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Schaakvereniging

Krimpen aan den IJssel
Zelfs het meespelen van een grootmeester in de
schaaksport, die tijdelijk in deze Penitentiaire Inrichting
verblijft,
is
niet
onwaarschijnlijk.
Medio mei a.s. volgt een tweede gesprek om tot
concrete afspraken te komen. Het bestuur zal u over de
verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.
Wel staat vast dat wij als gasten ons strikt moeten
houden aan een aantal huishoudelijke regels teneinde
de veiligheid te waarborgen.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en
beoefenen van het schaakspel. Dit doel tracht zij te
bereiken door het spelen van wedstrijden en voorts
door andere wettige middelen die voor dit doel
bevorderlijk
zijn.
Welaan, het bestuur neemt dit gegeven serieus en zal u
op de hoogte houden van zaken die raakvlakken hebben
met de hier bovenstaande regels uit de statuten.

De sponsorcommissie heeft recentelijk gesproken met
leden van de voormalige Stichting Kabeltelevisie
Krimpen. Deze stichting is opgeheven; voor het na
opheffing resterende banksaldo werd gekozen voor
eenmalige donaties aan Krimpense verenigingen. Een
eenmalige donatie van € 500 is inmiddels geboekt op de
rekening
van
onze
penningmeester.
Mede door bijdragen aan de “Club van Honderd” en
giften van een aantal bedrijven is het IJsseltoernooi 2012
en 2013 financieel gewaarborgd.

Na enkele briefwisselingen met de Penitentiaire
Inrichting Krimpen aan den IJssel zijn uw voorzitter en
secretaris recentelijk op bezoek geweest in deze
Penitentiaire Inrichting, waar een prettig onderhoud
plaats vond met enkele stafmedewerkers. Gesproken is
over het landelijk project, binnen de Dienst Justitiële
Inrichtingen,
“Van
Buiten
naar
Binnen”.
Activiteiten met betrekking tot de schaaksport kunnen
hier een belangrijke rol in krijgen, waaraan de directie
van de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel en
uw
bestuur
enthousiast
willen
meewerken.
In principe wordt nu gedacht om op 22 of 29 september
2012 een schaakdag te houden binnen de Penitentiaire
Inrichting. Gedacht wordt aan een teamwedstrijd en
bijvoorbeeld een simultaan. Een en ander zal worden
bepaald door de deelnemers die aldaar verblijven.

De teller van het aantal leden staat op 107. Binnen de
RSB bezetten wij niet meer de 1e plaats v.w.b. het aantal
leden. Spijkenisse is met 134 leden koploper, gevolgd
door Krimpen met Charlois Europoort op de 3e plaats.
De nieuwe leden, waarvan hieronder foto’s zijn
weergegeven, worden hartelijk welkom geheten in onze
vereniging. Vertrokken zijn bij de senioren Chris de
Kievith en bij de junioren Joël Kraaijenbrink en Bart en
Ruben Zwoferink

Dick van Buuren

De nieuwe leden in beeld

Maurits Bregman
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Uit de bestuursvergadering van 15 maart

Van de redactie

De agenda liet een grote verscheidenheid aan
binnengekomen stukken/onderwerpen zien. Het
secretariaat ontving 6 ingezonden stukken. Het bestuur
juicht het bestuurlijk meeleven van harte toe en maakt
van een aantal punten een beknopt verslag.

Met nr. 212 besluit Op Goed Geluk de 41e jaargang. Het
heeft er even naar uitgezien dat er een einde zou komen
aan ons aller lijfblad maar met de overstap naar een aan
de tijd aangepaste en zeker de jeugd meer
aansprekende uitvoering is het voortbestaan van OGG
voorlopig weer gegarandeerd.

Een nog nader te bepalen regeling v.w.b. promotie naar
de nieuwe B-groep zal worden gemaakt door Remko
Moerkerken. Inmiddels is bekend geworden dat om voor
promotie in aanmerking te komen, de speler minimaal 8
partijen moet spelen.
Een verzoek van deelname aan een internetschaaktoernooi wordt niet wenselijk geacht.

De nieuwe opzet levert een forse kostenbesparing op
zonder aan de waarde van en de belangstelling voor
OGG tekort te doen.
De teamleiders hebben er ook dit jaar weer voor
gezorgd dat van elke externe wedstrijd direct een
verslag op de site kon worden geplaatst. Als er een RSB
kampioenschap wedstrijdverslagen zou bestaan zou de
externe competitie dit jaar zeer waarschijnlijk toch nog
een kampioen hebben opgeleverd. De teamleiders
leveren daarmee ook een belangrijk deel van de inhoud
van OGG.

Het verzoek van CSV om een aantal junioren bij ons stap
5 te laten volgen bij Krimpen is afgehandeld. CSV heeft
een bruikbaar alternatief gevonden.
Het materiaal, met name de klokken is besproken. Een
aantal analoge klokken wordt vernietigd, een aantal
analoge klokken wordt ter reparatie aangeboden en uw
bestuur zal op de agenda van de komend ALV op 27
augustus a.s. een inhaalslag voorstellen voor nieuwe
klokken.
Klokken uitlenen aan de Klim-Op school is toegestaan.
Verder zijn de gebruikelijke onderwerpen besproken,
zoals intern, extern, jeugd, financiën en natuurlijk de
voorbereidende onderwerpen m.b.t. tot de komende
ALV.

In OGG nr. 211 schreef ik:
" OGG maakt nu een wat eenzijdige indruk maar dat kan
moeilijk aan de teamleiders worden verweten. Er valt in
de schaakwereld natuurlijk meer te beleven dan externe
wedstrijden en ik doe daarom een beroep op iedereen
om mee te helpen in de combinatie website/OGG een
beeld te geven wat er in en rond SV Krimnpen zoal leeft
en gebeurt. Een goed verhaal is erg welkom maar een
korte bijdrage van enkele regels vormt daarbij ook op de
zijn." website een welkome afwisseling.Het resultaat van
deze oproep zal eerst op de website en daarna in OGGD
212 te zien”
In hoeverre aan deze oproep is voldaan kunt U zelf
beoordelen.
De eerstvolgende OGG verschijnt in het najaar maar
reacties op de voorgaande alinea zijn al vanaf nu
welkom en zullen in eerste instantie de website kunnen
verlevendigen. Wacht niet met een reactie tot U aan de
zonnige mediterrane stranden, op safari in Afrika of in
een verregend tentje op de Veluwe plotseling het
onbehagelijke gevoel krijgt dat U eigenlijk nog een
bijdrage aan OGG had moeten leveren.

Dick van Buuren

Ernstig ongeluk Lars Rook
Ons clublid Lars Rook is afgelopen vrijdag 23 maart in
het Sofia kinderziekenhuis opgenomen. Hij heeft met de
fiets een aanrijding met een tractor gehad. Daarbij heeft
hij twee gebroken nekwervels en een flinke hoofdwond
opgelopen. Hij heeft een frame om zijn hoofd en nek
gekregen ter stabilisatie. Gelukkig is hij wakker en kan hij
alles bewegen. De zenuwen in zijn nek zijn niet
doorgesneden, zodat hij waarschijnlijk gelukkig geheel
kan herstellen. Een revalidatie van enkele maanden zal
dat zeker met zich brengen.

De redactie wenst U een prettige zomervakantie en
hoopt vóór, tijdens en/of na Uw vakantie op Uw
tekstuele of fotografische bijdrage te mogen rekenen.

Wij wensen Lars veel sterkte en een goed herstel toe.
Hans van Nieuwenhuizen
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In de C groep is een nek aan nek race gaan de tussen
Floris Doolaard en Adri van der Waal. De strijd is hier
nog zeker niet beslist en een misstap van de een zal de
ander waarschijnlijk het kampioenschap opleveren.
Dit jaar zijn er geen degradanten uit groep B, althans
niet in de vorm zoals we dat gewend zijn. Volgend jaar
spelen we met een B groep met 12 spelers in een
vergelijkbaar systeem als groep A

Interne competitie

De nieuw te vormen B-groep zal bestaan uit de 3
degradanten uit groep A. angevuld met de 9 hoogst
geëindigde spelers uit groep B die niet promoveren en
wel minimaal 8 partijen hebben gespeeld (Let op
partijen gespeeld voor de externe competitie tellen
hierbij niet mee.) Voor spelers die een keer geen
tegenstander hadden doordat er een oneven aantal
spelers was telt die avond wel mee als een partij). De
overige spelers die nu in B spelen komen samen met de
huidige C spelers in een grote keizerling groep.

Van de interne wedstrijdleider
Het seizoen nadert het eind en de standen beginnen een
beeld te vormen van de krachtsverhoudingen.
In groep A heeft Pieter Sturm de beste papieren. Als hij
in zijn laatste wedstrijd (tegen concurrent Rob van
Keulen) niet verliest wordt hij dit jaar clubkampioen.
In groep B staat Lennart Kraaijenbrink er het beste voor
alhoewel het beeld door "weinigspelers" wel flink wordt
verstoort. Alleen Mark Paul vormt nog enig gevaar voor
Lennart als het gaat om het kampioenschap.

Remko Moerkerken

De stand per 23 april met nog vier ronden te spelen.
Kampioensgroep
Nr.
1
2
3

Naam

Pnt

Prt

Pieter Sturm
Rob van Keulen
Peter Glissenaar

17
15
13½

20
19
20

Nr.
4
5
6
7

Naam

Pnt

Prt

Gosse Romkes
Hans van Nieuwenhuizen
Jason Zondag
Remko Moerkerken

12
9½
9
6½

18
19
19
19

A-groep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pieter Sturm
Rob van Keulen
Peter Glissenaar
Frits van Duin
Gosse Romkes
Hans van Nieuwenhuizen
Jason Zondag
Remko Moerkerken
Hans Ranft
Jan Sluiter
Jusuf Elezovic
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Pnt
7½
6
6
5
4½
4½
3
2½
2
1½
½

Uit
9
8
9
8
7
8
8
8
6
7
8

1
x
½
0
0
0
½
½
0
0
0

4

2
x
1
½
0
0
½
0
0
0

3
½
0
x
½
½
0
½
1

4
1
½
½
x

0
0

0
0

5
1
1
½

6
1
1
1
½

x
½
½
0

0
0
0
0

x
0
0
0
0

7
½
½
½
½
1
1
x
1

0

8
½
1
0
1
1
1
0
x
1

9
1
1

1

0
x
1
0

10 11
1 1
1
1 1
1 1
1
1 1
1
0
x
½

1
½
x
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B-groep
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B-groep
Evert Mulder
Lennart Kraaijenbrink
Diederick Casteleijn
Mark Paul
Eelco Moerman
Eduard Hoogenboom
Bert ten Wolde
KeesVroegindeweij
Nico van Walsum
Frans Goudriaan
Wim Mulder
Hans Blokland
Aad van den Haak
David Berendsen
André Schols
Henk Verver
Jan Buis
Henk Stam
Robert Casteleijn
Eric Hill
Anton van der Palen
Peter de Weerd
Jeroen Knikman
Ed Hermans
Theo Heukels

RWC
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

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

R
0
0
0
3
0
2
3
0
2
2
1
3
4
0
0
5
6
4
0
2
1
2
1
0
1

V
0
1
0
0
0
2
2
1
5
0
5
3
2
2
1
4
4
5
1
5
5
5
1
8
10

De in september te vormen B-groep zal bestaan uit
de 3 degradanten uit groep A. Aangevuld met de 9
hoogst geëindigde spelers uit groep B die niet
promoveren en wel minimaal 8 partijen hebben
gespeeld (Let op partijen gespeeld voor de externe
competitie tellen hierbij niet mee. Voor spelers die
een keer geen tegenstander hadden doordat er een
oneven aantal spelers was telt die avond wel mee als
een partij)
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Gesp.
2
9
2
7
1
10
10
3
13
2
12
10
9
5
2
12
12
13
2
10
8
9
2
10
11

Tot
76,0
292,0
61,0
207,5
27,0
258,5
233,0
68,0
258,0
39,0
222,5
178,0
160,0
88,0
35,0
186,5
186,0
200,0
27,0
124,0
85,5
91,5
13,0
55,0
14,0

Gemid.
38,0
32,4
30,5
29,6
27,0
25,9
23,3
22,7
19,8
19,5
18,5
17,8
17,8
17,6
17,5
15,5
15,5
15,4
13,5
12,4
10,7
10,2
6,5
5,5
1,3

Pnt
2,0
8,0
2,0
5,5
1,0
7,0
6,5
2,0
7,0
1,0
6,5
5,5
5,0
3,0
1,0
5,5
5,0
6,0
1,0
4,0
2,5
3,0
0,5
2,0
0,5

%
100,00
88,89
100,00
78,57
100,00
70,00
65,00
66,67
53,85
50,00
54,17
55,00
55,56
60,00
50,00
45,83
41,67
46,15
50,00
40,00
31,25
33,33
25,00
20,00
4,55

B-groepers met nu totaal 3 of minder gespeelde
partijen komen niet in aanmerking voor de nieuwe
B-groep
B-groepers met in totaal 4 gespeelde partijen komen
slechts in aanmerking voor de nieuwe B-groep
indien zij in de nog te spelen ronden geen enkele
ronde missen.
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C-groep
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

C-groep
Floris Doolaard
Adri van der Waal
Remco Pols
Jan van der Ham
Aart van der Wal
Dick van Buuren
Martijn de Jong
Barna Dudevszky
Lars Rook
Jos Visser
Arjen Postma
Jan Bus
Ed Singeling
Hugo de Groot
Leo Koot
Sabri Coban
Ries Jansen
Mhamad Kuhistani
Louis van den Broek
Arie de Kwant
Koos Petiet
Wim de Vries

RWC
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

W
8
9
1
1
5
6
5
2
2
2
3
3
2
2
3
1
2
1
1
2
1
0

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

V
0
1
0
0
1
3
3
1
2
2
3
4
3
2
5
2
4
3
2
8
4
9

Gesp.
11
11
1
1
10
11
8
4
6
4
9
8
9
4
10
4
7
5
3
11
5
10

Tot
371,0
367,0
30,0
29,0
283,0
269,0
186,0
90,0
121,5
73,0
159,0
133,0
149,0
59,0
126,0
49,0
78,0
49,0
29,0
83,0
31,0
21,0

Gemid.
33,73
33,36
30,00
29,00
28,30
24,45
23,25
22,50
20,25
18,25
17,67
16,63
16,56
14,75
12,60
12,25
11,14
9,80
9,67
7,55
6,20
2,10

Pnt
9,5
9,5
1,0
1,0
7,0
7,0
5,0
2,5
3,0
2,0
4,5
3,5
4,0
2,0
4,0
1,5
2,5
1,5
1,0
2,5
1,0
0,5

%
86%
86%
100%
100%
70%
64%
63%
63%
50%
50%
50%
44%
44%
50%
40%
38%
36%
30%
33%
23%
20%
5%

Nog net op tijd weet hij:
2.g2-g3?!
eruit te persen (Kh2-h1 is direct winnend). Maar nu
speelt Willem het even verbazingwekkende:
2... Dc7-c2+!!
met weer een ander patbeeld na het slaan van de dame.
3.Kh2-g1 Dc2-b1+
4.Kg1–f2 Db1–c2+!!
Opnieuw!
5.Kf2-f3 Dc2-f5+!?

Patvinders
Uit de rubriek Weekfragment op de website`

Wit: Bert ten Wolde
Zwart: Willem Mulder
HHC Groep B, 27 februari 2012
Bert, met nog krap 2
minuten op een houten
klok, heeft zojuist een
tweede dame gehaald en hij
heeft nog een aantal
pionnen die desnoods ook
nog wel naar de overkant
willen lopen. Maar Willem
geeft niet snel op en vindt
hier het verbijsterende:

De laatste schwindel. Weer
met patmotief. Willem hoopt
op 6.Dc8xf5??, maar hij geeft
op na het ontnuchterende:
6.Dg4xf5
1-0

1.. Dc1–c7+!!
Bloedstollend! Bert, met zijn hand zwevend boven de
dames, siddert plots bij de aanblik van een dreigend pat!

Met dank aan Jan Sluiter voor het fragment.

Jason Zondag
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7
8
9
10
11
12

Een memorabele partij
Op 9 januari, de laatste avond van de wintercompetitie,
was het mijn laatste kans om nog een half jaar in de B
groep te kunnen blijven spelen, maar ik moest dan wel
winnen. Kortom alles op alles zetten, me goed
voorbereiden dmv op tijd naar bed en geen alcohol en
maar eens zien tegen wie ik zou moeten gaan spelen.
Met het mes tussen de tanden richting ons speelhol
waar blijkt dat ik daar ingedeeld ben tegen Adri van der
Waal, nota bene met zwart ofwel alle kansen verkeken.
Een schaakpartij aanvangen met de instelling dat je
MOET winnen is natuurlijk sowieso al mis, maar hier was
geen beginnen aan.

O-O
Dc2
Tb1
b4
Pd2
a4

d6
Pe7
Pd7
a6
0-0
Pf5

19 dxc5
20 Td6
21 f4
22 h3
23 Kh1
24 De4

dxc5
Pe5
Pg4
Df2+
Pxe3
Dxe2

31
32
33
34
35
36

Lc5
Tf1
Dxe3 Dxe3
Lxe3
Le5
g4
Tf1f3
Lc5 Txh3+
Kg2 Th2mat

Vlekkeloze herkansing
Uit de rubriek Weekfragment op de website
Wit: Gosse Romkes (1911, Krimpen 1)
Zwart: Tony Goudriaan (1949, Rijswijk 1)
10 maart 2012, bord 7
Wit aan zet

Adri opende met d4 waarop ik besloot te antwoorden
met het Hermansiaans in de nahand om een stelling te
krijgen die nogal eens verwarring bij de tegenstander
teweeg brengt. Zo ook hier en ondanks dat of juist
daardoor bleef er zo rond de eerste 20 zetten, er werd
vrij snel gespeeld, een min of meer gelijkwaardige
stelling bestaan. Adri concentreerde zich vooral op de
damevleugel, en ik daarentegen op de koningsvleugel.
Op de 21e zet speelde Adri f4. Wat doet die nou dacht
ik, want daarmee kreeg ik een doorbraak met even later
zelfs de volle winst van een Paard.
Vervolgens op de 26 zet Txe6 met alweer een wat doet
ie nou moment want geeft een Toren weg. Tegen een
speler als Adri weet je dan heel zeker dat je een
verborgen combinatie over het hoofd ziet, zeker als hij
dan ook nog gewoon door blijft spelen nadat ik die
Toren toch maar genomen had.

1.Tb1–b8? Goudriaan (geen familie van) ging na het
uitvoeren van deze zet wat te drinken halen. Ook voor
Gosse. Hij schrok zich een hoedje bij terugkeer.

Aan de horizon gloorde ondanks alles een winst
mogelijkheid, maar van nu af aan speelde ik met natte
handjes, me goed herinnerend een partij van een paar
weken geleden tegen Hans Blokland die een Loper
weggaf waarna ik de partij toch nog wist te verknallen.
Er volgde flink wat geschuif met onze dierbare stukken,
maar van de zenuwen wist ik het niet op zijn best af te
ronden door op de 32e zet te verzuimen Txf1 te spelen
maar in plaats daarvan de Dames te ruilen. Daarna ging
het snel bergafwaarts met als kroon op het werk een
klaarblijkelijk ongezien afsluitend pardoes matje en met
een voldaan gevoel ging ik naar huis.

De witte pionnen zien er nog best dreigend uit, maar
met alleen paard en koning ter ondersteuning komen ze
niet ver tegen de twee zwarte torens. Gosse speelt dit
vlekkeloos uit.
4... Tb8-b3
5.Kf3-e4 Td5-h5
6.c5-c6 Tb3-b6
Lokt de d-pion naar voren.
7.d4-d5 Tb6-b4+

Naar verluidt had Gosse een paar
zetten terug een mat in 2 gemist.
Maar zijn tegenstander biedt hem
een herkansing. De computer geeft
aan dat wit hier na Kg2-h2 erg
goed staat.

1... Df7-f3+!
2.Dg3xf3 e4xf3+
3.Kg2-f2 Tf8xb8
4.Kf2xf3

De koning moet naar onderen en
dan valt pion d5 en daarna ook
pion c6. Het is afgelopen.

Nogmaals dankjewel Adri.
Eddy Hermans
Voor geïnteresseerden:
1
2
3
4
5
6

d4
c4
Pc3
Pf3
e3
Le2

g6
Lg7
e6
h6
b6
Lb7

13 Lf3
Lxf3
14 Pxf3 Ph4
15 Pxh4 Dxh4
16 La3
c5
17 Pe2 Tfc8
18 Tfd1 Ta7

Op Goed Geluk Nr. 212

25 Txe6
26 Dxe6+
27 Tg1
28 bxc5
29 cxb6
30 De7

fxe6
Kh7
Tf8
Taf7
Tf6
Txf4

0-1
Jason Zondag
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De sfeer in het team was en bleef uitstekend en de
etentjes na afloop van uitwedstrijden waren
onverminderd gezellig.

Van de externe wedstrijdleider
De Krimpense verrichtingen in de
KNSB en RSB competitie (seizoen 2011-2012)

Krimpen 2 begon juist slecht, herpakte zich halverwege,
leek zelfs kans te maken op het kampioenschap, maar
sneuvelde tegen de directe concurrentie Sliedrecht 2 en
RSR Ivoren Toren 3. Middenmoot uiteindelijk.

