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van de redactie
In dit nummer van IJsselschaak veel
aandacht voor de RSB-competitie met
als hoogtepunt het kampioenschap
van De IJssel 1. Voor de tweede maal
in de geschiedenis werd de hoogste
RSB-klasse bereikt. De wapenfeiten
komen uiteraard uitgebreid aan de
orde. Dat geldt evenzeer voor de andere teams, waarvan De IJssel 2 dicht
bij promotie is en ook voor het tweede
viertal het kampioenschap lonkt.
Dan was er ook succes in de strijd om
de RSB-beker. Het bekerviertal sneuvelde op het nippertje in de halve finale. Een noodzakelijke partijwinst lag
voor het oprapen, maar werd gemist.
Het slachtoffer trekt het boetekleed
aan en toont zijn falen.
Voorts toernooinieuws. Natuurlijk over
het toernooi om de Zilveren Dame, dit
seizoen in een ander jasje, met na vier
ronden de favoriet aan de leiding. IJsselspelers meldden zich ook bij andere
vooraanstaande toernooien. Een verslag van hun avonturen. Daarnaast
nog een vooruitblik op het 24e PANC
VINK Top 12-toernooi.
‘Computer schaakmat’ meldde de

Goudsche Courant van 18/11/1977
over de confrontatie van leden van
schaakvereniging Messemaker met
een schaakcomputer. Die had, aldus
het bericht, de grootst mogelijke
moeite de denkpatronen van de menselijke tegenpartij te volgen en verloor
zelfs van de zwakkere spelers. In zijn
rubriek met een vleugje nostalgie gaat
Mick van den Berg terug naar de tijd
toen je de schaakcomputer nog de
baas kon. Er is meer uit de oude doos.
Frank van de Pavoordt blikt terug op
partijen uit de periode 1988-2018. Dat
waren er 200. Een vergeten feit dat
volgend nummer extra aandacht krijgt.
De clubcompetitie komt uiteraard ook
aan bod. Nu de heersende kampioen
niet meer meespeelt lijkt zijn grootste
concurrent hoge ogen te gaan gooien
ondanks een met teamactiviteiten en
toernooien volgeboekt programma.
Van dat laatste heeft ook de ko bekercompetitie last maar de helft van halve
finalisten is inmiddels bekend meldt
het verslag.
Bij de jeugd afwisselend training en
competitie. De titelverdediger gooit

nog steeds de hoogste ogen maar wellicht komt er concurrentie nu ook het
Zuidplas jeugdwerk schaken op de
agenda zet met onder andere het
Toernooi van Meesterzetten waarin
een jeugdlid van De IJssel zich bij de
favorieten meldde.
Met 25 vragen wordt wat meer over de
achtergronden van clubleden onthult.
Ditmaal van iemand die vorig seizoen
voor De IJssel nog een grote onbekende was.
In de rubriek uit de media natuurlijk
nieuwtjes van het TaTaSteeltoernooi.
Zo spendeerde een amateur circa 400
euro aan onkosten en zat de blafhoest
de deelname behoorlijk dwars. Beroepsschaker levert dat wat op? Dat
blijkt voor velen maar weinig te zijn.
Voorts een schaker in de politiek en
een wk waar men niet voor op de banken staat. .
De redactie wenst iedereen weer veel
leesplezier met dit nummer of de kleurenbijdrage op de website. IJsselschaak 123 zal naar verwachting in juli
verschijnen. Bijdragen hiervoor zijn als
altijd van harte welkom.

het tweede team een wedstrijd tegen
Messenmaker, zelf kwam ik in tijdnood
maar noteerden mijn zetten nog wel,
echter mijn tegenstander had ongeveer vijf minuten meer, maar noteerde
niet meer. Tussen de zetten door liep
ik dus naar de wedstrijdleider om te
vragen of hij er op toe wilde zien dat
mijn tegenstander zijn zetten zou blijven noteren. Natuurlijk sprak de wedstrijdleider/clubgenoot van mijn
tegenstander hem aan maar helaas er
veranderde niet veel. De zetten waren
niet te lezen en correspondeerden niet
met de werkelijke volgorde, soms werden er streepjes gezet etc. Ik heb nog
enkel keren hopeloos naar de wedstrijdleider gekeken maar de beste man
deed uiteindelijk niets. Gelukkig kon ik
de winst binnenhalen en daardoor konden we met een 4-4 einduitslag naar
huis. Waar moet je nu op letten. Hier
onder de belangrijkste regels tijdens de
laatste fase van de partij:
Artikel 8: Het noteren van de zetten
8.1. 1 Zolang de partij duurt is elke

speler verplicht zijn eigen zetten en die van zijn tegenstander op de juiste wijze te noteren, zet voor zet, zo duidelijk en
leesbaar mogelijk, in de algebraïsche notatie, op het notatiefor- mulier dat voor de wedstrijd
is voorgeschreven.
8.4
Als een speler op enig moment
in een periode minder dan vijf
minuten over heeft op zijn klok
en hij er niet minstens dertig
seconden toegevoegde tijd per
zet bij krijgt, dan is hij voor het
restant van die periode niet verplicht zich aan de vereisten van
artikel 8.1.1 te houden. Voor
meer informatie zie website
KNSB.
Ik wens iedereen mooie laatste maanden toe waarin de prijzen verdeeld zullen worden. En natuurlijk als deelnemer of bezoeker op het PANC Vink
TOP 12 toernooi 18 mei as.

van de voorzitter
In veel sportverslagen op maandag
kom je het wel of niet goed functioneren van de VAR tegen, wat is de VAR
eigenlijk? Nu kom ik er steeds meer
achter dat er ook mensen zijn die het
voetbal niet volgen (toch wel de belangrijkste bijzaak in het leven), vandaar een kleine uiteenzetting. De VAR
kan een departement in Frankrijk zijn
of rivier in hetzelfde land. Natuurlijk
ook een Noordse Godin, mogelijk ook
Volt ampère reactief. Maar nu hebben
we het over de “video assistant referee”, ofwel videoscheidsrechter ofwel
de VAR. In de voetbalwereld gaat het
de laatste jaar alleen nog maar over
de VAR. Wat zijn we toch gezegend
met onze hobby schaken, geen toestanden met wel of niet een doelpunt,
overtreding of buitenspel. Toch ben ik
een voorstander van de VAR in het
schaken en ik voorspel een grote toekomst voor deze techniek in het schaken, hopelijk zien jullie die
voorbeelden en voordelen ook ?!
Laatst bijvoorbeeld, in maart, speelde
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bekerteam sneuvelt in halve finale
Tot een evenaring van het succes van
1992, de enige maal dat De IJssel de
finale om de RSB-beker haalde, kwam
het jammer genoeg niet. De halve finaleplaats was desondanks een bijzondere prestatie. Na 1992 is dit weer
voor het eerst het geval. Vier duels
met elf gewonnen partijen, twee remises en slechts drie verliespartijen. Met
4 uit 4 leverde Jan Evengroen het
leeuwenaandeel. Hieronder het verloop van de twee laatste duels.
In de kwartfinale om de RSB-beker
moest het team van De IJssel het op
21 januari aantreden in en tegen
Maassluis. Een club van beperkte omvang maar desondanks vorig jaar
doorgedrongen tot de halve finale. Dit
Maassluis
1836 -

jaar werd hun opmars overtuigend gestuit door De IJssel. Ditmaal met Hans
Lodeweges als vervanger voor de verhinderde Pim te Lintelo.
Jan kreeg al eerder dit seizoen een
Siciliaan met tegengestelde rokades.
Hij rokeerde met wit lang en zwart met
fianchetto loper kort. Een kolfje naar
Jans hand - lekker aanvallen. Ook
deze keer liep het vlotjes : de zwarte
koning werd binnen de 20 zetten overlopen: 1 -0 voor De IJssel. Henk-Jan
had op dat moment ook al een zeer
sterke aanval. Een zwarte pionnenmars op de koningsvleugel creëerde
zoveel dreiging dat zijn tegenstander
in tijdnood groot materieel weg blunderde. Maar uit de analyse achteraf
bleek dat er al geen ontsnapping meer
in zat. Frank en Hans waren toen nog
De IJssel
2000

0

-

4

1.
2.
3.
4.

Frank Visser
Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Hans Lodeweges

0
0
0
0

-

1
1
1
1

kwartfinale tegen maassluis

Marcel Bergen (z)
Gert Dijkstra (w)
Jos Kruidenier (z)
Michael Kroes (w)

1872
1767
1888
1815

-

halve finale tegen hzp schiedam

nende voortzetting te hebben gemist
(zie partij). Henk-Jan moest net als een
week eerder nu met wit weer flink aan
de bak. Lang leek de strijd in evenwicht. Een remiseaanbod werd door
Henk-Jan afgeslagen. Met een dubieuze kwaliteitwinst dacht hij in de slotfase in het voordeel te komen maar dat
pakte na een blunder verkeerd uit.

Op 18 maart, een week na hun nipte
nederlaag tegen De IJssel 1 voor de
RSB-competitie, meldden de toppers
van HZP Schiedam zich opnieuw in
Moordrecht. Ditmaal voor de halve finale voor de RSB-bekercompetitie.
Het eerste voordeel was voor de
Schiedammers. Hans verrekende zich
en zag een paard zijn toren op h8 veroveren. Het paard was weliswaar ingesloten maar moest nog wel veroverd
worden. Het mondde uit in een kleine
kwaliteit voorsprong voor zijn tegenstander. Daar tegenover stond een
voordeeltje voor Jan die op fraaie wijze
de f2 pion bij zijn tegenstander buit
maakte. Vervolgens kwam ook Frank
materieel in het nadeel. Daar koos hij
evenwel zelf voor met een kwaliteit
plus pionoffer kreeg hij een kansrijke
koningsaanval. Bovendien stonden
Pb8 en Th8 bij zijn tegenstander meer
dan 30 zetten geparkeerd op hun thuishaven. Met actief tegenspel wist zijn tegenstander de aanvalskansen echter
te neutraliseren en vervolgens was zijn
surplus aan materiaal voldoende voor
de winst. Achteraf bleek Frank een win-

1.
2.
3.
4.

1873
2157
2097
1871

Henk-Jan speelde hier 1.Te1?? Maar
overzag de matdreiging op h2. Na Pe7
is het nog steeds gelijkspel. Nu volgde
1...Dh5 2.h3 Lxc8 3.exd5 Lf5 4.Te8+

bezig en bij beide borden was nog veel
materiaal op het bord en de stellingen
waren in evenwicht. Frank bood met
ieder weinig tijd remise aan, wat werd
afgeslagen. Daarna kon een centraal
gepositioneerd paard toch in luttele
zetten zoveel dreiging scheppen dat
de tegenstander misgreep en groot
materieel verloor: 3-0. Hans pleegde
met zeer weinig tijd en complex eindspel na een lange manoeuvreerpartij
een remiseaanbod. De tegenstander
had dat beter kunnen aannemen, maar
dacht dat Hans een promotie niet meer
kon verhinderen. Daar had hij een
toren + een paard voor over, maar de
promotie van zijn pion ging niet door:
4-0. (Frank V)

Kh7 5.Df1 Dg5 6.g4 Lg6 7.Df3 f5
8.Tf8 Ld6 9.gxf5 Lh5 (0-1)
Hans was er inmiddels in geslaagd
een goede verdediging op het bord te
krijgen. Het had echter geen zin om
het remiseaanbod, dat onmiddellijk na
verlies van Henk-Jan volgde, te weigeren. Daarmee was de wedstrijd verloren. Jan ging nog door voor de winst.
Zijn tegenstander had lang alle aanvallende acties kunnen pareren, maar in
de slotminuten kon Jan afwikkelen
naar een winnend eindspel. (Aad,
website HZP Schiedam)

Dan moeten we het hier maar mee doen.

De IJssel

2000 -

HZP Schiedam

1954

1½ -

2½

Henk-Jan Evengroen (w)
Jan Evengroen (z)
Frank Visser (w)
Hans Lodeweges (z)

2157
2097
1873
1871

John van Baarle
Daniël van Loenen
Aad Juijn
Theo van Zessen

2152
1975
1914
1775

0
1
0
½

1
0
1
½

-

4
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Wit:
Frank Visser (De IJssel)
Zwart: Aad Juin (HZP Schiedam)
Halve finale RSB-beker 18-3-2019
19.Th1 Dg3 draait het uit op zetherhaling. Maar na 17…Pc6 of Td8 is zwart
duidelijk in het voordeel. 16.La3 Td8
17.Dc2 c6 18.0–0–0 b6 Hoe nu verder? Wit koos er voor de stelling open
te breken met 19.f3 waarbij zwart voor
de keus gesteld wordt de witveldige
loper te ruilen of voor kwaliteitswinst te
kiezen. Wit dacht voldoende compensatie te krijgen wegens de gaten in de
zwarte stelling maar had onderschat
dat ook zijn eigen pionstructuur flink
verzwakt. 19....Lf5 20.fxe4 Interessant
is 20.g4, de keus van de computer, met
na 20….exf3 21.gxf5 fxe2 22.Tdg1 een
plusje voor wit. 20…Lxe4 21.Ld3 Lxh1
22.Txh1 g5??

1.Pf3 f5 2.d4 Pf6 3.c4 g6 4.Pc3 Lg7
5.h4 d6 6.e3 e6 7.Le2 De7 8.b3 Pe4
Zwart probeert invloed in het centrum
te krijgen. Wit gaat de uitdaging aan.
Na ruil van het paard verwerft zwart de
bovengenoemde invloed en een open
f-lijn en krijgt wit enige ontwikkelingsvoorsprong en tactische kansen over
de witte velden en de lijn a3-f8. 9.Pxe4
fxe4 10.Pg5 d5 11.a4 h6 Zwart gaat
voor verovering van h4. Het is de vraag
of dit verstandig is. 12.Ph3 Mogelijk is
ook 12.La3 ten opzichte van de partij,
waarin La3 op zet 16 wordt gespeeld,
zou dat een tempo voordeel opleveren
in geval zwart hetzelfde plan zou doorzetten met Df6 en de daaropvolgende
zet Dxh4. Na een damezet komt echter
Lf8 in de stelling om La3 te neutraliseren en daar had wit geen trek in.
12..Dxh4 brutaal en niet zonder gevaar. Hierna dicteert wit het spel en
weet zwart telkens de goede zet te vinden. 13.g3 Df6 14.cxd5 exd5 15.Pf4
Nu dreigt niet alleen pion d5 geslagen
te worden, maar ook pion g6. Terugslaan op g6 kan niet wegens Lh5 met
dameverlies. Met 15….0–0 slaat zwart
twee vliegen in een klap. Pxg6 is uit de
stelling en Pxd5 slaan is te riskant wegens de dreiging over de f-lijn. Na
16.Pxd5 Dxf2 17.Kd2 Dxg3 18.Tg1Dh2

Een slechte keuze. Zwart had natuurlijk betere alternatieven zoals 22…Pd7
23.Lxg6 (na Pxg6 volgt c5) Pf8 of 22…
Te8. 23.Te1 Lf8 24.Lxf8 Txf8 25.Lxg6.
In beide gevallen met voor beiden volgens de computer geen duidelijk voordeel. Voor wit zijn er na 22…g5 nu
ineens uitstekende winstkansen. De
computer gaat voor 23.Lh7+ Kh8
24.Le7 en zwart moet zijn dame geven
om erger te voorkomen b.v. 24…Pd7
25.Lxf6 Pxf6 26. Pe6 Pxd7 27.Pxd8
Txd8 en met de dame tegen twee
lichte stukken ligt de winst voor wit
voor het oprapen. Een andere mogelijkheid is 23.Le7 Dxe7 24.Lh7+ Kf8
25.Pg6+ Ke8 26.Pxe7 Kxe7 en in dit
geval heeft zwart toren, paard en pion
voor de dame. Na 27.Dg6+ zijn er ook
in deze variant goede winstmogelijkheden voor wit met na 27.Lf6 de mooie
breekzet e4.
Wit speelde echter 23.Ph5?? en na
23… Df3 was het zwart die aan het
langste eind trok. 24.Th2 Dxe3+
25.Kb1 Lxd4 26.Lc1 De1 27.Te2 Dc3
28.Dxc3 Lxc3 29.Te6 Kf7 30.Txh6
Pd7 en na nog enkele zetten door wit
opgegeven. (0-1) (Frank V/Aad)

kampioenschap lonkt voor de ijssel V2
Het tweede IJssel viertal met twee gelouterde senioren en twee junioren
gooit hoge ogen voor het kampioenschap in de tweede divisie A. Bij minimaal een gelijkspel tegen HI Ambacht
V1 in de laatste ronde op 6 mei is dat
een feit. De topscorerslijst met Gerard
van der Wouden en Wouter Schmahl
op de eerste plaatsen spreekt boekdelen. Hieronder de resultaten van de
derde en vierde ronde.

winst tegen pascal V2 en inmiddels titelkandidaat
Het tweede IJssel viertal moest het op

1.
2.
3.
4.

