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in dit nummer o.a.:
vier titelkandidaten op eenzame hoogte
in strijd om zilveren dame
ook dit seizoen weer doorgeefschaak
TataSteel 2018 - uit de media
eindspelcompositie met gehaktballen
de ijssel V1 eervol tweede
de ijssel 2 kansloos in de 2e klasse
25 vragen aan ...... sjaak in ‘t veld
de ijssel 1 blijft in 1e klasse
deijssel V2 dit seizoen niet in de prijzen
nieuwe gezichten bij jeugdschaak
het panc vink top 12-toernooi 2018
frank visser heeft clubtitel binnen
bereik
uit de media
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van de redactie
Als altijd in het derde nummer van
het schaakseizoen zijn er ook in dit
nummer de nodige pagina’s gevuld
met de resultaten van de RSBteams. Zowel het eerste als
tweede achttal streed om lijfsbehoud. Bij het eerste team lukte dat
nog net, maar voor het tweede
werd het een kansloze missie. Ook
bij de viertallen geen lauweren.
Voor het eerste wel een stunt
tegen een supersterk kampioensteam.
Voorts veel aandacht voor de toernooien. Een uitgebreid verslag van
de strijd om de Zilveren Dame.
Hier ligt de titelverdediger halfweg
weer op koers voor toernooiwinst.
Hij was echter niet de enige met
een honderd procent score. Dat
belooft dus nog een interessante
tweede toernooihelft. Dat geldt ook
voor de tweede groep waar het
gaat om de Hoekveldtrofee. Kunnen de afvallers uit de eerste
groep de koplopers hier nog achterhalen? Dat is bij de k.o.-bekercompetitie niet aan de orde. Wie
verliest is er uit. De clubtoppers
bleven overeind in de kwartfinale

en haalden alle de halve finale.
Voor twee andere toernooien betreft het nog de aankondiging. Op
12 mei staat het Panc Vink Top 12
toernooi op het programma, de
23e editie inmiddels. De deelnemerslijst belooft weer een spannende strijd tussen de beste
schakers van de Zuidplasregio.
Een ander toernooi staat nog in de
kinderschoenen, het derde doorgeefschaaktoernooi. Hier betreft
het alleen club- leden. Ter opfrissing nogmaals de spelregels. Van
een geheel ander niveau is het TaTaSteeltoernooi. In Wijk aan Zee
trok het in januari weer vele
schaakliefhebbers. In een speciale
‘uit de media’ het verloop van dit
toernooi met een Nederlandse
deelnemer in de hoofdrol. Daarnaast ook de resultaten van enige
IJsselspelers die van de partij
waren, wel op een wat lager
niveau.
Natuurlijk komt ook de clubcompetitie weer aan bod. Bij de senioren
is er inmiddels een deelnemer met
reële titelkansen en dat is niet de
regerende clubkampioen leert het

verslag. Bij de jeugd, tijdelijk onder
leiding van een nieuwe plaatsvervangende jeugdleider, moet er veel
gebeuren wil de jeugdkampioen
zijn titel niet prolongeren.
In de rubriek ‘uit de media’ het nodige nieuws over het kandidatentoernooi, de Carlsen film,
veelvoudige landskampioenen, de
dreigende ondergang van een
schaakrubriek, btw heffing voor
denksportverenigingen, een 13
jarig schaaktalent, het EK in Batoemi, schakende BN ‘ers en een
onderzoek dat moet uitwijzen of de
jeugd slimmer wordt van schaken.
In dit nummer voorts nog aandacht
voor de nieuwe privacy wetgeving,
resultaten op externe toernooien,
een eindspelstudie met gehaktballen en weer 25 vragen aan een
clublid.
De redactie wenst iedereen veel
leesplezier met dit nummer of de
kleureneditie op de website. IJsselschaak 119 zal naar verwachting in
juli verschijnen. Bijdragen hiervoor
zijn als altijd van harte welkom,
graag uiterlijk 1 juli.

tegen Carlsen.
Dichter bij huis
staat voor 12 mei
het TOP12
toernooi op het
programma. Bij
de seizoen-

start voor de RSB-teams hebben
we voorzien dat het een zwaar seizoen zou worden. Het eerste team
kon zich handhaven. Voor het
tweede team is het volgend jaar
een treetje lager en opnieuw proberen. Bij de jeugd een hartelijk
welkom voor Ruben Koeverden en
Sam de Haas, veel schaakplezier
bij De IJssel. Vanaf deze plaats
ook veel sterkte voor onze
jeugdleider Casper de
Pijper en
een
voorspoedig
herstel.

van de voorzitter
Het schaatsseizoen is afgesloten
en daarmee ook de winterperiode.
Dit seizoen werd er ook een
schaakavond getroffen door een
extreem winterweer. Die avond,
11 december, zal dan ook de boeken ingaan als de eerste clubavond die om die reden werd
afgelast. Internationaal was het
Tata-Steel toernooi weer een mooi
uithangbord voor de sport met
alweer een zesde overwinning voor wereldkampioen
Carlsen. Zelf ben ik erg benieuwd of er weer een schaakgekte zoals begin 70 ’er jaren
bij de WK Match FischerSpassky het geval was zal ontstaan. De nieuwe uitdager
Caruana (USA) zal in het najaar een WK match spelen
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vier titelkandidaten op eenzame hoogte in
strijd om zilveren dame
Het 53e toernooi om de Zilveren Dame
ging van start met 36 deelnemers, 18
in groep A, waar in de eerste drie ronden wordt gespeeld om een plaats in
de finale groep, en 18 in groep B die
speelt om de Hoekveld trofee.
In vergelijk met vorige editie een vergelijkbaar aantal deelnemers maar wel
een paar toppers minder en dat had in
groep A zijn invloed bij de plaatsing
voor de finalegroep. Jammer was
voorts dat een aantal deelnemers op
een of meer van de geplande speeldata niet van de partij konden zijn. Dat
leidde er toe dat zeker in de derde
ronde diverse deelnemers een andere
(sterkere) tegenstander kregen dan
normaliter het geval geweest zou zijn.
Sommigen troffen daardoor tweemaal
een geplaatste speler en dat had zeker
invloed op hun score.
In de eerste ronde verspeelde van de
vier op basis van hun rating geplaatste
titelkandidaten, Henk-Jan Evengroen,
Léon Jacobse, Frank Visser en Justin
Jacobse alleen Léon punten. Titelverdediger Henk-Jan kreeg het van Rien
Duine niet cadeau maar won toch met
9-0. Zowel in de uurpartij als de rapidpartij waren er voor Rien kansen op
meer. De maximale score was er
eveneens voor Frank, Justin en Léon
tegen respectievelijk Arie Macdaniël sr,
Wim Mulder en Ad de Veld. Een vierde
9-0 was er voor Theo Huizer van WSV,
ondanks taai verzet van Leen Boonstra. Barry de Graaf ging goed van
start met een 7-2 tegen Arie Macdaniël
jr. Hij mocht niet klagen dat alleen het

snelschaak verloren ging, want in
beide andere wedstrijden waren er ook
goede kansen voor Arie. Een nipte 5-4
zege was er voor Frank van de Pavoordt tegen Mick van den Berg. Winst
voor Mick in de uurpartij, vervolgens
was Frank de gelukkigste in de rapidpartij waar voor beiden de vlag op vallen stond. Het snelschaak kreeg hij
vervolgens cadeau. De duels tussen
Gerard van der Wouden en Sjaak in ’t
Veld en tussen Hans Lodeweges en
Aad van den Berg gingen de boeken in
met remises voor alle drie partijen.
In de tweede ronde kreeg Henk-Jan
Evengroen het niet cadeau van Theo
Huijzer maar scoorde toch het maximale aantal punten. Van zijn naaste
concurrenten liepen zowel Justin als
Léon Jacobse averij op. Léon verloor
twee punten door remise in de uurpartij tegen Frank van de Pavoordt en
Justin verspeelde 3½ punten tegen
Barry de Graaf bij het rapid- en snelschaak. Frank Visser haalde tegen
Hans Lodeweges de uurpartij met de
vlag op vallen binnen. Met de andere
twee partijen had hij minder problemen
en daardoor kwam hij samen met
Henk-Jan op kop. Een honderd procent score was er voor Sjaak in ’t Veld
tegen Aad van den Berg. Gerard van
der Wouden besliste tegen Mick van
den Berg in sneltreinvaart de uurpartij
in zijn voordeel. Nog sneller ging het in
beide andere partijen waarin zijn tegenstander aan het langste eind trok
en dus met 5-4 won. In een rapiddriekamp, vanwege door afwezigheid on-

gelijkaantal deelnemers, scoorden
zowel Arie Macdaniël jr als Wim Mulder
5½ punten. Voor Leen Boonstra met
slechts een enkele overwinning tegen
Arie Macdaniël resteerde 2 punten.
In de derde ronde verspeelde van de
vier geplaatste kanshebbers verspeelde alleen Justin Jacobse tegen
Frank van de Pavoordt twee punten
met remise in de uurpartij. Hier werd
het dus 7-2. Voorts driemaal 9-0.
Frank Visser veegde in recordtempo
Gerard van der Wouden van het bord,
Léon Jacobse won gemakkelijk van
Wim Mulder en Sjaak in ’t Veld was
kansloos tegen Henk-Jan Evengroen.
Zowel Frank (vdP) als Wim troffen het
niet met voor de tweede keer een van
de vier toppers. Ondanks dat verlies
toch een plaats voor Sjaak in de finalegroep. Leen Boonstra had aan zijn 7-2
tegen Aad van den Berg niet voldoende. Alleen de uurpartij eindigde
hier in remise. Voor Theo Huijzer was
er een 6½-2½ zege tegen Barry de
Graaf, winst in de uurpartij en voorts
tweemaal remise. Voor beiden voldoende voor een plaats bij de eerste
acht. Vanwege het ongelijke aantal
deelnemers speelden de laagst geplaatste deelnemers een rapiddriekamp. Vier van de zes partijen
eindigden hier in remise. Dankzij één
winstpartij tegen Rien Duine scoorde
Arie Macdaniël sr 5½ punten. Voor
Duine met eenmaal winst tegen Ad de
Veld 4½ en de drie remises van De
Veld waren goed voor 3½ punten.

Stand in groep A na de derde ronde:
60
min
1. Henk-Jan Evengroen
Frank Visser
3. Léon Jacobse
4. Justin Jacobse
5. Theo Huijzer
6. Sjaak in ‘t Veld
7. Barry de Graaf
8. Mick vd Berg
9. Arie Macdaniël jr
10. Frank vd Pavoordt
11. Leen Boonstra
12. Gerard vd Wouden
13. Ad de Veld
14. Arie Macdaniël sr
15. Aad vd Berg
16. Hans Lodeweges
17. Rien Duine
18. Wim Mulder

12
12
10
10
8
6
4
4
0
4
2
6
2
0
4
2
0
0

Naar de finalegroep gaan de nummers
1 t/m 8. Omdat Mick van den Berg zich
terugtrok wordt zijn plaats ingenomen

20
min
9
9
9
7½
4½
4½
6
3
5½
3
5
1½
3½
5½
1½
1½
4½
5½

5
min

afw

6
6
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
1
1
0
0

2
2

2
2
2
2

Totaal
27
27
25
21½
15½
13½
13
11
9½
9
9
8½
7½
7½
6½
6½
6½
5½

door nummer negen Arie Macdaniël jr.
Ook Justin Jacobse kan niet meespelen in de finalegroep. Hij is twee van
4

de drie nog te spelen ronden verhinderd. Zijn plaats wordt ingenomen
door nummer tien Frank van de Pavoordt. De overigen worden toegevoegd aan groep B waar wordt
gestreden om de Hoekveldtrofee.
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In groep B kon in de eerste ronde
driemaal een 9-0 worden genoteerd,
voor Wouter Schmahl tegen Peter
Morgenrood, voor Ton van Smirren
tegen Casper de Pijper en voor Boskoper Nanne Uitenbroek tegen huisschaker Dirk-Jan van Vliet, één van de vier
gastdeelnemers uit Langeraar, de
woonplaats van de IJsselvoorzitter.
Ook Paul Itsaard behoort daartoe. Hij
speelde echter alleen de eerste ronde
mee en won enkel het snelschaak in
het huisschakerduel tegen gastspeler
Erik Swinkels. Een 7-2 werd ook genoteerd bij Teus Boere tegen Casper
Kouwenhoven. Een langdurig duel
waarin Teus tweemaal nipt de winst
pakte en alleen het snelschaak verloor.
Nog een 7-2 werd genoteerd voor Stefan Lipschart tegen Neal Twigt. De
nauwkeurig spelende Stefan profiteerde optimaal van de nodige missers
van zijn tegenstander. Alleen bij het
snelschaak was dit niet voldoende.
Ondanks het surplus aan materiaal
was het tekort aan bedenktijd hier beslissend. Aad van der Meer won van

Frans Dubois, na tweemaal remise gaf
het snelschaak hier de doorslag. Bij
het familietreffen tussen Judy en Huub
van Eck werden de punten eerlijk verdeeld, 4½-4½.
In de tweede ronde verspeelden alle
drie de koplopers punten. Wouter
Schmahl won met 5-4 van Teus Boere
en in de onderlinge wedstrijd tussen
Nanne Uitenbroek en Ton van Smirren
besliste Nanne met winst bij het snelschaak de match in zijn voordeel, 5½3½. Met een 9-0 tegen Erik Swinkels
werd Stefan Lipschart nu de nieuwe
koploper. Ook Aad van der Meer rukte
dankzij tegen een 9-0 tegen Judy van
Eck op naar de top. Casper Kouwenhoven verloor tegen Peter Morgenrood
alleen de rapidpartij en won dus met 63. Dat was ook het resultaat bij Huub
van Eck tegen Dirk-Jan Vliet. In een
rapiddriekamp scoorden Frans Dubois
en Casper de Pijper elk 7 punten en
nummer drie, Peter de Jong, bleef
puntloos.
In de derde ronde veroverde Aad van
der Meer de koppositie met een 5½-

Stand in groep B na de derde ronde:

1. Aad vd Meer
2. Stefan Lipschart
3. Wouter Schmahl
4. Nanne Uitenbroek
5. Frans Dubois
6. Teus Boere
7. Ton van Smirren
8. Erik Swinkels
9. Casper Kouwenhoven
10. Huub van Eck
11. Peter Morgenrood
12. Judy van Eck
13. Hans de Jong
14. Casper de Pijper
15. Dirk-Jan van Vliet
16. Peter de Jong
17. Neal Twigt

60
min

20
min

5
min

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

6
7½
9
4½
11½
6
4½
6
0
1½
11
4½
5½
7
3
0
0

4
4
6
4
1
1
3
0
4
4
0
3
0
2
2

afw

4
2
2
0

Totaal
20
19½
19
18½
18½
17
15½
14
12
11½
11
9½
9½
9
5
2
2

(Aad)

jaarprogramma de ijssel 2018
23/4
30/4 *
7/5
12/5
14/5
23/5
28/5
4/6
11/6
18/6
25/6

za
wo

ZD-4
HH 4.3
HH 4.4 + halve finale K.O.-beker
Panc Vink Top 12 toernooi
ZD-5
HH 4.5
Doorgeefschaak
ZD-6
HH 4.6 + finale K.O.-beker
HH 4.7
Ledenvergadering + snelschaak