Het is weer zover, het externe seizoen zit erop. Een
tamelijk teleurstellend seizoen, wat mij betreft. De
bedoeling (wens?) was dat er een RSB-team zou
promoveren vanuit de eerste klasse naar de
Promotieklasse en dat alle andere teams zich zouden
handhaven. De kloof tussen Krimpen 1 in de KNSB en de
rest in de RSB zou dan verkleind worden; goed voor de
doorstroming binnen de vereniging etc etc.

Krimpen 3 degradeerde en daar had niemand op
gerekend. Cruciaal was de nederlaag tegen andere
laagvlieger Erasmus 2, denk ik. Daarna liepen ze steeds
achter de feiten aan.

Dat handhaven lukte de meeste teams wel aardig, maar
in plaats van te promoveren, degradeerde er een team
uit de eerste klasse. De kloof tussen Krimpen 1 en
Krimpen 2 blijft even groot en voor een aantal spelers
betekent het dat ze volgend seizoen te maken zullen
krijgen met kwalitatief minder sterke tegenstand.
Jammer. Het positieve nieuws is wel dat er dan een
goede kans is op een kampioenschap in de tweede
klasse RSB.

Krimpen 4 speelde een prima seizoen in de tweede
klasse. Er zaten een paar sterke eerste teams in de
poule, die dan ook boven de onzen eindigden. Verder
geen klachten over de prestaties van deze subtopper.

De teams in vogelvlucht:

En dan hebben we nog ons Krimpen Viertal. Deze
mannen schaakten er lekker op los in de roemruchte
RSB-Viertallencompetitie en wisten daar een heel
behoorlijke score van 9 uit 8 neer te zetten.

Krimpen 5 was ook al een subtoppertje. Ook hier een
paar (tweede) teams in de poule, die gewoonweg
sterker waren. Derde klasse RSB is en blijft een prima
niveau voor ons vijfde.

Krimpen 1 begon goed, maar zakte aan het eind van het
seizoen wat in. Een plek in de subtop was wat er
overbleef.

Jason Zondag Wedstrijdleider Extern

Teamresultaten
In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten en in de vierde kolom onder MP het cumulatieve aantal
wedstrijdpunten
De eindstand en de individuele resultaten per team staan op de website en worden in het jaarverslag opgenomen
Krimpen 1 KNSB 3F eindigt als nr. 4
dag
datum
BP MP tegenstander
za
17 sep
4½
2 Middelburg
za
29 okt
5
4 Terneuzen
za
26 nov
4½
6 HWP Sas van Gent 3
za
17 dec
5½
8 DSC Delft 4
za
7 jan
3
8 De Stukkenjagers 2
za
11 feb
3½
8 De Drie Torens
za
10 mrt
5½ 10 Rijswijk
za
31 mrt
4
11 Goes
za
21 apr
2
11 De Pion 2

Op Goed Geluk Nr. 212

Krimpen 2 RSB 1A eindigt als nr. 4
dag
datum BP MPtegenstander
ma
3 okt
3½ 0 HZP Schiedam 1
ma
31 okt 6½ 2 Zwijndrecht 1
vr
25 nov 6½ 4 Charlois Europoort 5
wo
14 dec 4½ 6 Oostflakkee 1
ma
13 feb
6 8 De Pionier 1
ma
8 mrt
3 8 Sliedrecht 2
ma
26 mrt 2½ 8 RSR Ivoren Toren 3
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Krimpen 3 RSB 1B eindigt als nr. 7 en degradeert
dag datum BP MP tegenstander
di
11 okt 2½ 0 Nieuwerkerk 1
ma
7 nov
3½ 0 Erasmus 2
vr
2 dec
4 1 3 Torens 1
ma
9 jan
3½ 1 CHESS 1
vr
10 feb 4½ 3 RSR Ivoren Toren 4
ma
12 mrt 2½ 3 WSV 1
ma
16 apr
3 3 De IJssel 1

Krimpen 4 RSB 2A eindigt als nr. 3
dag
datum
BP MP tegenstander
ma
26 sep
4
1 Ridderkerk 1
do
27 okt
5½ 3 Ashtapada 1
ma
14 nov
3½ 3 Barendrecht 1
ma
12 dec
5½ 5 CHESS 2
di
17 jan
3
5 Papendr/Albl.dam 1
ma
27 feb
4½ 7 Charlois/Europoort 6
vr
23 mrt
5½ 9 Het Houten Paard 1

Krimpen 5 RSB 3A eindigt als nr. 3
dag datum
BP MP tegenstander
ma
3 okt
6
2 Ridderkerk 2
ma
31 okt
2
2 De IJssel 2
ma
21 nov 5½ 4 Spijkenisse 5
ma
12 dec
6
6 Barendrecht 2
di
14 feb 4½ 8 Nieuwerkerk 3
ma
5 mrt
3
8 3 Torens 2
vr
30 mrt 4½ 10 Overschie 3

Krimpen Viertal RSB Viertallen B eindigt als nr. 4
dag
datum
BP MP tegenstander
ma
10 okt
2
1 CSV
wo
9 nov
3½ 3 Oostflakkee
ma
28 nov
½
3 3 Torens
do
15 dec
½
3 Onesimus
ma
9 jan
2½ 5 Moerkapelle
ma
23 jan
3
7 Barendrecht
ma
6 feb
3
9 Ridderkerk
vr
16 mrt
1
9 Zwijndrecht
ma
16 apr
x
9 Vrije ronde
Het leek hem te langzaam voor een snelle tijd, hij bleef
zitten op zijn plek in de waaier, wachtte net even te lang
en kwam plots na de tijdscontrole binnen (2-1).
V
oor Rob was het vanaf het begin al aanklampen
geblazen. Door wat brammen had ie geen enkele grip in
de opening gekregen. Zijn tegenstander ging als een
echte Reinier Paping er van door. Maar doorzettend,
alsof ie gezien had vanaf fondant richting zwart ijs te
rijden, kon Rob weer wat aanzetten en kwam naderbij.
Toen zijn tegenstander even de tijd nam om zeem voor
zijn edele delen te plaatsen reed Rob de laatste meters
dicht en kwamen ze gelijk over de finish (2.5-1.5).

Teamverslagen
Krimpen I zakt stevig door het ijs
It giet oan!, de dooi dan wel te verstaan. Wat trad ie
zaterdag in Tilburg snel in. Afschuwelijk. Het was brak
met z’n allen in een wak. Foar de kofje net eamelje was
het plan.
Dus tot 16.00 uur reed het team een vlakke race. Een
PRetje van Harold brak daarna snel het ijs. Voor
Bolsward plaatste hij een versnelling en na een
interessante opening (koningsindisch) reed hij zijn
tegenstander snel naar huis (0-1).
Maar de (hersen)riempjes zaten niet overal even goed.

Dan Dik en Pieter (jarig vandaag!). Dat verdient
commentaar alla Joan Haanappel. Een pirouettetje hier,
een
stempelpostje
daar,
sierlijk
reden
ze
zaterdagmiddag wat ijskilometertjes weg. En de hoge
druk die inmiddels heerste boven het Tilburgs
denksportcentrum werd door hen niet gevoeld. Ze
gingen niet over een nacht ijs. Dan zak je er immers toch
maar doorheen. Maar misschien was het ook de
verdienste van hun opponenten. Voordat het echt koud
werd eindigde het gelijk (3.5-2.5).
Daarentegen raakte Marcel helemaal onderkoeld. Met
alleen een T-shirtje aan begon ie aan het eindspel,
Bartlehiem-Dokkum-Ljouwert. Hij had alle energie nodig
om warm te blijven en kon niet meer versnellen.
Gelukkig reed hij het zonder breuken uit maar meer zat
er vandaag beslist niet in (4.0-3.0). Alle hoop was dus
gevestigd op de demarrage van Jason.

De Friese doorlopers van Gosse zaten veel te los. Er zat
geen enkele scheur in zijn stelling en met de wind in de
rug, twee pionnen meer, leek het een kwestie van
techniek. Maar ‘foar de wyn is elts in hurdrider’ werd
weer eens vergeten. Sneeuwduintje niet gezien, een
verkeerd stuk aangeraakt, torentje weggeven en
schaatsen konden terug in het vet (1-1). Waardeloos.
Maar de waaier zat vanmiddag sowieso niet stevig in
elkaar.
Ook met de wind mee, was het Peter’s beurt om over te
nemen, met een kwaliteitsoffer op F6.
Op Goed Geluk Nr. 212
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Een snickertje hier een snickertje daar, de wikkels netjes
in de zak, eentje op het ijs kan immers al fataal zijn.
Maar was dit wel een Elfstedentochtwaardige lunch
geweest?!
Het verliep tot Oudkerk (6 km tot de finish op de
Bonkevaert) allemaal heel erg goed. Alle scheuren keurig
ontweken, geen scheve schaat gereden en klaar voor de
laatste sprong om alleen te finishen. Maar met de
overwinning voor het grijpen sloeg de hongerklop toe.
En hoe? De snickers waren op, de laatste
repatriëringspost geweest en de knieën begonnen te
knikken. Ook het hoofd wilde niet meer zo goed. Met
het verstand op oneindig werd nog een keer aangezet.
Er was nog een scheurtje te ontwijken en die werd niet
gezien. Het was donker in zijn kop geworden, lichaam en
geest wilden wel in gesprek met het ijs, maar het lukte
gewoon niet meer. Hongerklop. Toen vervloog de hoop,
Jason had zeker een kruisje verdiend maar het halfje wat
restte bracht ons niet op gelijke hoogte.

De eerste beslissing viel aan bord 4.
Peter speelde daar tegen een jongeman met veel
praatjes, vooral na afloop bij de analyse van andere
partijen. In zijn eigen partij had hij niet zo veel te
vertellen. Peter snoerde hem hardhandig de mond.
Zwart speelde roekeloos en liet zijn koning te lang in het
midden. Die kwam in de problemen over de e-lijn. Dat
kostte materiaal en al snel het hele punt. Peter miste
nog een mat in 3, zo gaf hij zelf aan.
Harold aan bord 1 probeerde maar weer eens een
Siciliaan. Zijn tegenstander Rob van Helvoort (toevallig
het dorp waar uw verslaggever vandaan komt, alleen
dan wel met oi in plaats van oo), koos voor een Alapinvariant met 2.c3. Harold had dit voorbereid, maar achter
het bord vergat hij hoe het ook alweer ging. Hij speelde
toen maar iets wat hem zelf goed leek en bleek even
later toch weer in de voorbereiding terug. De dames
hielden een opvallend lange sur place midden op het
bord. Uiteindelijk gingen ze toch maar gezusterlijk naar
de kant.
Dick offerde (?) ondertussen een pion voor een
koningsaanval, maar hij leek te weinig stukken te
hebben om die tot een succes te maken.
Gosse offerde (!) ook een pion voor een koningsaanval.
Bij Rob verdwenen de dames van het bord en ging het
rap richting een eindspel. Dat beloofde een kolfje naar
de hand van onze man te worden. Maar ineens bleef hij
achter met de zwakke witveldige loper tegen een paard.
Harold kwam met wat stukken de stelling van zijn
tegenstander binnen. En hij had een actieve koning. Het
was toch niet genoeg, want de partij eindigde in remise.
Dick sleepte er nog een toreneindspel met een pluspion
op de a-lijn uit, maar hij stond zo sterk teruggedrongen
op de onderste twee rijen dat er geen beginnen aan was
om nog te winnen. Remise dus.
Marcel offerde een kwaliteit tegen drie pionnen en dat
bleek langzaam maar zeker ruim voldoende voor de
winst. Zijn tegenstander Roel Leezer zat met twee
machteloze torens tegen een pionnenovermacht op te
boksen. Vanzelfsprekend was dit de laatste partij die nog
bezig was. Dat is bijna altijd Marcel zijn partij.
Gosse miste een mat in 2, omdat hij helemaal gefocust
was op de voortzetting die in de partij op het bord
kwam.
Na een blunder van zijn tegenstander had Gosse een
fraaie truc die hem een gewonnen eindspel opleverde

De voorzitter van de Elfstedenvereniging had gelijk, het
kon zaterdagmiddag echt niet.
Gosse Romkes
Individuele uitslagen zesde ronde 11 februari
Bd De Drie Torens 1

1982 - Krimpen 1

2055

4½-3½

1

Wilbert Kocken

2085 - Peter Glissenaar

2093

1-0

2

Bert-Jan Panjoel

2001 - Marcel Glissenaar

2086

½-½

3

Huub Leemans

2016 - Dick Brus

2060

½-½

4

Joost v.d. Bighelaar

1990 - FM Harold van Dijk

2326

0-1

5

Ad Feelders

2000 - Pieter Sturm

2038

½-½

6

Arnoud Jansen

1959 - Rob van Keulen

1997

½-½

7

Rick van Loy

1964 - Gosse Romkes

1911

1-0

8

Berry Brand

1837 - Jason Zondag

1927

½-½

Krimpen 1 wint van vaste klant
Na twee nederlagen was het tijd om weer eens te
winnen voor Krimpen 1. Dat lukte tegen Rijswijk 1
eigenlijk vrij eenvoudig. Een verslag in willekeurige
volgorde.
Gosse greep weer eens naar de Aljechin tegen 1.e4, wat
zijn buurman aan de overkant waarschijnlijk inspireerde,
want die speelde hetzelfde tegen onze Dick.
Maar spieken was er niet lang bij, want al snel stonden
er twee verschillende varianten op de borden.
Rob zat al snel verschanst achter een vertrouwd stenen
muurtje. Marcel kreeg een 2.c4 tegen zijn Caro-Kann.
Pieter speelde een klassieke Van Geet en streefde naar
de f4-breekzet. Die kwam er ook en daarna schoof hij de
pion maar gelijk door naar f5.
Op Goed Geluk Nr. 212

Pieter won een paar pionnetjes en kreeg een
formidabele vrijpion op h7. Dat was genoeg voor de
winst. Erg knap, tegen een op papier sterkere
tegenstander.
Rob verloor het eindspel, ondanks wat lichte tijdnood
voor zijn tegenstander.
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En ik? Ik speelde een goede partij en bouwde gestaag
een betere stelling op tegen mijn tegenstander met de
prachtige Spaanse naam Alfonso Gallardo Bañez,
toevalligerwijs in het bezit van exact dezelfde rating als
ik. Ik sloeg een remise-aanbod af in de veronderstelling
dat ik positioneel beter stond. Dat was ook zo, maar ik
wist het weer niet te verzilveren. Jammer, er had weer
meer in gezeten. Ik raak eraan gewend. Mijn partij komt
in zijn geheel in de afdeling Naspeelbare Partijen.

Op aandringen van de stem aan de andere kant van de
krakende lijn probeerde de ober het nog een keer. ‘Ik
was toch wel duidelijk!’, riep Trotski uit. De beller legde
uit dat het een zaak van levensbelang was en dat de
heer Trotski direct op de hoogte moest worden
gebracht. De kelner verzamelde al zijn moed en vertelde
Trotski: ‘Het is ene Vladimir Iljitsj Lenin aan de lijn, hij
heeft het over een revolutie in Rusland’.
Trotski ontstak in woede: ‘Die Lenin met zijn revoluties
altijd! Laat mij met rust!’

Na afloop dronken we met zijn allen aan de bar nog
gezellig een borreltje. Voorzitter Leezer van Rijswijk
verzuchtte dat hij de bui al had zien hangen. Krimpen
schijnt altijd te winnen van Rijswijk. Dus zij waren blij dat
we in eerste instantie niet bij elkaar in de poule zaten dit
seizoen. Werd het later nog gewijzigd, zodat we toch
weer bij elkaar zaten! Met name tegen de broers
Glissenaar had Leezer zeer slechte ervaringen. Hij had
zijn vaste nul alweer zien opdoemen bij het horen van
de naam van zijn tegenstander.
“Die Glissenaars zitten mij al vanaf de jeugd in de weg”,
was zijn verontwaardigde commentaar.

Aan de bovenstaande anekdote moest ik denken toen in
de schaakzaal van Goes mijn mobieltje afging.
Onmiddellijk besefte ik dat het Krimpense achttal deze
middag vooral met rust moest worden gelaten, en
bovenal met gepast respect diende te worden bejegend.
De ontmoeting tussen Goes en Krimpen stond in de
startblokken, de wedstrijdleider somde bekende
wetenswaardigheden op en schrijver dezes was gast met
hoofdletter G. Het is niet niks te mogen vertoeven
tussen schakers van dit kaliber.

Krimpen 1 blijft zo hoog meedraaien in de poule, maar
het ziet er niet naar uit dat we nog echt kans maken op
het kampioenschap. Maar wie weet!?

De spelers werden naar speelsterkte opgesteld en de
krachtmeting kon beginnen. Niet in bordvolgorde, maar
in volgorde van beëindiging van de partijen volgt het
relaas van de gast, die met zijn Macbook en een klein
notitieblokje was meegereisd, om, aangetrokken door
nieuwsgierigheid, de geheimen van dit achttal te kunnen
doorgronden, om vervolgens pretentieloos en wars van
stellige, analyserende woorden, dit schaaktreffen kleur
te geven. We doen dit niet alleen om de
“viskeetervaring”, zoals men bevroedt, maar ook voor
het aanschouwen van mooie schaakpartijen.

Jason Zondag
Individuele uitslagen zevende ronde 10 maart
Bd Krimpen 1

2055 - Rijswijk 1

2027 5½-2½

1

FM Harold van Dijk

2326 - Rob van Helvoort

2167

½-½

2

Pieter Sturm

2038 - Bas Kommer

2154

1-0

3

Marcel Glissenaar

2086 - Roel Leezer

2002

1-0

4

Peter Glissenaar

2093 - Michael van Liempt

2025

1-0

5

Rob van Keulen

1997 - Bas van der Berg

1927

0-1

6

Dick Brus

2060 - Frans H.v Papendrecht

2065

½-½

7

Gosse Romkes

1911 - Tony Goudriaan

1949

1-0

8

Jason Zondag

1927 - Alfonso G. Banez

1927

½-½

Bord 2 met Hans van Nieuwenhuizen. Hans, een schaker
met een door zeezout gezuiverd geweten. Niet alleen is
bij Hans het schaken tot een veredelde kunst verheven,
maar ook het dammen. Dammen, van eeuwen geleden
tot het hedendaagse modern klassieke. Later hoorde ik
de opmerking; ‘hoe diep kan een mens zinken’? Maar dit
terzijde.
We gaan verder met de partij, waarbij Hans zo en dan
zijn bril omhoog schuift, een blik werpt op zijn
tegenstander, zich afvraagt of de man weet waar hij
mee bezig is, en tot de conclusie komt dat remise
minimaal geboden is. Er volgde 1. e4-e5, 2. d4-exd4, 3.
Dxd4-Pc6, 4. De3 en de voorzitter wandelde. Zijn
invalbeurt (Pieter Sturm was door bijzondere
omstandigheden niet aanwezig) voelde aan zoals
Elsschot het eens noemde: het vervangen van een piano
door een keukenlift!