11 februari tegen PASCAL V2 uit Papendrecht doen zonder kopman Gerard van der Wouden die als invaller
most aantreden bij De IJssel 1. In zijn
plaats speelde Neal zijn eerste RSBwedstrijd. En dat deed hij prima. Met
aanvallende acties zette hij zijn tegenstander onder druk wat resulteerde in
een pluspion. Die pion ruilde hij in het
toreneindspel in voor een oprukkende
vrijpion waarmee hij de winst afdwong.
Vrijwel gelijktijdig ook winst voor Wouter. Die had het zijn tegenstander zodanig lastig gemaakt dat hij in verloren
stelling de bedenktijd overschreed.

Minder goed verging het Judie. Die gaf
al vroeg in de partij een stuk cadeau
en kwam er vervolgens niet meer aan
te pas. De teamwinst lag toen in handen van Sjaak. Die had geen gemakkelijke avond. Met een kwaliteitsoffer
wist hij veel onheil te voorkomen. Die
kwaliteit wist hij terug te winnen en
vervolgens kwam er een eindspel met
lopers van ongelijke kleur op het bord.
Zo als zo vaak in dit soort stellingen
bleken winstpogingen niet succesvol.
De remise was evenwel voldoende
voor de tweede winst van het toen nog
steeds ongeslagen viertal. (Aad)

De IJssel V2

1332 -

PASCAL V2

1323

2½ -

1½

Sjaak in ´t Veld
Wouter Schmahl
Judie van Eck
Neal Twigt

1525
1448
1209
1144

Arie Prins
Ad Stabij
Henny Penning
Jack de Ruijter

1421
1362
1333
1175

½
1
0
1

½
0
1
0

-

5
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kampioenskansen stijgen na
ruime zege tegen wsv V1
Het viertal van WSV, in principe de belangrijkste concurrent van het tweede
IJssel viertal, moest op 15 maart in
Waddinxveen verslagen worden om
uitzicht te behouden op het kampioenschap.
Wederom een snelle winst voor Gerard. Die kreeg zijn lievelingsvariant in
het Siciliaans op het bord en binnen
een half uur was de buit binnen. Op de
overige borden toen nog gelijkwaar-

1.
2.
3.
4.

dige stellingen. Dat veranderde snel.
Een mooie combinatie van Sjaak met
vork mondde uit in stukwinst en het
tweede bordpunt. Bij Judie leek het
vervolgens mis te gaan toen zij noodgedwongen haar dame moest offeren.
Maar uiteindelijk kwam er nog een
complexe stelling op het bord met de
nodige dreigingen. Met het aangenomen remiseaanbod van haar tegenstander werd haar geduld beloond en
was de teamwinst een feit. Wouter,
van begin af in de aanval met zijn lie-

velingswapen het koningsgambiet, liet
de koning van zijn tegenstander een
marathon over het bord lopen, van d8
via c7, b6 naar a6 waar hij vakkundig
werd matgezet. Eindstand ½-3½.
Daarmee kwam De IJssel op kop en
met nog een wedstrijd te gaan lonkt nu
het kampioenschap. Met een gelijkspel
in de laatste wedstrijd is dat een feit,
maar wellicht is dat zelfs niet noodzakelijk. (Gerard/Aad)

WSV V1

1425 -

De IJssel V2

1470

½

-

3½

Aat vd Spek
Jacob vd Heiden
Arie Peters
Gerard Torenbeek

1619 1498 1158 -

Gerard vd Wouden
Sjaak in ´t Veld
Wouter Schmahl
Judie van Eck

1699
1525
1448
1209

0
0
0
½

-

1
1
1
½

stand in de tweede divisie A na de vijfde ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De IJssel V2
WSV V1
Erasmus V3
Maassluis V1
HI Ambacht V1
PASCAL V2
De Willige Dame V1

wd
5
5
6
5
5
5
5

mp
8
7
6
6
4
4
1

bp
13
10
12½
11½
9½
9
6½

1
x
½
2
2
.
1½
1

2
3½
x
2
.
1½
1½
1½

3
2
2
x
2
½
3
2

6

4
2
.
2
x
3
½
1

5
.
2½
3½
1
x
2½
1

6
2½
2½
1
3½
1½
x
.

7
3
2½
2
3
3
.
x
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met een vleugje nostalgie.....
Bij m’n verhuizing onlangs kwam hij
weer tevoorschijn: m’n oude, eerste
schaakcomputer. De Mephisto, die ik
begin jaren 80 aanschafte. Het is een
Duitse schaakcomputer die in 1980 op
de markt werd gebracht door Hegener
+ Glaser. Klein van formaat
(10,5x4x17) en toen nog betaalbaar in
vergelijking met de toenmalige Amerikaanse en Aziatische apparaten die
toen op de markt waren. Een heerlijk
en handig apparaatje.
Het programma was nog niet zo enorm
sterk zoals tegenwoordig gebruikelijk is
bij schaakcomputers. Het was nog een
programma waar je gewoon een partijtje mee kon spelen zonder direct van
het bord te worden geveegd. En ook
nog van een behoorlijk niveau als je
het een behoorlijke bedenktijd gaf. En
dan had je ook de tijd om tegelijk wat
anders te doen of tussendoor een kop
thee te drinken. Wel had je er ook een
bord bij nodig als je tenminste niet
‘blind’ wilde spelen. De te spelen zet
verscheen namelijk in het kleine
schermpje van het apparaat: de zet
moest je zelf op het bord uitvoeren. Het
programma had ook een analysestand.
Je kon dan een stelling invoeren die
het programma vervolgens ging doorrekenen. In de tijd van afgebroken partijen was dat handig maar ik gebruikte
het apparaat toch vooral voor gewoon
een partijtje en om te oefenen.
Ik herinnerde me dat we Mephisto in
die jaren ook mee lieten doen aan de
huishoudelijke competitie. Dat was erg
handig als er een oneven aantal aanwezigen op een schaakavond was.

grammeerd, de opening is de vierpionnenaanval van het Konings-Indisch.
5...c5 6.dxc5 Da5 7.e5? Pe4 8.cxd6
exd6

Broer Aad heeft het in het archief opgezocht en dat was in de jaren 1981
t/m 1985. Bij die zoektocht constateerde hij ook dat het programma in
het seizoen 1984/85 meespeelde in
het Zilveren Dame toernooi. En in één
van de toenmalige schaakberichten
vond hij zelfs nog een partij die Mephisto toen speelde tegen toenmalig
lid Bert Wolvers. Die partij wordt hier
bijgevoegd voorzien van diens commentaar.
Toen ik bij de verhuizing de computer
tegenkwam, wilde ik proberen er nog
een partijtje op te spelen maar helaas
het apparaat had in de loop der jaren
de geest gegeven. Ook nieuwe batterijen konden dat euvel niet oplossen.
Jammer, maar ik kon nog geen afscheid nemen van het apparaatje en
het kreeg een plaatsje bij de schaakrekwisieten. Daar vind je het apparaat,
getuigend van andere tijden.
Mephisto - Wolvers, G (ZD De IJssel
1984, commentaar Gijsbert Wolvers)
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6
5.f4 Tot zover is de computer gepro-

9.exd6? Lxc3+ 10.Ke2 Dc5 11.Da4+
Pc6 12.d7+ Lxd7 13.Dd1 Df2+
14.Kd3 Lf5 Sadisme:14...Pb4+
15.Kxe5 Lf5# 15.c5 Td8+ 16.Kc4
Le6+ 17.Dd5 Geprogrammeerd. De
computer gaf 17.Kb5 aan maar dat
leidt na 17...Dc5 tot mat. 17...Dxf1+
Weer dit sadisme: 17...Lxd5+ 18.Kd3
Pb4# of 17...Lxd5+ 18.Kb5 Dxc5#
18.Pe2 In deze stelling nog een juweel
van een zet, want 18....Lxd5+ 19.Kc2
Pb4+ 20.Kb1 Pd2# of 18...Lxd5+
19.Ka3 of Ka4 Da6# 18...Dxe2+
19.Kb3 Lxd5+ 20.Ka3 Da6# Duidelijk
is dat in de opening wel enige verbeteringen voor wit te vinden zijn.
De huidige computerprogramma’s
hadden in de diagramstelling ongetwijfeld 9.Dd5 gespeeld. (Mick)

jaarprogramma de ijssel 2019
15/4
24/4
29/4*
6/5
13/5
18/5
20/5
27/5
3/6
12/6
17/6
22/6
24/6

wo

za

wo
za

De IJssel V3-Dordrecht V3+HH-25
ZD 5
HH-26 + halve finale KO-beker
De IJssel V2-Hendrik Ido Ambacht V1+HH-27
De IJssel V1-Dordrecht V1+HH-28
Panc Vink Zuidplas T12 toernooi
De IJssel V3-Charlois Europoort V3+HH-29
ZD 6
Doorgeefschaak
HH-30 + finale KO-beker
HH-31
Jaarmarkt Moordrecht (met schaakkraam)
Ledenvergadering + snelschaak

* meivakantie
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geen hoofdrol voor de ijssel V1
Het eerste viertal van De IJssel kan
geen hoofdrol spelen in de 1e divisie A
van de viertallencompetitie dit seizoen.
De twee sterke teams van Charlois
Europoort delen met het verrassende
team van Spijkenisse de lakens uit.
Hieronder de resultaten uit de vierde
en vijfde ronde.

charlois europoort V2 te sterk
Charlois Europoort V2 heeft een speelsterkte die ruim 200 Elo-punten hoger
ligt dan die van De IJssel V1. De verwachtingen voor een goed resultaat op
22 februari waren dan ook niet al te
hoog gespannen. Het team moest het
doen zonder Frank van de Pavoordt, in
zijn plaats speelde Rien Duine.
Frank dacht de speellocatie op Heijplaat wel zonder TomTom te kunnen
vinden, maar dat viel tegen. Met
ronddwalen door allerlei havengebieden reed hij 25 km meer dan nodig
was en arriveerde na 20.30 uur en
begon dus met een half uur verloren

1.
2.
3.
4.

stond. Dat kwam goed uit want voor
zijn laatste tien - misschien wel twintig
zetten - had hij telkens maar 15 seconden bedenktijd. Alleen met offeren zou
de stelling open te breken zijn. Terecht
durfde zijn tegenstander ondanks tijdsurplus dat niet aan en moest hij in remise berusten en werd de stand
2½-½. Frank had initiatief genomen en
rond zet 15 een loperoffer gepleegd
wat twee pionnen opleverde. Vervolgens nogal wat reductie van materiaal.
Het eindspel met T+4pi tegen T+P+1pi
zou na ruil van een pion theoretisch al
snel remise moeten opleveren. Onder
druk van de klok kon hij echter niet de
goede zetten vinden en zijn pionnen
gingen er stuk voor stuk aan zonder
dat zwart zijn enige pion hoefde te ruilen. Eindresultaat derhalve 3½-½.
Later bleek dat de tegenstander van
Crelis volgens het reglement niet een
vierde keer had mogen invallen en
diens partij is om die reden verloren
verklaard. (Frank V)

Charlois Europoort V2

2010 -

De IJssel V1

1796

2½ -

1½

John Leer
Henk van der Velde
Cor de Wit
Albert Kaman

2106
2019
2027
1887

Frank Visser
Crelis Molenaar
Hans Lodeweges
Rien Duine

1873
1766
1871
1674

1
0
½
1

0
1
½
0

-

afgetroefd door titelkandidaat
spijkenisse
Ondanks dat het viertal uit Spijkenisse
qua rating niet tot de toppers behoort
hebben zij halfweg de competitie nog
steeds een honderd procent score.
Daar kon ook het eerste viertal van De
IJssel niets aan veranderen.
Frank (V) zocht vergeefs naar aanvalskansen. Vooral een op stal staand ingesloten paard speelde hem parten.
Bij een bevrijdingsactie ging hij in de
fout en dat kostte hem een stuk. Een
prima partij van zijn nog jeugdige teDe IJssel V1
1827 1.
2.
3.
4.

bedenktijd.
De eerste tien zetten waren toen ongeveer gedaan bij de overige drie borden, waarbij Hans een atypische
opening kreeg die er niet slecht voor
hem uitzag. Rien en Crelis hadden
zwart en speelden tamelijk reguliere
zetten. Een uur later zag het er echter
voor Rien al niet te best meer uit. Pionroof op b2 en c2 leverde wit een kwaliteit op en Rien werd eenvoudig
uitgetikt. Crelis hield lang stand in een
passieve stelling met een zwakte op
d6 waar een achtergebleven pion van
hem stond. Toen hij zijn koningsstelling
moest verzwakken wegens matdreiging over de lange diagonaal was materiaalverlies niet te voorkomen: een
eerste pion, daarna een tweede, reden
om te capituleren. Stand 2-0. Hans
had zoals gebruikelijk veel tijd geïnvesteerd in zijn eerste zetten. Verder
dan het middenspel kwam hij met zijn
tegenstander niet. Een vol bord, wat
eigenlijk volledig dichtgeschoven

Frank Visser
Crelis Molenaar
Hans Lodeweges
Frank vd Pavoordt

1873
1766
1871
1799

-

-

* Regl.

genstander. Crelis leek een kansrijke
koningsaanval op het bord te krijgen.
Zijn tegenstander vond echter een
goede verdediging. Vervolgens keerden de kansen en was het zijn tegenstander die de lakens uitdeelde. Na
materiaalverlies was het daarna snel
gebeurd. Bij en door Frank (vdP)
moest er goed gerekend worden in
een partij met wederzijdse aanvalskansen met de dames, torens en elk een
paard in de hoofdrol. Frank leek de
beste kansen in handen te hebben
maar zijn vindingrijke tegenstander

vond steeds een passende verdediging. Een puntendeling was uiteindelijk
het resultaat. Hans veroverde al vroeg
in de partij een pion en spendeerde
vervolgens veel tijd aan het vervolg.
De weg naar winst leek lastig maar het
eindspel bood na wat afruilen toch wel
perspectief. De tijd leek een handicap,
maar met een duidelijk plan bleek dat
voor Hans geen probleem. De bedenktijd steeg per zet en de stelling werd
steeds beter en dat leidde net als in de
voorgaande wedstrijd opnieuw tot
winst. (Aad)

Spijkenisse V1

1786

1½ -

2½

Djad Maes
Bart de Glopper
Rob Kalkman
Richard Koopman

1684
1893
1857
1711

0
0
1
½

1
1
0
½

-

de stand in de 1e divisie A na de vijfde ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Charlois Europoort V2
Spijkenisse V1
Charlois Europoort V1
De IJssel V1
Dordrecht V2
Erasmus V1
Dordrecht V1

wd
5
5
4
4
5
5
4

mp
10
8
4
3
3
3
1

bp
15
13
9
8
8
6
5

1
x
.
1
1½
1
½
1

2
.
x
1½
1½
2½
½
1

8

3
3
2½
x
.
.
½
1

4
2½
2½
.
x
1
2
.

5
3
1½
.
3
x
2½
2

6
3½
3½
3½
2
1½
x
.

