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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-38358059 

Voorzitter : Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,
2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058
e-mail: frankvandepavoordt@hotmail.com

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

Penningmeester : Aad van der Meer, Einsteinstraat 3, 
2871 KW Schoonhoven, tel. 0182-382560
e-mail:awvdmeer@zonnet.nl

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

Wedstrijdleider : Léon Jacobse, Begoniaveld 49, 
extern 2914 PB Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180-318941

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : Casper de Pijper, Fazantendraaf 12,
2841 NG Moordrecht, tel. 0182-374473
e-mail: casperdepijper@icloud.com

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

Contributies : senioren € 130,--
jeugd 
(t/m 20 jaar) € 55,--
donateurs € 25,--

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

Banknummer : NL65INGB0003480859 t.n.v. Schaakvereniging 
De IJssel, Moordrecht

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

derde clubtitel voor Léon Jacobse

weer een nieuwe jeugdkampioen

pim te lintelo sterkste snelschaker op
slotavond. 

henk-jan evengroen weer de sterkste
in toernooi om de zilveren dame

jan evengroen voor de vierde maal
winnaar van het panc vink zuidplas
top 12 schaaktoernooi

duo frank visser/neal twigt winnaars
doorgeefschaak

25 vragen aan.....

de ijssel V3 van kampioenskandidaat
naar middenmoot

wisselvallig seizoen voor de ijssel V2

probleemstellingen uit de oude doos

ratingontwikkeling 2016-2017

uit de media

2

I J s s e l s c h a a k  11 5
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Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Aad van der Meer en Frank van de Pavoordt

Bij de voorplaat:

De enige nederlaag van de winnaar
van het Panc Vink Zuidplas Top 12-
toernooi Jan Evengroen. Veel toekij-
kers waren getuige van de winst van
de clubkampioen van De IJssel Léon
Jacobse.



Het laatste nummer van het schaak-
seizoen 2016/17 is rijkelijk gevuld met
toernooinieuws. Het Panc Vink Zuid-
plas Top 12-toernooi was evenals de
21 voorgaande edities weer een groot
succes. Veel tevredenheid bij de 69
deelnemers uit de Zuidplasregio, een
evenaring van het deelnemersrecord.
Een spannende finale met een oud-
winnaar die na 8 jaar opnieuw aan het
langste eind trok. In dit nummer de re-
sultaten in alle groepen. De hoofdrol-
spelers van dit toernooi speelden ook
de eerste viool in het 52e toernooi om
de Zilveren Dame. Hier won de titel-
verdediger wel, zijn derde zege op rij.
Het Hoekveld kreeg wel een nieuwe
winnaar. Een verslag van de laatste
drie ronden en de eindstand. Een
derde toernooi betreft het k.o.-beker-
toernooi. Hier trok de Hoekveldwinnaar
eveneens aan het langste eind. Twee
oud-winnaars sneuvelden in de in de
kwart- en halve finale. Aandacht is er
tenslotte ook voor het SV Nieuwerkerk
rapidtoernooi, volgens de plaatselijke
schaakclub het gezelligste toernooi
van de regio, waar de clubkampioen
van De IJssel aan het langste eind
trok.
Voorts nog een staartje bondscompeti-
tie. De twee laagste viertallen konden
het succes van vorig seizoen niet pro-
longeren. Een verslag van de laatste
wapenfeiten en de eindresultaten. Na
afloop van de bondscompetitie ook
weer een nieuwe historische ranglijst
met betrekking tot de deelname in de
loop der jaren. Volgend seizoen kan de
grens van duizend teamwedstrijden
worden overschreden. Twee leden
waren in meer dan driehonderd wed-
strijden van de partij en dat kunnen er
volgend seizoen vier worden. 

De clubkampioen prolongeerde zijn
clubtitel. Met minder overmacht als
vorig seizoen. Het werd nog een span-
nend competitieslot, aldus het verslag.
Na een jaar zonder, nu ook weer een
jeugdkampioen. Met grote overmacht,
dat belooft wat voor de toekomst.  
Zoals al een aantal jaren gaat in IJs-
selschaak in het laatste nummer ook
het zoeklicht op de ratingontwikkeling.
Een overzicht van wie punten ver-
diende en wie er punten verspeelde.
De hoogst genoteerde speler bij De
IJssel is nummer 1675 op de nationale
ratinglijst en bij de RSB zijn er nog
ruim 200 met een hogere rating. De
cijfers illustreren een al maar toene-
mende vergrijzing bij de schaaksport in
Nederland.
Er werd ook weer vooruit gekeken
naar het komende seizoen. Dat ge-
beurde dan aan de vergadertafels. Het
wordt het laatste seizoen waarin je uit
de RSB competitie kan promoveren
naar de landelijke competitie. Bij de
RSB was niet iedereen hier voor, maar
zoals altijd beslist de meerderheid en
die was er niet op tegen. Dat was ook
het geval later in de Bondsraad. Bij De
IJssel werden de wensen genoteerd
voor het komende seizoen. Van beide
vergaderingen een impressie.   
In een speciale bijdrage van de voor-
zitter 25 vragen aan zijn voorganger.
Voorts leverde hij voor de liefhebbers
een aantal schaakproblemen om op te
lossen in de strandstoel, zonder com-
puter natuurlijk. En als aandachtig toe-
schouwer doet hij verslag van het
doorgeefschaak. 
Tot slot de rubriek uit de media met
o.a. aandacht voor het sterkste
schaakland, de oudste schaakclub, het
speeltempo, Giri en de remises, een

schaakfamilie, de FIDE president op
non-actief, de verjonging van de we-
reldschaaktop en een nieuwe KNSB
website.
Het nieuwe schaakseizoen start op
maandag 28 augustus met de leden-
vergadering waar het programma voor
het komende seizoen wordt vastge-
steld. Een week later, op 4 september
start het jeugdschaak en begint  ook
de clubcompetitie. Op zaterdag 9 sep-
tember kan iedereen weer aanschui-
ven bij de schaakkraam op de
jaarmarkt in Moordrecht. 
IJsselschaak 116 zal naar verwachting
in november verschijnen. Bijdragen
hiervoor zijn als altijd van harte wel-
kom, graag vóór 15 oktober. De redac-
tie wenst alle lezers veel leesplezier
met dit nummer of de kleureneditie op
de website en een prettige vakantie!
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van de redactie

van de voorzitter

Inmiddels is het schaakseizoen afge-

rond, alle toernooi- en prijswinnaars zijn

bekend. We kijken terug op een mooi

schaakseizoen, we hebben nieuwe leden

mogen begroeten en hopelijk voelen zij

zich bij ons thuis. Helaas gaan er ook

weer schakers stoppen of verhuizen. Wij

wensen hen een mooie tijd bij hun

nieuwe schaakvereniging, andere hobby

of tijdsbesteding toe. Sommige van jullie

hebben hun vakantie reeds genoten, an-

dere gaan de komende maanden of in

het najaar. Ik wens iedereen een fijne va-

kantie toe. Mocht u een speciale schaak-

vakantie-ervaring met ons willen delen

schroom dan niet deze aan ons te stu-

ren. Denk aan een schaaktoernooi dat is

bezocht, een schilderij met een schaak-

link, het kan van alles zijn. Fijne dagen,

tot 28 augustus. (Frank)



Lange tijd leek Lèon Jacobse onbe-
dreigd op weg naar prolongatie van
zijn clubtitel. Tijdens de laatste periode
kreeg hij echter concurrentie van Ge-
rard van der Wouden. Die klopte hem
in de onderlinge partij en nam zelfs de
koppositie van hem over. Na nederla-
gen van Gerard tegen Ad de Veld en
Frank van de Pavoordt heroverde
Lèon de koppositie weer en daarmee
was zijn derde clubtitel een feit. Forse
progressie was er voor Hans Lodewe-
ges. Dankzij enkele prima uitslagen
klom hij van de achtste naar de derde
plaats. Frank van de Pavoordt, Ad de
Veld en Wim Mulder handhaafden hun
posities in de kopgroep. Dat gold
eveneens voor Sjaak in ’t Veld die
waarschijnlijk zijn beste competitiere-
sultaat ooit boekte. Frank Visser hield
na nog een vierde nederlaag, ditmaal

tegen Rien Duine, zijn competitiedeel-
name voor gezien. Voor Rien net vol-
doende om hem op de ranglijst te
passeren. De top tien wordt afgesloten
met Aad van den Berg die in zijn laat-
ste competitiepartij door de clubkampi-
oen hardhandig werd afgeserveerd
(zie partij). 
In de middengroep weinig verschuivin-
gen. Deels veroorzaakt door beperkte
deelname en deels door vijftig pro-
centscores waarmee je weinig rang-
lijstwinst boekt. Dat laatste was het
geval bij Leen Boonstra en Aad van
der Meer. Die score zat er voor Teus
Boere ditmaal niet in, maar deson-
danks handhaafde hij zich als nummer
dertien. Mick van den Berg, geplaagd
door gezondheidsproblemen, zakte
met twee nullen nog verder op de
ranglijst. Voor Casper de Pijper waren

er dankzij zijn 4 uit 6 nog twee plaat-
sen winst. Dit in tegenstelling tot Ste-
fan Lipschart die ondanks zijn 2½ uit 4
geen ranglijstwinst boekte.
In de staartgroep, vanaf plaats twintig,
was Wouter Schmahl van degenen die
regelmatig in actie kwamen met 3 uit 4
‘the best of the rest’. Weinig eer was er
voor Peter de Jong en Bastiaan Riet-
veld, zij  fungeerden als puntenleve-
rancier nu Irina Roman vanwege
gezondheidsproblemen niet van de
partij was. 
Winnaars van de vierde periodetitels:
Lèon Jacobse (A), Gerard van der
Wouden (B), Sjaak in ’t Veld (C) en
Casper de Pijper (D). 

Hieronder de eindstand met de resul-
taten vanaf ronde 23.
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derde clubtitel voor lèon jacobse

gr resultaten ronde 23 t/m 28 na avc gt club waarde totaal

rating cijfer

1 Léon Jacobse (LJ) A GW 0, AV 1, HL ½, AB 1, WM ½ 1x* 1838 80 1466

2 Gerard vd Wouden (GW) B FV 1, LJ 1, WM 1, AV 0, FP 0 2x** 1758 72 1397

3 Hans Lodeweges (HL) A WM 1, SV 1, LJ ½, FP ½ 2x* 1784 75 1351

4 Frank vd Pavoordt (FP) A SV ½, GW 1, HL ½ 3x** 1770 73 1339

5 Ad de Veld (AV) B LJ 0, GW 1, LB 1 3x 1751 71 1287

6 Wim Mulder (WM) A HL 0, GW 0, SV ½, LJ ½ 2x** 1704 67 1240

7 Sjaak in 't Veld (SV) C AB ½, HL 0, LB ½, FP ½, WM ½, TB 1 1665 64 1209

8 Rien Duine (RD) B LB ½, TB 1, FV 1 3x* 1654 63 1156

9 Frank Visser (FV) A RD 0 5x** 1645 62 1153

10 Aad vd Berg (AB) B SV ½ , CP 1. LJ 0 2x 1x 1622 60 1140

11 Arie Macdaniël sr (AMsr) C TB ½ 5x 1586 57 994

12 Leen Boonstra (LB) B RD ½, MB 1, SV ½, AvM ½, AV 0 1x 1548 54 990

13 Teus Boere (TB) C SL 1, RD 0, AMsr ½, CP ½, AvM 0, SV 0 1x 1460 48 928

14 Arie Macdaniël jr (AMjr) B BR 1 5x 1515 52 917

15 Stefan Lipschart (SL) C TB 0, WS 1, MB 1, AvM ½ 1x 1x 1470 49 914

16 Casper de Pijper (CP) D AvM ½, BR 1, AB 0, PJ 1, TB ½, AvM 1 1x 1417 46 839

17 Aad vd Meer (AvM) C CP ½, LB ½, CP 0, TB 1, SL ½ 1x 1x 1400 44 835

18 Mick vd Berg (MB) A LB 0, SL 0 4x 1407 45 760

19 Lotte vd Wouden (LW) C 6x 1437 47 716

20 Frans Dubois (FD) D PJ 1 4x 1x 1340 41 698

21 Wouter Schmahl (WS) D PJ 1, BR 1, SL 0, TS 1 2x 1287 38 677

22 Ton van Smirren (TS) D BR 1, WS 0 3x 1x 1273 37 651

23 Neal Twigt (NT) D PJ 1, PK 1 4x 1250 36 576

24 Casper Kouwenhoven (CK) D 6x 1309 39 507

25 Peter de Jong (PJ) D WS 0, FD 0, NT 0, CP 0 2x 1055 28 457

26 Bastiaan Rietveld (BR) D CP 0, WS 0, TS 0, AMjr 0 1x 1x 926 23 431

27 Peter Koolmees (PK) D NT 0 5x 1094 29 355

28 Irina Roman (IR) D 6x 855 21 315

na=afwezig (* inclusief bye voor ko-bekercompetitie en inhalen ZD), avc= afwezig ivm RSB wedstrijden, gt=geen tegenstander. 