Trotski en Vladimir Lenin met zegeningen en
verdriet van Krimpen 1
,,Ken je het verhaal van Trotski in café Central?” Ik
antwoord ontkennend. ,,Leo Trotski speelde er graag en
vertoefde er soms dagen achtereen. De obers wisten dat
ze hem met rust moesten laten. Tot er plots een
telefoontje uit het buitenland kwam. De ober haastte
zich richting Trotski, die hem vervolgens resoluut
wegstuurde. ‘Kan ik niet in vrede een partij schaken?’
Op Goed Geluk Nr. 212
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Woorden van het door zeezout gezuiverd geweten van
de voorzitter himself. Maar, de man speelde aan bord 2
een voortreffelijke remise.

aan mogelijkheden, echter, je moet de juiste zetten
weten te vinden.
Peter was daartoe in staat. Een prachtige verdiende
remise. Aan bord 8 zien we Jason Zondag, de laatste
held van het achttal is. Het lijkt alsof hij in zijn
onbeweeglijkheid iets eenvoudigs wil gaan uitvoeren,
waarop het schaakelectoraat het antwoord geheel
schuldig blijft. De man speelde d4-Pf6, c4-c5 enz.Kort na
de opening bracht Jason zijn twee paarden naar
randvelden. Jason meende met deze stelling voordeel te
krijgen. Een en ander kwam ten goede en Jason kwam
overtuigend beter te staan. Tot genoegdoening van
velen en zeker van Peter Glissenaar, mondde ook deze
partij uit in een terechte remise. Welverdiend.
Bord 1 was deze middag de hekkensluiter. Harold van
Dijk met wit tegen de secretaris van SV Goes. Met recht
en trots is Van Dijk Krimpens hoop in vele bange dagen,
maar voor SV Goes was Harold deze middag de luis in de
pels.Met chirurgische precisie bouwt Harold zijn partij
op, welke voor niet schaakkenners op een onontwarbare
chaos lijkt. Vanuit 1. e4 kwam Harold met 1….c5 in een
vermoedelijke Siciliaan terecht. Met voortvarendheid
weigerde Harold hier te volgen naar een klassieke
Sicilianse opening om even later te vervolgen met f4.
Was dit de sleutelzet om de winst naar zich toe te
trekken? Een aantal zetten later ,nadat onder andere 13.
De2-De7, 14. Dxe7-Pxe7.15. Pe2-Pf5 gespeeld was
leverde Harold een kwaliteit in.
Harold omschreef dit later “als verlies in kwaliteit, maar
winst in tijd”. Hoe smaakmakend kan het inleveren van
de kwaliteit zijn? Ik kan u vertellen, “smaakmakend”.
Zwart had geen keus en was verplicht de kwaliteit te
accepteren. Weliswaar met kans op verlies van een
aantal pionnen.
Het was 17.00 uur toen Harold na de 43e zet twee
pionnen voorsprong had, en de kwaliteit terug
gevorderd. Kwaliteit voor tijd was voldoende voor de
winst. Hij kwam, zag en overwon.
Tel uw zegeningen en verdriet, u komt op een
einduitslag van 4 – 4. Voor de smulpapen onder u: de
gegratineerde oesters waren voortreffelijk, de grote
verscheidenheid aan zeebanket was overweldigend.
Dick van Buuren

Bord 6 werd bemand door Rob van Keulen die, met zijn
roerloosheid altijd naar verwarring zoekt. Hij zoekt een
peilloze diepte op in zijn spel en zaait verwarring, ja hij
was voor zijn tegenstander met d4- bijna te sterk.
Omstreeks 16.00 uur bereikte ook Rob, na overleg met
Peter, een remise.
Op de stoel van bord 5 zetelde Dick Brus. Dick bezit het
vermogen om enkele zetten dieper te kunnen denken
dan zijn tegenstanders. Soms vertaalt dat zich in winst,
soms pakt het anders uit. In een ogenschijnlijke
standaard Siciliaanse opening raakte Dick vrij snel een
pion kwijt. Op de 11e zet van zwart was pion e4 in de
pocket van zwart beland. Strijdend voor een schijnbaar
verloren zaak speelde Dick verder, bleef diep nadenken,
bevroedde zelfs kans op winst maar, helaas. En zoals een
goed Surinamer zegt; ‘hij kwam, zag en overwon niet’.
Bord 7. Gosse Romkes, een man die denkt in vrijheid en
oneindig, Gosse Romkes, een man die zelfs naast het
schilderij van een dame met ontblote rug, ja die Romkes
weet zelfs dan zich strikt te houden aan zijn taak.
Schaken is strijden, schaken is winnen. Met 1. d4 kreeg
Gosse met wit een Hollandse verdediging. 1…..f5 tegen.
En hier komt het strijden naar voren, de Leningrad ten
spijt, antwoordde Gosse ad rem met 2. g4-d5, 3. Pc3fxg4, 5. h3-Pf6, 6. Lg2-gxh3, 7. Pxh3, Lf5, 8. Pf4-e6. De
middag vorderde en omstreeks 16.00 uur sommeerde ik
Gosse vooral te spelen zoals hierboven wordt verwoord.
Zo gezegd, zo gedaan. Het volle punt. Een prachtpartij.
Bord 4. Aanvankelijk speelt Marcel Glissenaar schaak
met aan zekerheid grenzende precisie. Niet zelden
worden bij zetten van Marcel de wenkbrauwen van
velen licht gefronst. 1. c4-c6, 2. Pc3-d5, 3. cxd5-cxd5, 4.
d4-Pf6,5. Lf4. En dat gaat zo maar door. Het verdere
verloop van deze partij is mij ontgaan. De gefronste
wenkbrauwen van meerdere gezichten voorspelden niet
veel goeds. Bij Marcel zelf voelde het nog goed, maar de
oneindigheid aan mogelijkheden van het schaakspel
bracht de ommekeer bij zijn tegenstander.
Marcel kwam, zag en verloor. Als nummer zes eindigde
Peter Glissenaar aan bord 3 in remise. Peter Glissenaar,
veelal serener na ‘t doorgaan der donkre krocht van
vlees en twijfel, weet altijd het getijde te keren. Ook nu,
na 1. e4-d5, 2. exd5- enz. Peter komt slecht te staan en
leden van dit illustere achttal kijken mistroostig naar zijn
stelling. We gaan verder, nog steeds vertoefde hij in de
donkere krochten van vlees en twijfel, echter het werd
tijd het getij te doen keren. Ook hier een oneindigheid
Op Goed Geluk Nr. 212

Individuele uitslagen achtste ronde 31 maart
Bd Goes 1

12

1911 - Krimpen 1

2040 4 - 4

1

Joey Grochal

2199 - FM Harold van Dijk

2326 0 - 1

2

Remco van de Braak

1884 - Hans v Nieuwenhuizen

1919

½-½

3

Joey van de Braak

1842 - Peter Glissenaar

2093

½-½

4

Louis Nieuwenhuijse

1943 - Marcel Glissenaar

2086 1 - 0

5

Rien de Böck

1819 - Dick Brus

2060 1 - 0

6

Rinus Burgerhoff

1901 - Rob van Keulen

1997

7

Maxim le Clercq

1880 - Gosse Romkes

1911 0 - 1

8

Hans Welten

1823 - Jason Zondag

1927

½-½
½-½
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Seizoensafsluiting in mineur
Krimpen 1 – De Pion 2 2 – 6

Iemand hoorde ik zeggen; “wie zeurt, wordt eruit
gepleurd”, een ander sprak over “mooie woorden zijn
niet waar, ware woorden zijn niet mooi”, en weer een
ander sprak “beter weinig berichten dan slechte
berichten.

Peter vroeg mij of ik een kort verslag wilde maken van
onze laatste wedstrijd tegen de jonge Brabantse honden
(met 1 ervaren rot en 1 jongedame) van De Pion 2. Wie
de uitslag hierboven ziet, zal begrijpen dat er weinig
vreugdevols over te vermelden valt. We misten om te
beginnen al Harold, dat scheelt toch gauw een puntje,
ook al wint zelfs hij niet altijd. Ook misten we Gosse,
goed op dreef de laatste tijd. Hans van N. en Rick vielen
in. Nog een beetje positief is dat de bovenste vier
borden allemaal remises te zien gaven. Maar volgens mij
hebben Marcel, Peter, Pieter en Dick (van hoog naar
laag) geen moment kansen op meer gehad. Mocht ik me
vergissen, dan hoor ik het wel.
2 uit 4, dat biedt perspectief op meer, zou je misschien
denken, maar dan kom je toch bedrogen uit. Want aan
de onderste vier borden werden alleen maar nullen
geïncasseerd door de onzen; de extra lange rokade 0-00-0 dus. Rob lag er als eerste af, Hans en Rick volgden al
snel en ik zei de gek hield het nog onzinnig lang vol in
een eindspel dat al minstens een uur volkomen verloren
was.
Er stond niets meer op het spel, behalve persoonlijke
eer en ratingpunten. Van beide zijn we een portie
kwijtgeraakt. Volgend seizoen maar weer met frisse
moed opnieuw beginnen.
Jason Zondag

De atmosfeer in de schaakzaal was bedrukt. Van het nog
actieve drietal leek bord 4 het meeste kans succes te
hebben. Het eerder genoemde vijftal dromde samen bij
dat bord, een enkeling beoordeelde de stand als gunstig
voor Krimpen. Anderen meenden hier niet meer dan
remise in te zien. Weer anderen opperden dat de zet h4
slecht zou zijn, hier was f2 noodzakelijk. Even later
volgde f4 van zwart waardoor de Krimpense witspeler
bijkans dreigde uit het veld geslagen te worden.
Natuurlijk, twee paar ogen zien meer dan een, maar
veelal ziet men de splinters in een anders oog wél maar
de balk in eigen ogen niet.
Borden 1 tot en met bord 4 boekten een remise, de
borden 5 tot en met 8 noteerden een nul.
Evident is dat bij de leden van ons vlaggenschip blijkbaar
de kennis was losgerukt van uit de modder van de
schaaktheorie.
We lezen wel op de website van De Pion 2 het volgende:
De Pion 2 heeft vandaag Krimpen aan de IJssel met 6-2
verpletterd en zo het seizoen toch goed afgesloten.
Maar, ondanks het verpletterend verlies tegen De Pion 2
is Krimpen op een verdienstelijke 4e plaats geëindigd in
klasse 3F.

Een sfeerverslag van Krimpen 1 – Pion 2

Het seizoen zit er op en voor velen breekt nu een
periode aan waarin men bevrijd is van de knellende
banden van de schaaktheorie. Alvast nadenken over het
komend nieuwe seizoen, waarbij misschien een enkeling
moet denken aan de volgende regels.

Krimpen 1 kampioen of een middenmoter. Het eerste is
een luisterrijke gedachten, het tweede is een
ontluistering.
Krimpen 1 – De Pion 2. Een weinig verheffend einde,
want een (wellicht onterecht) verlies van 2-6 is niet niks.
Je trekt dan een lijn in het zand van je gedachten en
concludeert dat het onmogelijke toch mogelijk is.

Ik denk te ik
te weinig jij
te gebonden
te weinig vrij

Halverwege de schaakmiddag op 21 april jl. druppelden
al dit soort opmerkingen in het wijnglas van mijn
schaakverslagen, toen ondergetekende rond 15.30 uur
het schaakgebouw binnendruppelde en een vijftal
uitgespeelde
Krimpen-1
spelers
genoeglijk
achteroverleunend, ja zelfs nippend aan een
alcoholische versnapering, de stemmen op weliswaar
gedempte toon, hun verlies en remises behandelden.
Vriendelijk werd ik door het vijftal begroet. Dat wel. Een
ander melde mij terloops ‘het gaat niet goed met ons’.
Sombere blikken, opgetrokken neuzen en fronsende
voorhoofden en veel supporters in een min of meer
mineurstemming.
Op Goed Geluk Nr. 212

denk ik te rap?
denk ik te snel?
denk ik te slap?
ik denk van wel.
ik denk te zuur
te weinig zoet
dat komt, men heeft mij nooit geleerd
hoe 'k denken moet.
Dick van Buuren
13
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Toen hij verzuimde zijn toren te geven voor een ver
opgerukte b-pion posteerde de tegenstander een paard
tussen toren en pion zodat promotie niet meer kon
worden tegengegaan. Wij staan nu op kop in de
afdeling. Van groot belang wordt de volgende
uitwedstrijd tegen mede titelkandidaat Sliedrecht 2.
Mochten wij die winnend afsluiten, dan komt het
kampioenschap dicht bij.

Individuele uitslagen van de negende ronde 21 april
Bd Krimpen 1

1990 - De Pion 2

1967

2-6

1 Marcel Glissenaar

2086 - Ivo Kok

2030

½-½

2 Peter Glissenaar

2093 - Jos Kuijpers

2025

½-½

3 Pieter Sturm

2038 - Marloes Peeters

1976

½-½

4 Dick Brus

2060 - Cees IJzermans

1928

½-½

5 Rob van Keulen

1997 - Benny Onrust

1916

0-1

6 Hans v. Nieuwenhuizen

1919 - Bo de Veth

1957

0-1

7 Jason Zondag

1927 - Ngo Hin Cheng

1947

0-1

8 Rick Verhoog

1798 - Ted van Eck

1974

0-1

Hans van Nieuwenhuizen teamleider
Individuele uitslagen vijfde ronde 13 februari
Bd Krimpen 2
1820 - De Pionier 1

Krimpen 2 handhaaft koppositie in klasse 1B
Met een prima overwinning van 6-2 op de Pionier uit
Hellevoetsluis ligt Krimpen 2 op titelkoers. Het ging
echter niet zo gemakkelijk als de uitslag doet
vermoeden. Zo'n drie kwartier voor het einde was er
nog niets te zeggen over de afloop.
Frits van Duin had op verzoek van De Pionier al
vooruitgespeeld. Met zwart boekte hij een remise.
Ik was zelf de remises een beetje beu. Van de 12
gespeelde partijen in Wijk aan Zee eindigden er 9 in
remise. Ik besloot dan ook de beuk er eens in te gooien.
Helemaal correct was het allemaal niet, maar je moet de
tegenstander ook de kans geven iets fout te doen. In een
koningsaanval offerde ik twee stukken. Om tegenkansen
te krijgen gaf mijn tegenstander er één terug. Nadat hij
ook nog gedwongen een toren investeerde kon ik
eeuwig schaak niet uit de weg gaan. Dus toch weer
remise... Vervolgens liepen wij in het laatste half uur uit
naar 6-1.
Paul van der Lee stond de gehele avond zeer goed en
maakte de partij bekwaam af. Onze topscorer met
inmiddels 5 uit 5 (!)
Robert Casteleijn won eerst een pion. Gaf deze
naderhand weer weg en toen de tegenstander ook nog
in tijdnood kwam was het snel over. Hij verloor een
toren en ging vervolgens door de vlag.
Bert ten Wolde stond geruime tijd gelijk. In het eindspel
kreeg hij een sterk paard tegen een loper. Het paard
veroverde de witte pionnen en het pleit was beslecht.
Diederick Casteleijn kwam twee stukken tegen een toren
achter. In tijdnood beschwindelde hij de tegenstander.

6-2

1

Rick Verhoog

1776 - ErnstJ.Pluim Mentz

2054

0-1

2

Diederick Casteleijn

1710 - Ad van der Ree

1774

1-0

3

Henk Greevenbosch

1861 - Rik Verhey

1805

1-0

4

Hans v. Nieuwenhuizen

1872 - Jan van Dam

1784

½-½

5

Bert ten Wolde

1895 - Jan van Huizen

1730

1-0

6

Robert Casteleijn

1754 - Jan van Baardwijk

1628

1-0

7

Frits van Duin

1883 - Fred van Wieringen

1696

½-½

8

Paul van der Lee

1809 - Alex van Wieringen

1686

1-0

Geen promotie voor Krimpen 2
In de beslissende wedstrijd om het kampioenschap van
de eerste klasse A RSB heeft ons tweede team geen
schijn van kans gehad tegen Sliedrecht 2. De vorig jaar
op een half bordpunt uit de promotieklasse
gedegradeerde Sliedrechtenaren zijn totaal niet in de
problemen geweest. Reeds om 22.00 uur was duidelijk
dat er voor ons weinig te eer te behalen viel.
Diederick Casteleijn won zijn pion achterstand terug. Dat
was voor de tegenstander het moment door
zettenherhaling de remise binnen te halen.
Ikzelf zette vrijwillig een loper in de penning, hetgeen
uiteindelijk een stuk en de partij kostte.
Robert Casteleijn zette alles op de aanval en rende met
zijn pionnen voor de eigen koning naar voren. Hij
opende echter de stelling voor de tegenstander en werd
kansloos geslachtofferd. (2,5-0,5).
Vervolgens duurde het tot de tijdnoodfase voordat de
overige partijen werden beslist.
Hans Ranft verloor in de opening een pion en heeft de
gehele partij moeten knokken voor remise. Dat deed hij
overigens uitstekend (3-1).
Henk Greevenbosch gaf in tijdnood een dame tegen
toren en loper. Dat was niet genoeg en het pleit was
daarna snel beslecht (4-1).
Paul Van der Lee had eerst een pion voor en wikkelde af
naar een paard en twee pionnen tegen de toren. De
Sliedrechtenaar koos echter in goede stelling het
verkeerde plan. Toen Paul doorbrak met de pionnen
haalde hij het volle punt binnen (4-2).

Henk Greevenbosch bleef de gehele avond druk
uitoefenen op een geisoleerde e-pion. Op het juiste
moment verzette hij de bakens en won een andere pion.
Het tijdnoodduel besliste hij netjes in zijn voordeel.
De enige nederlaag was voor Rick Verhoog. Hij speelde
aan het eerste bord tegen veruit de sterkste speler van
de Pionier. Een tijd lang had Rick een pion meer. De
partij hoefde hij dan ook helemaal niet te verliezen.
Op Goed Geluk Nr. 212
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Bert ten Wolde speelde een slechte partij en kwam al
snel een stuk tegen twee pionnen achter. Dat was een
kansloze missie (5-2).
Rick Verhoog gaf al snel twee stukken tegen toren en
pion. Het is dat de tegenstander in tijdnood een stuk
wegblunderde anders had er voor Rick nooit meer dan
remise in gezeten (5-3).

Frits van Duin leverde een kwaliteit in zonder enige
compensatie. Daarna werd het beest in hem wakker en
kwam elke zet beter te staan. Toen hij kon twee pionnen
kon veroveren overspeelde hij de arme RSR-er daarna
volledig (1-3).
Bert ten Wolde werd met wit helemaal gekraakt. De
zwarte lopers waren heel sterk. Bert verloor een pion.
Het toreneindspel dat daarna op het bord kwam met
een pion achter was volledig kansloos (1-4).
Paul van der Lee speelde een goede partij. Hij won eerst
een pion en gaf deze later weer terug. De stelling was
prima en in tijdnood won hij de kwaliteit en vervolgens
de partij (2-4).
Rick Verhoog begon hoopvol tegen ons oud-lid Wil
Sparreboom. Rick won de dame voor toren en loper.
Sparreboom speelde echter slim en veroverde een paar
pionnen. Toen Rick de toren gaf voor de loper en pion
was de stelling van dame tegen twee torens niet voor
Rick te redden. Tijd had hij ook niet meer en ging door
zijn vlag (2-5).
Diederick Casteleijn kwam een pion achter en
naderhand een stuk. In tijdnood speelde Diederick
handig en raakte de tegenstander het spoor volledig
bijster. Op voorstel van Diederick werd tot remise
besloten (2,5-5,5).

De eindstand lijkt nog redelijk, maar aan het eind van de
wedstrijd was Sliedrecht zo vriendelijk ons minimaal
anderhalf punt in de schoot te werpen. Zij konden die
punten gemakkelijk missen. Nu hopen op een misstap
van Sliedrecht in de laatste ronde. Wij moeten dan
winnen van RSR Ivoren Toren 3, hetgeen ook geen
gemakkelijke opgave is.
Hans van Nieuwenhuizen
Individuele uitslagen zesde ronde 8 maart
Bd Sliedrecht 2

1833 - Krimpen 2

1816

5-3

1

Niels Mijnster

1940 - Rick Verhoog

1776

0-1

2

Wim Hokken

1983 - Henk Greevenbosch

1861

1-0

3

Jerry van Rekom

1876 - Hans v. Nieuwenhuizen

1872

1-0

4

Henk Prins

1795 - Diederick Casteleijn

1710

½-½

5

Jan Sulman

1693 - Hans Ranft

1850

½-½

6

Tobias Dekker

1899 - Bert ten Wolde

1895

1-0

7

Pieter Pons

1785 - Robert Casteleijn

1754

1-0

8

Joost Stoker

1692 - Paul van der Lee

1809

0-1

Volgend jaar maar weer proberen..
Hans van Nieuwenhuizen

Rol Krimpen 2 uitgespeeld

Individuele uitslagen laatste ronde 26 maart 2012
Bd Krimpen 2

Aanstaande donderdag wordt beslist welk team
promoveert naar de promotieklasse RSB. Dat is in ieder
geval niet Krimpen 2. Na de nederlaag tegen Sliedrecht 2
bleek nu ook RSR Ivoren Toren 3 veel te sterk voor de
onzen. Eén van deze laatste twee tegenstanders van ons
tweede zal promoveren. Het werd tegen RSR een
kansloze 2,5-5,5 nederlaag.
Reeds na één uur spelen tekende de nederlaag zich af.
Drie Krimpenaren keken al tegen een materiaal
achterstand aan.
Zelf verloor ik na een incorrect pionoffer. De gehele
partij keek ik tegen deze achterstand aan en het
eindspel werd bekwaam afgemaakt (0-1).
Invaller Jan Sluiter was te traag met zijn aanval op de
koningsvleugel en werd op de damevleugel volledig
weggespeeld (0-2).Robert Casteleijn maakte dezelfde
fout als tegen Sliedrecht 2 door alle schepen achter zich
te verbranden. Hij trok ten aanval en opende wederom
de deur voor de tegenstander, die daar dankbaar
gebruik van maakte (0-3).
Op Goed Geluk Nr. 212

1824 - RSR Ivoren Toren 3

1894 2½-5½

1

Rick Verhoog

1776 - Wil Sparreboom

1901

2

Diederick Casteleijn

1710 - Herman Keetbaas

1875

½-½

3

Jan Sluiter

1815 - Floris Zoutman

1826

0-1

4

Hans v.Nieuwenhuizen

1872 - Bob Hoos

1893

0-1

5

Frits van Duin

1883 - Alek Dabrowski

1995

1-0

6

Paul van der Lee

1809 - Joop Klijn

1960

1-0

7

Robert Casteleijn

1754 - Michael Fung

1855

0-1

8

Bert ten Wolde

1895 - Pim Uytdewilligen

1844

0-1

0-1

Na zware strijd werkt Krimpen 3 zich (voorlopig)
uit de degradatiezone
Als je moederziel alleen onderaan in je poule staat, rest
er nog maar een ding: winnen. Dat leek ook mogelijk
tegen onze tegenstander met de lange naam RSR Ivoren
Toren 4. Weliswaar hadden zij 2 matchpunten meer dan
wij en geeft het ratingoverwicht dat wij hadden geen
zuiver beeld, laat staan garanties, het moest toch
mogelijk zijn.
15
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Aangemoedigd door de teamleider van Krimpen 4,
Michel van Cappellen, die op de verenigingswebsite liet
weten dat Krimpen 3 zich moest handhaven in de eerste
klasse van de RSB nu Krimpen 4 niet meer naar deze
klasse zal promoveren, lag het voor de hand hem uit te
nodigen hier rechtstreeks aan bij te dragen. Maar hij
ging liever schaatsen dan schaken. Gelukkig beschikt zijn
team over meer sterke spelers die goed mee zouden
kunnen in Krimpen 3 en vond ik David Berendsen en
Lennart Kraaijenbrink bereid in te vallen.
Het was nog koud in het aparte speelzaaltje voor
bondswedstrijden van RSR Ivoren Toren in Rotterdam.
De gaskachel was nog maar net aangezet, maar deed erg
zijn best. Zo zeer dat later op de avond zelfs Evert
Mulder zijn jas uittrok.
De locatie waar we speelden was zeer bekend voor mij.
Ik heb er vele cursusavonden doorgebracht. Tot mijn
verrassing bleek de trainer van destijds, Dolf Meijer, de
wedstrijdleider voor onze wedstrijd. Hij is sinds kort in
dienst getreden bij de KNSB als talent coach.
Meestal krijg je na zo’n twee uur spelen wel kijk op de
ontwikkelingen en waar de verschillende partijen naar
toe lijken te gaan. Maar dit keer duurde het lang voordat
ik wat tekening in de partijen zag. Hans Ranft speelde
aan bord een tegen een Griek die in het Engels
communiceerde. Niet met alle Grieken gaat het slecht.
Hij bezat aan het begin van het seizoen nog geen rating,
maar ik had al begrepen dat hij bepaald geen
beginneling was. De ratings per 1 februari geven hem
ook de hoge score van 1893.
Maar Hans laat zich daardoor natuurlijk niet imponeren
en zet de partij goed op en lijkt wat voordeel te hebben.
De ver opgerukte maar geïsoleerde a-pion van zijn
tegenstander op a3 lijkt tegen de witte pionnenformatie
op a2 en b3 alleen maar een zwakte te worden.

