
IJsselschaak 124

november 2019



Clubavond : maandagavond, van 8 tot rond middernacht

Clublokaal : gebouw De Zespunt, Molenlaan 1a, 
2841 XE, Moordrecht, tel. 06-84631240 

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

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

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

IJsselschaak : zie secretaris
(clubblad)

Wedstrijdleider : Rien Duine, Schaepmanhoeve 42, 
extern 2743 JW Waddinxveen, tel. 0182-631210 of 06-38221132

e-mail: mcduine@ziggo.nl

Wedstrijdleider : zie secretaris
intern

Jeugdschaak : zie voorzitter

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

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

Advertenties : € 45 (A5-formaat)

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

Website : www.ijsselschaak.nl

in dit nummer o.a.:

slechts beperkte programma -
wijzigingen seizoen 2019/20

avonturen van henk-jan evengroen op
het nk-open in dieren

met een vleugje nostalgie...

invitatietoernooi

gouda open in trek

de ijssel 1 start met verdienstelijk 
gelijkspel

frank visser aan kop in rapidcompetitie

de ijssel 2 ten onder tegen 
kampioenskandidaat

de ijssel V2 start viertallencompetitie
met verlies

25 vragen aan.....

de ijssel 1 tegen spijkenisse 1 fors 
gedupeerd door herfstvakantie -
perikelen

jeugdschaak

succesvol eerste optreden in 
landelijke competitie

frank van de pavoordt koploper in de
clubcompetitie

uit de media
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IJsselschaak 124 november 2019
Eindredactie: Aad van den Berg
Vormgeving: Tini van den Berg
Medewerkers: Mick van den Berg, Frank van de Pavoordt en Frank Visser

Bij de voorplaat:

Schaakstukken, afdruk van een an-
sichtkaart gemaakt van een potloodte-
kening van Yvonne van der Staay uit
Zeist als dank van een verzamelaar
voor het hem op verzoek toegezonden
bieretiket ter gelegenheid van het 
55-jarig bestaan van De IJssel.



In dit eerste nummer van het 57e
schaakseizoen uiteraard aandacht
voor de gebruikelijke startactiviteiten.
Dat begint met vergaderen over het
programma en het geld wat daar voor
nodig is. Bij de RSB was dat laatste
geen probleem, hier was zelfs gehar-
rewar wat er moest gebeuren met het
‘te veel in kas’. Dat was bij De IJssel
niet het geval, al was daar nog niet
duidelijk hoeveel er in kas is. Daar-
naast verkiezing van bestuursleden, in
beide gevallen ging het om de secreta-
ris. Bij De IJssel geen probleem, meer
dan 40 jaar ervaring, daar neem je
geen ander voor. Bij de RSB is dat niet
mogelijk, hier bleef de opvolging ech-
ter nog in nevelen gehuld. Meer hier-
over en over andere zaken in de
verslagen van de vergadertafels waar
behalve de toekomst ook het verleden
in de vorm van jaarverslagen aan de
orde kwam.  
Tijdens de vakantie werd er door som-
migen ook geschaakt en in een enkel
geval op hoog niveau. De sterkste
schaker van De IJssel trad bij het NK
Open in het strijdperk tegen de Neder-
landse kampioen. In dit nummer van
IJsselschaak die partij en ook die
tegen andere deelnemers van hoogni-

veau en daarnaast komt ook het
Gouda Open, waarin hij eveneens
hoge ogen gooide, aan bod. 
In zijn nostalgierubriek blikt Mick van
den Berg terug op een verloren beker-
finale in 1992. Voorts het zoeklicht van
de redactie op een schaakopening die
jarenlang met wantrouwen werd beke-
ken, maar meer dan honderd jaar later
in de laatste wk match meermalen op
het bord verscheen. 
De RSB-competitie ging van start met
weinig succes. De gepromoveerde
achttallen stuitten op forse tegenstand.
Nu KNSB-spelers de regionale teams
kunnen versterken is er duidelijk
sprake van een verschuiving in sterkte
verhoudingen waarvan vooral grotere
verenigingen profiteren. Voor het eerst
was er ook een IJsselteam actief in de
landelijke competitie. Wedstrijdversla-
gen van het wel en wee en vooral dat
laatste. 
In de clubcompetitie is de eerste pe -
riode achter de rug en gezien het ver-
loop kan het een interessante
competitie worden. Meer deelnemers
dan vorig seizoen waaronder enige oud
deelnemers als nieuwelingen die voor
de nodige verrassingen zorgden. Bij de
jeugd geen nieuwe gezichten. De

jeugdkampioen krijgt concurrentie zo
blijkt uit de eerste competitieresultaten. 
Naast het normale schaak komt ook
het snelschaak en rapidschaak aan
bod alsmede de eerste succesvolle
schermutselingen in de strijd om de
RSB-beker.  
De zomer leverde veel nieuws uit de
media zoals een veelzijdige denkspor-
ter op het Gouda Open, een honderd
jarige schaakvereniging, het sterkst
bezette opentoernooi ter wereld, een
bijna nieuwe jongste grootmeester,
avonturen om een World Cup, een
Russisch schaakfeestje in Amsterdam,
valsspeler op schaaktoernooien, het
NK een familiefeest, het NK in de
media, Carlsen een klasse apart en de
strijd om een plaats in het kandidaten-
toernooi. 
Daarnaast natuurlijk ook het jaarpro-
gramma, toernooiaankondigingen en
een nadere kennismaking met een
clublid via 25 vragen.
De redactie wenst iedereen weer veel
leesplezier met deze editie zwart-wit
op papier of in kleur via de website.
IJsselschaak 125 zal naar verwachting
in januari verschijnen. Bijdragen hier-
voor zijn als altijd van harte welkom.
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van de redactie

van de voorzitter

Het schaakseizoen is inmiddels bijna
twee maanden oud, bijna alle teams
zijn onderweg.  Met de eerste KNSB
wedstrijd uit de geschiedenis achter de
rug nu dus ook landelijk op zaterdag. 
Voor de schakers die van cijfertjes
houden staat in 2020 het 25e Panc
Vink Zuidplas Top 12 schaaktoernooi
op het programma, zet de datum (9
mei) dus vast in je agenda. 

Ik wens jullie allemaal een mooi
schaakseizoen toe.

‘’Om uw spel te verbeteren dient u

zich allereerst op de eindspelen te

richten.

Waar de eindspelen op zich bestu-

deerd en begrepen kunnen worden,

moet u de opening en middenspel

altijd met het oog op het eindspel

bestuderen.’’

(José Raoul Capablanca )

Eén van mijn favoriete schakers met
een leerzame uitspraak. 

Capablanca 1888-1942.

Wereldkampioen 1921-1927.



Op 2 september ging het schaak -
seizoen 2019/20 bij De IJssel van start
met de 79e ledenvergadering. Na de
opening werden de verslagen van de
77e en 78e vergadering ongewijzigd
goedgekeurd evenals het jaarverslag
2018/19.
Bij de prijsuitreiking konden de win-
naars een keuze maken uit de be-
schikbare prijzen. Dat betrof: Frank
Visser (clubkampioen, winnaar K.O.-
beker), Hans Lodeweges (nummer 2
clubcompetitie, topscorer De IJssel
V1), Gerard van der Wouden (nummer
3 clubcompetitie), Wim Mulder (rapid-
kampioen), Frank van de Pavoordt
(topscorer De IJssel 2), Wouter Schmahl
(topscorer De IJssel V2) en Peter Mor-
genrood (topscorer De IJssel V3). 
Jan Evengroen (topscorer De IJssel 1)
was afwezig. Na loting gingen de peri-
odeprijzen naar: Leen Boonstra (B) en
Wouter Schmahl (D). De winnaars van
groep A  Léon Jacobse en groep C
Sjaak in ’t Veld waren afwezig. 
Bij de bestuursverkiezing werd secre-
taris Aad van den Berg een nieuwe zit-
tingsperiode herkozen. 
De vergadering ging akkoord met het
voorgestelde programma 2019/20.
Grotendeels conform 2018/19 met als
belangrijkste wijzigingen/aanvullingen: 
- Het invitatietoernooi zal plaatsvin-

den op maandag 30/12. De organi-
satie is in handen van Gerard van
der Wouden en krijgt assistentie
van Arie Macdaniël jr en Ad de
Veld. 

- De begeleiding van het jeugd-
schaak zal worden verzorgd door
Frank van de Pavoordt,  Neal Twigt
en Wim Mulder. Voorts speciale
trainingsavonden door Gerard van
der Wouden en Ad de Veld. Een en
ander wordt opgenomen in een
speciaal jeugdprogramma. 

- De opzet van de rapidcompetitie
wordt gewijzigd in drie speelron-
den. Bij twee speelronden bleek
verhindering een extra nadelige in-
vloed te hebben op het verloop. 

- De in het vorig seizoen gewijzigde
opzet van het toernooi om de Zilve-
ren Dame zal worden gehand-
haafd. De ratinggrens voor de
hoekveldtrofee wordt verlaagd naar
1500. Einde toernooi zo mogelijk
weer voor begin juni. 

- De 25e editie van het PANC VINK
Zuidplas T12-toernooi zal dit sei-
zoen plaatsvinden op zaterdag 9
mei. Mick van den Berg en Arie
Macdaniël jr melden zich voor as-
sistentie. 

- Op clubavonden gespeelde ex-
terne wedstrijden tellen in het ver-

volg in aantal mee voor de grens
van het minimale aantal competitie-
wedstrijden voor het clubkampioen-
schap (13). 
Deelnemers die tijdens de club-
competitie afhaken worden niet
meer in de stand opgenomen. 

- Eerder al gingen de leden via een
schriftelijke procedure (ivm de aan-
melding voor 2 september) akkoord
met de deelname van een team
aan de KNSB-competitie inclusief
de hiervoor noodzakelijke extra
kosten. 
Aan de RSB-competitie zal met 2
achttallen en twee viertallen wor-
den deelgenomen. Er komt een
taakomschrijving voor teamleiders. 

De rekening en verantwoording
2018/19 en begroting 2019/20 bleken
niet geheel correct. Met de afwezige
penningmeester zal contact worden
opgenomen en een herziene versie zal
na controle door de kascontrolecom-
missie ter goedkeuring aan de leden
worden toegezonden. Kascontrolecom-
missie 2018/19 en 2019/20: Rien Duine,
Frans Dubois en Mick vd Berg (plvv). 
Bij de rondvraag het verzoek om bij de
start van de clubavond qua geluidsvo-
lume rekening te houden met de
jeugdschaaklessen. (Aad)
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slechts beperkte programmawijzigingen
seizoen 2019/20

rsb-vergadering: pot verdelen, seksuele  
intimidatie, competitiezaken
Er was een redelijke belangstelling
voor 180e Algemene vergadering van
de RSB op 11 september. Die waren in
ieder geval niet gekomen om het be-
stuur aan de tand te voelen over hun
jaarverslagen. Een agendapunt dat
geen vragen opriep en binnen een mi-
nuut werd afgewerkt en dat is bedui-
dend minder dan de auteurs voor de
samenstelling hadden gebruikt. Wel-
licht komen ze ooit nog van pas bij een
viering van een jubileum. 
Vervolgens een curieuze bestuursver-
kiezing. Secretaris Willem Platje had
er negen jaar opzitten en kon niet
meer worden herkozen. Er was een
kandidaat die het van hem wilde over-
nemen, althans dat had hij vanuit het
buitenland waar hij vertoefde meege-
deeld. Verder gingen de contacten niet

en hij was evenmin aanwezig, nog
steeds in het buitenland. De verkiezing
werd derhalve uitgesteld tot de vol-
gende vergadering. Wellicht kon hij in-
middels vast ad interim opereren.
Een vertegenwoordiger van de KNSB,
na vele vergadering afwezig te zij ge-
weest was er nu weer eens een, vroeg
aandacht voor het onderwerp sexuele
intimidatie aan de hand van overhead
beelden die ook op de KNSB websites
zijn terug te vinden. Niets iets waar je
bij de schaaksport zou stil staan maar
kennelijk toch voorkomt. 
Waar de meeste belangstelling naar uit
ging was ongetwijfeld de (gedeelte-
lijke) besteding van de financiële re-
serves van de RSB die op dit moment
circa 50.000 euro bedragen. Het be-
stuur had daarvoor projecten bedacht:

Training gewone clubschaker, Meisjes-
schaak, Schaken leren aan ouders van
jeugdleden/huisschakers, Uitbreiding
toernooikalender voor senioren, Een-
malige massakamp tegen Amsterdam
of Den Haag. Daarvoor zochten zij nu
projectleiders. Maar de aanwezigen
gaven niet thuis. Het bestuur op hun
beurt voelde weinig voor een voorstel
van Charlois Europoort om eenmalig
de contributieverhoging (inflatiecorrec-
tie KNSB) niet door te berekenen aan
de verenigingen. De verenigingen zou-
den dit geld dan voor een eigen ge-
schikt initiatief kunnen benutten. Een
beter idee leek om een commissie ‘pot
verdelen’ in te stellen waar verenigin-
gen voorstellen voor initiatieven voor
financiering uit die reserves kunnen
aanmelden. Ter plaatse bleek niet dui-



delijk wat minimaal als reserve voor de
RSB noodzakelijk is. Kortom ook de
grootte van ‘de pot’ moet nog worden
vastgesteld. 
Vaststelling van de indeling van de
achttallencompetitie gaf minder pro -
blemen. Een feit was dat een vierde
klasse vanwege daling van het aantal
deelnemende teams (van 76 naar 72)
er niet in zat. Een nadeel voor de

zwakste teams in de competitie waar-
voor de overwinningen weer dun ge-
zaaid zullen zijn. Overgang naar een
ander competitiemodel? Wellicht een
‘lint’ model (indeling naar sterkte in
groepen van acht)? Evenals de com-
petitieleider voelden ook de meeste
verenigingen daar niet voor. Ook met
de verruiming van de invallerbepaling
voor de viertallencompetitie ging ieder-

een akkoord. 
Afgesloten werd met de loting voor de
bekercompetitie. Na de opheffing van
SO Rotterdam, het (voor de competi-
tie) samengaan van Fianchetto en
HZP Schiedam en het niet meedoen
van DWD resteerden 26 clubs. Tegen-
stander voor De IJssel in de eerste
ronde 3-Torens en bij winst in de
tweede ronde RSR Ivoren Toren. (Aad)
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uit het rsb jaarverslag

De RSB telt momenteel 38 aangeslo-
ten verenigingen. In het afgelopen jaar
sloten zich twee  jeugdverenigingen
aan bij de RSB. JSC De Pionnetjes
(Schiedam) is vanuit de HSB nu onder
de RSB-vlag gekomen. JSC 't Blok
(Nieuwerkerk aan den IJssel) heeft
zich in juli 2019 aangemeld. Helaas
moeten we ook de opheffing van SO
Rotterdam melden.

Op 1 augustus 2018 telde de RSB
1085 senioren-hoofdleden, waaronder
2 individuele leden, en 549 jeugd-
hoofdleden. Een totaal aantal hoofdle-
den van 1634.
Op 1 augustus 2019 telde de RSB
1041 senioren-hoofdleden, waaronder
1 individueel lid en 629 jeugd-hoofdle-
den. Een totaal aantal hoofdleden van
1670. 

