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Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

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

Voorzitter : Frank van de Pavoordt, G. van Dijkstraat 6,
2461 RV Ter Aar, tel. 0172-740058 of 06-47949531
e-mail: frankvandepavoordt@hotmail.com

Secretaris : Aad van den Berg, Blommesteinsingel 62, 
2804 EH Gouda, tel. 0182-533582 of 06-48696029
e-mail: aad@bigberg.tweakdsl.nl

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

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

e-mail: ljacobse@gmail.com

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl
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IJsselschaak 119 juli 2018
Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Frank van de Pavoordt en Ton van Smirren

Bij de voorplaat:

Het 23e Panc Vink Top 12-toernooi
was weer een waar schaakfestein.



In dit laatste nummer van het schaaksei-
zoen 2017/18 natuurlijk de eindresulta-
ten van de diverse competities. Qua
kampioenen op vele fronten een herha-
ling van zetten in vergelijk met het vo-
rige seizoen. 
Veel lauweren voor Léon Jacobse die
niet alleen zijn titel prolongeerde maar
daarnaast ook nog bekerwinnaar werd.
De kampioenstitel was op het nippertje
na een concurrentieslag met zijn grote
rivaal Frank Visser. Die sneuvelde ook
in de bekerfinale. Voor hem was het een
seizoen van net niet. In de competitie
zijn op aantal plaatsen op de ranglijst de
verschillen gering. Een paar andere uit-
slagen in de laatste ronden zou al een
heel andere volgorde tot gevolg kunnen
hebben. Het verslag en de eindstand
laten zien hoe het uiteindelijk afliep. 
Ook de jeugdkampioen prolongeerde
zijn titel. Met een tweede en een derde
plaats lieten de meiden zien dat ook zij
hun mannetje staan. De niet meer terug-
kerende jeugdleider heeft goed werk ge-
leverd. 
Nog een laatste restje van de RSB-com-
petitie, het eindresultaat van De IJssel
V2 met een jeugdige topscorer. De
nieuwe historische ranglijst leert dat De
IJssel dit seizoen de 1000 RSB-wed -

strijden passeerde met in totaal bijna
7000 partijen. Aan het aantal leden dat
meer dan 100 wedstrijden speelde werd
er één toegevoegd. Dat was toevallig
Léon Jacobse en dus ook nog een oor-
konde voor hem. Hij is nummer 26 die
deze mijlpaal passeert. 
Bij de toernooien ging de vlag tweemaal
in top voor veelvoudig winnaar Henk-
Jan Evengroen. Hij won voor de zesde
maal het Panc Vink Top 12-toernooi. Er
waren uiteraard meer winnaars onder
de 66 deelnemers aan dit door iedereen
gewaardeerde schaakfestijn. Een uitge-
breid verslag verhaalt over het wedstrijd-
verloop. De Top 12 winnaar zegevierde
eveneens in het 53e toernooi om de Zil-
veren Dame. Ditmaal met extra glans,
zonder een puntje te verspelen. Voor de
Hoekveldtrofee  waren 27 gegadigden.
Voor het eerst sinds zijn eerste deel-
name in 2003 trok Aad van der Meer
aan het langste eind. Ook van de
tweede toernooihelft van dit toernooi
een uitgebreid verslag en het eindresul-
taat. 
Zoals al een aantal jaren in het vierde
seizoensnummer ook aandacht voor de
ratingontwikkeling. De clubkampioen
hoort nog net bij de 1500 hoogst geno-
teerde schakers op nationale ratinglijst

die in totaal 10800 namen telt. Sommige
leden boekten veel ratingwinst, maar het
omgekeerde was eveneens het geval.
Gemiddeld blijft De IJssel net onder de
1600. 
Een bijzondere bijdrage is er over Moor-
drechtse schaakfamilies. Vier families
spannen in dit opzicht de kroon. Van
elke familie een kort resumé van hun
schaakgeschiedenis. 
Voorts het nodige nieuws uit de media
o.a. Dertig jaar Stappenmethode en een
ontevreden auteur, Chinese overheer-
sing bij het damesschaak, wel en wee
rond de Nederlandse schaaktitelstrijd,
geharrewar rond de verkiezing van de
nieuwe FIDE president, de geboorte van
‘De Koddige Koning’, een ‘Super de
Luxe Toptoernooi’, een nieuwe drager
van de Euwe-ring, Giri beter dan Carl-
sen. 
Daarnaast nog nieuws over doorgeef-
schaak, snelschaak, nieuws van de ver-
gadertafels, toernooiprestaties van
IJsselleden en ledenvaria. 
De redactie wenst iedereen een prettige
vakantie en veel leesplezier met dit
nummer of de kleureneditie op de web-
site. IJsselschaak 120 zal naar verwach-
ting in november verschijnen. Bijdragen
hiervoor zijn als altijd van harte welkom. 
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van de redactie

van de voorzitter

Het schaakseizoen 2017-2018 is ten
einde in dit clubblad leest u hoe alle
competities geëindigd zijn. Een sei-
zoen met veel fraaie momenten. He-
laas hebben we ook te maken met het
vertrek van Stefan Lipschart en onze
jeugdleider Casper de Pijper. Het zal
nog moeilijk worden een vervanger
voor Casper te vinden. Mensen die
zich willen inzetten voor het jeugd-
schaak staan niet in de rij. Ik wil  beide
leden bedanken voor hun inzet voor de
vereniging en wanneer zij weer in de
gelegenheid zijn een potje te schaken
zijn zij van harte welkom. Ook zullen
we komend seizoen de gebroeders Ja-
cobse nauwelijks op de clubavonden
achter het bord zien. Zij gaan beiden
de grens over voor hun werk/afstu-
deertraject. Daarmee veel succes ge-
wenst en hopelijk zien we hen nog een
enkele keer in “ De Zespunt”.
Met het vertrek van Léon komt ook de
functie extern wedstrijdleider vacant.
Gelukkig is Rien Duine bereid gevon-

den deze taak op zich te nemen. Léon
zal de komende maanden nog samen
met Rien aan de indelingen en samen-
stellingen van de teams voor het
nieuwe seizoen werken. 

Ik wensen iedereen een fijne vakantie
toe en hopelijk zien wij elkaar weer bij
de seizoensopening op maandag 27
augustus. 

De stukken zijn op vakantie,

27 augustus zijn ze weer terug.



Met ruim 100 punten voorsprong op
concurrent Léon Jacobse leek Frank
Visser  met nog vijf ronden te gaan
vrijwel zeker van de clubtitel. In twee
van die vijf ronden konden beiden ech-
ter niet meespelen vanwege ko-beker-
wedstrijden. Er resteerden dus slechts
drie ronden waarvan Frank er ook nog
een verhinderd was. Een nederlaag in
ronde 24 tegen Léon kostte hem veel
punten en daarmee leek Léon, wan-
neer hij zijn beide wedstrijden zou win-
nen, zeker van de clubtitel. Na een
snel verlies van Léon tegen Gerard
van der Wouden in ronde 25 waren er
echter weer goede perspectieven voor
Frank. In diezelfde ronde verknalde die
echter een uitstekende stelling tegen
Wim Mulder en verloor eveneens!
Tegen broer Justin ging Léon in zijn

laatste wedstrijd niet nogmaals in de
fout en prolongeerde daarmee zijn
clubtitel. Ondanks een super eindsprint
met 4 uit  5 kwam Wim Mulder net een
paar punten te kort om Justin te ach-
terhalen in de strijd om plaats drie.
Daarna slechts geringe verschuivingen
in de ranglijst. Dankzij zijn enige winst-
partij (van zijn 6 gespeelde partijen)
vijzelde Hans Lodeweges zijn waarde-
ringsgetal nog wat op en eindigde hij
desondanks bij de eerste tien. Mick
van den Berg incasseerde tegen Ad de
Veld zijn enige verliespartij, maar werd
toch nog net tiende. Hij bleef Frank
van de Pavoordt, die opvallend onder-
uit ging tegen Peter Morgenrood, net
een punt voor. Geringe puntenverschil-
len ook bij de plaatsen daarna waar
Teus Boere zowel Sjaak in ´t Veld als

Leen Boonstra nipt voor bleef. Wouter
Schmahl sloot de competitie af met
een prima vijftiende plaats. Met 3½ uit
5 en 2½ uit 4 achterhaalden Peter
Morgenrood en Aad van der Meer de
niet (meer) meespelende deelnemers.
Voor Ton van Smirren en Peter de
Jong in deze slotronden louter nullen.
Dat was niet het geval bij Peter Kool-
mees die de laatste ronden weer kon
meespelen en dat met 2 uit 3 lang niet
slecht deed. 

Winnaars van de periodetitels (4e peri-
ode): Léon Jacobse (A), Wim Mulder
(B), Sjaak in ’t Veld (C) en Peter Mor-
genrood (D). 

Hieronder de stand met de onderlinge
resultaten.
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léon jacobse, na spannend competitieslot,
toch opnieuw clubkampioen

gr resultaten ronde 24 t/m 28 na avc gt club waarde totaal

rating cijfer

1 Leon Jacobse (LJ) A FV 1, GW0, JJ 1 2x** 1856 83 1499

2 Frank Visser (FV) A LJ 0, WM 0 3x** 1863 82 1465

3 Justin Jacobse (A) GW ½, LJ 0, WM 0 2x 1774 74 1287

4 Wim Mulder (WM) B HL 0, GW 1, FV 1, RD 1, JJ 1 1736 70 1281

5 Gerard vd Wouden (GW) A JJ ½, WM 0, LJ 1 2x 1704 67 1197

6 Rien Duine (RD) A MB 0, AV ½, TB ½, WM 0, WS 1 1662 63 1128

7 Hans Lodeweges (HL) B WM 1 4x 1718 68 1113

8 Ad de Veld (AV) B RD ½, MB 1, LB ½ 2x 1656 63 1084

9 Aad vd Berg (AB) B LB 1, FP ½ 3x 1620 60 1080

10 Mick vd Berg (MB) A RD 1, AV 0, TB ½ 2x 1685 65 994

11 Frank vd Pavoordt (FP) B AB ½, PM 0 2x 1x 1598 58 993

12 Teus Boere (TB) C SV 1, WS 0, RD ½, LB ½, MB ½ 1466 49 889

13 Sjaak in 't Veld (SV) C TB 0, AvM ½, TS 1 1x 1x 1506 51 885

14 Leen Boonstra (LB) C AB 0, TB ½, AV ½ 2x* 1487 50 884

15 Wouter Schmahl (WS) B TB 1, PM 1, RD 0 2x 1533 53 832

16 Frans Dubois (FD) C 5x 1472 49 818

17 Peter Morgenrood (PM) D PK 1, AvM ½, TS 1, WS 0, FP 1 1469 49 811

18 Aad vd Meer (AvM) D PM ½, SV ½, NT ½, PJ 1 1x 1345 41 738

19 Stefan Lipschart (SL) D 5x 1408 45 736

20 Arie Macdaniel jr (AMjr) C 5x 1481 50 713

21 Arie Macdaniel sr (AMsr) C 5x 1458 48 694

22 Casper de Pijper (CP) D 5x 1284 36 602

23 Neal Twigt (NT) D PJ 1, AvM ½, TS 1 2x 1192 34 508

24 Ton van Smirren (TS) D PK 0, PM 0, SV 0, NT 0 1x 1053 28 484

25 Peter de Jong (PJ) D NT 0, PK 0, AvM 0 2x 992 26 402

26 Peter Koolmees (PK) D PM 0, TS 1, PJ 1 2x 1258 37 334

na=niet aanwezig (* inclusief bye ko beker),  avc=afwezig ivm clubactiviteiten, gt=geen tegenstander



Na een kennismaking op de Moor-
drechtse braderie in 2005 besloot de
toen 16 jarige Léon Jacobse om zich
aan te melden als lid bij De IJssel.
Daarmee kwam een einde aan zijn lid-
maatschap bij schaakvereniging Nieu-
werkerk a/d IJssel in zijn woonplaats. 
Amper een maand lid speelde hij al
zijn eerste RSB-wedstrijd voor De IJs-
sel als invaller in de wedstrijd van De
IJssel 3 tegen Shah Mata 4 op 28 fe-
bruari 2006. ‘Met prachtig spel be-
zorgde hij tegenstander Michel van
Egmond (1501) volop problemen. Suc-
cessievelijk versterkte hij de stelling
om het tenslotte ook fraai af te maken.
Een partij om trots op te zijn’, meldde
het verslag in IJsselschaak 70. In het
daarop volgende seizoen werd hij
teamlid van De IJssel 2 en speelde hij
ook zijn eerste wedstrijd voor De IJssel
1 op 30 januari 2007. Voor het degra-
datieduel in en tegen Nieuwerkerk a/d
IJssel bleek teamlid René Ordelman
op het laatste moment zijn huis niet te
kunnen verlaten vanwege een vastzit-
tende deur waarop een beroep gedaan
op de in Nieuwerkerk wonende Léon.
Het werd geen succes. Léon verloor
zijn partij tegen Sjaak Schippers en De