H e t  p o d i u m  v a n  d e  c l u b c o m p e t i t i e  2 0 1 6 / 2 0 1 7



Na het afhaken van de oudere generatie was er een jaar lang geen jeugdschaakcompetitie en dus ook geen jeugdkampi-
oen. Na eerst een jaar training van een nieuwe lichting kon dit seizoen ook de jeugdcompetitie weer worden opgestart.
Vanaf de eerste ronde ging Nick McPherson aan de leiding. Uiteindelijk verloor hij slechts twee van zijn veertien partijen.
Daarmee bleef hij nummer twee en drie, Alvoa Badri en Luna Twigt, ruim voor. David Knoop die de laatste ronde van de
nieuwe jeugdkampioen wist te winnen, eindigde als vierde. 
De volledige eindstand na 15 speelronden:

prt w r v score

1. Nick McPherson 14 12 0 2 318,0
2. Alivoa Badri 13 8 0 5 216,7
3. Luna Twigt 13 8 1 4 201,7
4. David Knoop 14 7 3 4 192,0
5. Ioan Palsgraaf 11 3 1 7 113,0
6. Carlijne Vervoort 9 5 2 2 105,0
7. Noraly Badri 13 1 3 9 60,0
9. Emma Boevèe 13 0 4 9 54,0

Bij de prijsuitreiking op 22 mei werd de kampioen gehuldigd en was er
voor alle deelnemers een prijs.
Met name dankzij inspanningen van jeugdschaakleider Casper de Pijper
is het jeugdschaak in Moordrecht weer op de kaart gezet. Zijn bijdrage
beperkte zich niet tot de clubavonden, ook als instructeur bij het 
schoolschaak in Moordrecht en de schaakcursus voor BRAinS van de 
gemeente Zuidplas droeg hij zijn steentje bij. (Aad)
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afstraffing door de clubkampioen

Op 14 mei stond de competitiewedstrijd tussen Lèon Jacobse en Aad van den Berg op het programma. Na 1.e4 c5
2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.Pf3 Pc6 wordt Aad door Lèon verrast met het hem onbekende 5.Pa3 en staat navolgende stel-
ling op het bord:

Aad speelt 5…e6 Er waren betere opties bv. Lg4, Lf5, Pf6 of e5, maar op zich niets aan de hand. 6.d4 cxd4? Maar nu
wel. Dit is niet goed, Ld7 of Dd8 waren de zetten die in aanmerking kwamen. 7.Pb5! Nu is zwart in ernstige problemen
en die worden na 7….Dd8? alleen maar groter. Ld6 is eigenlijk het enige wat nog niet direct tot verlies lijdt. 8.Lf4 e5
9.Pxe5 De7 10.De2 f6? 11.Pc7+ (1-0) (Aad)

weer een nieuwe jeugdkampioen

De nieuwe jeugdkampioen en zijn meester.



De meervoudige oud clubkampioen
van De IJssel, Pim te Lintdelo, was dit
seizoen maar sporadisch aanwezig op
de clubavond. Dat beperkte zich tot
een aantal thuiswedstrijden van De
IJssel 1. Op de slotavond op 26 juni

was hij er echter wel. Het schaaksei-
zoen 2016/17 werd op die dag, zoals
gebruikelijk, afgesloten met een snel-
schaakwedstrijd na de ledenvergade-
ring. In de eerste van de twee naar
sterkte ingedeelde groepen bleef Pim

de broers Jacobse een halfje voor. Nu
hij ook volgend seizoen niet meer uit-
komt voor De IJssel 1 zijn laatste tri-
omf bij De IJssel? In de tweede groep
was de eerste plaats met een honderd
procent score voor Aad van den Berg.
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pim te lintelo sterkste snel -

schaker op slotavond

De eindstand met de onderlinge resultaten:

groep A 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Pim te Lintelo x 1 1 ½ 1 1 ½ 1 6

2 Justin Jacobse 0 x ½ 1 1 1 1 1 5½

Leon Jacobse 0 ½ x 1 1 1 1 1 5½

4 Frank vd Pavoordt ½ 0 0 x ½ 1 ½ ½ 3

5 Wim Mulder 0 0 0 ½ x 1 1 ½ 3

6 Gerard vd Wouden 0 0 0 0 0 x 1 1 2

7 Sjaak in 't Veld ½ 0 0 ½ 0 0 x 1 2

8 Rien Duine 0 0 0 ½ ½ 0 0 x 1

groep B 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 Aad vd Berg x 1 1 1 1 1 1 6

2 Aad vd Meer 0 x 1 1 1 0 1 4

3 Stefan Lipchart 0 0 x 1 ½ 1 1 3½

4 Teus Boere 0 0 0 x 1 1 ½ 2½

5 Casper de Pijper 0 0 ½ 0 x 1 1 2½

6 Peter Koolmees 0 1 0 0 0 x 1 2

7 Ton van Smirren 0 0 0 ½ 0 0 x ½



Voor de derde achtereenvolgende keer
en de zesde in totaal werd Henk-Jan
Evengroen winnaar van het toernooi
om de Zilveren Dame. Daarmee is hij
nog geen recordhouder, dat is zijn
vader met acht toernooizeges. Voor de
14e maal gaat de Zilveren Dame tro-
fee dus naar huize Evengroen waar er
inmiddels een vaste plaats voor is in-
geruimd.
De basis voor de toernooiwinst werd
gelegd in het duel met zijn vader in de
vierde ronde waarin hij met 5-4 zege-
vierde. Het werd een mooi duel waarin
beiden voluit voor de winst gingen. In
de uurpartij een fraaie winst voor vader
Jan, maar in beide andere partijen trok
Henk-Jan aan het langste eind. Lèon
Jacobse, na drie ronden al op 9 pun-
ten achterstand, kon daardoor wat van
zijn achterstand goed maken. Tegen-
stander Dick Bac kon de uurpartij nog
met remise afsluiten, maar dolf bij het
snellere werk het onderspit, eindresul-
taat 7-2 voor Lèon. Een 9-0 winst was
er voor Ad de Veld tegen Rien Duine.
Daarbij had hij wel vrouwe Fortuna
aan zijn zijde met tijdsoverschrijding in
gewonnen positie en onnodig stukver-
lies door Rien. Winst was er eveneens

voor Justin Jacobse met een 5-4 zege
tegen Gerard van der Wouden. Verlies
van de uurpartij werd goedgemaakt
met winst van beide andere partijen. 
In de vijfde ronde kreeg Henk-Jan te
maken met Lèon. Nipte winst in de
uurpartij, een vlotte winst na een blun-
der van zijn tegenstander en verlies bij
het snelschaak zorgden voor een 7-2
zege. Daarmee waren de kansen voor
Lèon verkeken. Zijn achterstand liep
op tot 14 punten. De twee verlies-
punten van Henk-Jan betekenden wel
dat Jan hem weer op de ranglijst kon

passeren. Zover kwam het niet. Justin
gaf prima partij en snoepte hem met
remise in de rapidpartij en winst bij het
snelschaak 3½ punt af. Lèon werd op
de ranglijst achterhaald door Gerard
die met een 8-1 tegen Ad fors uit-
haalde. Ook Dick deed met een 9-0
tegen Rien weer mee om de prijzen. 
Henk-Jan had bij het ingaan van de
zesde ronde 2,5 punten voorsprong op
zijn vader Jan. Puntenverlies in die
laatste ronde kon hem dus duur
komen te staan. Dick was zijn tegen-
stander en die trakteerde hem in de
voorgaande editie op een nederlaag.
Al snel bleek dat dit er ditmaal niet in
zat. Henk-Jan was hem op alle fronten
de baas en zegevierde met 9-0. Met
de eveneens 9-0 van zijn vader tegen
een goed partijgevende Gerard bleef
het puntenverschil derhalve ongewij-
zigd. Lèon legde ook al met een 9-0
zege tegen Rien beslag op de derde
plaats. In het treffen tussen Ad en Jus-
tin trok Justin met 5-4 aan het langste
eind. Voor Ad net voldoende om hem
in het eindklassement voor te blijven.
Met de vierde en vijfde plaats behoor-
den zij tot de laatste prijswinnaars in
de Zilveren Damegroep. 
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henk-jan evengroen weer de sterkste in
toernooi om de zilveren dame

De eindstand in de finalegroep:

60 20 5 Totaal
min min min

1 Henk-Jan Evengroen 20 18 10 48
2 Jan Evengroen 24 13½ 8 45½
3 Léon Jacobse 12 15 9 36
4 Ad de Veld 16 7½ 6 29½
5 Justin Jacobse 8 10½ 10 28½
6 Gerard vd Wouden 16 6 5 27
7 Dick Bac 12 7½ 7 26½
8 Rien Duine 8 4½ 5 17½

In de tweede groep waar het ging om
de Hoekveldtrofee kregen de deelne-
mers uit de eerste drie ronden in de
vierde ronde gezelschap van de afval-
lers uit de eerste groep. Die konden in
deze vierde ronde ook nog eens niet
tegen elkaar uitkomen. Alleen bij het
duel tussen koploper Arie Macdaniël jr
en nummer twee Jan Blok was geen
afdaler uit groep een betrokken. Hier
een forse winst, 7½-1½ voor de koplo-
per. Mede door diverse verhinderingen
waren bij alle overige wedstrijden afda-
lers uit de eerste groep betrokken. Die
lieten weinig punten liggen, Casper de
Pijper pakte drie punten tegen Aad van
den Berg en Nanne Uitenbroek en Aad

van der Meer wonnen hun snelschaak-
partijtje tegen respectievelijk Mick van
den Berg en Jie-Ren Tjin A Lie. Twee
punten waren er ook voor Sjaak in t
Veld dankzij remise in zijn uurpartij
tegen Wim Mulder en een enkel punt
voor Ton van Smirren tegen Leen
Boonstra in een rapiddriekamp. Voorts
9-0 zeges voor Frank Visser tegen Arie
Macdaniël sr, voor Hans Lodeweges
tegen Frank Penders, voor Ike Tjin A
Lie tegen Wouter Schmahl en voor
Barry de Graaf in de rapiddriekamp.  
Dat alles resulteerde in een stand
waarin Arie jr met 6 punten voorsprong
op Frank (V) aan de leiding ging. In de
vijfde ronde troffen zij elkaar en na een

9-0 zege van Frank waren de rollen
omgedraaid. Dankzij scores van 7½-
1½ van Stefan en Ike tegen respectie-
velijk Jan en Wim rukten zij op naar de
plaatsen drie en vier. Er waren meer
forse winstpartijen in deze ronde, 9-0
voor Aad (vdM) tegen Bastiaan Riet-
veld, 7½-1½ voor Barry tegen Sjaak
en voor Jie tegen Casper, 7-2 voor
Nanne tegen Frank (P) en voor Ton
tegen Peter Koolmees. Teus won nipt,
met 5-4, van Neal Twigt. 
Met drie punten voorsprong op Arie jr
was Frank (V) in de zesde ronde nog
niet zeker van de eindzege. Dat was
wel het geval toen zijn concurrent het
liet afweten en met hem nog zeven (!)