*meivakantie, 21/5 2e pinksterdag.
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3½ zege tegen Stefan Lipschart. Wouter Schmahl gaf tegen Nanne Uitenbroek de winst weg in zijn uurpartij
maar won wel beide andere partijen.
Ton van Smirren verspeelde punten
met een 3-6 nederlaag tegen Teus
Boere. Op de ranglijst werd hij achterhaald door Frans Dubois die een 8-1
zege boekte tegen Huub van Eck. Een
7-2 winst was er voor Erik Swinkels
tegen Dirk-Jan van Vliet. De enige
vrouw onder de deelnemers, Judy van
Eck boekte een 5-4 overwinning tegen
Casper Kouwenhoven. De laatste won
de uurpartij maar dolf in beide andere
partijen het onderspit. Vanwege een
ongelijk aantal deelnemers opnieuw
een rapiddriekamp. Met driemaal winst
en eenmaal remise verspeelde Peter
Morgenrood slechts een enkel punt.
Voor Hans de Jong uit Langeraar, voor
het eerst van de partij, eenmaal remise
tegen Peter Morgenrood en tweemaal
winst tegen Peter de Jong, het kind
van de rekening in deze driekamp.
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ook dit seizoen weer doorgeefschaak
Op 28 mei staat voor de derde maal
doorgeefschaak op het programma bij
De IJssel. De wedstrijdleiding berust
bij Hans Lodeweges. Hij hoopt dat veel
leden van de partij zullen zijn. Navolgend nogmaals een beschrijving en de
belangrijkste spelregels.
Doorgeefschaak is een variant op het
schaakspel, waarbij twee teams van
elk twee personen het in twee gelijktijdig, naast elkaar gespeelde schaakpartijen tegen elkaar opnemen.
Iedereen speelt zoals gebruikelijk op
1 bord tegen 1 tegenstander, maar wie
een stuk of een pion van zijn tegenstander slaat geeft dat door aan zijn
medespeler. Deze mag dan, op een
zelfgekozen moment, in plaats van
een normale zet te spelen, een van de
doorgegeven stukken of pionnen op
zijn eigen bord plaatsen en zo aan zijn
eigen materiaal toevoegen.
Belangrijke regels zijn:
- Een geslagen en doorgegeven stuk
mag slechts op een onbezet veld
worden geplaatst.
- Een geslagen en doorgegeven stuk
mag niet op het bord worden geplaatst als na het voltooien van

-

deze zet de vijandelijke koning
schaak staat.
Een geslagen en doorgegeven
pion mag niet op de 1e of 8e rij
worden geplaatst.
Als een pion de achterste rij bereikt
krijgt de pion de waarde van dame,
toren, loper of paard. De pion behoudt echter de gedaante van pion.
Beide spelers dienen de waarde
van deze gepromoveerde pion te
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-

onthouden zolang deze in het spel is.
Als een gepromoveerde pion wordt
geslagen en doorgegeven krijgt
deze opnieuw de waarde van pion.
Een partij is slechts remise door pat
of door de onmogelijkheid voor
beide spelers de partij met reglementaire zetten te winnen indien de
andere partij van de wedstrijd reeds
is afgelopen. (Aad)
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jan evengroen nummer één in waddinxveen
Ondanks de voorjaarsvakantie en minder goede weersomstandigheden trok
het 64e drierondentoernooi van de
Waddinxveense Schaakvereniging op
3 maart nog 56 deelnemers, 14 groepen van vier dus. Buiten de 11 WSV
deelnemers was de belangstelling van
de Zuidplasverenigingen minimaal.

Slechts een tweetal leden van SVN.
Wel een flink aantal van het Goudse
Messemaker waaronder Jan Evengroen, de deelnemer met de hoogste
rating. Ook in werkelijkheid was hij de
sterkste, in groep 1 trok hij aan het
langste eind en werd daarmee toernooiwinnaar. Hij dolf wel het onderspit

tegen Jaap van den Berg van Promotie uit Zoetermeer, maar winst in beide
andere partijen, tegen Simon Algera
(SC Voorschoten) en WSV ‘er Peter de
Louw, was voldoende voor de eindzege. Wim Mulder was de enige deelnemer met een IJsseltintje. Hij werd
winnaar van groep 4. (Aad)

Groep 1 met vlnr: De Louw, Alque, Evengroen en Van den Berg.

Groep 4 met op de voorgrond Wim Mulder
tegen Rens ter Veen.

noteboomtoernooi in trek
Na begin januari in Wijk aan Zee konden de liefhebbers in het weekend van
16-18 februari hun krachten meten op
het 78e door het Leids Schaak Genootschap georganiseerde Noteboomtoernooi. Onder de circa 350 deelnemers ook vier IJsselleden. In groep
B (rating 1600-2000, 96 deelnemers)
weinig succes voor Justin Jacobse en
Gerard van der Wouden. Justin
scoorde 2½ punten in zijn zes partijen,
goed voor de 62e plaats en Gerard
eindigde met 1½ punt als 86e. Beter
verging het Menno van Dijk in groep C
(rating <1700, 106 deelnemers). Vorig

jaar haalde hij nog het podium met een
gedeelde eerste plaats. Dat lukte ditmaal net niet. Met 4½ uit 6 werd hij nu
10e. Ook Lotte van der Wouden
speelde mee in deze groep. Met 3 uit 6
eindigde zij op plaats 55. In de eerste
ronde trof zij in Gren Nooteboom een
nazaat van de man naar wie het toernooi werd vernoemd.
Toernooiwinnaar (groep A, >1900, 90
deelnemers) werd Robby Kevlishvili
(een betere SB score) voor de grootmeesters Benjamin Bok, de Bulgaar
Peter Arnaudov en Roeland Pruisers
die eveneens 5 uit 6 scoorden. (Aad)

Van der Wouden analyse-sessie.

TataSteel 2018 - uit de media
Kop in de Telegraaf van 13 januari:
‘Schaakgekte aan zee’. Het 80e TataSteel-schaktoernooi begint vandaag,
aldus het begin van het artikel van
Hans Böhm, en de traditie van hoge
kwaliteit en grote kwantiteit wordt in dit
jubileumjaar voortgezet. De absolute
wereldtop is in de arena te vinden plus
een kleine tweeduizend schakers uit
alle werelddelen. En twijfel over de
toekomst werd bij de opening gelijk
weggenomen. De sponsor liet weten
dat men het evenement belangrijk
vindt en dat de speeldata voor 2019 bij
de sluitingsceremonie op 28 januari
bekend worden.

Het was gezellig in Wijk aan Zee waar
schaakvrienden uit alle windstreken elkaar ontmoetten. Een prachtig gezicht:
een overvolle speelzaal, gevuld met
schakers van alle geslachten en alle
leeftijden, met maar één doel: een
mooie partij spelen met hopelijk wat
roem als gevolg. Bij de Masters zijn er
niet minder dan vijf spelers die in maart
in Berlijn gaan spelen om het recht de
wereldkampioen uit te dagen. Een geweldig toernooi, dat voor de tachtigste
keer wordt gehouden. (Bab Wilders in
het Nederlands Dagblad, 27/1)
Hans Böhm over de droomstart van
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Giri in de Telegraaf (20/1): Iedereen
die met passie iets doet, sport natuurlijk of iets anders, kent het fenomeen
droomstart. Je weet niet waarom maar
alles loopt vanzelf op rolletjes. Een sollicitatiegesprek waar je tegenop zag,
bij dure boodschappen waar de aanbiedingen uit de lucht vallen, bij biljarten waar net alles wel raak is en denk
nu even zelf aan eigen ervaringen. Bijzonder hè? Anish Giri was al tijden het
slachtoffer van het remisemonster met
als record het kandidatentoernooi
2016 met alleen maar (14) remises. Hij
speelde ook toen best goed maar verzilverde diverse winststellingen niet.
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En dan begint hij het TataSteeltoernooi
2018 met twee winstpartijen en staat
gelijk ongedeeld op de eerste plaats!
Een droomstart vond ook Johan Hut in
de HDC media (20/1): Anish Giri had
bij het Tata Steel Chess Tournament in
Wijk aan Zee een droomstart, het eerste weekend kon niet beter. In de
hoofdgroep was hij de enige die zijn
eerste twee partijen won. Bovendien
was dat tegen twee ‘angstgegners’.
Tegen Yifan Hou, op dit moment de
sterkst schakende vrouw ter wereld,
had hij in Wijk aan Zee een keer verloren en twee keer remise gespeeld.
Terwijl hij in alle drie die jaren een veel
hogere rating had. Van Vladimir Kramnik had Giri nog nooit gewonnen. Dat
is niet bijzonder, maar in de vele ontmoetingen had hij ongeveer net zo
vaak verloren als remise gespeeld. Dat
is wel heel erg tegen de ratingverhouding in. Nu versloeg hij beide kwelgeesten al in de eerste ronden. Dat
riep de vraag op: als dat al meteen
lukt, hoe zal het dan eindigen? Op de
toernooisite werd Giri na die twee
overwinningen geïnterviewd door perschef Tom Bottema. Die vroeg of Giri na
zijn veel bekritiseerde series remises
nu een andere tactiek was gaan volgen. Giri: “Dat kan ik beter niet doen.
Want toen ik veel remises speelde, bereikte ik de derde plaats op de wereldranglijst. Sinds een tijdje speel ik
minder remises en nu sta ik vijftiende.
Mijn doel is in dit toernooi al mijn partijen remise te spelen, maar ja, gisteren en vandaag werkten mijn
tegenstanders niet mee. Voor de rest
van het toernooi hoop ik toch alles remise te spelen.”
Gert Ligterink over een mopperende
So (Volkskrant, 27/1): Een maand geleden, na afloop van de London Chess
Classic, zei de Amerikaanse kampioen
Wesley So dat hij niet uitkeek naar zijn
achtste bezoek aan Wijk aan Zee:
‘Soms vraag ik me af waarom ik er elk
jaar weer naartoe ga. Het sneeuwt en
regent er en het toernooi duurt lang.
Als het tegenzit en je een paar keer
verliest, kun je niet uitstappen, maar
moet je het hele traject van dertien
ronden afleggen.’ Wat kunnen schakers toch zeuren. Toen So vorig jaar
de hoofdprijs won, legde hij omstandig
uit dat Tata het mooiste toernooi ter
wereld is. En de klacht dat dertien ronden erg lang kunnen duren, maakt ook
weinig indruk. Niet zo lang geleden
waren toernooien met zestien of achttien ronden heel gewoon. Om maar te
zwijgen over de marathons die de

verre voorvaderen van de moderne
schakers moesten voltooien. In 1898
telde het toernooi in Wenen ter ere van
keizer Franz Joseph 38 ronden.
Johan Hut over de kraker Giri- Mamedyarov (HDC Media 27/1): Voorafgaand aan het Tata Steel Chess
Tournament zou niemand hebben
voorspeld dat de partij van Anish Giri
tegen Shakhriyar Mamedyarov in de
achtste ronde een grote kraker zou
worden. De man uit Azerbeidzjan heeft
geen grote naam, al staat hij plotseling
op de derde plaats van de wereldranglijst. In 2005 werd hij wereldjeugdkampioen, waarna we hem in Nederland
leerden kennen doordat hij in 2006 en
2007 de kroongroep van het toernooi
in Hoogeveen won. In 2007 was hij de
nummer vier van de wereld, maar hij
zakte al snel weer. Zijn laagste positie
daarna was 23 en af en toe stond hij in
de top tien. Afgelopen jaar sloop hij vrij
geruisloos naar de genoemde derde
positie. Maar Tata-toernooidirecteur
Jeroen van den Berg zei in Wijk aan
Zee dat hij als winnaar hoopte op een
grotere naam. Gewoon Magnus Carlsen, omdat hij met een zesde zege in
het kustplaatsje een record zou kunnen neerzetten. Of Giri, uiteraard.
Toen Mamedyarov vanaf de vijfde
ronde achter elkaar van Caruana, Adhiban en Wei won, nadat hij in de
tweede ronde al van Hou had gewonnen, stond hij opeens een vol punt
voor op de gedeelde nummers twee.
Een punt is veel in een gezelschap
waarin heel wat remises vallen. Het
toernooi freewheelend uitspelen, in de
betekenis van alles remise spelen, zou
al vrijwel zeker de toernooizege opleveren, al dan niet gedeeld. Maar dat er
in de wereldtop veel remises vallen,
betekent nog niet dat je die in dat gezelschap zomaar kunt binnenslepen.
In de achtste ronde zat de Azeri tegenover Neerlands hoop, die verbluffend
makkelijk over hem heen liep. Giri
kwam daarmee geheel onverwachts
terug op de eerste plaats, die hij op dat
moment deelde met Mamedyarov en
Carlsen. Nou ja, wat heet onverwachts? Ook Giri was de nummer drie
van de wereld, precies twee jaar geleden. Dat hij nu vijftiende staat, is een
momentopname. Weinig verwachtingen en ook weinig ambities, dat geeft
rust, zei Giri afgelopen weken in interviews. Die rust vindt hij belangrijk voor
zijn prestaties. Helaas voor hem zal
een eventuele toernooizege in Wijk
aan Zee weer nieuwe verwachtingen
wekken. Zie daar de golfbeweging.
De tiende ronde van het TataSteel-
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toernooi vond plaats in de Rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid hiervan organiseerde Studium Generale
Groningen een lezing door cabaretier,
stand-upcomedian en schaker Tex de
Wit met als titel ‘Schaken (en een
beetje seks)’. In het Dagblad van het
Noorden van 22 januari een interview
met Tex de Wit door Coen Berkhout.
Hieronder een deel van dit interview.
Vanavond geef je een lezing in Studium Generale getiteld ‘Schaken (en
een beetje seks)’. Hoe begin je zo’n
spelletje?
“Schaken of seks?
Wat jij wilt…
“Nou aangezien het een schaaklezing
is, profileer ik me in dit geval liever als
schaakexpert dan als ‘seksgod’. Dus ik
zou zeggen je begint met wit en met je
favoriete openingszet. Er zijn mensen
die zeggen dat schaken een soort paringsdans is, dat dan weer wel.”
Wat is het doel van je lezing?
“Ik ga geen schaakles geven, maar ik
hoop met mijn lezing mensen enthousiast te maken voor de sport. Ik wil
laten zien hoe het schaken zich ontwikkeld heeft. En dat mensen die nog
nooit geschaakt hebben wat meer
leren over de sport. Weet je bijvoorbeeld wat mensen die niet schaken
vaak aan schakers vragen?”
Uhm, ‘is het moeilijk?’
“Nee, nee. ‘Hoeveel zetten kan je
vooruitdenken?’ Maar die vraag is niet
echt terecht want het gaat tijdens een
partij vaak om heel veel andere dingen
dan alleen wie het verst vooruit kan
denken. Ik ga het ook hebben over de
geschiedenis van het schaken. Zoals
je misschien weet was het grootste
schaakland de Sovjet-Unie. Als je daar
als kind heel goed kon schaken dan
mocht je naar een speciale schaakschool en hoefde je niet meer naar je
gewone school. Als kleine jongen was
ik daar heel jaloers op. Achteraf ben ik
natuurlijk blij dat ik gewoon aardrijkskunde, geschiedenis en een paar
vreemde talen heb geleerd.
Oh en je kan ook nog eens schaakprijzen winnen. Nu moeten de mensen
wel naar Studium Generale willen
komen.”
Je bent ook ‘schaakcommentator’, hoe
werkt dat?
“De bedoeling is vooral dat we de zetten die gedaan worden uitleggen aan
het publiek. Dat is nog best lastig.
Soms snap je het totaal niet en soms
zie je de zet aankomen. Heel soms,
echt heel soms, is het ook zo dat je
een betere zet ziet dan die werd gedaan. Een schaakpartij is eigenlijk een
verhaal. Met een opening, een middel-
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spel en een eindspel. En veel drama.
Als je dat verhaal goed vertelt, kunnen
mensen daar echt in meegezogen
worden. Dat iemand een paard offert
en vervolgens groots de partij wint. Dat
is prachtig om te zien en dat gevoel
probeer je op het publiek over te brengen.”
Ben je dan meer van de Zuid-Amerikaanse stijl van commentaar geven?
Of de Noordwest-Europese?
(Met luide stem door de hoorn) “Het
paard gaat naar d7. En de koning naar
c6. Carlsen met de loper naar d3; hij
zet de koning muurvast in de linkerbovenhoek van het bord. En daar gaat
het paard! Daar gaat het paard! Daar
gaat het paard! Wát een zet! Wát een
zet! Schaaaaak! Schaaaaaaaaaak!
Schaaaaaaaaaaaaaaak! …
(Hij lacht) Het maakt het spannend,
dat wel, maar in de praktijk is het niet
te doen. Die potjes kunnen zes uur
duren. Toen ik commentaar gaf in Hilversum heb ik vijf uur lang gepraat, dat
hoor je misschien nog in mijn stem.”
Op welke partijen moeten we woensdag letten?
“Carlsen speelt tegen de Amerikaan
Wesley So. Dat is een mooie pot
omdat Carlsen ontzettend goed is en
die zie je altijd graag spelen. Wat deze
partij nog wat leuker maakt is dat So
vorig jaar het toernooi heeft gewonnen. Het gaat dus tussen de titelverdediger en de beste van de wereld. Maar
alle zeven partijen zijn de moeite
waard, want dit zijn veertien van de
beste spelers ter wereld. Het is alsof
FC Barcelona, Manchester United en
Bayern München in de Euroborg
komen voetballen.”
Dat is een mooie vergelijking, voetbal
begrijpt iedereen natuurlijk.
“Ja. Messi en Ronaldo komen in Groningen tegen elkaar hooghouden! Dat
wil je echt niet missen.”
De strijd om de eindzege op het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan
Zee gaat tussen Anish Giri en Magnus
Carlsen. Beide grootmeesters wisten
hun partij in de twaalfde en voorlaatste
ronde te winnen. Giri en Carlsen gaan
de slotronde van zondag beiden in met
8 1/2 punt, een half punt meer dan
Shahriar Mamedyarov. De schaker uit
Azerbeidzjan moest genoegen nemen
met remise tegen de Engelsman Gawain Jones. De nog altijd ongeslagen
Giri zette een flinke stap richting de
eindzege door met de witte stukken te
winnen van de laaggeklasseerde Baskaran Adhiban uit India. De 23-jarige
Giri zag vervolgens hoe Carlsen
moeite had om de partij tegen Maksim