Qua clubleden is de teruggang in seni-
orleden nog steeds geen halt toege-
roepen. Er was een daling van ruim 40
seniorleden. Daarentegen zijn er nu
ruim 80 (!) jeugdleden meer. Hierdoor
zagen we dus per saldo een mooie
stijging van 2%. Dit seizoen verliet
34% van alle jeugdleden hun hoofd-
vereniging, 186 van de 549 zegden
hun hoofdlidmaatschap op. Maar er
werden ook 272 nieuwe jeugdhoofdle-
den verwelkomd.. Bij de senioren stop-
ten 139 van de 1085 leden. Er werden

wel 92 nieuw leden ingeschreven. In
veel gevallen zijn spelers overgestapt
naar andere verenigin¬gen. Zo gaan
de meeste SO Rotterdam leden verder
schaken bij Krimpen, die in tegenstel-
ling tot wat haar naam doet vermoe-
den hiermee flink groeit. Wat verder
opviel was dat er bij de jeugd ruim
20% vrouw was en bij de senioren
amper 1%!

Spijkenisse was de enige met meer
dan 100 hoofdleden. Tien verenigingen
hebben meer dan 60 leden. Dordrecht
had de meeste senioren (71+3 dubbel-
leden) maar Erasmus zit er inclusief
dubbelleden vlak achter (59+13). RSR
Ivoren Toren heeft de meeste jeugdle-
den (54+7). 

Ondanks de mogelijkheid voor alle
spelers van de clubs te spelen in de
RSB-competitie 2018/2019 – tot en
met seizoen 2017/2018 konden spe-
lers in de landelijke competitie niet
deelnemen aan de RSB-competitie –
nam het aantal teams in de RSB-com-
petitie met 3 af ten opzichte van sei-
zoen 2017/2018: 75 om 78. Drie
verenigingen schreven een extra team
in, zes verenigingen juist een team
minder.
De geheel van de achttallencompetitie
losstaande viertallencompetitie werd
gespeeld met in totaal 34 teams. Dit

was er 1 minder ten opzichte van het
voorgaande seizoen. Er speelden 11
teams in de 1e Divisie (1 minder dan
vorig seizoen) en 23 teams in de 2e
Divisie (gelijk aan vorig seizoen).

Na de teleurstellende opkomst bij het
PK van 2017 met een zeer teleurstel-
lend aantal van 30 deelnemers is een
enquête uitgeschreven. Dit leverde
een alles behalve eenduidig beeld op.
Duidelijk was wel dat in potentie veel
mensen willen deel nemen, maar door
allerlei redenen zij hier toch van afzien.
Dit jaar hebben we veel tijd nodig
gehad om een betere formule te be-
denken. Het zal dit jaar in het laatste
kwart van het jaar georganiseerd wor-
den op vier i.p.v. zeven dagen.

Het boekjaar 2018/2019 sluit met een
negatief resultaat van € 95 (vorig jaar
een positief resultaat van € 302).
Voor het boekjaar was een negatief re-
sultaat begroot van € 414. Het gereali-
seerde resultaat is dus gunstiger dan
de begroting. Het resultaat is ook iets
gunstiger dan de tussentijdse prog-
nose van mei 2019 (negatief resultaat
van € 415).
Het eigen vermogen excl. reserves
van de RSB bedraagt per 30 juni 2019
€ 44.017 (na verwerking van het nega-
tieve resultaat van € 95). 



In 1979/80 speelden er 66 verenigin-

gen met één of meer teams mee in de

RSB-competitie. Meer zijn het er nooit

geweest.  Vorig seizoen waren dat er

nog 31. Inmiddels is er weer een ver-

eniging afgehaakt. En wat voor een. 

‘De roemrijke schaakvereniging SO

Rotterdam heeft besloten haar activi-

teiten te stoppen en SV Krimpen aan

den IJssel heeft besloten om de ver-

eniging over te nemen. De actieve

leden sluiten zich aan bij SV Krimpen.

Het oude 1e team van SO Rotterdam

zal onder de naam Krimpen aan den

IJssel 2 het komende seizoen spelen

in de 2e klasse KNSB’ aldus een pers-

bericht half juli op de RSB-website,

Schaaksite.nl en de website van Krim-

pen a/d IJssel. 

Nog voor de RSB in 1931 werd opge-

richt waren de voorlopers van wat

jaren later SO Rotterdam zou worden,

de verenigingen Spangen, Het Cen-

trum en Kralingen, al actief. Na de
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exit so rotterdam

fusie van de laatste twee clubs in 1953

ontstond de vereniging Rotterdam. De

derde vereniging, Spangen, fuseerde

in 1981 met het in 1973 opgerichte

Ommoord tot SO ’81.  In 2001 volgde

de fusie van Rotterdam en SO ’81 tot

SO Rotterdam. 

Nog voor de laatste fusie werd Rotter-

dam al tweemaal landskampioen, in

65/66 en 67/68. Dat kreeg een vervolg

in de jaren 76/77 t/m 94/95 toen het

dankzij de sponsoring van Volmac

(Joop van Oosterom) als Volmac Rot-

terdam met in de gelederen o.a. de

grootmeesters Max Euwe, Jan Tim-

man, Hans Böhm en Victor Kortsjnoi,

nog 16 maal de nationale titel ver-

overde.

De terugloop in belangstelling tekende

zich af in de competitiedeelname.

Spangen had begin jaren ’80 nog maar

één team in de landelijke competitie en

twee in de RSB competitie. Na de

fusie met Ommoord steeg de RSB-

deelname tot zes teams maar nam

vervolgens weer geleidelijk af. Rotter-

dam speelde tot 2000 met drie teams

in zowel de landelijke als regionale

competitie. Totale deelname voor

beide verenigingen in die jaren 11/12

teams. Na de fusie in 2001 werden dat

er 8, 2 KNSB en 6 RSB. Dat aantal

nam gestaag af, in 2018 nog 1 KNSB

en 2 RSB teams. Het KNSB-team de-

gradeerde afgelopen seizoen naar de

2e klasse.  

In het persbericht meldde voorzitter Ar-

thur Rongen van SO Rotterdam dat hij

teleurgesteld is, maar dat dit onvermij-

delijk was. Samen met voorzitter Peter

Glissenaar van SV Krimpen aan den

IJssel is hij blij met deze oplossing,

zodat de actieve schakers verder kun-

nen met hun schaaksport. Beide ver-

enigingen verheugen zich op het

komende seizoen waarbij zij als één

vereniging gaan opereren. (Aad)



Al vele jaren is een groot deel van de
familie Evengroen actief op het Open
NK in Dieren. Zo ook dit jaar van 23
augustus tot 1 september. Zowel Jan
als Henk-Jan behoorden al meerde
malen tot de deelnemers aan de
hoofdgroep. Dit jaar was dit alleen
Henk-Jan. Jan speelde in de reserve-
groep A, Bernard deed mee aan het
zes ronden toernooi en  Marten aan
het rapidtoernooi. 

De hoofdgroep telde 69 deelnemers,
waaronder 7 GM en 11 IM. Forse te-
genstand dus voor Henk-Jan, die al in
de eerste ronde zijn borst nat kon
maken met de kersverse Nederlandse
kampioen grootmeester Lucas van Fo-
reest als tegenstander met 2521 maar
liefst 345 ratingpunten meer achter zijn
naam. Na 25 zetten was het over en
uit. ‘Evengroen hard onderuit’, meldde
het AD Groene Hart bij het regio-
nieuws.  Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4
Pf6 4.d3 Le7 5.0–0 0–0 6.Te1 d6 7.a4
Lg4 8.h3 Lh5 9.Pbd2 d5 10.exd5
Pxd5 11.g4 Lg6 12.Pxe5 Pxe5
13.Txe5 

13….Pf4? kwam zijn tegenstander na
een misrekening van Henk-Jan (zwart)
in het voordeel.  Na 13…c6 blijft de
stand in evenwicht. Nu krijgt wit na
14.Pf3 Pxh3+? twee lichte stukken
voor zijn toren en daarna komt Henk-
Jan er niet meer aan te pas. 15.Kg2
Ld6 16.Kxh3 Lxe5 17.Pxe5 Le4
18.Lf4 Ld5 19.Lxd5 Dxd5 20.Df3 De6
21.Kg2 g5 22.Lg3 f5 23.gxf5 Txf5
24.Dxb7 Te8 25.Te1 (1–0)

In de tweede en derde ronde werd dit
verlies goed gemaakt met overwinnin-
gen tegen wat minder sterke  tegen-
standers, Amir Nicolai (2101) en Sasa
Albers (1889). Dat leidde weer tot een
sterkere tegenstander in ronde vier,
Ivo Maris (2399).  

Na 14.0-0? in bovenstaande stelling
bereikte zijn tegenstander met 14…b4
15.Lxf6 (Pd1?) Lxf6 16.Pe4 Lxb2 veel
voordeel en won in 21 zetten. 
Een bizarre partij vervolgens in ronde
5 tegen de Indiër Sanjeev Nair (2045).
Na 30 zetten staat de volgende stelling
op het bord. 

Wit (Nair) speelt 31.g4?? en na 31…
fxg3+ 32.Pxg3 Df1 33.Le3 lijkt de
strijd met 33…Tb8 vrijwel gestreden,
volgens Fritz +7.9. Maar in tijdnood
passeren soms vreemde zetten en na
33….g5?? zijn de rollen omgedraaid.
34.Ld4+ Tg7 en vervolgens verzuimt
wit 35.Dh6 te spelen, maar wint deson-

danks ook na 35.Lxg7 Kg8 36.Dxg5
Df2+ 37.Kh1 Dxf3+ 38.Kg1 Lg6
39.Dd5+ (1-0). Een zure nederlaag.
Henk-Jan zit niet bij de pakken neer.
Met een winstpartij tegen Robin Rei-
chardt (1811) komt hij op drie punten.
In de zesde ronde een mooie aanvals-
partij tegen alweer een Indiër, Ashwari
Tiwari (2089). Die gaat in onder-
staande stelling na 21….Kh8 in de fout.

Met 22.Pb1? in plaats van 22.Lb3
(22…f6 23.Lxc7) verspeelt hij veel van
zijn voordeel. 22...f6 23.Lxb2 Lc5?
(23...axb2 24.RTxa4 Lc5 25.Dd2
bxc1D+ 26.Dxc1) 24.Dd2? (24.Dxc5
axb2 25.Da3] 24...axb2 25.Txa4
bxc1D+ 26.Dxc1 f5 27.Ld5 Lxf2+
28.Kxf2 fxe4+ 29.Kg1 Dxd5 30.dxe4
Db5 en de blunder 31.Pc3?? (31.Ta1)
is na 31...Dc5+ 32.Kh1 Dxc3 goed
voor de definitieve winst. Het AD
Groene Hart: ‘Evengroen maakt indruk’
en ‘Het was de beste partij tot nu toe
van Evengroen, die 4 punten heeft en
de subtop in zicht.’
In de voorlaatste ronde daarna een
vlotte winstpartij tegen Sam Basel-
mans (2024) en dat brengt hem op de
plaats 22 in de rangschikking. Dan
wacht in de laatste ronde voor de
tweede maal een grootmeester, dit-
maal de Duitser Daniel Hausrath
(2468). Bij winst is dan een top tien po-
sitie vrijwel zeker. Dat lukt jammer ge-
noeg niet. De partij, Henk-Jan met wit,
gaat aanvankelijk gelijk op, maar na
een verkeerde keuze op zet 19 gaat
het bergafwaarts.
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avonturen van henk-jan evengroen op 
het nk-open in dieren



19. Dxc3? en beland hij in een ongun-
stig eindspel 19...Ta6 20.Le3 Pxe4
21.Db4 Pdc5 22.Lxc5 Pxc5 23.Tb6
Txb6 24.Dxb6 Ta6 25.Dc7 Pe6
26.Dd7 e4 27.Pg5 Pc5 28.Dc7 h6
29.Tb1 Ta8 30.Ph3 Le5 31.g3 Dc8
32.Dxc8+ Txc8 33.Pf4 Lxf4 34.gxf4
Pe6 35.f5 gxf5 36.Tb6 Ta8 37.Txd6
Txa3 38.Tc6? Ta1+ 39.Lf1 f4 40.c5 e3
41.Kg2 (0–1)
Dat resulteerde uiteindelijk in plaats 25
in de eindrangschikking, 5 punten en
een TPR van 2197.  Een prima presta-
tie, zijn beste tot nu toe in Dieren.

Jan behoorde met plaatsingsnummer
3 tot de favorieten in de reserve groep
A. De 18e plaats met 5,5 punten viel
dan ook wat tegen. Bernard werd met
4 uit 6 tiende van de 66 deelnemers in
de hoogste groep van het zes ronden
toernooi en Martin eindige als nummer
38 van de 45 deelnemers aan het ra-
pidtoernooi. (Aad)

8
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met een vleugje nostalgie …

Dit keer staan we stil bij de RSB-
bekercompetitie. Die staat eigenlijk al-
tijd maar weinig in de belangstelling.
Misschien omdat er per vereniging
maar 4 spelers aan meedoen maar
waarschijnlijk ook omdat het optreden
van bekerteams altijd maar kortstondig
is. Door het knock-out systeem wordt
immers het aantal deelnemende teams
elke ronde gehalveerd. Ook de deel-
name van het bekerteam van De IJs-
sel is over het algemeen kortstondig.
Maar dat was niet het geval in het sei-
zoen ‘91-‘92. Ik heb de gang van
zaken van dat toernooi weer eens op-
gezocht.
Het was niet zo dat we toen een ex-
treem sterk team hadden maar het
was wel een uitgebalanceerd team dat
prima haar rol van ‘underdog’ kon in-
vullen. Ook de speciale regelgeving
die bij de bekercompetitie speelt,
werkte in dat seizoen soms in ons
voordeel. Bij een gelijke stand, tellen
dan de uitslagen aan de hogere bor-
den wat zwaarder om toch tot een win-
naar te komen. In een knock-out
toernooi moet er immers altijd een win-
naar zijn.  
De tegenstanders in dat seizoen
waren niet de minste verenigingen. In
de eerste ronde kwam het team van