andere kanshebbers voor de eerste vijf
plaatsen. Het 4-5 verlies tegen Wim
deerde hem dan ook niet. Dankzij een
7-2 winst tegen Barry haalde Hans nog

net de vijfde plaats. Ook Arie, Stefan
en Ike, de nummers 2 t/m 4, behoor-
den ondanks hun afwezigheid toch
nog tot de prijswinnaars. De overige

laatste uitslagen in deze groep: Mick–
Neal 7-2, Aad (vdB)-Aad (vdM) 8-1,
Teus-Sjaak 5-4, Frank (P)-Peter de
Jong 6-3, Leen-Ton 9-0. (Aad)
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De eindstand in de Hoekveldgroep:

60 20 5 afw Totaal

min min min

1 Frank Visser 12 15 10 37
2 Arie Macdaniël jr 8 16½ 6 2 32½
3 Stefan Lipschart 12 7½ 6 4 29½
4 Ike Tjin A Lien 10 10½ 6 2 28½
5 Hans Lodeweges 14 9 3 2 28
6 Mick vd Berg 12 10½ 2 2 26½
7 Aad vd Berg 12 7½ 5 2 26½
8 Jan Blok 12 6 6 2 26
9 Wim Mulder 14 4½ 7 25½
10 Teus Boere 10 7½ 5 2 24½
11 Jie-Ren Tjin A Lie 8 10½ 4 2 24½
12 Nanne Uitenbroek 12 4½ 3 4 23½
13 Sjaak in 't Veld 10 9 4 23
14 Barry de Graaf 8 10½ 4 22½
15 Neal Twigt 8 6 8 0 22
16 Arie Macdaniël sr 6 9 3 4 22
17 Casper de Pijper 8 10½ 0 2 20½
18 Aad vd Meer 4 9 6 19
19 Frank Penders 8 3 8 19
20 Frank vd Pavoordt 6 4½ 0 6 16½
21 Leen Boonstra 6 6 2 2 16
22 Frans Dubois 4 4½ 1 6 15½
23 Wouter Schmahl 7 8 15
24 Peter de Jong 0 7½ 0 6 13½
25 Casper Kouwenhoven 4 1½ 1 6 12½
26 Ton van Smirren 2 8 2 12
27 Peter Koolmees 2 4½ 2 0 8½
28 Bastiaan Rietveld 0 6½ 0 0 6½

Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.



Nog vijf kanshebbers op de KO-beker
meldde IJsselschaak 114. Er moest toen
nog een kwartfinale worden gespeeld.
Titelverdediger Frank van de Pavoordt
trad daarin aan tegen Wim Mulder. Na
een spannend treffen trok Wim aan het
langste eind. Het spannende zat hem
vooral in de slotfase. Toen Wim een
kwaliteit wist te winnen leek hij de winst
gemakkelijk te kunnen binnenhalen.
Daarbij ging hij echter in de fout en
kwam er een eindspel met voor elk een
dame en voor Wim nog een pion op het
bord. Na omzichtig manoeuvreerwerk
om eeuwig schaak te vermijden lukte het
Wim om met die pion de overzijde te be-
reiken en daarmee de partijwinst. 
Ook in de halve finalepartij van Wim
tegen Gerard van der Wouden was het
spannend. Het mondde uit in een eind-

spel waarin Wim voor de winst ging met
loper en drie pionnen tegen Gerard met
loper en paard. Meer dan remise zat er
echter niet in. In de noodzakelijke beslis-
sende snelschaakpartijen trok Gerard
vervolgens aan het langste eind. In de
tweede halve finalepartij ging de winst

naar Frank
Visser. Tegenstander Hans Lodeweges
miste een combinatie die hem materiaal
kostte en gaf vervolgens gelijk op. 
In de finale was Gerard, de in goede
vorm verkerende nummer twee van de
clubcompetitie, licht favoriet. De partij
werd scherp opgezet en Gerard met wit
was duidelijk in zijn nopjes. Frank vond
echter de juiste verdediging en na ruil
van enkele stukken bood het loperpaar
hem in het eindspel kansen. De witte
stelling werd meer en meer onder druk
gezet en langzaam meer zeker werd de
winst binnen gehaald.
Bij de namen op de wisselbeker van de
winnaars van de sinds 2010 georgani-
seerde bekercompetitie prijkt vanaf dit
seizoen nu dus ook de naam van Frank
Visser. (Aad)
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frank visser bekerwinnaar 2017

léon jacobse nummer één in nieuwerkerk

Met een score van 6 uit 7 was Lèon
Jacobse op 17 juni in Nieuwerkerk a/d
IJssel de sterkste van de 56 deelne-
mers aan het SV Nieuwerkerk Rapid-
toernooi.  Martin Rensen (Onesimus),
die in de laatste ronde mede kansheb-
ber Bernard Evengroen aftroefde, wist
hetzelfde aantal punten te scoren
maar hij had een iets lagere TPR. Be-
slissend voor de eindzege van Lèon
was de winst tegen Rob Hopman Been
(1951) van de Bergen op Zoomse SV
die gezamenlijk met voormalig winnaar

Symon Algera (Voorschoten) en
Remko Moerkerken (Krimpen a/d IJs-
sel) beslag legde op de derde plaats
met 5,5 punt.
Ook Hans Lodeweges en Wim Mulder
waren van de partij. Hans werd met
3½ uit 6 (de laatste ronde speelde hij
niet mee) 29e en Wim eindigde als
42e met 2½ punten. Hij boekte wel
een mooie zege tegen de Nieuwer-
kerkse clubkampioen Rob Hoogland,
met 2009 de nummer twee op basis
van rating. (Aad)

In afwachting van de start. Wim en Léon
toekijkend bij het inschaken van de broers
Bernard en Marten Evengroen.

Zestien leden warenaan-
wezig op de ledenverga-
dering op 26 juni om met
hert betuur van gedach-
ten te wisselen over het
verloop van het afgelopen
seizoen cq wensen voor
het komende seizoen.
Punten die aan de orde
kwamen:

Clubcompetitie: Groepsamenstelling
tbv de periodeprijzen tussentijds aan-
passen dmv promotie/degradatie, uit-
slagen clubcompetitie opgeven voor
verwerking in rating.
KO-bekercompetitie: Loting kleur bij
ko-bekerwedstrijden voor aanvang partij.
Toernooi Zilveren Dame: Plaatsing

73e  ledenvergadering gewijd aan seizoensevaluatie

deelnemers bij ZD toernooi noodzake-
lijk? Alleen voor 1e en 2e ronde?
RSB-competitie: Meer viertallen tkv
achttal. 
Top12-toernooi: Inlassen pauze bij
jeugdgroep, meer assistentie voor
wedstrijdleiding. 
Invitatietoernooi: Meer publiciteit,
ander tijdstip?
Training senioren: Becommentarië-

ring toegezonden partijen continu-
eren, commentaar toegankelijk
maken via website (inloggen),
combineren met enkele trainings-
avonden (7-8). 
Doorgeefschaak: Positief, conti-
nueren.
Nieuwe activiteit: Omnischaak
Jeugdschaak: Jeugdleider teleur-

gesteld over belangstelling senioren bij
prijsuitreiking, jeugdleider niet meer be-
schikbaar voor BRAINS, geen extra in-
komsten meer via jeugdschaak, 
ondersteuning jeugdleider.

Door het bestuur zullen de genoemde
punten bij de opstelling van het pro-
gramma voor het nieuwe seizoen in
overweging worden genomen. (Aad)



De 22e editie van het Zuidplas Top 12-
toernooi, dat nu ter nagedachtenis aan
de overleden oud-voorzitter en erelid
van De IJssel het PANC VINK Top 12-
toernooi heet, vond dit jaar plaats op
zaterdag 13 mei in De Zespunt in
Moordrecht. De naamsverandering
was mede op verzoek van de sponsor,
Bouwbedrijf Frans Vink & Zn, die ook
dit jaar weer met een financiële bij-
drage het toernooi mogelijk maakte. 
De organisatiecommissie (Aad van
den Berg, Aad van der Meer, Gerard
van der Wouden en Frank van de Pa-
voordt) stuitte bij de voorbereiding op

de nodige problemen bij de samenstel-
ling van de invitatiegroep. Normaliter
bestaat het deelnemersveld voor deze
groep uit de titelverdediger, de vier
clubkampioenen, de winnaar van de
kandidatengroep van het voorgaande
jaar, de rapidkampioen van De IJssel
aangevuld met de beschikbare scha-
kers met de op dat moment hoogste
rating in het Zuidplasgebied. Een aan-
tal van de in aanmerking komende
deelnemers kon om uiteenlopende re-
denen echter niet van de partij zijn. De
clubkampioenen Hugo van Elteren
(Moerkapelle), Leon Willemen (SVN)

en Eduard Philipse (WSV), de winnaar
van de kandidatengroep 2016 Cees
Klein (SVN) en, op basis van rating,
Gerard Nieuwenkamp uit Nieuwerkerk
a/d IJssel, Dick Bac (Moerkapelle) en
Wim Hennink (WSV) waren allen ver-
hinderd. Daarvoor werden echter
waardige vervangers gevonden. Met
een gemiddelde rating van 1976 was
er  weinig sterkteverschil in vergelijk
met de 1962 van voorgaande editie. 
De nodige problemen waren er ook bij
de samenstelling van een jeugdgroep.
Het aantal jeugdleden bij de vier Zuid-
plasverenigingen is beperkt. De twee
voorgaande edities was een jeugd-
groep om die reden al mislukt. Mede
dankzij inspanningen van de diverse
jeugdleiders lukte het om op het laat-
ste moment toch nog een acceptabele
groep bij elkaar te krijgen. Nieuw dit
jaar was een juniorengroep (zestal)
voor de oudere jeugd. 
Geen problemen waren er bij de sa-
menstelling van de deelnemers aan de
kandidatengroep en de verenigings-
vierkamp. De contactpersonen bij de
Zuidplasverenigingen Kevin Bakker
(Moerkapelle) Nico Dannis (WSV),
Edo Pouwelse (SVN) en Aad van den
Berg voor De IJssel, hadden hun af-
vaardiging tijdig gereed.  
Zoals altijd zorgde Aad van den Berg
met echtgenote Tini vervolgens voor
de affiches, programma’s, persberich-
ten, scoreborden en infoborden met
toernooihistorie. 
De wedstrijdleiding bij de senioren was
dit jaar in handen van Aad van den
Berg en Frank van de Pavoordt. Daar
hadden zij het knap druk mee omdat
derde man Mick van den Berg op het
laatste moment vanwege ziekte moest
afhaken. Bij de jeugd was de leiding in
handen van Aad van der Meer en Ton
van Smirren en bij de Vink groep oud-
lid Ronald Mandersloot. Frank Ja-
cobse trad net als vorig jaar weer op
als toernooifotograaf.  
Jammer was dat de beheerder van De
Zespunt niet aanwezig kon zijn. Dat
leidde wel tot extra inspanningen bij de
zaalinrichting. Maar met name door
hulp van Teus Boere kwam alles toch
tijdig gereed. Gelukkig was de bedie-
ning wel geregeld, dus iedereen kon
van een natje en een droogje worden
voorzien.  
Na het startsein door wethouder Rik
van Woudenberg van de gemeente
Zuidplas bleek al snel dat naast titel-
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jan evengroen voor de vierde maal winnaar van
het PANC VINK zuidplas top 12 schaaktoernooi



verdediger Henk-Jan Evengroen ook
zijn vader Jan en de clubkampioen van
De IJssel, Lèon Jacobse tot de kans-
hebbers op de eerste plaats in de
invitatiegroep behoorden. Ditmaal
geen salonremise tussen vader en
zoon, maar een heuse strijd die door
Jan werd gewonnen. Na een tweede
verliespartij van Henk-Jan Evengroen
tegen Pim te Lintelo leken zijn titelkan-
sen verkeken. Wel boekte hij een ge-
lukkige winstpartij tegen Lèon,

waarmee hij de kansen voor zijn vader
vergrootte. Die verloor echter in de
voorlaatste ronde de onderlinge partij
en bleef daardoor zijn concurrent
slechts een halfje voor. Na een snelle
winst van Lèon was het resultaat van
de partij tussen Jan en de op de derde
plaats azende Jesse van Elteren be-
slissend voor de titel. Jan trok aan het
langste eind en werd daarmee voor de
vierde maal in de eenentwintig (!) edi-
ties waarin hij van de partij was de

beste schaker van de Zuidplasregio.
Ook in 1998, 2002 en 2009 was hij
toernooiwinnaar. Door het verlies van
Jesse ging de derde plaats naar Henk-
Jan. Dankzij winst tegen Pim te Lintelo
in de laatste partij bleef Gerard van
Ommeren hem in de eindrangschik-
king nog net voor. De derde deelnemer
van De IJssel, Frank Visser, had zijn
dag niet.  Het bleef bij een enkele zege
tegen Ronald Dannis en een halfje
tegen Pim. 
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Felicitaties van Henk-Jan voor Jan, de winnaar van het 
Evengroenenduel.