Dat hij onbedoeld een kwaliteit weggeeft deert hem al
niet meer en hij wint in fraaie stijl. Het eerste punt is
binnen. Zelf heb ik het heel wat moeilijker aan bord 6.
Mijn stelling is erg gedrongen. Op enig moment staan al
mijn zeven stukken op de achterste rij! Maar de
pionnenformatie ligt grotendeels vast en mijn
tegenstander weet er ook weinig weg mee.
De avond is al gevorderd en dat betekent vaak ook dat
de pech kan toeslaan. Evert laat bij een pionnenafruil
een belangrijke centrumpion verloren gaan en zijn
tegenstander weet met dame en toren zijn koning te
bedreigen. Opeens is het uit voor Evert. Bert weet zijn
voordeel gelukkig in een solide winst om te zetten. Met
Remko gaat het eerst minder. Maar hij weet een
verloren pion terug te winnen, wint nog een pion en
beslist het eindspel in zijn voordeel. Zelf kan ik de
stelling openbreken en verschillende dreigingen kweken.
In tijdnood maak ik nog wel een fout en verlies een pion,
maar mijn tegenstander heeft het toch moeilijk en
vergaloppeert zich in tijdnood met een penning, wat
hem een stuk kost. Na afruil is het eindspel ook met een
paar minuten op de klok eenvoudig te winnen. David
weet dan dat hij met remise de winst voor de wedstrijd
veilig stelt. Hoewel hij duidelijk voordeel had en wellicht
gewonnen heeft gestaan, moet hij wel in remise
berusten en is er tevreden mee.
Dan is er nog de strijd aan de eerste twee borden
gaande. Hoe dat voor Jan er aan toegegaan is heb ik niet
kunnen zien, maar hij zit er gedesillusioneerd bij:
verloren. De gewonnen staande stelling van Hans is ook
verdwenen. Zijn tegenstander brengt hem met een
aanval met een opgerukte pion in het nauw en ook hij
moet uiteindelijk opgeven.
Het mag de pret niet drukken. We hebben met 3½-4½
gewonnen en dat brengt ons van de achtste naar de
zesde plaats. Voorlopig dus geen degradatiekandidaat.
Maar natuurlijk zijn we er nog niet. Ook onze volgende
wedstrijd(en) zullen we moeten winnen om ons veilig te
stellen. Maar dat zijn we zeker van plan.

Bij Jan Sluiter op bord 2 is de situatie (voor mij) minder
duidelijk. Daarentegen staat Bert van Brussel op bord 3
er goed voor. Hij is goed uit de opening gekomen en
bouwt zijn voordeel(tje) gestaag uit. Bij Remko
Moerkerken op bord 4 is het weer veel minder duidelijk
en dat vindt hij zelf ook.Naast mij speelt Evert Mulder
aan bord 5.Met tegengestelde rokades begint hij een
pionnenbestorming tegen de zwarte koningsstelling,
maar deze lijkt te verzanden. Toch houdt hij druk langs
de f-lijn tegen een zwakke pion. Als zijn tegenstander
dat voldoende afgedekt heeft begint Evert op de
damevleugel en verschaft zich een gedekte vrijpion. Met
zo’n stelling moet hij gewonnen staan.
Aan de andere kant naast mij speelt David Berendsen
aan bord 7. Hij heeft een pion gewonnen en staart er
goed voor. Nog beter vergaat het Lennart Kraaijenbrink
op bord 8. Hij weet een gevaarlijke aanval op de langgerokeerde tegenstander te ontketenen.
Op Goed Geluk Nr. 212

Eduard Hoogenboom,teamleider
Individuele uitslagen vijfde ronde 10 februari
Bd RSR Ivoren Toren 4

16

1775 - Krimpen 3

1805

3½-4½

1

Andreas Iliopoulos

1893 - Hans Ranft

1850

1-0

2

Bob Hoos

1893 - Jan Sluiter

1815

1-0

3

Mark Beijen

1796 - Bert van Brussel

1745

0-1

4

Maarten van Doorn

1812 - Remko Moerkerken

1811

0-1

5

Paul Dekker

1787 - Evert Mulder

2000

1-0

6

Arend Bongers

1768 - Eduard Hoogenboom

1764

0-1

7

Arrian Rutten

1704 - David Berendsen

1769

½-½

8

Wouter Scheffer

1548 - Lennart Kraaijenbrink

1684

0-1
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De laatste remise, ruim na half twaalf, komt voor
rekening van Hans Ranft. Hij staat vrijwel de gehele
partij beter, heeft een pluspion, maar weet zijn voordeel
niet in winst om te zetten.
Zelf raak ik in een veelbelovende stelling plotseling de
regie kwijt. Er verschijnt een hinderlijk zwart paard op
d3 en zwarte torens dringen via de e-lijn binnen. Er is
geen houden meer aan.

Voor Krimpen 3 dreigt opnieuw degradatiegevaar
na verlies
Om zich definitief te vrijwaren van degradatiezorgen
moest Krimpen 3 winnen van WSV1. Geen onmogelijke
opgave. Vorig jaar wonnen we nog met 6-2 van het
Wandinxveense team. Maar dit seizoen loopt alles wat
anders. Ook al is onze gemiddelde rating (1848) wat
geflatteerd, tegen een team met en rating van 1805
zouden we toch op moeten kunnen.

Ook Remko redt het niet. In een ingewikkelde stelling
gaan beide partijen op koningsaanval. Daarbij moet
Remko een kwaliteit geven, maar zet zijn eigen aanval
door, die hij met een stukoffer denkt te bekronen. Dat
werkt echter niet zo uit en ook hij moet in verlies
berusten.

Er kwamen relatief veel remises op de borden. Van een
wist ik het bijna van te voren al. Jan Sluiter had
aangekondigd dat hij bijtijds weg moest en dus snel zou
spelen en bij een redelijke gelijke stand remise
aanbieden. Hij speelde inderdaad snel, maar dat is niet
synoniem met goed. Zijn pionnenstructuur zag er minder
goed uit en zijn koning stond nog lange tijd in het
midden. Toch wist hij zijn tegenstander met een
remiseaanbod te overtuigen. Jan was echter niet de
eerste.

De balans: vijf remises, drie verliespartijen en geen
enkele winstpartij, waardoor het 2½-5½ is geworden.
Een zware nederlaag. Waarschijnlijk blijven we na deze
ronde nog wel op de zesde plaats staan, maar in de
laatste ronde volgende maand, spelen de nummers 7 en
8 tegen elkaar en verdelen dus twee matchpunten.
Alleen winst in onze laatste wedstrijd kan ons redden
van degradatie, maar dat zal niet eenvoudig zijn.

Kees Vroegindeweij is in een dame-eindspel terecht
gekomen waar geen voordeel meer te halen was en
brengt het eerste halve puntje binnen.
Minder goed vergaat het Nico van Walsum. Vanuit een
onschuldig ogende stelling weet zijn tegenstander met
dame en paard Nico’s koningstelling te bedreigen. Hij
moet een pion laten gaan om de vijandelijke dame uit
zijn koningsstelling te houden, maar moet daarmee
toestaan dat een vijandelijke toren op de 7e rij komt.
Dan blijkt het probleem met zijn koningsstelling
allerminst opgelost en moet hij een nul incasseren.

Eduard Hoogenboom, teamleider

Individuele uitslagen
Bd Krimpen 3

Een heel ander verhaal is Mulder versus Mulder, dat wil
zeggen Evert tegen Wim. Beiden zijn lid van SV Krimpen,
maar voor de RSB-competitie speelt Wim voor WSV.
Evert krijgt mooi spel en bereikt een toreneindspel met
veel pionnen.

1848 - WSV 1

1805 2½-5½

1

Jan Sluiter

1815 - Ronald Dannis

1823

½-½

2

Hans Ranft

1850 - Barthold Jansen

1959

½-½

3

Remko Moerkerken

1811 - Teun van der Linden

1753

0-1

4

Kees Vroegindeweij

1908 - Eduard Philipse

1806

½-½

5

Bert van Brussel

1745 - Hans v.Woudenberg

1855

½-½

6

Evert Mulder

2000 - Wim Mulder

1750

½-½

7

Nico van Walsum

1889 - Bert van de Knaap

1764

0-1

8

Eduard Hoogenboom

1764 - Wim van Vuuren

1732

0-1

Door handig manoeuvreren worden de pionnen op de
damevleugel en in het centrum opgeruimd, maar houdt
Evert uiteindelijk twee pluspionnen op de
koningsvleugel over. Laat hij zich beetnemen of stond
zijn koning echt te ongunstig? Eén pluspion gaat
verloren, maar Evert weet daarbij niet de torens af te
ruilen, waarna ook de laatste pion verloren gaat. Ook
remise dus.
Ook Bert van Brussel maakt remise. Hij komt
aanvankelijk een pion achter, weet later onverwachts
een kwaliteit te winnen, maar behandelt zijn mogelijk
gewonnen staande stelling verkeerd en moet alsnog in
remise berusten.
Op Goed Geluk Nr. 212
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Krimpen 3 verliest -bijna kansloos- van De IJssel 1
Michel van Cappellen had aan bord drie tegen Justin
Jacobse een tweetal stukken geofferd voor een toren en
kreeg, daarmee een kansrijk middenspel. Justin deed
een remiseaanbod, maar dat leek ons een te mager
resultaat. De juiste winstvoering kon Michel door gebrek
aan tijd echter niet vinden. Na wat onnauwkeurigheden
verloor Michel door tijdsoverschrijding. We stonden
inmiddels met 4-2 achter. Een droevig moment.

Op 16 april vocht Krimpen 3 in een uitwedstrijd tegen De
IJssel 1 voor zijn laatste kans om zich te handhaven in de
eerste klasse van de RSB-competitie. Een overwinning
moest worden afgedwongen.
Na een wat rommelige start waarin alle spelers
tegelijkertijd achter de borden plaats namen, bleek dat
de partij aan bord één toch vier minuten later was
begonnen dan de partij aan bord 2. De andere borden
begonnen daar zo’n beetje tussenin. Niettemin was bord
één toch het snelste afgelopen: Hans Ranft maakte met
wit een degelijke remise tegen Hans Lodeweges.

Aan bord vier heeft Lennart Kraaijenbrink
bewonderenswaardig lang stand gehouden tegen Frank
Visser. Pas in het eindspel greep Lennart mis, en ook hier
werd de klok fataal. Degradatie bij de stand 5-2 was nu
een feit.

Daarna leek Jan Sluiter aan bord vijf gevaarlijk spel te
spelen door zijn loper op h7 pal voor de zwarte koning
van Leon Jacobse op h8 te plaatsen, waarna de
terugtocht door een simpel g7-g6 werd verhinderd. Het
was waarschijnlijk niet correct, maar in de
daaropvolgende schermutselingen wist Jan de h-lijn vrij
te maken voor zijn torens. En passant werden alle
vluchtwegen voor de zwarte dame afgesloten, waarna
Jacobse voor de keuze “mat of dameverlies” stond. Hij
koos voor mat, en Krimpen 3 liep een punt uit.
Hoewel Remko Moerkerken en David Berendsen op dat
moment bepaald geen comfortabele stelling hadden
leek een overwinning op dit moment mogelijk door de
prima posities van Bert van Brussel, Evert Mulder en
Michel van Cappellen. Het liep echter al gauw mis.

Wat Remko Moerkerken aan bord twee tenslotte
uitgespookt heeft is mij niet duidelijk. Na de opening
had hij twee geïsoleerde dubbelpionnen, zonder
duidelijke compensatie. Er waren ongelijke lopers, dat
wel, maar alle toren stonden nog op het bord. Op de
terugweg heeft Remko me nog proberen uit te leggen
hoe hij in een zinderend tijdnoodduel gewonnen heeft,
maar ik heb het niet kunnen bevatten. Ik geloof dat het
met mat eindigde. De eindstand werd bepaald op 5-3.
Het was een matte avond, jawel.
Henk Greevenbosch
Individuele uitslagen zevende ronde 16 april

Evert Mulder kreeg een remiseaanbod van Rien Duine
aan bord zeven. Na overleg met mij speelde Evert door,
maar hij kon geen beslissende aanval meer vinden.
Duine kon dat wel.
Er gingen wat pionnen bij Evert af, de koning werd in
een hoek gedreven, en aan een eindspel kwam hij niet
meer toe. De stand was 1½-1½.

Bd De IJssel 1

Aan bord acht had Bert van Brussel op gezonde wijze
een pion gewonnen tegen oud Krimpen-lid Ad Multem.
Daarna gingen er teveel stukken van het bord, en zo
ontstond een eindspel van vier tegen drie pionnen op de
koningsvleugel met voor beide spelers nog een toren.
Hopeloos gevecht, waarbij Bert in zijn winstpogingen
misschien nog iets te ver ging en een pion inleverde. De
laatste pionnen gingen er met torenoffers vanaf. Remise
dus.

1830 - Krimpen 3

1825

1

Hans Lodeweges

1894 - Hans Ranft

1850

½-½

2

Pim te Lintelo

1937

1811

0-1

3

Justin Jacobse

1902 - Michel van Cappellen

1801

1-0

4

Frank Visser

1867 - Lennart Kraaijenbrink

1809

1-0

5

Leon Jacobse

1780 - Jan Sluiter

1815

0-1

6

Frank v.d. Pavoordt

1796 - David Berendsen

1769

1-0

7

Rien Duine

1660 - Evert Mulder

2000

1-0

8

Ad Multem

1803 - Bert van Brussel

1745

½-½

Remko Moerkerken

5-3

Onderwijl had David Berendsen aan bord zes in Frank
van de Pavoord een lastige tegenstander. David stond
vanaf de opening voortdurend onder druk. Hij kon zich
niet bevrijden, en ging uiteindelijk in volstrekt verloren
positie door de vlag. We keken na een hoopvol begin
tegen een 3-2 achterstand aan.
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De diepe denkers van Krimpen 3 rond hun captain

Foto’s: Elise Juijn
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Terwijl wij, op papier, iets verzwakt waren, kwam
Papendrecht met de sterkst mogelijke opstelling (sterker
dan de basisopstelling!).
Bert Terlouw (1878) werd toegevoegd aan het team en
mocht het op bord 2 opnemen tegen Lennart
Kraaijenbrink. Aan het begin van het seizoen was
Lennart nog niet zo in vorm, maar gedurende het
seizoen groeide hij sterk, met als mooiste resultaat een
plus-remise tegen Peter Ypma (met recent 2 GMscalps!!!) tijdens het PJK. De beloning was het tweede
bord. Lennart liet zich niet van de wijs brengen door een
(negatief) 200-elopunten verschil, en won “gewoon”. Ik
zal aan de bak moeten om kopman te blijven van
Krimpen 4!
Op bord 3 had Jeroen de zware taak om het Philip
Kraaiveld (ook 200 punten sterker) zo lastig mogelijk te
maken (en dat is aan Jeroen toevertrouwd). Het lukte
helaas niet, maar toch een mooi resultaat op de 3
kopborden.
Adrie bereikte op bord 4 ook een mooi resultaat (remise
tegen, de bijna 200 elopunten sterkere, Kees Brinkman).
Helaas bleef Jos steken op remise tegen Jo Pattinama.

Papendrecht/Alblasserdam 1 - Krimpen 4
Krimpen 3 moet zich handhaven!
Even voor de duidelijkheid; dit verslag gaat over de
verloren
wedstrijd
van
Krimpen
4
tegen
Papendrecht/Alblasserdam 1 (hierna Papendrecht). Ik
heb gekozen voor deze titel omdat Jason in zijn verslag
had gemeld dat Krimpen 4 alleen mocht promoveren
naar de eerste klasse als Krimpen 2 zou promoveren of
Krimpen 3 zou degraderen.
Omdat ik heerlijk zat te dineren en een gezellig potje
Dominion speelde in Wijk aan Zee, is er dit keer geen
inhoudelijk verslag over de wedstrijden (slechts een
beetje scorebordjournalistiek).
Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Papendrecht
hadden wij al een punt gemorst tegen Ridderkerk 1, en
een kleine (3,5-4,5) maar belangrijke nederlaag geleden
tegen favoriet Barendrecht 1. Toch droomde Krimpen 4
stiekem van een overwinning op het sterke eerste team
van Papendrecht 1. Hiermee zouden wij immers nog een
kleine kans op het kampioenschap houden. Het liep
helaas anders.
Omdat al snel duidelijk was dat Jan, David en ik niet op
de geplande speeldatum konden spelen, werden er 2
vooraf gespeelde wedstrijden (David en ik)
georganiseerd. Omdat ik daarna ook afmeldingen
ontving van Mark, moest ik op zoek naar 2 invallers. Dit
werden Floris en Remco.

Op bord 6 en 7 moesten de invallers (Floris en Remco)
het opnemen tegen resp. Hans van de Beukel en Gerrit
de Jong. Ook dit zijn spelers die zo’n 200 elopunten
meer hebben dan het gemiddelde team in onze klasse
op die borden. Floris keek tegen zo’n 300 elopunten
meer aan. Maar ook Floris is in vorm en hield op het PJK
bijvoorbeeld Wouter Schönwetter keurig op remise (ook
300 elopunten meer). Helaas lukte dit afgelopen dinsdag
niet, en verloor hij.

Scorebordjournalistiek.
Het verslag van de twee vooruit gespeelde wedstrijden:
Krimpen 4 heeft 2 borden vooruit gespeeld en bereikte
daarin 2x remise. Ik speelde op bord 1 tegen de
clubkampioen en probeerde m'n tegenstander te
verrassen met het vleugelgambiet van het frans.
Achteraf vertelde hij mij echter dat hij het met wit ook
speelde en goed kent. Ik kwam goed uit de opening en
offerde vervolgens een tweede pion (en het m'n invloed
op
het
centrum)
voor
nog
meer
ontwikkelingsvoorsprong. Toen m'n tegenstander z'n
stukken eruit dreigde te komen, gooide ik m'n
koningsstelling open om nog iets meer aanval te
creeeren. Door de dreigende stelling ging m'n
tegenstander akkoord met remise. David zat op bord 8
en speelde ook frans, en wist in het middenspel een
verzwakking op de damevleugel uit te lokken. David
verbruikte echter veel tijd en met 10 minuten op de klok
ruilde hij handig en snel af naar een eindspel met paard
tegen zwakke loper. Intussen slonk het zeer ruime
tijdvoordeel van z'n tegenstander en veranderde in een
tijdsachterstand. Met z'n paard probeerde David linksom
en rechtsom een achtergebleven pion aan te vallen. Toen
dit niet lukte bood David remise aan. De tegenstander
had echter slechts 4 seconden….
Op Goed Geluk Nr. 212

De nog ratingloze Remco Pols heeft jarenlang niet
geschaakt, maar je ziet dat hij snel vooruit gaat! Helaas
was de progressie onvoldoende om een half of heel punt
te kunnen pakken. Al met al dus een 5-3 nederlaag. Voor
een gezelligheidsteam doen wij het dus heel goed, maar
komen helaas tekort tegen de echt sterke teams
(gemiddeld>1750). De volgende 2 wedstrijden gaan wij
gewoon weer lekker schaken (en zo veel mogelijk
partijen winnen).
Michel van Cappellen
Individuele uitslagen vijfde ronde 17 januari
Bd Papendr/Albl.dam 1

20

1768 - Krimpen 4

1675

5-3

1

Meinte Smink

1951 - Michel van Cappellen

1993

½-½

2

Bert Terlouw

1878 - Lennart Kraaijenbrink

1919

0-1

3

Philip Kraaiveld

1831 - Jeroen Knikman

1587

1-0

4

Kees Brinkman

1823 - Adri van der Waal

1795

½-½

5

Jo Pattinama

1676 - Jos den Boer

1882

½-½

6

Hans van de Beukel

1728 - Floris Doolaard

1577

1-0

7

Gerrit de Jong

1601 - Remco Pols

1611

1-0

8

Johnny Nap

1659 - David Berendsen

1786

½-½
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De vroege voorsprong hadden wij dus erg nodig, en
iedereen moest aan de bak.
Eelco probeerde nog een toren terug te winnen door de
koning naar voren te dirigeren, maar toen de stelling
openging was het helaas verloren. Afgezien van de
blunder een goede partij gespeeld.
Herintreder (na een veel te lange periode) Aart knokte
door, en speelde het toreneindspel actief genoeg voor
een remise. Gelet op het spelverloop een eerlijk
resultaat.
David verloor van de sterke Hans van Calmthout. Met
een iets mindere stelling is David meestal als een kat in
het nauw. Maar Hans bleef actief spelen waardoor het
materiaalvoordeel nog zwaarder ging wegen.
Andre wist met zijn koning de pluspion van de
tegenstander buit de maken, en was op tijd “terug” om
de vijandelijke koning de pas af te snijden. Het
resterende eindspel met iederen 2 pionnen was remise.
Adri was dus bepalend voor het teamresultaat. Zoals
gezegd was hij de enige die een kleine plus had op z’n
tegenstander. Adri mistte echter een mooie manoeuvre
op de damevleugel met pionwinst en opstomende
vrijpion. In plaats daarvan besloot hij op de
koningsvelugel aan te gaan vallen. Dit kostte wat tijd
waardoor de tegenstander kans kreeg op een kleine
tegenaanval. Adri stapte echter rustig opzij, en speelde
z’n dame via een paar slimme zetten om. De
tegenstander had dit aanvankelijk niet door en
probeerde een toren buit te maken. Dit lukte ook, maar
de Adri’s dame kon een schaakje geven, en samen met
een loper mat zetten.