7
3
3
3
.
2
.
x
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strijd om de ko-cup
Na de eerste bekerronde resteerden
11 deelnemers voor de volgende
ronde. Om tot 8 kwartfinalisten te
komen betekende dit een vrijloting
voor bijna de helft. Slechts drie partijen
in de tweede ronde dus.
Daarin had Hans Lodeweges zijn handen vol aan Teus Boere. Uiteindelijk
wist hij een pion te veroveren en dat
gaf tenslotte de doorslag naar de
winst. Een snellere winst was er voor
Frank Visser. De koning van Wouter
Schmahl belandde midden op het bord
en dat bleek geen veilige plaats. De
derde winst was voor Aad van den
Berg, een walk-over omdat tegenstander Ton van Smirren het liet afweten.
De winnaars gingen met de vrijgelote
deelnemers Judie van Eck, Crelis Molenaar, Frank vd Pavoordt, Ad de Veld

en Sjaak in ’t Veld naar de kwartfinale.
Op de clubavond van 18 maart werd
geloot voor de kwartfinale. Frank Visser trof Ad de Veld en dat werd een
spannend treffen. De partij bleef in
evenwicht en uiteindelijk bleek remise
onvermijdelijk. Vervolgens moesten
twee snelschaakpartijen de beslissing
brengen. Hierin dolf Ad het onderspit.
Zelfs twee stukken in de plus bleken
niet voldoende voor een winstpartij. De
tweede partij ging tussen Judie van
Eck en Aad van den Berg. Hierin zette
Judie de toon met een stukoffer op h6.
Het leidde echter niet tot voordeel en
met een stuk achter kwam zij steeds
meer in het nadeel. Toen de achterstand opliep tot een toren hield zij het
voor gezien. Vanwege verhindering
van één van de deelnemers op de

9

DE
CUP

speeldatum moesten de twee andere
partijen, Frank van de Pavoordt tegen
Sjaak in ’t Veld en Hans Lodeweges
tegen Crelis Molenaar, worden uitgesteld. Naar de halve finale gaan in
ieder geval Aad van den Berg en
Frank Visser. (Aad)
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ijsselschakers achter de borden bij de
oudste toernooien van nederland
Het Daniël Noteboom-toernooi is het
oudste nog steeds gespeelde schaaktoernooi van Nederland. Noteboom
werd als vijftienjarige jongen lid van
het Leidsch Schaakgenootschap
(LSG). Hij ontwikkelde zich tot een
zeer sterke speler, die ook internationaal roem verwierf. Hij overleed plotseling op 21-jarige leeftijd aan
bronchitis en een longontsteking in
Londen. Na de dood van Noteboom
heeft Max Euwe zich persoonlijk beijverd voor het instellen van een herdenkingstoernooi. In 1936 werd het
eerste toernooi gehouden, waaraan
Euwe meedeed en won. Sinds 1979 is
het een weekendtoernooi. Tijdens de
oorlogsjaren vond het toernooi niet
plaats.
Het Tata Steel Chess Tournament is
een schaaktoernooi dat jaarlijks in januari wordt gehouden in Wijk aan Zee.
Het toernooi is vernoemd naar de
hoofdsponsor Tata Steel. Het is een
van de grootste en sterkste toernooien
deelnemers
1. Tony Garcia
2. Arno Schlosser
Frank vd Pavoordt
4. Alex v. Wieringen

ter wereld. Tot en met 1999 stond het
toernooi bekend als het Hoogovens
Schaaktoernooi en vervolgens tot en
met 2010 als het Corus-toernooi. Het
eerste Hoogovenstoernooi werd in
1938 gehouden op het terrein van de
Hoogovens in Wijk aan Zee. Van een
regionaal toernooi ontwikkelde het zich
al snel tot een toernooi van nationale
allure. Zo deed in 1940 Max Euwe
voor het eerst mee. In 1942 verhuisde
het toernooi naar Beverwijk en in 1968
keerde het terug naar Wijk aan Zee.
Alleen in 1945 was er geen toernooi.
Dichter bij huis en wat minder oud is
het Drieronden toernooi in Waddinxveen georganiseerd door de Waddinxveense Schaakvereniging, opgericht in
1935 en inmiddels dus 83 jaar oud. Al
sinds begin jaren 1955 organiseert de
vereniging het Drieronden toernooi. In
groepen van vier deelnemers, ingedeeld op sterkte worden drie partijen
gespeeld met voor elk een bedenktijd
van een uur. Voor de nummer 1 en 2 in

vereniging
SDC Jurjen Tolsma, Berlikum
Bakkum
De IJssel/A'dam West
De Pionier, Hellevoetsluis

speelniveau
rating
FSB 1
1733
NHSB 2
1752
RSB 1/2, KNSB 4 1793
RSB 2
1695

1
x
½
½
0

2
½
x
½
½

3
½
½
x
½

elke groep zijn er prijzen in natura.
Bij de deelnemers aan deze toernooien dit jaar ook een aantal IJsselspelers, één zelfs bij twee toernooien.

de 81e editie van tata steel chess
De amateurgroepen op het TaTaSteeltoernooi in Wijk aan Zee telden dit jaar
ca. 1700 deelnemers verdeeld over
163 weekendvierkampen, 107 dagvierkampen en 60 tienkampen elk met 9
niveaus (klassen) qua speelsterkte.
Onder hen drie IJsselspelers. Omdat
de groepen naar sterkte worden ingedeeld troffen ook zij net als iedere
deelnemer tegenstanders van ongeveer gelijk niveau.
De eerste die aantrad was Frank van
de Pavoordt in weekendvierkamp
groep 5B. Gemeten naar de uitslagen
een groep waar de tegenstanders weinig voor elkaar onder deden. Van de
zes partijen eindigden er vijf in remise.
4
1
½
½
x

tot
2
1½
1½
1

Aad van der Meer speelde voor het eerst mee. Hij kwam uit in dagvierkampgroep 7Q. Ook hier vijfmaal remise. Aad was het
slachtoffer in de enige partij waarin dit niet het geval was en daardoor eindigde hij hier als laatste.

1.
2.
3.
4

deelnemers
Mees de Heij
Perry Koopmans
Gert Jan Zonneveld
Aad vd Meer

vereniging
Oud Zuylen, Utrecht
Purmerend
Doetichem
De IJssel

speelniveau
NHSB 3
OSBO 2
RSB 3

rating
1539
1499
1479
1454

1
x
½
½
0

2
½
x
½
½

3
½
½
x
½

4
1
½
½
x

tot
2
1½
1½
1

Menno van Dijk speelde niet voor de eerste keer mee in de tienkamp, ditmaal in groep 7A. De ziektegolf (zie uit de media)
trof ook zijn groep. Negen partijen konden om die reden niet worden gespeeld en de wel aanwezigen kregen een reglementaire overwinning. Het werd een mooie groepsoverwinning met slechts een enkele verliespartij. Dat betekent volgende maal
een niveau of wellicht twee hoger en sterkere tegenstand.
deelnemers
1. Menno v. Dijk
2. Simone 't Mannetje
3. Marloes Rogge
4. Aldo Oxener
5. Adriaan v. Haaften
6. Bob de Wit
7. Wim Peters
8. Auke de Vries
9. Rens Zuiderveld
10. Piet Kersens

vereniging
De IJssel
Spijkenisse
Purmerend
Woerden
ratinghouder, Willemstad
Het Witte Paard, Zaandijk
Almere
DD, Den Haag
HWP, Haarlem
Krommenie

speelniveau
RSB 3
NHSB 3
SGS 3
NHSB 2
SGA 2
HSB 3
NHSB 3
NHSB 2

rating
1560
1467
1441
1548
1421
1493
1504
1424
1476
1592

10

1
x
1
0
0
0
0
½
½
0r
0r

2
0
x
½
½
1
0
½
0
0r
0r

3
1
½
x
0
1
1
0r
0
0r
0

4
1
½
1
x
0
1
½
0
½
0r

5
1
0
0
1
x
1
1
0
0
1

6
1
1
0
0
0
x
0r
1
1
1

7
½
½
1r
½
0
1r
x
1r
½
0

8
½
1
1
1
1
0
0r
x
½
0

9
1r
1r
1r
½
1
0
½
½
x
0

10
1r
1r
1
1r
0
0
1
1
1
x

tot
7
6½
5½
4½
4
4
4
4
3½
2

IJsselschaak 122
het 79e noteboomtoernooi
Het toernooi vond dit jaar plaats in
het weekend voorafgaande aan de
voorjaarsschoolvakantie, van 22-24 februari. Zes ronden, een op vrijdag, drie
op zaterdag en twee op zondag met de
mogelijkheden voor een bye in de eerste vier ronden. De bye telt dan als remise. Bedenktijd per partij 1 uur en 40
minuten plus 15 seconden per zet. Er
wordt gespeeld in drie groepen, volgens Zwitsers systeem, rating >1900
(A), tussen 1600-2000 (B) en <1700
(C) met in totaal 277 deelnemers en
daarnaast nog 18 seniorenvierkampen.
Onder de deelnemers ook Gerard van
der Wouden, Menno van Dijk en Gerard’s dochter Lotte, sinds dit jaar lid
van PSV DoDo in haar nieuwe woonplaats Putten.
Gerard speelde in groep B en eindigde
daar als nummer 91 van de 108 deelnemers. Eenmaal winst, eenmaal remise en een halfje voor een bye, dus
in totaal twee punten. Menno eindigde
vorig jaar nog op een (gedeelde) eerste plaats in groep C. Dat lukte hem
ditmaal niet. Tweemaal winst, tweemaal remise en ook een halfje voor
een bye betekende 3½ punten, goed
voor plaats 35 van de 91 deelnemers.
Eenzelfde score was er voor Lotte met
voor haar plaats 32.
Het toernooi werd gewonnen door de
in Nederland wonende uit Bosnië afkomstige grootmeester Nikolic, lid van
de organiserende vereniging. .

het 65e wsv-toernooi
De 65e editie op 2 maart telde 44
deelnemers, elf groepen dus. Een
dalende belangstelling, want in 2017
waren er nog 80 en vorig jaar 56. De
topdeelname bedroeg volgens het
WSV jubileumboek (75 jaar, 2010) ooit
eenmaal 212.
Onder de deelnemers natuurlijk de ook
bij WSV op de ledenlijst staande Wim
Mulder. Hij werd winnaar in groep 4.
Winstpartijen tegen Han Everaars
(Nieuwerkerk a/d IJssel) en Wibo
Bourguignon (Messemaker 1847) en
remise tegen Wim Bergers (Scheve
Toren, Pijnacker). Voor Rien Duine
bleef het in groep 3 bij een enkele remise tegen Hans van Woudenberg
(WSV) en verliespartijen tegen Rens
ter Veen (DCSV, Delft) en Ral Simon
(Ashtapada, Hoogvliet).
Toernooiwinnaar werd Matthias
Ehrhardt (Messemaker 1847) en Edo
Pouwelse (Nieuwerkerk a/d IJssel) eindigde als nummer twee. (Aad)

de zespunt kat
Bij De IJssel is hij geen onbekende, de
witte kat voor de deur van De Zespunt. Dat
is inmiddels ook het geval in Schiedam.
Aad Juin meldde in het verslag van de bekerwedstrijd op de website van HZP Schiedam het volgende: ‘Wat betreft onze
tegenstanders wil ik wel een paar trefwoorden plaatsen: sportief, gezellig, gastvrij
en ook nog diervriendelijk. Daniël (van
Loenen) en ik stonden even buiten toen
daar een als kat vermomde grote witte
bontmuts over de
grond aan kwam
schuifelen. Het ding
keek ons vragend

11

aan. Daniël liet het witte gevaarte naar binnen en door het raam zagen we het geval
vastberaden en linea recta richting de keuken schuifelen. De barman kwam even
later met het wandelende hoofddeksel
onder zijn arm geklemd naar buiten en
vroeg ons dringend doch beleefd het gevaarte niet meer binnen te laten. Overigens schijnt het beest een vaste klant aan
“de zespunt” te zijn, zoals de barman vertelde, waarna hij verder nog ruiterlijk
toegaf er zelf debet
aan te zijn dat het
poezenbeest vaste
klant is geworden
daar hij er zelf voor
zorgt dat er altijd kattenbrokjes voor het
gevaarte in huize
“zespunt” aanwezig
zijn.
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toernooi om de zilveren dame anders dan anders
Het toernooi om de Zilveren Dame
ging van start met 27 deelnemers. Beduidend minder dan in voorgaande
jaren met achtereenvolgend 34, 36 en
38 deelnemers. Daarnaast was het
aantal deelnemers met een rating
boven de 1550 (9) beduidend lager
dan in voorgaande jaren. Daarvan was
voor een aantal ook nog onzeker of zij
alle ronden zouden kunnen of willen
meespelen. Om die reden besloot het
bestuur ook om de toernooiregels iets
aan te passen. De aanpassing betreft
met name de indeling. Er wordt nu gespeeld in één groep volgens Zwitsers
systeem. De basis van dit systeem is
dat in elke ronde zoveel mogelijk de
spelers met hetzelfde aantal punten
tegen elkaar worden ingedeeld maar
nooit tweemaal tegen elkaar. Hierdoor
worden in het verloop van het toernooi
sterkere spelers tegen elkaar ingedeeld evenals de zwakkere. Dus na de
derde ronde geen splitsing in een finalegroep die speelt om de Zilveren
Dame trofee en de overige deelnemers die spelen om de Hoekveldtrofee. Ook zijn er geen deelnemers
‘geplaatst’.
Winnaar van de Zilveren Dame trofee
wordt degene met het hoogste puntenaantal in het eindklassement. Dat
wordt dit jaar in ieder geval niet HenkJan Evengroen, de laatste vier jaar de
nummer één. Gezien de beperkte concurrentie dit jaar besloot hij af te zien
van deelname. De Hoekveldtrofee
gaat in deze opzet naar de hoogst
geëindigde deelnemer met een rating
< 1550.
Zoals al jaren ook nu weer zes speelronden met in elke ronde minimatches
bestaande uit drie partijen met respectievelijk 60, 20 en 5 minuten bedenktijd
per persoon. Goed voor vier, drie en
twee punten per partij.
Zoals gebruikelijk bij het Zwitsers systeem speelde in de eerste ronde de
bovenste helft van de deelnemers (gerangschikt op KNSB rating) tegen de
onderste helft. De verwachting was dat
dit veel forse overwinningen voor de
bovenste helft zou opleveren. In negen
van de elf partijen wonnen die inderdaad. De uitzonderingen betroffen de
twee deelnemers met de hoogste rating. Frank Visser verloor met 4-5 van
Arie Macdaniël jr en hetzelfde resultaat
was er voor Hans Lodeweges die
tegen Moerkapelle speler Jan Blok wel
vier punten scoorde in de uurpartij,

maar bij het snellere werk niet thuis
gaf. Nipte zeges waren er voor Mick
van den Berg tegen Aad van der Meer
en Gerard van der Wouden tegen Teus
Boere. Verlies van de uurpartij konden
zij nog net goedmaken met winst in
beide andere partijen. Bij de overige
partijen was het verschil duidelijker.
Een honderd procentscore was er voor
Wim Mulder tegen Boskoper Nanne
Uitenbroek en voor Arie Macdaniël sr
tegen Ton van Smirren. Viermaal werd
het 7-2, bij Frank van de Pavoordt
tegen Aad van den Berg, Rien Duine
tegen Neal Twigt, Ad de Veld tegen
Frans Dubois en Sjaak in ’t Veld tegen
Peter Vink. Nog een halfje meer was
er voor Leen Boonstra die tegen Judie
van Eck slechts anderhalve punt verspeelde door remise in de rapidpartij.
Het volle pond was er eveneens voor
Peter Morgenrood. Hij won het rapidonderonsje met Peter Koolmees en
Peter de Jong.
Na de eerste ronde dus slechts twee
deelnemers met een honderd procent
score, Arie Macdaniël sr en Wim Mulder. Die troffen elkaar dus in de
tweede ronde. Ondanks het feit dat

Arie Macdaniël sr, flisende start.