Matlakov uit Rusland te beslissen. De
Noorse wereldkampioen slaagde er
uiteindelijk toch in zijn betere stelling te
verzilveren, waardoor Tata Steel
Chess zondag een spannende apotheose krijgt.
Giri hoopt de opvolger te worden van
Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze
schaaktoernooi van Wijk aan Zee.
(ANP/Nu.nl, 27/1)
Magnus Carlsen heeft vandaag na een
spannende ontknoping het Tata Steel
Chess Tournament gewonnen. Aan het
begin van de 13e ronde waren er nog
vijf kanshebbers, met Giri en Carlsen
gezamenlijk aan de leiding van het
veld. Doordat ze beide remise speel-
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den, kwam er een tie-break, bestaande uit twee partijen blitzschaak (5
minuten bedenktijd per speler + 3 seconden per zet), die door Carlsen werd
gewonnen.
De laatste ronde werd geopend door
oud-wereldkampioen Anatoli Karpov
en Judit Polgar. Vidit Gujrathi uit India
wist de overwinning bij de Tata Steel
Challengers binnen te halen. Daarmee
verdient hij promotie naar de Tata
Steel Masters 2019. Stefan Kuipers
heeft de Toptienkamp gewonnen en
mag dus volgend jaar deelnemen aan
de Tata Steel Challengers. Het Tata
Steel Chess Tournament 2019 vindt
plaats van 11 tot en met 27 januari
2019. (Schaaksite.nl 28/1)
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Verliezer Giri is toch gewoon grote
winnaar, vond Johan Hut in zijn column in de HDC media (3/2). Gemengde gevoelens overheersten na
afloop van het Tata Steel Chess Tournament. Neerlands hoop Anish Giri
had het beste resultaat van zijn leven
behaald. Maar hij won het toernooi
niet, omdat hij de barrage van twee
vluggertjes verloor van Magnus Carlsen. In alle kranten werd gemeld dat
Giri dus niet de opvolger is van Jan
Timman, in 1985 de laatste Nederlander die het toernooi won. Maar Giri, die
twee jaar geleden derde stond op de
wereldranglijst, is wel de opvolger van
Timman als de Nederlander die de wereldtop aankan. Al een tijdje met veel
remises, maar dit toernooi versloeg hij
Vladimir Kramnik, oud-wereldkampioen, en Shakriyar Mamedjarov, de huidige nummer twee op de
wereldranglijst. In totaal boekte Giri in
Wijk aan Zee vijf overwinningen en
acht remises, wat in dit gezelschap
een enorm resultaat is. Het is twaalf
jaar geleden dat die score voor het
laatst niet genoeg was voor een ongedeelde toernooizege.
Gemengde gevoelens ook over die beslissing om te vluggeren om de toernooiwinst. Het past bij de moderne tijd
en één winnaar is mooier dan gedeelde winnaars. Maar ja, nu was
onze Giri het slachtoffer. Het toernooireglement zegt trouwens letterlijk dat
die vluggertjes zijn bedoeld om te bepalen wie de trofee mee naar huis mag
nemen. De geldprijzen worden gedeeld. Is Giri dan toch gedeeld winnaar? Zoals Timman en Sosonko dat
waren in 1981? Het is verleidelijk het
zo te noemen.
Geen gemengde gevoelens over de
enorme publiciteit die het optreden van
Giri in Nederland teweeg bracht. Hij
had zich ontworsteld aan het imago
van remisekoning en had zijn vele volgers vanaf zijn start met twee overwinningen de hoop gegeven dat het
mogelijk was, een Nederlander die
Wijk aan Zee wint. Het is mogelijk, dat
is een ding dat zeker is. We mogen de
komende jaren nogal wat van hem verwachten.
Bas Wilders in het Nederlands Dagblad (17/2): Uiteraard volgde ik met

veel interesse de verwikkelingen in
Wijk aan Zee (ik ben er ook geweest),
maar ik haakte af bij de zgn. tiebreak,
dat beschouw ik als een onding, alleen
al de belachelijke naam Armageddon
geeft aan dat hier een verwrongen
geest aan het werk is geweest. Het
stuitendste van het geheel is het doorspelen met materiaal achter, hopend
dat de tegenstander op tijd verliest.
Schaak- en grootmeester onwaardig.
Dan denk ik onwillekeurig aan die
damgrootmeester die terecht spotte:
‘Wij beslissen een damtoernooi niet via
een potje sjoelen.’
Dat vond ook John van der Wiel: Wat
een onzin. Wie bedenkt een beslissing
door twee vluggertjes? Een minachting
van het klassieke schaak. Daar komt
nog het scenario bij dat de eenzame
koploper in de slotronde snel remise
maakt en rustig afwacht of er nog iemand uit zijn slof wenst te schieten.
Een naaste belager komt op gelijke
hoogte door te winnen na 80 zetten
verbeten strijd en mag even later, afgepeigerd en wel, plaatsnemen voor
een vluggertjes tie-break. Eerlijk?
Sportief? Als je dan toch 1 naam op de
beker wilt hebben (het geld wordt sowieso gedeeld), kies dan voor A) Sonnenborn-Berger. Levert dat minder dan
1 punt verschil op, dan B) het grotere
aantal zwartpartijen. Is dat gelijk, dan
C) onderling resultaat. Bij remise, dan
D) groter aantal winstpartijen. Is dat
gelijk, dan E) de betere score tegen nr.
3 of anders nr. 4, 5 etcetera. Nu wer-

den Mamedyarov en Kramnik gedeeld
3e/4e en Giri won van deze beiden,
dus…? (www.schakers.info, 31/1)
Met de winnaars van de Challengers –
de tweede groep van het Tata toernooi
– hebben we in het verleden soms medelijden gehad. Als beloning voor hun
prestatie mochten ze een jaar later
aantreden in de hoofdgroep, wat in de
praktijk meestal betekende dat ze een
bezoek hadden verdiend aan een bassin met hongerige krokodillen. Daarna
verdwenen ze uit beeld en moesten ze
geduldig wachten op een nieuwe invitatie. De laatste jaren gaat het beter
met de promovendi. De Chinees Yi
Wei, winnaar van de Challengers in
2015, speelt sindsdien onafgebroken
in de hoofdgroep. En de vrolijke Indiër
Baskaran Adhiban, winnaar in 2016,
mocht terugkomen na zijn verdienstelijke debuut op het erepodium vorig
jaar. Misschien zou ook de voorlaatste
winnaar Gawain Jones een nieuwe invitatie hebben verdiend als hij die
grote kans tegen Magnus Carlsen had
benut. Dit jaar leek de 32-jarige Oekraïner Anton Korobov na een vorstelijke start van 5,5 uit 6 op weg naar
een reuzenscore, tot hij struikelde over
de Egyptenaar Amin. Daarna was de
vaart eruit. Korobov kon opeens geen
partij meer winnen en na een tweede
nederlaag in de slotronde moest hij genoegen nemen met de tweede plaats
achter de jonge Indiër Vidit Gujrathi.
(Ligterink, Volkskrant 3/2)

ijsselleden in actie in wijk aan zee
In Wijk aan Zee waren dit jaar naast de deelnemers in de twee hoofdgroepen 1774 amateurs actief, 620 bij de tienkampen, 424 bij de dagvierkampen, 640 bij de weekendvierkampen en voorts nog 90 in speciale
groepen. Onder die deelnemers twee leden van De IJssel, Menno van
Dijk bij de tienkamp en Aad van der Meer bij de dagvierkamp.
Menno behoort al meerdere jaren tot de deelnemers. Net als vorig jaar
kwam hij uit in klasse 6. Na een goede start met 2 uit 4 kwam er in de volgende partijen nog maar een puntje bij. Met een score van 3 uit 9 eindigde hij als nummer 8 in zijn groep.
Aad was voor het eerst van de partij. Hij speelde mee in een dagvierkampgroep in klasse 7. Doordat een van de vier deelnemers het na een
ronde liet afweten bleef zijn deelname beperkt tot twee partijen, eenmaal
remise en eenmaal verlies. (Aad)
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eindspelcompositie met gehaktballen
Carel Mann (1871-1928) was een slagerszoon en schaakliefhebber die met
name bekendheid verwierf als componist van schaakproblemen. In 1971 publiceerde ARVES (Alexander Rueb
Vereniging voor Schaakeindspelstudie)
een door Jan van Reek en Henk van
Donk samengesteld herinnering aan
deze slager/schaker.
‘Het componeren van schaakkunst is
een fascinerende bezigheid. Carel
Mann was er zo door gegrepen, dat hij
op de zwart-witte tegeltjes van zijn slagerij met gehaktballetjes placht te
componeren. Deze kunstenaar kan
onze eerste edelslager worden genoemd’ aldus de tekst op de achterzijde van het boek.
In 1912 won hij bij zijn eerste deelname aan een internationale wedstrijd
uitgeschreven door de Wiener Schachzeitung de eerste prijs met onderstaande studie.

De oplossing laat zich in drie delen
splitsen:

c. Wit profiteert van de tempodwang

a. Wit wint een tempo
1.Lg1+ Kh1 2.Le3 Kh2 De enige zet,
zowel na Dh6 als Dh2 gaat zwart mat.
3.Ka2 b6 Opnieuw de enige mogelijkheid. Bij alle andere zetten gaat zwart
mat of gaat de dame verloren.
3...Dg6 4.Lf4+; 3...Df7 4.Lf4+ Kh1
5.Dh3+ Kg1 6.Le3+ Df2+ 7.Kb1 d2
8.Kc2; 3...Pf7 4.Bf4+ Kh1 5.Df3+ Kg1
6.Lg3 Dh3 7.Lf2+ Kh2 8.Lg1+ Kxg1
9.Dxh3; 3...Phg6 of Phg6 4.Lf2;
3...Pe6 4.Dg1+ Kh3 5.Dh1+; 3...d2
4.Lf4+ Kh1 5.Dd1+ Kg2 6.De2+ Kh3
(6...Kg1 7.Le3+ Kh1 8.Df1+ Kh2
9.Lf4#) 7.Df3+.
b. Wit verlest met opzet een tempo om
tempodwang mogelijk te maken (zetverwisselingsmechanisme)
4.Lf4+ Kh1 5.Df3+ Kg1 6.Le3+ Kh2
7.Dg4.

Dwangpositie, zwart in dezelfde situatie als bij zet 3 maar alleen heeft hij nu
geen b6 meer tot zijn beschikking
Het is een van de vele studies die zijn
opgenomen in dit boek dat de secretaris van De IJssel cadeau kreeg van de
vereniging ter gelegenheid van zijn
50- jarig lidmaatschap. (Aad)

de ijssel V1 eervol tweede
Lange tijd worstelde de viertallencompetitie met het (door de RSB ingegeven) imago als competitie voor
zwakkere spelers. Pas na de invoering
van de 1e divisie kwam daar verandering in en dit seizoen kreeg dat nog
meer gestalte door het meespelen van
teams van Charlois Europoort, RSR
Ivoren Toren en Spijkenisse (2) met
ook KNSB spelers achter de borden.
Van die teams bleken die van Spijkenisse supersterk en beide teams behaalden dan ook het kampioenschap.
Daar kon De IJssel niet tegen op.
Maar de tweede plaats was toch een
eervol resultaat. Zeker in aanmerking
genomen dat ook nog een aantal

keren niet in de sterkste opstelling kon
worden aangetreden. Een groot succes was de winst tegen het toen al
kampioen zijnde tweede viertal van
Spijkenisse. Hieronder de verslagen
van de laatste vier wedstrijden.

winst en verlies tegen
fianchetto V1
Met meer dan een maand vertraging
vond op 22 januari de thuiswedstrijd
van De IJssel V1 tegen Fianchetto V1,
die aanvankelijk op 11 december stond
gepland maar toen werd afgelast vanwege de weersomstandigheden, dan
toch plaats.
Al snel waren er gunstige ontwikkelin-
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gen voor het IJsselteam aan bord drie
en vier. Reden voor Hans om na 14
zetten remise aan te bieden en daar
had ook zijn tegenstander wel oren
naar. Sjaak was inderdaad voortvarend van start gegaan met pionwinst
en na een mooie combinatie kwam
daar nog een kwaliteit bij. Het mondde
uit in een eindspel met toren tegen
paard met een pion extra. Dat haalde
hij vervolgens netjes binnen. Gerard
had optimaal profijt van een valletje.
Na 1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pe4 4.Pf3
b6 5.Dd5 Lb7 stond de volgende stelling op het bord:
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De IJssel V1

1752 -

1 Léon Jacobse
1923 2 Hans Lodeweges
1838 3 Gerard vd Wouden
1692 4 Sjaak in 't Veld
1553 Een week later op 1 februari de uitwedstrijd in Schiedam. Ditmaal zonder
Léon Jacobse, voor hem speelde Lotte
van der Wouden. Die had inmiddels
haar opleiding afgerond en kon voor
het eerst dit seizoen, weer eens van
de partij zijn.
Na amper een half uur spelen kon het
eerste halfje worden genoteerd bij
Frank. Er kwam een voor beiden bekende variant op het bord en na een
forse afruil gingen de stukken weer in
de doos. Lotte trof de tegenstander

Zijn tegenstander meende ongestraft
de loper te kunnen nemen. 6.Dxb7
maar zag na 6….Pc6 7.Da6? dat zijn
dame werd ingesloten 7...Lb4+ 8.Ld2
Pc5 9.Db5 Lxd2+ 10.Pbxd2 a6
11.Dxc5 bxc5. Als hij echter 7.Pd4 in
plaats van 7.Da6 had gespeeld was na
7…Lb4+ (7...Pc5? 8.Pxc6 Pxb7
9.Pxd8 Txd8) 8.Pc3 Pxc3 9.Pxc6 dxc6
wit in het voordeel. Nu kreeg hij
slechts twee lichte stukken voor de

dame. Daarna bood hij nog lang moedig verzet en capituleerde pas toen
ook zijn bedenktijd vrijwel op was. Kort
daarvoor was ook aan het eerste bord
de vrede getekend. Aan weerszijden
werd hier behoedzaam gemanoeuvreerd met nauwelijks kansen op voordeel. Het leidde tot een gelijkstaand
eindspel met elk een toren en de nodige pionnen met voor beiden geen
kansen op meer dan een halfje. (Aad)

Fianchetto V1

3

1702

Kees Sio
1810
Ben Riksen
1789
Cenk Ergen
1671
Youri Verlinden
1539
van haar vader in de thuiswedstrijd.
Die won toen al in de opening de
dame. Ook zij kwam met een plus uit
de opening, maar daar bleef het bij. De
stelling bleef in evenwicht. Met het
door Lotte aangenomen remiseaanbod
kwam de stand op 1-1. Net als Léon in
de thuiswedstrijd lukte het ook Gerard
niet om tegen de Schiedamse kopman
winstkansen op het bord te krijgen. De
stelling bleef continu gelijkwaardig.
Ook hier werd uiteindelijk afgesloten
met remise. Het eindresultaat hing dus