De hoofdrolspelers, Léon en Jan, bij de start van ronde 10.

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

1 Jan Evengroen (MM) x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

2 Léon Jacobse (IJ) 1 x 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 9½

3 Henk-Jan Evengroen (MM) 0 1 x ½ ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 7½

4 Jesse van Elteren (M) 0 0 ½ x ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 7

5 Gerard van Ommeren (M) 0 ½ ½ ½ x 1 ½ 0 ½ 1 1 1 6½

6 Pim te Lintelo (IJ) 0 0 1 0 0 x ½ 1 1 1 1 ½ 6

7 Rob Hoogland (N) 0 0 0 ½ ½ ½ x 0 ½ 1 ½ 1 4½

8 Tjerk Tinga (N) 0 0 0 0 ½ 0 ½ x 1 0 1 1 4

9 Ronald Dannis (W) 0 0 0 ½ 1 0 1 0 x 1 ½ 0 4

10 Wouter Vroegindeweij (M) 0 0 ½ 0 0 0 0 1 0 x 1 1 3½

11 Wilfried Graveland (N) 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 x 1 2

12 Frank Visser (IJ) 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 0 x 1½

Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Jan Evengroen (MM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10

2 Léon Jacobse (IJ) 1 2 3 4 5 6 6 7 7½ 8½ 9½

3 Henk-Jan Evengroen (MM) 1 2 3 3 4 4 5 5½ 6 6½ 7½

4 Jesse van Elteren (M) 1 1½ 2½ 3½ 3½ 4 5 5½ 6½ 7 7

5 Gerard van Ommeren (M) 1 1½ 2 2 3 3 3½ 4 4½ 5½ 6½

6 Pim te Lintelo (IJ) 1 1 1 1½ 2½ 3½ 4½ 5 5 6 6

7 Rob Hoogland (N) 0 ½ 1 1½ 1½ 2 3 3½ 3½ 4½ 4½

8 Tjerk Tinga (N) 0 ½ 1½ 2½ 3½ 3½ 4 4 4 4 4

9 Ronald Dannis (W) 0 ½ ½ 1½ 1½ 2 2 2 3 4 4

10 Wouter Vroegindeweij (M) 0 0 0 0 0 1 1 2 2½ 2½ 3½

11 Wilfried Graveland (N) 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 2 2 2

12 Frank Visser (IJ) 0 0 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1½



In de kandidatengroep met de door
de verenigingen aangewezen deelne-
mers ging de strijd om de eerste plaats
tussen Jeroen Eijgelaar van Nieuwer-
kerk a/d IJssel, Mart Jan Luteyn van
Moerkapelle en aanvankelijk ook Hans
Ranft van Nieuwerkerk a/d IJssel.
Ranft verloor echter zijn laatste vier
partijen en was daardoor uitgescha-
keld. Mart Jan verloor van Wim Mul-
der, uitkomend voor WSV, maar won

wel van Jeroen. Na nog een verlies-
partij van Jeroen, tegen Hans, kwam
de eindzege voor Mart Jan niet meer
in gevaar. Met winst in de laatste
ronde tegen Hans Lodeweges troefde
een sterk finishende Mulder hem nog
net af in de strijd om de derde plaats.
Gerard van der Wouden, na jaren als
wedstrijdleider nu weer eens als deel-
nemer van de partij, kwam daarvoor
een halfje te kort. 

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

1 Mart Jan Luteyn (M) x 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 9

2 Jeroen Eijgelaar (N) 0 x 1 0 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 8

3 Wim Mulder (W) 1 0 x 0 0 ½ 1 1 1 0 1 1 6½

4 Hans Ranft (N) 0 1 1 x 1 ½ ½ 0 0 0 1 1 6

5 Gerard vd Wouden (IJ) 0 0 1 0 x 1 ½ 0 ½ 1 1 1 6

6 Hans van Woudenberg (W) ½ 0 ½ ½ 0 x 0 1 ½ 1 1 1 6

7 Hans Lodeweges (IJ) 0 ½ 0 ½ ½ 1 x 1 ½ ½ ½ ½ 5½

8 Arjen Zuurmond (W) 0 ½ 0 1 1 0 0 x 1 ½ 0 0 4

9 Sjaak in 't Veld (IJ) ½ 0 0 1 ½ ½ ½ 0 x 1 0 0 4

10 Marcel de Haan (M) 0 0 1 1 0 0 ½ ½ 0 x 1 0 4

11 Kevin Bakker (M) 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 0 x 1 3½

12 Edo Pouwelse (N) 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 0 x 3½

.
Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mart Jan Luteyn (M) 1 2 3 3 4 5 6 7 7½ 8 9

2 Jeroen Eijgelaar (N) 1 2 3 3 4 5 5 5½ 6½ 7 8

3 Wim Mulder (W) 0 0 0 1 1½ 2½ 3½ 3½ 4½ 5½ 6½

4 Hans Ranft (N) 1 2 2½ 3½ 3½ 4½ 5 6 6 6 6

5 Gerard vd Wouden (IJ) 1 2 2½ 3 3 3 4 4 4 5 6

6 Hans van Woudenberg (W) 0 1 1½ 2½ 3 3½ 4½ 5½ 5½ 6 6

7 Hans Lodeweges (IJ) 0 ½ 1 2 2½ 3 3½ 4 5 5½ 5½

8 Arjen Zuurmond (W) 0 0 0 0 1 1 1 1½ 2½ 3 4

9 Sjaak in 't Veld (IJ) 0 ½ ½ 1 1 1½ 1½ 2½ 3 4 4

10 Marcel de Haan (M) 1 1 2 2 2½ 2½ 2½ 2½ 3½ 4 4

11 Kevin Bakker (M) 0 0 0 1 2 2½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3½

12 Edo Pouwelse (N) 1 1 2 2 2 2 2 2½ 2½ 2½ 3½
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Winnaar Mart Jan Luteyn (r) in actie tegen
Edo Pouwelse.

In de Vinkgroep streden familieleden
van de sponsor ook dit jaar om ‘de
beste Vink’. Naast de mannelijke Vin-
ken ditmaal voor het eerst ook twee
vrouwelijke Vinken, Astrid en Francis.
Vaste deelnemer Peter sr was met va-

kantie en voor het eerst niet van de
partij. 
De eerste plaats was hier voor Peter jr
die met 7½ punten de winnaar van
vorig jaar, Frits, een halfje voor bleef.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot

1 Peter Vink jr x 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7½

2 Frits Vink 1 x 0 1 0 1 1 1 1 1 7

3 Frans Vink jr 0 1 x ½ 1 ½ 0 1 1 1 6

4 Bauke Vink 0 0 ½ x 1 1 1 0 1 1 5½

5 Michel Vink 0 1 0 0 x 1 1 0 1 1 5

6 Bas Vink ½ 0 ½ 0 0 x 1 1 1 1 5

7 Francis Vink 0 0 1 0 0 0 x 1 1 1 4

8 Frans Vink sr 0 0 0 1 1 0 0 x 1 0 3

9 Astrid Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1

10 Henk Vink 0 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

Peter jr ‘de beste Vink’.



Na twee jaar afwezigheid was er dit
jaar ook weer een jeugdgroep. Hier
deelde Olivier Lipschart uit Moor-
drecht, die speelt bij Klim-Op in Ca-
pelle a-d IJssel, de lakens uit. Hij won
al zijn partijen en werd daardoor voor
een jaar de bezitter van de wisselbe-
ker. De broers Van der Haven van

WSV streden met William Lee van
Nieuwerkerk a/d IJssel om de twee an-
dere podiumplaatsen. Nick McPher-
son, de enige deelnemer van de
IJsseljeugd, deed het prima en ein-
digde bij zijn debuut in de midden-
moot.  Hieronder de eindstand met de
onderlinge resultaten:

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

1 Olivier Lipschart (KO) x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 Aron vd Haven (W) 0 x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9

3 William Lee (N) 0 0 x 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 8½

4 Christiaan vd Haven (W) 0 1 0 x 0 1 1 1 1 1 1 1 8

5 Lucien Hiemstra (W) 0 0 0 1 x 1 ½ 1 1 1 1 1 7½

6 Sem Michon (N) 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6

7 Nick McPherson (IJ) 0 0 0 0 ½ 0 x 1 0 1 1 1 4½

8 Leonie Gareman (W) 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1 1 1 4

9 Reinier Blinkhof (W) 0 0 0 0 0 0 1 0 x 0 1 ½ 2½

10 Rafael Ribbers (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 0 2

11 Cindy Zwart (M) 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 x 1 ½

12 Arno Drenth (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 x 1½
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Voor het eerst was er dit jaar een 
juniorengroep voor de oudere jeugd
die in een dubbele zeskamp streden
om de prijzen. De meest geroutineerde
Lambert Wildemans, enige jaren terug
al winnaar van de jeugdgroep, trok nipt

aan het langste eind. Derek Zuurmond
van WSV scoorde evenveel punten
maar het onderlinge resultaat was in
het voordeel van Wildemans. De eind-
stand in deze groep:

Lambert Wildemans (m) en Derek 
Zuurmond (l) de sterksten bij de junioren.

Olivier Lipschart, links vooraan, de sterkste
in de jeugdgroep.

1 2 3 4 5 6 Tot

1 Lambert Wildemans (N) xxx xxx 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 7

2 Derek Zuurmond (W) 0 ½ xxx xxx ½ 1 1 0 1 1 1 1 7
3 Lucas Zuurmond (W) 0 0 ½ 0 xxx xxx 0 1 1 1 1 ½ 5
4 Juriaan Wildemans (N) ½ ½ 0 1 1 0 xxx xxx 0 0 1 ½ 4½
5 Wouter Schmahl (IJ) 0 ½ 0 0 0 0 1 1 xxx xxx 1 0 3½
6 Neal Twigt (IJ) 1 0 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 xxx xxx 3

In de dubbele vierkamp tussen viertal-
len van de Zuidplasverenigingen ging
de eerste prijs naar het team van WSV
(Kees Asscheman, Nico Dannis, Theo
Goor, Ton van Nieukerke). Alleen
tegen Nieuwerkerk a/d IJssel dolven zij
het onderspit. Nieuwerkerk a/d IJssel
(Hans Dijkers, Theo de Graaf, Jasper
Valstar, Willem van der Wel) verloor
zowel tegen De IJssel als Moerkapelle

een van hun beide wedstrijden. Het
team van De IJssel (Leen Boonstra,
Arie Macdaniël sr, Arie Macdaniël jr,
Stefan Lipschart) eindigde met drie-
maal winst als derde en de laatste
plaats was voor Moerkapelle (Ron
Droog, Hans Geerling, Arie Ymker en
Remco de Zwart) met alleen tegen
Nieuwerkerk een winstpartij. Winnaar WSV met vlnr Nico Dannis, Ton van

Nieukerken, Theo Goor en Kees Asscheman.

De eindstand met de onderlinge resultaten: 

1 2 3 4 mp bp

1 WSV xxx xxx 1½ 2 3 2½ 4 3 9 16

2 Nieuwerkerk 2½ 2 xxx xxx 3 1½ 3½ ½ 7 13

3 De IJssel 1 1½ 1 2½ xxx xxx 2½ 3 6 11½

4 Moerkapelle 0 1 ½ 3½ 1½ 1 xxx xxxx 2 7½



De verenigingsprijs, het totaal van de
gemiddelde score per deelnemer van
de vier Zuidplasverenigingen in de in-

vitatie- en kandidatengroep plus het
aantal behaalde matchpunten in de
verenigingsvierkamp, ging dit jaar naar

WSV met het onderstaande resultaat: 
(Aad)
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inv kand vkmp totaal

WSV 4,0 5,5 9,0 18,5

De IJssel 5,7 5,2 6,0 16,9

Nwk a/d IJssel 3,5 5,8 7,0 16,3

Moerkapelle 5,5 5,5 2,0 13,0

Het toernooi werd traditioneel afgeslo-
ten met de prijsuitreiking. Een bijdrage
van Panc Vink ten behoeve van het
toernooi aan het begin van het seizoen
werd aangewend voor een speciale
Panc Vink prijs die aan het slot van het
toernooi werd verloot onder alle deel-
nemers. Nel Vink, de echtgenote van
Panc, trok het winnende nummer. Win-
naar werd jeugdspeler Reinier Blinkhof.

