is veranderd in bruisende champagne’ schreef Ronald
Mandersloot ter gelegenheid van het verschijnen van nummer 50 in april 2001. Inmiddels
staat nummer 100 in de steigers. In november 2013 is het zover, een nieuwe mijlpaal in de
historie van IJsselschaak.
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De lustrumfeesten
Het vijf jarig bestaan in 1968 vond het toenmalig bestuur nog geen reden om feest te vieren. Vijf jaar
later werd de feestvlag echter wel gehesen. In De Zespunt, wat vele jaren later de vaste clublocatie
van De IJssel zou worden, werd dit op 8 september 1973 gevierd met een simultaanwedstrijd tegen internationaal meester Kick Langeweg. De deelnemers moesten daar wel 2,50 gulden voor betalen,
maar voor dames was het gratis. Burgemeester Vermaat was present voor de
eerste zet. Na vier uur spelen was het gedaan en was Anton Reijngoudt de
enige van de 38 deelnemers die met een halve punt huiswaarts ging.
Het derde lustrum werd gevierd met een simultaanwedstrijd in Het Posthuis
tegen Hein Donner op 21 april 1978. Na de openingszet door burgemeester
Bandell had Donner slechts twee uur nodig om de klus te klaren. Van de 35
partijen werden er 32 door hem gewonnen en driemaal werd het remise
(Berghout, Eekhof, de Knegt). ‘Makkie’ voor Donner aldus een krantenkop.
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan was er op 10 december 1983 in Het
Posthuis een rapidtoernooi voor clubviertallen met als deelnemers, naast De
IJssel, de verenigingen Gouda Bloemendaal, Moerkapelle, Reeuwijk, WSV uit
Waddinxveen, Zevenhui¬zen en voorts een team van sponsor Bouwbedrijf
Donner in actie tegen vlnr Piet van Hees, Henk KolVink & Zn uit Moordrecht. Winnaar werd het eerste team van Moerkapelle,
hoff en Rien Duine.
Reeuwijk 1 werd tweede en het eerste team van De IJssel bestaande uit Mick van den Berg, Ronald
Mandersloot, Gijsbert Wolvers en Rien Duine eindigde als derde.
‘Groot schaakfestijn bij 25 jarig bestaan’ kopte de Moordrechtse Koerier ter
gelegenheid van de jubileumviering op 8 oktober 1988. Vrijwel alle verenigingen uit de regio Gouda gaven met een of twee teams acte de présence op het
jubileum rapidtoernooi in Het Posthuis. Het viertal van Moerkapelle (Dick Bac,
Ben van Geffen, Gerard van Ommeren, Wim Vroegindeweij) werd eerste vóór
Messemaker en Reeuwijk. Na afloop was er een feestelijke receptie waar
voorzitter Panc Vink de felicitaties in ontvangst kon nemen van het gemeentebestuur (wethouder Tober), de Rotterdamse Schaakbond (secretaris Rein
Dijk) en buurverenigingen.
Op 25 september 1993 werd in Het Posthuis het zesde lustrum gevierd met
opnieuw een viertallen regiotoernooi met teams van Messemaker uit Gouda,