Shah Mata naar Moordrecht. Aan mijn
bord 3 moest de beslissing vallen,
nadat aan bord 1 winst, aan bord 2
verlies en aan bord 4 remise waren
opgetekend. Een voordeel was dus dat
voor mij remise genoeg was. De speler
van Shah Mata moest dus voor de
winst gaan en moest dat na een bloed-
stollende slotfase met verlies bekopen.  
Vervolgens was Sliedrecht de oppo-
nent. En weer was er na het beëindi-
gen van 3 partijen een gelijke stand
(nu 3 remises). De beslissing kwam nu
van Jan Evengroen aan bord 2 die er
met nauwkeurig spel in slaagde een
slotstelling van paard tegen loper tot
winst te voeren. Bij de laatste acht
dus.
In de kwartfinales lootten we het toen-
tertijd sterke Ortec CSV en weer
waren we dus de ‘underdog’. Zeker
toen we zagen dat de Capelse vereni-
ging met 4 bekende RSB-jeugdcory-
feeën  in het Posthuis verscheen.
Maar aan ons 1e bord zat onze  routi-
nier Wim van Vuuren en toen de jeug-
dige Capellenaar een foutje maakte
liet Wim zijn prooi niet meer los. En
toen ook aan bord 2 de strijd voor-
spoedig verliep voor De IJssel, was de
volgende ronde al een feit. Winst van
Frank en Ad aan de laatste 2 borden

zorgde voor een daverende uitslag. 
De halve finale was tegen het toenter-
tijd sterke Dordse Groothoofd. Bij het
einde van de normale speeltijd was er
een achterstand van 2-0 door verlies
aan bord 1 en 4. Door naar de finale
kon alleen als we aan de overige bor-
den de winst pakten. Jan aan bord 2
bleek een beter eindspel te hebben en
kon de winst pakken. Ikzelf had een
kwaliteit maar moest die te gelde
maken in gloeiende tijdnood. En het
lukte en ik zag juichende gebaren van
alles wat De IJssel was. We gingen
naar de finale en weer waren we de
‘underdog’ want die was tegen de be-
kerhouder Barendrecht. 
De finale was op neutraal terrein en
werd gespeeld in Capelle. Een myste-
rie is dat ons roemruchte clubblad er
geen verslag van kent. Dat kent
slechts een enthousiaste vermelding in
het voorwoord van toenmalig voorzitter
Panc Vink. Die was daarin trots op ons
clubje, dat de finale haalde en ook die
niet verloor. Maar de beker werd niet
gewonnen: de aanvullende regelge-
ving deed ons nu de das om. Het ge-
lijkspel was nu niet genoeg om de
beker te winnen. 
Geen beker dus maar wel de finale ge-
haald. Een mooie herinnering. (Mick)

invitatietoernooi
Tussen kerstmis en nieuwjaarsdag op maandagavond 30 december organiseert De IJssel

het 29e Invitatie/gezelligheidstoernooi. Dan is het bij De IJssel weer vrij entree voor gas-

ten. Iedere schaakliefhebber is dan van harte welkom, dus niet alleen seniorleden, jeugd-

leden en donateurs en hun introducés, maar ook andere schaakliefhebbers. Door de

wedstrijdleiding worden uit de deelnemers teams van drie personen samengesteld, een

mix van jeugd en ouderen en van sterkere en zwakkere spelers. De trio’s strijden vervol-

gens in snelschaaktempo om de prijzen. Bij uitstek een goede gelegenheid om eens sfeer

te (laten) proeven bij De IJssel. Het toernooi vindt plaats in De Zespunt, Molenlaan 1a te

Moordrecht. Deelname melden ter plaatse voor de aanvang van het toernooi (19.45 uur)

of bij organisator Gerard van der Wouden (06-46050072)



Voorzitter Frank van de Pavoordt werd
nummer één in de snelschaakwedstrijd
na afloop van de ledenvergadering. Al-
leen tegen clubkampioen Frank Visser
dolf hij het onderspit. Die deelde de

tweede plaats met Arie Macdaniël jr
die hiermee na een jaar afwezigheid
een sterke rentree maakte. 
In de tweede groep ging de winst naar
Neal Twigt met slechts puntverlies

tegen Rien Duine en Peter Morgen-
rood die met een verrassend pat nog
een halfje pakte. 
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voorzitter eerste winnaar in nieuwe schaakseizoen

De eindstand met de onderlinge resultaten:

groep A 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 Frank vd Pavoordt x 0 1 1 1 ½ 1 4½

2 Frank Visser 1 x 1 1 0 0 1 4

3 Arie Macdaniël jr 0 0 x 1 1 1 1 4

4 Hans Lodeweges 0 0 0 x 1 1 1 3

5 Wim Mulder 0 1 0 0 x 1 1 3

6 Gerard vd Wouden ½ 1 0 0 0 x 1 2½

7 Leen Boonstra 0 0 0 0 0 0 x 0

groep B 1 2 3 4 5 6 7 tot

1 Neal Twigt x 0 1 1 ½ 1 1 4½

2 Rien Duine 1 x 0 ½ 1 ½ 1 4

3 Teus Boere 0 1 x ½ 1 ½ 1 4

4 Aad vd Berg 0 ½ ½ x 1 1 1 4

5 Peter Morgenrood ½ 0 0 0 x 1 1 2½

6 Casper de Pijper 0 ½ ½ 0 0 x 1 2

7 Hans Verduijn 0 0 0 0 0 0 x 0

gouda open in trek

Het Open Schaakkampioenschap van
Gouda op 7 september was in trek dit
jaar. Met 149 deelnemers overtrof de
belangstelling die van vorig seizoen
(100) ruimschoots. En die waren,
zeker in hoogste groep (rating >2000),
van hoog niveau. Onder de 43 deel -
nemers 9 grootmeesters en 8 inter -
nationaal meesters. In groep A ook de
12 jarige Machteld van Foreest (2090)
die met 4 uit 7 een prima resultaat
boekte. 
De strijd om de hoofdprijs (500 euro)
ging met name tussen de grootmees-
ters Erik van den Doel (2592) , natio-
naal kampioen Lucas van Foreest
(2542), de Columbiaan Alder Escobar
Forero (2504) en de nationale jeugd-
kampioen internationaal meester Liam
Vrolijk (2475). De laatste trok uiteinde-
lijk aan het langste eind. Winst in de
laatste ronde tegen Van Foreest bracht
hem op een score van 6 uit 7. Beide
andere grootmeesters deelden in de
laatste partij de punten en eindigden
hierdoor met 5.5 punten op een ge-
deelde tweede plaats. De Nederlandse
kampioen eindigde door dit verlies met
4,5 punten op een met zeven andere
gedeelde vierde plaats. 
Eén van die zeven was Henk-Jan

Evengroen
(2152) die
startte met
verliespartijen
tegen Escobar
Forero en IM
Leenhouts
(2425) en ver-
volgens 4,5 uit
5 scoorde. Hij
werd daarmee
de beste Mes-
semaker-scha-
ker. Het AD
Groene Hart
op 9 septem-
ber: Hij kreeg na een rustige start
opeens vleugels en haalde uit zijn laat-
ste drie partijen 2,5 punt. Daarmee
eindigde hij op een verdienstelijke
elfde plaats. Evengroen versloeg ook
de als eerste geplaatste Daniël Frid-
man(2633) uit Letland op hardhandige
wijze. De scalp van een grootmeester
aan je riem is geen alledaagse gebeur-
tenis. ,,Fridman verraste me met een
scherp koningsgambiet, maar begreep
er zelf niet veel van. Ik beantwoordde
dat met een kansrijk dameoffer,
waarna zijn stelling werd opengereten.
Deze partij zal me lang heugen", zei

de winnaar lachend. Bijna had hij nog
een grootmeester verslagen, maar
hoewel hij Harmen Jonkman (2385) in
de slotronde tegen de touwen drukte,
miste Evengroen de kans op winst. ,,Ik
ben niettemin tevreden met mijn score
van 4,5 punten. Het gaat dit jaar met
pieken en dalen, maar gelukkig blijf ik
steeds boven het gemiddelde steken."
Zijn vader die ook van de partij was
eindigde met drie punten in de mid-
denmoot. In groep B een gedeelde
derde plaats voor Bernard Evengroen.
Hier eindigde Wim Mulder in de onder-
ste regionen. (Aad)

Henk-Jan Evengroen goed op dreef in Gouda.



De naam Sveshnikov kwam nog niet
voor in de zesde druk (1964) van
Schaakopeningen van Dr. M. Euwe,
deel 9 van de toen door schaakliefheb-
bers veel gebruikte openingsboeken.
De zetten wel: 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4
cxd4 4.Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5. 

Volgens Euwe toen de eerste variant
van het Jachtspel. ‘Bekend uit een
matchpartij Schlechter-Lasker 1910. In
1955 door Pelikan opgegraven en met
interessante verbetering verrijkt. Toch
blijft men deze variant met een zeker
wantrouwen beschouwen’, aldus
Euwe. 
In het Openingen Vademecum, een
overzicht van de openingen in het
schaakspel (F. Roessel, 2e druk 1973)
kwam de opening echter nog niet voor.
Wel Löwenthal’s Jachtspel met 4….e5
maar niet het Jachtspel van Euwe met
5….e5. 
In een nummer van Schaakbulletin (de
voorloper van New In Chess) uit 1972
verscheen een bijdrage van Bram van
der Tak over Laskers Jachtspel: ‘De
variant blijft ofschoon nimmer populair
geworden, zich door de jaren heen
toch af en toe vertonen. In verband
met een recente opleving volgt hier
een poging de theorie samen te vat-
ten.’ Zijn slotconclusie: ‘Het hele sys-
teem geeft interessant spel, maar lijkt,
of zwart het nu kalm of wild speelt, uit-
eindelijk wit voordel te geven.’
Uit die tijd stamt ook de naam
‘Sveshnikov-variant’. Dit naar aanlei-
ding van de Russische grootmeester
Evgeni Sveshnikov die de eer toekomt
het hele systeem gerehabiliteerd te
hebben samen met zijn vriend Gen-
nadi Timoshchenko. In de schaaktijd-
schriften kwam de variant begin jaren
’70 vervolgens meer en meer voor het
voetlicht. Gert Ligterink schreef er over
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evolutie van een schaakopening, 
de sveshnikovvariant

In Schaakbulletin 97 (1976), maar was
toen nog niet enthousiast. Positiever
was hij een jaar later in nummer 115 in
een verslag van een door Sveshnikov
gewonnen grootmeestertoernooi in Le
Havre met vijf door Sveshnikov met
deze variant gespeelde partijen. Hij
schreef daarover in zijn boek De
schaakopening, siciliaans-a (1980),
onderdeel van de serie ‘Leer goed
schaken’: ‘Het zijn vooral zijn partijen
geweest die vele anderen enthousiast
gemaakt hebben voor verborgen mo-

gelijkheden van de zwarte stelling.
Sinds 1972 heeft hij in iedere partij,
waarin tegen hem 1.e4 geopend werd,
getracht zijn systeem op het bord te
krijgen en als op een bepaald moment
het einde van het hele systeem nabij
leek, omdat wit in een bepaalde vari-
ant op duidelijke aanwijsbare manier
kon winnen, kwam hij aldoor weer met
een nieuw idee waardoor de theoretici
opnieuw aan het werk konden.’ Hij
houdt echter zijn bedenkingen: ‘Het is
een riskant systeem, dat veel energie



van de zwartspeler vergt en bovendien
is het gemakkelijk voor wit om zich
voor te bereiden’ en ‘Het is een uiterst
scherp systeem en men dient al in de
vroege opening zeer nauwkeurig te
spelen omdat één minder nauwkeurige
zet tot rampen kan leiden. Verder telt
de opening enkele zeer kritieke varian-
ten en is het best mogelijk dat wordt
aangetoond dat de hele variant on-
speelbaar is. Men dient dus de
schaaktijdschriften goed te volgen om
de voornaamste ontwikkelingen bij te
houden.’
Toch vond In 1974 toenmalig bonds-
coach Hans Bouwmeester het noodza-
kelijk dat de jeugdselectiespelers de
variant bestudeerden. In een trainings-
weekend op Papendal moesten zij die
verplicht tegen elkaar spelen. ‘De
keuze van Bouwmeester bleek een
gouden greep. Vijf jaar later speelde
de halve wereld de Sveshnikov-variant
en het al vroeg in de jaren ’70 ontwik-
kelen van enige expertise was bijzon-
der gunstig’, aldus John van der Wiel
circa 20 jaar later in Schaaknieuws. En
ook: ‘Mijn eerste liefde is ambitieus,

gecompliceerd, riskant en nog steeds
in leven. Op hoog niveau is ze de laat-
ste tijd frequenter te zien’. Bekend bij
Sveshnikov liefhebbers werd zijn
Sveshnikov Bijbel (1999).  Veel eerder,
ook nog voor het bovengenoemde
boek van Ligterink verscheen in 1978
Sizilianisch Sweschnikow variante van
Walter Witmann. Een monografie met
naast talrijke partijfragmenten 420
complete partijen. Voorts in 1987 Sici-
lian Sveshnikov variation van Andras
Adorjan (1987). Sveshnikov’s boek
over de variant verscheen in 1989:
The Sicilian Pelikan.
De waardering voor de opening steeg.
In de begin jaren ’90 kwam de variant
op het repertoire van toonaangevende
grootmeesters als Kasparov, Khalif-
man, Kramnik, Leko, Salov, Shirov en
Nunn. In 1995 publiceerde Joe Gallag-
her nieuwe ideeën in Trends in the
Sveshnikov en dat deed ook Dorian
Rogozenko in The Sveshnikov Reloa-
ded (2005).  De beschrijving van The
complete Sveshnikov Sicilian (Yuri Ya-
kovich, 2002) meldt: ‘Decades of expe-
rience have shown that it is far from

easy for White to neutralize Black's ac-
tive play, and the Sveshnikov is now
firmly established as a favourite wea-
pon for players who wish to win games
as Black.’ En van The Sicilian Sveshni-
kov (John Cox, 2007): ‘The Sveshnikov
has exploded onto the chess scene at
the highest levels and is now regarded
by many experts as one of Black’s
most promising answers to 1 e4.
In 2006 kwam de DVD Sveshnikov va-
riation of the Sicilian van Loek van
Wely op de markt. In een interview
(2010) sprak de vooraanstaande Rus-
sische schaker Mark Taimanov (1926-
2016) over ’de laatste grote
ontdekking’.
Op 19 november 2018, bijna 109 jaar
nadat de opening op 5 februari 1910
werd geïntroduceerd door Carl
Schlechter in zijn wk-match tegen
Emanuel Lasker, verscheen de
Sveshnikov opnieuw op het bord in
een wk tweekamp, in de achtste partij
tussen Carlsen en Caruana.  Daarna
zelfs nog viermaal. (Aad)
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de ijssel 1 start met verdienstelijk gelijkspel