(KO=Klim-Op, 

M=Moerkapelle, 

MM=Messemaker 1847, 

N=Nieuwerkerk a/d IJssel, 

IJ=De IJssel, W=WSV)

‘one man show’ van competitieleider rutten op 
rsb voorjaarsvergadering
‘Moet de RSB op de Bondsraadverga-
dering vóór of tegen stemmen met be-
trekking tot het voorstel van het KNSB-
bestuur inzake de scheiding van de re-
gionale en landelijke competitie’, daar
ging het vooral om tijdens de 175e al-
gemene ledenvergadering van de RSB
op 10 mei. Het KNSB voorstel voor het

scheiden van de regionale en lande-
lijke competities (zie IJsselschaak 114)
zou mogelijk consequenties kunnen
hebben voor de deelname aan de re-
gionale competitie. Dat was met name
de vrees van competitieleider Arrian
Rutten. Om die reden had een en-
quête onder de verenigingen plaatsge-

vonden om dienaangaande nader in-
zicht te verkrijgen. Zoals zo vaak bij
enquêtes was de vraagstelling niet dui-
delijk en door verenigingen verschil-
lend geïnterpreteerd. Zo waren er
diverse verenigingen die melden geen
belangstelling te hebben voor deel-
name aan een landelijke competitie op



zaterdag en daarom tegen het KNSB-
voorstel waren. Diverse regionale bon-
den hebben te kampen met een
ernstige terugloop in deelname aan de
regionale competitie en het KNSB-
voorstel zou hier de mogelijkheid voor
deelname aan een competitie vergro-
ten. Waarom zou je als vereniging/
bond hier tegen zijn, ondanks dat je
zelf geen deelname aan de landelijke
competitie overweegt? Dat was in al-
gemene zin ook het standpunt van De
IJssel. Uit de enquête werd wel duide-
lijk dat de consequenties voor de RSB-
competitie gering waren. Een weer-
barstige competitieleider, niet ge-
steund door een bestuursmeerderheid,
droeg allerlei mogelijke obstakels aan,
maar moest uiteindelijk na stemming
toch zwichten voor de meerderheid die
vond dat de RSB vóór het KNSB-voor-
stel moest stemmen. 
Aan de orde kwamen ook nog twee

voorstellen voor wijziging van het com-
petitiereglement. Hier vond de compe-
titieleider minder tegenstanders op zijn
weg. De vergadering ging met alge-
mene stemmen akkoord met het voor-
stel dat bij de achttallencompetitie in
de 3e klasse groepen in plaats van de
twee laatste teams alleen het laatste
team degradeert naar de 4e klasse.
Ook de verruiming van de invallers -
bepaling in de 2e divisie van de viertal-
lencompetitie stuitte niet op weerstand
en dat gold eveneens voor de invoe-
ring van de mogelijkheid om hier met
een korter speeltempo te spelen. 
De competitieleider besloot zijn optre-
den met de uitreiking van de prijzen
van achttallen en bekercompetitie. 
Eerder al, aan het begin van de verga-
dering, werd de begroting voor het ko-
mende seizoen goedgekeurd. Dit
impliceerde een contributieverhoging
van € 0,80 voor seniorleden en € 0,40

voor juniorleden. De verhoging is
noodzakelijk vanwege een doorbere-
kende inflatiecorrectie van 0,3% van
de KNSB contributie en € 0,68 voor
een eerder ten dele nog niet doorbere-
kende verhoging van de KNSB contri-
butie in 2013. De RSB-contributie voor
2017/18 wordt nu € 45,12 en € 22,86
voor respectievelijk senioren en junio-
ren. Het meeste hiervan gaat naar de
KNSB, € 42,08 en €  21,34. (Aad)

(NB: In de Bondsraadvergadering op
17/6 kreeg het voorstel voor de com-
petitiescheiding een grote meerder-
heid. Alleen de Haagse Schaakbond
was tegen. De pilot zal starten in het
seizoen 2018-2019 en duurt 2 jaar.
Een nieuwe werkgroep zal de pilot
gaan voorbereiden en een voorstel
maken voor de criteria om te bepalen
of de pilot is geslaagd.)
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De competitieleider en de toehoorders.

duo frank visser/neal twigt winnaars 
doorgeefschaak
Vorig seizoen werd er voor het eerst
doorgeefschaak gespeeld bij De IJs-
sel. Dat was goed bevallen en dus
werd het ook dit in het programma op-
genomen. De leiding was opnieuw in
handen van Hans Lodeweges. Gele-
genheidsduo’s traden tegen elkaar in
het strijdperk in partijtjes met tien mi-
nuten bedenktijd. Een op de ander ver-

overd stuk werd aan de speelmaat
doorgegeven en mocht door hem in
zijn partij, in plaats van een zet, op het
bord worden toegevoegd. Het leidde
tot vaak wisselende stellingen.
Sommige deelnemers hadden het eer-
der gespeeld, maar troffen speelmaten
bij wie dit niet het geval was. De
meeste duo’s waren daardoor aan el-

kaar gewaagd. Het koppel Frank Vis-
ser Neal Twigt  bleef met zes maal
winst en een gelijk spel ongeslagen en
daarmee werden zij de tweede door-
geefschaakwinnaars bij De IJssel. 
Hieronder de toernooitabel met de re-
sultaten: 

1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Frank Visser/Neal Twigt D 2 1 2 2 2 2 2 13

2 Leon Jacobse/Casper de Pijper 0 O 1 2 1 2 2 2 10

3 Hans Lodeweges/Teus Boere 1 1 O 1 0 2 2 2 9

4 Ad de Veld/Ton van Smirren 0 0 1 R 1½ 2 2 2 8½

5 Sjaak in 't Veld/Wouter Schmahl 0 1 2 ½ G 2 1 2 8½

6 Gerard vd Wouden/Peter Koolmees 0 0 0 0 0 E 2 2 4

7 Wim Mulder/Bastiaan Rietveld 0 0 0 0 1 0 E 2 3

8 Aad vd Meer/Peter de Jong 0 0 0 0 0 0 0 F 0

(Frank/Aad)



Geboren?
- In hetzelfde jaar als Gary Kasparov !

………te Gouda.
Van wie heb je schaken geleerd ?
Hoe oud was je?
- Schaken geleerd van een vriend van

mijn zus.
Wat is je beste karaktereigenschap?
- Ah ah ( lacht ), respect en zorg-

zaam.
En je slechtste?
- Desorganisatie.
De beste film?
- Once a Upon a time in the West, met

Henry Fonda.
Favoriete acteur?
- Dustin Hoffman.
Favoriete actrice?
- Meryl Streep.
Favoriete schrijver?
- Ben geen lezer, maar wel iets van

Godfried Bomans gelezen.
Favoriete kunstenaar?
- Vincent van Gogh.
Wie is je favoriete schaker aller 
tijden?
- De tovenaar van Riga, Michail Tal.

Voor welk tv-programma blijf je
thuis?
- Alleen voor Studio Sport.
Hoeveel uur per week besteed je 
gemiddeld aan schaakstudie?
- 15 minuten is genoeg.
Ajax of Feijenoord?
- Ajax!
Op welke partij stem je?
- Laatste keer Groen Links, ben een

zwever.
Naar welke muziek luister je het
liefst?
- Neil Young.
Wat is je favoriete sport naast 
schaken?
- Geen.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije
tijd?
- Tuinieren, kruiden en paddenstoelen

kweken. En ook nog koken.
Welke krant lees je serieus?
- AD.
Op welke leeftijd speelde je je 
eerste serieuze partij?
- Ben eind jaren ‘70 lid geworden bij

Messemaker waar ik ongeveer

2 jaar geschaakt heb. Ik ben gestopt
omdat ik werk en studie combineer -
de. Daarna weer begonnen bij WSV,
na één jaar naar De Ijssel overge-
stapt waar ik nu ruim 28 jaar speel.

Wat is je beste toernooiresultaat dat
je ooit hebt geboekt?
- Een paar keer bij Hoogovens/Corus/

Tatasteel mijn groep gewonnen.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig?
- Nee.
Wat is je favoriete vakantieland?
- De laatste jaren Frankrijk.
Wat eet je het liefst?
- Indonesisch.
Wat drink je het liefst?
- Bier.
Wat mis je op de club?
- Vrouwen!!!
(Frank)
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25 vragen aan.....

gerard van der wouden



Aanvankelijk zag het er naar uit dat De
IJssel V3 hoge ogen zou gooien in de
tweede divisie van de viertallencompe-
titie, maar na een desastreus competi-
tieslot restte slechts een positie in de
middenmoot. Gezegd moet worden dat
de krachtsverschillen tussen zes van
de acht teams miniem waren. Kampi-
oen PASCAL V1 scoorde tegen De
IJssel slechts een half bordpunt! Hier-
onder de laatste wapenfeiten van de
competitie 2016/17.

ook tegen moerkapelle geen 
positief resultaat
Veel stond er niet op het spel in de
laatste RSB wedstrijd voor De IJssel
V3 op 8 mei. Slechts bij verlies van de
koploper was er nog een klein kansje
op de eerste plaats in deze klasse.
Dan moest er in deze laatste wedstrijd
echter wel gewonnen worden. De
‘fighting spirit’ ontbrak echter. Al snel
was het 0-1 door verlies van Ton die
werd overrompeld in een koningsaan-

val. Op de drie andere borden zag het
er evenmin hoopvol uit. Bij Frans werd
met nog een vol bord tot remise beslo-
ten en dat werd het ook bij Stefan die
geen kansrijke stelling op het bord kon
krijgen. Aad ging nog lang voor een 2-
2 gelijkspel, maar ook dat lukte niet.
Met aanvankelijk een pluspion waren
er daarvoor wel kansen, maar die gin-
gen de mist in toen hij zich liet verras-
sen en een kwaliteit moest inleveren.
(Aad)
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de ijssel V3 van kampioenskandidaat naar middenmoot

De IJssel V3 1370 - Moerkapelle V1 1443 1 - 3

1. Stefan Lipschart 1510 - Dirk Molenaar 1573 ½ - ½
2. Aad vd Meer 1384 - Hans Geerling 1551 0 - 1
3. Ton van Smirren 1190 - Remco de Zwart 1528 0 - 1
4. Frans Dubois 1398 - Henk Doornheim 1119 ½ - ½

de eindstand in de 2e divisie A
rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 PASCAL V1 1405 10 16½ x 2 2½ 4 ½ 2 3 2½

2 RSR Ivoren Toren V4 1129 9 18 2 x 1½ 1½ 3½ 3 3½ 3

3 Onésimus V3  1374 9 16 1½ 2½ x 3 3½ ½ 3 2

4 Moerkapelle V1 1355 9 14½ 0 2½ 1 x 3 2 2½ 3½

5 De IJssel V3 1349 8 14 3½ ½ ½ 1 x 3 2½ 3

6 CSV V2   959 7 14½ 2 1 3½ 2 1 x 3 2

7 Barendr/IJ'monde V1 1282 2 9½ 1 ½ 1 1½ 1½ 1 x 3

8 Dordrecht V3 1288 2 9 1½ 1 2 ½ 1 2 1 x

individuele resultaten
ap bp brd rtg tpr ratg

Aad vd Meer 7 4½ 2,3 1384 1331 1227

Frans Dubois 6 3 3,0 1398 1216 1216

Lotte vd Wouden 4 2½ 2,5 1381 1375 1284

Ton van Smirren 7 2½ 3,0 1190 1125 1229

Arie Macdaniël jr 3 1 1,3 1446 1280 1403

Stefan Lipschart 1 ½ 1,0 1510 1573 1573

Teamleider Aad van der Meer werd dus teamtopscorer. Zijn score was tevens goed voor een vierde plaats op de topscorers-
lijst in de 2e divisie A. 