IJssel dolf met 5-3 het onderspit.
Vanaf 2007/08 werd hij vast teamlid
van De IJssel 1. Alleen in 2013/14
werd dat vanwege studieverplichtingen
onderbroken voor een seizoen in De
IJssel 2. Voor een groot deel betrof dat
wedstrijden in de eerste klasse RSB
en een paar maal na degradatie in
klasse twee. Dat laatste betekende dat
hij ook deel uitmaakte van de teams
die in 2007/08 en 2009/10 in die
tweede klasse kampioen werden. 
In het seizoen 2015/16 kreeg de vier-
tallencompetitie een 1e en 2e divisie.
Voor sterkere spelers een gelegenheid
om tegen  tegenstanders op niveau te
spelen. Dat bood ook Léon gelegen-
heid om in deze competitie mee te
spelen. Ook hier een kampioenschap
in 2017/18. 
Op 19 maart in de laatste wedstrijd
van het eerste viertal van De IJssel
tegen kampioen Spijkenisse V2
speelde Léon Jacobse zijn honderdste
RSB wedstrijd voor De IJssel. Met een
mooie remise tegen de nog onge -
slagen Erik Both werd deze mijlpaal
bereikt. 
Op de slotavond van dit schaak -
seizoen werd aan hem door de voorzit-

ter van De IJssel als blijk van waarde-
ring een oorkonde uitgereikt voor de
deelname en inzet tijdens de 100 wed-
strijden die hij in de periode 2006-2018
voor de vereniging speelde. Hiervan
71 voor het eerste, 13 voor het
tweede, 2 voor het derde en 14 voor
een viertallenteam met in totaal een
score van 61,5 punten. In 20014/15
topscorer voor het eerste team en in
2015/16 voor het eerste viertal. (Aad)
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oorkonde voor léon jacobse

henk-jan evengroen weer de sterkste op
PANC VINK top 12-toernooi
Het 23e Zuidplas Top-12 toernooi, in-
middels ter nagedachtenis aan de
overleden oud-voorzitter en erelid van
De IJssel het PANC VINK Top 12- toer-
nooi, vond dit jaar plaats op zaterdag
12 mei in De Zespunt in Moordrecht.
De organisatiecommissie (Aad van
den Berg, Aad van der Meer, Gerard
van der Wouden en Frank van de Pa-
voordt) stuitte bij de voorbereiding ook
dit jaar op de nodige problemen. Dat
betrof allereerst de samenstelling van
de invitatiegroep. Normaliter bestaat
het deelnemersveld voor deze groep
uit de titelverdediger, de vier clubkam-
pioenen, de winnaar van de kandida-
tengroep van het voorgaande jaar, de
rapidkampioen van De IJssel aange-
vuld met de beschikbare schakers met
de op dat moment hoogste rating in
het Zuidplasgebied. Een aantal van de
in aanmerking komende deelnemers
kon om uiteenlopende redenen echter
niet van de partij zijn. Van WSV wilde
clubkampioen Eduard Philipse niet

meedoen en konden ook potentiële
vervangers als Arjen en Wim Hennink
niet van de partij zijn. Met voormalig
WSV lid Barthold Jansen vond de
commissie toch nog een passende
deelnemer uit Waddinxveen. Bij De
IJssel waren Justin Jacobse en Pim te
Lintelo verhinderd en dat was ook het
geval bij Hugo van Elteren van Moer-
kapelle en van Tjerk Tinga van Nieu-
werkerk a/d IJssel. Ook voor hen
werden echter waardige vervangers
gevonden. 
Ook de samenstelling van een jeugd-
groep was opnieuw een probleem. Het
aantal jeugdleden bij de vier Zuidplas-
verenigingen is beperkt. Geen deel -
nemers bij WSV en ook bij Nieuwer-
kerk a/d IJssel en Moerkapelle was de
belangstelling beperkt. Mede dankzij
inspanningen van de diverse jeugdlei-
ders lukte het om op het laatste mo-
ment toch nog een acceptabele groep
bij elkaar te krijgen. Vanwege de ni-
veauverschillen werd besloten de

jeugdgroep te splitsen in twee groepen
van zes met daarnaast een junioren-
vierkamp voor de oudere jeugd.
Geen problemen waren er bij de sa-
menstelling van de deelnemers aan de
kandidatengroep en de verenigings-
vierkamp. De contactpersonen bij de
Zuidplasverenigingen Kevin Bakker
(Moerkapelle) Nico Dannis (WSV),
Edo Pouwelse (SVN) en Aad van den
Berg voor De IJssel, hadden hun af-
vaardiging tijdig gereed. 
Zoals altijd zorgde Aad van den Berg
met echtgenote Tini vervolgens voor
de affiches, programma’s, persberich-
ten, scoreborden en infoborden met
toernooihistorie. De wedstrijdleiding bij
de senioren was dit jaar in handen van
Aad van den Berg, Rien Duine en
Frank van de Pavoordt. Wedstrijdleider
bij de jeugd was Ton van Smirren en
bij de Vink groep was dit oudlid Ronald
Mandersloot. De toernooi foto’s wer-
den gemaakt door Mick van den Berg.  



Na het startsein door wethouder Daan
de Haas van de gemeente Zuidplas
bleek al snel dat titelverdediger Jan
Evengroen, zoon Henk-Jan Evengroen
en de clubkampioen van De IJssel,
Lèon Jacobse, opnieuw tot de kans-
hebbers op de eerste plaats in de invi-
tatiegroep behoorden. Vader Jan won
het onderlinge duel en leek lang op
weg naar prolongatie van zijn titel. Na
een nederlaag van Jan Evengroen in
de zesde ronde tegen Jesse van Elte-
ren van Moerkapelle kwamen beiden
weer op gelijke hoogte. Een tweede
nederlaag, tegen Léon Jacobse, in de

laatste ronde betekende dat Henk-Jan,
die geen punten meer had laten lig-
gen, als winnaar kon worden ge-
kroond. Zijn zesde zege, ook in 2011,
2013, 2014, 2015 en 2016 was hij
nummer één. Léon, al eerder kansloos
door nederlagen tegen clubgenoot
Frank Visser en Jesse van Elteren,
eindigde als derde. De altijd goed
presterende Gerard van Ommeren
deed lang mee in de strijd om de eer-
ste plaats maar moest na drie nederla-
gen in de slotronden afhaken. Met een
vijfde plaats eveneens een prima op-
treden van Frank Visser.

6
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De hoofdrolspelers in actie. Links Henk-Jan
Evengroen en rechts op de voorgrond Jan
Evengroen, beiden tegen Léon Jacobse.

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

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

2 Jan Evengroen (MM) 1 x 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9

3 Léon Jacobse (IJ) 0 1 x 1 0 0 ½ 1 1 1 1 1 7½

4 Gerard van Ommeren (M) 0 0 0 x ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 7

5 Frank Visser (IJ) 0 0 1 ½ x 1 0 0 1 ½ 1 1 6

6 Jesse van Elteren (M) 0 1 1 0 0 x ½ 0 1 ½ 1 ½ 5½

7 Barthold Jansen (-) 0 0 ½ ½ 1 ½ x 1 ½ ½ 0 ½ 5

8 Wouter Vroegindeweij (M) 0 0 0 0 1 1 0 x 0 1 1 1 5

9 Cees Klein (N) 0 0 0 0 0 0 ½ 1 x 1 ½ ½ 3½

10 Mart Jan Luteyn (M) 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 0 x ½ 1 3

11 Hans Ranft (N) 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ ½ x ½ 2½

12 Rob Hoogland (N) 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ x 2

Totaal na elke ronde:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

3 Léon Jacobse (IJ) 1 2 3 3 3 4 4 4½ 5½ 6½ 7½

4 Gerard van Ommeren (M) ½ 1½ 2½ 3 4 5 6 6 6 6 7

5 Frank Visser (IJ) ½ ½ ½ 1½ 2½ 2½ 3½ 4 5 5 6

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

7 Barthold Jansen (-) 0 ½ ½ 1 1 2 2½ 3 3½ 4 5

8 Wouter Vroegindeweij (M) 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5

9 Cees Klein (N) 0 ½ ½ 1 2 2 2 3 3 3½ 3½

10 Mart Jan Luteyn (M) 0 0 ½ 1½ 1½ 1½ 2 2½ 2½ 2½ 3

11 Hans Ranft (N) 0 ½ 1½ 2 2 2 2 2 2 2 2½

12 Rob Hoogland (N) 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1½ 2 2



Een spannende finish was er In de kandidatengroep met de door de verenigingen aangewezen deelnemers. Hier ging de
strijd om de eerste plaats tussen Jeroen Eijgelaar van Nieuwerkerk a/d IJssel, Theo Huijzer en Hans van Woudenberg van
WSV en Gerard van der Wouden  van De IJssel. Zij eindigden allen met 7½ punten. De onderlinge resultaten beslisten ver-
volgens over de volgorde met Gerard van der Wouden als winnaar en vervolgens Eijgelaar, Van Woudenberg en Huijzer.  
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Winnaar Gerardv.d. Wouden
toekijkend bij concurrent 
Hans van Woudenberg tegen
Hans Lodeweges

Theo Huizer (l) tegen Jeroen
Eijgelaar onder toeziend oog

van Menno van Dijk.

De eindstand met de onderlinge resultaten:

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

1 Gerard vd Wouden (IJ) x 1 0 1 0 1 ½ 1 1 1 0 1 7½

2 Jeroen Eijgelaar (N) 0 x 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 0 1 1 7½

3 Hans van Woudenberg (W) 1 0 x ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 1 1 7½

4 Theo Huijzer (W) 0 ½ ½ x 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 7½

5 Edo Pouwelse (N) 1 0 0 0 x 1 0 1 0 1 1 1 6

6 Marcel de Haan (M) 0 0 ½ ½ 0 x 1 ½ ½ 1 1 ½ 5½

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

8 Lambert Wildemans (N) 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 x 1 ½ 0 1 5

9 Rick Wortman (M) 0 0 0 0 1 ½ 1 0 x 1 ½ 0 4

10 Menno van Dijk (IJ) 0 1 1 ½ 0 0 0 ½ 0 x 0 1 4

11 Wim Mulder (W) 1 0 0 0 0 0 0 1 ½ 1 x 0 3½

12 Wouter Schmahl (IJ) 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 1 x 2½



Totaal na elke ronde: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Gerard vd Wouden (IJ) ½ ½ ½ 1½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6½ 6½ 7½

2 Jeroen Eijgelaar (N) 1 2 2 2½ 3 4 5 5 6 6½ 7½ 

3 Hans van Woudenberg (W) ½ 1 2 2½ 3½ 4½ 4½ 5½ 6½ 7½ 7½

4 Theo Huijzer (W) 1 1½ 2½ 3 3½ 3½ 4½ 5½ 6½ 7 7½

5 Edo Pouwelse (N) 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6

6 Marcel de Haan (M) ½ ½ 1½ 2 3 3½ 4 5 5 5½ 5½

7 Hans Lodeweges (IJ) ½ 1½ 2½ 3 4 4 4 4 4 4½ 5½

8 Lambert Wildemans (N) ½ ½ 1½ 2 2 2½ 2½ 2½ 3½ 4½ 5

9 Rick Wortman (M) ½ ½ ½ 1½ 1½ 1½ 2½ 3½ 3½ 4 4

10 Menno van Dijk (IJ) 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3½ 4  

11 Wim Mulder (W) 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3½ 3½

12 Wouter Schmahl (IJ) 0 1 1 2 2 2 2½ 2½ 2½ 2½ 2½

In de Vinkgroep streden 9 familieleden van de sponsor ook dit jaar om ‘de beste Vink’. Die werd ditmaal gewonnen door
Frits Vink die met 7 punten Michel Vink een puntje voor bleef. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot

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

2 Michel Vink 0 x 1 0 1 1 1 1 1 6

3 Frans Vink 1 0 x 0 1 0 1 1 1 5

4 Bauke Vink 0 1 1 x 0 0 1 1 1 5

5 Peter Vink jr 0 0 1 1 x 1 1 1 1 5

6 Peter Vink sr 0 0 1 1 0 x 1 1 1 5

7 Joop Vink 0 0 0 0 0 0 x 1 1 2

8 Bas Vink 0 0 0 0 0 0 0 x 1 1

9 Henk Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0

De jeugdgroep was dit jaar gesplitst in een zeskamp voor de sterkste jeugdspelers (A) en een meerkamp voor de overigen
(B). De beste bij de sterkste jeugdzeskamp en winnaar van de wisselbeker, met een honderd procent score, was de nummer
drie van vorig jaar, William Lee van Nieuwerkerk a/d IJssel. Een mooie tweede plaats was er voor de jeugdkampioen van De
IJssel Nick McPherson. 