Met de hakken over de sloot
Wegens interland-verplichtingen van 3 basisspelers
moest Krimpen 4 starten met 3 invallers. Gelukkig
bleken de invallers, ook nu weer, geen verzwakking.
Eelco Moerman, Andre Schols en Aart van der Wal
maakten het achttal compleet.
Op bord 2 mocht ik aantreden tegen de nestor van
Charlois (Rinus van de Weitering). Uit een Pirc wist ik
rommel-aanval op te bouwen. Met een paard probeerde
m’n tegenstander m’n loper af te ruilen. Dit was echter
waar ik op hoopte. Mijn pionnen schoten uit de
startblokken voor een sprint richting de vijandelijke
koning. Voordat m’n tegenstander kon reageren werd hij
onder de voet gelopen. Een snel punt.
Jeroen kreeg op bord 6 heel snel een pionneneindspel
op het bord. Op basis van de groepjesregel zou hij iets
beter moeten staan (en dat wist hij ook). Het leek echter
wel erg veel op remise. En na overleg met mij
accepteerde hij dit ook, waardoor Jeroen en ik
(aangevuld met Harold, Rick en Diederick) tijd kregen
voor een potje Dominion. Wat is dat nu, zult u zich
afvragen…
Het is een kaartspelletje dat al door 8 spelers van
schaakvereniging Krimpen aan den IJssel wordt
beoefend.
Lennart mocht vanwege zijn sterke optreden tijdens het
PJK aan het kopbord plaatsnemen. Hij speelde helaas
niet tegen de sterkste speler van Charlois 6. Met zwart
verkreeg Lennart al snel voordeel door een ijzersterk
paard in het centrum. Netjes wist hij materiaal te
winnen. Met z’n paard en dame jaagde hij de
vijandelijke koning op. De vijandelijke koning bleek
weinig hulp te krijgen van de 2 witte torens. Wederom
een sterk optreden van onze jeugdspeler.

Michel van Cappellen

Individuele uitslagen zesde ronde 27 februari

Na het potje Dominion (gewonnen door Diederick)
kwamen wij terug naar de speelzaal, en gingen daar niet
weg tot het slot. Eelco (bord 9) stond heel goed, maar
overzag een dubbele aanval en verloor een toren. Aart
(bord 7) verloor een pionnetje en moest het
toreneindspel “keepen”. Adrie (bord 5) had een leuke
aanvalsstelling opgebouwd tegen de damevleugel en
dreigde te promoveren. Andre stond goed, maar kwam
na afruil terecht in een slechter toreneindspel. David
verloor een kwaliteit en zat te loeren (op een counter).
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Bd Krimpen 4

21

1712 - Charlois/Europoort 6

1635 4½-3½

1

Lennart Kraaijenbrink

1684 - Adri Jumelet

1619

1-0

2

Michel van Cappellen

1801 - Rinus van de Wetering 1685

1-0

3

David Berendsen

1769 - Hans van Calmthout

1852

0-1

4

André Schols

1743 - Gerrit Boer

1580

½-½

5

Adri van der Waal

1657 - Coen van Baren

1627

1-0

6

Jeroen Knikman

1621 - Jan Hendrik Leopold

1675

½-½

7

Aart van der Wal

0000 - Piet van Dijk

1533

½-½

8

Eelco Moerman

0000 - Michiel Gerritse

1507

0-1

Mei 2012

Schaakvereniging

Krimpen aan den IJssel

Krimpen 4 in actie tegen Charlois/Europoort 6

David Berendsen kwam in een gelijke stelling (wel met
initiatief) in tijdnood, en moest hierdoor berusten in
remise. In de analyse wist hij wel hoe hij had kunnen
winnen.
Ikzelf ruilde vermoedelijk te veel stukken af, en behaalde
hierdoor geen voordeel uit de opening. Door een afruil
naar een eindspel lukte dat wel. Een vrijpion op de
damevleugel van de tegenstander (deze werd door m’n
loper opgevangen) was niet gevaarlijk, en ik ging op pad
naar succes op de koningsvleugel. Door een verkeerde
koningszet dreigde ik in een matnet te lopen. Gelukkig
kon ik dit verhinderen door een slimme pionzet. Remise.
Lennart had zijn tegenstander vanaf het begin in de
houdgreep en liet z’n tegenstander niet glippen. 2
minuten voor tijd, gaf de sterke Ruud Bosch op.

Krimpen 4 wordt 3de
Krimpen 4 vertrok afgelopen vrijdag in de basisopstelling
(!) naar Brielle voor de laatste wedstrijd van het seizoen.
In het oude centrum (waar het moeilijk parkeren was)
zochten wij onze weg naar de infirmerie naast het
arsenaal. Een mooie schaakzaal van deze kleine
vereniging.
Na een half uur werd de zaal opgeschrikt door een kreet
van de tegenstander van Adrie van der Waal. “ Oog om
oog, tand om tand” klonk het in, het verder stille,
zaaltje. Kort daarop verloor Adrie als eerste en enige.
Mark speelde op een gevaarlijke counter, maar had daar
wel voor moeten investeren.
Lennart speelde op het kopbord tegen de sterkste speler
van het Houten Paard; Ruud Bosch. Lennart had zich
voorbereid en speelde een leuk systeem tegen de Df6variant van het Scandinavisch. Lennart voorkwam
(simpel?) dat zwart zich kon ontwikkelen.

Door de 5,5-2,5 overwinning werd Krimpen 4 3de (en op
bordpunten zelfs 2de). Het was een goed seizoen. Tegen
de toppers kwamen wij, ondanks de kleine verliezen,
toch wat tekort. Zwakkere teams werden meestal
relatief simpel opgerold. Lennart scoorde een fraaie TPR
van 2133! Ikzelf werd met 5 punten topscoorder met
ook een aardige TPR (1963). Adri speelde op de laatste
wedstrijd na, een heel goed seizoen en behaalde 4 uit 7.

Jos en ik kregen een vergelijkbare stelling op het bord.
David rommelde op bord 3 tegen Kees Schrijvers.
Jan Buis zette zijn partij uiterst solide op en won een
pion.
Jeroen Knikman speelde op het laatste bord en die
stelling bleef in evenwicht.
Jos den Boer had een leuk aanvalsplan en door een
verkeerde reactie hierop kon Jos vrij soepel de vis op het
droge krijgen. Mark Paul won ook. Objectief stond hij
misschien wat slechter, maar kreeg de gewenste aanval
en won. Jan Buis behaalde een nuttige remise. De
(dubbel)pion-voorsprong bleek onvoldoende voor winst
in een toreneindspel. Helaas heb ik het verdere verloop
van de partij van Jeroen niet kunnen volgen, maar hij
won.
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Michel van Cappellen, teamleider
Individuele uitslagen
Bd Het Houten Paard 1

22

1629 - Krimpen 4

1697 2½-5½

1

Ruud Bosch

1883 - Lennart Kraaijenbrink

1684

0-1

2

Joop Knipscheer

1769 - Michel van Cappellen

1801

½-½

3

Kees Schrijvers

1648 - David Berendsen

1769

½-½

4

Arie Langendoen

1631 - Jos den Boer

1780

0-1

5

Bram Nederlof

1672 - Mark Paul

1767

0-1

6

Sietse de Vries

1566 - Adri van der Waal

1657

1-0

7

Jan van Es

1466 - Jan Buis

1498

½-½

8

Henk Willemsen

1399 - Jeroen Knikman

1621

0-1
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Mijn plan was om Frans Goudriaan aan het 2e bord te
plaatsen. Bijna 25 jaar zwaait hij met de financiële
scepter van de schaakclub, is ruim 35 jaar lid van SV
Krimpen, heeft volgnummer 6 op de ledenlijst en is
inmiddels een verdienstelijke B- groeper. Zulke mannen
spelen aan de hoogste borden, zulke kerels dragen een
natuurlijk gezag uit, maar op 14 februari jl. liet hij het,
wegens drukke werkzaamheden elders, afweten.
Dus Henk Stam aan bord 2. Er klinkt in de woorden van
Henk een toon door als wilde hij zich rechtvaardigen,
met het eeuwige argument waar schakers altijd mee
aankomen: hij heeft geluk gehad, want als ik zus of zo
had gespeeld, dan had het heel anders gelopen. Nu was
het anders, want de heer Stam geeft een schaakje en zag
niet dat het pardoes mat was. Het eerste punt was
binnen.

Op doortocht door dit herfstig rijk
Op doortocht door dit herfstig rijk
van parken en paleizen,
moet gij, dat ik u nog bereik,
mij zelf de wegen wijzen.
Wil mij tot dit verheven doel
met eigen hand geleiden;
wanneer gij voelt wat ik gevoel
dan staat ge mij terzijde.
Jean Pierre Rawie
Bij de voorbereiding van Nieuwerkerk 3 - Krimpen 5
dwarrelden mijn gedachten naar het hierboven
geplaatste pronkjuweeltje. Woorden waarbij je
onwillekeurig stil staat. Woorden die zich lenen om
parallellen te trekken.De eerste bondswedstrijden van
de RSB beginnen vrijwel altijd in de herfst en voeren ons
door het Zuid Hollandse landschap, waarbij veelal de
weg naar het schaakpaleis belendend is aan een park.
Om dit doel te bereiken, of om de juiste weg te vinden,
is hulp gewenst en staat een ieder mij terzijde. Is dan de
weg daarheen gevonden, dan wordt vervolgens het
team gevormd. Ik meen, een verheven doel.

Het meer dan goede spel van Eelco Moerman
rechtvaardigde een plaats aan een hoger bord, maar
Eelco voelt zich ergens in de middenmoot toch meer op
zijn gemak. Bord 4 dan maar, want van deze
teamcaptain mag men rotzooien.
Telkens wanneer Eelco aan een nieuwe variant denkt en
zulks een samensmelting van rust en vertrouwen
uitstraalt, denkt een ieder, dat komt wel goed met die
man. Maar op deze avond gebeurde er toch iets
vreemds. Hij offerde zijn dame wat niet noodzakelijk
was, maar de analyse gaf aan dat verlies van een toren
en paard het alternatief was. Natuurlijk een nul.
Floris Doolaard, een betrouwbaar en degelijk teamlid.
Floris, een zoon van een bijna hoffotograaf, Floris is
verslaafd aan het schaakspelletje, Floris heeft nog geen
belangstelling voor het ander geslacht, Floris doet wat
hij moet doen en dat is winnen. Mannschaft van het
zuiverste soort, mannschaft waarvan je er meer wenst.

Het was dan wel geen herfst op 14 februari jl., maar de
chauffeur leidde ons over de ‘s Gravenweg in Capelle
aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel. De ’s
Gravenweg, een weg met links en rechts parken en
huizen die veel weg hebben van landhuizen of paleizen,
een weg die zich als buurtschap handhaaft, de ’s
Gravenweg met haar landelijk karakter, een smalle
polderweg met aan beide zijden wilgen, een weg die
uiteindelijk leidt naar het schaakhonk van Nieuwerkerk
3. Voorwaar, een weg naar een schaakpaleis dat er mag
zijn.
Nieuwerkerk aan den IJssel, het laagst liggende dorp van
Nederland, waarvan de drooglegging is gestart in 1828
met het graven van de ringvaart en werd voltooid in
1839. Ruim honderddertig jaar later werd de
schaakvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel geboren.
Welaan beste lezer, na deze parallelachtige, maar
schaakloze inleiding, ga ik u het team voorstellen, het
team van Krimpen 5, het team dat op de valreep van dit
seizoen werd geboren, het team met de resultaten van
de zojuist gespeelde wedstrijd in het schitterend
verbouwd kerkgebouw.
Aad van den Haak aan het 1e bord met wit, speelde zijn
partij een week eerder. ‘s Avonds laat meldde Aad per email het volgende: Het was vanavond een degelijke
tegenstander op het eerste bord, we hebben beiden
geen blunders gemaakt en besloten tot remise.
Op Goed Geluk Nr. 212

Eddy Hermans, soms geniaal, soms iets minder geniaal,
soms met vallen en opstaan, soms kan het bij Eddy
vriezen, soms ook dooien. Maar nu, vanavond hier in
Nieuwerkerk aan de IJssel is Eddy, met zijn eeuwige
glimlach en zijn verhaal over listig optreden, een
betrouwbare kracht. Soms zijn het maar kleinigheden
met weinig diepgang, maar toch, een half puntje als
resultaat is niet slecht.
Eddy Singeling, hij speelde als vanouds. Gedegen,
zorgvuldig, bekwaam, behoedzaam, vurig, met lef en
vooral met de wil om te winnen, maar, daar heb je dat
vervelend wederkerend werkwoord weer, hij had slechts
eenmaal gedurende zijn partij een paar luttele seconden
een zwak moment en moest vechten voor remise.
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Bij winst wil je de man omhelzen, bij verlies is een
honkbalknuppel meer op zijn plaats en bij remise zeg je,
ach de volgende keer beter.
Aan bord 8 speelde de teamcaptain en schrijver dezes.
Hij speelde niet slecht, was zich van geen kwaad bewust
toen hij op zijn 39e zet een paard verkwanselde. Op dat
moment werd ik overmand door echte doodsangst. Een
benauwde kramp welde op in de omgeving van m’n
maagstreek, ik meende alles duidelijk te zien, maar
vergat een slim opgestelde loper die het paard velde. De
genoemde honkbalknuppel is meer van toepassing op de
teamcaptain. Wat een teleurstelling, wat een blamage.
Bord 3 werd bemand door Arjen Postma en die speelde
met wit zijn geliefde en vertrouwde opening. Het vier
paarden spel met rokade op de achtergrond. Arjen heeft
een broertje dood aan rokeren, is van mening dat zulks
tijdverlies is. Kreunen doet Postma ook, maar altijd voelt
hij zich op een opwindende manier gehecht aan zijn
stelling, aan dat troosteloze schaakbord wat een weinig
schijn heeft van een gatenkaas. Ruimschoots in het
voordeel van de tijd, maar minder met zijn stelling.

Tarrasch op een Gregoriaanse dag
We schrijven Krimpen 5 tegen 3-Torens 2. Het is
maandag 5 maart 2012, de 74e dag van het jaar in de
Gregoriaanse kalender. Het is ook de dag dat Krimpen
5 tegen 3-Torens 2 op de rol staat.
In de grote zaal van de Tuyter gaat het gebeuren en dan
zullen we bezien of Krimpen 5 terecht die hoge plaats
inneemt op de lijst van klasse 3A. Kampioen worden is
hoogstwaarschijnlijk niet meer haalbaar, een hoge
klassering nog wel.
In tegenstelling tot mijn korte verhalen, met betrekking
tot dit team, zal ik nu niet uitweiden over de
hebbelijkheden en de onhebbelijkheden van dit team
met haar belevenissen op de schaakavond, maar zal ik
proberen één partij uit te kiezen om nader te
beschrijven.
Dat valt niet mee, want wat moet het criterium zijn? Elk
drama staat op zichzelf en is met geen ander te
vergelijken. Ga ik verhalen over de schaakpartij, over
een beoogde speler van Krimpen 5, over de
tegenstander van de beoogde speler, of dwarrel ik door
de drie onderwerpen? Ik kies voor het laatste
denkbeeld. Zeg maar een drieluik van een schaakfeest.
Of toch niet.
De opening van de beoogde speler, zijn naam volgt
wellicht later, valt onder de klassiekers. We stellen ook
vast dat de opening niet getuigt van enig
onbeschaamdheid, noch van geniale kennis, of
anderzijds van enig ongewis met betrekking tot de
Tarrasch-variant van het schaakspel.

Zijn tegenstander meende mat geven te kunnen
bewerkstelligen, maar Postma groeide met zijn stelling
naar betere tijden. Het mat geven van zijn tegenstander
bleef uit, de gedrongen stelling was ineens een betere
stelling, het voordeel in tijd speelde een duidelijke rol.
Bekwaam omzeilde Postma de ene aanval na de andere
totdat de zwartspeler met nog slechts twee seconden
tijd de handdoek in de ring gooide.
Het team dat door dit herfstig rijk naar Nieuwerkerk aan
den IJssel reisde, ontsnapte aan een nederlaag. De
kleinst mogelijk winst was het resultaat. 3½ - 4½ in het
voordeel van Krimpen.

We volgen een klassieke opening. Men spreekt over
Konings Indisch, een opening waar vele grootheden zich
aan waagden. Een dogmaticus als Tarrasch vond dat een
dergelijk systeem nauwelijks speelbaar kon zijn.
Op 1. d2-d4 was in zijn optiek 1. … d7-d5 de juiste zet en
nog altijd bestaat de variant die naar de oude
leermeester is genoemd (2. c4 e6 3. Pc3 c5 is de
Tarrasch¬variant van het geweigerd damegambiet).

Dick van Buuren

Individuele uitslagen vijfde ronde 14 februari
Bd Nieuwerkerk 3

1311 - Krimpen 5

1502 3½-4½

1

Joost Molenaar

1625 - Aad van den Haak

0000

½-½

2

Jeroen Engelberts

1558 - Henk Stam

1653

0-1

3

Hugo Trimp

1255 - Arjen Postma

1548

0-1

4

Cees Verschoor

1377 - Eelco Moerman

0000

1-0

5

Jos Boukema

0868 - Floris Doolaard

1411

0-1

6

Rob van Houweling

0000 - Ed Hermans

1516

½-½

7

Han van der Hoeven

1252 - Ed Singeling

1456

½-½

8

Carel Heine

1240 - Dick van Buuren

1426

1-

Op Goed Geluk Nr. 212

Terug naar de partij van de beoogde speler en wat denkt
u, hij speelt de Tarrasch-variant, want zo sprak de man,
ik speel dit wel meer en niet zonder succes.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Nc6 6.dxc5
Bxc5
Tijd om even stil te staan bij deze stelling. De ketenstrijd
voor beide partijen is om de “basis” van elkaars keten
aan te vallen. Beide schakers willen schaken met
verbeten vlijt, met de volharding van een
drugsverslaafde.
De Tarrasch verdediging is een uitstekende keuze voor
zwart, in het bijzonder voor spelers op clubniveau.
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De Tarrasch verdediging was bijvoorbeeld favoriet bij
kampioenen zoals Boris Spassky en Garry Kasparov.
Echter was bij de beoogde speler te bemerken dat
verdere kennis van de Tarrasch niet in zijn pakket zat. Hij
moest op eigen kracht verder. Met een diep
ingewortelde gewoonte speelde zwart verder. Stilaan
bespeurde hij een zekere ongerustheid bij zijn
opponent, maar dat leidde tot een voorbarig optimisme.
Aangevuld met een flinke dosis lef speelde zwart verder
en dat bracht hem tot de rand van de afgrond. Ik zal u
niet vermoeien met de meer dan 60 zettenreeks die
volgde, zoveel kennis heeft ook de schrijver dezes niet in
zijn pakket. Zichtbaar teleurgesteld in de Tarraschverdediging, en met een ontluisterende blik, gooide hij
na twee en een half uur de handdoek in de schaakring.
Aldus de niet nader te noemen schaker.