De tegenstander van De IJssel 1 in de
eerste RSB-wedstrijd en tevens de
eerste van dit seizoen was het even-
eens naar de hoofdklasse gepromo-
veerde Fianchetto met, voor de RSB-
competitie, dit jaar een combinatie met
HZP Schiedam dat vorig seizoen de-
gradeerde naar de 2e klasse. In dit
team drie spelers van beide teams die
ook vorig seizoen meespeelden en
voorts twee die toen niet van de partij
waren. Bij De IJssel geen Lèon Ja-
cobse meer, in zijn plaats speelt Frank
van de Pavoordt. In deze eerste wed-
strijd was Pim te Lintelo niet beschik-
baar en voor hem speelde Arie
Macdaniël jr. Aan alle borden lagere
ratings voor De IJssel spelers en qua
team 137 punten minder. 
Na circa een uur spelen was dit rating-
verschil achter de borden niet zicht-
baar. Met plusjes bij Hans, Frank (vdP)
en Arie was De IJssel zeker niet in het
nadeel. Jan liet het eerste resultaat no-
teren. Hij zag nauwelijks kansen en
dat gold kennelijk ook voor zijn tegen-
stander die met het remiseaanbod in-
stemde. Vervolgens een vol punt bij
invaller Arie. Hij zette in zijn debuut-
wedstrijd voor het eerste team een
puike wedstrijd op het bord. Een ver
opgeschoven pion stichtte de nodige
verwarring en met vervolgens een

paar mooie combinaties vergrote hij
zijn voordeel dat opliep tot een vol
stuk, ruim voldoende voor de winst.
Jammer dat dit bij Hans niet lukte. Bij
hem stond al redelijk snel een eindspel
met een pluspion op het bord. Zijn
winstpogingen stuitten echter op een
stevige verdediging en eindigden met

een puntendeling. Een tegenvaller was
het verlies van Frank (vdP). Ook hij
had een pluspion en ook wel kansen
op meer. Wel een open lijn op de ko-
ningsstelling en daardoor kwam hij on-
verwacht in het nauw en verspeelde hij
zijn dame. Verlies vervolgens ook voor
Frank Visser. Lang stond hij een pion
achter, maar die wist hij terug te win-
nen. Een remiseaanbod werd vervol-
gens geweigerd. Toen bij een daarop
volgende dubieuze koningsaanval een
stuk sneuvelde konden de stukken in
de doos. De stand werd weer gelijk
door winst van Henk-Jan. Zijn tegen-
stander, eveneens actief voor LSG 2 in
de 1e klasse KNSB, investeerde veel
tijd in zijn partij. Dat brak hem in de
slotfase met nog maar rond 15 secon-
den per zet op. Henk-Jan zette hem in
die slotfase fors onder druk, won een
stuk en daarmee was de winst binnen.
Crelis, die de gehele partij zijn handen
vol had om een halfje te redden, had
afgewikkeld naar een pionneneindspel
met paard tegen loper maar wel een
pion achter. Hij dacht dit remise te kun-
nen houden. Toen hij afruil van paard
tegen loper toestond was die kans
echter verkeken en kwam de stand op
3-4. Voor een gelijkspel moest Ad, als
laatste nog bezig, dus winnen. Dat
leek niet onmogelijk want hij had een

Succesvol debuut.



kansrijke stelling op het bord. In de
laatste speelminuten, voor beiden, leek
het gelopen koers toen hij een toren
voor kwam. Zijn tegenstander dwars-
boomde hem met eeuwig schaakac-
ties, maar toen Ad hem de kans bood
de toren terug te winnen ging hij daar-

voor. De dames gingen daarbij van het
bord en dat had tot gevolg dat opmar-
cherende pionnen niet meer gestopt
konden worden. Een fraaie winst met
applaus van de toekijkers.
Teleurstelling in Schiedam. ‘Niet verder
dan gelijkspel’ meldde de websites van

beide Schiedamse schaakverenigin-
gen over hun boegbeeld. “Op papier
zou ons team deze eerste klus moeten
klaren. Helaas werd niet het maximale
rendement bereikt aan sommige bor-
den en kwam de teller niet verder dan
4-4.’ (Aad)
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De IJssel 1 1840 - Fianchetto/HZPS 1 1977 4 - 4

1 Henk-Jan Evengroen 2152 - Michiel van Wissen 2264 1 - 0
2 Jan Evengroen 2060 - John van Baarle 2115 ½ - ½
3 Frank Visser 1874 - Daniel van Loenen 2000 0 - 1
4 Hans Lodeweges 1879 - Erik Smeekes 1955 ½ - ½
5 Crelis Molenaar 1765 - Jan Zoorob 1907 0 - 1
6 Frank vd Pavoordt 1790 - Gert Greeuw 1926 0 - 1
7 Ad de Veld 1708 - Arjan Schouteren 1822 1 - 0
8 Arie Macdaniël jr 1494 - Ben Riksen 1830 1 - 0

de ijssel, na eenvoudige 
overwinning op 3-torens, naar 
volgende ronde om rsb-beker
Vorig seizoen strandde het bekerteam
van De IJssel in de halve finale. Om dit
te overtreffen zal niet eenvoudig zijn.
Naast De IJssel hebben zich nog 25
verenigingen als deelnemer gemeld.
Zes ervan zijn vrijgeloot voor de eerste
ronde die dus tien duels telt. 
Eerste horde voor De IJssel was het
team van 3-Torens uit Bergschenhoek.
Op hun ratinglijst prijkt een speler met
2247, reden om op volle sterkte te ver-
schijnen. Die speler bleek echter niet
van de partij en dat betekende dus een
fors ratingverschil, bijna 400 punten
meer voor het favoriete IJsselteam.
Het ontbreken van Hans Lodeweges,
die werd vervangen door Frank (vdP),
moest dus geen probleem zijn. De 
loting, verricht door de IJsselvoorzitter
omdat de tegenstanders dat waren
vergeten, had als resultaat dat
3-Torens wit had aan het eerste bord. 
De IJssel mocht dan qua ratings  favo-
riet zijn, op het bord moet dat altijd nog
waar gemaakt worden. Jan was niet zo
tevreden over zijn Siciliaanse opening,
waarbij het leek alsof zwart meer initia-
tief had dan wit.  Hoe dat zo kwam
heeft hij nog een paar uur kunnen ana-
lyseren, want per verassing verloor zijn
tegenstander na al te ver indringen in
de witte stelling al vroeg in de partij
pardoes zijn dame wegens een soort

van aftrekschaak. Voor negenen stond
er dus een 0-1 op het scorebord. Op
dezelfde tijd was het materiaal van
Frank (vd P) en zijn tegenstander al
gereduceerd tot  ieder 7 pionnen,
waarbij Frank een paard en zijn tegen-
stander nog een loper had.  De  partij
sleepte zich lang voort op zijn Franks :
beetje duwen en trekken waarbij het
lang lijkt alsof er niks gebeurt en dan
toch nog zo maar toeslaan. Dat zat er
nu niet in, zijn tegenstander bleef bij
de les en de remise was ondanks ein-
deloos manoeuvreren rond elven een
feit. Stand ½-1½. Dan bord 1: hier
kreeg Henk-Jan vanaf zet 10 duidelijk
wat initiatief met een zwarte pion die
met e4 de stelling van zijn tegenstan-
der binnendrong. Die had alles terug-
getrokken op de eerste drie rijen. Het
paard van f3 werd omgespeeld naar
d4 en was daarmee een prooi die op-
gejaagd kon worden door zwarts da-
mepionnen – beiden hadden kort
gerokeerd.  Dit creëerde een flink
ruimtevoordeel voor Henk-Jan. De
pion op e4 werd vervolgens geofferd
aan wits dame.  Die kon met veel
moeite, maar ook met  verlies van drie
pionnen op rij , nog wel ontsnappen.
Maar de partij was toen ook over:  
½-2½ en daarmee was de wedstrijd
gewonnen. Frank (V) voerde het langst

de strijd.  Een voorzichtige tegenstan-
der weigerde initiatief te tonen, maar
wist met wit lang binnen de remise-
marge te blijven.  Vanaf zet 15  (beiden
korte rokade) ging de h-pion een pasje
naar voren en de g-pion naar g5. Wit
dwong ruil van een f4 pion tegen g5 af,
waar de h6 pion vervolgens de plaats
innam.  Interessante strijd van druk
over de f-lijn voor wit en tamelijk veras-
send zwart aanval over de h-lijn. Hoe-
wel de koningsstelling van zwart luchtig
oogde was het de witte koning die het
meeste gevaar liep. Dankzij een mas-
sale afruil werd dat gevaar afgewend
en met minder dan vijf minuten op de
klok was Frank toch blij dat remise
werd geaccepteerd, eindstand dus 1-3.
De IJsselspelers kunnen nu hun borst
nat maken voor het treffen met het
team van het 100-jarige RSR Ivoren
Toren in de volgende ronde. 
(Frank V/Frank vd P)

3-Torens 1594 - De IJssel 1 1969 1 - 3

1 Martin van Vaalen 1687 - Henk-Jan Evengroen 2152 0 - 1
2 Rinus vd Linde 1602 - Jan Evengroen 2060 0 - 1
3 Jan Gerkus 1563 - Frank Visser 1874 ½ - ½
4 Egbert Berghout 1524 - Frank vd Pavoordt 1790 ½ - ½



2/11 za KNSB: Krimpen a/d IJssel 4 – De IJssel

4/11 De IJssel 2 – Barendrecht/IJsselmonde 2 + clubcompetitie ronde 8

11/11 1e ronde KO-beker 

18/11 De IJssel 1 – RSR Ivoren Toren 1 + clubcompetitie ronde 9

21/11 do Ashtapada V1 – De IJssel V2

23/11 za KNSB: De IJssel – Spijkenisse 3

25/11 De IJssel V1 – RSR Ivoren Toren V1 + clubcompetitie ronde 10

28/11 do Fianchetto/HZPS 2 – De IJssel 2

2/12 Rapidcompetitie 2e ronde 

9/12 Clubcompetitie ronde 11

10/12 di Dordrecht 1 – De IJssel 1

14/12 za KNSB: CSV 2 – De IJssel

16/12 Krimpen a/d IJssel V2 – De IJssel V1 + Clubcompetitie ronde 12

23/12 * Rapidcompetitie 3e ronde + De IJssel - RSR Ivoren Toren (RSB-beker) 

30/12 * Invitatietoernooi

6/1 De IJssel V2 – Erasmus V2 + clubcompetitie ronde 13

13/1 ZD 1

20/1 Clubcompetitie 14 + 2e ronde KO-beker

27/1 De IJssel 2 – Onesimus 1 + clubcompetitie ronde 15

1/2 za KNSB: DD 4 – De IJssel

3/2 De IJssel 1 – Charlois Europoort 1 + clubcompetitie ronde 16

10/2 Clubcompetitie ronde 17

11/2 di Nieuwerkerk a/d IJssel V1 – De IJssel V2 + 3-Torens V1 – De IJssel V1

17/2 ZD 2

20/2 do Hoeksewaard 2 – De IJssel 2

24/2 ** Clubcompetitie 18 + kwartfinale KO-beker

2/3 De IJssel 1 – Krimpen a/d IJssel 1 + De IJssel V2 – WSV V1 + clubcompetitie ronde 19

7/3 za KNSB: De IJssel – Overschie 2

9/3 ZD 3

16/3 De IJssel 2 – RSR Ivoren Toren 2 + clubcompetitie ronde 20

20/3 vr RSR Ivoren Toren V1 – De IJssel V1

23/3 Clubcompetitie ronde 21

28/3 za KNSB: Zukertort Amstelveen – De IJssel

30/3 Messemaker 1 – De IJssel 1 + clubcompetitie ronde 22

3/4 vr Overschie V2 – De IJssel V2

6/4 De IJssel V1 – 3-Torens V1 + clubcompetitie ronde 23 

15/4 wo ZD 4

16/4 do Ashtapada 1 – De IJssel 2

18/4 za KNSB: De IJssel – Leiderdorp 3

20/4 Clubcompetitie 24 + halve finale KO-beker

29/4 *** wo Clubcompetitie ronde 25

4/5 ZD 5

9/5 za PANC VINK Zuidplas Top 12-toernooi

11/5 Maassluis V1 – De IJssel V2 + clubcompetitie ronde 26

18/5 De IJssel V1 – Krimpen a/d IJssel V2 + clubcompetitie ronde 27

25/5 ZD 6

3/6 wo Clubcompetitie ronde 28

8/6 Doorgeefschaak

15/6 Clubcompetitie 29 + finale KO-beker

22/6 Clubcompetitie ronde 30

29/6 Ledenvergadering en snelschaak

* kerstvakantie, ** voorjaarsvakantie, *** meivakantie
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Sinds het seizoen 2005/06 staat bij De
IJssel een officieel rapidkampioen-
schap op het programma (zie kader).
Dit seizoen dus voor de 15e maal. Met
drie speelronden op het programma en
ook meer deelnemers werd qua spel-
systeem weer gekozen voor het groe-
pensysteem zoals in het reglement
aangegeven. Voor de eerste ronde be-

tekende dit een indeling op basis van
de laatst bekende KNSB-rating. In de
twee volgende ronden is de indeling
op basis van de stand. 

In groep A verspeelde Frank (V)
slechts een halfje aan nummer twee,
Frank (vdP). Die raakte nog een extra
halfje kwijt door remise tegen Wim, de
titelverdediger. Gerard en Rien degra-
deerden uit deze groep. Gerard naar
groep B en Rien, die puntloos bleef
naar groep C.

14

I J s s e l s c h a a k  1 2 4

frank visser aan kop in rapidcompetitie

groep A 1 2 3 4 5 6 tot

1 Frank Visser x ½ 1 1 1 1 4½

2 Frank vd Pavoordt ½ x ½ 1 1 1 4

3 Wim Mulder 0 ½ x 1 ½ 1 3

4 Ad de Veld 0 1 0 x 1 1 2

5 Gerard vd Wouden 0 0 ½ 0 x 1 1½

6 Rien Duine 0 0 0 0 0 x 0

In groep B snoepten kanshebbers el-
kaar wederzijds punten af. Arie sr bleef

met een halfje meer Sjaak en Aad
(vdM) net voor. Hij kan de volgende

ronde in groep A aan de bak. Arie jr en
Aad (vdB) degraderen naar groep C.

groep B 1 2 3 4 5 6 tot

1 Arie Macdaniël sr x 1 0 1 1 ½ 3½

2 Sjaak in 't Veld 0 x 1 1 0 1 3

3 Aad vd Meer 1 0 x 1 0 1 3

4 Wouter Schmahl 0 0 0 x 1 1 2

5 Arie Macdaniël jr 0 1 1 0 x 0 2

6 Aad vd Berg ½ 0 0 0 1 x 1½

In groep C met acht deelnemers trof-
fen niet alle deelnemers elkaar. Via
een aangepast schema bleef het bij
voor ieder vijf partijen. Teus Boere
werd met een honderd procentscore

de glorieuze winnaar. Door deze tops-
core werd hij vierde in de stand na de
eerste ronde. Volgende speelronde
wacht hem in groep A zwaardere te-
genstand. Promotie was er eveneens

voor Neal Twigt en Hans Verduijn elk
met vier punten. Zij mogen de vol-
gende ronde uitkomen in groep B. 

groep C 1 2 3 4 5 6 7 8 tot

1 Teus Boere x 1 - 1 1 1 - 1 5

2 Neal  Twigt 0 x 1 1 1 1 4

3 Hans Verduijn - 0 x - 1 1 1 1 4

4 Peter Morgenrood 0 0 - x 1 ½ - 1 2½

5 Peter Koolmees 0 - 0 0 x - 1 1 2

6 Casper de Pijper 0 0 0 ½ - x 1 - 1½

7 Peter de Jong - 0 0 - 0 0 x 1 1

8 Richard vd Meer 0 - 0 0 0 - 0 x 0

stand na de 1e speelronde

deelnemers met bonus start score totaal

groepsindeling ronde 1 pnt pnt ronde 1 score

1 Frank Visser (A) 8 7 23 38

2 Frank vd Pavoordt (A) 8 7 21 36

3 Wim Mulder (A) 8 7 17 32

4 Teus Boere (C) 4 3 25 32

5 Arie Macdaniël sr (B) 6 5 19 30

6 Ad de Veld (B) 8 7 13 28

7 Sjaak in 't Veld (B) 6 5 17 28

8 Aad vd Meer (B) 6 5 17 28

9 Neal Twigt (C) 4 3 21 28

10 Hans Verduijn (C) 4 3 21 28

11 Gerard vd Wouden (A) 8 7 11 26

12 Wouter Schmahl (B) 6 5 13 24

13 Arie Macdaniël jr (B) 6 5 13 24



deelnemers met bonus start score totaal

groepsindeling ronde 1 pnt pnt ronde 1 score

14 Aad vd Berg (B) 6 5 11 22

15 Peter Morgenrood (C) 4 3 15 22

16 Leen Boonsra (-) 6 5 10 21

17 Rien Duine (A) 8 7 5 20

18 Peter Koolmees (C) 4 3 13 20

19 Casper de Pijper (C) 4 3 11 18

20 Ton van Smirren (-) 4 3 10 17

21 Peter de Jong (C) 4 3 9 16

22 Richard vd Meer (C) 4 3 5 12

puntentelling

Per partij per ronde respectievelijk 5, 3 of 1 punten bij winst, remise of verlies en 2 punten bij gemelde afwezigheid. Bonus-
punten per speelronde 8, 6 of 4 punten voor respectievelijk A-, B-, en C-groep. Afwezigen krijgen de bonuspunten van de
groep waarin zij oorspronkelijk zouden zijn uitgekomen. 
Eenmalig worden per groep 7 (A), 5 (B) en 3 (C) toegekend. Na de tweede ronde worden de startpunten weer in mindering
gebracht.
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Sinds het seizoen 1995/96 staat de rapidcompetitie op het programma bij De IJssel. Tot 2005/06 betrof het 
een competitie met een informeel karakter die vrijwel steeds gelijktijdig met RSB-wedstrijden plaatsvond. 