Arie een jaar geen clublid is, heeft zijn
schaakkracht er niet onder geleden.
Tegen Wim verloor hij alleen de snelschaakpartij en met de 7-2 zege werd
hij na de tweede ronde de verrassende
koploper. Met slechts tweepunten achterstand volgden Hans Lodeweges,
Teus Boere en Frank Visser die deze
ronde een 9-0 lieten noteren voor hun
duel tegen respectievelijk Aad van der
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Meer, Peter Koolmees en Aad van den
Berg. Voorts ook Peter Morgenrood
die met een nipte 5-4 nederlaag Leen
Boonstra goed partij gaf. Er waren
meer duels met die uitslag. Nipte overwinningen voor Ad de Veld tegen
Frank van de Pavoordt, Sjaak in 't Veld
tegen Rien Duine en voormalig
Schoonhovenspeler Jaap Bonninga voor het eerst van de partij - tegen
Nanne Uitenbroek. Wat ruimer was de
uitslag bij Mick van den Berg tegen
Arie Macdaniël jr met 5½-3½ en ook
bij Gerard van Wouden tegen Jan Blok
waar in recordtempo 6-3 op het scorebord stond. Neal Twigt won de uurpartij van Wouter Schmahl, maar beiden
‘vergaten’ vervolgens de twee andere
partijen. Die werden vervolgens met
uitslag remise in de stand opgenomen.
Er was ook weer een rapidonderonsje,
ditmaal tussen Frans Dubois, Judie
van Eck en Peter Vink. Viermaal winst
voor Frans en Judie en Peter wonnen
elk eenmaal van elkaar.
Na de derde ronde weer een nieuwe
koploper, Frank Visser de deelnemer
met de hoogste rating. Na een 9-0
zege tegen Teus Boere nam hij de leiding over van Arie Macdaniël sr. Die
dolf met 6½-2½ het onderspit tegen
Hans Lodeweges. Een tweede 9-0
was er voor Arie Macdaniël jr tegen
Neal Twigt. Slechts twee verliespunten, een 7-2 zege dus, waren er
voor Sjaak in ’t Veld tegen Peter Morgenrood, Wim Mulder tegen Rien
Duine, Jan Blok tegen Jaap Bonninga
en Wouter Schmahl tegen Aad van der
Meer. Driemaal werd het 6-3, voor Ad
de Veld tegen Leen Boonstra, Mick
van den Berg tegen Frans Dubois en
Peter Koolmees tegen Peter Vink.
Voorts nog twee nipte overwinningen
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voor respectievelijk Aad van den Berg
tegen Nanne Uitenbroek en Ton van
Smirren tegen Peter de Jong.

Veld. Met een 6-3 tegen Ad de Veld
klom Wim Mulder naar plaats drie. Er
waren meer honderd procent scores.
Een 9-0 was er eveneens voor Rien
Duine tegen Schoonhovenaar Jaap
Bonninga, voor Aad van den Berg
tegen Peter Vink en voor Judie van
Eck tegen Peter de Jong. Voorts tweemaal een 7-2, voor Jan Blok tegen
Peter Morgenrood en voor Nanne Uitenbroek tegen Wouter Schmahl. Minder ruim, 5½-3½, was de winst van
Aad van der Meer tegen Ton van Smirren en de 5-4 van Mick van den Berg
tegen Leen Boonstra. Volledig gelijk op
ging het bij Frans Dubois tegen Teus
Boere. Hier eindigden alle drie de partijen met remise. (Aad)

Het duel tussen de nummers één en
twee na de derde ronde, Frank Visser
en Hans Lodeweges, in de vierde
ronde eindigde met een honderd procent score voor Frank. Ook Arie Macdaniël jr boekte een overtuigende 9-0
zege tegen Gerard van der Wouden
en is nu nummer twee op de ranglijst
en tevens eerste kandidaat voor de
Hoekveldtrofee. Het sabbatical jaar
doet de Macdaniëls kennelijk goed.
Ook vader Arie sr handhaafde zich bij
de koplopers met een in sneltreinvaart
afgewerkte 5-4 winst tegen Sjaak in ’t

Arie Macdaniël jr, goed op dreef.

Stand na de vierde ronde:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Frank Visser
Arie Macdaniël jr*
Wim Mulder
Arie Macdaniël sr*
Sjaak in 't Veld*
Rien Duine
Jan Blok*
Mick vd Berg
Ad de Veld
Leen Boonstra
Hans Lodeweges
Frans Dubois*
Teus Boere*
Frank vd Pavoordt
Peter Morgenrood*
Aad vd Berg*
Gerard vd Wouden
Nanne Uitenbroek*
Judie van Eck*
Wouter Schmahl*
Aad vd Meer*
Peter Koolmees*
Ton van Smirren*
Neal Twigt*
Jaap Bonninga*
Peter Vink*
Peter de Jong*

60
min
14
10
12
8
10
12
4
6
4
12
12
6
10
8
4
10
6
8
4
2
10
4
4
4
2
0
0

20
min
9
10½
6
10½
9
6
12
10½
12
4½
4½
10½
4½
3
9
3
6
6
6¾
4½
1½
4½
1½
1½
3
5¼
3

5
min
8
6
6
5
4
4
6
5
5
3
3
2
3
4
4
3
4
1
2
5
0
2
3
3
2
2
1

afw

2

2
2
0
2
2
2
2

* = gegadigden Hoekveldtrofee
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Totaal
31
26½
24
23½
23
22
22
21½
21
19½
19½
18½
17½
17
17
16
16
15
14¾
13½
11½
10½
10½
10½
9
7¼
6
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frank visser grootste kanshebber voor clubtitel
Vooral de toppers in de clubcompetitie
vijf Crelis Molenaar en Wim Mulder het
hebben naast de competitie een druk
hoogst haalbare. Ad de Veld met 3½
programma. Achttal, bekerteam, viertal
uit 4, Mick van den Berg met 3 uit 4 en
en k.o. beker staan competitiedeelRien Duine 4½ uit 6 deden goede
name in de weg. Dat had tot gevolg
zaken en lijken net als Leen Boonstra
dat de titelkandidaten Frank Visser en
en Frank van de Pavoordt verzekerd
Hans Lodeweges in deze periode beivan een top tien positie. Dat lijkt voor
den slechts één partij speelden. DesSjaak in ’t Veld na een 1 uit 5 score in
ondanks handhaafden zij zich nu Léon
deze periode een moeilijk karwei te
Jacobse niet meer van de partij is en
worden. Ranglijst winst was er zowel
dankzij hun hoge waardecijfer aan de
voor Peter Morgenrood, mede dankzij
kop van de ranglijst. Ook Gerard van
een cadeautje in zijn partij tegen
der Wouden is ondanks verlies tegen
Sjaak, als Wouter Schmahl. Wouter’s
Frank van de Pavoordt en Crelis Moleenige verliespartij deze periode was
naar met een achterstand van circa
tegen Peter, daarna won hij er vier op
150 punten nog niet kansloos. Een
rij. Voor de overigen, buiten de staartderde plaats lijkt voor nummer vier en
groep, bleven de posities met een vijfHieronder 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

Frank Visser (FV)
Hans Lodeweges (HL)
Gerard vd Wouden (GW)
Crelis Molenaar
Wim Mulder (WM)
Leen Boonstra (LB)
Frank vd Pavoordt (FP)
Mick vd Berg (MB)
Rien Duine (RD)
Ad de Veld (AV)
Aad vd Berg (AB)
Sjaak in 't Veld (SV)
Aad vd Meer (AM)
Neal Twigt (NT)
Peter Morgenrood (PM)
Wouter Schmahl (WS)
Teus Boere (TB)
Frans Dubois (FD)
Peter de Jong (PJ)
Ton van Smirren (TS)
Peter Koolmees (PK)

tig procent score vrijwel ongewijzigd.
Neal Twigt bleef er met zijn ‘alles of
niets’ tactiek met 4 uit 7 net iets boven.
In de staartgroep waren de punten
duur, voor Peter de Jong viel dat met
2½ uit 4 best mee, maar voor Peter
Koolmees met 1 uit 8 en Ton van Smirren met een ½ uit 4 was de vreugde in
dat opzicht beperkt. Peter Koolmees
kon echter wel na een lange periode
van afwezigheid weer regelmatig van
de partij zijn en dat was veel belangrijker.
Winnaars titels 3e periode: Frank Visser (A), Ad de Veld (B), Aad vd Berg
(C) en Wouter Schmahl (D).

gr

resultaten ronde 16 t/m 24

na

avc

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

CM1
WM1
CM0, FP0, WM1, LB1
GW1, WM1, FV0, AV0
FP1, CM0, AV½, GW0, LB½, HL0
SV1, WM½, MB½, GW0
WM0, GW1, MB0
SV1, FP1, LB½, RD½
AM½, FD1, AB½, SV1, MB½, TB1
AB1, WM½, NT1, CM1
FD½, AV0, RD½
LB0, MB0, RD0, AM1, PM0
PK1, RD½, NT0, TB1, SV0, PK1
PM1, AM1, TB0, AV0, PK1, FD1, WS0
NT0, PK1, PJ0, WS1, TB½, TS1, SV1
TB½, PM0, PK1, TS1, PJ1, NT1
WS½, AM0, NT1, PM½, PK1, RD0
AB½, RD0, NT0
PK1, PM1, WS0, TS½
PK0, WS0, PM0, PJ½
AM0, PJ0, PM0, TS1, WS0, NT0, TB0, AM0

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

gt

1x

club
rating

waarde
cijfer

score

1888
1864
1789
1761
1697
1625
1659
1624
1552
1587
1454
1479
1404
1352
1326
1333
1299
1353
1175
1108
987

86
83
75
72
66
60
63
60
55
57
48
49
45
42
40
41
39
42
33
30
25

1264
1179
1119
996
987
886
856
832
812
809
737
730
670
611
610
593
580
578
440
417
285

na= niet aanwezig (* inclusief bye k.o.-beker), avc= afwezig ivm clubactiviteiten, gt= geen tegenstander.
Casper de Pijper, Justin en Léon Jacobse zijn niet meer opgenomen. Zij nemen niet meer deel aan de competitie.

herstel voor de ijssel V3
De competitiestart met twee verloren
wedstrijden beloofde weinig goeds,
maar in de volgende drie wedstrijden
ging het beduidend beter met het
derde viertal. Met enige mazzel, dat
moet gezegd worden. Een topklassering zit er niet meer in maar gezien de
ratings is de middenmoot lang niet
slecht. Navolgend het wel en wee van
de laatste drie wedstrijden.

eerste punt tegen rsr ivoren
toren V3
Op vrijdag 15 februari was het eveneens nog puntloze jeugdteam RSR
Ivoren Toren V3 de tegenstander. Bij
Peter was de strijd al vrij snel beslist.
Hij won een stuk en later ook nog de
dame van zijn tegenstander en na ruim
een uur konden de stukken hier weer
in de doos. Bij Aad verdwenen na een
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forse afruil bij beiden drie lichte stukken en drie pionnen van het bord en
na dameruil werd vervolgens tot remise besloten. Verlies van Ton bracht
de stand weer in evenwicht. Er sneuvelde al vroeg een pion en dat leidde
tot forse druk en verlies van nog een
tweede pion. Verlies bleek onvermijdelijk. Geen schande tegen een talentvolle jeugdspeler die een dag later
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winnaar werd van het sterk bezette Alblasserwaard jeugdtoernooi. Als laatste ging Neal, invaller voor Frans
Dubois, voor de winst in een eindspel

1.
2.
3.
4.

nog een enkele loper, remise dus. Met
2-2 het eerste punt voor beide teams.
(AadvdM/Aad)

RSR Ivoren Toren V3

671

-

De IJssel V2

1259

2

-

2

Qian Huang
Jungbin Lee
Jungmin Lee
Kick Nijdam

1327
486
463
407

-

Ton van Smirren
Aad vd Meer
Neal Twigt
Peter Morgenrood

1179
1454
1144

1
½
½
0

-

0
½
½
1

fortuinlijke winst tegen moerkapelle V1
In een wedstrijd met een wonderlijk
verloop tegen Moerkapelle V1 op 4
maart haalde het derde viertal de eerste winst binnen. Het eerste winstpunt
werd genoteerd bij Aad. Daar zag het
aanvankelijk niet naar uit. Hij had slordig een stuk verspeelt en via open lijnen werd zijn koningsstelling bedreigd
door goed opgesteld geschut, dame
plus torens. Op weg naar de winst verrekende zijn tegenstander zich echter
en verspeelde simpel zijn dame. Toen
waren de kansen gekeerd en won Aad
gemakkelijk. Vervolgens een onver-

1.
2.
3.
4.

met 2T+L tegen L+P+2pi. Na veel
voorzichtig geschuif van beide kanten
waarop beiden iedere keer het goede
antwoordt eindigde het met voor elk

wacht tweede punt bij Frans. Ook hier
leek de winst naar Moerkapelle te
gaan. Zijn niet gerokeerde koning werd
bedreigd door een in zijn stelling binnengedrongen dame plus toren. Bovendien stond hij twee pionnen achter.
Met kunst en vliegwerk bleef hij echter
overeind. Het leek echter een kwestie
van tijd. Maar na een door zijn tegenstander gemist valletje won hij plotseling de dame en ging de winst naar
Frans. Mis ging het daarna bij Peter.
Aan weerszijden ging hier veel fout. Er
ging al snel een pion verloren en vervolgens bofte hij toen zijn tegenstander stukwinst miste. Ondanks de pion

achterstand leken er in het eindspel
met elk een paard en zes tegen zeven
pionnen dankzij een goed opgestelde
koning nog goede kansen. Die gingen
echter de mist in toen een vrijpion de
kans kreeg simpel door te lopen naar
dame. De teamwinst hing daarna af
van het resultaat bij Teus. Die was fors
onder druk gezet maar vond steeds
een goede verdediging. Toen het hem
lukte een gevaarlijke centrumpion te
veroveren steeg de remisekans met
stip. Met elk nog een toren en aan
weerszijden nog twee pionnen werd
daartoe tenslotte ook besloten. (Aad)

De IJssel V3

1410 -

Moerkapelle V1

1295

2½ -

1½

Frans Dubois
Aad vd Meer
Teus Boere
Peter Morgenrood

1376 1454 1399 -

Dirk Molenaar
Arie Ymker
Rik Wortman
Henk Doornheim

1532
1257
1247
1144

1
1
½
0

0
0
½
1

de wind mee tegen rsr ivoren
toren V2
Op 29 maart was titelkandidaat RSR
Ivoren Toren V2 de tegenstander. Net
als in hun derde viertal ook hier vier
jeugdspelers, waaronder de broers
Zuurmond die ook bij WSV spelen.
Beiden speelden twee jaar geleden
mee in de juniorengroep van de Top
12 en waren voor Neal, invaller voor
de verhinderde Frans Dubois, geen
onbekenden. Hij moest het opnemen
tegen Lucas en kwam twee pionnen
achter. Een verloren strijd zo leek het,
maar Neal wist een toren te veroveren
en daarmee keerden de kansen en
ging het punt naar De IJssel. De tegenstander van Peter wilde een wat
kortere speeltijd, voor Peter geen probleem maar voor zijn tegenstander
werd juist dat uiteindelijk zijn ondergang, zo meldde de website van RSR

1.
2.
3.
4.

Teamtopscorer Peter Morgenrood tegen
Bent Blokland.

Ivoren Toren: ‘Bent had een hele
mooie winnende stelling met een doorgebroken vrijpion en allebei nog een
toren en een pion. Bent had wel bijna
al zijn tijd verbruikt om tot deze stelling
te komen en tegenstander Peter had
nog bijna een kwartier. Met een incre-

-

ment van 15 seconden per zet hoeft
dat niet erg te zijn, maar dan moet je
wel de klok in de gaten houden. Dat
was helaas niet het sterkste punt van
Bent.’ Winst voor Peter derhalve
wegens overschrijding van de bedenktijd (0-2).
Bij Aad en Ton ging het echter minder
goed. Te kort aan pionnen was hier het
euvel. Daar waren zij natuurlijk zelf
debet aan. Naar mate de partijen vorderen gaat dit een belangrijke rol spelen. Aad had een zware aanval op
koningsvleugel met twee torens en de
dame dit kon hij allemaal verdedigen
maar vergat hierbij een pion aan de
andere zijde. Dit pionverlies luide het
partijverlies in. Bij Ton deden twee niet
meer te stoppen vrijpionnen in het centrum hem uiteindelijk de das om.
(AadvdM/Aad)

RSR Ivoren Toren V2

1274 -

De IJssel V2

1259

2

-

2

Leonardo Ayala
Derek Zuurmond
Lucas Zuurmond
Bent Blokland

1522
1457
1199
919

Aad vd Meer
Ton van Smirren
Neal Twigt
Peter Morgenrood

1454
1179
1144

1
1
0
0

-

0
0
1
1

-
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de stand in de 2e divisie C na de vijfde ronde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spijkenisse V3
Charlois Europoort V3
RSR Ivoren Toren V2
Messemaker 1847 V1
Moerkapelle V1
De IJssel V3
Dordrecht V3
RSR Ivoren Toren V3

mp
7
7
7
6
4
4
4
1

bp
12½
12
12
11
12½
9½
5½
5

1
x
2
3
1
.
1½
0
.