Daarnaast was er ook een juniorenvierkamp. Hier eindigde Olivier Lipschart, de jeugdgroepwinnaar van vorig jaar en Neal
Twigt, met een gelijk aantal punten op een gedeelde eerste plaats. Olivier won de beslissingswedstrijd en werd daardoor
eerste. Eindstand: 

1. Olivier Lipschart (-) 6
2. Neal Twigt (IJ) 6
3. Judy van Eck (-) 4
4. Huub van Eck (-) 0

8
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Eindstand A

1 William Lee (N) 10

2 Nick McPherson (IJ) 7

3 Nickolay Frissen (N) 6½

4 Arno Drenth (M) 4

5 David Knoop (IJ) 2½

6 Carlijne Vervoort (IJ) 0

Eindstand B

1 Rutger vd Laan (M) 9

2 Thomas vd Donk (N) 6

3 Lucas vd Sande (N) ½

4 Sjoerd Hoogendoorn (IJ) 4

5 Luna Twigt (IJ) 3

6 Ruben Koeverden (IJ) 1½

7 Sam de Haas (IJ) 1



I J s s e l s c h a a k  11 9

9

In de dubbele vierkamp tussen viertallen van de Zuidplasverenigingen ging de
eerste prijs naar het team van De IJssel (Arie Macdaniël sr, Arie Macdaniël jr,
Peter Morgenrood, Sjaak in ’t Veld). Slechts eenmaal eerder in de veertien voor-
gaande edities (2006) was dit eveneens het geval.  De tweede plaats was voor
het WSV team (Nico Dannis, Theo Goor, Wim vd Hoek, Ton van Nieukerke) en
met een bordpunt meer bleef Moerkapelle (Hans Geerling, Arie Ymker, Martijn
Vroegindeweij, Remco de Zwart) het team van  Nieuwerkerk a/d IJssel (Hans Dij-
kers, Leen Klein, Robert Valk, Willem van der Wel) net voor.. 

De eindstand met de onderlinge resultaten: 

1 2 3 4 mp bp

1 De IJssel xxx xxx 1 3 2½ 2½ 2½ 1½ 8 13

2 WSV 3 1 xxx xxx 2 1 2 3 6 12

3 Moerkapelle 1½ 1½ 2 3 xxx xxx 1½ 2½ 5 12

4 Nieuwerkerk 1½ 2½ 2 1 2½ 1½ xxx xxx 5 11

De verenigingsprijs voor het beste totaalresultaat ging naar De IJssel. Zij verzamelden
gemiddeld per deelnemer in totaal 19,6 punten. Moerkapelle kwam tot 14,9, Nieuwerkerk
a/d IJssel 13,7 en WSV sloot de rij met 12,2.
Het toernooi werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Een speciale Panc Vink
prijs werd verloot onder alle deelnemers. Het meisje met de mooiste jurk trok het winnende
nummer en bofte toen de winnaar al bleek vertrokken en zij met de taart naar huis mocht. 

(M=Moerkapelle, MM=Messemaker 1847, N=Nieuwerkerk a/d IJssel, IJ=De IJssel, 
W=WSV) (Aad)

Het winnende viertal (vlnr) Arie jr, Sjaak,
Arie sr en Peter’ tegen Moerkapelle.



Sinds De IJssel in 1966 startte met de deelname aan de RSB-competitie werden er door de diverse teams 1018 wedstrijden
gespeeld met in totaal 6984 partijen. Hiervan 409 wedstrijden door De IJssel 1, 344 door De IJssel 2 (vanaf het seizoen
1973/74), 148 door De IJssel 3 (vanaf het seizoen 1989/90 t/m 2013/14), 10 door De IJssel 4 (in 1999/2001) en 107 in de
viertallencompetitie (vanaf het seizoen 2007/08). De totaalscore in deze wedstrijden bedraagt 3382½ bordpunten. 
Hieronder de top van de ranglijst per 1-7-2018 gebaseerd op totaal voor De IJssel opgestelde wedstrijden, gevolgd door de
daarin behaalde punten.

1 Aad vd Berg 343 169 De aantallen van de overige
2 Frans Dubois 307 140½ deelnemers, voor zover behorend tot het 
3 Rien Duine 306 155 het huidige ledenbestand:
4 Mick vd Berg 302 177
5 Panc Vink † 258 133½ Léon Jacobse 101 61½
6 Leen Boonstra 258 132½ Justin Jacobse 77 51
7 Gerard vd Wouden 247 127½ Peter Morgenrood 56 25
8 Sjaak in ‘t Veld 227 130 Arie Macdaniël jr 46 22
9 Teus Boere 223 92½ Casper de Pijper 41 16

10 Ad Multem* 207 113 Stefan Lipschart 39 22½
11 Ronald Mandersloot * 206 132 Lotte vd Wouden 21 13
12 Frank vd Pavoordt 194 109 Wouter Schmahl 13 7
13 Peter de Jong * 154 67 Ad de Veld 13 7½
14 Frank Visser 145 93 Peter Koolmees 9 0
15 Aad vd Meer 143 69 Wim Mulder 8 4
16 Arie Macdaniël sr 138 67
17 Hans Lodeweges 127 63
18 Pim te Lintelo 124 71½
19 Ton v. Smirren 119 45
20 Menno  van Dijk 116 55½
21 Ko Scheepers † 116 56
22 Piet van Hees † 115 57
23 Jan Evengroen * 106 72
24 Henk Kolhoff * 104 47½
25 René Ordelman † 102 55

Niet inbegrepen de  RSB-bekerwedstrijden:

Pim te Lintelo 29 17
Frank Visser 25 11½
Jan Evengroen * 24 12½
Frank vd Pavoordt 20 7½
Mick vd Berg 18 11½
Léon Jacobse 16 8
Hans Lodeweges 14 5
René Ordelman † 9 4
Wim van Vuuren † 9 4½
Gerard vd Wouden 8 2
Ronald Mandersloot * 7 1½
Leen Boonstra 5 2
Ad Multem * 4 1½
Justin Jacobse 4 1
Samir Akrawi * 2 2
Menno van Dijk 1 1
Henk-Jan Evengroen * 1 0 

(* = ex-lid, † = overleden) 

10

I J s s e l s c h a a k  11 9

historisch overzicht deelname rsb-competitie



Eenmaal per jaar staat doorgeef-
schaak op het programma bij De IJs-
sel. Onder leiding van Hans Lode-
weges traden ook dit jaar weer gele-
genheidsduo’s tegen elkaar in het
strijdperk in partijtjes met tien minuten
bedenktijd. Een op de ander veroverd
stuk werd aan de speelmaat doorge-

geven en mocht door hem in zijn partij,
in plaats van een zet, op het bord wor-
den toegevoegd. Het leidde tot vaak
wisselende stellingen.
Sommige deelnemers hadden het eer-
der gespeeld, maar troffen speelmaten
bij wie dit niet het geval was. De
meeste duo's waren daardoor aan 

elkaar gewaagd. Het koppel Léon 
Jacobse en Wouter Schmahl stak daar
echter boven uit. Zij bleven met zes-
maal winst en een gelijk spel onge -
slagen en werden de derde
doorgeefschaakwinnaars bij De IJssel.
(Frank/Aad)
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léon jacobse  en wouter schmahl sterkste
doorgeefschaakduo

De eindstand:
1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Léon Jacobse & Wouter Schmahl D 1 2 2 2 2 2 2 13

2 Frank Visser & Sjaak in 't Veld 1 O 2 1 ½ 2 1 2 9½

3 Wim Mulder & Neal Twigt 0 0 O 2 1 2 2 2 9

4 Gerard vd Wouden & Peter Koolmees 0 1 0 R 2 0 1 2 6

5 Frank vd Pavoordt & Aad vd Meer 0 1½ 1 0 G 1 1 1 5½

6 Hans Lodeweges & Peter de Jong 0 0 0 2 1 E 2 0 5

7 Ad de Veld & Ton van Smirren 0 1 0 1 1 0 E 1 4

8 Rien Duine & Peter Morgenrood 0 0 0 0 1 2 1 F 4

Wij bieden u een uitgebreid 

assortiment aan lichaams- en 

gezichtsbehandelingen.



‘Vier titelkandidaten op eenzame
hoogte’ aldus het verslag van de eer-
ste helft van het toernooi om de Zilve-
ren dame in het vorige nummer. Van
die vier moest er ook nog een van-
wege verblijf in het buitenland afhaken.
Na twee van de drie resterende ron-
den bleek dat van die drie de titelver-
dediger veruit de sterkste was. Met
een nog niet eerder in dit toernooi ver-
toonde honderd procent score won
Henk-Jan Evengroen voor de zevende
maal. Daarmee komt hij op gelijke
hoogte met zijn vader, eveneens ze-
venmaal winnaar.  
In de vierde ronde de eerste confronta-
tie tussen de acht finalisten met als
klapper het duel tussen Henk-Jan
Evengroen en Frank Visser, beiden
met een nog honderd procent score. In
de uurpartij goede winstkansen voor
Frank na winst van een stuk tegen een
pion. Henk-Jan vond echter tegenspel
en kon in de slotminuten alsnog de
winst binnenhalen. Dat deed hij ook in
beide andere partijen. Het was niet de
enige 9-0. Die score was er ook voor
Léon Jacobse tegen Theo Huijzer en
voor Arie Macdaniël jr tegen Frank van
de Pavoordt. In de laatste partij bij

Barry de Graaf tegen Sjaak in ’t Veld
werd het 8-1. Alleen remise bij het
snelschaak. 
In de vijfde ronde werd ook de enige
overgebleven concurrent Léon Ja-
cobse met 9-0 geklopt en was met nog
één ronde te gaan de strijd om de Zil-
veren Dame 2018 al beslist. Henk-Jan
Evengroen boekte tegen Léon Ja-
cobse zijn vijfde 9-0 zege en was daar-
door in de laatste ronde niet meer te
achterhalen. Ook voor Frank Visser
was er tegen Barry de Graaf de maxi-
male score en daarmee werd hij op dat
moment de nummer twee. Met 7½-1½
was er opnieuw een mooie overwin-
ning voor Arie Macdaniël. Daarbij had
hij wel wat geluk toen tegenstander
Theo Huijzer in de uurpartij een goede
winstkans liet lopen. Een spectaculair
slot was er in de tweede partij met
K+D (Theo) tegen K+T en nauwelijks
nog bedenktijd, remise. Sjaak in ’t Veld
kon het niet bolwerken tegen Frank
van de Pavoordt. Alleen winst bij het
snelschaak.
In de zesde ronde was Arie Macdaniël
jr, de man die verrassend de finale
poule bereikte, de laatste tegenstander
van Henk-Jan. Ook in dit laatste duel

bleek al snel dat er ook voor hem niets
te halen viel. Henk-Jan was hem op
alle fronten de baas en zegevierde met
9-0. Met een 7½-1½ zege achter-
haalde Leon Jacobse tegenstander
Frank Visser in de strijd om de tweede
plaats. Theo Huijzer klopte Sjaak in ‘t
Veld met 7-2 en voor Frank van de Pa-
voordt was er een reglementaire over-
winning. Tegenstander Barry de Graaf
liet het afweten. 

12

I J s s e l s c h a a k  11 9

zevende zilveren damewinst met extra glans

Winnaar Top 12-beker en Zilveren Dame!!!