wisselvallig seizoen voor de ijssel V2

Winst tegen de kampioen, maar verlies
van drie punten tegen de twee teams
die als laatste eindigden. Dat illustreert
een wisselvallig seizoen voor het
tweede IJsselviertal.  Het had wellicht
wat beter gekund, maar viertallen zijn
kwetsbaar en soms zit het mee en
soms zit het tegen. Hieronder een ver-
slag van het laatste optreden in deze
competitie en de eindresultaten.

vlotte winst tegen hendrik ido
ambacht
De IJssel V2 sloot de RSB competitie

af met de wedstrijd in en tegen Hen-
drik Ido Ambacht op dinsdag 16 mei.
Kans op een eerste plaats was er niet
meer, bij een overwinning was een
derde plaats het hoogst haalbare. Am-
bities waren er wel. Zeker bij Wouter
die goed op dreef was en met prima
spel zijn derde competitiezege liet aan-
tekenen. Daarna volgde een remise-
aanbod bij Sjaak. Met een wat mindere
stand op het bord stond hem dit wel
aan, maar gezien de stand op de an-
dere twee borden hield hij het in be-
raad in afwachting van het spelverloop

op deze borden. Aad was hier wat in
het nadeel en ook bij Casper was de
stelling niet in zijn voordeel. De situatie
veranderde rap door blunders van de
tegenstander bij Aad op het bord. Met
een paardvork maakte hij een toren en
een paard buit. Dus 2-0 voor De IJssel
en Sjaak kon met een gerust hart het
remiseaanbod accepteren. Inmiddels
had ook Casper een betere stelling op-
gebouwd. Gezien het tijdstip en de ge-
bruikte tijd werd ook hier tot remise
besloten. Een mooie uitslag als afslui-
ting van dit seizoen. (Aad vdM)



Hendrik Ido Ambacht V1 1184 - De IJssel V2 1360 1 - 3

1. Eelco Vanierberghe - Sjaak in 't Veld 1533 ½ - ½
2. Henk Pasveer 1084 - Aad vd Meer 1384 0 - 1
3. Saro Giragousian 1282 - Wouter Schmahl 1271 0 - 1
4. Frans Brekelmans - Casper de Pijper 1251 ½ - ½

de eindstand in de 2e divisie B: 
rating mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 RSR Ivoren Toren V3 1397 11 20½ x 2 3 1½ 4 3 4 3

2 Spijkenisse V3 1432 11 17½ 2 x ½ 3 3½ 3 2½ 3

3 Sliedrecht V1 1152 9 19 1 3½ x 2 1½ 3 4 4

4 De IJssel V2 1375 8 14½ 2½ 1 2 x 3 3 1 2

5 De Willige Dame V1 1401 6 10 0 ½ 2½ 1 x 3 2½ ½

6 Hendrik Ido Ambacht V1 1115 4 11 1 1 1 1 1 x 2½ 3½

7 Onésimus V2  1469 4 10½ 0 1½ 0 3 1½ 1½ x 3

8 Erasmus V2 1304 3 9 1 1 0 2 3½ ½ 1 x

individuele resultaten

ap bp brd rtg tpr ratg

Sjaak in 't Veld 7 5 1,0 1533 1616 1454

Wouter Schmahl 7 3½ 2,9 1271 1273 1273

Casper de Pijper 6 3 3,7 1251 1218 1218

Teus Boere 4 1½ 2,5 1425 1214 1305

Aad vd Meer 2 1 3,0 1384 1280 1280

Frans Dubois 1 ½ 3,0 1398 1386 1386

Stefan Lipschart 1 0 2,0 1510 427 1227

Sjaak in ’t Veld was niet alleen teamtopscorer, hij was tevens de nummer drie op de topscorerslijst van deze klasse. Wouter
Schmahl bezette hier de negende plaats.
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probleemstellingen uit de oude doos

1. Wit speelt en wint.

2. Wit speelt en geeft mat in 2 zetten.

3. Wit speelt en wint.

4. Wit speelt en wint.

5. Wit geeft mat in drie zetten.

6. Wit geeft mat in drie zetten.

(Frank)
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Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 991 wedstrijden
gespeeld met in totaal 6820 partijen. Hiervan 402 wedstrijden door De IJssel 1, 337 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 148 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90 t/m 2013/14), 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001) en 94 in de
viertallencompetitie (vanaf het seizoen 2007/08). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 3314 bordpunten. 
Hieronder de top van de ranglijst per 1-7-2017 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de
daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 336 167½ De aantallen van de overige
2 Mick vd Berg 302 177 deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Frans Dubois 296 137 het huidige ledenbe¬stand:
4 Rien Duine 296 150½
5 Panc Vink † 258 133½ Léon Jacobse 90 54½
6 Leen Boonstra 251 130½ Justin jacobse 69 46½
7 Gerard vd Wouden 223 119½ Arie Macdaniël jr 39 19½
8 Teus Boere 220 92 Casper de Pijper 36 14
9 Sjaak in ‘t Veld 217 127½ Stefan Lipschart 34 21

10 Ad Multem* 207 113 Lotte vd Wouden 20 12
11 Ronald Mandersloot * 206 132 Peter Koolmees 9 0
12 Frank vd Pavoordt 181 103½ Wim Mulder 8 4
13 Peter de Jong * 154 67 Wouter Schmahl 7 3½
14 Frank Visser 139 91 Ad de Veld 7 4½
15 Arie Macdaniël sr 133 66
16 Aad vd Meer 133 63½
17 Pim te Lintelo 124 71½
18 Hans Lodeweges 124 60½
19 Ko Scheepers † 116 56
20 Piet van Hees † 115 57
21 Ton v. Smirren 113 43
22 Menno  van Dijk 110 55
23 Jan Evengroen * 106 72
24 Henk Kolhoff * 104 47½
25 René Ordelman † 102 55

Niet inbegrepen de  RSB-bekerwedstrijden:

Pim te Lintelo 29 17
Jan Evengroen * 24 12½
Frank vd Pavoordt 20 7½
Frank Visser 24 11½
Mick vd Berg 18 11½
Léon Jacobse 15 7
Hans Lodeweges 13 5
René Ordelman † 9 4
Wim van Vuuren † 9 4½
Gerard vd Wouden 8 2
Ronald Mandersloot * 7 1½
Leen Boonstra 5 2
Ad Multem * 4 1½
Justin Jacobse 3 0
Samir Akrawi * 2 2
Menno van Dijk 1 1
Henk-Jan Evengroen * 1 0 

(* = ex-lid, † = overleden) 

historisch overzichtdeelname rsb-competitie
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In 1970 werd het ratingsysteem door
de internationale schaakbond geïntro-
duceerd voor vergelijking van de
schaaksterkte. Al naar gelang de resul-
taten in hiervoor in aanmerking ko-
mende wedstrijden stijgt of daalt de
rating. Het systeem startte met de in-
ternationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar
voor lagere niveaus. Toen ook de re-
sultaten van de nationale en regionale
competities voor ratingverwerking be-
schikbaar werden, steeg het aantal
schakers met een rating zienderogen.
Voor de officiële rating tellen alleen de
resultaten van partijen die in normaal
speeltempo worden gespeeld. Snel-

dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld beschikbaar van de gemiddelde
KNSB clubrating bij De IJssel. Hieron-
der een tabel met vanaf dat jaar het
aantal spelers per ratinggroep (x10) en
de daarop gebaseerde gemiddelde
clubrating per 1 november en vanaf
2015 per 1 mei.   

ratingontwikkeling 2016-2017

en rapidschaakpartijen tellen niet mee.
Hiervoor is de FIDE in 2012 gestart
met een afzonderlijke ratinglijst. Voor
de leden van De IJssel betreft de
KNSB rating met name de resultaten
van wedstrijden in RSB verband. Daar-
naast voor een enkeling ook hun resul-
taten in meerdaagse toernooien. Er
zijn verenigingen, zoals bijvoorbeeld
buurvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel,
die ook de resultaten van hun interne
competitie voor ratingverwerking aan-
melden. Bij De IJssel is dit echter niet
het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is

>20 19 18 17 16 15 14 <14 tot gem

2001 1 2 4 6 4 2 1 - 20 1742

2002 2 1 6 4 5 4 2 - 24 1726

2003 1 1 6 4 6 3 3 - 24 1713

2004 1 3 4 2 4 6 3 1 24 1690

2005 - 6 3 2 6 3 6 1 27 1686

2006 - 4 3 4 5 7 4 1 28 1670

2007 1 3 4 5 5 4 6 2 30 1662

2008 - 4 1 5 9 1 8 1 29 1642

2009 1 1 3 5 7 6 5 3 31 1614

2010 1 1 5 5 6 3 5 4 30 1629

2011 - 1 4 4 6 6 4 5 30 1597

2012 - 3 4 4 6 4 3 5 29 1616

2013 - 3 6 2 4 3 5 5 28 1601

2014 - 1 6 2 4 3 5 5 26 1576

2015 - 3 3 2 3 4 4 6 25 1570

2016 - 4 1 3 4 4 3 6 25 1572

2017 - 4 2 1 6 2 5 5 25 1576

Na een gestage daling handhaaft de
clubrating zich de laatste jaren rond de
1600. Oorzaak van die aanvankelijk
sterke daling is met name omdat van
de minst getalenteerde schakers de
rating pas het laatst beschikbaar
kwam. Dat drukte dus het gemiddelde.
Bij 25 of minder partijen is de rating
onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40%
en schommelt de laatste jaren tussen
de 15 en 20%. Voorts beschikt nu vrij-
wel iedereen die in de landelijke of re-
gionale competities meespeelt over
een rating. Beginners stromen in en
starten met een lage rating. Ook dat
heeft invloed op een clubgemiddelde.
Daarnaast is de aanwezigheid of het
vertrek van sterke spelers van invloed
op het clubgemiddelde. Het lidmaat-
schap van Samir Akrawi (2209) leidde

in 2010 tot een uitschieter. Zou hij in
2011 nog op de ledenlijst hebben ge-
staan dan zou toen het gemiddelde
zo’n 50 punten hoger zijn geweest. 
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen
haakjes die van 2016: Moerkapelle
1708 (1681), Nieuwerkerk a/d IJssel
1673 (1631) en WSV 1565 (1576).
Leden zonder rating zijn in deze ge-
middelden niet inbegrepen.

De nationale ratinglijst telde per 1-5-
2017 in totaal 11317 personen. Dat
zijn er 309 minder dan per 1-5-2016
toen de lijst 11626 personen telde.
Daar zijn de in Nederland spelende
buitenlanders niet bij ingrepen. De lijst
wordt aangevoerd door Anish Giri met
2766. 

Bij De IJssel is Pim te Lintelo weer de
man met de hoogste rating. Met zijn
1935 behoort hij tot de 1800 hoogst
genoteerde Nederlandse schakers,
nummer 1675. Veel ratings bij De IJs-
sel bleven op niveau. De meeste ra-
tingwinst sinds mei 2016 was er voor
Frank van de Pavoordt met 38, Casper
de Pijper met 32 en Menno van Dijk
met 28 punten. Fors ratingverlies was
er voor Wim Mulder die 144 punten
verspeelde en ook Aad en Mick van
den Berg zagen door een belabberd
RSB-seizoen hun ratings met rond 50
punten dalen. 

Hieronder een overzicht van de KNSB
ratings van de huidige clubleden van
2013 t/m 2017 steeds per 1 mei.