2
2
x
.
3½
1½
.
0
1

3
1
.
x
.
1½
2
3
½

4
3
½
.
x
.
1½
2½
1½

5
.
2½
2½
.
x
2½
0
0

6
2½
.
2
2½
1½
x
.
2

7
4
4
1
1½
4
.
x
.

8
.
3
3½
2½
4
2
.
x

het PANC VINK top 12-toernooi 2019
De 24e editie van het Panc Vink Zuidplas Top 12 toernooi vindt dit jaar
plaats op zaterdag 18 mei in De Zespunt in Moordrecht.
Om 10.30 uur na de opening door wethouder Jan Verbeek starten de invitatie- en kandidatengroep en vanaf
13.00 uur ook de andere groepen t.w.
de vierkamp tussen viertallen van de
Zuidplasvereniging, 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 al bekend. Normaliter
bestaat het deelnemersveld voor deze

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. Hun plaats wordt ingenomen door
potentiële vervangers. De deelnemers
zijn nu: Henk-Jan Evengroen (De IJssel/Messemaker 1847, titelverdediger),
Wouter Vroegindeweij (clubkampioen
Moerkapelle), Hans Ranft (nummer
twee clubkampioenschap SVN), Léon
Jacobse (clubkampioen De IJssel),

Gerard van der Wouden (De IJssel,
winnaar van de kandidatengroep
2018), Wim Mulder (WSV/De
IJssel/SVN, rapidkampioen De IJssel),
Jan Evengroen (De IJssel/Messemaker 1847), Gerard van Ommeren
(Moerkapelle), Tjerk Tinga (SVN/Charlois Europoort), Rob Hoogland
(SVN/Messemaker 1847), Hugo van
Eltern (Moerkapelle) en Jesse van Elteren (Moerkapelle).
De deelnemers aan de kandidatengroep, verenigingsvierkamp, jeugdgroep en familiegroep Vink zijn nog
niet bekend. (Aad)

de ijssel 1 maakt het waar, kampioen en
naar de hoofdklasse rsb
Een onverwachte nederlaag van de
grootste concurrent betekende dat de
De IJssel 1 reeds na zes van de zeven
wedstrijden niet meer te achterhalen
was door de andere teams. Een overtuigend kampioenschap derhalve.
Hieronder het verloop van de laatste
wedstrijden.

vijfde winst op rij tegen
barendrecht/ijsselmonde

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6
dxc6 5.h3 g6 6.0-0 Lg7 7.c3 e5 8.d3
Dc7 9.Le3 b6 10.Te1 Pe7 11.d4 cxd4
12.cxd4 exd4 13.Lxd4 Lxd4 14.Dxd4
0-0 15.Pc3 f5 16.Dc4+ Kg7 17.Pg5
Met 17…Df4 had hij het zijn tegenstander nog wat lastig kunnen maken. Gerard ging echter voor 17….fxe4 en na
18.Txe4 Pf5 19.Tae1 h6 komt dan de
volgende stelling op het bord.

Tegenstander in de vijfde RSB-ronde
op 11 februari was Barendrecht/IJsselmonde. In de vorige ronde leden die
hun eerste verlieswedstrijd tegen
SOF/DZP, in het wedstrijdverslag op
hun website omschreven als een “sof”.
Ze trapten goed af. Na twee uur spelen moest Gerard het hoofd in de
schoot leggen. Vanaf de 10e zet kwam
hij bij elke volgende zet iets slechter te
staan. Op de Barendrecht website
sprak rapporteur Bert Drolenga van
‘een plaatje van een partij’. Met zwart
tegen Robert Meier ging het als volgt:
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Een plaatje van een partij was het inderdaad geweest als Robbert Meier
hier 20.Pd5!! had gespeeld. Hij ging
echter voor 20.Pe6+. Dat won ook,
maar minder fraai. 20…Lxe6 21.Txe6
Df7 22.Pe4 Tae8 23.Dc3+ Kg8
24.Txe8 (1-0)
Op dat moment gingen vrijwel alle borden nog gelijk op met uitzondering van
Jan die na de opening een ingewikkelde ruil wist af te dwingen waarbij hij
T+2P tegen 2T+2 pluspionnen kreeg.
Invaller Leen kwam om kwart over tien
remise overeen in een gelijk staand
eindspel. Jans paarden gedroegen
zich inmiddels lastig en drongen diep
het vijandelijke gebied in, waarna zijn
tegenstander moest capituleren: om
half elf een stand van 1½-1½. Aan de
overige borden zat iedereen rond die
tijd nog in het middenspel met een
bord vol stukken. Rond 23.30 u. hadden zowel Ad (‘Weer een goed opgezette partij, weer een schot in eigen
doel’) als Crelis (‘In gelijke stelling dure
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kwaliteit cadeau’) een vol punt binnengehaald. Dus stond De IJssel toen met
3½-1½ voor. Frank kreeg door een onnauwkeurigheid een kwaliteit cadeau
tegen een pion. Na nog een pion gegeven te hebben kwamen zijn stukken
goed tot activiteit en in de tijdnood van
zijn tegenstander werd deze in gecompliceerde stelling uitgevloerd. Daarmee
stond De IJssel op 4½ en was de buit
binnen. Dat was maar goed ook.
Henk-Jan had de partij ambitieus opgezet en offerde gelijk in de opening
een stel pionnen. Zijn tegenstander
moest veel tijd investeren, maar wist
zijn stelling te consolideren. Daarna
werd het alsnog wild west. Hieronder
de partij vanaf zet 37 met tussen haakjes de suggesties van de computer:

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

Zijn tegenstander heeft niet alleen een
pluspion, maar ook nog de beste kansen. 37…Kh5 ziet er goed uit. Hij gaat
echter in de fout en dan keren de kansen. 37…Lf5? 38.h5+ Kxh5 39.Dxf5
Lxf2+ 40.Kh2 Dd3 41.Df7+ (41.Dh3+
Kg6 42.De6 Kh5 43.Kh3 ,+7.25!) Dg6
42.e6 Lc5 43.Dd7 (Dxc7) Df5 44.Pe5
g4 Na 45.Db5 een computerwaardering van +3.70, maar na 45.De8+?
zakt die naar rond +1 en na 45…Kh4
(Kg5) staat de volgende stelling op het
bord.

Na 46. Dg6+ is wit nog in het voordeel,
maar niet meer na 46.Pg6+? Kg5
47.Dd8 Kxg6 48.De8+ Kg5 49.Dd8+
Kh5 50.De8+ Dg6 51.Db5 Dg5 52.Lf6
Lg1+ (0–1).
Gelijktijdig was er ook hevige tijdnood
bij Hans. Tegenstander Drolenga: ‘Mijn
dame en paard snoepten een aantal
pionnen mee en een vrijpion stormde
onder hun leiding naar voren. Op het
moment suprême promoveerde ik in
gewonnen stelling (+13!) deze pion tot
een tweede dame, maar dat beek tot
mijn grote schrik een zet te vroeg. Ik
had overzien dat zijn dame eeuwig
schaak kon forceren.’ (Frank V/Aad en
tussenhaakjes website Barendrecht)

Barendr/IJsselmonde 1

1911 -

De IJssel 1

1849

3

-

5

Feike Lieferink
Iroy Ockeloen
Jan Vermeulen
Robbert Meier
Steef Bergakker
André Coenen
Bert Drolenga
Tjerk-Peter de Bruijn

1993
1986
1948
1912
1907
1888
1832
1824

Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Frank Visser
Gerard vd Wouden
Ad de Veld
Crelis Molenaar
Hans Lodeweges
Leen Boonstra

2157
2097
1873
1699
1699
1766
1871
1631

1
0
0
1
0
0
½
½

-

0
1
1
0
1
1
½
½

hans lodeweges matchwinnaar
in spannend treffen tegen
hzp schiedam
In de voorlaatste wedstrijd op 11 maart
was degradatiekandidaat HZP Schiedam 1 de tegenstander. De IJssel
kwam in de sterkste opstelling achter
de borden, zowel Léon Jacobse als
Pim te Lintelo konden van de partij
zijn. De Schiedammers hadden weliswaar vier van hun vijf eerdere wedstrijden verloren maar met tweemaal
3½-4½ en tweemaal 3-5 waren dit
geen grote nederlagen. Een niet te onderschatten tegenstander dat bleek
ook in deze wedstrijd. Daarnaast had
De IJssel te kampen met een virus, het
remisevirus.
De eerste verschijnselen hiervan
openbaarden zich bij Frank. Hij stak na
de opening veel tijd in het vinden van

-

een goed plan en bleek wat later toch
het verkeerde te hebben gekozen. Hij
zag geen kansen meer en zag zijn remiseaanbod aangenomen. Naast hem
hadden zowel Léon als Pim lastige
stellingen. Pim kwam een pion achter
en had daarvoor ogenschijnlijk weinig
compensatie. Terwijl hij overwoog remise aan te bieden kwam het aanbod
van zijn tegenstander en werd het dus
1-1. Léon kon zich niet uitleven in aanvallende acties en moest nauwkeurig
verdedigen om niet in het nadeel te
komen. Het virus begon inmiddels toe
te slaan met als gevolg ook hier een
redelijk vroege remise. Vervolgens de
vierde remise aan bord zes. Een opgerukt pionnenfront van Crelis stuitte hier
op een stevige verdediging. Dat leek
aanvankelijk wel kansen te bieden,
maar toen de stelling was dichtgescho-

17

ven was het over en ging ook zijn tegenstander akkoord met een remiseaanbod. Kort daarna de vijfde remise
bij Ad. Hetzelfde verhaal, geen duidelijke winstkansen en een sterke verdediging. Het vertrouwen op de sterke
spelers aan de topborden was kennelijk groot. Die hadden op hun beurt
echter ook te maken met sterke tegenstanders. Een duidelijk zicht op winst
was er bij geen van beiden. Dat was er
gelukkig wel aan het laatste bord voor
Hans. Die had zijn tegenstander tot
verdedigen gedwongen en zag kans
zienderogen zijn stelling te versterken.
Toen hij met een opstoot van een pion
de stelling kon openbreken was het
daarna snel gebeurd. Hij won een stuk
en vervolgens de partij. Bij een 3½-2½
stand waren twee remises aan de eerste borden nu voldoende voor de
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Matchwinnaar Hans tegen
Daan van Loenen.

De IJssel 1 in actie met aan
bord één Henk-Jan tegen
John van Baarle

teamwinst. Henk-Jan had al eerder
een vroege remise geweigerd. Zijn
voordeel was echter beperkt en duidelijke perspectieven op meer waren er
niet, dus besloot hij nu tot een remiseaanbod. Daar stemde zijn tegenstander onmiddellijk mee in. Als die toen

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

echter nog eens goed naar zijn stelling
had gekeken had hij dat ongetwijfeld
niet gedaan. Ineens waren er mogelijkheden voor een sterke zet die hem
groot voordeel zou hebben opgeleverd. Nog een halfje voor de teamwinst dus en dat kwam er. Jan had via

een open lijn op de koningsvleugel
kansen gecreëerd, maar de realisatie
daarvan was niet eenvoudig. Een
halfje was voldoende dus ook hier een
remiseaanbod en daar was zijn tegenstander best tevreden mee.

De IJssel 1

1914 -

HZP Schiedam 1

1827

4½ -

3½

Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Léon Jacobse
Pim te Lintelo
Frank Visser
Crelis Molenaar
Ad de Veld
Hans Lodeweges

2157
2097
1964
1885
1873
1766
1699
1871

John v. Baarle
Daniël v. Loenen
Aad Juijn
Arjen Schouteren
Frans Groeneweg
Theo v. Zessen
Hans Schrumpf
Daan v. Loenen

2152
1975
1914
1815
1802
1775
1592
1592

½
½
½
½
½
½
½
1

½
½
½
½
½
½
½
0

-

Na de winst in de voorlaatste wedstrijd
hing het kampioenschap van De IJssel
1 af van het resultaat van concurrent
SOF/DZP uit Oude Tonge. Met twee
punten achterstand moesten die in
ieder geval hun wedstrijd een dag later
winnen om kans te behouden op de
eerste plaats. Zij speelden tegen degradatiekandidaat Dordrecht 3 en de
verwachting was dan ook dat zij daarin
zouden slagen. Dat bleek niet het
geval, het werd een forse 1½-6½ nederlaag. De IJssel 1 was daardoor met
nog een wedstrijd te gaan al zeker van
het kampioenschap en promotie naar
de hoofdklasse van de RSB. (Aad)

-

Op 5 april in de laatste wedstrijd was
Overschie 2 de tegenstander. Voor
beide teams stond niets meer op het
spel. De IJssel was al kampioen en
Overschie veilig voor degradatie. Dat
laatste dreigde eerder wel maar de
daarvoor belangrijke wedstrijd tegen
Barendrecht/IJsselmonde, het team
met de hoogste gemiddelde rating, in
de voorgaande ronde werd gewonnen
(mede dankzij de eenmalige opstelling
Overschie 2
1742 -

van een speler van het eerste KNSBteam) en voorts verloor dat team in de
laatste ronde ook nog verrassend van
Dordrecht 3.
De IJssel miste Frank Visser en ook
Pim te Lintelo was niet beschikbaar.
Gezien de invallers was gekozen voor
een wat alternatieve opstelling. Zeker
bij aanvang toen er maar vijf IJsselspelers achter de borden zaten. Henk
Jan zou wat later aansluiten en Gerard
en Hans besloten eerst de omgeving
wat te verkennen en arriveerden te
laat in de Overschiese Grote Kerk.
Het eerste verliespunt werd genoteerd
aan het laatste bord bij Leen. Die
vond zelf dat hij het eindspel te passief
speelde. Toen hij toeliet dat de dame
binnenkwam was het snel gebeurd.
Jan, met zo’n 400 ratingpunten meer
dan zijn tegenstander, liet zich niet verrassen. Hij kwam moeilijk uit de opening, maar toen hij de aanval over kon
nemen was de buit snel binnen. Henk
Jan had geen last van zijn tijdachterstand. Vanuit de opening had hij tempovoordeel en toen de tegenstander
zijn koningsstelling moest verzwakken
werd hij uitgeteld, 1-2 voor De IJssel.
Vervolgens ging het mis bij Rien. Hij
De IJssel 1
1824

werd gaande de partij steeds meer in
de verdediging gedwongen. Zijn koningsstelling werd belaagd door oprukkende pionnen, f5 en g5, waar hij geen
goed antwoord op had. Het leidde tot
toren- en partijverlies, 2-2. Hans had
mede door de late binnenkomst last
van tijdnood. Anders was hem de kans
op damewinst zeker niet ontgaan. Met
remise toch nog een half puntje. Dat
kwam er ook bij Crelis. Een gelijkstaand eindspel met ieder een loper en
toren en twee pionnen. Gerard weerde
zich dapper tegen zijn sterke tegenstander. Hij offerde twee stukken,
maar op zeker moment resulteerde er
een eindspel met een stuk achter
tegen een pluspion. Dat eindspel was
niet te houden. Tussenstand nu dus
4-3. Ad was als laatste bezig. In een
kansrijke stelling had hij twee verbonden vrijpionnen op c2 en b3 met loper
en toren tegen twee torens. Toen hij de
pionnen verspeelde werd het eindspel
op de andere vleugel beslist en bleken
toren en pion sterker dan de loper.
Geen 4-4 dus maar 5-3 voor Overschie.
De enige nederlaag na een sterk seizoen. (Rien/Aad)
5
- 3

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

Gerard vd Wouden
Hans Lodeweges
Henk-Jan Evengroen
Crelis Molenaar
Jan Evengroen
Ad de Veld
Rien Duine
Leen Boonstra

1
½
0
½
0
1
1
1

verlies in slotwedstrijd tegen
overschie 2

Daniël Gavrilov
Niels van Diejen
Hans Doornheim
Gijs van Dongen
Fokke Lindeboom
Sam van Dongen
Serge Erdtsieck
David van der Vloed