Eindstand: 
60 20 5 afw Totaal
min min min

1. Henk-Jan Evengroen 24 18 12 54
2. Léon Jacobse 18 13½ 10 41½
3. Frank Visser 16 13½ 8 37½
4. Arie Macdaniël jr 8 10 6 2 26
5. Frank vd Pavoordt 12 9 4 25
6. Theo Huijzer 12 9 3 24
7. Barry de Graaf 8 9 4 0 21
8. Sjaak in ‘t Veld 6 4½ 8 18½

Lukt het de ‘degradanten’ uit de hoofd-
groep in de laatste drie ronden om de
ranglijstaanvoerders van dat moment
alsnog te achterhalen? Dat is als altijd
het uitgangspunt bij de strijd om de
Hoekveldtrofee. Dan moet er veelal
fiks gescoord worden en daarnaast is
belangrijk hoeveel punten zij meebren-
gen. Ditmaal beperkte dit zich echter
door verhinderingen en gebrek aan
animo tot het drietal Leen Boonstra, Ad
de Veld en Wim Mulder. Ondanks
forse scores van Ad en Wim, respec-
tievelijk 25 en 22 punten, bleek dit niet
voldoende om zich te mengen in de
strijd om de eerste plaats. 
In ronde vier waren er van de negen
afvallers slechts vier van de partij. Drie
overtuigende zeges, een 9-0 voor Ad
de Veld tegen Casper Kouwenhoven

en voor Wim Mulder tegen huisscha-
ker Hans de Jong uit Langeraar en
voorts een 7-2 voor Aad van den Berg
tegen IJsseldonateur Peter Vink die
voor het eerste van de partij was. Een
verrassende 6-3 nederlaag was er
voor Leen Boonstra tegen Peter Mor-
genrood, tweemaal remise en winst
voor Peter in de rapidpartij. De win-
naars moeten echter nog flink aan de
bak in de laatste twee ronden om mee
te dingen naar de prijzen. Van de kop-
lopers waren zowel Aad van der Meer
als Wouter Schmahl wegens ziekte af-
wezig. Met een 8-1 zege tegen Stefan
Lipschart, alleen remise bij het snel-
schaak, pakte Boskoper Nanne Uiten-
broek de koppositie. Zijn naaste
belager op dat moment Erik Swinkels
die Ton van Smirren met 9-0 van het

bord zette. Ook Frans Dubois deed
met driemaal remise tegen Teus Boere
goede zaken. Neal Twigt verliet de
laatste plaats dankzij een vlotte 9-0
tegen huisschaker Dirk-Jan van Vliet
uit Langeraar
In de vijfde ronde maar liefst tien afwe-
zigen. Kennelijk geen trek meer nu de
winstkansen waren  verdampt. Bosko-
per Nanne Uitenbroek handhaafde met
een 5-4 zege tegen Frans Dubois zijn
koppositie. Hij zag wel Aad van der
Meer met de maximale score tegen
Erik Swinkels bijna langszij komen.
Goede resultaten waren er hier voor
Peter Morgenrood met een 7-2 tegen
Teus Boere en dezelfde score was er
voor Ad de Veld tegen Wouter
Schmahl, voor Wim Mulder tegen Leen
Boonstra en voor Peter de Jong tegen



Peter Koolmees. De derde Peter, Vink,
klopte Ton van Smirren in de uurpartij
maar door verlies van beide andere
partijen trok Ton toch met 5-4 aan het
langste eind. Voor Gerard van der
Wouden tenslotte was er een 6-3 zege
tegen Rien Duine. 
In de zesde ronde konden de twee
koplopers Aad van der Meer en Nanne
Uitenbroek niet meer worden achter-
haald. Met een halve punt voorsprong
voor Nanne startte het beslissende on-
derlinge duel. In de uurpartij kon Aad
de winst naar zich toetrekken door net
iets eerder mat te geven. De tweede
partij bleef lang in balans en resul-
teerde in remise waarmee de hoek-
veldwinst voor Aad een feit was. Met
winst voor Nanne bij het snelschaak
werd de uitslag 5½ - 3 ½. Door een 

9-0 overwinning van Ad de Veld tegen
Eric Swinkels klom Ad in het eindklas-
sement naar de derde plaats. De wed-
strijd van Frans Dubois  en Peter
Morgenrood werd gewonnen door
Peter met 5-4. Ondanks dat bleef
Frans vierde en kon dus ook met een
prijs naar huis kon. Dankzij een 9-0
tegen Peter Koolmees viel ook Ton
van Smirren met een vijfde plaats nog
net in de prijzen. Overige uitslagen in
deze laatste ronde: Wouter Schmahl-
Wim Mulder 3-6, Mick van den Berg -
Leen Boonstra 5 ½ - 3 ½ en Neal
Twigt - Peter de Jong 7-2. Een regle-
mentaire 9-0 was er voor Rien Duine
die zonder tegenstander bleef. De
twaalf overige deelnemers hadden
geen trek meer in deze slotronde.
(Aad)
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Winnaar Hoekveldtrofee.

Eindstand:
60 20 5 afw Totaal

min min min

1. Aad vd Meer 18 10½ 8 36½

2. Nanne Uitenbroek 18 9 8 35

3. Ad de Veld 14 2½ 4 2 32½

4. Frans Dubois 12 16 3 31

5. Ton van Smirren 12 10½ 7 29½

6. Peter Morgenrood 4 20 5 29

7. Wim Mulder 10 11½ 6 27½

8. Wouter Schmahl 4 12 8 2 26

9. Teus Boere 14 7½ 2 2 25½

10. Stefan Lipschart 8 7½ 5 4 24½

11. Erik Swinkels 12 9 2 23

12. Mick vd Berg 8 4½ 2 6 20½

13. Rien Duine 4 10½ 2 4 20½

14. Neal Twigt 8 6 4 2 20

15. Gerard vd Wouden 10 1½ 3 4 18½

16. Aad vd Berg 8 4½ 1 4 17½

17. Leen Boonstra 6 6½ 5 17½

18. Hans de Jong - 5½ - 8 13½

19. Peter de Jong 4 3 2 4 13

20. Hans Lodeweges 2 1½ 1 8 12½

21. Casper Kouwenhoven 8 0 4 0 12

22. Peter Vink 4 0 2 6 12

23. Huub van Eck 6 1½ 4 0 11½

24. Arie Macdaniël sr 0 5½ 0 6 11½

25. Judy van Eck 2 4½ 3 0 9½

26. Dirk-Jan van Vliet 0 3 2 4 9

27. Peter Koolmees 0 0 2 0 2

tjerk tinga wint in nieuwerkerk a/d ijssel
In de Zuidplasregio organiseert, naast De IJssel en WSV, ook Nieuwerkerk a/d IJssel jaarlijks een toernooi. Dit jaar
was dit op zaterdag 9 juni, hun16e rapidtoernooi. Zeven ronden met een bedenktijd van 20 minuten per persoon 
per partij. 
Met een score van 6 uit 7 bleef clublid Tjerk Tinga, die ook speelt voor Charlois Europoort, zijn directe belagers een
half punt voor. De top drie werd gecomplementeerd door Bernard Evengroen (Messemaker 1847) en Paul de Frey-
tas (Shah Mata) die beide 5,5 punt wisten binnen te halen.
Onder de 56 deelnemers ook Hans Lodeweges en Wim Mulder. Hans eindigde met 4½ punten als 11e en Wim met
een halfje minder als 22e. 



In 1970 werd het ratingsysteem door
de internationale schaakbond geïntro-
duceerd voor vergelijking van de
schaaksterkte. Al naar gelang de resul-
taten in hiervoor in aanmerking ko-
mende wedstrijden stijgt of daalt de
rating. Het systeem startte met de in-
ternationale topspelers en vervolgens
kwamen er ook ratings beschikbaar
voor lagere niveaus. Toen ook de re-
sultaten van de nationale en regionale
competities voor ratingverwerking be-
schikbaar werden, steeg het aantal
schakers met een rating zienderogen.
Voor de officiële rating tellen alleen de
resultaten van partijen die in normaal
speeltempo worden gespeeld. Snel-
en rapidschaakpartijen tellen niet mee.
Hiervoor is de FIDE in 2012 gestart
met een afzonderlijke ratinglijst. Voor
de leden van De IJssel betreft de
KNSB rating met name de resultaten
van wedstrijden in RSB verband. Daar-
naast voor een enkeling ook hun resul-
taten in meerdaagse toernooien. Er
zijn verenigingen, zoals bijvoorbeeld
buurvereniging Nieuwerkerk a/d IJssel,
die ook de resultaten van hun interne
competitie voor ratingverwerking aan-
melden. Bij De IJssel is dit echter niet
het geval. 
Vanaf september 2001 zijn de meeste
leden van De IJssel in het bezit van
een KNSB-rating. Vanaf dat tijdstip is
dus ook een redelijk betrouwbaar
beeld beschikbaar van de gemiddelde
KNSB clubrating bij De IJssel. Hieron-
der een tabel met vanaf dat jaar het
aantal spelers per ratinggroep (x10) en
de daarop gebaseerde gemiddelde
clubrating per 1 november en vanaf
2015 per 1 mei.   
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ratingontwikkeling

2017-2018

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

2001 1 2 4 6 4 2 1 - 20 1742

2002 2 1 6 4 5 4 2 - 24 1726

2003 1 1 6 4 6 3 3 - 24 1713

2004 1 3 4 2 4 6 3 1 24 1690

2005 - 6 3 2 6 3 6 1 27 1686

2006 - 4 3 4 5 7 4 1 28 1670

2007 1 3 4 5 5 4 6 2 30 1662

2008 - 4 1 5 9 1 8 1 29 1642

2009 1 1 3 5 7 6 5 3 31 1614

2010 1 1 5 5 6 3 5 4 30 1629

2011 - 1 4 4 6 6 4 5 30 1597

2012 - 3 4 4 6 4 3 5 29 1616

2013 - 3 6 2 4 3 5 5 28 1601

2014 - 1 6 2 4 3 5 5 26 1576

2015 - 3 3 2 3 4 4 6 25 1570

2016 - 4 1 3 4 4 3 6 25 1572

2017 - 4 2 1 6 2 5 5 25 1576

2018 - 1 4 3 4 3 5 6 26 1567



Na een gestage daling handhaaft de
clubrating zich de laatste jaren rond de
1600. Oorzaak van die aanvankelijk
sterke daling is met name omdat van
de minst getalenteerde schakers de
rating pas het laatst beschikbaar
kwam. Dat drukte dus het gemiddelde.
Bij 25 of minder partijen is de rating
onbetrouwbaar. Dat was in 2001 40%
en schommelt de laatste jaren tussen
de 15 en 20%. Voorts beschikt nu vrij-
wel iedereen die in de landelijke of re-
gionale competities meespeelt over
een rating. Beginners stromen in en
starten met een lage rating. Ook dat
heeft invloed op een clubgemiddelde.
Daarnaast is de aanwezigheid of het
vertrek van sterke spelers van invloed
op het clubgemiddelde. Het lidmaat-
schap van Samir Akrawi (2209) leidde
in 2010 tot een uitschieter. Zou hij in

2011 nog op de ledenlijst hebben ge-
staan dan zou toen het gemiddelde
zo’n 50 punten hoger zijn geweest. 
Ter vergelijk de gemiddelde rating bij
onze buurverenigingen met tussen
haakjes die van 2017: Moerkapelle
1686 (1708), Nieuwerkerk a/d IJssel
1627 (1673) en WSV 1590 (1565).
Leden zonder rating zijn in deze ge-
middelden niet inbegrepen.
De nationale ratinglijst telde per 1-5-
2018 in totaal 11080 personen. Dat
zijn er 237 minder dan per 1-5-2017
toen de lijst 11317 personen telde. Een
dalende tendens, In twee jaar 546 min-
der. Daar zijn de in Nederland spe-
lende buitenlanders niet bij ingrepen.
De lijst wordt aangevoerd door Anish
Giri met 2773. 
Bij De IJssel is Léon Jacobse  nu de
man met de hoogste rating. Hij heeft

Pim te Lintelo weer achterhaald. Sinds
2015 is het steeds stuivertje wisselen
aan de top. Met zijn 1964 noteerde hij
zijn hoogste rating ooit. Hiermee be-
hoort hij tot de 1500 hoogst geno-
teerde Nederlandse schakers, nummer
1447. 
De meeste ratingwinst bij De IJssel
sinds mei 2017 was er voor Wouter
Schmahl. Vorig jaar nog een jeugdra-
ting van 1211 en nu 1448, een pro-
gressie die er zijn mag. Ratingherstel
was er voor Wim Mulder met +72 en
Aad van der Meer klopte een paar top-
pers, goed voor een ratingwinst van
+49. Fors ratingverlies was er voor
Menno van Dijk met -74. Justin Ja-
cobse -58 en Pim te Lintelo -50. 
Hieronder een overzicht van de KNSB
ratings van de huidige clubleden van
2014 t/m 2018 steeds per 1 mei.
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2014 2015 2016 2017 2018

Léon Jacobse 1828 1894 1932 1923 1964

Pim te Lintelo 1891 1906 1926 1935 1885

Frank Visser 1906 1903 1903 1914 1873

Hans Lodeweges 1854 1857 1835 1838 1871

Justin Jacobse 1916 1911 1907 1849

Frank vd Pavoordt 1845 1790 1775 1813 1772

Wim Mulder 1807 1727 1793 1649 1721

Mick vd Berg 1773 1764 1751 1706 1706

Gerard vd Wouden 1731 1692 1686 1692 1699

Ad de Veld 1646 1641 1673 1699

Rien Duine 1651 1602 1648 1656 1674

Leen Boonstra 1641 1641 1630 1636 1631

Meno van Dijk 1591 1568 1602 1630 1556

Arie Macdaniël sr 1577 1542 1539 1555 1532

Sjaak in 't Veld 1604 1582 1533 1553 1525

Stefan Lipschart 1389 1414 1510 1485 1496

Arie Macdaniël jr 1456 1457 1450 1470 1494

Aad vd Berg 1606 1573 1547 1493 1470

Aad vd Meer 1443 1417 1384 1405 1454

Wouter Schmahl 1211 1448

Teus Boere 1432 1451 1425 1416 1399

Lotte vd Wouden 1381 1381 1371 1394

Frans Dubois 1410 1385 1398 1396 1376

Casper de Pijper 1332 1265 1251 1283 1257

Ton van Smirren 1206 1209 1190 1181 1179

Peter Koolmees 812 812 812 812 812

De ratinglijsten kunnen ook op leef-
tijdsgroepen worden gesorteerd. Het
percentage jonger dan 21 jaar daalde
van 8,6 % in 2015 naar 6,2% in 2017
maar blijft nu met 6,1 % ongeveer ge-
lijk. Het aantal 65 plussers blijft toene-
men van 28,4% in 2015 naar 32,8% in
2018. Weer 1,6 % meer dan vorig jaar.
De toenemende vergrijzing van de
schaaksport is duidelijk zichtbaar op
de ratinglijst.