12

-

1

½ - ½
½ - ½
1
- 0
1
- 0
vervolgens af van de uitslag aan bord
vier waar Sjaak opnieuw zijn tegenstander uit de thuiswedstrijd trof. Ditmaal waren de rollen omgedraaid en
kwam Sjaak een pion achter. Daarvoor
had hij wel ruimtevoordeel, maar wist
daarvan niet te profiteren. Mede dankzij zorgvuldige spel was het zijn tegenstander die ditmaal aan het langste
eind trok. Met een 2½-1½ eindstand
revanche voor de Schiedammers voor
hun verlies in Moordrecht.
(Gerard/Aad)
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1
2
3
4

Fianchetto V1

1702 -

De IJssel V1

1603

2½ -

1½

Kees Sio
Ben Riksen
Cenk Ergen
Youri Verlinden

1810
1789
1671
1539

Gerard vd Wouden
Frank vd Pavoordt
Lotte vd Wouden
Sjaak in 't Veld

1692
1795
1371
1553

½
½
½
1

½
½
½
0

-

ook verlies in uitwedstrijd tegen
erasmus
Voor de derde maal geen matchpunten
voor De IJssel V1 in een uitwedstrijd.
De eerste wedstrijd tegen het viertal
van Erasmus werd in Moordrecht met
3-1 gewonnen. Om tweede in de groep
te worden, moest ook de return op 19
februari gewonnen worden, te meer
omdat in de laatste ronde gespeeld het
sterke Spijkenisse de tegenstander
was. De heren van Erasmus probeerden het deze keer met een tactische
opstelling en dat bleek succes te hebben. Voor Léon begon de avond met

1
2
3
4

wachten, zijn tegenstander was vergeten dat er gespeeld moest worden en
kwam ruim een half uur te laat. Toen
waren de anderen al een heel eind op
weg. Bij Justin was de stelling gesloten, maar zijn tegenstander probeerde
hier een doorbraak te forceren. Gerard
ging hard in de aanval over de koningsvleugel, hopend dat zijn tegenstander over de damevleugel
langzamer zou zijn. Bij Sjaak verdwenen de stukken in hoog tempo van het
bord, maar in het toreneindspel bleef
hij wel met de mindere stelling over.
Zijn partij ging dan ook verloren. Ook

bij Justin ging het mis, een witte toren
drong zijn stelling binnen, met minstens stukverlies tot gevolg. Bij Gerard
werd de aanval afgeslagen en vervolgens werd tot remise besloten. Daarmee was de wedstrijd dus al verloren
en bood de tegenstander van Léon
ook remise aan. Die was echter pas
net begonnen, en wilde ondanks de
gelijkwaardige stelling nog wel wat
proberen. Dat bleek de moeite toen hij,
in een typisch voorbeeld van schaakblindheid, een stuk cadeau kreeg.
Daarmee werden er toch nog wat
bordpunten gescoord. (Léon)

Erasmus V1

1822 -

De IJssel V1

1769

2½ -

1½

Peter Aarnoudse
Leo de Jager
Henk de Kleijnen
Davin Mostert

1793 1798 1874 -

Léon Jacobse
Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Sjaak in 't Veld

1923
1907
1692
1553

0
1
½
1

1
0
½
0

sensationele winst tegen
kampioen spijkenisse V2
Met zes punten voorsprong op de
naaste concurrent was het kampioenschap van Spijkenisse V2 al na de
vijfde competitieronde een feit met indrukwekkende cijfers, viermaal 3½-½
en eenmaal 3-1. Zij waren op 19 maart
de tegenstander van De IJssel V1 met
voor hen als inzet de tweede plaats in
deze viertalgroep.
Gerard trof dezelfde tegenstander als
in de uitwedstrijd toen hij als enige een
remise boekte. Ditmaal speelde hij opnieuw een prima partij. De nodige
combinatiedreigingen kostten zijn tegenstander ruime bedenktijd. Desondanks veroverde Gerard een kwaliteit
en de winstkansen namen toe. In de

1
2
3
4

-

-

nog slechts beperkte bedenktijd van
de tegenpartij kon hij tenslotte beslissend toeslaan. Eveneens kansen bij
Frank. Hij belandde in een eindspel
met een dubbele randpion als plusje.
Toen het materiaal decimeerde tot
voor elk naast pionnen nog een enkele
toren viel er weinig meer te halen dan
remise. Inmiddels was ook Hans bezig
aan de slotfase van een uitstekende
partij. Twee opgerukte verbonden pionnen aan de rand van het bord zetten
hier de zaak op scherp. Met daarnaast
ook nog een dame op de zevende rij
was leek alleen de klok hem nog de
das te kunnen omdoen. Maar het
winstplan was duidelijk en de zetten
kostten dus weinig tijd. De pionnen
kregen vrijspel na een verplichte afruil

van de dames en daarmee was de
winst binnen. Net als de tegenstander
van Hans had ook die van Léon nog
een honderd procent winstscore.
Vanaf de opening werd hij behoorlijk
vastgepind op zijn eigen bordhelft. Een
oprukkende centrumpion zorgde voor
veel onrust. Desondanks vond Léon
steeds goede tegenzetten. Dat leidde
ook hier tot tijdnood vooral bij zijn tegenstander. Die moest behalve de weg
naar de winst ook nog eeuwig schaak
voorkomen. Dat bleek te veel gevraagd, dus berustte hij uiteindelijk in
remise. Eindresultaat een 3-1 overwinning voor De IJssel en een tweede
plaats in deze viertallengroep. (Aad)

De IJssel V1

1812 -

Spijkenisse V2

1930

3

-

1

Léon Jacobse
Hans Lodeweges
Gerard vd Wouden
Frank vd Pavoordt

1923
1838
1692
1795

Erik Both
Fabian van Buuren
Konstandino Sideras
Richard Koopman

2156
1937
1916
1712

½
1
1
½

-

½
0
0
½

1

3

4

-

eindstand divisie 1A

1.
2.
3.
4.

Spijkenisse V2
De IJssel V1
Erasmus V1
Fianchetto V1

mp

bp

10
6
6
2

18
12½
10½
7

x
½
½
½

2
x
3
½
1

3½
x
1
1

1
x
2½
2½

13

3½
3
x
1

3½
1½
x
1

3½
3
3
x

3
1½
3
x
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individuele resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gerard vd Wouden
Hans Lodeweges
Léon Jacobse
Frank vd Pavoordt
Sjaak in ’t Veld
Lotte vd Wouden
Rien Duine
Justin Jacobse

ap

sc

brd

rtg

tpr

ratg

5
3
5
4
4
1
1
1

3½
2½
2½
1½
1½
½
0
0

2,4
2
1
3
4
3
4
2

1692
1838
1923
1795
1553
1371
1656
1907

1972
2116
2006
1828
1560
1671
1137
993

1822
1840
2006
1828
1551
1671
1937
1793

Gerard werd dus teamtopscorer. Achter Erik Both en Fabian van Buuren, beiden van Spijkenisse V2, eindigde hij als nummer drie op de topscorerslijst in deze klasse. Hans Lodeweges werd vijfde en Léon Jacobse negende.

de ijssel 2 kansloos in de 2e klasse
Aan het eind van het vorige seizoen
gebeurde waar niemand rekening mee
had gehouden, het tweede team van
De IJssel promoveerde naar de 2e
klasse. Daar was niemand echt blij
mee. Er gingen drie teamleden naar
De IJssel 1 en te elfder ure kwam er
daar één voor terug. Van de tegenstanders was slechts een team van
gelijk niveau, twee telden gemiddeld
ruim 100 ratingpunten meer en vier
zelfs meer dan 200 ratingpunten. De
uitslagen waren er dan ook na. Hieronder het relaas van de laatste drie wedstrijden tegen drie
kampioenskandidaten.

erasmus 3 een maatje te sterk
De 2e klasse B in de RSB-competitie
van dit seizoen had na vier van de
zeven ronden vier koplopers met elk
een score van zes matchpunten. Een
van die vier, Erasmus 3, was op 5 februari de gast van De IJssel 2 dat troosteloos met nul punten onderaan stond.
Het sterkteverschil van gemiddeld ruim
tweehonderd ratingpunten weerspiegelde zich in de competitiestand.
Na ruim een uur spelen was dat sterkteverschil op de borden echter nog
nauwelijks zichtbaar. Alleen Stefan
was met een stuk achter duidelijk in de
problemen. Duidelijke plusstellingen

1
2
3
4
5
6
7
8

waren er evenwel ook niet. Bij Frank
leken de kansen nog het grootst. Hij
kwam twee pionnen voor maar een
forse dreiging noopte tot herhaling van
zetten en dus remise. Een gelukkig
halfje vervolgens ook aan bord 6. In
vlot tempo was hier een pionneneindspel met elk een toren op het bord gekomen. Wel een pion achter voor Arie
sr, dat leek fataal. Met een eeuwig
schaakje ontsnapte hij met een halfje.
Omstanders lieten echter zien dat zijn
tegenstander aan het eeuwig schaak
had kunnen ontkomen. Veel minder
goed ging het bij Arie jr. Met goed spel
leek hij aanvankelijk op weg naar een
goed resultaat totdat een door hem gemiste manoeuvre van zijn tegenstander hem een stuk kostte. Daarna was
het snel over. Voorts was ook Stefan
na nog lang doorploeteren gesneuveld
en stond De IJssel met 1-3 achter. Dat
werd 2-3 door al weer een mooie winst
van Aad (vdM). Ogenschijnlijk leek hij
behoorlijk in de verdrukking te zitten
met serieuze matdreigingen. De stelling bleek echter goed verdedigd en
bood zelfs perspectieven voor tegenkansen. Een door zijn tegenstander
gemiste mat in twee zorgde voor een
onverwachte winst. Vervolgens sneuvelde Frans. Na langdurig verdedigingswerk werd een pionnenopmars

op de koningsvleugel het begin van de
ondergang. Kreeg zijn tegenstander
hulp van ploeggenoten? Frans dacht
van wel, maar speelde wel door en
verloor. De nederlaag werd definitief
na remise bij Rien. Hij gaf prima partij
en had een stevige stelling die echter
weinig aanvalskansen bood. Toen hij
een pionnetje voorkwam koos hij ook
gezien de bedenktijd verschillen voor
een remiseaanbod. Dat werd geweigerd, zijn tegenstander zag nog wel
kansen wellicht mede ingegeven door
de nog extra bedenktijd. Het leidde
echter niet tot winstkansen en dus toch
remise. Bij Aad (vdB) tenslotte werd de
bedenktijd ten volle benut. Aanvankelijk openingsvoordeel werd al snel geminimaliseerd en langzaam maar
zeker kreeg zijn tegenstander enig
overwicht. Het lukte hem een pion buit
te maken en vervolgens ging hij in het
eindspel met elk een toren en een
paard voor de volle winst. Met de bedenktijd vrijwel op nul werd zijn doorzetten beloond toen hij afruil van de
stukken kon afdwingen en een vrije
doortocht voor promotie kreeg. Bij
Erasmus was men over de 5½-2½
desondanks niet tevreden: ‘Anderhalve
punt laten liggen en dus te weinig
bordpunten om de concurrentie te achterhalen.’ (Aad)

De IJssel 2

1531 -

Erasmus 3

1763

2½ -

5½

Frank vd Pavoordt
Frans Dubois
Rien Duine
Aad vd Berg
Arie Macdaniël jr
Arie Macdaniël sr
Aad vd Meer
Stefan Lipschart

1795
1388
1656
1493
1470
1555
1405
1487

Anton van Berkel
Gilles Donze
Pim Kleinjan
Jan Smit
Paul Wilhelm
Emil Verhoef
Henny Pijpers
Jan Hoek van Dijke

1784
1814
1807
1746
1856
1656
1725
1713

½
0
½
0
0
½
1
0

½
1
½
1
1
½
0
1

-

14

-

I J s s e l s c h a a k 11 8
weinig te halen in hellevoetsluis
Met de sterkste tegenstanders aan het
slot van de competitie werd een kansloze 2e klasse missie van De IJssel 2
afgesloten. In de voorlaatste wedstrijd
op 8 maart betrof dit de hoofdmacht
van De Pionier. Dat betekende een
fors eindje rijden voor een partijtje met
weinig winstperspectief.
Achter de borden viel het ook niet
mee. Bij Sjaak kon al snel de eerste
nul worden genoteerd. In hoog tempo
kwam hier na veel afruilen een eindspel met lopers van ongelijke kleur op
het bord met een vrijpion voor zijn tegenstander die alleen met het offeren
van de loper kon worden gestopt.
Einde verhaal dus. Vrijwel gelijktijdig
ging gelegenheidskopman Aad (vdM)
aan het eerste bord ten onder. Hij kon
niet opnieuw voor een stunt zorgen.
Na verlies van een kwaliteit, pion en
nog een stuk was het geen partij meer.
Invaller Ton was het volgende slachtoffer. Hij leek al in de opening in forse
problemen, maar wist zich daaruit
knap te redden. De schade bleef beperkt tot een pionnetje. Na een blunder
die hem een stuk kostte hield hij het
wijselijk voor gezien. Op de overige
borden zag het er eveneens niet hoopvol uit. Donkere wolken boven het bord
van Frans die op de achterlijn een
aanvallend pionnencollectief bestreed.

Een vergeefse strijd bleek later. Bij
Aad (vdB) kwam een theoretische variant op het bord waarop zijn tegenstander lang het beste antwoord vond. Na
een verwisseling van een zet, het geheugen is niet meer wat het is geweest, kwam hij in een verloren
stelling in plaats van de door de theorie aangegeven betere voortzetting. De
beste stuurlui aan de wal hadden het
anders (verkeerd!) gezien getuige het
verslag op de website van De Pionier.
Stand na de 16e zet van wit:

‘Het leek er veel op, dat Reinier niet al
te snel wilde winnen want toen hij een
stuk kon winnen verplaatste hij in
plaats daarvan eerst een loper. Dat

was dringend nodig volgens zijn oordeel’, meldde de website van De Pionier. Reinier had inderdaad beter
gekeken dan de schrijver van dat verslag. Na 16…Lxc3 is 17.Tb1 winnend
en ook na 16….Dxc3 17.Lxf7 Kh8 (of
Kg7) 18. Lxe8 Dxa1 19.Dxa1 Lxa1
20.Txa1 heeft wit de beste kansen.
‘En zelfs nadat zijn tegenstander die
loper (met schaak) had geslagen sloeg
hij niet terug maar speelde zijn koning
opzij.’ Ook dat was verstandig. 16…
Lf5 17.Lxf7? Hier ging wit in de fout.
Na eerst 17.Txf5 gxf5 18.Lxf7 Kf8
(Kxf7? Dh5+!) 19.Lh6 Lg7 20.Lxg7+
Kxg7 is de strijd nog lang niet gestreden. 17…Kxf7 18.Txf5 18…gxf5 is
slecht voor zwart. Met 19. Dh5+ haalt
wit dan de winst binnen. Volgens het
verslag op de website ‘Kreeg zijn opponent nu beide torens op de zevende
rij en ging het er wat moeilijk uitzien
voor Reinier.’ Dat was echter juist niet
goed van wit. Na 18…Kg7 is 19.d7
nog de beste voortzetting maar zijn de
beste perspectieven voor zwart. Aan
weerszijden werden er vervolgens
goede zetten gemist. 19.Tb1 Ld4?
(Dxc3!) 20.Kh1? 20.Dxd4! cxd4
21.Txb2 gxf5 22.Pd5= 20…Dxc3 21.
Tb7 Kh8 22.Ld2 Da1? 23.Dxa1 Lxa1
24.Tff7? Txc5 Pc6 25.h3 Le5? Te2
26.Lf4 Lxf4? Ld4 27.Txf4? 27.Txh7!
Kg8 28. Thg7= en met wit ook nog in

Wij bieden u een uitgebreid
assortiment aan lichaams- en
gezichtsbehandelingen.
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tijdnood was de winst voor zwart geen
probleem.
Arie probeerde in een open stelling zijn
tegenstander met listige combinaties
af te troeven. Dat lukte niet, uiteindelijk
verspeelde hij zelf een stuk en kon er
alleen maar verloren worden. Het zoet
kwam aan het slot. Rien wist uit een
gedegen stelling in een partij die lang
gelijk op ging in de slotfase toch een
winnend slot op het bord te krijgen.
Hoe hij dat voor elkaar kreeg kan alleen hij zelf vertellen. De website van
De Pionier meldde dat ‘Rien’s tegenstander er (mede) voor gezorgd had
dat Rien een half open g-lijn had gekregen, waar hij zijn beide torens op
had geplaatst. Met enig kunst- en
vliegwerk had die zijn koning nog even
bescherming weten te bieden maar
toen hij een toren van de dekking van
zijn dame (het was zijn bedoeling de
dames te ruilen) had weggehaald om
veld g7 nogmaals te dekken werd hem
dat fataal.’ Gelijkspel en meer niet leek
het ook lang bij Frank. Zijn tegenstander dacht echter meer te hebben en
ging niet in op een remisevariant. Dat

1
2
3
4
5
6
7
8

was niet verstandig, want in de slotfase bleek een actief paard van Frank
beduidend sterker dan zijn loper. Dat
kostte een paar pionnen en met dat
voordeel wist Frank wel raad. Zo
kwam er uiteindelijk een 6-2 score
voor De Pionier op een fraai, voor het
eerst in gebruik zijnd, groot digitaal
scorebord met de teamopstelling en logo’s van beide verenigingen.
Teamleider Rien Duine van start tegen
Jaap Santifort.