2013 2014 2015 2016 2017

Pim te Lintelo 1905 1891 1906 1926 1935

Léon Jacobse 1817 1828 1894 1932 1923

Frank Visser 1904 1906 1903 1903 1914

Justin Jacobse 1907 1916 1911 1907

Hans Lodeweges 1859 1854 1857 1835 1838

Frank vd Pavoordt 1819 1845 1790 1775 1813

Mick vd Berg 1773 1773 1764 1751 1706

Gerard vd Wouden 1750 1731 1692 1686 1692



2013 2014 2015 2016 2017

Ad de Veld 1676 1646 1641 1673

Rien Duine 1668 1651 1602 1648 1656

Wim Mulder 1839 1807 1727 1793 1649

Leen Boonstra 1660 1641 1641 1630 1636

Meno van Dijk 1603 1591 1568 1602 1630

Arie Macdaniël sr 1583 1577 1542 1539 1555

Sjaak in 't Veld 1622 1604 1582 1533 1553

Aad vd Berg 1587 1606 1573 1547 1493

Stefan Lipschart 1390 1389 1414 1510 1485

Arie Macdaniël jr 1488 1456 1457 1450 1470

Teus Boere 1421 1432 1451 1425 1416

Aad vd Meer 1466 1443 1417 1384 1405

Frans Dubois 1419 1410 1385 1398 1396

Lotte vd Wouden 1325 1381 1381 1371

Casper de Pijper 1260 1332 1265 1251 1283

Wouter Schmahl * 1211

Ton van Smirren 1302 1206 1209 1190 1181

Neal Twigt * 821 854 914 999 1069

Peter Koolmees 815 812 812 812 812

(* = jeugdrating)
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De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. Op-
vallend is daling van het aantal jonger

dan 21 jaar en de stijging van het aan-
tal 65 plussers. De vergrijzing van de

schaaksport is duidelijk zichtbaar op
de ratinglijst.

2015 2016 2017
> 65 3364 (28,4%) 3446 (29,6%) 3535 (31,2%)
< 21 1020 (8,6%) 936 (8,1%) 699 (6,2%)
Tot 11827 11626 11317

Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB ranglijst. Die telt per mei
2017, inclusief buitenlandse
spelers, 1233 personen met een
KNSB-rating. Ongeveer gelijk de voor-
gaande jaren met respectievelijk 1235
en 1246. Op de eerste plaats staat hier
nog steeds ten onrechte Loek van
Wely, maar hij staat niet meer geregi-
streerd als lid van een RSB-vereni-
ging. Nummer twee, de echte nummer
een dus, is met 2624 Ivan Sokolov die
op de ledenlijst van Charlois Europoort
staat. In de RSB regio zijn er nog ruim
200 met een hogere rating dan de top-

pers bij De IJssel. Pim te Lintelo, Léon
Jacobse, Frank Visser en Justin Ja-
cobse bezetten op deze lijst respectie-
velijk de plaatsen 213, 223, 232 en
242.  
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst dit jaar
383 personen. Dat aantal groeit ge-
staag met circa tien per jaar. Nummer
een is hier met een rating van 2261
Hans Böhm (SO Rotterdam). Hans Lo-
deweges is op plaats 32 de hoogst ge-
plaatste vertegenwoordiger van de tien
leden van De IJssel op deze lijst. 
Lotte van der Wouden, het enige da-
meslid met een rating bij De IJssel, is

nummer 28 van de 39 vrouwen bij de
RSB en nummer 204 van de 376 op
de KNSB ratinglijst .

Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
website van de KNSB  (www.scha-
ken.nl). Hier zijn ook fraaie grafieken
te vinden over de ratingontwikkeling bij
spelers en verenigingen. Bij dat laatste
moet men dan wel rekening houden
met het feit dat recente ledenmutaties
daarin niet zijn meegenomen. (Aad)

de topratings bij de ijssel

Hieronder de twaalf IJsselspelers die ooit een rating haalden boven de 1900 met het jaar 
van hun hoogste rating bij De IJssel. 

2246 Samir Akrawi 2010
2068 Jan Evengroen 2004
2036 Jan Schuur 2007
2005 Theo van Herk 2003
1992 Henk-Jan Evengroen 2008
1973 Pim te Lintelo 2006
1951 Léon Jacobse 2017
1969 Frank Visser 2001
1935 Ronald Mandersloot 2006
1925 Hans Lodeweges 2012
1921 Justin Jacobse 2008
1919 René Ordelman 2003



‘China is hoogstwaarschijnlijk het
sterkste schaakland’, aldus Hans
Böhm in zijn rubriek in de Telegraaf
van 1 april. ‘Tot pakweg tien jaar gele-
den was Rusland het sterkste schaak-
land. Ik heb er al eerder over
geschreven in deze rubriek, sinds Max
Euwe zo’n veertig jaar geleden onze
versie van het schaakspel naar China
bracht heeft een ongekende inhaalslag
de balans structureel veranderd (en in-
derdaad, vele goede Russische scha-
kers zijn sindsdien over de wereld
uitgewaaierd). China heeft meer dan
dertig grootmeesters waaronder en-
kele jonge WK-kandidaten en won de
tweejaarlijkse schaakolympiade van
1998 en 2006 en eindigde vanaf 2010
achter Rusland op de tweede plaats.
Bij de vrouwen is het helemaal duide-
lijk: de huidige wereldkampioene is
Zhongyi Tan en daarvoor hadden we
Hou Yifan (2010-2012 en 2013-15 en
2016-2017), Xu Yuhua (2006-2008),
Zu Chen (2001-2003) en Xie Jun
(1999-2001 en 1991-1996).’ 
Dat China tot de sterkste schaaklan-
den ter wereld behoort vond ook
Johan Hut. In zijn rubriek voor de HDC
media (1/4) meldde hij dat dit al langer
het geval was dan hij aanvankelijk
dacht: ‘Pas in 1978 nam China voor
het eerst deel aan de Olympiade, maar
al in 1986 werd het land zevende. In
de edities erna werd de plaats in de
top tien bevestigd. Liet mijn geheugen
me zo in de steek? Dat viel mee, ont-
dekte ik bij verder wroeten. Die ze-
vende plaats in 1986 werd behaald
met drie meesters in een team van zes
spelers, geen grootmeesters. Een ex-
treme prestatie. In 1990 speelde de
eerste Chinese grootmeester mee:
Rongguang Ye, die later in de jaren
negentig in Nederland vele weekend-
toernooien won. Pas in 2006 bestond
het team helemaal uit grootmeesters
en dat kwam overeen met mijn herin-
nering. China behaalde toen zilver. In
2014 won China de Olympiade.’

Hans Ree had op 8 april veel goede
woorden voor de schaakprestaties van
de USA. Memorerend aan het optre-
den van Wesley So, 64 partijen onge-
slagen, schreef hij: ‘Je kunt zeggen,
om een uitdrukking te lenen van Ame-
rikaanse politieke chauvinisten, dat we
in het schaken een tweede Ameri-
kaanse eeuw beleven. Bij de eerste
denk je aan Bobby Fischer, maar er
was meer. Van 1931 tot 1937 wonnen
de Verenigde Staten vier keer achter

elkaar de olympiade. In 1945 kwam er
een ruw ontwaken toen de Sovjet-Unie
de radiomatch tegen de Verenigde
Staten won met 15½-4½. De Amerika-
nen vechten weer in de voorste gele-
deren. So is tweede op de wereld-
ranglijst, Caruana derde en Nakamura
zesde. Ze wonnen in 2016 de olympi-
ade en de volgende generatie trappelt
al. De zestienjarige Amerikaanse
grootmeester Jeffery Xiong werd in
2016 jeugdwereldkampioen. ‘

Die 64 wedstrijden ongeslagen van So
is niet de langste reeks in de schaak-
geschiedenis. Volgens New In Chess
2017/2 staat het record op naam van
Tal met 95 wedstrijden in de periode
10/1973-10/1974 en 86 in de periode
7/1972-4/1973. Dat bleek echter niet
juist. In een ingezonden brief in NIC
2017/3 liet de Nederlandse grootmees-
ter van Russische afkomst Tiviakov
weten dat hij in de periode 2004-2005
110 partijen lang ongeslagen bleef.  

Duidelijk is inmiddels dat Kirsan Il-
joemzjinov het gevecht om de macht
over de wereldschaakbond FIDE heeft
verloren. Tijdens een buitengewone
vergadering van het presidium van de
bond is besloten dat de Rus voorlopig
mag aanblijven als president, maar dat
de belangrijke beslissingen voortaan
zullen worden genomen door zijn voor-
malige rechterhand, de Griek Makro-
poulos. Volgend jaar, tijdens de
Olympiade in de Georgische stad Ba-
toemi, zal het FIDE-congres een
nieuwe president kiezen. In feite is er
niet veel veranderd. Al eerder had Il-
joemzjinov een groot deel van zijn be-
voegdheden moeten overdragen aan
Makropoulos, toen vanwege contacten
met de Syrische president Assad zijn
naam verscheen op een Amerikaanse
sanctielijst. Vanaf nu is hij alleen nog
maar een etalagepop, die zich bij de
opening van een juniorentoernooi in
Tasjkent mag laten fotograferen met
de Oezbeekse president. Speculaties
over een ideale opvolger hebben wei-
nig zin als Makropoulos zich kandidaat
stelt. Iljoemzjinovs campagneleider bij
eerdere verkiezingen zal nauwelijks te
verslaan zijn. Hij kent alle stemgerech-
tigde gedelegeerden bij naam en weet
ook hoe hun vrouwen en kinderen
heten. Over zo’n ingebouwde data-
bank beschikken andere kandidaten
niet. (Ligterink, Volkskrant 15/4)

In een ingezonden brief in NIC 2017/4
doet Erik Olof uit Zeist verslag van zijn
bevindingen naar de oudste nog be-
staande schaakclubs ter wereld. Zijn
uitgangspunt is dat de club ononder-

broken onder dezelfde naam heeft be-
staan en niet het resultaat is van een
samengaan met een andere vereni-
ging. Met name dat laatste zorgde
voor veel verwarring bij de samenstel-
ling van een overzicht van de oudste
nog bestaande verenigingen in Neder-
land. Messemaker liet om die reden
zelfs 1847 toevoegen aan de vereni-
gingsnaam. Volgens de criteria van
Olof ten onrechte. De top vijf, volgens
Olof: 1. Zürich 1809, 2. Edingburgh
1822, 3. Hamburger Schachclub 1830,
4.Münchener SC 1836, 5/6. Dundee
en Philidor Leeuwarden 1847. Andere
Nederlandse clubs bij de eerste twintig
op deze lijst: 7. Strijd met Beleid uit
Nijmegen, 1848, 8. Oefening&Ont-
spanning uit Kampen, 1849, 9. Pallas
uit Deventer, 1849, 11. Discendo Disci-
mus uit Den Haag, 1852. 
En nu maar wachten op een reactie van
Messemaker in het volgende nummer.

Wordt de schaaktop in de wereld
steeds jonger? Uit cijfers van Infogra-
phic in NIC 2017/4 lijkt dit inderdaad
het geval. Hieronder de leeftijd verde-
ling in % van de top 100 in 1977, 1997
en 2017.

1977 1997 2017

< 20 0,0 2,7 2,9

20-29 31,4 33,3 37,9

30-39 29,4 44,4 37,9

40-49 28,4 16,7 18,4

>50 10,8 2,7 2,9

Het aantal jongeren onder de 30 steeg
met bijna 10% en het aantal ouder
boven de 40 daalde met bijna 20%.
Schakers van 50 jaar en ouder zijn er
nu nog nauwelijks bij de top 100.  

Gemengde berichten over onze Ne-
derlandse trots Anish Giri. ‘Hij is niet
vooruit te branden’ aldus Johan Hut in
zijn rubriek in de HDC media (15/4).
Dit naar aanleiding van zijn matige re-
sultaat in een toernooi in China. Hut:
‘Zijn laatste drie toernooien speelde
Giri steeds tussen de wereldtop, waar-
toe hij zelf ook behoort: Londen in de-
cember, Wijk aan Zee in januari en
Shenzen afgelopen weken. Hij won
twee partijen, verloor er een en
speelde 29 remises. Na het kandida-
tentoernooi vorig jaar vergoelijkte Jan
Timman al die remises nog: Giri was
de enige die niet in gevaar was ge-
weest. Giri zelf had gezegd dat hij
geen remisespeler was, maar dat die
serie remises een soort wonder was.
Maar nu is het genoeg geweest, Anish
Giri moet peper in zijn kont krijgen.’ In
het Reykjavik Open, volgens Hut een
niveautje lager, ging het een stuk
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beter. Giri won met zevenmaal winst
en drie remises. Hut: ‘De zeven over-
winningen in tien partijen zijn heel ver-
heugend. Ook mooi is dat ze niet
alleen tot stand kwamen door superio-
riteit, maar ook door gedurfd en crea-
tief aanvalsspel.’ (6/5). En Hans Böhm
schreef in de Telegraaf (6/5): ‘Giri won
het toernooi verdiend met aantrekkelijk
spel en een indrukwekkend eindresul-
taat van 8,5 punt. Omdat hij zo vaak in
een extreem zwaar deelnemersveld
zit, met louter toppers, wordt hem ten
onrechte een hoog remisepercentage
verweten. Maar dat ligt meer aan die
tegenstand dan aan de intenties van
Giri. Als het niveau ook maar even wat
minder is blijkt dat hij de risico’s niet
schuwt en lukt het allemaal net wel.’