Daarna werd het een competitie volgens het huidige systeem met uitzondering van 2018/19 
(twee ronden, Zwitserssysteem) met als winnaars:

2006 Jan Evengroen
2007 René Ordelman
2008 Henk-Jan Evengroen
2009 Frank Visser
2010 Justin Jacobse
2011 Léon Jacobse
2012 Pim te Lintelo

2013 Pim te Lintelo
2014 Pim te Lintelo
2015 Léon Jacobse
2016 Frank Visser
2017 Léon Jacobse
2018 Léon Jacobse
2019 Wim Mulder



De IJssel 2 startte op 7 oktober het herop-

treden in de 2e klasse tegen Krimpen a/d

IJssel 2, een team dat vorig seizoen net de

promotie naar de 1e klasse miste. Op papier

beduidend sterker, aan alle borden een ra-

tingsurplus en gemiddeld 158 punten. En

dan was voormalig SO Rotterdam speler

Marius Strijdhorst (1925) nog niet eens van

de partij. Bij De IJssel 2 geen Frank van de

Pavoordt meer. Hij verkaste naar De IJssel

1. Wel vader en zoon Macdaniël die vorig

seizoen niet van de partij waren. Voorts ook

Mick van den Berg die aantrad als invaller

voor Gerard van der Wouden. 

Tragiek aan bord 1 zorgde voor een vroege

achterstand. Mick werd het slachtoffer van

een openingsvalletje en na amper een uur

speeltijd stond De IJssel met 0-1 achter. Mis

ging het eveneens bij Leen, kansloos werd

hij van het bord geschoven. Een te passieve

opstelling leidde al snel tot een koningsaan-

val en na een kwaliteit- en stukoffer was het

na 22 zetten over en uit. Veel beter verliep

de strijd aan het laatste bord. Arie jr had hier

al vroeg een trio pionnen buit gemaakt en

dat voordeel gaf hij niet meer prijs. Na zijn

winst voor De IJssel 1 dus nu ook succesvol

voor De IJssel 2. Een half puntje daarna bij

Arie sr. Een gelijkopgaande partij waar bei-

den in de slotstelling, met elk zes pionnen,

dame en twee torens, geen winstkansen

meer zagen. De marge werd weer groter

door verlies van Menno. Hij miste een direct

verliezende actie van zijn tegenstander. Een

curieus slot vervolgens aan het bord bij

Sjaak. Die was verzeild in een eindspel met

een pion achter en werd langzaam maar

zeker van het bord geschoven. Het snelle

spel van Sjaak zorgde evenwel voor een be-

duidend  bedenktijdverschil, meer dan een

uur. In een totaal verloren stelling waarin

zijn tegenstander met dame tegen toren de

winst voor het oprapen had, lette die echter

onvoldoende op de klok en overschreed de

bedenktijd. Dat bracht de stand op 2½-3½.

Maar het slot was voor Krimpen. Aad kon

aanvankelijk geen goed plan vinden en

waar hij uiteindelijk voor ging bood juist zijn

tegenstander aanvalskansen. Die benutte

hij uitstekend. Er sneuvelde een pion,

daarna ook een kwaliteit en vervolgens hield

Aad het voor gezien. Ook de laatste partij,

van Rien, ging verloren. Remise leek wel

haalbaar, maar als zo vaak deed ook nu het

tekort aan bedenktijd hem de das om. Een

misrekening in die tijdnoodfase kostte hem

de partij. (Aad)

16
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de ijssel 2 ten onder tegen kampioenskandidaat

De IJssel 1 1562 - Krimpen a/d IJssel 2 1720 2½ - 5½

1 Mick vd Berg 1691 - Remko Moerkerken 1860 0 - 1

2 Rien Duine 1622 - Kees Greevenbosch 1792 0 - 1

3 Leen Boonstra 1591 - Joop Elderhorst 1807 0 - 1

4 Menno van Dijk 1556 - Thomas Boeren 1683 0 - 1

5 Sjaak in 't Veld 1529 - Eduard Hoogenboom 1715 1 - 0

6 Aad vd Berg 1485 - David Berendsen 1770 0 - 1

7 Arie Macdaniël sr 1532 - Jan Buis 1559 ½ - ½

8 Arie Macdaniël jr 1494 - Joost vd Valk 1571 1 - 0

Overige uitslagen klasse 2C:

Barendr/IJ'monde 2 1700 - Ashtapada 1           1518 2½ - 5½

Fianchetto/HZPS 2     1709 - RSR Ivoren Toren 2    1743 4  - 4

Onésimus 1            1799 - Hoeksche Waard 2      1502 8  - 0

de ijssel V2 start viertallen competitie met verlies

De viertallencompetitie telt dit seizoen 35

teams waarvan 11 in de 1e divisie en 24 in

de 2e divisie. De deelname stijgt niet meer,

twee jaar geleden 35, vorig jaar 34 en nu

weer 35. Bij De IJssel één team minder.

Reden is met name de deelname van en-

kele viertalspelers aan de KNSB competitie

die om die reden niet meer meespelen bij

de viertallen. 

De spits werd afgebeten door De IJssel V2

op 28 oktober tegen Spijkenisse V2, ook

vorig jaar een van de tegenstanders, toen

van De IJssel V3. Teus trof dezelfde tegen-

stander. Hij leek goede kansen te krijgen na

een al vroeg verkregen kwaliteitswinst en

daarbij ook nog een sterk bezette open lijn.

Het lukte hem echter niet en na een afge-

dwongen herhaling van zetten werd het niet

meer dan remise, hetzelfde resultaat als

vorig seizoen. Aad had goede remisekan-

sen in handen maar sneuvelde in het eind-

spel toen hij met zijn koning een

verliezende route koos. Teamleider Frans

had al snel een stuk meer op het bord. De

weg naar de winst was desondanks niet

eenvoudig. Met een mooie aanval met

dame en loper op de diagonaal richting ko-

ning werd de winst uiteindelijk binnenge-

haald. Het eindresultaat hing vervolgens af

van de afloop aan het eerste bord. Peter

had het hier zwaar te verduren tegen de ge-

routineerde competitieleider van de viertal-

lencompetitie. Hij werd tot verdedigen

gedwongen en langzaam maar zeker werd

hij van het bord geschoven en bekroonde

een succesvolle pionnenopmars de winst

voor zijn tegenstander. Net als vorig sei-

zoen dus een 1½-2½ nederlaag. (Aad)

De IJssel V2 1410 - Spijkenisse V2 1431 1½ - 2½

1 Peter Morgenrood - Simon vd Beek 1516 0 - 1

2 Aad vd Meer 1430 - Mane Relic 1427 0 - 1

3 Frans Dubois 1405 - Jan Straatman 1401 1 - 0

4 Teus Boere 1396 - Jerry Sandifort 1379 ½ - ½
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- Luister wel eens teveel naar anderen.
De beste film?
- The Game, geweldig plot.
Favoriete acteur of actrice?
- Acteur is zonder meer Jack Nicholson met name om zijn rollen in The Shining en One flew over the cuckoo’s nest  Maar

hij heeft meerdere goede films gemaakt. Actrice heb ik er een paar van, maar één springt er wel uit en dat is Sharon
Stone (denk o.a. eens aan Basic Instinct, voor de meesten wel bekend vermoed ik).

Favoriete schrijver?
- Marten Toonder om zijn geweldige fantasie en woordgebruik.
Favoriete kunstenaar?
- Eigenlijk geen duidelijke voorkeur, maar werk van “De Ploeg” vind ik wel mooi. Of werk van CoBrA vind ik ook leuk.
Wie is je favoriete schaker aller tijden?
- Michail Tal. Hij heeft een ongekend gevoel voor combinaties en is een geweldig speler in gecompliceerde stellingen.

Aanvaller pur sang, nummer één van de allergrootsten.
Voor welk tv-programma blijf je thuis?

Studio Sport op zondagavond, nog steeds. Wil ook niets van uitslagen weten voor die tijd… 
Hoeveel uur per week besteed je gemiddeld aan schaakstudie?
- Doe niet echt aan schaakstudie, meestal kijk ik mijn partijen even na of pak zonder bord een schaakboekje. Dat is het wel.
Wat is je favoriete schaakboek?
- Die serie van Euwe en Meiden. Meester tegen amateur, etc., heel leuke boekjes. Pak ze af en toe nog wel eens.
Ajax of Feijenoord?
- Ajax, al zolang ik besta. 
Op welke partij stem je?
- Partij voor de Dieren. Reden: Gaat al jaren niet goed met flora en fauna.
Naar welke muziek luister je het liefst?
- Jaren zeventig, grunge, soms klassiek, soms dance, jazz, maar het allerliefste BLUES!!
Welke sport beoefen je naast het schaken?
- Af en toe fitness. Geen andere sporten. vroeger voetbal, volleybal en tafeltennis.
Welke hobby’s beoefen je in je vrije tijd?
- Koken, de tuin, (denk)spelletjes, lezen, vrijwilligerswerk. Dit allemaal met veel plezier en genoegen.
Welke krant lees je serieus?
- Algemeen Dagblad, gewoon omdat ik weet waar alles staat en niet teveel hoef te zoeken. Soms op zaterdag een Volks-

krant.
Op welke leeftijd speelde je je eerste serieuze partij?
- Op de MAVO, voor het schoolkampioenschap. Een drama, verdere uitweiding lijkt me niet noodzakelijk.
Wat is je beste toernooiresultaat dat je ooit hebt geboekt?
- Nog niet zo lang geleden, in 2018. Een gedeelde eerste prijs bij het Daniël Noteboomtoernooi in de C-groep. Heb ook

nog een keer in Dieren (Open NK) geschaakt, denk zo rond 1997, geen prijs maar wel 6½ uit 9, was ook wel aardig.
Ben je gelovig c.q. bijgelovig?
- Ieder mens heeft zo zijn rituelen, maar ik durf wel te zeggen dat ik van beiden geen last heb. Dus eigenlijk moet ik maar

gewoon “nee” zeggen
Wat is je favoriete vakantieland?
- Sark, één van de Kanaaleilanden. Daar zijn we al een aantal keren geweest, veel wandelen en fietsen. Ook veel klifpa-

den, maar die mijd ik.
Wat eet je het liefst?
- Italiaanse gerechten. Pasta’s, risotto’s, etc. Geen vleesgerechten.
Wat drink je het liefst?
- Een speciaal biertje, liefst een tripel of een glas wijn en een heel enkele keer een whisky.
Wat mis je op de club?
- Niets, het bevalt me uitstekend zo.
(Frank)

25 vragen aan…menno van dijk

Geboren? 
- Uiteraard, in Santpoort op 9 januari 1956. Al snel na een aantal verhuizingen

in Gorinchem terecht gekomen.
Voor welk beroep ben je opgeleid en welk beroep oefen je uit?
- Verpleegkundige A met kinderaantekening. Oefen nu niets meer op vakgebied

uit, wel vrijwilligerswerk op een kinderboerderij.
Van wie heb je schaken geleerd? Hoe oud was je?
- Van een vriendje op de lagere school, ik denk op mijn 11- 12e  jaar. Later les

van een leraar op de MAVO. Pas rond mijn 27e op een schaakclub gegaan.
Wat is je beste karaktereigenschap?
- Kan goed luisteren naar anderen als ik ze versta….
En je slechtste?



Een uitwedstrijd op de vrijdagavond
voor de herfstvakantie is niet prettig en
zeker niet voor kleine verenigingen
waar adequate vervangers voor ver-
hinderde belangrijke spelers niet voor-
handen zijn. Jammer genoeg werd dit
pas laat door de teamleiding van De
IJssel 1 opgemerkt toen ook het voor-
uit spelen van partijen geen optie meer
was. Zowel Henk-Jan Evengroen, Cre-
lis Molenaar, Ad de Veld en Pim te Lin-
telo waren niet beschikbaar voor de
wedstrijd tegen Spijkenisse 1 op 18
oktober. Dat gold niet alleen voor hen,
ook een aantal potentiële vervangers
konden niet meespelen. Met de aan-
vulling van twee teamleden van De
IJssel 2, Rien Duine en Sjaak in ’t Veld
en de juniortalenten Wouter Schmahl
en Neal Twigt kwam er toch nog een
achttal achter de borden. Dat was na-
tuurlijk geen partij voor de tegenstan-
ders die aan alle borden circa 200
ratingpunten of meer telden. 
Het eerste punt voor Spijkenisse stond
al snel op het scorebord. Hans, ge-
plaagd door fysieke problemen, ging al
in de opening in de fout. Na 1.Pf3 d6
2.d4 Pd7 3. e4 e5 4. Lc4 Le7? 5.
dxe5 dxe5? 6.Dd5 ging een stuk ver-
loren en hield hij het voor gezien. On-
getwijfeld een van de kortste partijen
uit zijn schaakcarrière. Zijn tegenstan-
der, speciaal voor deze wedstrijd voor
een invalbeurt uit Nijmegen gekomen,
kon dus weer vroeg huiswaarts. Ook
bij Neal ging het snel mis. Iets later
dan Hans, op de 10e zet, verspeelde
ook hij een stuk. Hij speelde echter
door totdat hij op de 29e zet werd mat
gezet. Een nederlaag van Rien bracht
de stand op 0-3. ‘Zijn tegenstander’,
zo meldde verslag van Spijkenisse,
‘speelde erg snel, ging recht op zijn
doel af en speelde een stelling met to-
rens en lopers met ongelijke kleur vak-
kundig naar winst door met zijn vrije
c-pion op te rukken.’ Aan bord 1
deelde ook Jan in de malaise. Spijke-
nisse: ‘Kopman Maurits  met zwart
profiteerde goed van de tamme ope-
ning van zijn tegenstander, won mate-
riaal (of eigenlijk offerde zijn
tegenstander dat)  en had geen moeite
om het eindspel tot winst te voeren.’
Bij Sjaak was het spannend maar trok

zijn tegenstander toch aan het langste
eind. Na een verkeerde afruil rond zet
30 ging het mis. Vooral het eind
speelde zijn tegenstander erg mooi,
alles onder controle houden en zijn te-
genstander vast zetten, meldde Spijke-
nisse. Ook Wouter gaf goed partij.
Lang bleef de partij in evenwicht. Een
remiseaanbod werd door zijn tegen-
stander na overleg met de teamleider
afgeslagen en die maakte van niets
toch nog iets en won toen toch nog.
Ook bij Frank (vdP) winstkansen voor
zijn tegenstander die een pion voor
kwam maar ‘de technische realisatie
van dit materiaalvoordeel was een
brug te ver’ aldus Spijkenisse. Het eer-
ste halfje dus. De laatste partij, van
Frank (V), leek lang het enige winst-
punt voor De IJssel te gaan opleveren.
Na de 36e zet van wit staat navol-
gende stelling op het bord: 