De Pionier 1

1781 -

De IJssel 2

1492

6

-

2

Ernstjan Pluim Mentz
Jan van Huizen
Jaap van Dam
Jaap Santifort
Rik Verheij
Ad van der Ree
Reinier van der Wende
Bonne Faber

2137
1743
1759
1754
1762
1797
1700
1596

Aad vd Meer
Frank vd Pavoordt
Frans Dubois
Rien Duine
Sjaak in 't Veld
Arie Macdaniël jr
Aad vd Berg
Ton van Smirren

1405
1795
1388
1656
1553
1470
1493
1178

1
0
1
0
1
1
1
1

-

0
1
0
1
0
0
0
0

-

geen partij voor kampioen
sliedrecht 3
Voor Sliedrecht 3, de tegenstander in
de laatste wedstrijd op 26 maart, was
een overwinning voldoende voor het
kampioenschap en de promotie naar
de 1e klasse die zij vorig seizoen net
miste. Die overwinning zat er dik in
tegen het troosteloze IJsselteam dat
deze competitie nog geen matchpunt
wist binnen te halen. Met gemiddeld
zo’n 200 ratingpunten meer achter de
borden moest dat zeker lukken.
Al snel vielen er twee nullen aan de
laatste borden. In vlot tempo werd er
hier afgewikkeld naar het eindspel.
Daar ging het bij beiden mis. Aad
(vdM) kwam na een paar listige zetten
twee pionnen achter en dat betekende
einde verhaal. Sjaak kreeg in een toreneindspel te maken met een oprukkende vrijpion en kwam daardoor flink
in de problemen. Het leidde ook hier
tot beslissend pionnenverlies. Beter
verging het Stefan. Die had steeds een

goed antwoord op de aanvallende acties van zijn tegenstander. Geen winstkansen, maar het toreneindspel hield
hij wel remise. Ook bij Rien zag het er
lang goed uit. Agressief openingsspel
resulteerde in een pion voordeel. Met
een mishit verknalde hij echter zijn
kansen en ging de winst ook hier naar
Sliedrecht. Bij Frank bezorgde een oprukkend pionnenfront hem ogenschijnlijk de nodige moeilijkheden. Met actief
tegenspel wist hij echter het gevaar te

16

bezweren en uiteindelijk leidde dat tot
een puntendeling. Bij Aad (vdB) was
het verdedigen geblazen. Geen mogelijkheden voor tegenacties. Dat verdedigen ging lang goed, maar stortte in
na pionverlies door een gemist stukoffer dat niet kon worden genomen vanwege een dreigende pionvork. Daarna
was het met ook nog maar weinig bedenktijd snel gebeurd. Ook Frans hield
lang stand, ook hier was het echter
verdedigen geblazen. Met al een pion
achter bleek dat vechten tegen de
bierkaai. In de laatste partij toch nog
victorie. Arie had hier steeds de lakens
uitgedeeld. Een misser aan Sliedrecht
zijde resulteerde in een toreneindspel
met twee pluspionnen. Daar zag zijn
tegenstander geen brood meer in.
Sliedrecht 3 dus kampioen en dat werd
met inmiddels veel toegestroomde
supporters gevierd. Arie Reijm achter
de bar was de enige van het thuisfront
die daar wel plezier in kon hebben.
(Aad)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 2

1531 -

Sliedrecht 3

1752

2

-

6

Frank vd Pavoordt
Rien Duine
Arie Macdaniël jr
Frans Dubois
Stefan Lipschart
Aad vd Berg
Aad vd Meer
Sjaak in 't Veld

1795
1656
1470
1388
1487
1493
1405
1553

Floris Verweij
Kees Wessels
Pieter Pons
Joost Stolker
Jurgen de Haan
Willem Kuiper
Martijn Stoker
Jan Sulman

1875
1886
1804
1787
1612
1724
1655
1673

½
0
1
0
½
0
0
0

-

½
1
0
1
½
1
1
1

Sliedrecht 3
Dordrecht 4
Erasmus 3
De Pionier 1
Fianchetto 2
Onesimus 2
Kr. a/d IJssel 4
De IJssel 2

-

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

1745
1702
1765
1787
1632
1625
1427
1529

12
12
10
9
7
4
2
0

38½
31½
33½
34½
31
24½
12
18½

x
2½
2½
4½
2
2½
1½
2

5½
x
3½
3½
3
3
2½
3½

5½
4½
x
3½
3½
1½
1½
2½

3½
4½
4½
x
4
3
0
2

6
5
4½
4
x
1
1½
3

5½
5
6½
5
7
x
½
2

6½
5½
6½
8
6½
7½
x
3½

6
4½
5½
6
5
6
4½
x

individuele resultaten
1. Frank vd Pavoordt
2. Rien Duine
3. Aad vd Meer
4. Arie Macdaniël jr
5. Stefan Lipschart
6. Frans Dubois
7. Sjaak in ’t Veld
8. Arie Macdaniël sr
9. Aad vd Berg
10. Casper de Pijper
11. Ton van Smirren

ap

sc

brd

rtg

tpr

7
7
6
7
5
6
5
5
6
1
1

3½
3½
3
2½
1½
1½
1
1
1
0
0

1,4
2,6
5
5,4
6
4
5,4
5,2
5,5
8
8

1795
1656
1405
1470
1487
1371
1553
1555
1493
1281
1178

1736
1705
1692
1585
1495
1489
1448
1404
1351
657
756

Voor Frank van de Pavoordt en Rien Duine beiden een vijftig procent score. Dankzij een betere tpr ging de topscorersprijs
naar Frank.

privacy wetgeving ook voor schaakverenigingen
De KNSB bericht dat per 25 mei 2018
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Dat betekent dat er vanaf die datum
dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU).
Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van
gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te
verwijderen. Hierbij dient altijd de wens
afgewogen te worden tegen het belang
van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren. De organisatie
moet opschrijven welke gegevens ver-

werkt worden en met welk doel.
Van clubs vereist dit enkele acties voor
25 mei. De belangrijkste acties gaan
over het verwerken van de NAW
(Naam, Adres, Woonplaats) gegevens
van de leden en de toestemming voor
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het gebruik van beeldmateriaal (foto’s,
filmpjes) op de website en sociale
media.
Voor de verenigingen betekent dit de
volgende acties:
- Privacy statement opstellen. Hierin
staat welke gegevens er verwerkt
worden en waarom.
- Alle bestaande leden nog eens expliciet om toestemming vragen
voor gebruik gegevens en beeldmateriaal.
- Het maken van een aanmeldformulier voor nieuwe leden maken met
daarin expliciete vraag om toestemming voor gebruik gegevens
en beeldmateriaal. (Aad)
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25 vragen aan…
sjaak in ‘t veld

Beste Sjaak of moet ik Jac zeggen, hoe ga ik dit eigenlijk schrijven ?
- Het mag allemaal. In Engeland was ik Jack, in Frankrijk Jacques, en in Duitsland Jakob, in mijn jeugd werd ik ook als
Jac aangeduid, maar mijn de naam die ik gekregen heb is Jacob, mijn ouders noemden mij Sjaak. Dus zeg het maar !!!
Geboren ?
- 5 februari 1944.
Voor welk beroep ben je opgeleid, en welk beroep oefen je uit ?
- Financial Controller ( vroeger was dat Hoofd Administratie ), opleiding Staats Praktijk Diploma I en II, nog steeds
balanswerk.
Van wie heb je schaken geleerd ? Hoe oud was je ?
- Schaken geleerd van mijn broer, rond mijn 10e jaar.
Wat is je beste karaktereigenschap ?
- Volhouden, vastbijten en niet opgeven.
En je slechtste ?
- Moeilijk delegeren.
De beste film ?
- De film Titanic.
Favoriete acteur of actrice ?
- Geen.
Favoriete schrijver ?
- Geert Mak.
Favoriete kunstenaar ?
- Geen.
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- Bobby Fischer.
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- Internationaal voetbal en de Tour de France.
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaakstudie ?
- 1 uur.
Wat is je favoriete schaakboek ?
- Oom Jan leert zijn neefje schaken.
Ajax of Feijenoord ?
- Feijenoord.
Op welke partij stem je ?
- CDA.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Evergreens.
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Geen.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije tijd ?
- Postzegels verzamelen.
Welke krant lees je serieus ?
- Dagblad Trouw.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- 15 jaar.
Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt ?
- Winnen van de Hoekveld trofee.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Gelovig.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Frankrijk.
Wat eet je het liefst ?
- Vis.
Wat drink je het liefst ?
- Koffie.
Wat mis je op de club ?
- Groei.
(Frank)
18
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clubtoppers in halve finale bekercompetitie
De complete top drie in de clubcompetitie plaatsten zich voor de halve finale
van de bekercompetitie. Dat is niet
voor het eerst sinds de start van de
k.o.-bekercompetitie (2009) dat dit het
geval is maar de loting of een onverwachte nederlaag stak vaak een spaak
in het wiel. Voor Justin Jacobse die alleen in de eerste twee edities tot de
deelnemers behoorden is het de eerste keer. Voor hem was er In de kwartfinales een wel heel gemakkelijke
zege. Tegenstander Stefan Lipschart
was verhinderd en kon in zijn agenda
ook geen plekje vinden om de wedstrijd op een ander tijdstip te spelen.
Leen Boonstra speelde alle edities
mee maar ook voor hem is het de eerste halve finaleplaats. Tegenstander
Sjaak in ’t Veld ging al in de opening in
de fout en verspeelde een stuk. Daar-

mee was de partij in feite beslist al
werd er nog lang doorgespeeld. Spannend was het wel bij Frank van de Pavoordt tegen Léon Jacobse.
Tegenstanders met de nodige bekerervaring. Beiden haalden meerdere
malen de halve finale en Frank was
zelfs eenmaal (2016) bekerwinnaar.
Hier gingen al vroeg de nodige stukken van het bord. Léon wist een pion
buit te maken en dat gaf mede door
een sterk gepositioneerde koning in

het eindspel de doorslag. Ook in de
vierde partij, tussen Hans Lodeweges
en Frank Visser, veel bekerervaring
achter de borden. Hans haalde al vijfmaal de halve finale en was in 2011 en
2012 bekerwinnaar. Frank is de titelverdediger en haalde driemaal de laatste vier. De bedenktijd speelde hier
een voorname rol. Hans is geen supersnelschaker en bij remise zou dit wel
noodzakelijk zijn. Met een stukoffer
dacht Frank in de slotfase de partij in
zijn voordeel te beslissen. Dat bleek
een misrekening, maar met een herhaling van zetten kon hij alsnog met remise ontsnappen. In de noodzakelijke
snelschaakpartijen bereikte Hans wel
voordeel maar was de tijd zoals verwacht scherprechter, tweemaal winst
voor Frank. (Aad)

de ijssel 1 blijft in 1e klasse
Na de winst tegen Erasmus 2 stegen
de kansen op handhaving in de 1e
klasse met stip. Anders was het wel
kantje boord geworden zeker na weer
twee nederlagen. Dan was het zeker
billen knijpen geworden in de laatste
wedstrijd. Hieronder het relaas van de
laatste drie wedstrijden.
Met een gemiddelde rating van tegen
de 1900, ruim 100 punten meer dan
De IJssel 1, beloofde Dordrecht 2 op
13 februari een pittige tegenstander te
zijn. Toch hadden ze tot dan toe pas
één wedstrijd weten te winnen, dus
misschien zou het allemaal wel meevallen was de gedachte vooraf. Het
team trad aan zonder de verhinderde
Ad de Veld. Voor hem had teamleider
Léon een beroep gedaan op Aad van
der Meer, al een paar maal succesvol
als reuzendoder bij De IJssel 2.
De avond begon in ieder geval voorspoedig. Léon won na vijf zetten een
pion en niet veel later een kwaliteit.
Dordrecht 2
1870 -

Zijn tegenstander was daar zo van ondersteboven dat hij eerst drie kwartier
iets anders ging doen, voor weer achter het bord te verschijnen. ‘Hij speelde
de ‘Piet-variant’ van de Leeuw en begreep daar geen snars van’, aldus het
verslag op de Dordtse website. Op de
overige borden zag het ook redelijk tot
goed uit voor De IJssel. Frank had een
kansrijke koningsaanval opgezet. Bij
Justin stond er een complexe stelling
op het bord. Nadat hij zijn dame ruilde
voor een toren, loper en pion, leek hij
een betere stelling te hebben. Op de
overige borden leek de stand ongeveer gelijk. De zwartspelers, Gerard,
Menno, en superinvaller Aad moesten
daarvoor wel zorgvuldig verdedigen.
Leen had een iets betere stelling, maar
zijn tegenstander wilde toch geen remise. De tegenstander van Hans was
wel tevreden met remise, dus daar
werd de vrede getekend. Toen ging het
op een aantal borden mis. De verdediging van Gerard werd gesloopt en ook
Menno ging ten onder in een gewelDe IJssel 1
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dige koningsaanval. De aanval van
Frank sloeg niet door en hij moest nu
zelf in de verdediging. De tegenstander van Leon was inmiddels in rapidtempo in een verloren eindspel terecht
gekomen en liet vervolgens de tijd verstrijken. Aad wist knap remise te houden en kon zo weer wat rating punten
bijschrijven. Met een 3-2 achterstand,
leek gelijkspel het hoogst haalbare.
Dan moest Justin wel winnen en met
weinig tijd en een moeilijk eindspel
durfde hij dat niet te testen. Er werd remise overeengekomen. Dat gebeurde
ook bij Leen, die goed de aanvallen
had afgewend. Frank lukte dat niet, in
het eindspel van zes pionnen tegen
paard plus drie pionnen van zijn tegenstander bleek het paard sterker dan
zijn vrijpionnen. Het commentaar op
de Dordtse website: ‘Hoe Sander zijn
paard als een ‘Bonfire’ het hele bord
over dirigeerde en won was klasse.
Misschien had zijn tegenstander het
ergens beter kunnen doen’.
(Léon/Aad)
5
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1
2
3
4
5
6
7
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Leon Jacobse
Frank Visser
Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Hans Lodeweges
Menno van Dijk
Leen Boonstra
Aad vd Meer

0
1
½
1
½
1
½
½

ten onder in dordrecht

Ton Slagboom
Sander Vogelsang
Victoer Koppelaar
Jan Willem Versloot
Hans Berrevoets
Marcel Pluymert
Ben Sitton
Johan vd Griend

1873
1902
1830
1907
1917
1933
1822
1780

-
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1923
1914
1907
1692
1838
1630
1636
1405