Zaterdag 6 mei werd Kennemer Com-
binatie onder leiding van Loek van
Wely clubkampioen van Nederland.
Tweede werd LSG, het Leids Schaak-
genootschap. Een genootschap is een
schaak  -club van stand. En waar was
En Passant uit Bunschoten-Spaken-
burg, de trotse kampioen van 2013,
2014 en 2016? Op de achtste plaats,
wat kwam doordat halverwege het sei-
zoen een belangrijke sponsor wegviel.
Het oude adagium ‘geen geld, geen
Zwitsers’ geldt ook in de schaakwe-
reld. Zoiets maakte ik ook eens mee,
op veel dramatischer wijze. Onder de
Duitse zakenman Arnfried Pagel had
de Koningsclub uit Bergen in de jaren
’80 met Nederlandse, Amerikaanse en
Poolse grootmeesters een lange mars
gemaakt van de diepste krochten van
de onderbond naar de landelijke top.
Toen was ik er nog niet bij, maar wel in
1986, toen de club landskampioen kon
worden. Alleen moest nog even wor-
den gewonnen van Volmac uit Rotter-
dam, de sterkste club, met mensen als
Kortchnoi en Timman. Kort voor die
beslissende wedstrijd werd onze spon-
sor Pagel gearresteerd op verdenking
van financiële onregelmatigheden. Die
dag was er een hele pagina over in De
Telegraaf met foto’s van spelers van
de Koningsclub onder de kop ‘Zwart
betaald’. Wist die krant iets over onze
belastingaangiftes? Natuurlijk niet,
maar voor De Telegraaf was schaak-
geld kennelijk automatisch zwart geld.
Er was veel publiek bij de wedstrijd
tegen Volmac. We werden ingemaakt.
Aan mij lag het niet, want ik speelde
remise tegen John van Wiel. De Ko-
ningsclub ging verder als een amateur-
club. (Hans Ree, NRC 13/5)

Op de Euweborrel van woensdag 31
mei werd Jorden van Foreest uitgeroe-
pen tot schaker van het jaar (2016).

Jorden werd in 2016 jaar, als zeven-
tienjarige, Nederlands kampioen.
Daarmee was hij na Anish Giri de jong-
ste titelhouder ooit. In Hoogeveen
speelde hij in oktober 2016 een match
tegen voormalig Nederlands kampioen
Ivan Sokolov, die hij weliswaar met
2½-3½ verloor, maar die uiterst span-
nende partijen opleverde. Zijn rating
steeg in 2016 bijna honderd punten,
zodat hij zich in de top tien van Neder-
land nestelde.
De jury, bestaande uit Gert Ligterink
(Volkskrant), Hans Ree (NRC ) en
Dharma Tjiam (directeur schaakbond),
benoemde Lucas van Foreest tot ta-
lent van het jaar. Lucas haalde diverse
goede resultaten in 2016 en werd vorig
jaar Internationaal Meester. Intussen
heeft hij al twee grootmeesterresulta-
ten behaald. Ook Lucas ging in één
jaar bijna honderd ratingpunten voor-
uit. Jorden en Lucas komen uit een
grote schaakfamilie. Zusje Machteld
werd afgelopen zaterdag Nederlands
kampioen tot en met 12 jaar! (website
Max Euwe centrum)

Het schaakgezin Van Foreest was ook
te zien in een tv documentaire op 26/6.
Naar aanleiding hiervan verscheen
een deel van het gezin op 24/6 in het
programma van Jinek bij de NPO. De
VPRO op hun website over de docu-
mentaire: ‘De familie Van Foreest is
niet het enige schaakgezin in Neder-
land, maar een gezin met zes schaak-
toppers is vrij uitzonderlijk. De familie
woont in Groningen in een dubbel rij-
tjeshuis dat, naast de drukte van het
gezin, ook goed gevuld is met boeken
over schaaktechnieken. Het gezin telt
in totaal zes kinderen: vijf jongens en
de jonge Machteld. De oudste twee
ontwikkelden hun passie voor schaken
als eersten en staken daarna de rest
van het gezin aan. De zes kinderen
Van Foreest zijn buitengewoon geta-
lenteerde schakers, goed getraind en
al vanaf jonge leeftijd actief in de pro-
fessionele schaakwereld. Hun ouders
vinden dat de reguliere basisschool de
kinderen niet voldoende biedt om hun
talent zo goed mogelijk tot bloei te
laten komen. Ze geven thuisonderwijs
en de hierdoor vrijgekomen tijd wordt
benut voor een serieuze schaakoplei-
ding. Hun aanpak heeft al het nodige
resultaat opgeleverd. Jorden (1999),
de oudste Van Foreest, werd op zes-
tienjarige leeftijd de jongste schaak-
grootmeester in de Nederlandse
schaakgeschiedenis. Vorig jaar zomer
won hij met zeventien jaar het Neder-
lands Kampioenschap Schaken. Zijn
jongere broer Lucas (2001) zit hem op
de hielen; hij werd in 2011 Nederlands

kampioen in de categorie ‘jongens
onder de tien jaar’ en neemt volgend
jaar deel aan de Challengers-groep
van het Tata Steel Chess Tournament.
Jongste en enige dochter Machteld
(2007) lijkt het spoor te volgen van
haar grote broers. Op zesjarige leeftijd
werd ze Nederlands kampioen in de
categorie ‘meisjes onder de tien jaar’
en ze geldt misschien wel als het
grootste talent van de familie. Ze vond
niet genoeg tegenstand bij haar vrou-
welijke tegenstanders en speelt tegen-
woordig tegen jongens.’

In dezelfde VPRO gids naar aanleiding
van de prestaties van Machteld Fo-
reest ook een artikel gewijd aan da-
messchaak of eerder aan het feit
waarom er zo weinig meisjes schaken.
Schaakbobo Marleen van Amerongen
oud-meervoudig Nederlands jeugd-
schaakkampioene en sinds vorig jaar
voorzitster van de Koninklijke Neder-
landse Schaakbond in dit artikel: ‘Ik
voel geen verschil tussen het spelen
tegen een man of een vrouw, maar
vrouwen missen het killersinstinct.
Oefeningen waarbij ik moest visualise-
ren dat ik mijn tegenstandster vermor-
zelde, vond ik lastig. Ik kreeg juist
sympathie voor mijn opponenten. Zij
werkten er ook keihard voor en waren
soms maanden van huis. Ik was bijna
afgestudeerd aan de tu in Eindhoven,
had in mijn studententijd een sociaal
leven opgebouwd en mijn vriend
schaakte niet.’
In de absolute topsport zie je volgens
Van Amerongen ook het verschil:
‘Meisjes maken vaak minder trainings-
uren dan jongens. Bij schaken is dat
niet anders en dit leidt automatisch tot
slechtere prestaties.’ Machteld traint
met grootmeester Sergej Tiviakov en is
verder dan haar oudere broers op haar
leeftijd waren, maar zij vormt een uit-
zondering.
‘Jongens zijn monomaner, ze willen
volledig voor één ding gaan. Om num-
mer één van de wereld te worden,
moet je jezelf ook helemaal ingraven in
de schaakwereld en komen je familie
en je vrienden op de tweede plaats.’
Dat laatste wilde Van Amerongen – die
kinderen heeft die voetballen en hoc-
keyen ook leuk vinden – niet.
Het geringe aantal vrouwen dat
schaakt – vijf procent op de wereldwijd
geregistreerde toernooien –  leidt tot
onderpresteren volgens de Italiaanse
onderzoekers. Van Amerongen: ‘Vrou-
wen zijn later gaan schaken, de kriti-
sche massa ontbreekt. Je hebt een
minimum aantal vrouwen nodig om in-
teressante toernooien te spelen in je
eigen leeftijdsklasse. Machteld speelt
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mee in toernooien voor meisjes tot en
met twintig jaar, omdat er in haar eigen
leeftijdscategorie zo weinig meisjes
van niveau zijn.’

De KNSB meldt dat er vanaf 1 juni de
website is vervangen door twee
nieuwe websites, www.schaken.nl en
www.schaakbond.nl. Waarom twee
sites en hoe werken ze samen? Aller-
eerst is www.schaken.nl er voor de in-
dividuele schaker die graag
schaaknieuws bekijkt, toernooien
zoekt, uitslagen van competities volgt
en ratinggegevens bekijkt. De kalender
verwijst hier naar alle toernooien in
Nederland. Daarnaast is er
www.schaakbond.nl die meer op de
ondersteuning is gericht. Op deze site
staan uitgebreide reglementen, oplei-
dingen voor trainers en scheidsrech-
ters en alles gericht op de doelgroepen
zoals clubs, scholen en toernooiorga-
nisatoren. De agenda verwijst naar
speciale schaakactiviteiten zoals cur-
sussen. De toernooien staan op scha-
ken.nl bij kalender. Het is wellicht even
klikken van de ene site naar de andere
site, maar opgegeven moment zullen
de bezoekers meer gewend raken
waar de voor hen belangrijke zaken
staan. Er zal de komende tijd nog ver-
der aan de sites worden gesleuteld.
Voor vragen graag een berichtje naar:
bondsbureau@schaakbond.nl. 
De ervaring van de redactie van IJs-
selschaak is dat het nogal verwarrend
is en sommige info gewoon onvind-
baar lijkt geworden. Een simpel gege-
ven als de samenstelling van het
KNSB bestuur bleek niet te vinden.
Een berichtje van het bondsbureau
meldde waar het binnenkort komt te
staan!

Veel media aandacht was er niet voor
het NK. Het AD meldde niet eens de
einduitslag. Wel commentaar in de
meeste schaakcolumns van 8 juli. Gert
Ligterink in de Volkskrant: ‘Het mooiste
NK van de laatste tijd’, zei een van de
organisatoren nadat de tweede en
derde ronde een paar spectaculaire
partijen hadden gebracht. Het hele
toernooi overziend, zijn het te grote
woorden gebleken. Er werd hard ge-
knokt en de strijd om de eerste plaats
was spannend tot het laatste moment,
maar er staat tegenover dat te veel
spelers niet op dreef waren. Het tref-
fendste voorbeeld is Ivan Sokolov. De
vechtjas moest na afloop hoofdschud-
dend vaststellen dat hij voor het eerst
in zijn leven remisekoning was gewor-
den. Het was passend dat Loek van
Wely en Sipke Ernst, de beste spelers
van het toernooi, op de slotdag om de

titel vochten. Eerst in een eindeloze
partij van 100 zetten, die onbeslist ein-
digde. Daarna in een tiebreak met
twee vluggertjes, waarin Van Wely’s
grote ervaring met dit soort alles-of-
niets-schaak de doorslag gaf. Soms
verlang je naar vroeger, toen het kam-
pioenschap zo serieus werd genomen
dat bij gelijk eindigen een beslissings-
match met vier klassieke partijen werd
gespeeld.

De schakers die zijn opgegroeid met
het huidige klassieke speeltempo (per
speler anderhalf uur voor de eerste
veertig zetten en vervolgens een half
uur voor de rest van de partij, plus der-
tig seconden bonus per zet) zien het

probleem niet. De oudere spelers heb-
ben nog gespeeld met 40 zetten in 150
minuten (en dan afbreken maar dat is
in het digitale tijdperk natuurlijk hele-
maal geschiedenis geworden). Met
meer bedenktijd kun je alsmaar dieper
in de geheimen van de stelling door-
dringen. Niet dat je ooit tot de ultieme
waarheid komt (dat is zelfs wereldkam-
pioenen niet gegeven) maar je mag in
ieder geval de illusie koesteren dat je
in de buurt komt van de beste zet. Met
minder bedenktijd kun je ook meer risi-
co’s nemen en mede daarom is de
schaaksport nog steeds springlevend.
Het gaat bijna altijd om die balans tus-
sen wat net niet en nog net wel kan.
(Hans Böhm, Telegraaf 20/5)
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