Tant Pis
De strijd is gestreden; na deelname aan het
kampioenschap in de RSB-bondswedstrijden klasse 3A,
heeft Krimpen 5 de laatste wedstrijd met het kleinst
mogelijke verschil gewonnen.
Krimpen 5 speelde tegen Overschie 3 en sleepte de
nipte winst mee naar Krimpen. Dit alles ging ten kosten
van degradatie van Overschie 3.
Het is er prettig schaken, daar in Overschie. Inderdaad,
in een oude school die zo gedateerd is als de weg van
Kralingen.
Heren van Krimpen, zo sprak de wedstrijdleider in zijn
welkomstwoord, ‘het is de bedoeling dat wij, ik bedoel
Overschie 3 gaan winnen’. Zo niet, dan bent u
verantwoordelijk voor onze degradatie. Dat was nog
eens een opsteker, dat was nog eens een stimulans om
alle registers wagenwijd open te trekken. En zo
geschiede het.
Door allerlei drukke werkzaamheden beperkt dit verslag
zich tot enkele regels, tijd ontbreekt en er staat niets
meer op het spel. In bordvolgorde enkele
wetenswaardigheden;

Blijft over de resultaten van het team te melden. Moedig
begon Krimpen 5 aan de wedstrijd tegen 3 Torens 2. In
sneltreinvaart gaan we de borden langs. In bordvolgorde
melden wij u:
Haverver gaf een stuk weg en de partij, terwijl André
Schols met winst de uiteindelijke stand op 3 – 5 bracht.
Aad van den Haak boog het hoofd na een spannende
partij.
Floris Doolaard speelde meesterlijk en boekte het eerste
winstpunt.
Eddy Hermans stond afwisselend goed en slecht, met
een nul als resultaat.
Vriend Singeling, de tweede Eddy, was de eerste die de
stukken teleurgesteld in het doosje dropte.

Aad van den Haak stak als eerste zijn duim omhoog,
Henk Verver volgde als nummer twee. Eveneens met
winst.
Eddy Hermans vertrok zonder bericht en met een nul,
terwijl Martijn de Jong ook een nul scoorde. Floris
Doolaard aan bord 3 behaalde het verdiende volle punt.

Dick van Buuren gaf de partij onterecht op. De voorzitter
wist daar fijntjes het een en ander over te melden.
Arjen Postma aan bord acht boekte het derde punt. Een
terechte winst, zo meldde hij.
Het uiteindelijk verlies met 3 – 5 is toch nog een beter
resultaat dan was verwacht. Uw teamcaptain was bang
voor bijvoorbeeld 1 -7.
Vermeldingswaardig is dat onze gasten van 3 Torens 2
meer dan prettige gasten waren. Dat mag ook wel eens
worden gezegd.
Dick van Buuren

Het drietal dat toen nog speelde, Postma, Singeling en
Van Buuren, eindigde met een remisestand, waarbij
aangetekend dat de partij van Dick van Buuren hier een
cruciale rol speelde. De stand op dat moment was 3 - 4
in het voordeel van Krimpen.
Van Buuren staat een aantal pionnen vóór, maar geeft
op zet 52 een loper weg. Een tussenschaakje op zet 54
was noodzakelijk, maar vriend Lindeboom verzuimde op
te letten en gaf zelf schaak. Heel zachtjes merkte
ondergetekende toen op dat hij eerst zijn schaak diende
op te heffen, alvorens mij lastig te vallen met schaak.
Een verdwaasd blik verscheen op zijn gezicht, verward
en om hulp smekend bij zijn teamleider, die hem
sommeerde dat hij zijn dame moest gebruiken om zijn
schaak te doen opheffen. Ineens waren de rollen in
vliegende tijdnood omgedraaid, slechts luttele seconden
voor beide spelers waren nog maar beschikbaar toen op
voorstel van ondergetekende werd besloten tot remise.
De winst was hiermee voor Krimpen binnen.
Promoveren was een wens, degraderen was verhoeden.

Individuele uitslagen zesde ronde 5 maart
Bd

Krimpen 5

1528 - 3-Torens 2

1674

3-5

1

Henk Verver

1610 - Martin van Vaalen

1777

0-1

2

André Schols

1732 - Henk Springer

1681

1-0

3

Aad van den Haak

0000 - John Dieleman

1695

0-1

4

Floris Doolaard

1411 - Theo Keijzer

1662

1-0

5

Ed Hermans

1516 - Rinus van der Linde

1639

0-1

6

Ed Singeling

1456 - Arjan Drenthen

1660

0-1

7

Dick van Buuren

1426 - Egbert Bergman

1690

0-1

8

Arjen Postma

1548 - Erik Baumann

1587

1-0

Op Goed Geluk Nr. 212
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Van zeven wedstrijden heb ik een zo’n gekleurd mogelijk
verslag aan u geserveerd. Met plezier heb ik hieraan
gewerkt, want het is de onvoorspelbaarheid die het ook
weer vermakelijk maakt.

In een aardig eindspel met T+L tegen T+P met voor mij
een pion minder waren er zeker remisekansen. Maar
een verkeerde afruil en een gemiste kans om een
vrijpion te forceren deden mij de das om.

Soms ontbrak de werkelijkheid, die met dichterlijke
vrijheid werd aangevuld. Soms onvolledig, soms een
tekort aan schaakanalyses, maar met altijd een knipoog
naar het schaken.
Nog twee opmerkingen:
1. deze teamleider zal niet meer beschikbaar zijn voor
een volgend seizoen. Zelfs niet als speler, zelfs niet als
reserve. Druk, druk, druk.
2. Voor alle spelers een woord van dank voor de
geboden
deelname
aan
de
RSB-competitie.
Probleemloos zijn alle speelavonden verlopen.
Een reden des te meer om een nieuwe frisse
teamcaptain te benoemen. Tant pis.

Naast mij speelde Leo aan bord 4 tegen een duidelijk
zwakkere jeugdspeler. Leo kwam vanzelf wat beter te
staan maar belandde in een eindspel met ongelijke
lopers. Dan hoeven 3 pionnen tegen 1 niet winnend te
zijn en dat was het ook niet. Maar nadat Leo eerder in
de partij een remiseaanbod had afgeslagen gaf zijn
tegenstander in de eindfase zomaar op. Hoe aardig!

Dick van Buuren

Onze kopman Sabri speelde een aardige partij.
Halverwege de avond kwam hij mij vragen of hij remise
mocht accepteren. Zoals bekend vind ik dat mijn
teamgenoten dat zelf mogen beslissen. Dat zei ik ook
tegen Sabri. Hij speelde daarna door. Zijn tegenstander
kwam in tijdnood. Sabri, een erkend snelle speler, niet.
Hij voerde de druk op door nog sneller te gaan spelen.
Dat leverde hem een stuk op en een gewonnen stelling.
Het einde van de partij was opmerkelijk. Sabri zet zijn fpion op f8, drukt de klok in en zegt “schaak”. Zijn
tegenstander is vervolgens zo hoffelijk om in zijn eigen
tijd voor Sabri een dame te pakken, op f8 te zetten en
daarna met zijn koning uit te wijken. Zo attent heb ik
een schaker nog nooit meegemaakt. Direct daarna zette
Sabri hem mat.

Theo speelde aan bord 2 zijn vertrouwde Caro-Kann.
Maar het werd een partij waarin hij steeds een tempo te
kort kwam om in de race te blijven. De fout wordt dan
meestal gemaakt door degene die in de verdrukking zit.
Zo ook hier: Theo moest de vlag strijken.

Individuele uitslagen laatste ronde 30 maart
Bd Overschie 3

1501 - Krimpen 5

1495

3½-4½

1

Leo Meerman

0942 - Aad van den Haak

0000

0-1

2

Roelf Marten Duin

1268 - Henk Verver

1610

0-1

3

Rob de Wilt

1647 - Floris Doolaard

1411

0-1

4

Serge Erdtsieck

1788 - Ed Hermans

1516

1-0

5

Cor van Lennep

1663 - Ed Singeling

1456

½-½

6

Fokke Lindeboom

1619 - Dick van Buuren

1426

½-½

7

Wil de Gids

1565 - Arjen Postma

1548

½-½

8

Niels van Diejen

1517 - Martijn de Jong

0000

1-0

Narrow escape van Viertal Krimpen in Barendrecht
Peter de Weerd
Op papier zou ons viertal de uitwedstrijd tegen
Barendrecht moeten winnen, gezien de stand op de
ranglijst. Maar dat is niet gebeurd en het mocht een
wonder heten dat we nog een remise uit het vuur
sleepten. Zo blijft het viertal een grauwe middenmoter.
Er resteren nog twee wedstrijden om in het linkerrijtje
te eindigen.

Na dit verslag bleek de werkelijke uitslag zelfs een
overwinning te betekenen. Zie de noot onder de tabel.

Individuele uitslagen zesde ronde 23 januari
Bd Barendrecht 4tal

Ik speelde aan bord 3 tegen een van de jeugdtalenten
(13 jaar) van Barendrecht die voor het eerst ingezet
werd voor het grote werk. Ik begreep dat het
jeugdtempo in Barendrecht wat pittiger is dan bij ons,
namelijk 45 minuten. Een bondswedstrijd is natuurlijk
zonder jeugdtempo. Maar dat ging hem goed af. Ik
behandelde met wit een Schots Vierpaardenspel niet
goed, kwam een pion achter en was te hoogmoedig om
die terug te pakken. Mijn pogingen om op de aanval te
spelen waren echter te optimistisch.
Op Goed Geluk Nr. 212

1312 - Krimpen 4tal

1318

1-3
0-1

1

Hans Wegman

1382 - Sabri Coban

1469

2

Ab Kruijt

1248 - Theo Heukels

1283

1-0

3

Stefan Rijshouwer

0000 - Peter de Weerd

1246

0 - 1*

4

Nick de Man

1307 - Leo Koot

1274

0-1

* Uitslag was 1-0, is gewijzigd in 0 - 1 Regl. vanwege
overtreding van artikel 32 lid 1 van het Reglement
viertallencompetitie
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Viertal Krimpen wint reglementair en
onreglementair tegen Ridderkerk

Individuele uitslagen zevende ronde 6 februari
Bd Krimpen Viertal

Het viertal van Krimpen is zo gevreesd dat het zijn
tegenstanders er toe brengt onreglementaire spelers op
te stellen.
Na de onreglementaire jeugdspeler van Barendracht
twee weken geleden was Ridderkerk afgelopen
maandag ook de tel kwijt.
Dit viertal had al zes spelers gebruikt maar kwam naar
de Tuyter met twee frisse krachten. Wie daarvan
nummer 7 was (dus reglementair) en wie nummer 8 (dus
niet reglementair) zou ik niet weten. Maar de
competitieleider van de RSB hoeft zich daarover niet het
hoofd te breken want beide spelers verloren. Krimpen
won dus zowel reglementair als onreglementair met 3-1.

1358

3-1

Sabri Coban

1469 - Bas Weber

1500

1-0

2

Peter de Weerd

1246 - Willem Rijsdijk

1335

1-0

3

Leo Koot

1274 - Wim van Daalen

1279

½-½

4

Arie de Kwant

1352 - Theo van Goch

1318

½-½

Voor ons viertal zit het seizoen erop.
De laatste ronde zijn we vrij en moeten afwachten of we
de verdienstelijke derde plaats die we thans innemen
ook houden. Zowel Zwijndrecht als Oostflakkee kunnen
ons nog voorbij.
In de uitwedstrijd tegen Zwijndrecht hebben we de kans
definitief afstand van hen te nemen lelijk laten liggen.
Na een zenuwachtig begin (we hadden ruim 20 minuten
nodig om over de Algerabrug te geraken zonder te
weten waarom er aanvankelijk geen beweging zat in de
files op weg daarheen maar met de wetenschap dat de
brug eerder in de week 3 kwartier gestremd was
geweest door weigerachtige slagbomen) arriveerden we
nog juist voor 8 uur bij de speellocatie.

Een ander niet minder opmerkelijk feit was dat twee van
mijn teamspelers de vrijheid die zij bij mij hebben om
remise aan te bieden of te accepteren niet op de juiste
manier gebruikten. Ik moet dan ook ernstig overwegen
om de teugels op dit punt aan te halen. Leo maakte het
op bord 3 wel erg bont door in een totaal gewonnen
stelling remise te accepteren. Zijn extra stuk, een paard
op g8, was weliswaar werkloos. Maar dat probleem was
met enig beleid wel oplosbaar. Ook Arie accepteerde
aan bord 4 een remiseaanbod in een eindspel ieder een
dame en twee torens. Daar kon ik wat meer inkomen.
Maar volgens enkele omstanders met veel meer kijk op
het spelletje dan ik stond Arie gewonnen.

De wedstrijd zelf begon hoopvol. Arie kwam lekker uit
de opening en stoomde met paard en dame op richting
de vijandelijke koning. Toen deed tegenstander good old
Bert Broerse een minder geslaagde zet waarna hij
pardoes werd mat gezet. Een mooie opsteker. De
euforie duurde echter niet lang want al snel daarna trok
Zwijndrecht de stand gelijk nadat Hugo was overweldigd
door de binnengedrongen dame met beslissende
ondersteuning van een toren.

Resteren de partijen van onze kopman Sabri en van
mijzelf tegen de eerder genoemde nummers 7 en 8.
Sabri speelde een goede partij: snel maar toch gedegen.
Zijn meerderheid van eerst 1 pion en later 2 pionnen
bouwde hij met overleg uit naar een winnende stelling.
Mijn eigen partij was minder goed. Ik kwam weliswaar
beter te staan maar koos voor een tactische wending die
er bijzonder mooi uitzag - mat na een dameoffer - maar
die niet beter was dan het Elfstedenijs bij Balk. Mijn
tegenstander liet mij echter om dit wak heen schaatsen
waarna alle gevaar voor mij geweken was. De zwarte
stelling werd vervolgens weggeblazen en ik verbaasde
mij erover hoelang hij nog met zijn uitgedunde leger
doorvocht. Maar ook dat houdt natuurlijk een keer op
waarna ik het volle punt kon noteren.
Met 9 punten uit 7 wedstrijden en nog 1 wedstrijd te
gaan is een plaats in het linkerrijtje veiliggesteld. Ook
voor de zwakste Krimpenaren die extern spelen is er dus
ook nog wel enige eer te behalen!

Toen kwam het drama Sabri. Hij leek een kwaliteit te
kunnen winnen. Dat was ook zo, maar de prijs was hoog.
Heel erg hoog want meteen daarna ging z’n dame er
met een aftrekschaak vanaf.
Dat was om kwart voor tien en speelde ik als enige door
met de dood of de gladiolen als richtsnoer. Ik heb het
geprobeerd maar helaas, mijn vrijpion op b2 wist het
laatste stapje niet te maken want ook ik werd met nog
slechts seconden op de klok mat gezet.
Theo Heukels, waarnemend teamleider,
Bd Zwijndrecht Viertal

Peter de Weerd
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1476 - Krimpen Viertal
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3-1

1

Stijn Berghout

0000 - Sabri Coban

1469

1-0

2

Teus Sr. Slotboom

1469 - Theo Heukels

1283

1-0

3

Gert-jan den Heeten

1465 - Hugo de Groot

1292

1-0

4

Bert Broerse

1495 - Arie de Kwant

1352

0-1
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dreiging op te vangen. Aan de andere kant van het
bordlagen zijn kansen op succes.

En zo kwam het KNSB bekeravontuur tot een eind
Een verrassing is het natuurlijk niet, onze uitschakeling
in de KNSB beker competitie. Tegenstander LSG uit
Leiden komt immers uit in de meesterklasse, de hoogste
klasse van het Nederlandse schaken. En ze namen de
wedstrijd nog eens uiterst serieus ook. Zo bleek het
lastig om een datum vast te stellen want bij LSG wilde
men of kon maar op 1 van de 5 mogelijke dinsdagen.
Een teken dat men geenszins van plan was om een
verzwakt team op te stellen. De bewuste dinsdag
waarop LSG wilde spelen was ik zelf verhinderd. Zo’n
leuke wedstrijd wilde ik natuurlijk niet missen en in
overleg met de KNSB werd de wedstrijd uiteindelijk
gespeeld 1 dag na de vastgestelde deadline.

Henk verloor helaas de partij maar doordat ik naarmate
de wedstrijd vorderde steeds meer aandacht voor mijn
eigen partij nodig had heb ik de ontknoping gemist.
In mijn eigen partij ging het lange tijd gelijk op en nadat
de dames geruild waren vond ik dat ik een fractie
slechter stond. Toch lukte het me in het voordeel te
komen hetgeen ik kon vertalen in een pionwinst. Het
resterende eindspel van ieder 2 torens, ik een paard en
hij een loper was razend ingewikkeld en bij ons allebei
tikte de tijd weg. De juiste voortzetting om mijn
voordeel uit te bouwen vond ik helaas niet waardoor de
partij in remise verzandde.

De vermoedens werden bevestigd toen we kennis
namen van de opstelling van de tegenstander. We
mochten het opnemen tegen 4 titelhouders. 3
internationale meesters en 1 FIDE meester. Gelukkig
waren we goed voorbereid. Pieter deelde vlak voor de
wedstrijd wat flesjes AA uit en met deze doping als
troefkaart moest het zeker lukken. Ondanks de sterke
tegenstand speelden we allemaal een interessante
partij. Niemand werd vroegtijdig onder de voet gelopen.

Aan het einde van de avond stond er een
onverbiddelijke 3½-½ op het scorebord. Volgend seizoen
nieuwe kansen om eens te stunten tegen een top team.
Harold van Dijk
Individuele uitslagen derde ronde KNSB beker 31 januari 2012
Bd LSG (Leiden)

Pieter speelde een variant waarvan hij in de auto nog zei
dat hij er slecht mee scoorde. Vandaag was daarop
helaas geen uitzondering maar zonder slag of stoot ging
het allerminst. De enige spijt die Pieter had was dat hij
een pionoffer plande dat hij op het moment suprême
niet uitvoerde omdat hij nog iets anders zag wat hem
kansrijk leek. Die andere voortzetting bleek een stuk
minder veelbelovend, terwijl in de analyses achteraf
bleek dat het pionoffer dat Pieter oorspronkelijk van
plan was juist wel sterk was.

2057

3½-½

1 IM Jan-Willem de Jong 2420 - FM Harold van Dijk

2394 - Krimpen

2336

½-½

2 IM Edwin van Haastert

2435 - Pieter Sturm

2038

1-0

3 IM Eelke Wiersma

2385 - Jan Sluiter

1915

1-0

4 FM Michiel Bosman

2335 - Henk Greevenbosch

1940

1-0

Jan speelde een opening waar hij juist goede resultaten
mee scoort en hij kreeg dan ook een stelling waar hij erg
tevreden over was. Een onnauwkeurige torenzet werd
echter onmiddellijk afgestraft en Jan geraakte in de
problemen die hem de rest van de partij achtervolgden.
In het eindspel verloor hij langzaam maar zeker al zijn
resterende pionnen waarna hij opgaf.
Henk speelde een goede partij en tot aan het einde van
het middenspel behield hij kansen op een mooi
resultaat. Hij joeg al zijn pionnen voor de koning naar
voren en deed verwoede pogingen een koningsaanval
op touw te zetten.
Zijn tegenstander speelde het heel voorzichtig en
manoeuvreerde langdurig met zijn stukken om de
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Toernooien en kampioenschappen
Tata Steel Chess 2012. Verslag van een dagvierkamper

Gelukkig zat er nog voldoende sprit in mijn tank en
bovendien bood Eddy aan bij de volgende tankbeurt die
13 euro uit zijn eigen zak bij te betalen! Dat zijn nog
eens reisgenoten!

Het was voor mij en vele andere vaste Tata
(Corus/Hoogovens) gangers al weer de zoveelste keer
ver van huis, haard en voor zover aanwezig eventuele
vrouwen/partners dat wij richting Wijk aan Zee
gingen.De laatsten zullen wellicht opgelucht gewezen
zijn die lastige mannen een paar dagen te missen of
zouden ze het ons gunnen. Ik heb persoonlijk de indruk
dat de meeste deelnemers zich tijdelijk bevrijd voelen
van het thuisfront en het er een beetje van nemen op
culinair en spiritueel gebied. Maar na afloop toch weer
blij zijn om weer richting huis te vertrekken.

Vervolgens zonder problemen aangekomen bij het
brugrestaurant van La Place vlak vóór Schiphol en daar
de traditionele koffie met appeltaart genuttigd waarbij
traditioneel de chauffeur werd vrij gehouden. Onderweg
ontspon zich nog een discussie over de slaapplaats van
Hans die in de voormalige ouderlijke woning te Driehuis
zou overnachten. Omdat deze al een tijd leeg stond
omdat zijn moeder inmiddels in een verzorgingstehuis
was opgenomen besloten daar eerst langs te gaan om
de CV alvast aan te zetten die het gelukkig bleek te
doen.

Zelfs de kamers bij Villa de Klugte met exotische namen
als Silver en Gold, VIP room, sprookjes uit duizend en
een nacht etc. kunnen niets aan dat gevoel veranderen.
En ik maar wachten op de haremdames die maar niet
wilden verschijnen. In plaats daarvan kreeg ik s’nachts
haast het baldakijn boven het bed op mijn hoofd.
Misschien dat dit het gewenste effect zou hebben
gehad. De tweede dag begreep ik met mijn enigszins
slaperige kop bovendien niet hoe ik de vorige dag in de
douche was gekomen. Hoe ik het ook probeerde ik kon
er niet inkomen. Tot ik ontdekte dat de deur ook naar
buiten draaide en er toen natuurlijk geen probleem was.