-

1
0
½
0
½
0
½
½
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zonder toppers kansloos tegen
shah mata 1
In de voorlaatste wedstrijd moest De
IJssel 1 het op 12 maart opnemen
tegen Shah Mata 1, koploper in de 1e
klasse B met 2½ bordpunten voorsprong op Fianchetto 1 en 5½ op
Erasmus 2. Een team nog volop in de
race voor het kampioenschap dus. Dit
in tegenstelling tot De IJssel 1 dat nog
een enkel matchpunt nodig heeft om
degradatie te ontlopen. De kans dat dit
matchpunt in deze wedstrijd zou worden binnengehaald werd vooraf miniem geacht. Het team miste twee
sterke steunpilaren, topscorer Léon
Jacobse en de nummer één in de clubcompetitie Frank Visser. Aan vooruitspelen deed de tegenstander niet en
dus twee vervangers, Rien Duine en
Sjaak in ’t Veld.
Eerdere confrontaties waren er in de
promotieklasseperiode (2003-2007)
met voor beide teams eenmaal winst
en voorts een gelijkspel en vorig seizoen verloor De IJssel in Rotterdam
met 5½-2½, vijf remises (Léon, Justin,
Frank vd P, Mick, Leen) en drie nederlagen (Pim, Hans, Gerard). De gemiddelde rating was toe ruim honderd
punten hoger. De Rotterdammers eindigden toen als nummer twee. Ditmaal
grotendeels hetzelfde team, alleen

1
2
3
4
5
6
7
8

David van de Mast en de vorig jaar
nog voor Spijkenisse spelende Paul de
Freytas waren toen niet van de partij.
Nog voor half tien stond er al een 2-0
achterstand op het scoreformulier. Gerard, geconfronteerd met zijn eigen lievelingsvariant, onderschatte een
venijnige koningsaanval en werd afgeserveerd. Ook bij Sjaak ging het mis.
In fors tempo kwam hier een toreneindspel op het bord ingeluid door een
fraai schijnoffer van zijn tegenstander.
Een afruil van de torens leidde vervolgens tot een niet meer te houden pionneneindspel. Zonder die afruil waren
er reële remisekansen geweest. Het
werd 3-0 toen Ad meende met een
offer de strijd in zijn voordeel te beslissen maar van een koude kermis thuis
kwam toen bleek dat de variant niet
klopte en hij er twee stukkenbij inschoot. De stellingen op de vijf overige
borden boden op dat moment ook weinig perspectieven op meer dan een
halfje. Het eerste werd genoteerd bij
Justin. Meer dan dat zat er in het pionneneindspel plus elk een paard niet in.
Hij had zijn verjaardag graag met een
overwinning willen vieren. Wie weet
was zijn bitterballentraktatie dan wel
champagne geworden. Vervolgens ook
bij Hans remise. Hij was eigenlijk de
enige met wellicht perspectief op meer

in een prima gespeelde partij. Niet helemaal een revanche voor zijn nederlaag van vorig seizoen tegen dezelfde
tegenstander, maar toch een goed resultaat. Een derde remise daarna bij
Leen. Vanaf vrijwel het begin leek dit
het doel waarna hij streefde. Er kon
worden afgewikkeld naar een eindspel
met lopers van ongelijke kleur plus ook
nog een paard. Pas toen de paarden
werden geruild ging zijn tegenstander
akkoord met het halfje. Daarmee was
de nederlaag een feit. De tegenstanders wilden echter, en kregen ook,
meer. Rien dacht een door zijn tegenstander zorgvuldig opgebouwde koningsaanval te kunnen weerleggen
met een op het oog kansrijke tegenaanval. Helaas had hij daarbij een
penning gemist waardoor dat feest niet
doorging en hij definitief werd uitgeteld. Menno, gelegenheidskopman in
deze wedstrijd, had zich lang prima
geweerd. Toen twee torens de zevende rij in bezit namen werd het echter erg lastig. Er sneuvelden twee
pionnen en daarmee was de partij met
nog maar een minuut op de klok verloren. Dat zou overigens ook met voldoende bedenktijd eveneens het geval
geweest zijn. (Aad)

De IJssel 1

1698 -

Shah Mata 1

1905

1½ -

6½

Menno van Dijk
Hans Lodeweges
Rien Duine
Justin Jacobse
Sjaak in 't Veld
Ad de Veld
Gerard vd Wouden
Leen Boonstra

1630
1838
1656
1907
1553
1673
1692
1636

Bram Steijn
Rene de Lange
Paul de Freytas
David vd Mast
David Mesman
Jan Zoorob
Theo vd Sluis
John Onderdelinden

1975
1974
1816
1910
1908
1891
1892
1871

0
½
0
½
0
0
0
½

1
½
1
½
1
1
1
½

spannend competitieslot tegen
messemaker 1847 3
De IJssel had nog 2 bordpunten nodig
voor handhaving in de 1e klasse. Tegenstander Messemaker 1847 3 moest
voor datzelfde doel met minimaal 6½1½ winnen. Het werd een spannend
treffen op 9 april in het Denksport Centrum de Hoog in Gouda.
Nog binnen de twee uur spelen stond
De IJssel op een 3-0 achterstand. Gerard liet een stuk ongedekt staan en
van dat buitenkansje maakte zijn tegenstander gretig gebruik. Ook Menno ging
tegen zijn nog puntloze tegenstander in
de fout en voor hem eveneens een nul.
Frank trof in Ton Hortensius een oudgediende die dit seizoen nog geen RSBwedstrijd had gespeeld. Hij bleek nog
goed uit de voeten te kunnen op het
schaakbord. Al snel stond hij een stuk
en pion achter. Vrolijke gezichten derhalve bij de tegenstanders.

-

Op de andere borden zag het er beter
uit. Justin had een scherpe stelling met
mooie aanknopingspunten. Hans was
bezig aan een mooie positionele partij
en stond ook mooi, het was wel oppassen geblazen met de ervaren Henk van
de Wösten als tegenstander. Bij Ad en
Leen waren de stellingen min of meer
in evenwicht.
Het werd lang wachten voor De IJssel
voor het eerste punt. Dat kwam op
naam van Leen. Hij speelde een prima
pot en in het eindspel had hij de sterke
loper en zijn tegenstander de slechte.
Met de pionnen op de juiste kleur was
het een kwestie van tijd, zijn eerste en
enige winstpartij dit seizoen. Ook Ad
haalde de overwinning binnen. Een
miscalculatie bij zijn tegenstander en
een actieve koning van Ad beslisten de
partij. En zo stond het 3–2 en waren
de twee bordpunten die nodig zijn voor
handhaving in de 1e klasse een feit!
20

-

Winst vervolgens eveneens voor Justin. Een prima partij werd bekroond
met een fraaie KO en een 3–3 tussenstand. Léon had inmiddels een kwaliteit gegeven om op winst te kunnen
blijven spelen. Een fraai staaltje van
militaire precisie bij Hans zorgde
daarna voor een 3-4 voorsprong. Bij
de laatste partij had de tegenstander
van Léon had al enkele keren een remisevoorstel gedaan maar daar wilde
Léon niets van weten. Het dubbel
toren tegen toren, loper eindspel werd
tot op het bot uitgespeeld. Na een
blunder verspeelde Léon zijn twee pluspionnen en moest hij voor remise
vechten. De Messemaker speler
speelde het eindspel sterk en dwong
hem uiteindelijk tot zijn eerste nederlaag van dit seizoen. Al met al een 4–4
uitslag waar De IJssel tevreden mee
naar huis ging en de zaal in Gouda in
stilte achter liet. (Frank/Aad)
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1
2
3
4
5
6
7
8

Messemaker 1847 3

1746 -

De IJssel 1

1777

4

-

4

Bart van Putten
Ton Hortensius
Frank Michielen
Diko Kalkdijk
Henk van der Wösten
Bert Vlot
Zoran Zekusic
Albert-Jan Wagensveld

1901
1793
1772
1728
1766
1712
1672
1621

Leon Jacobse
Frank Visser
Justin Jacobse
Gerard vd Wouden
Hans Lodeweges
Ad de Veld
Leen Boonstra
Menno van Dijk

1923
1914
1907
1692
1838
1673
1636
1630

1
1
0
1
0
0
0
1

-

0
0
1
0
1
1
1
0

-

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

rating

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

Shah Mata 1
1897
SO Rotterdam 2
1921
Erasmus 2
1857
Fianchetto 2
1814
Dordrecht 2
1869
De IJssel 1
1762
Messemaker 1847 3 1708
Spijkenisse 3
1622

12
10
10
9
7
5
3
0

41
32½
31½
31
29
24
19½
15½

x
3½
4½
2
1½
1½
½
1½

4½
x
3½
4½
3
2½
3
2½

3½
4½
x
3½
3
4½
2½
3

6
3½
4½
x
4
2½
2½
2

6½
5
5
4
x
3
1½
2

6½
5½
3½
5½
5
x
4
2

7½
5
5½
5½
6½
4
x
2½

6½
5½
5
6
6
6
5½
x

individuele resultaten
1. Léon Jacobse
2. Justin Jacobse
3. Hans Lodeweges
4. Ad de Veld
5. Frank Visser
6. Gerard vd Wouden
7. Leen Boonstra
8. Rien Duine
9. Aad vd Meer
10. Frank vd Pavoordt
11. Menno van Dijk
12, Sjaak in ’t Veld

ap

sc

brd

rtg

tpr

6
7
6
6
6
6
7
2
1
2
6
1

4½
4½
3½
3
2
2
2
1
½
½
½
0

1
3.1
4.3
5.8
2
4.5
7
5.5
8
6.5
6.3
5

1923
1907
1838
1673
1914
1692
1636
1656
1405
1795
1630
1553

2064
1921
1923
1807
1751
1700
1610
1859
1780
1613
1376
1108

Léon Jacobse werd teamtopscorer. Hij scoorde net als zijn broer Justin 4½ punten maar had daar een partij minder voor
nodig. Zijn score was nog net goed voor een tiende plaats in de topscorer top 10 in deze klasse.

nieuwe gezichten bij jeugdschaak
Jeugdleider Casper de Pijper is vanwege operaties tijdelijk op non-actief. Voorzitter Frank van de Pavoordt treed zolang als
zijn vervanger op. Met de deelname van Ruben van Koeverden en Sam de Haas zijn er nu tien deelnemers aan de jeugdschaaklessen en jeugdcompetitie.
De heersende jeugdkampioen Nick Mc Pherson is nog steeds de sterkste in de jeugdcompetitie. Wel incasseerde hij een
nederlaag tegen Alivia Badri en tegen Carlijne Vervoort, inmiddels zijn naaste concurrent, werd het remise. Alivia verloor van
Carlijne en is nu met geringe achterstand nummer drie op de ranglijst.
stand na de twaalfde speelronde
prt
1. Nick Mc Pherson
11
2. Carlijne Vervoort
11
3. Alivia Badri
10
4. David Knoop
11
5. Luna Twigt
8
6. Ioan Palsgraaf
7
7. Ruben van Koeverden
2
8. Sam de Haas
1
9. Sjoerd Hoogendoorn
9
10. Quinten Eckelmans
7

w
9
7
5
6
2
2
0
0
3
0

r
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2

v
1
3
4
4
5
5
1
0
5
5

score
261,0
186,3
184,0
153,0
94,7
84,0
75,3
68,0
66,7
45,7

De schoolschaaklessen door Casper de Pijper op de Achtbaan zijn inmiddels
afgelopen en waren weer een succes. (Aad)
21
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de ijssel V2 dit seizoen niet in de prijzen
Vorig seizoen waren er nog twee viertallen van De IJssel actief in de tweede
divisie van de viertallencompetitie. Dat
zat er dit seizoen niet in. Meervoudig
topscorer Sjaak in ’t Veld verhuisde
naar het eerste viertal en daarmee
boette het team ook aan daadkracht in
en kon het, zoals in meerdere voorgaande jaren, geen hoofdrol spelen in
de strijd om het kampioenschap. Desondanks wel een aantal leuke wedstrijden zoals blijkt uit de verslagen
hieronder.

puntendeling in streekderby
tegen moerkapelle V1
Gezien hun score en positie op de

1
2
3
4

ranglijst was deze viertallenwedstrijd
een duel tussen teams van gelijke
sterkte. Dat werd het ook inderdaad.
Wouter zette met aanvallend spel zijn
tegenstander vanaf het begin fors
onder druk. En met succes, de verdediging van zijn tegenstander bezweek
uiteindelijk onder die als maar toenemende druk. Vervolgens ook winst bij
Casper. Die speelde een gedegen partij. Een koningsaanval werd geneutraliseerd en na een afgewezen
remiseaanbod kon hij in het eindspel
alsnog de winst kon binnenhalen.
Daarmee was in ieder geval één
matchpunt binnen. Er was nog slechts
een halfje nodig voor de volle winst.

Dat kwam er echter niet. Frans werd
tot verdedigen gedwongen en hoewel
hij daar doorgaans geen probleem
mee heeft, ging het ditmaal niet naar
wens. Ergens ging het finaal mis en
was er geen redden meer aan. Het
laatste halfje moest dus van Teus
komen. Die dacht, nadat hij de aanvankelijk aanvallende acties van zijn
tegenstander met succes had weten te
pareren, met een afruil een remisestelling op het bord te krijgen. Daarbij verrekende hij zich echter en ging de
winst ook hier naar Moerkapelle. het
bleef derhalve bij twee punten en dus
een 2-2 eindstand. (Aad)

De IJssel V2

1350 -

Moerkapelle V1

1408

2

-

2

Teus Boere
Wouter Schmahl
Casper de Pijper
Frans Dubois

1416
1313
1270
1393

Dirk Molenaar
Rik Wortman
Arie Ymker
Remco de Zwart

1523
1282
1277
1550

0
1
1
0

-

1
0
0
1

-
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veel kilometers voor een half
bordpunt
De bordpunten waren duur voor De
IJssel V2 op 22 februari in Hellevoetsluis tegen De Pionier V1. Het bleef
uiteindelijk bij een halfje en dat was
een karige beloning voor de vele kilometers.
Casper, door slecht nieuws overvallen,
was weinig geïnspireerd en dat was
goed merkbaar. Al snel ging er een
pion aan en vervolgens werd de strijd

1
2
3
4

1441 -

De IJssel V2

1294

3½ -

½

Peter Derrez
Jan van Baardwijk
Leo Stelloo
Albert Schaefer

1566
1492
1445
1262

Wouter Schmahl
Aad van der Meer
Ton van Smirren
Casper de Pijper

1313
1405
1178
1270

½
1
1
1

½
0
0
0

-

Met Ton van Smirren als vervanger
voor de afwezige Casper de Pijper
ging het tweede viertal op 19 maart op
puntenjacht tegen een gelijkwaardig
Messsemaker team. Wouter trof een
leeftijdsgenoot als tegenstander die
evenals hij goed de weg wist op het
schaakbord. Na een mooi stukoffer dat
niet kon worden genomen vanwege
een paardvork met dameverlies kwam
Wouter in het voordeel. Het bleef niet
bij een enkele pionwinst maar leidde
tot een niet te pareren koningsaanval

-

en de eerste winstpartij voor De IJssel.
Prima gespeeld van Wouter. Goed
spel was er ook voor Ton. Zijn gebruikelijke missers bleven uit en hij kwam
zelfs een pion in de plus. Er volgde
een remiseaanbod van de tegenpartij
dat door Ton werd geaccepteerd. Een
wijs besluit. Een puntendeling leek ook
Teus het hoogst haalbare. Hij kon weliswaar een pion winnen, maar veel
voordeel leek er daarbij voor hem niet
in te zitten. Bovendien was het tijdgebruik flink in zijn nadeel. Zijn tegenstander hield het aanbod in beraad in
afwachting van het resultaat bij Frans.