Moerkapelle, Nieuwerkerk a/d IJssel, Schoonhoven, WSV uit Waddinxveen en
natuurlijk van De IJssel zelf. Winnaar werd het team van Moerkapelle, De IJssel (Jan Evengroen, Frank van de Pavoordt, Mick van den Berg, Ad Multem) werd tweede en Messemaker derde. Daarnaast was er een geanimeerd schaakcafé met o.a. een demonstratie van ‘schaken
en computers’. Ook verscheen er een speciaal jubileumnummer van het clubblad.
Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan verscheen een jubileumboekje en vond op 3 oktober 1998 in
Het Posthuis de viering van dit zevende lustrum plaats met als hoofdmoot een rapidschaaktoernooi
tussen viertallen van schaakverenigingen uit de regio t.w. Messemaker 1847, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Schoonhoven, Moerkapelle, Waddinxveen en natuurlijk De IJssel zelf. Winnaar werd het team van
Moerkapelle bestaande uit Dick Bac, Ben van Geffen, Hugo en Jesse van Elteren. Messemaker 1847
werd tweede en Nieuwerkerk a/d IJssel eindigde als derde. Daarnaast was er een schaakquiz en konden belangstellenden via een computer ter plaatse edities van IJsselschaak bekijken.
Veel activiteiten rond het veertig jarig bestaan. Op 25 september 2003 was er een jubileumtoernooi met
deelname van regioviertallen en teams van leden en oud-leden. Sterke buur Messemaker 1847 was
ook hier de sterkste. Daarnaast was er een nipt verloren challengerwedstrijd van het eerste team van
De IJssel als uitdager tegen beloftes uit Leiderdorp. Voorts een straten- en bedrijventoernooi, met natuurlijk clubsponsor Bouwbedrijf Frans Vink & Zn als winnaar, en een ouder-kindtoernooi. Het gehele
seizoen door was er een e-mailtoernooi waarin De IJssel sterker bleek dan de buurverenigingen Messemaker 1847, Moerkapelle en Nieuwerkerk a/d IJssel.
Het 9e lustrum werd gevierd met een simultaanwedstrijd voor jeugd en senioren tegen Hans Böhm op maandag 15 september 2008. In een kloksimultaan
dolven 15 van de17 jeugdleden het onderspit. Alleen Lotte van der Wouden
en Anneloes Keijzer sleepten een remise in de wacht. In de avondsessie
tegen 30 senioren en 5 junioren had de simultaangever het beduidend zwaarder. Naast 22 overwinningen boekte hij 10 remises en 3 nederlagen. Winst
was er voor Pim te Lintelo, Henk-Jan Evengroen en Jeroen Eijgelaar.
Ter omlijsting van het 45 jarig bestaan trad De IJssel daarnaast op 4 april
2009 op als gastheer voor het RSB snelschaakkampioenschap voor verenigingsteams 2009. Onder de 25 deelnemende viertallen vier teams van De IJssel. Met een eerste plaats in groep B (speelsterkte 1e en 2e klasse RSB)
boekte het team bestaande uit Léon Jacobse, Pim te Lintelo, Hans Lodeweges en Samir Akrawi hiervan het beste resultaat.
Böhm aan zet tegen de jeugd van De IJssel.