1683
1809
1835
1685
1787
1725
1672

-

18

1699
1871
2157
1766
2097
1699
1674
1631

-

0
½
1
½
1
0
0
0
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eindstand 1e klasse A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De IJssel 1
Nieuwerkerk a/d IJssel 1
Overschie 2
SOF/DZP 1
Dordrecht 3
SO Rotterdam 1
Barendr/IJsselmonde 1
HZP Schiedam 1

rating
1883
1836
1737
1836
1777
1860
1904
1827

mp
12
10
8
8
6
5
5
2

AP
==
7
7
7
6
5
6
2
3
3
3
3
2
2

SC
===
6½
5½
4
3½
3
3
2
1½
1½
1½
1
0
0

bp
33
30
29
28
27
27
25½
24½

1
x
2
5
3½
2½
3½
3
3½

2
6
x
2½
3
4
3½
4
3

3
3
5½
x
4½
2½
4½
3½
3½

4
4½
5
3½
x
6½
3½
1½
3½

5
5½
4
5½
1½
x
4
3½
5

6
4½
4½
3½
4½
4
x
5
3

7
5
4
4½
6½
4½
3
x
3

8
4½
5
4½
4½
3
5
5
x

individuele resultaten

1. Jan Evengroen
2. Henk-Jan Evengroen
3. Hans Lodeweges
4. Frank Visser
5. Crelis Molenaar
6. Ad de Veld
7. Frank vd Pavoordt
8. Léon Jacobse
9. Pim te Lintelo
10. Justin Jacobse
11. Leen Boonstra
12. Gerard vd Wouden
13. Rien Duine

BRD
===
2.3
1.6
6.0
3.8
5.8
6.5
7.0
3.0
3.3
5.0
8.0
2.5
7.5

RaTg
====
1888
1896
1758
1866
1836
1739
1720
1895
1890
1840
1740
1912
1776

TPR
====
2306
2122
1809
1926
1908
1739
2520
1895
1890
1840
1617
1112
976

Eenmaal eerder bereikte De IJssel de hoogste RSB-klasse. Toen besliste de laatste competitieronde over de titel en
promotie. Het ging tussen drie teams met onderling slechts enkele bordpunten verschil, Messemaker 1847 2 met 31½,
De IJssel met 31 en Nieuwerkerk a/d IJssel met 27½. Op 31 maart 2003 speelden De IJssel en Nieuwerkerk in Moordrecht tegen elkaar en in Gouda was WSV de tegenstander van Messemaker 2. Vanuit beide locaties gaven ‘spionnen’
de tussenstanden door. In IJsselschaak 58 daarover: ‘Het leidde tot druk gsm verkeer dat met het vorderen van de wedstrijd toenam. Van elkaars gesprekken mocht uiteraard geen kennis worden genomen, zodat bellenden zich zelfs af en
toe verschansten in de materiaalruimte en het toilet.’ De wedstrijd kende een voor De IJssel gunstig verloop in tegenstelling tot Messemaker dat stuitte op forse Waddinxveense tegenstand. De voorsprong bij De IJssel liep op tot 4-2 en het
bericht dat Messemaker met 1-4 achter stond betekende dat een enkele remise voldoende was voor het kampioenschap.
Met een vervolgens door Pim te Lintelo aangeboden en door zijn tegenstander aangenomen remise werd dat een feit.

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

De IJssel 1
Jan Evengroen
Theo van Herk
Hans Lodeweges
Frank Visser
René Ordelman
Pim te Lintelo
Jeroen Eijgelaar
Ronald Mandersloot

1894
2052
2005
1884
1889
1919
1819
1783
1800

-

Nieuwerkerk ad IJ. 1
Gerard Nieuwenkamp
Edo Pouwelse
Gosse Romkes
Hans Ranft
Cees Klein
Henk Vis
Wilfried Graveland
Johan de Koning

1860
1995
1835
1925
1877
1814
1791
1851
1795

4½
1
0
0
1
0
½
1
1

-

3½
0
1
1
0
1
½
0
0

Het promotieklasse avontuur duurde drie seizoenen. In 2003/04 werd met een vierde plaats op het nippertje de promotie
naar de landelijke competitie werd gemist. Een seizoen later was een zesde plaats nog net genoeg voor handhaving. Dat
was een jaar later niet het geval. Ondanks zes matchpunten betekende de zevende plaats weer terug naar de 1e klasse.
(Aad)
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25 vragen aan…crelis molenaar
Geboren ?
- 13 maart 1950
Voor welk beroep ben je opgeleid, en welk beroep oefende je uit ?
- Nadat ik in 1968 mijn HBS-B diploma heb gehaald, had ik absoluut geen idee
over hoe het verder moest. Na allerlei baantjes te hebben gehad, heb ik uiteindelijk de laatste 30 jaar van mijn werkzame leven tot aan mijn pensioen als
werkplaatstimmerman in een timmerfabriek gewerkt.
Van wie heb je schaken geleerd ? Hoe oud was je ?
- Van een klasgenoot op de HBS. Ik zal toen 13 zijn geweest.
Wat is je beste karaktereigenschap ?
- Deze vraag vind ik te persoonlijk.
En je slechtste ?
- Deze ook.
De beste film ?
- The Matrix
Favoriete acteur of actrice ?
- Heb ik niet.
Favoriete schrijver ?
- Heb ik ook niet. Maar ik lees hoofdzakelijk thrillers van Scandinavische schrijvers.
Favoriete kunstenaar ?
- Kunst kan mij niet boeien. Het is duidelijk: ik ben een cultuurbarbaar.
Wie is je favoriete schaker aller tijden ?
- De partijen van grootmeesters en wereldkampioenen gaan mij boven de pet, maar een boek van Donner staat mij nog
wel bij: De Koning. Dat vond ik erg grappig.
Voor welk tv-programma blijf je thuis ?
- Geen enkel.
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaakstudie ?
- Ik speel een beetje met mijn schaakcomputer, maar dat kun je geen studie noemen.
Wat is je favoriete schaakboek ?
- “Wereld van de schaakopening” van Paul van der Sterren.
Ajax of Feijenoord ?? of toch Volendam !
- Van voetbal weet ik alleen dat het bestaat. ( Is niet van mijzelf. Dat heb ik drs. P. ooit een keer horen zeggen.)
Op welke partij stem je ?
- Ik houd mij verre van politiek. Stemmen doe ik niet.
Naar welke muziek luister je het liefst ?
- Pink Floyd en popmuziek uit de jaren 60,70.
Welke sport beoefen je naast schaken ?
- Fitness.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije tijd ?
- Wandelen, fietsen.
Welke krant lees je serieus ?
- Ik lees geen kranten.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij ?
- Toen was ik al in de 30. De spelregels kende ik vanaf mijn 13e, maar op mijn 30ste ging ik voor het eerst naar de toen
net opgerichte schaakclub in Volendam. In die tijd kwam ik ook voor het eerst in aanraking met schaakboeken en
schaaktheorie. Ik heb bij Volendam aanvankelijk geschaakt van 1980 tot 1992, en ben in die tijd 3 x clubkampioen geworden. Aan serieuze toernooien deed ik niet mee, dus een rating had ik niet. In 1992 kon ik het nachtje slecht slapen na
de schaakavond niet meer combineren met het zware werk in de timmerfabriek en ben ik gestopt met schaken. Pas in
2011, toen ik met pensioen was, ben ik weer lid geworden van de schaakclub in Volendam, maar toen kon ik geen potten
meer breken. Vanaf toen eindigde ik gemiddeld op de 10e plaats in de clubcompetitie.
Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt ?
- Ik zou het niet weten. Het stelt in ieder geval niets voor.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig ?
- Ik ben wat ze tegenwoordig “buitenkerkelijk religieus” noemen.
Wat is je favoriete vakantieland ?
- Oostenrijk
Wat eet je het liefst ?
- Pasta’s en rijstgerechten. (Vegetarisch. Ik ben sinds 1973 strikt vegetariër.)
Wat drink je het liefst ?
- Ik ben ook geheelonthouder sinds 1973, dus water of een glaasje fris.
Wat mis je op de club ?
- Wat meer leden.
(Frank)
20
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frank van de pavoordt over: 200 maal
voor “de ijssel’’ in de rsb 1988-2018 (1)
Op maandag 10 december 2018
speelde ik tegen Marcel den Boer van
sv Dordrecht voor de viertallencompetitie mijn 200e RSB-wedstrijd voor De
IJssel (de 20 RSB-bekerwedstrijden
niet meegerekend ).
Het moet ergens in begin oktober 1988
geweest zijn dat Leen Boonstra mij op
mijn werk benaderde met de vraag of
ik voor de IJssel in de RSB wilden
komen spelen. Met Leen speelden ik
vaak op donderdagavonden in koffiehuis ’’ Borsalino’’ te Gouda. Omdat hij
wist dat ik geen lid meer van Messemaker was (lid van 1978-1987) probeerden hij mij over te halen. Met
succes blijkt na 30 jaar!
De eerste wedstrijd op 21 oktober voor
IJssel 1 was uit bij Charlois-Europoort
6 , van deze wedstrijd kan ik met niet
veel meer herinneren, als nieuweling
en vreemde eend mocht ik op bord 8
spelen tegen A.G.M.Moerland een regelmatige overwinning ook het team
ging met winst naar huis (2½ - 5½ ) .
Uit clubblad IJsselschaak: jaargang
88/89 nr. 2: ‘Maar de voor De IJssel
debuterende Frank van de Pavoordt
bracht de stand weer in evenwicht. In
een op het eerste gezicht remise
ogend eindspel veroverde hij door
nauwkeurig spel het volle punt’ schreef
teamleider Mick. Het team van 1988
bestand uit de volgende spelers Jan
Evengroen, mede debutant René Ordelman, Aad en Mick van de Berg,
Leen Boonstra, Ronald Mandersloot
en Ad Multem. Topscoorders dat seizoen Mick en Leen met 5½ uit 7, zelf
haalden ik 5 uit 6. Promotie naar de 1e
klasse was toen een grote prestatie,
was nog niet eerder gelukt.
Schaakpartijen bestaan vaak uit blunders, openingsfouten, valletjes, gemiste kansen, eindspelletje, etc, etc.

Hierbij een aantal momenten uit 30
jaar RSB geschiedenis.
Het eerste fragment komt uit de hierboven genoemde partij:
Wit: A.G.M. Moerland
Zwart: Frank vd Pavoordt

Zwart heeft zojuist met 10…Td8 een
mindere zet gedaan (Pbd7) en wit
komt direct met 11.Pf7: Kf7: 12.Le6:
Le6?? en direct uit. Met 12…..Kg6 is
het na 13. Lf5: Df5: 14.De7: Te8 nog
een partij. Er volgden nog 13.De6:+
Kg6 14.Te5 Dc7 15.Tg5+ en opgeven.

de 8-0 wedstrijd:
Op 1oktober1993 speelden we met De
IJssel 1 tegen CSV 5. Het werd een
weinig voorkomende 8-0 zege.
Wit: J. Benningshof
Zwart Frank vd Pavoordt

Wit heeft zojuist 36.Kd3-c3? gespeeld
en zoals Mick in zijn verslag al aangaf
was het een remise ogend eindspel.
Nu profiteert zwart direct met 36 …h4!
37. gh4: gh4: 38.Kd2 Kf4 39.Ke2
Ph5 ?! (c4) 40.Pd3+ Kg3 41.Pf2 c4
en zwart won na nog enkele zetten.

kortsluiting:
Wit: R. Burgerhout
Zwart: Frank vd Pavoordt
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Na 20 zetten had ik een lopereindspel
met een pluspion. Het vervolg moet
secuur gespeeld worden en op de 60e
zet is het dan eindelijk zover. Stelling
na de 57….Ke3: Het gaat verder met
58. Lc6 Kd4 (Lc6: pat) 59.La4 e3
60.Lb3: (opnieuw, nemen op b3 is pat)
60...e2 en opgegeven. (Frank)
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promotie de ijssel 2 dichtbij
Op het moment van schrijven is De
IJssel 2 nog niet voor honderd procent
zeker van de tweede plaats in klasse
3C en terugkeer naar de 2e klasse van
de RSB. De kansen op het kampioenschap werden verspeeld in de verloren
wedstrijd tegen concurrent Moerkapelle 2. De strijd om plaats twee gaat
tussen Messemaker 1847 2 en De IJssel 2. In de onderlinge wedstrijd werden de winstkansen niet benut en
eindigde het in een gelijkspel. De Gouwenaren hebben in hun laatste wedstrijd tegen kampioen Moerkapelle 2
meer dan zes bordpunten nodig om
alsnog De IJssel te passeren. Hieronder de resultaten van de tweede competitiehelft.

winst ondanks moedig verzet
van en in capelle
Tegenstander voor De IJssel 2 in de
vierde RSB-ronde op 1 februari was
CSV 4, de nummer laatst in de 3e
klasse C. Desondanks bleek het geen
´makkie´, het voor een groot deel uit
junioren bestaande team bood verassend goed tegenstand.
Al redelijk snel kwam De IJssel op 0-1
door winst van Aad (vdM). Na kwali-

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

teitswinst en met een kansrijk eindspel
binnen bereik verspeelde zijn tegenstander onnodig nog een stuk en was
het vervolgens snel gedaan. Op de
meeste andere borden was er toen
nog volop strijd en weinig voordeel
voor De IJssel. Zeker niet bij Leen. Die
had in vlot tempo een pionneneindspel
op het bord met elk een loper van gelijke kleur. Meer dan remise leek hij
niet te hebben, maar na een ruil van
de loper door zijn tegenstander voor
drie pionnen zat zelfs dat er niet meer
in, 1-1. Ook Rien stuitte op forse tegenstand. Een kansrijke aanval werd
gepareerd met een tegenaanval en
vervolgens werd de partij afgesloten
met een puntendeling. Die kwam er
ook op het bord bij Gerard. Die had in
de beginfase een kansrijke winstmogelijkheid gemist en moest vervolgens
behoorlijk aan de bak om nog een
halfje binnen te halen. Dat lukte hem
op het nippertje, 2-2. Vervolgens winst
voor Frank. In een lang niet gemakkelijk eindspel wist hij dankzij zijn evaring
zijn tegenstander af te troeven. Winst
van Aad (vdB) bracht de stand op 2-4.
Die had wel stellingvoordeel maar nog
geen duidelijke winstkansen toen hij

CSV 4

1382 -

De IJssel 2

Sina Mohebbinezhad
Robbert Ritsma
Tim Tian
Marco Tjepkema
Eduard Hartog
Hans Hsiao
Ard van der Marel
Tijn Hoogendam

1593 1512 1445 978 -

Frank vd Pavoordt
1799
Gerard vd Wouden
1699
Leen Boonstra
1631
Rien Duine
1674
Menno van Dijk
1556
Sjaak in ´t Veld
1525
Aad vd Berg
1470
Aad vd Meer
1454
enkele minuten. Het werd 1-1 door
winst van Frank. Zijn aanvallende acties leverde niet alleen een kwaliteit op
maar leidde vervolgens direct tot zo
veel meer voordeel dat zijn tegenstander het voor gezien hield. Verlies van
Sjaak bracht Moerkapelle weer op
voordeel. Ook hier ging het vlot. Er
werd veel afgeruild en al ras stond een
eindspel met lopers van ongelijke kleur
op het bord. Maar wel een pion meer
aan Moerkapelse zijde en dat werden
er meer, niet meer te houden. Winst
van Aad betekende weer gelijk, 2-2.
Een slechte voortzetting van zijn tegenstander leidde direct tot een doorslaande mataanval. Gezien de
stellingen bij de resterende partijen
leek een mogelijk gelijkspel toen het
hoogst haalbare. Zover kwam het echter niet. Bij Leen stond een eindspel op

afgetroefd door moerkapelle 2
Na viermaal winst leed De IJssel 2
tegen een sterk spelend Moerkapelle 2
op 18 februari in eigen huis de eerste
nederlaag van dit schaakseizoen.
Meer dan een tweede plaats lijkt er nu
niet meer in te zitten, maar ook het na
vier ronden eveneens nog ongeslagen
Messemaker 1847 2 behoort nog tot
de kandidaten voor de eerste twee
plaatsen.
Gerard werd het eerste slachtoffer van
de Moerkapelse dadendrang. Met een
bliksemoffensief dacht hij zijn bijna
driehonderd ratingpunten hoger ingeschaalde tegenstander te kunnen verrassen. Die nam daar echter de tijd
voor, rekende beter en hield nadat de
aanval was afgeslagen een stuk over.
Tijd om op te geven voor Gerard, het
tijdverbruik op zijn klok bedroeg amper