Die leek met een mooie aanval op weg
naar de winst. Hij kon in ieder geval remise afdwingen door herhaling van
zetten. Beiden gingen niet door. Hij
miste een winnende voortzetting en
besloot niet in te gaan op de remise
wending. De dames gingen van het
boord en toen bleek zijn stelling ineens
behoorlijk kwetsbaar. Gehinderd door
het wegtikken van zijn krappe bedenktijd ging er vervolgens veel mis en ging
het punt naar zijn tegenstander. Het
remiseaanbod van Teus was inmiddels
natuurlijk aangenomen. Eindstand 2-2.
(Aad)

De IJssel V2

1324 -

Messemaker 1847 V1

1342

2

-

2

Teus Boere
Ton van Smirren
Wouter Schmahl
Frans Dubois

1416
1178
1313
1393

Minas Avedissian
Hans Krol
David Avedissian
Adrie Oosterhof

1346
1429
1278
1315

½
½
1
0

-

½
½
0
1

-

succesvol slotakkoord tegen
3 torens V3
De laatste wedstrijd werd gespeeld op

1
2
3
4

dwang. Een dichtgeschoven stelling
bood wederzijds weinig kansen met remise als logisch eindresultaat. Dat leek
ook bij Aad het eindresultaat te worden. Aan beide zijden werd er zorgvuldig gespeeld en geen kansen
weggegeven. Totdat Aad simpel een
stuk liet in staan en zijn tegenstander
toch nog aan het langste eind trok.
(AadvdM)

De Pionier V1

winstkansen niet verzilvert
tegen messemaker-viertal

1
2
3
4

beslist met een koningsaanval die
leidde tot torenverlies en mat. Ook bij
Ton was de zin in een goede schaakpartij op weg naar Hellevoetsluis per
kilometer afgenomen. Geen goede
concentratie dus. Al snel twee pionnen
achter en toen daar na een mooie
combinatie van zijn tegenstander nog
een loper bij kwam, hield hij het voor
gezien. Wouter was wel gemotiveerd.
Hij hield zijn beduidend hoger ingeschaalde tegenstander knap in be-

17 april. Met de debuterende Peter
Morgenrood als invaller werd de

competitie afgesloten met de tweede
teamzege.

3 Torens V3

1216 -

De IJssel V2

1293

1

-

3

Jan Gerkes
Hans Kunnen
Joeke Nijboer
Sjoerd Nijboer

1234 1198 -

Wouter Schmahl
Frans Dubois
Ton van Smirren
Peter Morgenrood

1313
1388
1178

1
0
0
0

-

0
1
1
1

Meer informatie alsmede de eindstand en individuele resultaten in IJsselschaak 119.
stand na de voorlaatste ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RSR Ivoren Toren V2
De Pionier V1
Nieuwerkerk a/d IJ. V1
3-Torens V3
Messemaker 1847 V1
De IJssel V2
Moerkapelle V1
De Willige Dame V1

mp

bp

1

2

3

4

5

6

7

9
8
8
8
6
4
3
-1

18½
13
12
11½
13½
10½
10
7

x
0
0
½
2½
1½
1

4
x

4

3½
1½
3
x
1½

1½
2½
2
2½
x
2

2½
3½
2½

3
3
2½
2½

2½
1½
½
1
1½

x
1
2
1½
1½
2

1½
1½

0

2
x
2
1

2
x
1

8
2½
2
2½
4
3
3
x

RSR Ivoren Toren V2 en De Willige Dame V1 kregen puntenaftrek voor respectievelijk niet voldoen aan de ratingregels (-1)
en afwezigheid op de speeldatum (-2).
23
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het panc vink top 12-toernooi 2018
In 1996 organiseerde De IJssel voor
het eerst het Zuidplas Top 12 toernooi.
Inmiddels zijn we toe aan de 23e editie
van, zoals het nu heet, het Panc Vink
Zuidplas Top 12 toernooi. Dat vindt dit
jaar plaats op zaterdag 12 mei
in De Zespunt in Moordrecht.
Om 10.30 uur na de opening starten de
invitatie- en kandidatengroep. Vanaf
13.00 uur beginnen ook de andere
groepen, de vierkamp tussen de viertallen van de Zuidplasverenigingen,
een jeugdgroep en de groep met de familieleden van de sponsor, de VINK
groep. De prijsuitreiking zal naar verwachting rond 17.00 uur plaatsvinden.
De deelnemers aan de invitatiegroep
zijn inmiddels bekend. Normaliter bestaat het deelnemersveld uit de titelverdediger, de vier clubkampioenen,
de winnaar van de kandidatengroep
van het voorgaande jaar, de rapidkampioen van De IJssel aangevuld met de
beschikbare schakers met de op dit
moment hoogste rating in het Zuidplasgebied. Een aantal in aanmerking
komende deelnemers kon om uiteenlopende redenen niet van de partij zijn.
Van WSV wilde clubkampioen Eduard
Philipse niet meedoen en konden ook
potentiële vervangers niet van de partij
zijn. Bij De IJssel waren Justin Jacobse en Pim te Lintelo verhinderd en
dat was ook het geval bij Hugo van Elteren van Moerkapelle.
De deelnemers zijn nu: de bij Messemaker 1847 spelende Henk-Jan Evengroen en Jan Evengroen (titelverdediger) uit Moordrecht, Jesse van Elteren, MartJan Luteyn (winnaar van de
kandidatengroep 2017), Gerard van
Ommeren en Wouter Vroegindeweij
van Moerkapelle, Rob Hoogland, Cees
Klein en Tjerk Tinga van SVN, Léon
Jacobse en Frank Visser van De IJssel
en als gastdeelnemer de clubloze
Barthold Jansen uit Waddinxveen.
De deelnemers aan de kandidaten-

groep en de verenigingsvierkamp worden door de verenigingen aangewezen. In de kandidatengroep zijn in
ieder geval van de partij: Marcel de
Haan en Rick Wortman van Moerkapelle, Jeroen Eijgelaar, Hans Ranft en
Edo Pouwelse van Nieuwerkerk a/d
IJssel, Hans Lodeweges, Wouter
Schmahl en Gerard van der Wouden

24

van De IJssel en Theo Huijzer, Wim
Mulder en Hans van Woudenberg van
WSV. Ook voor de verenigingsvierkamp hebben alle vier de verenigingen
een team afgevaardigd.
De deelnemers aan de jeugdgroep
worden in overleg met de jeugdleiders
geselecteerd. (Aad)
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frank visser heeft clubtitel binnen bereik
Met een met diverse activiteiten volgeboekt programma en daarnaast nog de
nodige absentie was het, zeker aan
het slot van de tweede en derde periode, een hele toer om het competitieprogramma rond te krijgen. Het aantal
gespeelde partijen varieerde van nul
tot negen. Slechts circa de helft van de
deelnemers speelden zes partijen of
meer. Ondanks dat leidde het niet tot
grote verschuivingen in de ranglijst.
Koploper Frank Visser ging onderuit
tegen Wim Mulder maar dat werd gecompenseerd met winst tegen mede titelkandidaten Justin en Léon Jacobse.
Een wedstrijd tegen titelverdediger
Léon Jacobse staat nog op het programma, maar met een voorsprong
van meer dan honderd punten is hij nu

titelkandidaat nummer één. De achterstand van de drie naaste achtervolgers, Gerard van der Wouden, Wim
Mulder en Rien Duine op de koplopers
bedraagt meer dan twee honderd punten, een niet meer te overbruggen achterstand voor de podiumplaatsen.
Vervolgens op de plaatsen7 tot en met
11 een vijftal deelnemers met nog zo’n
honderd punten meer achterstand.
Hieronder ook de enige nog ongeslagen deelnemer, Mick van den Berg. De
onderlinge verschillen zijn hier gering.
Met slechts eenmaal winst uit vijf partijen zakte Sjaak in ’t Veld in vergelijk
met de stand in IJsselschaak 117 een
paar plaatsen. Ranglijstwinst in deze
competitieperiode was er voor Wouter
Schmahl. Hij klom van plaats 21 naar

plaats 16 dankzij viermaal winst, onder
andere tegen Leen Boonstra, een remise, tegen Frank van de Pavoordt en
slechts één nederlaag. Ook Peter Morgenrood steeg op de ranglijst, van 22
naar 18. Van zijn negen partijen verloor hij er slechts één.
Winnaars 2e en 3e periode: Frank Visser (A), Justin Jacobse (A), Wim Mulder (B, 2x), Aad vd Berg (C), Leen
Boonstra (C), Peter Morgenrood (D)
en Wouter Schmahl (D).
Conform het besluit op de ledenvergadering werd de groepsindeling na elke
periode aangepast op basis van de
clubrating.

Hieronder de stand met de onderlinge resultaten.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Frank Visser (FV)
Leon Jacobse (LJ)
Justin Jacobse (A)
Gerard vd Wouden (GW)
Wim Mulder (WM)
Rien Duine (RD)
Hans Lodeweges (HL)
Aad vd Berg (AB)
Frank vd Pavoordt (FP)
Ad de Veld (AV)
Mick vd Berg (MB)
Leen Boonstra (LB)
Teus Boere (TB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Frans Dubois (FD)
Wouter Schmahl (WS)
Stefan Lipschart (SL)
Peter Morgenrood (PM)
Arie Macdaniel jr (AMjr)
Arie Macdaniel sr (AMsr)
Aad vd Meer (AvM)
Casper de Pijper (CP)
Ton van Smirren (TS)
Neal Twigt (NT)
Peter de Jong (PJ)
Peter Koolmees (PK)

gr

resultaten ronde 14 t/m 24

na

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

WM 0, LJ 1, JJ ½, GW 1, JJ 1
GW 1, FV 0, JJ ½, WM 1
SV 1, MB ½, GW 1, FV ½, LJ ½, WM 1, FV 0
LJ 0, LB 1, JJ 0, FV 0, AB ½, HL ½
FV 1, FP ½, RD 1, TB 1, AV ½, MB 0, JJ 0, FP 1, LJ 0
AB ½, AV 1, WM 0, SV 1
GW ½
RD ½, SV 1, GW ½, TB ½, MB ½
WM ½, WS ½, WM 0
RD 0, MB ½, WM ½
JJ ½, AV ½, WM 1, AB ½
PM ½, GW 0, SL ½, TB ½, AvM 1, WS 0, SV 1
CP ½, LB ½, WM 0, PM ½, PJ 1, AB ½, PM ½
JJ 0, AB 0, RD 0, WS 1, LB 0
PJ 1, PM ½, NT 1
PM 1, TS 1, CP 1, FP ½, LB 1, SV 0
LB ½, TS 1, AvM ½
LB ½, WS 0, PJ 1, TS 1, AvM ½, NT1, TB ½, FD ½, TB ½

4x** 1x
3x** 3x
3x
4x
2x*
3x 3x
6x** 3x
1x 4x
4x* 3x
5x* 2x
6x
1x* 2x
2x
2x* 3x
3x 4x
2x 2x
5x* 2x
1x
8x 2x
9x 1x
2x
6x 1x
1x
7x*
4x
10x

TS 1, CP ½, PJ 1, PM ½, LB 0, TS 0, SL ½
TB ½, AvM ½, WS 0
AvM 0, PJ ½, WS 0, PM 0, SL 0, AvM 1, NT 0, PJ ½
PM 0, TS 1, FD 0
TS ½, PM 0, AvM 0, FD 0, TB 0, TS ½

avc

gt

1x

1x
1x

club
rating

waarde
cijfer

totaal

1959
1888
1867
1709
1690
1705
1696
1597
1651
1625
1700
1470
1454
1483
1439
1478
1415
1420
1486
1465
1288
1264
1071
1135
1015
1249

95
86
84
68
66
67
66
58
62
60
67
49
48
50
47
49
45
46
50
49
38
37
29
31
26
36

1393
1273
1216
989
984
979
891
886
862
850
847
717
714
698
665
643
628
607
589
578
562
489
397
384
331
228

na=niet aanwezig (* inclusief bye ko beker), avc=afwezig ivm RSB wedstrijden, gt=geen tegenstander
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uit de media
Svidler werd voor de achtste maal
kampioen van Rusland. Aanleiding
voor New In Chess voor een overzicht
van de kampioenen met de meeste
nationale titels. Dat betreft dan landen
die behoren tot de sterkste op schaakgebied. In landen waar het schaken op
een lager peil staat zijn er nationale
kampioenen die de titel veel vaker bemachtigden. Zo werd Juarez 25 keer
kampioen van Guatamala en Sarapu
20 keer van Nieuw-Zeeland.
Op de eerste plaats staat Euwe de Nederlandse oud-wereldkampioen met 13
titels in de periode 1921-1955. Met
een titel minder op plaats twee Tatai in
Italie (1962-1995). Op de derde plaats
Stefansson in IJsland (1998-2013),
Lundin in Zweden (1931-1964) en
Uhlmann in Oost-Duitsland (19541986) met elk 11 titels. Tien titels
waren er voor de Engelsman Penrose
(1958-1969). Met 8 titels op plaats vijf
vervolgens tien nationale kampioenen
waaronder behalve Svidler (19942017) ook de Amerikaanse kampioenen Fischer (1958-1967) en
Reshevsky (1936-1969).
In de Volkskrant dreigde de schaakrubriek van Gert Ligterink te sneuvelen.
De denksport pagina wordt opgeheven,
meldde de reactie op 14 januari. Maar
dat bleek loos alarm. Hoofdredacteur
Philippe Remarque legt op 27/1 uit hoe
de redactie aanvankelijk tot de beslissing kwam. “Wij zijn tot deze beslissing
gekomen omdat er volgens onderzoek
van enkele jaren geleden heel weinig
mensen gebruik van maken. We hebben een brede krant met voor elk wat
wils, maar als de belangstelling te particulier is, geven we voorrang aan zaken
met een breder publiek. De krant verandert voortdurend, en soms moeten
bestaande dingen plaatsmaken voor
nieuwe.”
Vervolgens legt hij uit waarom in
tweede instantie voor schaken een uitzondering wordt gemaakt. “Schaken interesseert meer mensen. Voor hen heb
ik goed nieuws: de schaakcolumn van
Gert Ligterink krijgt wat ze in de economie een doorstart noemen, op de
sportpagina’s.” De damrubriek (Sijbrands) en ook de bridgerubriek (Kees
Tammens) verdwijnen wel. (Johan Hut,
Schaaksite.nl)
Op 19 januari was hij te zien op de tv in
de serie 3Doc, de documentaire Magnus. Op website tvgids.nl de volgende
info: De Noor Magnus Carlsen (1990)
is vijf jaar oud als hij van zijn vader
leert schaken. Acht jaar later - op zijn
dertiende - mag hij zich grootmeester

noemen. De op twee na jongste ooit.
Inmiddels is hij wereldkampioen schaken en staat hij wereldwijd bekend als
de ‘Mozart van het schaakspel’.
Regisseur Benjamin Ree vindt schaken saai, maar raakt gefascineerd
door Carlsen en diens weg naar de
top. Wat oorspronkelijk is bedoeld als
een korte film groeit gaandeweg uit tot
een 75 minuten durende documentaire. In 3Doc: Magnus - een mix van
minstens tien jaar aan privémateriaal
en nieuwe filmbeelden - laat Ree zien
hoe Carlsen van een gepeste jongen
uitgroeit tot een schaakgrootheid én
neemt hij de kijker mee in de toch niet
zo saaie wereld van het schaken.
Ree ontdekte dat het best moeilijk was
om een boeiende documentaire over
schaken te maken. “Soms dacht ik dat
ik beter voor een film over boksen had
kunnen kiezen, dat was zoveel makkelijker geweest", zo vertelt hij aan Theculturetrip.com. De Noorse regisseur
gebruikte daarom speciale filmtechnieken om de documentaire spannender
te maken. “We wilden dat het publiek
dezelfde spanning voelde als Magnus
op sommige momenten.” In de film is
onder meer de fascinerende scène te
zien waarin een geblinddoekte Carlsen
een potje simultaanschaak speelt
tegen tien Harvard-professoren. De
uitkomst daarvan laat zich raden.
Ter gelegenheid van de speelronde
van de TataSteelmeesters in Groningen vond op 24 januari op de Rijksuniversiteit aldaar het symposium ‘Brein
in beweging’ plaats. Met als thema
‘Kan schaken fungeren als leerstrategie voor het onderwijs?’. In 2017 is in
samenwerking met de Rijksuniversiteit
Groningen een schaak-onderzoek van
start gegaan. Het onderzoek “Worden
kinderen slimmer van schaken?” wordt
landelijk uitgezet. Onderzocht wordt of
schaken tijdens de kinderleeftijd
(jeugdschaak) kinderen slimmer
maakt. Dit wordt gedaan door te onderzoeken of jeugdschaak de executieve functies (denkprocessen die
nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en
sociaal aangepast gedrag) en de
schoolprestaties verbetert. Het is bekend dat beter ontwikkelde executieve
functies bijdragen aan hogere schoolprestaties. Ook is uit diverse kleine onderzoeken bekend dat jeugdschaak
samengaat met hogere schoolprestaties en hogere intelligentie. Er is nog
maar weinig bekend over de rol van
executieve functies hierin. Bovendien
zijn de onderzoeken tot op heden vaak
alleen uitgevoerd bij fervente schakers. In dit onderzoek met ongeveer
350 gezinnen met kinderen die wel en
niet kunnen schaken worden deze verbanden in de volle breedte onderzocht;
alle soorten schaakervaring van kinde26