36

De historie van De IJssel in jaartallen
1963
1966
1971
1973

1974
1975
1976
1978
1979
1981
1983
1985
1986
1988
1989

1990
1991
1992
1993
1996
1997
1998

1999

2000

2001
2002

2003

2004

2005

Oprichting De IJssel.
Eerste toernooi om de Zilveren Dame komt op het programma.
Aansluiting bij RSB en start deelname RSB-competitie.
Clubavond van woensdag- naar maandagavond.
Voor het eerst met schaakkraam op de luilakmarkt.
Viering 10 jarig bestaan met simultaan tegen IM Kick Langeweg.
Start deelname tweede team aan RSB-competitie
Vaststelling officiële statuten en huishoudelijke reglement.
Start jeugdschaakafdeling
Wim Nieuwerf na 13 jaar bestuurslid, waarvan 10 jaar voorzitter, benoemd tot
erelid.
Nieuwe schaaklocatie: Van De Genestethuis naar Het Posthuis.
Eerste koningsdiploma in Moordrecht voor jeugdschaker Dik Filé.
Viering derde lustrum met simultaan tegen GM Hein Donner.
Penningmeester Henk de Wee benoemd tot erelid.
Eerste kampioenschap De IJssel 1, promotie naar 2e klasse RSB.
Viering vierde lustrum met rapidtoernooi voor clubviertallen uit de Zuidplas regio.
Clubblad doet zijn intrede.
Schaakstand van luilakmarkt naar braderie.
Jubileum rapidtoernooi ter gelegenheid 25-jarig bestaan.
Eerste team bereikt voor het eerst de 1e klasse RSB.
Start deelname derde team aan RSB competitie.
Eerste kampioenschap De IJssel 2 (4e klasse RSB).
Eerste invitatie/gezelligheidstoernooi.
Invoering rookregels.
Verlies in de finale om de RSB-beker tegen Barendrecht.
Viering zesde lustrum met viertallen regiotoernooi.
Mick van den Berg voor de 9e maal clubkampioen.
Eerste Zuidplas Top 12-toernooi.
De IJssel met website op internet.
Aad van den Berg, eerste lid met 200 RSB-wedstrijden voor De IJssel.
Herstart jeugdschaak.
Viering 35-jarig jubileum met regiorapidtoernooi.
Digitale klok doet zijn intrede.
Hoofdprijs voor schaakkraam op sportpromotiemarkt tijdens braderie.
De IJssel nummer twee bij verkiezing sportploeg van het jaar in Moordrecht.
De IJssel per notariële akte ‘Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’.
Start twee jarig optreden vierde team in RSB-competitie.
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn wordt sponsor Zuidplas Top 12-toernooi
Panc Vink na 25 jaar voorzitterschap benoemd tot erelid.
Gebouw De Zuidplas wordt nieuwe schaaklocatie.
Jan Evengroen sportman van het jaar in Moordrecht.
De IJssel 2 kampioen en voor het eerst naar de 2e klasse RSB.
Kampioenschap De IJssel 4.
IJsselschaak nummer 50 rolt van de pers.
Jeugdsimultaan door mentaal gehandicapte Karin Pruijsers.
IJsclubgebouw nieuwe schaaklocatie.
Henk-Jan Evengroen kampioen RSB D- en F-jeugd.
Henk-Jan Evengroen winnaar Zuidplas -vd Speld jeugdcompetitie.
200x RSB voor Panc Vink.
Derde prijs voor IJsselschaak in landelijke wedstrijd (KNSB) voor clubbladen.
Mick van den Berg benoemd tot erelid.
De IJssel 1 naar promotieklasse RSB.
Viering 40-jarig jubileum: regiotoernooi, e-mailtoernooi, jubileumboekje en
straten- en bedrijventoenooi.
Henk-Jan Evengroen kampioen RSB E-jeugd.
Eerste kampioenschap De IJssel 3.
Henk-Jan Evengroen kampioen RSB D-jeugd.
De Zespunt wordt nieuwe schaaklocatie.
Mick van den Berg en Frans Dubois 200x RSB.
De IJssel organiseert Moordrechtse eerste en enige schoolschaaktoernooi.
Eerste team mist promotie naar landelijke competitie door verlies in laatste wedstrijd.
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2006

2007

2008

2010
2011
2012
2013

Aad van den Berg krijgt Koninklijke onderscheiding voor 40-jarig bestuurslidmaatschap en wordt gelijktijdig benoemd tot erelid.
200x RSB voor Rien Duine.
Henk-Jan Evengroen kampioen RSB B-jeugd.
Op initiatief van De IJssel start de RSB met viertallencompetitie.
Jan Evengroen voor de 7e maal op rij en 9e maal in totaal clubkampioen.
Henk-Jan Evengroen kampioen RSB B-jeugd.
Viering 45 jarig jubileum met simultaan tegen IM Hans Böhm.
Eerste plaats voor De IJssel op RSB snelschaakkampioenschap in Moordrecht.
200x RSB voor Leen Boonstra.
Viertal eerste in viertallencompetitie.
Aad van den Berg, eerste lid met 300 RSB-wedstrijden voor De IJssel.
Ledenaantal bereikt recordhoogte: 30 senioren en 29 jeugdleden.
200x RSB voor Ronald Mandersloot.
Viering 50 jarig jubileum.
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