2015 2016 2017 2018

> 65 3364 3446 3535 3635 

< 21 1020 936 699 673

Tot 11827 11626 11317 11080

Een afgeleide van de nationale rang-
lijst is de RSB-ranglijst. Die telt per mei
2018, inclusief de in RSB-teams mee-

spelende buitenlandse spelers, 1189
personen met een KNSB-rating. Wat
minder in vergelijk met voorgaande
jaren met respectievelijk 1235, 1246
en 1233. Op de eerste twee plaatsen
staan niet meer voor een RSB club
spelende buitenlanders. De echte
nummer één is de voor Charlois Euro-
poort spelende Erik van den Doel met
2592. In de RSB-regio zijn er nog ruim
180 met een hogere rating dan de top-
pers bij De IJssel. Léon Jacobse, Pim
te Lintelo en Frank Visser bezetten op
deze lijst respectievelijk de plaatsen
184, 265 en 285.   
Bij de RSB telt de 65+ ranglijst dit jaar
374 personen. Dat aantal groeide ge-
staag met circa tien per jaar, maar is
ditmaal ongeveer gelijk aan vorig jaar.
Nummer één is hier met een rating van

2255 Hans Böhm (SO Rotterdam).
Hans Lodeweges is op plaats 26 de
hoogst geplaatste vertegenwoordiger
van de tien leden van De IJssel op
deze lijst. 
Lotte van der Wouden, het enige da-
meslid met een rating bij De IJssel, is
nummer 26 van de 35 vrouwen bij de
RSB en nummer 206 van de 378 op
de KNSB-ratinglijst .
Wie daarvoor belangstelling heeft kan
voor nadere informatie terecht op de
website van de KNSB  (www.scha-
ken.nl). Hier zijn ook fraaie grafieken
te vinden over de ratingontwikkeling bij
spelers en verenigingen. Bij dat laatste
moet men dan wel rekening houden
met het feit dat recente ledenmutaties
daarin niet zijn meegenomen. (Aad)



De laatste wedstrijd van De IJssel V2
vond plaats op 17 april in Berkel en
Rodenrijs tegen het derde viertal van
3 Torens.  Al snel ging het mis aan het
eerste bord  bij Wouter en kwam De
IJssel met 1-0 achter. Dat het kort
daarna geen 1½-½ werd, kwam door-
dat het remiseaanbod van Frans werd

geweigerd. In plaats daarvan werd het
1-1. Invaller Peter Morgenrood  over-
rompelde zijn tegenstander met secuur
spel. Ton  kwam zwaar onder druk te
staan met een mataanval op zijn 
koningsstelling. Zijn koning moest
vluchten, maar vond wel een veilige
plaats. En toen kon Ton profiteren met

promotie van een ver opgerukte pion
en trok hij aan het langste eind. Het
werd zelfs 3-1 door winst van Frans.
Die had inmiddels een pionnensurplus,
ruim voldoende voor meerdere dames.
Dat constateerde ook zijn tegenstan-
der en die hield het derhalve voor ge-
zien. (Ton)

16
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succesvol slotakkoord van de ijssel V2
tegen 3 torens V3

3-Torens V3 1216 - De IJssel V2 1293 1 - 3

1 Jan Gerkes - Wouter Schmahl 1313 1 - 0
2 Hans Kunnen 1234 - Frans Dubois 1388 0 - 1
3 Joeke Nijboer 1198 - Ton van Smirren 1178 0 - 1
4 Sjoerd Nijboer - Peter Morgenrood 0 - 1

eindstand 2e divisie A

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1. RSR Ivoren Toren V2 11 22 x 4 4 3½ 1½ 2½ 3 3½

2. Nieuwerkerk a/d IJ. V1 10 15½ 0 x 3½ 3 2 2½ 2½ 2

3. De Pionier V1 8 13½ 0 ½ x 1½ 2½ 3½ 3 2½

4. 3-Torens V3 8 12½ ½ 1 2½ x 2½ 1 2½ 2½

5. Messemaker 1847 V1 7 15½ 2½ 2 1½ 1½ x 2 2 4

6. De IJssel V2 6 13½ 1½ 1½ ½ 3 2 x 2 3

7. Moerkapelle V1 4 12 1 1½ 1 1½ 2 2 x 3

8. De Willige Dame V1 -1 7½ ½ 2 1½ 1½ 0 1 1 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). 

individuele resultaten
ap sc brd rtg tpr ratg

1. Wouter Schmahl 6 3½ 2 1313 1421 1360

2. Aad vd Meer 3 2 2.7 1405 1481 1358

3. Casper de Pijper 4 2 3.5 1281 1312 1312

4. Frans Dubois 5 2 2.6 1388 1339 1411

5. Ton van Smirren 5 2 2.8 1178 1291 1363

6. Peter Morgenrood 1 1 4 800

7. Aad vd Berg 1 ½ 2 1493 1519 1519

8. Teus Boere 3 ½ 1 1416 1166 1443

Team topscorer werd dus Wouter Schmahl. Een mooi resultaat, de nummer acht in deze klasse. (Aad)

opvallende bekerwinst voor frank van de pavoordt 

Al voor de 46e keer vond op 8 en 9 juni in Hillegom het 4-kamptoernooi plaats georgani-

seerd door schaakvereniging De Uil. In 20 vierkampen streden 80 deelnemers in elke

groep om een wisselbeker die door een bedrijf/persoon wordt gesponsord. Zoals dat

gaat bij wisselbekers moet je die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal winnen om hem

definitief mee naar huis te mogen nemen. Een van die bekers kreeg dit jaar een bekende

winnaar, zo meldt de website van schaakclub De Uil: ‘Er was echter wel een beker waar

we al jaren het oog op houden de ABN Beker. Deze beker draait al vanaf 1975!!! mee en

vanaf 2007 staat de naam van F(rank) v.d. Pavoordt er al 4x op gegraveerd. Vanaf 2015

zegt Frank elk jaar weer met een hartelijke lach, dat hij hem dit jaar wel definitief mee

naar huis zal nemen. En elk jaar zeggen wij met dezelfde lach terug, “dat valt nog te be-

zien”. Helaas voor ons, en gelukkig voor Frank is het hem dit jaar in groep 6 wel gelukt

en gaat de beker dus definitief naar Ter Aar. Frank het is je gegund, je hebt er lang ge-

noeg en hard voor gestreden.’ (Aad)



De loting werkt niet altijd mee en soms
ook is er een voortijdige uitschakeling
maar ditmaal bereikten drie clubtop-
pers de halve finales om de KO-beker.
Léon Jacobse kreeg het hierin niet ca-
deau van zijn broer Justin. De partij
eindigde in remise en pas na winst in
de tweede snelschaakpartij trok hij aan
het langste eind. In de andere halve fi-
nalepartij tussen Frank Visser en Leen
Boonstra ging het geruime tijd gelijk

op. Met kwaliteit en pionwinst kwam
Frank in het voordeel en langzaam
maar zeker werd Leen van het bord
geschoven. 
De finale ging dus tussen de nummers
een en twee van de competitie. De
strijd ging lang gelijk Frank met de
witte stukken nam het initiatief maar
dat kostte veel tijd, te veel bleek later.
In tijdnood was het plan onduidelijk en
nam Léon het initiatief over en haalde

de winst binnen. 
De eerste bekerwinst voor Léon en
dus de dubbel voor de clubkampioen,
een mooie prestatie. Sinds de start
van het bekertoernooi in 2010 lukte dit
alleen Hans Lodeweges in 2011. (Aad)
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ledenvaria
Stefan Lipschart heeft gemeld zijn lidmaatschap te beëindigen. Niet dat hij het schaken zat is, dat vindt hij nog steeds een prachtige

hobby en De IJssel heeft hem altijd veel plezier gebracht. Reden is de combinatie van vaak moeten werken op maandagavonden en de

zorg voor zijn vier kinderen die toeneemt. Het lukt mij daardoor niet meer om de maandagavond vrij te maken voor het schaken, aldus

Stefan. 

Ook Casper de Pijper stopt met schaken. Noodgedwongen, het herstel van zijn operaties valt bijzonder tegen. Vanwege stress en pijn is

hij niet meer in staat te schaken en de jeugd te begeleiden. 

Voorts heeft ook Lotte van der Wouden haar lidmaatschap opgezegd. Zij is definitief verhuisd naar Putten. 

Aan het eind van dit jaar komt er einde aan het lidmaatschap van Justin Jacobse. Hij vertrekt dan definitief naar de USA. Zijn broer Léon

gaat in Hamburg werken, maar handhaaft wel zijn lidmaatschap.  

Naast deze vertrekkende leden gelukkig ook de komst van nieuw leden. Crelis Molenaar, nu nog woonachtig in Volendam, verhuist dit 

najaar naar Moordrecht en per 1 november denkt hij bij ons te kunnen komen schaken. Met zijn 7 jaar ervaring bij schaakvereniging 

Volendam en een rating van 1766 een welkome versterking. Ook Jan en Henk-Jan Evengroen verschijnen weer op de ledenlijst. Nu de

landelijke en regionale competitie zijn gescheiden kunnen en willen zij weer meespelen in De IJssel 1.

Tot slot nog de mededeling dat het gezin Te Lintelo is uitgebreid met een tweede zoon, Vincent Arthur Sebastiaan is op 3 mei geboren. (Aad)

ook ko-beker naar léon jacobse



Zoals gebruikelijk werd het schaaksei-
zoen afgesloten met een ledenver -
gadering gevolgd door een snel-
snelschaakwedstrijd. Voor het snel-
schaak meldden zich 12 deelnemers. 

In groep A met de sterkste snelscha-
kers werd een dubbele competitie ge-
speeld. Winnaar werd Justin Jacobse
met een bijna honderd procent score.
Hij verspeelde slechts een enkel halfje

aan Wim Mulder. De deelnemers in
groep B hielden het na vijf partijtjes
voor gezien. Hier een gedeelde eerste
plaats voor Rien Duine en Peter Mor-
genrood.  

18
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justin jacobse beste snelschaker bij 

seizoenafsluiting

Hieronder de onderlinge resultaten:

1 2 3 4 5 6 tot

groep A
1 Justin Jacobse xx 11 11 11 11 ½1 9½

2 Léon Jacobse 00 xx ½0 11 1½ 11 6

3 Sjaak in ´t Veld 00 ½1 xx 01 ½1 10 5

4 Pim te Lintelo 00 00 10 xx ½1 01 3½

5 Frank Visser 00 0½ ½0 ½0 xx 1½ 3

6 Wim Mulder ½0 00 01 10 0½ xx 3

groep B
1 Rien Duine xx ½ 1 1 ½ 1 4

2 Peter Morgenrood ½ xx ½ 1 1 1 4

3 Teus Boere 0 ½ xx ½ ½ 1 2½

4 Leen Boonstra 0 0 ½ xx 1 1 2½

5 Aad vd Meer ½ 0 ½ 0 xx 1 2

6 Ton van Smirren 0 0 0 0 0 xx 0

nick mcpherson prolongeert jeugdtitel

Het jeugdschaak ging dit jaar van start
met naast gevorderden ook een
nieuwe lichting. Via de training door
Casper de Pijper met steun van Neal
Twigt en Wim Mulder kon de schaak-
kennis weer wat toenemen. Vanwege
ziekenhuisopname van Casper werden
diens taken de laatste weken overge-
nomen door Frank van de Pavoordt. 
Natuurlijk was er ook weer een jeugd-
competitie. Vanaf de eerste ronde ging
Nick McPherson hier aan de leiding.