Zwart (Frank) is in het voodeel dat hij
hier met 36…Da1 nog kan vergroten.
36…f4 is echter ook niet verkeerd.
Zeker toen wit hier niet voor 37. Dxd4
maar voor 37. Pf1? koos. 37…Txg2+
38.Kxg2 De4+ 39.Df3 Dxc2 was nu
een winnende voortzetting. Die mist hij
37…Dxf2+ Vervolgens wisselen de
kansen van voordeel voor wit naar re-
mise en weer voordeel voor zwart.
38.Kxf2 Ta6 39.d3 h6 40.Pd2 Td6
41.Ke2 Tg6 42.Kf3 Te6 43.Tc3 g5
44.Pe4 Ta6 45.a4 Te6 46.Txc5 Tb8
47.Tc3 Kg7 48.h4 gxh4 49.Kxf4 Tg6
50.Kf3 Tf8+ 51.Ke3 Txg2 52.Tc5 Kg6
53.Tc6+ Kh5 54.Pf6+ Txf6 55.Txf6 h3
56.Tf1 Kg4

Na 57. Tf4 is de stelling nog steeds re-
mise, maar niet meer na 57.a5? h2
58.Th1 Kg3 59.a6 Ta2 60.d4 Txa6
61.d5 Kg2 62.Td1 h5 63.Kd4 h1D
64.Txh1 Kxh1 Wit komt een toren
achter. 65.b4 Kg2 66.b5 Ta1 67.d6 h4
68.b6 h3 69.Kc5 h2 70.d7 Tc1+
71.Kb5 h1D 72.d8D Na 72…Df1+ is
het nu mat in zes, maar niet meer na
72….Tb1+ 73.Ka6 Ta1+ 74.Kb5 Db1+
75.Kc6 Nog steeds ruim voordeel voor
zwart, maar in tijdnoodduels kan het
soms faliekant misgaan. 

75….De4+?? (75...Dc2+) en nu is de
stelling remise en dat laat wit niet meer
glippen. 76.Dd5 Tc1+ 77.Kd6 Kf3
78.Dxe4+ Kxe4 79.b7 Tb1 80.Kc7
Tc1+ 81.Kd6 Tb1 82.Kc7 (½–½)

Eindstand niet meer dan 1-7 derhalve,
een fikse nederlaag. (Aad/website
Spijkenisse)
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de ijssel 1 tegen spijkenisse 1 fors 
gedupeerd door herfstvakantieperikelen



Spijkenisse 1 2004 - De IJssel 1 1758 7 - 1

1 Maurits vd Linde 2220 - Jan Evengroen 2060 1 - 0
2 Daniël Zevenhuizen 2197 - Hans Lodeweges 1879 1 - 0
3 Wilmar Meijer 1997 - Frank vd Pavoordt 1790 ½ - ½
4 Erik Both 2165 - Frank Visser 1874 ½ - ½
5 Steyn de Lange 1875 - Wouter Schmahl 1551 1 - 0
6 Fabian van Vuuren 2003 - Neal Twigt 1 - 0
7 Rob Kalkman 1862 - Rien Duine 1622 1 - 0
8 Richard Koopman 1709 - Sjaak in 't Veld 1529 1 - 0

Stand hoofdklasse na twee ronden:

mp bp 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Charlois Europoort 1 4 12½ x 6 6½

2 Spijkenisse 1 4 12 x 5 7

3 Krimpen a/d IJssel 1 3 9 x 4 5

4 Dordrecht 1   2 8½ 3 x 5½

5 Fianchetto/HZPS 1 2 8 4 x 4

6 De IJssel 1 1 5 1 4 x

7 Messemaker 1847 1 0 4½ 1½ 3 x

8 RSR Ivoren Toren 1 0 4½ 2 2½ x

I J s s e l s c h a a k  1 2 4
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jeugdschaak

Het jeugdschaak onder leiding van
Frank van de Pavoordt met assistentie
van Wim Mulder en Neal Twigt ging op
dezelfde voet verder als vorig seizoen.
Naast de jeugdcompetitie ook nu weer
trainingslessen door Ad de Veld en
Gerard van der Wouden. 
De eerste plaats in de jeugdcompetitie
is op dit moment voor jeugdkampioen

Nick. Hij kan niet steeds aanwezig zijn,
maar als hij er is wint hij veelal wel.
Eenmaal was Eva hem de baas. David
verloor nog niet, alleen eenmaal re-
mise tegen Luna. Hij speelde echter
nog niet tegen Eva en Nick. Eva
boekte de meeste winstpartijen. Zij
verloor wel tweemaal van Nick, maar
won ook eenmaal. Zij lijkt op dit mo-

ment zijn grootste concurrent.  De drie
overige deelnemers hebben al een be-
hoorlijke achterstand. Luna en Ruben
staan ongeveer gelijk, maar speelden
nog niet tegen elkaar. Gijs moet zijn
eerste puntjes nog scoren, maar dat
zal best wel gaan lukken.  

De stand na negen ronden: 
prt w r v score

1. Nick McPherson 5 4 0 1 190.0 
2. David Knoop 6 5 1 0 174.7
3. Eva Krabbendam 8 6 0 2 162.0
4. Luna Twigt 8 2 1 5 78.0
5. Ruben Koeverden 7 2 0 5 76.7
6.  Gijs van Tilburg 6 0 0 6 33.3

succesvol eerste optreden in landelijke competitie

Sinds vorig seizoen kan iedere vereni-
ging deelnemen aan de landelijke
KNSB-competitie. Promotie via een
kampioenschap in de regionale com-
petitie is daarvoor niet meer noodzake-
lijk. Bij De IJssel was er hiervoor bij
een aantal leden belangstelling en na
een positief besluit van de ledenverga-
dering werd tot deelname besloten. Op
basis van opgegeven sterkte (ratings)
werd het team ingedeeld in klasse 6D.
Op zaterdag 2 november werd de al-
lereerste wedstrijd voor de landelijke
competitie gespeeld. Het werd een
succesvol optreden met een hoofdrol

voor de junioren Judie en Wouter. 
In de speelzaal van Krimpen a/d IJs-

sel, waar gelijktijdig ook hun eerste,
tweede en derde team speelden,
heerste een goede sfeer. Onder de
bijna zestig aanwezige spelers was het
een weerzien van bekende tegenstan-
ders.
Het eerste halfje werd genoteerd bij
Wim. Een vroege afruil van veel stuk-
ken en vervolgens werd hier al snel tot
remise besloten. Bij Gerard vanuit de
opening een complexe stelling waarbij
Gerard een pion investeerde voor ini-
tiatief en spel. Dat kreeg hij en ook een
remiseaanbod dat werd geaccepteerd.
Succes dan aan bord zeven. Een door



Wouter scherp opgezette partij dwong
zijn tegenstander tot verdedigen. In het
middenspel lukte het hem de stelling
naar zich toe te trekken doormiddel
van een dameoffer en kwam hij uitein-
delijk een stuk voor. In het eindspel
probeerde zijn tegenstander het nog
wel maar zag uiteindelijk het zinloze
van doorspelen in en gaf op. Tussen-
stand 1-2. Naast hem speelde Judie
een interessante partij. Met goed spel
kwam zij uit de opening maar helaas
raakte ze in het middenspel het initia-
tief kwijt. Na een forse afwikkeling zag
haar tegenstander iets over het hoofd
waardoor ze een toren kon winnen.
Met een goed gespeeld eindspel werd
de winst binnengehaald. (1-3). Van
een dergelijke start hadden we alleen
maar kunnen dromen! Op de borden 5
en 6 troffen Frank en Menno de broer-
tjes Lennart en Cornelis Pols, twee
jongens uit een ware schaakfamilie,
hun twee ouder broers spelen in het

1e team van Krimpen a/d IJssel. Bij
Menno, die enigszins grieperig achter
het bord zat, een gesloten partij waar-
bij veel geschoven werd. Toch wist hij
de koning flink onder vuur te nemen, al
wits stukken moesten terug naar de
onderste lijn. Na veel manoeuvreren
won hij de toren met twee pionnen
tegen twee paarden, beiden spelers
konden de kansen niet overzien en er
werd tot remise besloten. (1½-3½). Bij
Frank leek de stelling na de opening
telkens iets in zijn voordeel. Het voor-
deel was echter onvoldoende om ver-
der op winst te spelen. Het
remiseaanbod werd geaccepteerd
waardoor De IJssel met een 2-4 tus-
senstand in ieder geval van één
matchpunt verzekerd was. Maar het
werd meer. Crelis, die de hele partij
het spel dicteerde, had diverse moge-
lijkheden de partij naar zich toe te trek-
ken. Toch besloot hij de eeuwig
schaakvariant in de stelling toe te

laten, waardoor zijn tegenstander met
remise kon ontsnappen, maar De IJs-
sel wel de teamwinst binnenhaalde
(2½-4½). Ook voor Hans aan het eer-

ste bord een sterke jeugdspeler. Vanuit
de opening veel heen en weer ge-
schuif. Het insluiten van een toren
kostte hem echter een kwaliteit. Met
loper tegen toren ging hij nog lang
voor een positief resultaat maar het zat
er niet. De jonge schaker pakt hem
keurig in. Maar De IJssel ging met een
3½-4½ zege en de punten naar Moor-
drecht. (FrankvdP/Aad)
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Crelis op weg naar het beslissende halfje.

Krimpen a/d IJssel 4 1559 - De IJssel 1 1637 3½ - 4½

1 Alan Bakija 1764 - Hans Lodeweges 1878 1 - 0
2 David Berendsen 1792 - Gerard vd Wouden 1691 ½ - ½
3 Robin Bos 1734 - Crelis Molenaar 1757 ½ - ½
4 Jan Buis 1558 - Wim Mulder 1732 ½ - ½
5 Lennart Pols 1600 - Frank vd Pavoordt 1789 ½ - ½
6 Cornelis Pols 992 - Menno van Dijk 1548 ½ - ½
7 Evert Hoogevorst 1472 - Wouter Schmahl 1560 0 - 1
8 Charlie Szymanska 0 - Judie van Eck 1138 0 - 1

Overige uitslagen in klasse 6D:
- Zukertort Amstelveen 3 - DD 4 4½ - 3½
- Leiderdorp 3 - Overschie 2 2 - 6
- Spijkenisse 3 - CSV 2 1½ - 6½

frank van de pavoordt koploper in de clubcompetitie

Afgaande op de resultaten in de eerste
competitieperiode belooft het een
spannende competitie te worden dit
seizoen. Frank van de Pavoordt
speelde nog maar drie partijen maar
met zijn score (2½ uit 3) bleef hij de
eveneens nog ongeslagen Wim Mul-
der (4½ uit 7) net voor. Op geringe
punten afstand volgen de goed ge-
starte Rien Duine en titelverdediger
Frank Visser die nog maar eenmaal
aan het langste eind trok, viermaal
werd het remise en eenmaal ging hij
verrassend onderuit tegen Ad de Veld.
Binnen de marge van vijftig punten
achterstand vervolgens ook Mick van
den Berg, eveneens nog ongeslagen,
en Crelis Molenaar. 
Na deze kopgroep worden de verschil-
len groter. Hans Lodeweges is nog niet
goed op dreef en dat geldt eveneens

voor Gerard van der Wouden. Beiden
troffen wel vrijwel steeds tegenstanders
uit de kopgroep. Voor Ad de Veld was
de triomf tegen de clubkampioen een
uitschieter. Bij de eerste tien voorts nog
net Arie Macdaniël jr, na een jaar afwe-
zigheid weer van de partij. Ook hij had
een goede competitiestart met enkele
attractieve partijen. 
In de tweede helft van de ranglijst
goede scores voor de eveneens terug-
gekeerde Casper de Pijper (5 uit 8) en
Neal Twigt (4½ uit 6). Minder goed ver-
ging het Leen Boonstra met vier nullen.
Wouter Schmahl, vorig seizoen vooral
extern goed op dreef, boekte pas in
ronde acht zijn eerste zege. Daarnaast
wel nog een paar remises tegen zeker
niet de minste deelnemers.  
In de staart van de ranglijst vanaf
plaats 20 haalde niemand de vijftig pro-

cent. Het beste resultaat was voor de
vorig seizoen gestarte Hans Verduijn.
Door sterkere tegenstand in de laatste
ronden zakte hij weer wat na een prima
begin. Voor de overigen een nog wat
lagere score, maar er is pas een kwart
van de competitie gespeeld dus een
stijging zit er wellicht nog best in. 
Winnaars eerste periodetitel (ronde 1
t/m 7): Frank van de Pavoordt (A),
Rien Duine (B), Arie Macdaniël jr (C)
en Casper de Pijper (D). Voor de
tweede periode wordt de groepsinde-
ling aangepast op basis van de clubra-
ting na de zevende ronde. Dat
betekent de volgende wijzigingen:
Mick van den Berg (A), Gerard van der
Wouden (B), Arie Macdaniël jr (B),
Casper de Pijper (C), Neal Twigt (C),
Peter Morgenrood (D) en Wouter
Schmahl (D). (Aad) 