1601

22

een complete toren cadeau kreeg. Het
winnende halfje werd binnengehaald
door Sjaak. Die leek aanvankelijk met
vroegtijdige materiaalwinst op weg
naar een gemakkelijke zege. Het ging
echter helemaal mis toen hij door een
gemiste tegenactie ernstig in de problemen kwam. Zijn enige voordeel was
de tijdnood van zijn tegenstander. Die
bood om die reden met nog twee minuten op de klok met een toren voor
remise aan. De winst was er overigens
normaal gesproken toch wel gekomen.
Menno had al vroeg een kwaliteit plus
pion veroverd en dat voordeel betaalde zich uit in de slotfase met een
torenoffer en onvermijdbaar mat. (Aad)
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0
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½ - ½
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0
- 1
½ - ½
0
- 1
0
- 1
het bord dat hem wel kansen leek te
bieden, maar de tegenkansen waren
minstens zo gevaarlijk. En zelfs fataal
toen hij een plotseling opduikend mat
over het hoofd zag. Bij Mick leek meer
dan remise er niet in te zitten, dat aanbod werd geweigerd. Met twee opmarcherende verbonden vrijpionnen
stegen zijn kansen. De winst was echter problematisch (bleek ook achteraf)
en een remiseaanbod van de tegenpartij werd vervolgens aangenomen.
Rien was inmiddels in de voor hem gebruikelijke tijdnood. Zonder duidelijke
kansen werd het echter hopeloos en
ging het van kwaad naar erger. Ook bij
Menno ging het mis. Ernstige matdreigingen had hij lang kunnen pareren,
maar die resulteerden uiteindelijk wel
in stukverlies en dat bleek beslissend.
(Aad)
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De IJssel 2

1632 -

Moerkapelle 2

Gerard vd Wouden
Menno van Dijk
Mick vd Berg
Frank vd Pavoordt
Rien Duine
Sjaak in ´t Veld
Leen Boonstra
Aad vd Berg

1699
1556
1706
1799
1674
1525
1631
1470

Boudewijn Wennemars
1976
Christiaan Noorland
1693
Dirk Molenaar
1532
Ron Droog
1717
Martijn Vroegindeweij
1564
Kevin Bakker
1629
Hans Geerling
1588
Remco de Zwart
1493
staan. Toen zijn tegenstander verzuimde een stuk te winnen en remise
aanbood, accepteerde Mick dat. Ook
remise bij Leen na fikse afruil zagen
beide heren geen kansen zonder risico. Sjaak had een sterke loper. Toen
hij ook nog met zijn torens op de zevende rij kon komen en de koning bij
die torens weghield door een loperzet
werd het mat op de onderste rij. Rien
stond ondertussen huizenhoog gewonnen. Twee verbonden vrijpionnen in
het centrum voor en minimaal stukwinst met aanval op de dame en een
stuk. Hij kreeg nog een schaakje met
een loper en sloeg die met de dame in
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½ - ½
1
- 0
0
- 1
0
- 1
0
- 1
1
- 0
plaats van zijn koning opzij te zetten.
Daarmee vergat hij de dekking op g7
en ging daar mat in één. Tussenstand
dus 3-3. Menno was al vroeg een pion
achter gekomen. In het eindspel met
dame en loper wist zijn tegenstander
optimaal te profiteren van de verbrokkelde pionnenstelling. Het gelijke spel
hing nu af van Frank. Hij had een paar
sterke centrumpionnen. In een sterk
gespeeld eindspel met torens en een
stuk werd de tegenstander uitgeteld.
Einduitslag 4-4. Jammer er had meer
ingezeten. (Rien)

-

winstkansen tegen messemaker
1847 2 niet benut
Maandag 18 maart trok De IJssel 2
naar denksportcentrum De Hoog in
Gouda voor de voorlaatste RSB wedstrijd tegen Messemaker. De Gouwenaren en De IJssel stonden samen op
de tweede plaats met een bordpunt
voorsprong voor De IJssel.
Gerard ging weer voortvarend te werk
en veroverde een paar pionnen. In het
toreneindspel maakte hij dat bekwaam
af. Aad zette met een foute loperzet
zijn eigen toren vast. De tegenstander
haalde wat pionnen op en de stand
was 1-1. Mick kwam moeizaam te

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

1649

2½ -

5½

Messemaker 1847 2
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De IJssel 2
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Zoran Zekusic
Albert-Jan Wagensveld
Wibo Bourguignon
Minas Avedissian
Annie Jong de, -Meijer
Eelko de Groot
Hans van Offeren
Edgar Reibel

1672
1593
1614
1535
1445
1533
1452
1496

Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Leen Boonstra
Rien Duine
Menno van Dijk
Sjaak in ´t Veld
Aad vd Meer

1799
1699
1706
1631
1674
1556
1525
1454
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na winst tegen HIA 2 dicht bij
promotie
Er moest gewonnen worden tegen
Hendrik Ido Ambacht 2 op 9 april. Het
verschil met concurrent Messemaker
1847 2 was vooraf slechts een enkel
bordpunt. De Gouwenaren moeten in
hun laatste wedstrijd tegen kampioen
Moerkapelle 2 het resultaat van De
IJssel overtreffen om promotie naar de
2e klasse te verhinderen.
De wedstrijd begon goed. Nog binnen
het uur haalde Menno het eerste punt
binnen. Hij overklaste zijn tegenstander die tevergeefs met kunst en vliegwerk het aanvalsgeweld de baas
probeerde te blijven. Niet veel later
zag ook Rien goed aanvalswerk bekroond met stukwinst en stond De IJssel met 2-0 voor. Er leken daarna
volop kansen voor meer met plusstellingen voor Aad, Leen en Mick. Die

-

kansen waren er niet bij Frank. Een
ogenschijnlijk gelijkstaand toreneindspel werd remise gegeven. Dat was
ook het resultaat aan het laatste bord
bij Frans. Kennelijk waren beiden
daarmee tevreden, er leek hier nog
veel mogelijk. Remise vervolgens
eveneens bij Aad. Die had, zo bleek
later, enkele goede winstkansen niet
benut, en was zelfs een pion achter
gekomen. Na afruil resteerde een
eindspel met voor elk een paard met
lopers van ongelijke kleur en
(dubbel)pion extra voor zijn tegenstander. Het remiseaanbod werd door zijn
tegenstander aangenomen. Een volgende puntendeling daarna bij Mick.
Die ging voor de winst maar zag na
een misrekening een koningsaanval
stranden. Ondanks diens betere kansen werd zijn remiseaanbod mede wegens nog weinig tijd op de klok door
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zijn tegenstander aangenomen. Stand
4-2. Leen had al vroeg een stuk gewonnen maar daar had zijn tegenstander wel een paar pionnen compensatie
voor. Het mondde uit in een eindspel
met naast pionnen elk nog een dame
en Leen ook nog een loper. Leen ging
lang voor het volle punt maar dat lukte
hem niet, ook hier een halfje. De laatste die toen nog strijd leverde was Gerard. De bedenktijd die hij in zijn
eerdere partijen niet gebruikte wilde hij
kennelijk benutten. Het eindspel met
lopers van ongelijke kleur was echter
na afruil van de dames voor beide partijen niet meer te winnen.
Messemaker heeft in de laatste wedstrijd op 12/4 meer dan zes bordpunten nodig om de promotie van De
IJssel 2 te verhinderen. (Aad)
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De IJssel 2
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H.I. Ambacht 2
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Frank vd Pavoordt
Gerard vd Wouden
Mick vd Berg
Rien Duine
Leen Boonstra
Menno van Dijk
Aad vd Berg
Frans Dubois

1799
1699
1706
1674
1631
1556
1470
1376

Gerrit de Graaf
Eelco Vanlerberghe
Rocky vd Werff
Roel Pruysen
Piet de Jonge
Saro Giragousian
Jan Hauwert
Hans Hameetman
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1534
1385
1663
1275
1367
1285
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stand klasse 3c na de zesde ronde:
1
2
3
4
5
6
7
8

Moerkapelle 2
De IJssel 1
Messemaker 1847 2
Overschie 3
SOF/DZP 2
H.I.Ambacht 2
Sliedrecht 4
CSV 4

mp
12
9
9
8
4
3
3
0

bp
32½
28
27
28½
22½
20½
17½
15½

1
x
2½
.
2½
2½
2
3½
2½

2
5½
x
4
3½
2½
.
2
2½

3
.
4
x
4½
3½
3½
3
2½

4
5½
4½
3½
x
.
2
½
3½

5
5½
5½
4½
.
x
2½
4½
3

jeugdschaak
Jeugdkampioen Nick is een klasse apart bij het jeugdschaak en gaat ongetwijfeld
zijn titel prolongeren. David is nog steeds nummer twee en Luna nummer drie.
De stand na ronde 24:
prt
w
r
v
score
==
==
==
==
====
1. Nick McPherson
16
14
1
1
524.0
2. David Knoop
24
12
4
8
308.0
3. Luna Twigt
22
11
1
10
270.7
4. Eva Krabbendam
22
10
2
10
250.0
5. Ruben van Koeverden
12
5
0
7
194.0
6. Gijs van Tilburg
8
0
0
0
76.0
Naast de competitie werd er bijgeleerd in de speciale schaaktrainingen door Gerard van der Wouden en Ad de Veld.
Behalve de schaakvereniging staat het schaken ook op andere plaatsen in de belangstelling. Zoals bij IJsselkids Kinderopvang. De schaakactiviteiten daar zijn onderdeel van het themajaar Body & Brains van de SWKGroep (Samen de Wereld
Kleuren). De denksport sluit hier goed bij aan, vinden zij, want als iets een groot
positief effect heeft op het brein, is het schaken. Je leert namelijk vooruit te denken en je nieuwe situaties voor te stellen. Elke spelsituatie is een uitdaging! Daarnaast is een gezonde body ook goed voor je brein. Bewegen zorgt er voor dat je
geheugen verbetert en je jezelf beter concentreert. Dat geldt voor zowel kinderen
als volwassenen.
Eva Krabbendam was hier ook van de partij. In het Toernooi van Meesterzetten
haalde zij de finale.
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scheiding landelijke en regionale
competitie verhoogt competitiedeelname
Dit schaakseizoen kunnen clubs met
hun teams zowel aan de landelijke als
aan de regionale competitie deelnemen zonder dat dit consequenties
heeft voor de samenstelling van de
teams. Teamleden mogen voor de club
waar zij lid van zijn in beide competities uitkomen. Eenzelfde regeling als
bij de RSB al voor de acht- en viertallencompetitie. Wie veel wil spelen
krijgt daarvoor dus ruime gelegenheid.
De landelijke competitie is uitgebreid
met een 4e, 5e en 6e klasse met in totaal 208 teams. De KNSB-competitie
telde al vier klassen met 150 teams.
De deelname is nu dus meer dan verdubbeld, 358 teams. Het RSB-aandeel
in de landelijke competitie bedroeg
vorig seizoen 14 teams van 10 vereni-

Ashtapada
Barendrecht/IJsselmonde
Capelse S.V.
Charlois/Europoort
Dordrecht
3-Torens
Erasmus
Fianchetto
H.I. Ambacht
Het Houten Paard
Hoeksche Waard
HZP Schiedam
Krimpen a/d IJssel
Maassluis
Messemaker 1847
Moerkapelle
Nieuwerkerk a/d IJssel
Onesimus
Overschie
PASCAL
De Pionier
Ridderkerk
Rokado
R.S.R. Ivoren Toren
Shah Mata
Sliedrecht
SOF/DZP
S.O. Rotterdam
Spijkenisse
De Willige Dame
WSV
De IJssel
Totaal

gingen. Charlois Europoort,Messemaker 1847, RSR Ivoren Toren en Sliedrecht deden elk met twee teams mee
en CSV, Dordrecht, Krimpen a/d IJssel, Rokado, SO Rotterdam en Spijkenisse met elk één team. Dit nieuwe
seizoen zijn dit 26 teams van 15 verenigingen. Een extra team voor Charlois Europoort, CSV, Dordrecht en
Krimpen a/d IJssel en voorts Overschie en Spijkenisse met elk twee
teams en Erasmus, Fianchetto, Onesimus en Shah Mata met één team.
Vooraf was de vrees, vooral bij de
competitieleider van de RSB, dat deze
deelname aan de landelijke competitie
nadelige consequenties zou hebben
voor de RSB-competitie. Dat viel reuze
mee met slechts drie teams minder in

de achttallencompetitie, van 78 naar
75. Met maar een team minder bleef
ook de deelname aan in de viertallencompetitie vrijwel gelijk. Dordrecht is
met zes achttallen en vier viertallen de
vereniging met de hoogste deelname
in de RSB-competitie, zelfs drie teams
meer dan vorig seizoen. Erasmus en
Spijkenisse zijn op afstand nummer
twee en drie. Barendrecht/IJsselmonde, CSV en Sliedrecht doen mee
met vier teams bij de achttallen, maar
doen niet mee bij de viertallen. Hieronder een overzicht van de deelname
per RSB-vereniging aan de landelijke
en regionale competitie in het huidige
en voorgaande seizoen. (Aad)
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0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
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2
0
1
1
0
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1
4
4
2
5
2
4
4
2
1
2
2
3
1
2
2
2
2
4
3
2
1
0
2
3
3
3
2
3
2
3
2

1
1
0
3
2
3
2
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
2
0
0
3
1
0
0
0
5
1
0
2

2
5
5
7
8
5
6
5
3
1
2
2
5
2
5
3
3
3
4
4
4
1
1
7
4
5
3
3
9
3
3
4

0
0
2
3
2
0
1
1
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
2
0
0
0
1
2
1
2
0
1
3
0
0
0

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

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

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

14

78

35

127

26

75

34

135

K=Landelijke KNSB competitie, A=Achttallencompetitie, V=Viertallencompetitie.