Uiteindelijk verloor hij slechts één van
zijn veertien partijen tegen Alivia Badri
en daarnaast was er nog een enkele
remise tegen Carlijne Vervoort. Daar-
mee bleef hij nummer twee en drie,
Carlijne en Alvia,  ruim voor en werd
daarmee opnieuw jeugdkampioen bij
De IJssel
Op de slotavond, na een simultaan
door Neal, natuurlijk bekers voor de
prijswinnaars en voor alle anderen een
medaille. 

Met name dankzij inspanningen van
jeugdschaakleider Casper de Pijper is
het jeugdschaak in Moordrecht weer
op de kaart gezet. Zijn bijdrage be-
perkte zich niet tot de clubavonden,
ook als instructeur bij het school-
schaak droeg hij zijn steentje bij. Des
te jammer is het dat hij deze activitei-
ten noodgedwongen definitief moet
staken. Door medische problemen zit
dat er niet meer in. (Frank/Aad)

de eindstand van de jeugdcompetitie

prt w r v score

1. Nick Mc Pherson 14 12 1 1 334,0
2. Carlijne Vervoort 14 8 1 5 211,7
3. Alivia Badri 12 6 1 5 204,0
4. David Knoop 14 7 1 6 158,0
5. Luna Twigt 9 3 1 5 140,3
6. Sam de Haas 3 0 1 2 101,0
7. Sjoerd Hoogendoorn 11 5 1 5 97,3
8. Ioan Palsgraaf 7 2 0 5 88,0
9. Quinten Eckelmans 10 2 2 6 79,0
10. Ruben van Koeverden 5 0 1 4 52,3

De prijswinnaars, vlnr Carlijne, Nick en 
Alivia.



De 177e RSB-vergadering kon in re-
cordtempo worden afgewerkt. De acti-
viteiten blijven ongewijzigd en dat gold
eveneens voor de daarbij behorende
begroting. Wel wordt door de KNSB de
contributie verhoogd met 0,60 cent
voor senioren en 0,30 cent voor jeugd-
leden. Die verhoging zal in de contri-
butie worden verwerkt. Daar ging men
mee akkoord. 
Het op de voorgaande vergadering ge-
nomen besluit om via een enquête de
wensen van de RSB-leden inzake de
persoonlijke kampioenschappen te in-
ventariseren was er bij ingeschoten.
De opzet is door het bestuur minmaal
gewijzigd. Een open kampioenschap
nu waaraan ook niet RSB-leden kun-
nen meedoen. Die moeten dan wel 10
euro meer betalen. Het hoogst ge-
plaatste RSB-lid wordt RSB-kampioen.
De geldprijzen zijn ongewijzigd. Be-
nieuwd of die nu naar landelijke 
prijzenjagers gaan. 
De splitsing tussen landelijke en regio-
nale competitie noopte tot aanpassing
van de reglementen. De promotie-

klasse wordt nu hoofdklasse.
Over de indeling konden nog
geen mededelingen worden
gedaan. De toegezegde info
was er niet. De indeling is af-
hankelijk van de aanmeldin-
gen waarbij voor de indeling
rekening zal worden gehou-
den met de eindstanden van
dit seizoen en de (gewijzigde) sterkte
van de aangemelde teams, aldus de
competitieleider. 

De bezoekers van de ledenvergade-
ring van De IJssel (15) op 25 juni
waren in grote mate tevreden over het
afgelopen jaarprogramma. Punten die
de revue passeerden: 
- Vanwege te veel afmeldingen met

name in de eerste toernooihelft
functioneerde de toernooiformule
voor het toernooi om de Zilveren
Dame niet naar behoren. Mogelijk
kan dit door aanpassing van ge-
hanteerde systeem in de toekomst
worden voorkomen. 

- Wellicht minder speelronden voor

de rapidcompetitie. Dit naar aanlei-
ding van de teruglopende belang-
stelling. 

- Meer pr voor het invitatietoernooi.
- De samenstelling van de jeugd-

groepen voor het Top 12 toernooi
zorgde voor de nodige hoofdbre-
kens. Via een tijdige start met de
organisatie hiervan kan dit mogelijk
worden ondervangen.  

Voor de vacatures onstaand door het
niet meer beschikbaar zijn van Léon
Jacobse (RSB-competitie, organisatie
invitatietoernooi) en Casper de Pijper
(jeugdschaak) meldden zich tijdens de
vergadering nog geen opvolgers.
(Aad)
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van de vergadertafels

moordrechtse schaakfamilies

Families waar veel geschaakt wordt
zijn geen unicum in de schaakwereld.
Recent was er veel aandacht voor de
familie Van Foreest, maar er zijn meer-

dere gezinnen/families waar veel werd
en/of wordt geschaakt. Ook Moor-
drecht kent een aantal van die schaak-
families. De bekendste zijn: de Vinken,

de Bergen, de Evengroenen en de
Macdaniëls.

de vinken

De familie met de langste schaakge-
schiedenis. Al in de eerste Moor-
drechts schaakvereniging, Schaak- en
Damvereniging ‘Moordrecht’ (1934-
1938), waren zij met D. Vink van de
partij. Op de ledenlijst van Schaakver-
eniging Moordrecht (1950-1957) op-
nieuw D. Vink, maar ook F. Vink Dzn
en bij de jeugdleden Panc en Jan Vink.
De toenmalige jeugdleden behoren
later ook tot de leden van De IJssel,
Panc vanaf 1972 tot zijn overlijden in
2017 en Jan (1975-1977, 1990-2015).
Dat was ook het geval met hun broer
Frans (1971-1977) en van 1987-1998
van zijn zoon Frans jr. Ook de doch-
ters van Frans, Astrid en Ellen, waren
in 1974-75 kortdurend als jeugdlid van
de partij. Peter Vink sr, donateur van
De IJssel, is regelmatig actief op di-
verse clubtoernooien.
Panc, die in vele teamwedstrijden voor

De IJssel (258) van de partij was,
droeg ook op organisatorisch gebied
zijn steentje bij, hij was 25 jaar voorzit-
ter en mede om die reden ook erelid
van De IJssel. 
Hoewel niet actief bij een club behoren
ook veel van de andere familieleden

tot de schaakliefhebbers. Vanaf 2007
strijden zij om de ‘beste Vink’ op het
door het familiebedrijf, Bouwbedrijf
Frans Vink&Zn, gesponsorde Zuidplas
Top 12 toernooi, vanaf 2017, het Panc
Vink Zuidplas Top 12 toernooi.

vlnr: Panc, Jan, Frans sr, Michel, Frits en Peter (2008)



de bergen

Ook op de boerderij bij Arie van den
Berg, veehouder aan de Provinciale-
weg, stond het schaakbord regelmatig
op tafel. Hij kwam in 1937 in Moor-
drecht wonen. Voordat in 1963 De IJs-
sel werd opgericht was hij een aantal
jaren lid bij de Goudse schaakvereni-
ging Messemaker. Vanaf 1965 tot zijn
overlijden in 1973 was hij lid van De
IJssel. Eenmaal, in 1971, won hij het

20
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toernooi om de Zilveren Dame. Ook
drie van zijn vier zoons zijn of waren
actieve schakers. Aad is vanaf 1966 lid
en sinds 1967 actief in het bestuur van
De IJssel. Al sinds 1968 is hij secreta-
ris. Tweemaal, in 1970 en 1988, werd
hij clubkampioen. Mick is, na een kort-
durend lidmaatschap bij Messemaker,
al vanaf 1974 lid. Hij was clubkampi-
oen van 1982 t/m 1986 en in 1992 en
1993. In het toernooi om de Zilveren
Dame zegevierden zij beiden twee-

maal, Aad in 1973 en 1976 en Mick in
1982 en 1983. Zowel Aad als Mick
speelden inmiddels in al meer dan 300
teamwedstrijden voor De IJssel. Even-
als zijn broer Aad leverde Mick ook op
organisatorisch gebied een belangrijke
bijdrage. Van 1996-2012 was hij be-
stuurslid. Beiden zijn erelid van De IJs-
sel. Nummer drie van de schakende
broers, Frans, was een aantal jaren lid
bij Messemaker en in 1966/67 ook een
seizoen bij De IJssel. 

Arie (1971)

Aad (2014) Mick (2010)



de evengroenen

De succesvolste schaakfamilie  in het
IJssseldorp. Jan Evengroen woonde in
Gouderak toen hij zich in 1988 aan-
meldde als lid bij De IJssel. Daarvoor
schaakte hij al een aantal jaren bij de
vereniging Gouda Bloemendaal. Al
snel verhuisde hij echter naar Moor-
drecht. In 1994 verkaste hij van De
IJssel naar het Goudse Messemaker,
maar in 1999 keerde hij weer terug
naar De IJssel. Ook zijn zoons Ruben
en Henk-Jan werden toen jeugdlid en
een jaar later ook de derde zoon, Ber-
nard, en in 2006 ook zoon nummer
vier, Marten. In de periode 2003-2008
was Jan voor De IJssel bestuurslid en
jeugdleider. In 2000 werd hij sportman
van het jaar van Moordrecht.
Niet alleen Jan maar ook zijn zoons,
met name Henk-Jan en Bernard, mani-
festeerden zich als talentvolle scha-
kers. Jan was in 1994 en vervolgens
van 2001 t/m 2007 clubkampioen bij
De IJssel. In 2008 ging die titel naar
Henk-Jan. Meerdere malen was een
van beiden winnaar van het toernooi
om De Zilveren Dame en het Top 12

toernooi. Dat betrof dan de door De
IJssel georganiseerde toernooien,
maar daarnaast waren zij ook succes-
vol in diverse andere toernooien. Als
jeugdschaker behoorde Henk-Jan tot
de besten van de regio Rotterdam
(RSB). In 2007 en 2008 werd hij kam-
pioen bij de B-jeugd en in 2009 bij de
A-jeugd. Jan, Henk-Jan en Bernard
zochten het vanaf 2008/2009/2010
hoger op, opnieuw bij het Goudse

Messemaker waar Jan en Henk-Jan
met het eerste tiental deelnemen aan
de landelijke clubcompetitie. Vanaf
2017 is ook Bernard met het tweede
tiental van Messemaker hier van de
partij. Jan werd in 2015 en 2016 ook
clubkampioen bij Messemaker. Na het
scheiden van de landelijke en regio-
nale competitie kunnen en gaan zij ko-
mend seizoen 2018/19 daarnaast ook
weer bij De IJssel spelen. 
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vlnr: Bernard, Ruben, Jan, Henk-Jan en Marten (2007)

de macdaniëls

Ook bij de familie Macdaniël een aantal enthousiaste scha-
kers. Dat geldt met name voor Arie die vanaf 1986 met een
aantal onderbrekingen voor dienstplicht en studie op de le-
denlijst van De IJssel staat. Voor zijn broer Haro bleef het bij
een enkel seizoen, maar de derde Macdaniël, Christian, was
lid van 1997 tot 2004 en van 2008 tot 2013. Daar bleef het
niet bij, want vanaf 2000 tot 2007 is de zoon van Arie,  Arie jr,
actief bij het jeugdschaak en van 2006 tot 2008 ook zijn
broer Lennard. Bij Arie jr is het een tijdelijk afscheid, in 2012
wordt hij opnieuw lid. Een kortdurend lidmaatschap is er
voorts voor Jitse, de zoon van Haro. Jeugdschaaklid van
2004 tot 2007 en in 2013/14 schaakte hij nog een seizoen
mee bij de senioren. 
In de clubgeschiedenis staan zij (nog) niet te boek als titel-
winnaars. Het bleef tot nu toe bij de Hoekveld trofee in het
toernooi om de Zilveren Dame. Arie sr won in 2004 en 2015
en Arie jr in 20112 en 2013. Het Macdaniël team is al vele
jaren een grote favoriet op het jaarlijkse invitatietoernooi.
(Aad)

vlnr: Arie jr, Arie sr en Christian (2017)

uit de media

Bij de vrouwen is er een nieuwe wereld
kampioene. Een Chinees onderonsje om
de wereldtitel, schreef Hans Ree in de
NRC (26/5). Sinds 1927 waren er 17 we-
reldkampioenen bij de schakende vrou-
wen en na 1991 waren er zes Chinese
wereldkampioenen en vijf kortstondige
wereldkampioenen uit andere landen.
Hoe komt dat Chinese overwicht? Het

helpt dat er veel Chinezen zijn, en ook
dat de staat al lang geleden een ambiti-
eus trainingsprogramma heeft opgezet.
Bij de mannen is dat er ook, maar daar
zijn de Chinese successen nog niet zo
spectaculair. Hoe hoger het niveau, hoe
langer het duurt voor de omwenteling
komt. Dat niveauverschil tussen mannen
en vrouwen is nog flink groot. Op de al-
gemene ranglijst van mannen en vrou-
wen staat de nieuwe wereldkampioene
Ju Wenjun (zij won de match tegen titel-
verdedigster Zonghui Tan met 5½-4½) op
de 350ste plaats. 