Via diverse omwegen en dank zij de menselijke TomTom Hans bereikten we uiteindelijk villa de Klugte een
begin 20e eeuw monumentaal pand waar ooit zelfs
koningin Beatrix schijnt te hebben overnacht en in ieder
geval bezocht. heeft. Na het inchecken togen wij naar de
Moriaan om aldaar in te schrijven en de groepsindeling
en tegenstanders te vernemen.
Het werd nu tijd naar ons stamlokaal de Zon te gaan
alwaar de tijd werd doorgebracht met het nuttigen van
overheerlijke uitsmijters e.d. en verder er naar harte lust
geklaverjast werd. Jammer dat Carla zich pas woensdag
liet zien vanwege een lichte ongesteldheid. S’avonds
verzamelen in de eveneens en van oudsher bekende
Horse Club alwaar tot 2 keer toe met alle tijdelijke Wijkaan-Zeeërs van een uitstekend diner werd genoten
hetgeen in de meeste gevallen met wijn werd
weggespoeld.

Na deze ontboezemingen terug naar het begin van de
exercitie. Van baas Dick had ik de volgende marsorders
gekregen: s’morgens om 8.50 uur bij Eddy voor de deur
om beiden op te pikken. Vervolgens om 8.55 Frans zoals
Dick het genoemd had “in te laden” oorspronkelijk zelfs
voor de Tuyter maar uiteindelijk vóór zijn nieuwe
woonstek vlak bij. Er ging wel enige hilarische e-mail
wisseling aan vooraf omdat Frans vanzelfsprekend niet
ingeladen wenste te worden hetgeen normaal inhoudt
dat je in de kofferbak terecht komt. Nu is die van mijn
VW Touareg SUV wel groot maar toch niet helemaal
comfortabel. Vervolgens conform afspraak Hans in
Capelle opgehaald en koers gezet richting Wijk aan Zee.
Omdat mijn voiture nogal een slokje lust (1 op 6 bij
normaal gebruik) had ik het plan opgevat om bij Argos
bij het vliegveld Zestienhoven mijn tank á 100 liter vol te
gooien met een korting van 13ct per liter toch de moeite
waard. Daar aangekomen bleek het uitermate druk te
zijn – logisch met die korting – en tot overmaat van
ramp ook nog eens een politie/marechaussee controle
plaats te vinden. Maar gauw gekeerd en doorgereden, je
weet het tenslotte nooit met eventueel openstaande
boetes e.d.
Op Goed Geluk Nr. 212
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In de Klugte werden wederom de klaverjaskaarten te
voorschijn gehaald maar door alle doorgestane emoties
en genoten versnaperingen vielen wij al gauw in
Morpheus’ armen.
De volgende morgen verschenen wij op diverse
tijdstippen aan het ontstekende ontbijt met personal
service van de alleraardigste assistenten van ons aller
Jerry. Daarbij viel vooral de enorme eetlust van Eddy op.
Naast een flensje en de volgende dag poffertjes nuttige
hij achtereenvolgens een eigerecht met brood en
daarnaast nog zo’n stuk op 4 boterhammen. Waar laat
de man het!?

Tata Steel Chess 2012. De eindstanden
Of het nu Corus heet of Tata, de belangstelling vanuit
Krimpen is altijd enorm.
De derde maandag in januari loopt het in Krimpen
achtergebleven schaakvolk er wat verloren bij.
De verhalen over de belevenissen in Wijk aan Zee voor
waar aannemende is het eigenlijk verbazingwekkend dat
er toch nog voldoende achterblijvers zijn om de
clubcompetitie overeind te houden. Maar ongezellig is
het wel in De Tuyter.
Dit in tegenstelling tot de sfeer waarin de Tatagangers
de maandagavond schijnen door te brengen.

S’morgens via het strand weer naar de Zon en Moriaan
om aldaar tussen alle honderden amateurschakers én
grootmeesters weer achter de 64 velden plaats te
nemen om te trachten onze tegenstanders te
verschalken of om zelf niet verschalkt te worden. Op de
laatste dag zijn wij in de demonstratietent nog wezen
kijken naar de simultaan tussen de pupillen van
Heliomare – een tehuis voor geestelijk- en verstandelijk
minder ontwikkelde kinderen – en diverse
grootmeesters simultaangevers. Heel aandoenlijk hoe de
eersten zichtbaar genoten ondanks hun handicap. Er
werden in tegenstelling tot “normale”simultaans ook
aanwijzingen gegeven door de GM’s en ook ik werd het
hemd van het lijf gevraagd.
Na het ophalen van de diverse gewonnen prijzen
waardoor die gelukkigen en kundigen enigszins hun
kosten konden beperken huiswaarts getogen. Het was
inmiddels behoorlijk gaan regenen en er was nog een
spannend moment dat aanvankelijk de auto door
ogenschijnlijk accuproblemen niet wilde verder rijden.
Gelukkig konden we een scenario met wegslepen e.d.
vermijden en deed de bak het na korte tijd bijladen
weer. Zonder verdere onderbrekingen werden mijn
reisgenoten in omgekeerde volgorde weer voor de deur
afgezet.

In het weekendtoernooi vertegenwoordigde Bert ten
Wolde Krimpen succesvol. Hij won groep 4G met 2½
punt .
In de dagvierkamp was Pieter Sturm de enige die met 3
uit 3 eindigde.
In de tienkamp boekten Hans van Nieuwenhuizen en
Bert van Brussel geen ratingwinst
De resultaten van de Tatagangers:
Groep Naam
Dagvierkamp 16 – 18 januari
3E Pieter Sturm
4D Remko Moerkerken
8I Dickvan Buuren
9Q Peter de Weerd
2B Hans van Nieuwenhuizen
3G Jason Zondag
4A Jan Sluiter
4G Henk Greevenbosch
4L Michel van Cappellen

Op naar 2013 hetgeen het voorlopig laatste jaar is dat
door Tata Steel is gegarandeerd als organisator en
sponsor van dit grootse en grootste schaaktoernooi van
Nederland. Je moet er niet aan denken dat aan die lange
traditie een eind zou komen
Maar misschien schijnt er licht aan de horizon. Via via
zou door informele contacten op niveau wellicht het
Nederlandse schaakgebeuren in zijn algemeen weer
nieuw leven kunnen worden ingeblazen zodat wij
internationaal weer gaan meetellen en er als een soort
Euwe effect weer massaal ledenaanwas bij verenigingen,
regionale bonden en KNSB gaat plaatsvinden.

Totaal Nr Rating TPR

3
2
2
2
1½
1½
1½
1½
1½

1
2
2
1/3
2/3
2
2/3
2/3
2/3

2005
1814
1426
1302
1957
1926
1903
1870
1854

2266
1912
1546
1510
2094
1975
1794
1831
1799

6G

Hans Blokland

1½

2/3 1634 1676

8H

Arjen Postma

1½

2/3 1480 1431

7M

Frans Goudriaan

1

4

1570 1395

7R

Jan Buis

1

4

1498 1396

8M

Eddy Singeling

1

4

1472 1310

3C

Evert Mulder

½

4

2000 1715

Weekendvierkamp 13 - 15 januari
4G Bert ten Wolde

2½

1

1924 2112

Tienkamp 20 - 29 januari
3A Hans van Nieuwenhuizen
4J Bert van Brussel

4
3½

6/7 1957 1916
8/9 1763 1721

Arjen Postma
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72e Daniel Noteboomtoernooi in Leiden

25e Schaakmarathon van Spijkenisse

Remko en ondergetekende waren onder de 243
deelnemers verdeeld over drie groepen van dit grootste
weekendtoernooi van Nederland, het 72e Daniel
Noteboomtoernooi in Leiden.
Deze twee Krimpense weekendtijgers deden het zeer
modaal: Remko met 3,5 uit 6 in de B-groep en
ondergetekende met 3 uit 6 in de C-groep.
Ik heb Remko niet gesproken en weet dus niet of hij
leuke partijen heeft gespeeld. Hij was wel een van de
remisekoningen van het hele toernooi met 4 remises +
een bye.

In deze marathon bepaalden de 76 deelnemers wie dit
jaar de kampioenstitel veroverde. Na 15 ronden kon Rick
van der Pluijm ongeslagen en met slechts twee remises
deze titel op zijn naam schrijven.

Mijn eigen score van 50 procent is op zich de beste die ik
ooit in een weekend toernooi heb gehaald. Maar de
twee overwinningen waren tegen (nog) zwakke
jeugdspelers en droegen dus nauwelijks bij aan mijn
rating. Mijn TPR van 1298 was dan ook lager dan mijn
echte rating van 1328. Maar mijn drie overige partijen
waren zeer de moeite waard zodat ik een mooi
schaakweekend heb gehad.
Het meest spectaculair was mijn partij tegen de 10-jarige
Kevin Nguyen, winnaar van de D-groep in het laatste PJK
van de RSB. Ik kwam een kwaliteit en een pion voor.
Maar in de lastige stelling die daarna volgde bleek jong
talent te sterk voor oude ijver.
Peter de Weerd

25e Open Schaakmarathon van Spijkenisse 17 maart 2012
Groep
Pnt Nr Rating TPR
2
David Berendsen
7½ 34 1771 1698
2
Wim Mulder
7
42 1768 1640

Krimpen werd vertegenwoordigd door David Berendsen
en Wim Mulder die beiden in groep 2 speelden. De
groepsindeling werd alleen voor de prijzen gehanteerd
waarvoor beiden niet in aanmerking kwamen.
Voor de eindstand was uitsluitend het aantal behaalde
punten belangrijk.

32e Schaakkampioenschap Alblasserwaard
Krimpen was goed vertegenwoordigd op dit jaarlijkse
schaakfestijn wat is onderverdeeld is in een senioren- en
een jeugdtoernooi. Na lange tijd was Robert weer eens
de toernooiarena ingestapt en hij bleek het met een
tweede plaats in de seniorengroep 4 nog niet verleerd.
Slechts één speler moest hij voor laten gaan en dat was
onze Lennart die een halfje meer scoorde en de
onderlinge won. Zoiets verzacht de pijn van het missen
van de hoofdprijs, denk ik dan. Ik heb er niets van
kunnen zien omdat ik de hele dag in de school om de
hoek was waar de jeugd speelde.
Het is in Sliedrecht altijd even afwachten hoe de
groepsindeling zal uitpakken. Dit jaar had de leiding een
kroongroep van 10 jonge talenten gemaakt die een
halve competitie speelden. De overige jeugd was op
sterkte over een A en een B-groep verdeeld die 9 ronden
zwitsers speelden met resp. 16 en 18 deelnemers.

Foto´s: Ab Scheel

Arne en Harm viel de eer van de hoofdgroep te beurt, ze
deden er veel ervaring op maar bleven buiten bereik van
de prijzen. Meike en Wiggert en waren in de A-groep
ingedeeld van wie Wiggert het best presteerde wat met
een tweede prijs beloond werd. Maar relatief de beste
Krimpense jeugdspeler was Lennart die eerste werd in
de B. Bravo! Ook Marriët kon in de B-groep haar
schaaktalent omtplooien. Johanan heb ik nog niet
genoemd. In de B speelde hij rustig zijn tweede toernooi
en dat zag ik een stuk beter gaan dan de eerste keer.

72e Noteboomtoernooi Leiden
17-19 februari 2012, 6 ronden
Groep Dlnmrs
Pnt Nr Rating TPR
B
88 Remko Moerkerken 3½ 20 1822 1857
C
68 Peter de Weerd
3 37 1328 1298

Theo Heukels
Op Goed Geluk Nr. 212

31

Mei 2012

Schaakvereniging

Krimpen aan den IJssel

Alblasserwaardkampioenschap
Groep

Pnt

Nr

5

1

4½

2

3½

7

Harm Brandwijk

2

9

Wiggert Pols

7

2

5½

6

Lennart Pols

7

1

Marriët Pols

4½

9

Johanan Casteleijn

2½

16

24 maart 2012

Senioren 4 Lennart Kraaijenbrink
Robert Casteleijn
Jeugd Kroon Arne Pols
Jeugd A

Meike Riemens
Jeugd B

Gelet op de geboortedatums ging ik ervan uit dat Arne
en Wiggert in de D zouden spelen en Maurits in de E,
maar dit liep onverwacht toch beetje anders. Bij de
prijsuitreiking, die begon met de D, wachtte ik nadat
Arne de beker voor de eerste plaats had ontvangen
tevergeefs op het afroepen van Wiggerts naam.
Vreemd, want ze hadden allebei toch 7.5 uit 9 gescoord
in de gecombineerd spelende groep. Toen kwam de E
aan de beurt en werd Wiggert meteen als winnaar naar
voren gehaald. Hoe kwam dit? Zo: voor het toernooi was
beslist dat niet het geboortejaar uitgangspunt zou zijn
maar de leeftijd op de dag zelf waarbij iedereen van 10
jaar en jonger als E speler zou gelden. Aldus gingen er
twee eerste prijzen mee terug naar huize Pols in plaats
van één.
Zo’n schaaktoernooi beviel Maurits goed zodat hij nog
wel vaker mee wil gaan, ook zonder familie bij de
organiserende vereniging. Zijn begin was een beetje
stroef want alle begin is moeilijk, maar met 2.5 uit de 4
laatste ronden kwam het toch nog helemaal goed met
3.5 uit 9 als eindscore.

Lennart - Kimmely

De fotografen verdringen zich
voor Lucas en Lennart,
winnaars van resp. de A- en
de B-groep

Deelnemers Jeugd
Johanan was even weg

Ikzelf speelde in de seniorengroep B mee en had net als
Maurits een trage start maar wist er na de pauze toch
nog 2.5 uit 7 van te maken. In de senioren A-groep
speelden Wim Mulder, Hans Ranft en Bert van Brussel
maar voor de prijzen waren ook zij allemaal aangewezen
op het lot. Dat lot was mij gunstig gezind want voor het
begin van de laatste ronde mocht ik een doosje eieren
aanpakken.
Theo Heukels

Even naar buiten om te
tafeltennissen
met
een
voetbal

17e Moerkapelle Rapid toernooi senioren 7 april 7 ronden
Aantal
Groep
Nr Pnt Rating TPR
dlnmrs
A
47 Hans Ranft
24 3½ 1856 1855

B

37

2½ 1734 1715

Wim Mulder

40

2½ 1768 1738

Theo Heukels

20

2½ 1291 1170

17e Moerkapelle Rapid toernooi junioren 7 april 9 ronden

17e Rapid Paastoernooi Moerkapelle

D/E

Op het traditionele paastoernooi van Moerkapelle
waren we met drie van onze jeugdleden present. Eén
van hen was Maurits die familie heeft onder de leden
van SV Moerkapelle en daardoor voor de eerste maal
naar een toernooi was meegegaan.
De anderen waren de zo langzamerhand als routinier
aan te merken Arne en Wiggert.
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Bert van Brussel

32

18

Arne Pols (D)

1

7½

Wiggert Pols (E)

2

7½

Maurits Bregman (E)

15

3½
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Schaak(club)varia

Winterfair

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst
.
Jeugdviertal veel te sterk voor Krimpen viertal
De nieuwe jeugdleider Jan Sluiter kwam met het
interessante idee de beste jeugdspelers vast te laten
wennen aan een langer speeltempo dan zij in hun
onderlinge wedstrijden gewend zijn. Een krachtmeting
tegen het Krimpen viertal met 30 minuten bedenktijd
per persoon moest de eerste stap worden naar schaken
met echte speeltijden.
Afgelopen maandag was het zover. Het moge duidelijk
zijn dat ik als teamleider mijn sterkste formatie de wei in
stuurde. Aanstormend talent moet je immers zo serieus
mogelijk nemen.
Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat wij zo van het
bord zouden worden geveegd als gebeurde.
Met 3,5 - 0,5 haalde het kwartet Arne & Wiggert Pols,
Harm Brandwijk en Meike Riemers een glansrijke
overwinning tegen de grijze haren van Theo Heukels,
mijzelf, Leo Koot en Arie de Kwant. Daarmee werd in
één klap duidelijk dat alle vier volwaardig mee kunnen
doen in de seniorencompetitie als zij daar de tijd en de
ambitie voor hebben.

Op de valreep is het bestuur op de hoogte gesteld van
de Winterfair van de Admiraal de Ruyterschool in
Krimpen aan den IJssel op 17 februari 2012. Een
Winterfair met allerlei activiteiten waarvan de opbrengst
ten goede zal komen aan de inrichting van het
schoolplein van de nieuwe Admiraal de Ruyterschool.
Tijdens deze happening was het bestuur en de
evenementencommissie aanwezig om een stoffelijke
bijdrage te overhandigen welke bestemd is voor het
nieuwe schoolplein.
De Admiraal de Ruyterschool, regelmatig leverancier van
talentvolle jeugdspelers aan de schaakvereniging, is ook
een trouwe deelnemer aan het scholenschaak en zulks
niet zonder succes.

Van de partijen kan ik niet zoveel melden. Met een half
uur op de klok had ik geen tijd om op de andere borden
te kijken. Leo was wel erg snel klaar en keek zo
mistroostig als bij zijn nederlaag paste. Zelf ondervond ik
de kracht van Wiggert Pols die al mijn kleine foutjes met
gedegen spel wist om te zetten in een gewonnen
stelling. Daarna zag ik Arie ploeteren in een stelling
waarin niets meer te halen viel en die dan ook snel
instortte.
Rest de partij van Theo tegen Arne Pols. Arne stond iets
beter in een eindspel met K + P + 2 pi. Maar de
remisegeur steeg wel op. Theo deed onder het toeziend
oog van de pottenkijkers twee onreglementaire zetten
met zijn paard: hij maakte, geheel onbewust natuurlijk,
van zijn paard een loper. Ook Arne zag dit niet.
Jan Sluiter greep diplomatiek in en stelde - geheel
onbevoegd maar heel verstandig - remise voor.
Dat vonden Theo en Arne prima. Daarmee kwam een
opmerkelijk slot aan een experiment dat zeker voor
herhaling vatbaar is.

De meer dan uitstekende band met de Admiraal de
Ruyterschool, rechtvaardigde de aanwezigheid van de
schaakvereniging en de stoffelijke bijdrage.
Het bestuur van de schaakvereniging spreekt haar
waardering uit voor de vele schaakactiviteiten die de
Admiraal de Ruyterschool sinds jaren in haar pakket
heeft en hoopt op een verdere ontwikkeling van de
schaaksport in Krimpen aan den IJssel met de Admiraal
de Ruyterschool.
Namens het bestuur,
Dick van Buuren

Peter de Weerd
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Individuele uitslagen Viertallen 23 april 2012
Bd Senioren
- Jeugd
1 Theo Heukels
- Arne Pols
2 Peter de Weerd
- Wiggert Pols
3 Leo Koot
- Harm Brandwijk
4 Arie de Kwant
- Meike Riemens

Jeugdschaak
½-3½
½-½
0-1
0-1
0-1

Eindstand wintercompetitie
spelers
1 Harm Brandwijk

1

45

54

83%

2 Arne Pols

3

45

56

80%

3 Wiggert Pols

2

43½

55

79%

4 Meike Riemens

6

40½

57

71%

5 Niels Groeneveld

4

27

44

61%

6 Jesse Riemens

7

21

36

58%

5

24

47

51%

Levi
7 Docters van Leeuwen

Zo ging dat toen
Schakend Nederland 85e jaargang Nr. 2 leverde in
februari 1978 onder de kop "Per telex tegen Portugal"
een aardig verslag van een internationaal Cupgevecht
waarin van de "moderne communicatiemiddelen"
gebruik wordt gemaakt.
"De tweede wedstrijd van Nederland in de strijd om de
ICCF-Cup is nog niet ten einde gekomen. In Ede behaalde
de Nederlanse ploeg tegen het ver onderschatte
Portugal voorlopig een 4-1 voorsprong, maar de
afgebroken partijen staan niet overdreven gunstig.
Arbitrage zal moeten uitmaken of de verwachting (een
kleine 4½-3½ zege) gerechtvaardigd is.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor deze
tweede
telexwedstrijd
van
Nederland
kon
beginnen.......... De Nederlandse ploeg zat in Ede, de
Portugezen in Lissabon en een telexverbinding zorgde
voor het (trage) overbrengen van de zetten. Een
plezierige bezigheid is zo'n wedstrijd voor de spelers
bepaald niet, want om zo'n acht uur met een partij bezig
te zijn (terwijl het speeltempo 40 zetten in 1¾ uur is!!)
mag een op den duur knap frustrerende belevenis
heten..........."
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lotnr punten partijen perc

8 Jonathan Zandee

8

24

47

51%

9 Joost Benard

9

16½

34

49%

10 Rens Bosschaart

16

29

63

46%

11 David van der Maas

11

17

37

46%

12 Rudolf Casteleijn

20

22½

50

45%

13 Christian Spek

14

24

54

44%

14 Lara de Bruijne

23

12

27

44%

15 Daan Offermans

12

23½

53

44%

16 Tom de Bruijne

15

16

37

43%

17 Martijn Hummel

17

20½

48

43%

18 Bart Ligthart

13

20

50

40%

19 Maurits Bregman

25

14½

38

38%

20 Luuk Avezaat

10

14

38

37%

21 Marriët Pols

29

8

22

36%

22 Lennart Pols

30

6½

18

36%

23 Marius Graveland

21

19½

55

35%

24 Sander Bregman

18

1

3

33%

25 Wouter

24

1

3

33%

26 Baktash

31

3

10

30%

27 Noah Klop

26

1½

5

30%

28 Pascal Vogels

28

4

14

29%

29 Gijs Rijkers

19

1

4

25%

30 Johanan Casteleijn

22

8

40

20%

31 Thijs Kalkman

27

0

3

0%

32 Jasper

32

0

4

0%
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RSB PJK 2012 Cat. A, D, E en H
Na 5 ronden staan ze 7 e, 9e en 12e. Alle kansen dus
nog, ook al omdat er van de drie mogelijke onderlinge
duels al twee gespeeld zijn en in de top zelf ook nogal
wat partijen gespeeld moeten worden. Trouwens, bij
gelijk eindigen op een NK plaats zullen er
beslissingspartijen volgen en die mogelijkheid blijft zeer
reëel. Ook daarmee moeten we rekening houden.