Hieronder de stand met de onderlinge resultaten:

gr resultaten ronde 1 t/m 8 na avc gt club waarde score

rating cijfer

1 Frank vd Pavoordt (FP) A CM 1, HL 1, FV ½ 4x 1x 1810 77 390

2 Wim Mulder (WM) A AV ½, MB ½,RD 1, LB 1, FV ½, GW ½, HL½ 1x 1740 70 373

3 Rien Duine (RD) B AMs ½, GW 1, WM 0, MB ½, LB 1, AMj 1 2x 1742 71 359

4 Frank Visser (FV) A HL ½, CM 1, WM ½, AV 0, GW ½, FP ½ 1x 1x 1670 64 359

5 Mick vd Berg (MB) B LB 1, WM ½, RD ½, AMs 1 2x 2x 1695 66 351

6 Crelis Molenaar A GW 1, FP 0, FV 0, HL ½, AV 1 1x 1x 1x 1722 69 347

7 Hans Lodeweges (HL) A FV ½, FP 0, CM ½, WM ½ 3x 1x 1746 71 321

8 Ad de Veld (AV) B WM½, WS ½, FV 1, CM 0, FD ½ 2x 1x 1639 61 304

9 Gerard vd Wouden (GW) A CM 0, RD 0, WS 1, WM ½, FV ½ 2x 1x 1652 63 291

10 Arie Macdaniël jr (AMj) C WS ½, LB 1, SV 1, RD 0 1x 3x 1539 54 290

11 Aad vd Berg (AB) C PM 1, LB 0, CP 1, SV ½ 3x 1x 1483 50 273

12 Arie Macdaniël sr (AMs) B RD ½, WS ½, CP 1, MB 0 1x 2x 1548 54 270

13 Casper de Pijper (CP) D TS 1, PM 1, AvM 1, AMs 0, NT 1, AB 0, PJ 1, WS 0 1455 48 262

14 Neal Twigt (NT) D TB 1, AvM ½, FD 1, CP 0, WS 1, HV 1 2x 1478 49 255

15 Frans Dubois (FD) C AvM ½, NT 0, HV ½, PM 1, TS 1, AV ½ 1x 1x 1440 47 249

16 Leen Boonstra (LB) B MB 0, AMj 0, AB 1, WM 0, RD 0, WS 1 2x 1532 53 242

17 Aad vd Meer (AM) C FD ½, NT ½, CP 0, TB 1 1x 3x 1426 46 237

18 Wouter Schmahl (WS) B AMj ½, AMs ½, GW 0, PM 0, AV ½, NT 0, LB 0, CP 1 1433 47 230

19 Sjaak in 't Veld (SV) C AMj 0, AB ½ 5x 1x 1482 50 217

20 Peter Morgenrood (PM) C AB 0, CP 0, TB ½, WS 1, FD 0, HV 1, TB 0 1x 1356 42 202

21 Teus Boere (TB) D NT 0, TS ½, PM ½, AvM 0, PM 1 1x 1x 1x 1348 41 201

22 Ton van Smirren (TS) D CP 0, TB ½, HV ½, FD 0, HV 1 2x 1x 1295 39 187

23 Hans Verduijn (HV) D PK 1, PJ 1, FD ½, TS ½, PM 0, NT 0, TS 0 1x 1270 37 187

24 Peter de Jong (PJ) D HV 0, PK ½, CP 0 5x 1224 35 132

25 Peter Koolmees (PK) D HV 0, PJ ½ 6x 1207 34 83
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een beslissend offer
Uit de tweede ronde van de clubcom-
petitie op 16 september een fraaie par-
tij waar een offer beslissend was voor
de winst. Het betrof de partij tussen
Arie Macdaniël jr met wit en Leen
Boonstra met zwart. 
Na 11…h6 staat de volgende stelling
op het bord: 

Met 12.Lh4 gaat wit gaat voor een
kwaliteitsoffer. 12…Pe3 13.Dd3 Pxf1
14.Txf1 en nu kiest zwart  voor 
14….g5? Hij had betere voortzettingen
als bijvoorbeeld b6 of Ld7. Met het
stukoffer 15.Pfxg5! komt wit nu in het
voordeel. De enige zet waarmee zwart
het nadeel kan beperken is 15…Pf5.
Zeker niet met 15….hxg5?? 16.Lxg5
en na 16….c5 heeft zwart heeft geen
verweer meer, maar ook f5 of Lxe7
bieden geen enkel perspectief. 

17.Lxe7 Dd4+? 17…Dxe7 18.Pf6+
Lxf6 19.exf6 Dd6 20.Kh1 en zwart gaat
mat. Maar dat zou ook gebeurt zijn als
wit na 18.Dxd4 cxd4 19.Pf6+ zou heb-
ben gespeeld. Zwart heeft dan de
keuze tussen Lxf6 of Kh8. In beide ge-
vallen loopt het na Tf3 of Tf4 slecht
voor hem af. Hij gaat mat. 
Jammer genoeg miste wit dit. Hij pakte
met 19.Lxf8 de geïnvesteerde toren
terug en haalde vervolgens in het eind-
spel de winst binnen. Na 19...Kxf8
20.Pg5 Lxe5 21.Txf7+ Kg8 22.h4 b5
23.Lb3 Tb8 24.h5 Tb7 25.Lxe6 Txf7
26.Pxf7 Lxe6 27.Pxe5 Lxa2 28.Pc6
a6 29.Pxd4 heeft wit paard plus 4 pi-
onnen tegen loper plus 2 pionnen en
met zijn twee verbonden vrijpionnen is
de winst vervolgens geen probleem.
(1-0). (Aad)



Opnieuw is er een dagblad waar op de we-
kelijkse denksportrubriek wordt bezuinigd.
In de Telegraaf is de damrubriek gesneu-
veld en verschijnen de bridgerubriek en de
schaakrubriek (Hans Böhm) afwisselend
eenmaal per twee weken. 

In het Kroatische Zagreb vond van 26 juni
t/m 8 juli het eerste toernooi van de vijfde
editie de Grand Chess Tour plaats. Dit jaar
uitgebreid naar acht toernooien en 12 deel-
nemers. De tour verwelkomt ook veertien
wildcards op evenementniveau in 2019. De
spelers zullen strijden voor een recordprij-
zenfonds van $ 1,75 miljoen, terwijl de GCT
zijn bereik uitbreidt naar vier continenten
met toernooien in Afrika, Azië, Europa en
Amerika. Het prijzengeld dat aangeboden
wordt voor de klassieke toernooien is ver-
hoogd naar $ 325.000 per evenement ($
90.000 voor de eerste plaats en $ 60.000
voor de tweede), terwijl het prijzenfonds
voor de GCT Finale in Londen ook zal wor-
den verhoogd naar $ 350.000 ($ 150.000
voor de 1e plaats en $ 100.000 voor de
tweede plek).
Carlsen won in Zagreb zijn achtste toernooi
op rij. Met een formidabele 8 uit 11 bleef hij
zijn naaste achtervolger Wesley So een vol
punt voor. Op de ratinglijst bereikte de Noor
de duizelingwekkende rating van 2881,7.
Daarmee is hij slechts 0,3 punten verwij-
derd van zijn ‘all time high score’ van 2882,
die hij in mei 2014 had bereikt. Caruana,
die nog steeds tweede staat, heeft hem met
2817,8 uit beeld zien verdwijnen, terwijl het
verschil bij de WK-tweekamp van het vorig
jaar nog maar een paar puntjes was. Giri
die ook van de partij was eindigde als
vijfde. (Schaaksite, Herman Grooten, 9/7)
‘Waar Carlsen aan zet is, buigt de oppositie
het hoofd’, aldus de kop boven de schaak-
rubriek in de Volkskrant van 13 juli. Auteur
Ligterink: ‘De Amerikaan Wesley So,
tweede prijswinnaar in Zagreb, zei dat zijn
resultaat voelde als een toernooioverwin-
ning: ‘Het lijkt alsof we terug zijn in de jaren
rond 1970, toen Bobby Fischer onverslaan-
baar was en de anderen streden om de
tweede plaats.’ Ook Anish Giri, die eindigde
op een score van 50 procent, sprak met be-
wondering over Carlsens spel: ‘We moeten
geduld hebben en wachten tot de storm
voorbij is. Ik ben er zeker van dat hij ooit
oud en moe zal zijn’.
De intensieve voorbereiding op de WK-
match tegen Caruana heeft het spel van de
wereldkampioen geen kwaad gedaan. De
Armeniër Levon Aronian constateerde dat
Carlsen anders dan in voorgaande jaren
zijn tegenstanders opzoekt in kritieke, actu-
ele openingsvarianten: ‘Het doet me genoe-
gen te zien hoe hard hij aan het spel heeft
gewerkt. Het is een voorbeeld om te vol-
gen.’

In de meeste kranten weinig aandacht voor
het NK. Het AD meldde zelfs de uitslagen
niet. Een van de uitzonderingen was de

NRC, Hans Ree sprak in zijn column van
6/7 van een familiefeest: ‘Het zal onder
schakers wel eerder zijn voorgekomen dat
twee broers tegelijk meededen aan een na-
tionaal kampioenschap, maar dat ook een
jonger zusje dan meedoet aan het vrou-
wenkampioenschap is waarschijnlijk uitzon-
derlijk. In het NK, in de Tolhuistuin in
Amsterdam-Noord, spelen Jorden van Fo-
reest (20) en Lucas van Foreest (18) en in
het NK voor de vrouwen speelt hun zusje
Machteld (11). Op 3 juli  was het feest voor
de Foreesten. Jorden offerde een stuk
tegen Ivan Sokolov, Lucas een kwaliteit
tegen Jan Werle, en beiden wonnen ze een
fraaie aanvalspartij. Machteld versloeg die
dag haar collega-kindsterretje Eline Roe-
bers (13), en buiten op het terras won haar
tweelingbroer Nanne (11) een vierkamp in
de jeugdwedstrijden. Waar waren hun
broers Tristan (14) en Pieter (16)? Die scha-
ken ook, maar ik heb ze in de Tolhuistuin
niet gezien. Met Jorden van Foreest, Sergei
Tiviakov en Ivan Sokolov zijn er drie oud-
kampioenen in dit NK, maar er zijn ook pro-
minente afwezigen. Anish Giri speelt in
Zagreb. Loek van Wely, acht keer kampioen
van Nederland, schaakt op Corsica. Tegen
de journalist Johan Hut zei hij dat zo’n va-
kantietoernooitje in het gezelschap van
vrouw en kind nog wel te combineren viel
met zijn nieuwe politieke leven als senator
voor het Forum voor Democratie, maar dat
een NK daarvoor te zwaar was.
Jan Timman, die door sommige jongeren
liefkozend de Overgrootmeester wordt ge-
noemd, vond het toernooi te lichtzinnig. Hij
wilde tien of twaalf deelnemers in plaats
van de acht die er zijn, een rustdag halver-
wege en startgeld. Het zijn begrijpelijke ver-
langens die vroeger vanzelfsprekend
waren, maar vroeger is vroeger en nu is er
de toverformule: ‘dat past niet meer in het
budget.’
Ook Ligterink vond het NK niet optimaal
bezet: Uit zijn rubriek in de Volkskrant:
‘Zhaoqin Peng (14 titels) en Anne Haast (4
titels) laten verstek gaan bij de vrouwen,
terwijl bij de mannen Anish Giri voorrang
heeft gegeven aan een elite twaalfkamp in
Zagreb. Verrassend is het besluit van Loek
van Wely af te zien van een poging voor de
negende maal kampioen te worden. In
plaats daarvan doet hij mee aan een open
toernooi op Corsica.
Van Wely geeft verschillende redenen voor
zijn afwezigheid. Het ondermaatse resultaat
bij de vorige NK (2 uit 7) verdient volgens
hem een plaats op het strafbankje en de
stem van de KNSB voor de incompetente
Griek Makropoulos bij de recente Fide-pre-
sidentsverkiezing zit hem nog steeds
dwars. Bovendien vindt hij dat het korte
toernooi met meestal dezelfde spelers drin-
gend aan vernieuwing toe is. Een knock-
outwedstrijd met zestien deelnemers zou
de vele voor de poort dringende jongeren
een faire kans bieden zich ook eens in de
titelstrijd te mengen.’

‘Lucas van Foreest stapt uit de schaduw
van zijn broer tijdens het NK schaken’, de
kop in de Volkskrant op 5 juli over het NK

schaken. Gert Ligterink tekende voor de in-
houd: ‘Thuis in Groningen hebben de
broers Jorden (20) en Lucas (18) van Fo-
reest duizenden vrolijke snelschaakpartijen
tegen elkaar gespeeld, waarbij zelden meer
dan een kleine verschuiving in de onder-
linge score op het spel stond. Zondagmid-
dag 30 juni was dat anders toen de twee
grootmeesters tegenover elkaar plaatsna-
men voor een tiebreak, waar in twee
blitzpartijen de winnaar van het NK-toernooi
in Amsterdam moesten aanwijzen.
Alsof zij de spanning langzaam wilden op-
bouwen, begonnen de rivalen met een on-
beduidende remise. In de tweede partij
kreeg Jorden snel een voortreffelijke stand
in handen die hij vervolgens met een af-
schuwelijke misgreep om zeep hielp. Lucas
won een stuk, hield zijn zenuwen in be-
dwang en liet niet meer los. Hij volgde zo
het door zijn broer in 2016 gestelde voor-
beeld door bij zijn debuut meteen kampioen
te worden.
De twee broers volgden ook een ander
voorbeeld. In de periode 1885 – 1893 ver-
deelden hun verre voorvaderen Dirk en Ar-
nold van Foreest onderling vijf nationale
titels. In officieuze NK-toernooien welis-
waar, maar aan hun superioriteit over hun
generatiegenoten bestond geen twijfel.
Voor Jorden was de afloop van het toernooi
een bittere teleurstelling. Nadat hij steeds
het klassement had aangevoerd, mocht hij
hopen dat een remise in de slotronde tegen
aftredend kampioen Sergei Tiviakov vol-
doende was voor de titel. Hij rekende buiten
zijn broer, die dankzij een voortreffelijke
overwinning op de nog ongeslagen Erik van
den Doel langszij kwam.
De nieuwe kampioen trad voor het eerst uit
de schaduw van zijn oudere broer, die eer-
der dan hij tot grootmeester werd benoemd
en dit jaar mocht debuteren in de hoofd-
groep van het Tata Steel toernooi. De natio-
nale titel biedt Lucas nieuwe kansen. Zo is
hij verzekerd van een invitatie voor het natio-
nale team dat komend najaar deelneemt aan
het Europees kampioenschap in Georgië.
In het door Iozefina Paulet gewonnen vrou-
wentoernooi debuteerde een derde lid van
Nederlands sterkste schaakfamilie. Mach-
teld van Foreest (11) eindigde op een score
van vijftig procent na een wat fortuinlijke
winstpartij in de slotronde. Tegenstander
Rosa Ratsma, moest winnen om naast
Paulet bovenaan te eindigen. In een remi-
sestand spande ze de boog te ver met fa-
tale gevolgen.’

De berichtgeving  over het NK schaken in
het AD was als reeds gemeld nihil. In de
Groene Hart editie berichtte Pieter van der
Laan wel regelmatig over de prestaties van
de streekgenoten, Erwin L´Amie, Jan Werle
en Jozefina Paulet uit Woerden. Extra aan-
dacht was er op 13 juli voor Jozefina die
nummer één werd bij de dames. ,,Schaken
een prachtige denksport. Het leert je lo-
gisch denken, problemen oplossen en kent
ook nog een sociaal aspect. Na afloop van
de partij neem je samen de zetten door.
Een vredelievende afloop na een gevecht
op de 64 velden. Dat kweekt een band,”
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meldde de kersverse uit Roemenie afkom-
stige kampioene die ook bestuurslid is van
de KNSB met als voornaamste taak de ont-
wikkeling van het schoolschaken.