Volgens Hans Böhm (Telegraaf, 12/5)
heeft China zich in de afgelopen veertig
jaar ontwikkeld tot het sterkste schaak-
land bij de vrouwen. Max Euwe heeft als
FIDE-president op zijn propagandistische
schaakreizen over de hele wereld, rond
1977, ook China bezocht. Toen is het
project Grote Draak ingezet en het resul-
taat daarvan is indrukwekkend. 

De (her)verkiezing van de FIDE president
bracht de nodige pennen in beweging. Al-
lereerst Hans Ree die er op 12/5 in NRC
nog vanuit ging dat de zittende president



opnieuw kandidaat was.
‘Kirsan Iljoemzjinov, president van de
FIDE, sprak op een Russische nieuwszen-
der over het schaakspel als bron van eeu-
wige jeugd. Het paste goed in de
campagne voor zijn herverkiezing op het
FIDE-congres in oktober in Batumi. Zijn
belangrijkste concurrent is zijn voormalige
knecht, vice-president Georgios Makro-
poulos. Doordat zijn ondergeschikten zich
tegen hem hebben gekeerd, heeft het ver-
kiezingsteam van Iljoemzjinov veel onbe-
kende namen. Er is gebleken dat een van
de mensen op zijn lijst niet bestaat. Het
leek een strijd tussen twee oudgedienden,
maar kort geleden meldde zich een derde
kandidaat, de Engelse grootmeester Nigel
Short. In 1993 probeerde die de FIDE een
kopje kleiner te maken door met Kasparov
hun tweekamp om het wereldkampioen-
schap te privatiseren, nu heeft hij een an-
dere benadering. Als de kandidaten voor
een verkiezing de namen Felon, Burglar
en Crook zouden dragen, zou de keus
even moeilijk zijn als straks in Batumi. ‘
In New In Cess 2018/4 een uitgebreide
reactie van Nigel Short waarom hij zich
kandidaat stelt. ‘FIDE has fallen to such
a low ebb that I felt the chess world de-
served a better choice than the two 
dreadfull candidates on offer’.
Maar ook Short is omstreden aldus Gert
Ligterink in de Volkskrant (12/5): ‘Op
Twitter en in zijn columns in het tijdschrift
New in Chess hanteert hij een scherpe
pen die regelmatig lezers in de gordijnen
jaagt. Nietsontziend is zijn kruistocht
tegen zijn gezworen vijanden, de be-
stuurders van de wereldschaakbond
Fide. Deze week maakte Short bekend
dat hij van plan is in oktober mee te doen
aan de presidentsverkiezing van de Fide.
Hij wil het opnemen tegen de omstreden
president Iljoemzjinov en de Griek Ma-
kropoulos, de kandidaat van het bestuur.
Shorts campagne werd gelanceerd door
een welwillend artikel in The Times, dat
zijn kandidatuur warm ondersteunde.
Velen zijn het eens met Short dat een
grote schoonmaak in het bestuur van de
bond dringend gewenst is. Toch zal hij
kansloos zijn tegen campagnevoerder
Makropoulos, de regisseur van de door
Iljoemzjinov in het verleden met over-
macht gewonnen verkiezingen. Hij kent
alle stemgerechtigde gedelegeerden bij
naam en weet hoe hij hen moet inpal-
men.’ 
Eind juni werd bekend dat Iljoemzjinov
zijn kandidatuur introk ten faveure van
Ruslands nieuwe kandidaat Arkady Dvor-
kovich. De keuze op het FIDE congres
op 3 oktober in Batumi gaat dus nu tus-
sen Dvorkovich, Markropoulos en Short.

De prestigieuze Euwe-ring heeft weer
een nieuwe drager. Toen in 1977 de Gas-
unie, toenmalige sponsor van de wereld-
en Europese jeugdkampioenschappen,
Max Euwe wilde eren voor zijn belang
voor het Nederlands schaakleven en het
jeugdschaak in het bijzonder, liet men

een gouden ring smeden met zo’n ty-
pisch schaakpaardenhoofd. De gedachte
was dat de drager die ring vijf jaar later
zou overdragen. De volgende dragers
werden Hans Bouwmeester, Jan Tim-
man, Hans Böhm, Hans Ree, Genna So-
sonko, Cor van Wijgerden. Allemaal
schakers die zowel op het bord als daar-
buiten propagandistisch wezenlijke im-
pulsen hebben gegeven aan het
Nederlandse schaakleven. Op 30 mei
gaf Van Wijgerden in het gastvrije Hol-
land Casino de ring door aan Eddy Sib-
bing. De verdiensten van Sibbing zijn
voor het grote publiek onbekend. Hij is al
meer dan 30 jaar schaaktrainer, geeft les
op basisscholen, is lerarenopleider van
de KNSB en al 10 jaar manager van het
Max Euwe Centrum op het Max Euwe-
Plein in Amsterdam, met als goede buur
het Holland Casino. “Mijn keus voor
Eddy Sibbing moet gezien worden als
een ode aan al die hard werkende
schaakleraren,” verklaarde Van Wijger-
den, “want ik heb de ervaring dat het de
meesten een zorg zal zijn maar zonder
jeugd is er geen toekomst voor de
schaaksport”. (Hans Böhm, Telgraaf, 9/6)
Talent van het jaar werd Liam Vrolijk. De
16-jarige Rotterdammer heeft het afgelo-
pen seizoen de overstap gemaakt van
Messenmaker (Gouda) naar meester-
klasser Pathena Rotterdam. Zijn elo-ra-
ting steeg de laatste jaren gigantisch
snel. Van 2075 (begin 2016) tot ver
boven de 2400 aan het einde van 2017.
In 2017 was hij uiterst succesvol en
haalde twee IM-normen: in de KNSB-
competitie en in het Grenke open in
Duitsland. Zijn derde IM-resultaat haalde
hij bij het laatste Tata-toernooi en Liam
werd in april 2018 tot internationaal
meester benoemd.  De jury, bestaande
uit Gert Ligterink (Volkskrant), Hans Ree
(NRC ) en Dharma Tjiam (directeur
schaakbond), besloot om dit jaar geen
schaker van het jaar te benoemen, bij
gebrek aan een bijzondere prestatie van
een Nederlandse schaker. (website
MEC, 30/5)

Op 1 juni 2018 heeft zich een nieuwe
schaakvereniging aangesloten bij de
RSB. De vereniging, die voortaan door
het regionale schaakleven zal gaan
onder de naam “De Koddige Koning”, wil
zich voornamelijk gaan richten op de
jeugd in Rotterdam-West. Een van de ini-
tiatiefnemers, Ruud Neumeijer: ‘De te-
rugloop in allerlei sporten is al enige tijd
aan de gang. Zo ook in het schaken. Ook
in Rotterdam zie je steeds meer zwarte
vlekken komen door fusies of het verdwij-
nen van schaakverenigingen. Een hele
grote zwarte vlek in Rotterdam is het
Westen, waar helemaal niet geschaakt
wordt, officieel dan. Ook een stukje ver-
der, in Schiedam, is het, bijvoorbeeld
door fusies, niet heel veel beter gesteld.
Omdat ik in Delfshaven inmiddels circa
tien jaar een redelijk succesvolle SSV
(School Sport Vereniging) draai, is me

1½ à 2 jaar geleden gevraagd of ik er
wat in zag om daar iets meer van te
gaan maken, dus de zwarte vlek een
beetje kleur te geven. Rotterdam-West is
een levendige, kinderrijke wijk, waar veel
mogelijkheden liggen op schaakgebied.
Rotterdam wil graag schaaklessen op
alle basisscholen, hopelijk gaat dat een
uitstraling geven richting een initiatief
zoals dit. Mogelijk hebben we hier dus
een gezonde voedingsbodem en starten
we dit op het juiste moment op. We
maken gebruik van een basisschool (en
zijn nog in onderhandeling met een
tweede basisschool op een andere
avond), dat is voor jeugd een vertrouwde
omgeving en laten we hopen dat ook dat
een barrière voor de jeugd wegneemt.’
(RSB website)

‘Een Super de Luxe toptoernooi’, als de
formule voor een tienkamp is dat de eer-
ste tien spelers op de wereldranglijst
worden uitgenodigd, dan kom je toch
vanzelf op deze titel? Het Altibox-toer-
nooi in Stavanger, Noorwegen, heeft
sinds 2013 deze allerhoogste ambitie en
dat heeft natuurlijk alles te maken met
onze wereldkampioen sinds 2013 Mag-
nus Carlsen. De sponsor zit in de multi-
media-branche in Noorwegen en
Denemarken. Carlsen wordt al jaren live
gevolgd op zijn schaakreizen over de
wereld; bij bijvoorbeeld het TataSteel-
toernooi speelt hij altijd aan dezelfde
tafel die mooi is uitgelicht en dat is bij an-
dere evenementen niet anders. De ove-
rige deelnemers zijn dit jaar: Caruana
(2), Mamedyarov (3), Ding (4), Vachier-
Lagrave (6), Karjakin (7), So (9), Naka-
mura (10), Aronian (12) en Anand (14).
Voorwaar een indrukwekkend gezel-
schap waarbij alleen een kniesoor zal
wijzen op het ontbreken van Kramnik (5)
en Giri (8). De toptien wisselt natuurlijk
iets na ieder toernooi dus helemaal zeker
is men nooit bij het versturen van de uit-
nodigingen een half jaartje voor dato.
(Hans Böhm, Telegraaf 2/6)
Johan Hut (HDC Media, 16/6): ‘De top
tien speelt nogal veel in elitetoernooien
en het zou fijn zijn ze wat vaker te zien
spelen tegen de pakweg twintig schakers
eronder. Anish Giri staat momenteel ze-
vende op de wereldranglijst, maar op het
moment van uitnodigen stond hij net bui-
ten de top tien. Aandacht ging vooral uit
naar de confrontatie tussen Magnus
Carlsen en Fabiano Caruana, die in het
najaar een match om het wereldkampi-
oenschap zullen spelen. Die confrontatie
eindigde in een gelijkspel. Carlsen won
de onderlinge partij, Caruana won het
toernooi. De tienkamp werd een negen-
kamp doordat Liren Ding na drie ronden
uitviel vanwege een fietsongeluk. De
strijd kreeg een prachtige finale met de
partij tussen Caruana en Wesley So. Bij
een remise zou het toernooi vijf gedeelde
winnaars opleveren, wat nooit zo leuk is.
De winnaar van de partij zou het toernooi
ongedeeld winnen. Zoals gezegd werd
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dat Caruana, maar daar zag het lange
tijd niet naar uit. Het was een boeiende
partij, waarin So het initiatief had, maar
zijn aanval niet zag doorslaan. Wel kon
hij remise bereiken, maar dat zag hij niet.
Met een veldje verschil, hij speelde Td3
in plaats van Td2, liep hij de hoofdprijs
van 75.000 euro mis.’

Er komen onbegrijpelijke zaken tot ons
vanuit Amerika. Met ingang van 1 juni
betalen buitenlanders 25% meer in-
schrijfgeld en wordt 25% extra belasting
ingehouden op prijzengeld. Verder geldt
de FIDE-regel ‘aanraken is zetten’ niet
meer voor Amerikanen. Het wachten is
op een gepast antwoord vanuit Europa
waarbij Amerikanen minder bedenktijd
krijgen en alleen met de linkervoet
mogen zetten. (Hans Böhm, Telegraaf
9/6)

Anish Giri zei onlangs dat hij zich zorgen
maakte over de ontwikkeling van het
schaken in Nederland, nu getalenteerde
jonge spelers steeds vaker de voorkeur
geven aan een maatschappelijke carrière
boven een leven als beroepsgrootmees-
ter. Voorbeelden zijn er genoeg. Daniël
Stellwagen is lang geleden gestopt.
Robin van Kampen en tweevoudig natio-
naal kampioen Jan Smeets spelen alleen
nog in de clubcompetitie. Wie zal hen on-
gelijk geven in een tijd waarin de interna-
tionale concurrentie veel groter is dan
veertig jaar geleden? Om als schaker
een behoorlijk inkomen te vergaren is te-
genwoordig net als in andere individuele
sporten een vaste positie in de top hon-
derd van de wereldranglijst vereist. Het is
een afschrikwekkend zware voorwaarde.
Velen hebben na hun studie of tijdens
onvrijwillige werkloosheid het leven als
beroepsspeler getest. Op jacht naar ra-
tingpunten trok Benjamin Bok het afgelo-
pen jaar van hot naar her, maar het is
onzeker of hij daarmee doorgaat. Jorden
van Foreest hoopt binnenkort een
nieuwe sprong voorwaarts te maken. Als
die uitblijft, is ook zijn toekomst in het
schaken ongewis. (Gert Ligterink, Volks-
krant 16/6)

Dertig jaar geleden ontwikkelde Cor van
Wijgerden samen met Rob Brunia de
Stappenmethode. Naar aanleiding hier-
van een interview met hem in Nieuws-
brief 93 (juni 2018) van het Max Euwe
Centrum. Een vraag van de redactie was
of hij tevreden is met wat er bereikt is?
Van Wijgerden: Nee eigenlijk niet. Ik kom
terug op wat ik zojuist door een Duitser
heb laten verwoorden. De Stappenme-
thode is gemaakt om het schaken in Ne-
derland te bevorderen en iedereen die
wil de kans te geven een sterke schaker
te worden. Een trainer is bijna onont-
beerlijk, maar die heeft aan de handlei-
dingen steun. Ze zijn een middel om een
doel te bereiken: namelijk kinderen (en
volwassenen) beter te leren schaken. 