ren worden hierin betrokken; van helemaal geen ervaring tot ervaren schaker. Er wordt ook onderzocht of er een
verband is in vormen van schaakles
methoden en middelen. (website RU
Groningen)
Wie wordt de uitdager van Carlsen?
Voor de aanvang van het kandidatentoernooi op 9 maart in Berlijn de nodige
voorspellingen. Volgens Ligterink In de
Volkskrant (9/3) kan slechts één speler
kan als outsider worden beschouwd.
Liren Ding heeft zijns inziens een bijzondere prestatie geleverd door als
eerste Chinees het voorportaal van de
WK-match te bereiken, maar meer zit
er niet in. Ligterink: ‘Het ligt voor de
hand dat oud-wereldkampioen Vladimir
Kramnik (42) zijn laatste kandidatentoernooi zal spelen. Hoe groot mijn bewondering voor zijn spel ook is, ik kan
mij niet voorstellen dat hij de energie
heeft om veertien ronden overeind te
blijven. Hij heeft wel een goede secondant. Anish Giri zal hem in Berlijn terzijde staan. Vier spelers maken kans
op een eervolle klassering die niets oplevert. De Azerbeidzjaan Sjachriar Mamedjarov en de Rus Alexander
Grisjoek zullen een avontuurlijk toernooi spelen, waarin nederlagen en
winstpartijen elkaar afwisselen. Let op
Grisjoeks persconferenties na afloop
van de ronde. Hij kan heel geestig zijn.
Van de Amerikanen Wesley So en Fabiano Caruana verwacht ik weinig. So
zal hooguit één partij verliezen en eindigt op 7 of 7,5 uit 14, wat niet genoeg
is voor de eindzege. Caruana is normaliter een kanshebber, maar hij stak
tijdens het Tata-toernooi in zo deplorabele vorm dat een sneller wederopstanding onwaarschijnlijk is. De Rus
Sergey Karjakin kan het voorbeeld van
Boris Spassky en Viktor Kortsjnoi volgen door tweemaal achtereen de WKmatch te bereiken. Het is een reële
mogelijkheid, al zal ik de komende
weken een stille supporter zijn van de
andere favoriet. Ik hoop dat de Armeniër Levon Aronian eindelijk tijdens een
kandidatentoernooi laat zien hoe schitterend hij kan spelen. Een tweekamp
tussen hem en Carlsen zou geweldig
zijn.’
Bob Wilders in het Nederlands Dagblad (9/3): ‘Voor velen is Aronian de favoriet, maar Mamedyarov heeft de
hoogste ELO van de groep en persoonlijk zie ik ook Kramnik (2800) als
kanshebber. Kramnik is een van de
meest onderschatte wereldkampioenen, waarschijnlijk omdat het rond de
eeuwwisseling een rommeltje was rond
de wereldtitel met komende en gaande
spelers – wat de titel ietwat devalueerde. Kramnik versloeg toen superkampioen Kasparov en dat zegt toch
wel wat.’
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Aronian was eveneens de favoriet van
Jan Timman, zo meldde hij in New In
Chess 2018/1. Ook Kramnik en Caruana behoorden zijns inziens tot de
kanshebbers. Er zijn eigenlijk geen
outsiders vond hij.
Johan Hut (HDC media 17/3) dacht dat
Carlsen van de twee jonge Amerikanen, So en Caruana, waarschijnlijk het
meest te duchten had. Of misschien
toch van Kramnik, de onverwoestbare.
Hij zal niet snel een partij van Carlsen
verliezen, maar misschien ook niet
snel winnen., aldus Hut.
De media-aandacht voor het kandidatentoernooi was beperkt. Dat is wel
eens anders geweest. In de dagbladen
bleef het veelal beperkt tot de schaakrubrieken. Op de schaaksites kon je
het natuurlijk wel nauwgezet volgen
Bloedstollend spannend en vaak enerverende partijen. Sommige van de favorieten waren al redelijk snel
kansloos. Ligternk (Volkskrant 24/3):
‘Bij het naderen van de eindstreep van
het kandidatentoernooi slinkt de motivatie van sommige deelnemers. Terwijl
Caruana, Mamedjarov en Grisjoek in
de slotronden zullen uitmaken wie van
hen komend najaar Carlsen zal treffen
in de WK-match, likken de meeste anderen hun wonden. Over twee jaar
komt misschien een nieuwe kans.
Twee spelers hebben in stilte al afscheid genomen van het toernooi. Na
nederlagen in de eerste twee ronden
herstelde So zich met een serie remises en een overwinning op Aronian in
een sublieme partij. Maar na een nederlaag (tegen Karjakin) boog hij het
hoofd en drong hij niet meer aan. Ook
Aronian is uitgespeeld na een mislukt
alles-of-niets-offensief tegen Caruana.
Twee van de voor de eindzege geëlimineerde deelnemers houden dapper
vol. In alle opzichten evenwichtig is het
spel van de Chinees Ding die met tien
solide remises nog ongeslagen is. Bewonderenswaardig is het herstel van
Karjakin die net als So in het begin van
het toernooi twee partijen verloor. Hoewel de kans op een nieuwe WK-match
zo goed als verkeken was, vocht hij
zich met uitstekend spel terug naar
een score van 50 procent. Blijft over
Vladimir Kramnik die bijna elke dag de
meeste aandacht trekt. Na een droomstart van 2,5 uit 3 raakte hij door een
onfortuinlijke nederlaag tegen Caruana
volledig uit balans, met als gevolg nog
eens drie nullen in de volgende vijf
ronden. Misplaatst optimisme was
meestal de boosdoener.’
Hans Ree in het NRC (31/3) over de
slotronde: ‘In het Kühlhaus in Berlijn
was de gevoelstemperatuur hoog opgelopen. Een leger van elkaar soms
tegensprekende rekenmeesters had
koortsachtig gerekend over alle manie-

ren waarop een eventuele tiebreak in
het kandidatentoernooi uit kon vallen.
De Amerikaan Fabiano Caruana stond
een half punt voor op de Rus Sergej
Karjakin en de Azeri Sjachriar Mamedjarov, en een punt op de Chinees Ding
Liren. Als Caruana in de laatste ronde
remise zou spelen en Karjakin of Mamedjarov zou winnen, lag Caruana er
uit door de ingewikkelde regels van de
tiebreak. Er was zelfs een scenario
waarin Ding Liren toernooiwinnaar
werd. Alle ingewikkelde berekeningen
bleken overbodig, want Caruana hield
het hoofd koel, versloeg Aleksandr
Grisjtsjoek en won het toernooi met
een punt voorsprong. In november
mag hij tegen Magnus Carlsen in Londen een tweekamp om het wereldkampioenschap spelen.
Op Schakers.info (29/3) een epilog
van John van der Wiel over het kandidatentoernooi: ‘Het was raar en leuk.
Ik hoorde veel pessimistische prognoses, maar 20 beslissingen en 36 remises is in deze aan elkaar gewaagde
groep zeker niet slecht. De enige twee
met een remisepercentage van slechts
50, waren de oudste deelnemers! Entertaining, dat wel, maar geslachtofferd
door de Nieuwe Zakelijkheid. Jammer,
Aronian en Kramnik, maar 35 en 42
jaar, dat kan blijkbaar niet meer (?!)
in de vorige cyclus was Fabiano ook al
dichtbij en ook ditmaal dreigde de ontmoeting met Karjakin hem fataal te
worden. Tel daarbij de gevaarlijke momenten tegen Kramnik en we weten
dat het ondanks 9 uit 14 geen gemakkelijke strijd is geweest. Als je na je
eerste nul weet terug te komen met
2 uit 2, verraadt dat klasse en sterkere
zenuwen. Caruana heeft geduldig en
verstandig gespeeld en had tegen
Ding nog een half punt meer kunnen
halen. Sommige mensen vroegen me:
“Heeft Caruana nu in Wijk aan Zee
verstoppertje gespeeld?” Die hebben
het echt niet begrepen, daar gebruik je
het Tata toernooi niet voor. Als je dan
vervolgens het Kandidatentoernooi
royaal niet wint, ben je in 2 ‘big events’
een figurant geweest. Caruana is echter, ondanks zijn stijl en natuur, wisselvallig en ik had hem ditmaal ook niet
getipt.
Ik denk dat Carlsen niet staat te juichen. Caruana is geen gemakkelijke
tegenstander: een beetje een counterpuncher, geeft weinig kansen weg en
is goed in het ‘kleine werk’ zoals vroeger Karpov en in feite Carlsen zelf ook.
Als er in de WK-match een tijdlang louter remises vallen, kan Magnus gefrustreerd raken en zijn geduld verliezen.
De manier waarop Caruana werd weggeschoven door Karjakin, in ‘Carlsenstyle’, geeft wel te denken!
Maar ik verwacht een zeer spannende
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WK-match in Londen. Ben weliswaar
geen Caruana-fan, het is ook best een
saaie vogel, maar respecteer zijn spel
wel. Niet gevaarlijk genoeg voor Magnus: komt 7 uit 7 in St. Louis u nog bekend voor?’
Het spelen van een potje schaak bij de
plaatselijke vereniging wordt mogelijk
duurder. Nederlandse denksportverenigingen moeten voortaan btw gaan
betalen omdat de overheid denksporten niet langer aanmerkt als een sport.
Sportverenigingen zijn vrijgesteld van
btw, maar dat geldt nu dus niet meer
voor bridge-, dam- en schaakclubs.
Staatssecretaris van Financiën Menno
Snel schrijft dat in zijn antwoord op Kamervragen van VVD en CDA, die gesteld werden naar aanleiding van een
uitspraak van het Europese Hof van
Justitie. Dit hof oordeelde in oktober
2017 dat bridge 'een te verwaarlozen
lichamelijke component' heeft en
daarom niet (meer) als een sport beschouwd moet worden. Die uitspraak,
gedaan in een zaak die was aangespannen door een Britse bridgevereniging, geldt ook voor denksporten als
schaken en dammen.
Sportverenigingen genieten in de Europese Unie diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van btw
over de contributie, wervingsactiviteiten en toegangskaarten voor wedstrijden. Denksportverenigingen kunnen
nu niet langer van deze voordelen profiteren, bevestigt Snel. Dat kan leiden
tot een lastenverzwaring van honderden euro's per jaar, per denksportclub,
en jaarlijks 1 miljoen euro extra inkomsten voor de schatkist.
De ongeveer 150.000 Nederlanders
die lid zijn van een denksportvereniging zullen naar verwachting 5 tot 10
euro per jaar duurder uit zijn, rekent de
bewindsman voor in zijn brief. Verenigingen kunnen kiezen voor een verhoging van de contributie, maar ook
meer inschrijfgeld vragen bij toernooien. CDA-Kamerleden Bruins Slot
en Omtzigt en VVD-kamerlid Rudmer
Heerema vrezen dat de hogere kosten
ertoe leiden dat minder mensen lid
worden van een denksportvereniging.
Ook bestaat de vrees dat bestaande
leden hun lidmaatschap opzeggen.
Volgens de politici is het beoefenen
van een denksport bij de plaatselijke
club juist goed voor de geest en kan
het vereenzaming tegengaan. Staatssecretaris Snel is het daarmee eens en
zegt samen met denksportbonden en
koepelorganisatie NOC-NSF te kijken
naar de mogelijkheden om de btw-vrijstelling van denksporten te behouden.
De Kamerleden stellen voor om denksporten voortaan onder 'culturele diensten' te laten vallen, waar - net als bij
'sport' - een btw-vrijstelling voor geldt.

I J s s e l s c h a a k 11 8
De staatssecretaris houdt zich nog op
de vlakte over deze suggestie. (Rens
Blom, Volkskrant 28/3)
‘Een bijzonder kind’, schreef Hans Ree
in de NRC (7/4). Dat betrof dertienjarige Duitser Vincent Keymer. Hij won
de Grenke Open in Karlruhe. Het
grootste open toernooi in Europa. Ree:
‘Er waren gerenommeerde grootmeesters bij zoals Shirov, Rapport, Bacrot,
Korobov (de man die dit jaar in Wijk
aan Zee bijna de Challengers groep
won) en onze Nederlandse kampioen
Loek van Wely. De uitslag was sensationeel. Met de fantastische score van 8
uit 9 won hij 15.000 euro, haalde een
grootmeesternorm met een overscore
van een vol punt en mag volgend jaar
in de Classic met de wereldtop spelen.
De Duitsers wisten al lang dat het een
bijzonder kind was en Garry Kasparov
wist het ook al drie jaar geleden. Sinds
kort wordt Keymer getraind door Peter
Leko, uitdager van wereldkampioen
Kramnik in 2004 en zelf ook een voormalig wonderkind. Hij was natuurlijk
verrukt van het succes van zijn pupil.’

jarige leeftijd overleden oud-politicus
Johan van Hulst werd behalve als oorlogsheld hier en daar ook aangeduid
als schaakwonder. Volgens Hut was hij
dit niet: ‘Van Hulst was een gewone
clubschaker, eerst bij UCS in Utrecht,
later bij Caïssa in Amsterdam. Zijn remises tegen de wereldkampioenen
Euwe en Karpov, die in diverse necrologieën werden genoemd, betroffen simultaanpartijen. Heel bijzonder is dat
niet. Wel bijzonder is dat er veertig jaar
verschil was tussen het jaar waarop
Euwe wereldkampioen werd en het
jaar waarop Karpov dat werd. Ook bijzonder is dat Van Hulst op zijn honderdste nog steeds een gewone
clubschaker was. Eigenlijk is meer
sprake van een leeftijdswonder dan
van een schaakwonder.’

Alsof het Europees kampioenschap in
Batoemi zo weinig mogelijk publiciteit
diende te krijgen, lieten de Georgische
organisatoren het samenvallen met het
kandidatentoernooi. Hoe vol de kalender ook is, het moet toch mogelijk zijn
geweest een geschikter tijdstip te vinden. Nu leek het toernooi op de Ronde
van Oostenrijk verreden tijdens de
Tour de France. Met 135 grootmeesters was het EK sterk bezet, al werd
het opnieuw gemeden door de aan riante condities gewende elitespelers.
De grootste naam op de deelnemerslijst was die van oud-winnaar Vassili
Ivantsjoek, voor wie geld een ondergeschikte rol speelt. Hij won zes partijen,
maar bleef door drie nederlagen steken op de gedeelde 33ste plaats. Ook
de Nederlandse top liet het toernooi
aan zich voorbijgaan, met uitzondering
van Benjamin Bok die tijdens het EK
altijd op dreef is. Vorig jaar kwalificeerde hij zich dankzij een gedeelde
dertiende plaats voor het lucratieve
World Cuptoernooi in Tbilisi Ditmaal
deelde hij met een score van 7,5 uit 11
de negende plaats, waardoor hij zich
opnieuw verzekerde van deelname
aan de World Cup in 2019. Europees
kampioen werd de Kroaat Ivan Saric,
die we in Nederland kennen van zijn
optreden in de hoofdgroep van het
Tata-toernooi in 2015. (Ligterink,
Volkskrant 7/4)
‘Als een bekende Nederlander
schaakt, wordt dat vreemd genoeg
vaak in bewonderende bewoordingen
vermeld’, schreef Johan Hut in de
HDC media (7/4). De onlangs op 107
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‘Iemand van wie ook vaak zijn enorme
schaakcapaciteit wordt geroemd’ aldus
Hut, ‘is de politicus Jan Nagel. Ook hij
is echter een modale clubschaker en
behoort nog niet tot de sterkste duizend schakers van Nederland. Een
keer kwam er voor een krantenartikel
een fotograaf naar Nagels club HSG
(Hilversum). De politicus, die een competitiepartij afwerkte tegen zijn clubgenoot Wim van der Wijk en heel slecht
stond, herkent journalisten altijd van
grote afstand. Hij stond op en ging met
zijn armen over elkaar achter zijn stoel
staan. Toen de fotograaf uit zicht verdwenen was, gaf Nagel zijn hopeloze
stelling op. De volgende dag stond
onder de foto: “Jan Nagel overziet als
een veldheer zijn schaakstelling.”