´Opschudding in schaakwereld: grootmees-
ter geschorst wegens... spieken op toilet.´
Dat ANP bericht scoorde op 14 juli veel hits
op internet.  Het haalde zelfs in tegenstel-
ling tot het NK schaken de kolommen van
het AD. 
De 58-jarige Lets-Tsjechische grootmeester
Igors Rausis werd geschorst omdat hij tij-
dens een schaaktoernooi op het toilet zijn
telefoon gebruikte om te spieken. De Inter-
nationale Schaakfederatie (FIDE) meldde
dat hij “op heterdaad werd betrapt toen hij
zijn telefoon gebruikte tijdens een wedstrijd”.
FIDE-directeur Emil Sutovsky schreef op
Facebook dat Rausis al langer werd ver-
dacht van spieken. Tijdens het Straatsburg
Open werd een telefoon gevonden op een
toilet dat net door Rausis was gebruikt. Die
heeft bekend dat de telefoon van hem was.
“Ik heb mijn laatste partij geschaakt”, zei hij
tegen de website Chess.com.
Op 3 augustus ruimde het AD zelfs een
halve pagina in voor een artikel over een
deelnemer die tijdens het Open NK scha-
ken in Dieren was betrapt op het gebruik
van een telefoon (schaak apps) op het toi-
let.  ‘Schaker die wel erg vaak naar de wc
gaat: dat is niet pluis’, luidde de kop boven
het artikel van Remco Kock. Het ging om
een 19-jarige schaker die meespeelde in de
C-groep. 
Hans Böhm hierover in de Telegraaf (7/9):
‘Valsspelen door het raadplegen van een
computer tijdens de partij komt op hoger ni-
veau zelden voor. Maar als het een keer
gebeurt komt dat wel in de krant en haalt
het de sportredacties op tv en sites, die
doorgaans de denksporten links laten lig-
gen. De straf is hoog: vanuit de FIDE komt
een paar jaar uitbanning van alle officiële
toernooien en teniet verklaring van voor-
gaande toernooiresultaten; de eigen natio-
nale Bond legt daar vaak nog een schepje
bovenop maar de zwaarste straf komt van
de gehele schaakgemeenschap en die is
levenslang want men weet wie je bent en
weigert soms te spelen. Dus een professio-
nal zal het niet zo snel in zijn hoofd halen
(een enkele oliekoekendomme daargela-
ten). In de lagere regionen wil men het nog
wel eens wagen en verhalen over die over-
tredingen lezen als een jongensboek.
Scheidrechters die spelers achtervolgen tot
in het toilet waar dan soms een mobiel ver-
stopt zit in de stortbak met precies de actu-
ele stelling op het display. Soms gaat de
fraudeur subtieler te werk. Er zijn gevallen
bekend met elektronica in schoenen en bril-
len en polshorloges, een beetje James
Bond. Men komt er vaak tijden mee weg
omdat de wedstrijdleider wel wat anders
aan zijn hoofd heeft maar de verdenkingen
stapelen zich heel natuurlijk op. Iemand
presteert veel beter dan dat-ie is en is ook
vaak even weg tijdens de partij, dat gaat op
den duur opvallen.’

De Grand Prix series 2019 bestaan uit vier

toernooien (Moskou, Riga, Hamburg, Tel
Aviv). Er zijn 21 deelnemers waarvan er in
elk toernooi 16 deelnemen. Iedere deelne-
mers speelt drie toernooien met een K.O.-
systeem, matches van twee partijen met zo
nodig een tiebreak. 
De winnaar van de finale krijgt 8 punten, de
verliezende finalist halve finalisten en
kwartfinalisten elk respectievelijk 5, 3 en1
punten. Voorts is er een extra punt voor een
gewonnen match zonder tiebreak. De num-
mers 1 en 2 na vier toernooien kwalificeren
zich voor het eerstvolgende kandidaten
toernooi. 
Daarnaast is er een prijzenfonds van
130.000 euro voor elk toernooi met 24.000
euro voor de eerste plaats en nog eens
280.000 euro voor de top tien in de eind-
stand met 50.000 euro voor de winnaar.
In Moskou won Nepomniachtchi de finale
van Grischuk en in Riga Mamedyarov van
Vachier La Grave. Na de toernooien van
Moskou en Riga gaan Mamedyarov en Gri-
schuk aan de leiding met elk 10 punten. 

Hans Ree (NRC) sprak van een ‘Russisch
feestje in Amsterdam’ en in New in Chess
noemde Dirk Jan van Geuzendam het ‘The
spirit van Amber in Amsterdam’. ‘Exclusief
rapidtoernooi voor je 40ste verjaardag’
schreef Gert Ligterink in de Volkskrant
(10/8). ‘Het zal niet iedereen zijn opgevallen
dat begin augustus in Nederland een rapid-
toernooi plaatsvond met acht topgroot-
meesters, onder wie twee
oud-wereldkampioenen. U zou graag heb-
ben toegekeken? Helaas, alleen toeschou-
wers die een uitnodiging hadden ontvangen
waren welkom in het Waldorf Astoria hotel
in Amsterdam. Het exclusieve toernooi
werd gehouden ter ere van de 40ste ver-
jaardag van Ilja Levitov, een zakenman die
lang marketingdirecteur van de Russische
schaakbond was. Hij is een goede vriend
van Vladimir Kramnik, die hij op de voet
volgde tijdens diens periode als wereldkam-
pioen. Levitov is co-auteur van het schitte-
rende boek From London to Elista, waarin
Kramniks WK-matches tegen Kasparov,
Leko en Topalov uitgebreid worden bespro-
ken door zijn secondanten. Uiteraard was
Kramnik een van de eregasten op Levitovs
verjaardagsfeest. Hij mag het klassieke
spel vaarwel hebben gezegd, voor rapid- of
blitzschaak keert hij graag even terug naar
zijn oude metier dat hij nog lang niet is ver-
leerd.’ 
Het rapidtoernooi werd gewonnen Nepom-
niatsjtsji, die gelijk eindigde met  Grischuk,
maar hun onderlinge partij had gewonnen.
Behalve zij en Kramnik behoorden ook
Anand, Bareev, Gelfand, Giri en Svidler tot
de deelnemende gasten.

Ter introductie van het Gouda Open bij de
regiosport in het AD van 5 september een
artikel van Pieter van der Laan over de Wim
Heemskerk uit Bodegraven de deelne-
mende Messemaker speler met de hoogste
rating. ‘Een veelzijdig denksporter’ aldus de
kop. Zowel bij schaken als bridge behoort
hij tot de nationale subtop. Niettemin achtte
hij zich kansloos tegen de deelnemende

grootmeesters.: ‘Professionals hebben een
ruime kennis van de openingen, rekenen
sneller en maken minder fouten. Jongeren
als nationaal kampioen Lucas van Foreest
en aanstormende talent Liam Vrolijk tikken je
met de witte stukken zomaar van het bord.
Je moet hopen op een moment van schaak-
blindheid, een onverwachte blunder. Maar
meestal overkomt dat degene, die dat hoopt.
Met nog zes anderen deelde hij op 7 sep-
tember de vierde plaats met 4,5 uit 7. Geen
gekke score voor iemand die zich met zijn
60 jaar volgens het artikel rekent tot de ou-
dere spelers. 

Op 24 oktober 2019 bestond de Rotter-
damse schaakvereniging RSR Ivoren Toren
100 jaar. Zij is sinds 1962 de fusievereni-
ging van twee van oorsprong Rooms-Ka-
tholieke schaakverenigingen, waarvan de
oudste, RSR (Regina Sacratissimi Rosarii),
in 1919 werd opgericht. De geboorte van
RSR begon met een korte oproep in de
Maasbode, ergens begin oktober 1919:
schakers gezocht voor het oprichten van
een nieuwe vereniging! Zes heren voelen
zich aangesproken en melden zich op een
kille vrijdagavond, 24 oktober 1919, bij de
parochie van de heren pastoraalwerker
Wreesman en Van Ette aan de Robert
Fruinstraat in Rotterdam West. Zij verdelen
de (bestuurs)taken en de vereniging is een
feit. Vervolgens groeit zij gestaag en neemt
zij deel aan de regionale competitie. Gedu-
rende de oorlog ligt de vereniging stil,
omdat zij weigert onder het gezag van de
nazi's door te spelen. Na de oorlog krabbelt
de vereniging weer op en verhuist zij meer-
dere malen. In de jaren 50 vlakt de groei af
en wordt omgezien naar een fusiepartner.
Die wordt gevonden in zustervereniging
Ivoren Toren. De fusie is op 1 oktober 1962
een gegeven. Sindsdien leidt zij een ge-
zond bestaan en groeit zij uit tot een van de
grotere Rotterdamse schaakverenigingen.
In 2018 is zij ingetrokken bij de bridgers van
het Denksportcentrum De Lombard aan de
Lombardkade 28. De vereniging telt in 2019
zo'n 95 leden, waarvan de helft jeugdlid is.
Op zaterdag 7 september 2019 vierde RSR
Ivoren Toren op Eiland Brienenoord haar
eeuwfeest met haar leden en oud-leden. Ui-
teraard werd er die dag veel geschaakt,
maar er was ruim de tijd voor het ophalen
van herinneringen en de jeugdigen werden
op vruchtenpluk meegenomen. Ook werd
die dag het jubileumboek uitgereikt.
(www.dehavenloods) 

In 2002 werd Serge Karjakin, 12 jaar en 7
maanden oud, de jongste grootmeester.
Bijna werd hij in juni dit jaar overtroffen door
Dommaraju Gukesh uit India die in juni met
12 jaar 7 maanden en 17 dagen de nummer
twee jongste grootmeester in de schaakge-
schiedenis werd. Nog net iets jonger dan zijn
landgenoot Praggnanandhaa Rameshbabu
(Pragg) met 12 jaar en 10 maanden in 2018.
Gukesh die in 2013 startte met schaakles-
sen wordt een grote schaaktoekomst voor-
spelt. ‘Zal het supertalent na Anand de
volgende wereldkampioen uit India worden?’
aldus het artikel in New In Chess (6)
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De World Cup, een knock-outtoernooi met
128 deelnemers, vond vanaf 9 september
tot 4 oktober plaats in de Ugra Schaakaca-
demie in Chanty-Mansiejsk. Hans Ree in de
NRC (14/9): ‘Als de FIDE een groot en duur
toernooi wil onderbrengen, wordt er nooit
vergeefs een beroep gedaan op deze Sibe-
rische oliestad. Het is een verre reis. De
speler met de laagste rating, Shaun Press
van Papoea Nieuw Guinea, was het langst
op pad. Hij volgde op de Salomonseilanden
een FIDE-cursus voor wedstrijdleiders en
vloog vandaar via Australië, Dubai en Mos-
kou naar Chanty-Mansiejsk. Onderweg twit-
terde hij dat hij langer onderweg zou zijn
dan aanwezig bij het toernooi. Hij wist al dat
hij in de eerste ronde tegen Ding Liren
moest, die meer dan 800 ratingpunten meer
heeft dan hij en hem inderdaad in overeen-
stemming met de natuurlijke orde der din-
gen in twee dagen met 2-0 uitschakelde.
De verliezers blijven niet lang plakken, want
ze moeten alles zelf betalen. Waar doen ze
het voor? Wie al in de eerste ronde wordt
uitgeschakeld, krijgt het minimumloon van
het toernooi, wat toch nog 6.000 dollar is.
Bovendien is het voor iedereen interessant
om mee te doen aan een groot kwalificatie-
toernooi voor het wereldkampioenschap.
Voor de elite is er een hoge beloning in het
verschiet: de twee finalisten krijgen een
plaats in het kandidatentoernooi, dat vol-
gend jaar gespeeld wordt in Jekaterinen-
burg, de stad waar in 1918 de laatste tsaar
en zijn gezin vermoord werden.’
Ook twee Nederlandse deelnemers, Giri en
Bok, waren van de partij. Bok sneuvelde in
de tweede ronde tegen de Rus Grischuk en
Giri in ronde drie tegen de Amerikaan Xiong
Winnaar werd Radjabov uit Azerbeidzjan.
Hans Ree in de NRC (11/10): ‘Als we spre-
ken over een wonderkind uit Bakoe denken
we in eerste instantie aan Garry Kasparov.
Maar er is nog een tweede wonderkind: Tei-
mour Radjabov! Op zijn zestiende won hij in
Linares al in een gewone partij van zijn il-
lustere voorganger en er werd hem een
gouden toekomst voorspeld. Toch kwam
dat niet helemaal uit. Hij bereikte niet wat
hij misschien had verwacht en op een of
andere manier raakte hij gedemotiveerd.
Maar 4 oktober, op dierendag, heeft Radja-
bov het grootste succes in zijn loopbaan
weten te behalen. In de tiebreak met de
doorgaans onverstoorbare Liren Ding,
sloeg hij in de laatste twee vluggertjes ge-
nadeloos toe.’ 

In Douglas op het eiland Man, in de Ierse
Zee tussen Engeland en Ierland, vond in
oktober het vijfde open toernooi plaats. Het
is uitgegroeid tot een van de sterkst bezette
open toernooien ter wereld. De nummers
één en twee van de wereldranglijst, Mag-
nus Carlsen en Fabiano Caruana, waren
present. Maar ook andere indrukwekkende
namen: So, Anand, Yu, Karjakin, Grischuk,
Aronian, etc. enzovoort. Zulke giganten
doen zelden mee aan een open toernooi.
Waarom nu wel? Geld! De eerste prijs be-
droeg 70.000 euro, de tweede 50.000. De
nummer dertig kreeg nog altijd 2.000 euro.
Daarnaast draaide het toernooi mee in de
kwalificatie voor het WK-kandidatentoer-

nooi, dat weer uit acht spelers zal bestaan.
De hoogst eindigende speler op Man die
zich nog niet had gekwalificeerd, verdiende
een plaats in dat toernooi.
Giri had zich op het laatste moment afge-
meld. Johan Hut in de ANC media: Reden
daarvoor was dat voor het kandidatentoer-
nooi ook een plaats te verdienen is  via een
hoge rating. Die plaats leek voorbestemd
voor Liren Ding, de nummer drie op de we-
reldranglijst. Maar de Chinees plaatste zich
twee weken geleden door de finale van de
World Cup te halen. De ratingplaats gaat
daardoor hoogst waarschijnlijk naar Giri.
Echter, een open toernooi zoals op Man is
gevaarlijk voor je rating. Omdat je niet van
tevoren weet wie je tegenstanders zijn, kun
je je er slecht op voorbereiden. Giri, zo
wordt algemeen aangenomen, wil daarom
nog even op zijn hoge rating blijven zitten

door niet te schaken. Heel berekenend en
dat past wel weer bij schakers.’ 
Het toernooi werd gewonnen door de Chi-
nees Wang met 8 uit 11 en die zelfde score
was er eveneens voor Caruana. Op de
plaatsen 3 t/m 9 met een halfje minder ach-
tereenvolgend Alekseenko, Aronian, Anton,
Carlsen, Nakamura en Vitigov. 
Wang plaatste zich dus voor het kandida-
tentoernooi (febr/maart Jekaterinenburg).
Naast Caruana (de verliezende finalist van
de vorige wk finale), Ding en Radjabov
(nummer een en twee World Cup). Twee
deelnemers kunnen zich nog plaatsen via
het Grand Prix klassement. Voorts is er een
plaats voor de dan nog hoogste geplaatste
op de ratinglijst (gemiddelde rating periode
1/2/2019-1/2/2020) waarvoor Giri hoge
ogen gooit. Nummer acht wordt door het or-
ganiserend land aangewezen. 
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