25

IJsselschaak 122

uit de media
Na de vierde ronde van het Tata
Steel toernooi had Magnus Carlsen
een record gevestigd: 21 remises in
klassieke partijen achter elkaar. Een
snelle duik in de schaakgeschiedenis
leerde dat het op hoog niveau nog
nooit eerder was voorgekomen. De
vorige recordhouder was Anish Giri,
die er twintig achter elkaar had gespeeld. Bij Carlsen kwam het natuurlijk vooral door de WK-match tegen
Caruana. Het was natuurlijk weer
een aanleiding voor Giri om Carlsen
op Twitter te plagen. Ze doen dat al
jaren met elkaar, als speelse kleine
katjes. Het is een trend onder jonge
topspelers, die goedmoedige beledigingen.
Vroeger kon het harder toegaan. De
Russische wereldkampioen Alexander Aljechin schreef in zijn beruchte
serie antisemitische artikelen van
1941 dat zijn rivaal Aaron Nimzowitsch eens tegen hem had gezegd:
„Als ik Slavisch zeg, zeg ik slaaf”, en
dat hij toen slagvaardig had geantwoord: „En wie Jood zegt, hoeft daar
niets aan toe te voegen.” Vergeleken
daarmee zijn de moderne topspelers
aaibare knuffeldiertjes. (Hans Ree,
NRC 19/1)
Afgelopen weekend (19/1) togen
schaakliefhebbers massaal naar het
Tata Steel Chess Tournament in Wijk
aan Zee. Er was geen parkeervak
meer vrij, de bussen waren propvol
en op de Dorpsweide stonden meer
dan 400 auto's geparkeerd. In totaal
waren er zo'n 5000 bezoekers. Die
namen natuurlijk een kijkje bij de
grootmeesters. Dat leidde er zelfs
toe dat er een wachtrij ontstond voor
de deur van de speelzaal in De Moriaan. Ook de vele kinderactiviteiten
tijdens het Tata Steel Chess Festival
weekend waren drukbezocht, van
schaakles en schaakwedstrijden tot
judo of schaatsen op een kunstbaantje op het Julianaplein. Veel kinderen
probeerden ook even een handtekening te scoren of een selfie te maken
met een van de grootmeesters na afloop van de partijen. Burgemeester
Martijn Smit van Beverwijk opende
op zondag de ronde met de traditionele gongslag. (Nieuwsblad IJmuiden.nl, 22/1)

Het live-commentaar dat gegeven
wordt bij de wedstrijden van de Masters is zeer populair. Talrijke oudschakers analyseren de zetten en
betrekken het publiek hierbij. Daarom
is het jammer dat het dit jaar in café
De Zon gegeven wordt en niet in Heliomare. Deze zaal is gewoon te klein
en vooral in het weekend moesten er
talrijke toehoorders teleurgesteld
worden. Het is te hopen dat het volgend jaar weer in een grotere ruimte
gegeven wordt. Door deze switch
moesten ook de amateurs die vorig
jaar in De Zon hun wedstrijden speelden uitwijken naar een andere plek,
want de Moriaan is niet groot genoeg
voor iedereen. Deze ruimte werd gevonden in hotel Het Hoge Duin. Een
prachtig locatie, maar de meeste die
daar ingedeeld waren vonden dit
jammer. De Zon en de Moriaan liggen naast elkaar, dus konden schakers tijdens hun eigen partij, én de
grootmeesters in de gaten houden,
én even kijken bij spelende familie of
vrienden. Naar het hotel is teveel tijdverlies. Er zijn amateurs geweest die
daarom besloten zich niet in te schrijven.(Nieuwsblad IJmuiden.nl, 23/1)
Opvallend is het grote aantal kuchjes
en hoest- en niespartijen. Sporthal
De Moriaan die tot een schitterende
schaaktempel is omgetoverd, blijkt
een broeinest van virussen en bacteriën te zijn, dat zijn weerga niet kent.
Al na één ronde blijkt dat sommige
deelnemers zijn afgehaakt omdat ze
ziek zijn geworden. En daar blijft het
niet bij. Waar er nog lange wachtrijen
stonden bij de registratie van alle
deelnemers – wie wil hier nou niet
meedoen? – blijkt dat in diverse
groepen lege plekken tevoorschijn
komen. Eigenlijk jammer dat er geen
beroep meer gedaan kan worden op
de reservelijst. Want die was er ook,
maar die mensen zijn op de eerste
speeldag helaas al teleurgesteld afgedropen. In de wandelgangen kan
men horen dat buikvirussen en ander
gemeen spul zijn tol heeft geëist.
Soms laat een deelnemer zich een
paar dagen niet zien om daarna weer
vrolijk verder te spelen. Zo kan het
natuurlijk ook, maar is dat dan geen
competitievervalsing? Dat zal de
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meeste worst wezen, als er maar geschaakt kan worden. (Herman Grooten, Schaaksite.nl 30/1)
‘Blafhoest treft Wijk aan Zee’ meldde
de website oudzuylenutrecht.nl op
25/1. Wat was er aan de hand? Door
een blafhoestepidemie hebben meer
dan vijftig deelnemers het toernooi
voortijdig moeten staken. “Dagelijks
urenlang wachten op koude, winderige stations in combinatie met ongegeneerd blaffende schakers is ook
mij uiteindelijk fataal geworden. Ik
ben gesneuveld met een forse griep
inclusief blafhoest.”, meldde een
deelnemer. We zullen maar denken:
blaffende schakers bijten niet.
‘Jeroen Eijgelaar uit Bergambacht
hield een dagboek bij en rekende na
afloop voor dat hij in negen dagen
zo’n 1750 kilometer met de auto aflegt en een slordige 400 euro aan
benzine, maaltijden en drankjes kwijt
is’, aldus meldde Pieter van der Laan
in het AD Groene Hart van 29/1 over
de prestaties van deelnemers uit de
regio aan de tienkampen in Wijk aan
Zee.
De Russische oud-wereldkampioen
Vladimir Kramnik neemt afscheid van
het professionele schaken. Hij
maakte zijn besluit bekend in Den
Haag bij het Torentje Schaak Simultaan tegen parlementariërs en journalisten, de traditionele afsluiting van
het Tata Steel Chess.
De 43-jarige Kramnik onttroonde in
2000 zijn landgenoot Gary Kasparov
als wereldkampioen, in 2007 raakte
hij de titel kwijt aan de Indiër Viswanathan Anand. Hij heeft vrijwel alle
grote toptoernooien gewonnen, inclusief Wijk aan Zee in 1998. Dit jaar
eindigde Kramnik als veertiende en
laatste; hij verloor van onder anderen
Anish Giri.
,,Mijn schaakcarrière was een geweldige ervaring en ik ben erg dankbaar
voor wat de schaaksport mij heeft
gebracht. Het was soms moeilijk,
soms meer succesvol dan ik ooit had
kunnen dromen, maar het was zonder meer een weergaloze menselijke
ervaring voor mij'', aldus de Russische grootmeester. (Dagblad van het
Noorden, 20/1)
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Koert Wijnands, de voorzitter van
Schaakvereniging Oostflakkee (SOF)
doet op hun website regelmatig verslag van de clubavond. Op 16 februari meldde hij: ‘Nee, deze week
geen verslag. Mijn tegenstander
presteerde het om mij in zijn openingsvalletje te laten lopen en ik gaf
op na zes zetten. De klokken stonden nog op 1.29. Allebei. Ik heb nog
even wat gedronken (mijn vijf euro
moest nog op) en ben verdrietig naar
huis gegaan. Ik heb nog wel wat
troost gevonden aan een oud verslag
dat ik ooit las. Met de analoge klokken speelden ze vroeger in de KNSB
twee uur. Men zette dan de wijzers
op een minuut vóór zodat na die minuut de vlag viel en de twee uur echt
inging. Een van de spelers (dus in de
KNSB en niet de eerste de beste
koekenbakker) zag kans om op te
moeten geven voor de vlag na een
minuut viel. Een hele troost voor mij.
Hein Donner schreef al eens dat het
doel van het schaken is om je tegenstander huilend naar huis te laten
gaan. Het was mijn tegenstander
bijna gelukt.’.
Voor welke toekomst zou u kiezen?,
was de vraag van Hans Meijer in zijn
column op de website van Promotie
uit Zoetermeer (30/1). Dit naar aanleiding van de deelname van Promotielid Robby Kevlishvili aan de WK
Rapid & Blitz 2018. Meijer: De tweeëntwintig jaar oude Daniil Dubov, die
het rapid toernooi won, reageerde als
volgt op zijn overwinning: “Ik hoop
echt dat het tot iets leidt. Twee jaar
geleden eindigde ik als derde in het
World Blitz, maar ontving daarna
exact nul uitnodigingen. Misschien
dat dit tot tenminste één uitnodiging
leidt.” Daniil’s reactie geeft te denken
want op de FIDE ranglijst van januari
2019 staat hij op nummer 38 terwijl
we Robby pas op nummer 1291 van
deze lijst aantreffen. Gelet op zijn
prestaties tijdens het Rapid & Blitz
2018 ga ik ervan uit dat Robby binnen afzienbare tijd de grootmeestertitel zal behalen. Dan breekt voor hem
het moment aan dat hij de vraag van
Johan Hut ‘Is er echt iets belangrijkers dan schaken?’ moet beantwoorden. Schaken is voor de meesten
van ons een leuke hobby maar beslist niet meer dan dat. Schaken als
beroep is maar voor zeer weinigen
weggelegd. Zelfs een wereldtopper
als Jeroen Piket zag dat op tijd in. In

2002 hing Jeroen, hij was toen
drieëndertig jaar oud, zijn schaakbord aan de wilgen.
Op de vraag ‘Hoeveel verdiende een
top schaker aan prijzengeld in 2018?
‘ luidde het antwoord van World
Chess: ‘Niet veel’. Het totaal aan prijzengeld in 32 top toernooien bedroeg
€4.865.066 en gemiddeld verdiende
de top 50 grootmeesters €29.323 per
jaar. Niet veel in vergelijking met topsporters in andere takken van sport,
aldus World Chess. Topverdieners
waren natuurlijk Carlsen met
€745.211 en Caruana met €719.476
aan prijzengeld. Het prijzengeld in
hun wk match bedroeg alleen al
€1.000.000. Nummer drie Nakamura
verdiende €229.609 en Nederlands
sterkste schaker, Giri, €24.806 was
nummer 25 op de lijst.
De verdiensten betreffen alleen het
prijzengeld. Niet meegerekend zijn
neveninkomsten (stargelden, reclame, demonstraties, sponsors), die
bij toppers zoals Carlsen het prijzengeld meermalen overtreffen. Tegenover de verdiensten staan natuurlijk
ook kosten (coaches, secondanten,
reizen, IT). (World Chess.com 9/2)
Commentaar van Hans Böhm in de
Telegraaf (16/2): ‘Het is algemeen
bekend dat bij ieder toernooi startgelden worden gegeven die vaak hoger
liggen dan het prijzengeld. Dan hebben alle topspelers nog eigen sponsoren en inkomsten vanuit
overkoepelende sportorganen, zoals
bij ons NOC*NSF. Dus wat we met
zo’n lijst moeten is mij een raadsel
en ik gooi de uitkomst maar gelijk in
het opbergsysteem met deksel en
pedaalconstructie.’
‘Hoeveel verdient een schaker?’ zo
begon ook de rubriek van Hans Ree
in het NRC van 16/2. Ree: ‘Vorig jaar
liet de manager van wereldkampioen
Magnus Carlsen weten dat de firma
Magnuschess in 2017 een winst van
1,27 miljoen euro had gemaakt. De
opbrengst sinds 2007 was toen 6,8
miljoen. Dat is dus wel in orde. De
eerste twee wereldkampioenen Wilhelm Steinitz en Emanuel Lasker
verdienden in hun gloriedagen goed,
maar stierven arm. De derde wereldkampioen José Capablanca had een
bijbaan als diplomaat van de Cubaanse regering en stierf zo vroeg
dat hij niet de tijd had om zijn geld
over de balk te smijten. De vierde
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kampioen Alexander Aljechin was rijk
geweest, maar aan het eind van zijn
leven had hij nauwelijks geld om sigaretten te kopen.
Je denkt bij die kampioenen van
vroeger aan de filosoof Schopenhauer, die schreef dat mensen die
door eigen talent rijk waren geworden slechter met geld omgingen dan
de oude geldadel. Het oude geld was
spaarzaam. De zelfverdieners dachten niet aan sparen. Volgens Schopenhauer kwam het doordat hun
inkomsten verbonden waren met hun
vitaliteit, en omdat ze zoals ieder
mens in hun hart dachten dat ze altijd vitaal zouden blijven, fantaseerden ze ook dat het geld verdienen
altijd door zou gaan.’
‘Wat zijn de tijden toch veranderd….’,
verzuchtte Hans Böhm in zijn rubriek
in de Telegraaf van 23/2. ‘Ik kan nu
alle partijen naspelen van zeven lopende toernooien van niveau en alle
honderden evenementen en duizenden partijen van alles wat waar dan
ook verspeeld is in de afgelopen
jaren. Met een muisklik kan ik zoeken op speler, op opening, op variant, op stellingstructuur, op
stukkenverhoudingen en nog veel
meer. Dus dat de schaaksport een
verjongingskuur doormaakt is te begrijpen. Ik voel me nog zeulen met
koffers vol boeken en toernooibulletins en altijd had je net niet dat boek
bij je dat nodig was. Wat ging er toch
veel tijd verloren met zoeken. Nu
heeft de schaker met één lichte laptop oneindig veel meer bagage bij
zich dan de speler van weleer met al
zijn koffers en tassen en multomappen. En de computer denkt ook nog
eens actief mee in de voorbereiding.
Het wordt de hoogste tijd voor een
tempoversnelling in de dans op de
64 velden.’
De uitslagen van het wk voor landenteams verschenen nog wel op teletekst, maar daar hield qua
mediaberichtgeving in Nederland bij
op. Het toernooi wordt om de twee
jaar gehouden met als deelnemers
bij zowel de mannen als de vrouwen
de titelverdediger, de kampioen van
Azië en Europa, de landen met de
hoogste gemiddelde rating in USA en
Afrika, de vier hoogst geplaatsten
van de laatste Olympiade, het organiserende land en een door de FIDE
genomineerd land. Het vond ditmaal

IJsselschaak 122
plaats 5 tot 14 maart in Astana (Kazachstan). Winnaars bij de mannen:
1. Rusland, 2. Engeland, 3. China en
bij de vrouwen: 1. China, 2. Rusland,
3. Georgië.
‘Talenten leven zich uit op overbodig
wk landenteams’, aldus Gert Ligterink in De Volkskrant (16/3). ‘Het WK
voor landenteams in Kazachstan zal
niet in de herinnering voortleven als
een hoogtepunt in de schaakgeschiedenis. De Verenigde Staten
stuurden een tweederangs ploeg,
Azerbeidzjan verscheen zonder Mamedjarov en Radjabov, en Polen zag
af van deelname omdat de topspelers andere verplichtingen hadden.
Misschien zou het anders zijn gelopen als het toernooi eerder dan
begin januari op de kalender was
gezet, maar zeker is dat niet.
Je zou het WK, dat in 1985 voor het
eerst werd gehouden, een overbodig
toernooi kunnen noemen. Elke bij de
Fide aangesloten federatie beschouwt de tweejaarlijkse Olympiade
als de enige mondiale landenwedstrijd die echt telt. Het eigenlijk veel
eerlijkere WK, waarin alle tien deelnemende teams elkaar ontmoeten,
heeft nooit dezelfde status gekregen.
Rusland zou graag twee van zijn vijf
WK-zeges ruilen tegen een sinds
2002 buiten bereik gebleven gouden
succes op de Olympiade.
Natuurlijk waren er landen die het
toernooi hoogst serieus namen. Rusland trad aan met de sterkste spelers
en de opstelling van China was niet
zwakker dan die van het team dat
vorig jaar de Olympiade won. Toch
speelde China ditmaal een ondergeschikte rol. Na nederlagen tegen
Rusland en de B-ploeg van de Verenigde Staten zat er niet meer in dan
de derde plaats.’
Loek Van Wely, de schaker, is zich
naar eigen zeggen rot geschrokken.
Opeens bleek de denker, nummer 9
op de lijst van Forum voor Democratie, Statenlid te zijn en zelfs lid van
de Eerste Kamer. “Ik wist niet dat
een schaakcarrière zo snel kon worden beëindigd,” aldus de grootmeester, kennelijk even megaloom als zijn
baas, de grote redenaar. Van Wely
stond in 2001 tiende op de wereldranglijst en nu tweehonderdste. Die
carrière was allang in het stadium
van de fantasie beland, om nu te eindigen in de querulantenwaan van het
borealisme. (Het Parool, 23/3)

Hans Böhm in de Telegraaf (6/4) naar
aanleiding van het onlangs verschenen boek Game Changer: ‘Er zijn van
die ontwikkelingen die in het licht van
de geschiedenis wezenlijke veranderingen forceren: de koelkast in het dagelijks leven en in de sport de
glasfiberstok, de klapschaats en de
aerodynamische pakken. Zo’n game
changer hebben we in de denksporten
ook: de computer. Vanaf 1997 toen
wereldkampioen Kasparov verloor van
Deep Blue is er respect voor het siliconenmonster maar de laatste ontwikkeling gaat respect voorbij. Met de
generatie deep learning-computers is
een nieuw tijdperk aangebroken. AlphaZero (AZ) is de eerste dl-computer
en de resultaten zijn verbijsterend: bin-
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nen 1 dag leerde AZ zichzelf schaken,
dammen of go en versloeg vervolgens
de wereldkampioen. De logica van
denksporten zijn de perfecte leerschool voor de computer. De intelligentie die daarmee vrijkomt kan natuurlijk
worden ingezet voor belangrijkere
zaken zoals nieuwe medicijnen.
AZ kreeg niet meer dan de regels: de
toren gaat recht, de loper schuin, mat
gaat voor alles enzovoort. Vervolgens
begon AZ met zichzelf te spelen, miljoenen partijen in een minuut. Hij creëerde gedurende al die partijen een
databank met zijn eigen waarden. Die
waarden blijken beter dan wat de
mens in eeuwen door vallen en opstaan heeft geleerd en doorgegeven in
manuscripten en encyclopedieën.’