Het is jammer dat andere zaken (een di-
ploma, het nummer van een Stap, het
kunnen oplossen van opgaven en de
ambitie van ouders) voorop staan. Van
belang is strikt genomen alleen maar de
inhoud van de partijen van de leerlingen.
De gespeelde zetten bepalen wat er ge-
daan moet worden, en, niet onbelangrijk,
wat er zeker niet gedaan moet worden.
De trainer moet het leerproces (met het
doel beter schaken) begeleiden. Dat ge-
beurt veel en veel te weinig. Dat is te-
leurstellend omdat er in het verleden en
nu genoeg voorbeelden zijn wat er bij
een goede aanpak te bereiken is. Gevolg
is dat de kinderen veel minder goed
leren schaken dan mogelijk is, en pro-
gressie uitblijft (dat is zo als je te snel
gaat). Dat is een belangrijke reden
waarom veel kinderen te vroeg afhaken.
Veel tijd erin stoppen, maar toch vastlo-
pen. Funest, want nieuwe leden moeten
uit de jeugd komen. Alle aandacht moet
gaan naar het vasthouden van kinderen.
Dat heeft een veel grotere urgentie dan
100.000 kinderen leren schaken. Dat is
goed voor de uitgever van Stap 1 (maar
vast niet de bedoeling), maar structureel
gaat dat - als er niets verandert - even
weinig doorstromers opleveren als nu het
geval is. Natuurlijk haakt het overgrote
deel van de kinderen bij de overgang
naar de middelbare school af, dat is altijd
zo geweest. Zorg er daarom voor dat ze
op dat moment Stap 3/4- niveau hebben
qua speelsterkte. Met dat niveau kun je
later met goed fatsoen in een schaakclub
herintreden. Met Stap 2-niveau verlies je
vrijwel alles en word je geen lid. Dit ver-
haal heb ik al vaak verteld, vooral aan
bestuursleden, talentcoaches en trainers.
Ik besef ook dat de tijd veranderd is,
maar dat wil niet zeggen dat we met een
betere aanpak de trend niet kunnen
draaien. In het jaarbericht van 2017 van
de KNSB lees ik: “In 2017 zijn er 107
Schaaktrainers 1 en 6 Schaaktrainers bij
gekomen.” Trainer 2 zal dat wel zijn
(Stap 2 en Stap 3). “ln 2017 is de com-
missie Kadervorming niet samengeko-
men.“ Dat schiet dus niet op. Positief is
dat een deel van de jeugd wel door-
breekt. Dat bewijst dat het kan: goede
training en hard werken is de voor-
waarde. Talent is handig, maar niet nood-
zakelijk. Wie zei ook al weer dat hij
iedereen die ervoor wilde werken 2300
kon laten halen?

Schaaknieuws is zeker in de grote lande-
lijke dagbladen een ondergeschoven
kind. Opmerkelijk was dan ook de gele-
genheid die Nederlands kampioene tot
20 jaar Robin Duson kreeg om zich te
presenteren in de Telegraaf van 26/6. Zij
heeft zich gekwalificeerd voor het WK in
Griekenland. Daar is echter geld voor
nodig en de KNSB heeft daarvoor onvol-
doende middelen. Door crowdfunding via
Talentboek.nl hoopt zij dit toch te kunnen
realiseren. 

Met een performance rating van 2855
over de eerste zes maanden van 2018
bleef Anish Giri Magnus Carlsen (2853)
een haar voor. Giri en Carlsen legden de
basis voor hun performance in het Tata-
toernooi, waar ze allebei 9 uit 13 scoor-
den. Cruciale partijen in het tweede
kwartaal waren de overwinning van Giri
op Caruana in de playoffs van de Bun-
desliga en het verlies van Carlsen tegen
So in Norway Chess. Giri scoorde uitein-
delijk iets beter dan Carlsen ondanks zijn
verlies tegen Carlsen in de Gashimov-
memorial.
Giri begon het jaar als nummer 15 van
de wereld en is door zijn goede resulta-
ten inmiddels opgeklommen naar de
zesde plaats. Giri speelde overigens wel
veel minder partijen (23) dan de rest van
de top 10. (Hans Schut, Schaaksite.nl,
30/6)

Het is net niet gelukt. Praggnanandhaa
Rameshbabu, kortweg Pragg, wilde de
jongste grootmeester ooit worden (zie
ook IJsselschaak 116, uit de media). Hij
verzekerde zich van de grootmeestertitel
op de leeftijd van 12 jaar en tien maan-
den. In een toernooi in het Italiaanse
dorp Ortisei in Zuid-Tirol voldeed hij met
een score van 7,5 uit 9 voor de derde
maal aan de vereiste norm. Daarmee
werd hij echter net niet de jongste groot-
meester ooit. Dat blijft Sergey Karjakin,
die 12 jaar en zeven maanden oud was
toen hem in 2002 de titel werd toege-
kend. (Gert Ligterink, Volkskrant 30/6)

Begin juli werd gestreden om de natio-
nale schaaktitels. Uitgebreide informatie
daarover ongetwijfeld in het eerstvol-
gende nummer van Schaakmagazine.
Dat is wel nodig, want de uitslagen
waren nog net op teletekst te vinden,
maar daarnaast was de berichtgeving
minimaal.  Wel dagelijks nieuws op
Schaaksite.nl en natuurlijk ook in De
Volkskrant.  ‘Invaller Tiviakov wint NK op
overtuigende manier’, meldde Gert Ligte-
rink in de editie van 8 juli. ‘Anderhalve
week geleden kon Sergei Tiviakov niet
vermoeden dat een derde nationale
schaaktitel nabij was. Tijdens familiebe-
zoek in Rusland werd hij verrast door de
vraag van de NK-organisatie of hij bereid
was de zieke Benjamin Bok te vervan-
gen. Hij bedacht zich niet, veranderde
zijn terugvlucht naar Nederland en arri-
veerde op tijd voor de opening. Zonder
noemenswaardige voorbereiding domi-
neerde de invaller tijdens de volgende
dagen het toernooi. Met vier overtui-
gende zeges in zijn witpartijen legde Tivi-
akov de basis voor de eindzege, die in
de voorlaatste ronde werd beklonken.
Zelf rekende hij daarin hardhandig af met
aftredend kampioen Loek van Wely, ter-
wijl zijn twee overgebleven achtervolgers
verloren. Met een score van 5,5 uit 7
bleef Tiviakov de concurrentie anderhalf
punt voor.’ Op een gedeelde tweede
plaats met 4 uit 7 op gepaste afstand:
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Erwin L'Ami, Jorden van Foreest, Erik van
den Doel en Ivan Sokolov.
‘Tiviakov (45) heeft al een lange carrière
achter de rug,’aldus Ligterink. ‘Rond 1995
behoorde hij tot de sterkste twintig spelers
van de wereld en leek zijn toetreding tot
de kleine groep eliteschakers dichtbij.
Hoewel die laatste sprong naar de top niet
lukte, bouwde hij een fraaie erelijst op met
als hoogtepunten Nederlandse titels in
2006 en 2007 en de eindzege in het EK-
toernooi in 2008.
Tegenwoordig verdeelt Tiviakov zijn tijd
tussen het spelen van toernooien en het
geven van trainingen. In zijn woonplaats
Groningen heeft hij oud-kampioen Jorden
van Foreest en diens talentvolle tienjarige
zus Machteld onder zijn hoede. Online be-
geleidt hij leerlingen uit alle delen van de
wereld. De derde nationale titel garan-
deert Tiviakov een uitnodiging voor het
Nederlandse team dat eind september
deelneemt aan de Olympiade in de Geor-
gische stad Batoemi. Lang was hij een
vaste invité voor de nationale ploeg, tot hij
in 2016 werd gepasseerd voor de Olympi-
ade in Bakoe. Giri, Van Wely, L’Ami en
Van Foreest zullen het team completeren.’
Bij de vrouwen werd Zhaoqin Peng (50)
voor de veertiende maal winnaar van het
vrouwentoernooi. Er is een tijd geweest
waarin Peng onverslaanbaar was en
twaalfmaal achtereen kampioen werd.
Zeven jaar na die succesperiode pakte ze
de draad weer op. Met een score van 6 uit
7 bleef ze Tea Lanchava een half punt
voor. Anne Haast, de kampioene van
2015 2016 en 2017, eindigde als derde.

Tijdens de opening van het NK sprak
Hans Böhm lichte zorgen uit over de pu-
bliciteit over dit toernooi. Terecht, aldus
Enzo Verwer in zijn column op 3 juli op
Schaaksite.nl. : Ik heb vandaag eens een
paar kranten doorgebladerd en noch in
de Volkskrant, noch in de Telegraaf zag
ik aandacht voor dit NK. Op internet vond
ik in Trouw,  AD, en Parool niet eens de
uitslagen. De sportpagina’s worden pre-
cies deze week extreem gedomineerd
door voetbal, wielrennen en tennis. Van
de komst van landelijke tv kan het NK al-
leen maar dromen. Het WK en Wimble-
don zijn aan de gang, en de Tour wordt
voorbeschouwd. Dit lijkt me de drukste
sportweek van het jaar: alle kleine spor-
ten leggen het af.
Voor hoofdsponsor Deloitte is dat niet
echt leuk lijkt me… Waarom gaat het NK
dan in de waarschijnlijk publicitair moei-
lijkste week van het jaar zitten? Het zal
iets met de beschikbaarheid van de loka-
tie te maken hebben? Iets met spelers
die moeten kunnen?
Wij schakers zijn wel wat gewend. Maar
deze aandacht, buiten natuurlijk die op
schaaksites,  is wel heel mager. Mogelijk
wordt het later deze week beter. De erva-
ring leert echter dat aandacht van alge-
mene media vooral komt bij een
excessieve prestatie van een jeugdspe-
ler, en/of een schandaal. Om met
schaakmanager Silvio Danailov, niet vies
van een relletje, te spreken: “Publiciteit is

beter dan geen publiciteit.”
Hoe het dan zou moeten? Dat vroeg hij
aan twee deskundigen. Massapsycho-
loog Jaap van Ginneken: “De schaakwe-
reld is over de decennia heen goeddeels
hetzelfde gebleven, denk ik, met zijn
eigen (sub)cultuur). Een beetje in zich-
zelf gekeerd. Maar de spellen-, competi-
tie- en mediawereld verandert wereldwijd
steeds sneller: wordt steeds visueler,
spectaculairder. Hoe blijf je daarbij aan-
sluiting vinden? Misschien volgende keer
toch een paar weken tevoren wat extra
verhalen insteken en ‘inzaaien’, die het
goed doen volgens de ‘succes’formule:
‘salient, unexpected, concrete, credible,
emotional stories’. Aanstormende jeug-
dige genieën doen het daarbij bijvoor-
beeld ook altijd goed, vooral als ze uit
ongebruikelijke categorieën komen …”
Reclamemaker Jan Bennink :“Schaken is

een analogie van het slagveld: tegensla-
gen, list en verrassing, opoffering, be-
scherming en overmacht. Maar het
slagveld is na duizend jaar een stuk snel-
ler en complexer geworden; de kunst is
om daar weer aansluiting te vinden.
Mogelijkheden zijn er te over. Je kunt je
identificeren met beroemdheden die
schaken – dan komen publiek en pers
wel… voor die beroemdheden. Je kunt
van het schaakspel een game maken.
Dus een game van een game. Best een
mooie mindfuck, maar dit plan zal nog
heel veel denkwerk vereisen. Je kunt
een grote geldprijs op de winst zetten.
En zorgen dat mensen mee kunnen spe-
len tegen of met de winnaar. En prak-
tisch… inderdaad ja, een NK moet je
goed timen. Dus niet gelijktijdig met een
WK in een grote sport!  Ik ben uiteraard
altijd tot advisering bereid.”
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