De eindresultaten van de 7 Krimpense deelnemers
Cat. Aantal spelers en naam Rnd Pnt Nr Rating
A 8 Lennart Kraaijenbrink
6 4 3 1780
Floris Doolaard
2 7 1437
D 30 Wiggert Pols
9 5½ 8 853
Arne Pols
5½ 9 985
Harm Brandwijk
5 12 1108
E 25 Christian Spek
7 4 11 610
H 15 Lennart Pols
7 4 7
-

TPR
1891
1540
1022
968
955
707
-

Zaterdag 21 januari gaan Lennart en Floris de tweede en
derde ronde in de A spelen en Wiggert, Arne en Harm de
laatste vier ronden van hun toernooi.
Een bezoek aan het toernooi is de moeite meer dan
waard en zal door onze jongens zeker als een steuntje in
de rug gevoeld worden. De afstand naar het Lybanon
Lyceum in Kralingen kan het probleem niet zijn. Dus
misschien zien we elkaar daar zaterdag nog even ?

De eerste dag, 14 januari , Categorie A en D
Het voortreffelijke sfeerverslag op de RSB-site van
Ronald Damhuis neemt mij een stukje werk uit handen.
Zonder inleiding kan ik meteen verslag doen van de
prestaties van onze jongens die in de A en in de Dcategorie meespelen.

De tweede dag, 21 januari , Categorie A en D

In de A zijn Floris en Lennart voortreffelijk gestart. Als
eerste tegenstander trof Floris Wouter Schönwetter,
iemand die zijn sporen als jeugdschaker al meer dan
verdiend heeft. Na een lange taaie partij werd het met
nog slechts een paar minuten op beide klokken remise.
In de tweede ronde wachtte Steijn de Lange uit
Spijkenisse. Die ging er in de opening iets te gretig met
z’n dame in waarna Floris die met een paar nauwkeurige
zetten wist te arresteren.
Nu een erg korte partij dus en dat gaf hem de
gelegenheid rustig te bekijken hoe Lennart, die de eerste
ronde gewonnen had, bezig was de gedoodverfde
winnaar Peter Ypma de duimschroeven aan te draaien.
Een koning die het recht tot rokeren was ontzegd,
stukken op de onderste rij die niet of slechts met de
grootste moeite konden worden geactiveerd, het zag er
niet best uit voor zwartspeler Peter. Maar helaas voor
Lennart wist hij de beslissende tik niet uit te delen
waarna er tot grote opluchting van Peter tot remise
werd besloten.
In de D-categorie zijn
bij er de jeugd (in de
praktijk bij de jongens)
niet minder dan zes
NK
plaatsen
te
vergeven en daar zijn
veel kandidaten voor
want de top is er heel

Lennart mede-koploper in de A-groep
De tweede dag was tevens de laatste voor de Dcategorie. Vier ronden stonden er nog op het
programma. In mijn verslag van ronde 1 had ik al een
beetje laten doorschemeren dat het weleens een
spannende finaledag zou kunnen worden met zoveel
kanshebbers voor 6 NK-plaatsen.
En dat gebeurde ook nog want toen de kruitdampen
opgetrokken waren stonden er 4 spelers op een
gedeelde 6e plaats waaronder onze Arne en Wiggert. De
anderen waren Liam Vrolijk en Joost Jan Pannebakker.
Een heuse Capelle – Krimpen confrontatie dus om die
laatste NK plaats.
Volgens reglement moest er een halve competitie
gespeeld gaan worden en de grote vraag daarbij was
waar en wanneer. Na overleg tussen toernooileiding en
alle betrokkenen werd besloten vandaag nog twee
ronden te spelen en laatste te bewaren voor 4 februari.
Die eerste twee ronden werden echter met zulke
voortvarendheid gespeeld dat er nog genoeg tijd over
was voor uitblazen en de laatste ronde. Liam en Arne
waren toen al uitgeschakeld, zodat de strijd ging tussen
Joost Jan en Wiggert, in een rechtstreeks duel nog wel.
Wiggert had aan remise genoeg voor de eerste plaats,
dus Joost Jan moest winnen.
Nu is aan remise genoeg hebben voor het behalen van
een fel begeerd resultaat een moeilijke opgave, dat
hebben veel schakers en andere sporters ondervonden.

breed.
Ook
onze
Wiggert, Arne en
natuurlijk Harm doen na de eerste dag mee om een plek
op het NK in Rijswijk.
Harm - Arne ½ - ½
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Vandaag bleek dat weer eens want helaas voor Wiggert
en Krimpen won Joost Jan deze beslissende partij
waarmee de RSB overigens een uitstekende
vertegenwoordiger krijgt bij het NK in Rijswijk.
Harm heb ik nog niet genoemd. Hij speelde helemaal
geen slecht toernooi maar kwam jammer genoeg een
half puntje tekort voor de barrage. Het zou aardig
geweest zijn als hij had kunnen aanpikken, maar daar
kwam het dus net niet van.
En hoe verging het onze grote jongens in de A ? Lennart
had een goede dag die begon met remise tegen HenkJan Evengroen en eindigde met winst tegen Angelique
Osinga. Zoals in de kop vermeld voert hij nu samen met
Peter het veld aan. Ze hebben drie uit vier met nog nog
twee ronden te gaan.
Floris wist zijn eerder goede optreden echter geen
vervolg te geven. Verliezen van Peter Ypma, nou ja, dat
kan de beste gebeuren maar dan kopje onder gaan
tegen een mindere grootheid onder het uitproberen van
een nieuwe opening, daarbij kun je je afvragen of dat
soort dingen niet beter bewaard kunnen worden voor
de huishoudelijke C-groep.
Goed, zaterdag 28 januari gaan we verder met de laatste
twee ronden in de A en ‘s middags dan de F-G-H
categorieën met Lennart Pols – inderdaad, de broer van
- in de H.

De derde dag, 28 januari, Categorie A en H
Vandaag de laatste twee ronden in de A en B
categorieën maar ook het gehele 7-rondig toernooi voor
de F-G en H spelertjes. Wij waren natuurlijk het meest
benieuwd naar de A en de H, want daarin speelden onze
grote Lennart (Kraaijenbrink) om de eerste plaats terwijl
de jonge Lennart (Pols) in de H z’n toernooidebuut
maakte.
In de voorafgaande week was er een probleem gerezen
voor de A-categorie. Een indeling voor de 5e ronde te
vinden die voldeed aan de absolute eisen van het
zwitsers
systeem
en
bovendien
nog
de
indelingsmogelijkheid voor de 6e ronde in zich
herbergde bleek een erg lastige opgave. Want zes
ronden zwitsers met acht deelnemers is niet in alle
varianten mogelijk! Dankzij diepgravend speurwerk van
leden van onze vereniging lukte het dan toch een goede
indeling te kunnen voorstellen.

Krimpen aan den IJssel
Schönwetter niet verder dan remise te komen terwijl
Peter geheel volgens verwachting wel zijn partij won.
Ook in de laatste ronde maakte Peter zijn hoge rating
waar en won daarmee onbedreigd het toernooi en het
NK ticket.
Lennart en Henk-Jan Evengroen, die eerder in het
toernooi al in de onderlinge partij het punt gedeeld
hadden, werden gedeeld tweede in de eindstand met
een punt achterstand op de winnaar.
Een prima prestatie van Lennart!
Om half een gingen dan de F, G en H groepen van start.
Omdat er slechts drie H spelers waren speelden de G-jes
en de drie H-tjes in een gecombineerde groep. Zo kreeg
de net 7 jaar geworden Lennart Pols tegen merendeels
iets oudere kinderen alle gelegenheid te laten zien
waartoe hij al in staat is op het schaakbord. En dat zit
heel goed getuige de mooie gedeelde 6e plaats in het
gecombineerde eindklassement die hij met 4 uit 7 wist
te behalen.

Lennart Pols wacht, gesteund
door broer Arne, op zijn eerste
schaakbeker

Lennart de nieuweling en
Lennart de routinier vielen
beiden in de prijzen.

Zaterdag 4 februari dan de slotmiddag van het PJK met
de E-categorie waarin onder meer onze Cristian Spek.

De vierde dag, 4 februari, Categorie E.
Oude en nieuwe tijden
Met het toernooi voor de E-categorie kwam er een
einde aan de PJK voor 2012. Ook dit RSB evenement
werd met analoge klokken gespeeld. Dat kan leiden tot
problematische maar ook grappige situaties. Het laatste
maakten we vandaag mee.

In de wereld van het seniorenschaak komt het nog een
enkele maal voor dat een oudere schaker wat onwennig
staat tegenover de digitale klok. Na z’n zet gedaan te
hebben drukt hij de hefboom in en laat het voor de rest
maar over aan anderen.
De andere kant van het verhaal is dat er nu jeugdspelers
zijn voor wie een analoge klok een curositeit uit een ver
Terug naar het toernooi. Helaas voor Lennart moest hij verleden is. Voor wie het niet weet even het volgende.
in de race met Peter Ypma afhaken door tegen Wouter Wanneer op een analoge klok de bedenktijd bijna op is
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wordt dit zichtbaar doordat de grote wijzer langzaam
maar zeker de vlag omhoog gaat drukken.
Het is dan de bedoeling dat wanneer de wijzer precies
vertikaal is gekomen de vlag vrijkomt en valt. Op dat
moment is de beschikbare tijd om. Gelukkig gaat het ook
meestal zo en weigert de vlag niet te vallen om welke
mechanische reden dan ook.

Kemperjeugdtoernooi Alblasserdam
Zaterdag 4 februari: Een temperatuur ver beneden nul,
een dikke ijslaag, een stralend zonnetje en de RSB PJK
categorie E. Met zoveel schaats- en schaakconcurrentie
bleef het aantal deelnemers in Alblaserdam beperkt.
De jeugd speelde met 6 kinderen 5 rondes in de Agroep en 8 met 7 rondes in de B/C groep. De drie broers
en zus Pols leverden hierin dus een groot aandeel.

Zaterdag echter werd in een partij een beetje vroeg de
winst op grond van tijdsoverschrijding geclaimd,
namelijk op het moment dat de grote wijzer begonnen
was de vlag omhoog te drukken. Dit was voor onze jonge
vriend het teken dat de tijd van de tegenstander om
was. Nadat was uitgelegd dat hij nog even op het vallen
van de vlag moest wachten was de reactie : “O, zit dat
zo. Ja, ik vond het al zo’n rare klok.”

Kempertoernooi Alblasserdam Jeugdgroepen
Groep
W R
V
Pnt
Nr.
A,
Arne Pols
4 0
1
5
1
Wiggert Pols
4 0
1
5
2
B,
Marriët Pols
3 1
3
3½
5
Lennart Pols
2 2
3
3
6

Na deze inleiding naar het schaken zelf. Om half een
begonnen 25 spelertjes aan hun 7 ronden zwitsers. Op
het spel stonden 5 NK plaatsen bij de jeugd en 2 bij de
meisjes.

Ideko Stappentoernooi Papendrecht / Alblasserdam

Onze Cristian Spek speelde daarin vol overgave en met
wisselend succes mee. Na 6 ronden stond hij met 3
punten netjes halverwege het veld en moest dus de
laatste ronde winnen om kansen op plaatsing te houden.
Winnen deed hij gedecideerd, maar na het opmaken van
de eindstand nadat alle uitslagen binnen waren bleek de
4 uit 7 toch niet voldoende voor plaatsing en zelfs niet
voor beslissingspartijen.
Die hoefden er tot opluchting van de organisatie
helemaal niet te komen nadat enige tijd de mogelijkheid
van 5 spelers voor 4 NK plaatsen in de lucht had
gehangen. Jammer voor Cristian, maar een gedeelde 9e
plaats met een TPR van bijna +100 is een prima
resultaat. En zo bleef er voor onze sportieve jonge
clubgenoot zelfs nog wat tijd over om voor het donker
werd nog even te kunnen schaatsen.

Ondanks de concurrentie van de uitgestelde ronde
Groene Hartcup waren er op 25 februari toch nog zo’n
35 schakertjes naar het denksportcentrum in
Papendrecht gekomen voor hun toernooi.

Theo Heukels maakte van elke dag het verslag en Rob
Doolaard zorgde voor de beeldende kunst.

Christian, Lennart en Marriët met begeleiders
Theo Heukels en Arnold Spek.

De kinderen uit stap 1 vormden er de grootste groep en
daar werd al schakende ook nog veel geleerd, Over mat
en pat bijvoorbeeld.
Onze Lennart en Marriët kunnen daarover meepraten.
Nadat Lennart in de tweede ronde z’n tegenstander
netjes mat had gezet was die er heilig van overtuigd dat
het pat was. Het duurde even voor de harde waarheid
tot hem doordrong.
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En een tijdje later, ik dacht dat het bij Marriët was,
claimde de tegenstander in verloren stelling remise door
pat. Dat leek zo maar was het niet.
De niet schaak staande koning mocht weliswaar niet
gezet worden, maar ja, er was nog wel een pionnetje
wat vooruit kon. In deze groep werd Lennart tweede
met 4 uit 5 en Marriët vijfde met 3 uit 5.

De Groene Hart Jeugdcup
De vijfde speeldag op 16 maart
De overtuigende promotie van de vierde speeldag
bracht Krimpen in poule 2B. Dat betekende in dit geval
zware tegenstand en meer dan een derde plaats zat er
dan ook niet in. Gelukkig is dat wel voldoende voor
handhaving in de tweede klassse.
Harm Brandwijk, Arne en Wiggert Pols zorgden elk voor
1½ punt, Joost Bénard ging met lege handen naar huis
maar hij had het dan ook heel zwaar gehad. Om
tactische redenen speelde hij elke ronde op bord 1 en
dan ben je normaal gesproken verzekerd van een heel
sterke tegenstander.

Cristian speelde mee in stap 2 en deed dat goed met tot
op het laatst uitzicht op een beker. Vooral de vierde
partij was leuk met een uitgesteld herdersmat. Jammer
genoeg ging de laatste ronde daarna verloren en toen
was het wachten op de eindstand waarin de
weerstandspunten zouden beslissen over wel of geen
beker. Jammer genoeg kwam Cristian er hiervan net
eentje te kort.

Nr
1
2
3
4

Theo Heukels

De eindstand in poule 2B
Team
Rating BP
Sliedrecht 1
1334
9.0
Klim Op 2
1092
8.5
Krimpen 1
0977
4.5
Spijkenisse 2
0987
2.0

MP
6
4
2
0

De Groene Hart Jeugdcup
De zesde speeldag op 13 april
Het team van Krimpen blijkt zich in de tweede klasse
goed thuis te voelen. Na de vorige speeldag als nr. drie
te zijn geëindigd werd nu de tweede plaats veroverd. Als
de lijn zich doorzet kan in de finale de eerste plaats
worden behaald en dat zou een mooi slot zijn.
De totale 5,5 punt werd bijeengebracht door Arne Pols
en Niels Groeneveld met elk 2 punten, Wiggert Pols met
1 punt en Meike Riemens met een halfje.

De vierde speeldag op 24 februari
Na de degradatie in de vorige speeldag ging ons viertal
er eens goed voor zitten en haalde 5 matchpunten uit de
drie rondes. Arne Pols won alle drie partijen, Harm
Brandwijjk en Wiggert Pols brachten twee punten
binnen en Joost Bénard had met 1 punt zijn dag niet. De
totale oogst was goed voor een eerste plaats en
promotie.

Nr
1
2
3
4

De eindstand in poule 3A
Team
Rating BP
Krimpen 1
0977
8.0
Overschie 1
0802
7.0
Nieuwerkerk 1 0906
6.0
DSC 2
1021
3.0
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Nr
1
2
3
4

De eindstand in poule 2B
Team
Rating BP
DSC 1
1224
9.5
Krimpen 1
1000
5.5
CSV 1
0943
5.5
Klim Op 4
0811
3.5

MP
6
3
1
1

MP
5
4
3
0
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Admiraal de Ruyterschool
RSB Basisschoolkampioen 2012

RSB Erasmiaans Schaakkampioenschap voor
Basisscholen 2012 Groep A (gevorderden)
Admiraal de Ruyterschool 2
nr 14 met 8 match- en 19½ bordpunten
nr
naam
Pnt Prt Score

Het eerste viertal van de Admiraal de Ruyterschool is
met overmacht RSB Basisschoolkampioen geworden en
daarmee een plaats in de strijd om het Nederlands
kampioenschap veroverd.
Ook verleden jaar kwam de Admiraal de Ruyterschool bij
de landelijke strijd in actie via een vierde plaats in het
RSB kampioenschap. Het team bestond toen uit Arne en
Wiggert Pols, Daan Offermans en Jesse Riemens.
In beide gevallen waren alle teamleden actief lid van SV
Krimpen.

7

Christiaan Spek

7

9

78%

25

Dirk de Waard

5½

9

61%

48

Lennard de Ruiter

4

9

44%

69

Dirk de Jong

3

9

33%

Het derde viertal van de Admiraal de Ruyterschool
speelde in groep B met 26 teams en eindigde als nr 11
met 10 match- en 17½ bordpunten
RSB Erasmiaans Schaakkampioenschap voor
Basisscholen 2012 Groep B
Admiraal de Ruyterschool 3
nr 11 met 10 match- en 17½ bordpunten
nr
naam
Pnt Prt Score

In groep A (gevorderden) speelden de 22 deelnemende
teams 9 ronden
Het kampioensteam scoorde in de 9 rondes het
maximale aantal van 18 matchpunten en haalde 30 van
de 36 bordpunten binnen. De nummer 2 bleef met 15
match- en 24½ bordpunten daarbij ver achter.

20

Marius Graveland

6

8

67%

43

Mark de Waard

5

9

56%

63

Hilco Hoogendoorn

4

9

45%

81

Wouter Prins

2½

9

28%

Jeugd Grand Prix in Voorhout
Het was alweer enige tijd geleden dat we hadden
meegedaan aan een GP in de Leidse Bond. Dat was in
Bodegraven waar Meike en Arne goede zaken deden in
groep 3. Ik dacht toen dat Meike, die de onderlinge en
laatste partij van Arne won, bij een volgende GP weleens
in groep 2 geplaatst zou kunnen worden.
Het kampioensteam

Dat gebeurde nu ook en opnieuw speelde ze een goed
toernooi. Aanvankelijk heel erg goed want na winst op
de twee ratinghoogste spelers leek de groepswinst voor
het oprapen. Maar zo eenvoudig is het soms ook weer
niet. In de voorlaatste partij ging het verkeerd tegen de
jongen die nog niet gescoord had al kwam ze nog weg
met een blauw oog in de vorm van remise. En in de
laatste partij leidde stukverlies op termijn naar een
stelling van toren tegen dame.

RSB Erasmiaans Schaakkampioenschap voor
Basisscholen 2012 Groep A (gevorderden)
Admiraal de Ruyterschool 1
kampioen met 18 match- en 30 bordpunten
nr naam
Pnt Prt
Score
1

Wiggert Pols

9

9

100%

3

Tom de Bruijne

8

9

89%

4

Rens Bosschaart

8

9

89%

5

9

56%

34 Arne Pols

Zoiets verdedigen is lastig als het al mogelijk is. Nu niet
helaas. Dankzij de goede eerste helft kon ze toch de
derde prijs in ontvangst nemen.
Arne en Wiggert konden hier natuurlijk niet meedoen
vanwege verplichtingen jegens de Admiraal De
Ruyterschool, die ze trouwens maar al te graag waren
aangegaan. En met succes! Zie de kolom hiernaast.

Het tweede viertal van de Admiraal de Ruyterschool
eindigde in dit sterke veld niet onverdienstelijk als nr. 14
met 8 match- en 19½ bordpunten.
Op Goed Geluk Nr. 212
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Toch komen we tweemaal de naam Pols tegen bij de
uitslagen want Marriët en Lennart maakten hun debuut
in het Leidse. Bovendien was Lara de Bruijne
meegegaan. Samen met mevrouw Pols was er zodoende
toch een gezellige 6-hoofdige Krimpense afvaardiging.

met voor ieder 12 snelschaakpartijen in 4 poules
verspeeld.
Een pluim ook voor allen die uitslagen op de
rondebriefjes hebben ingevuld want ik heb geen
verschillen gezien tussen de puntentotalen op de lijsten
bij de infopunten en onze eigen scorelijst die ik zo nu en
dan maar even met elkaar vergeleken heb.

Lara en Marriët speelden beiden in groep 12 waar ze 3
resp. 2.5 punten haalden, een leuk resultaat voor zo’n
eerste keer.
De paar jaar jongere Lennart speelde in groep 14 en liet
meteen van zich spreken door hier de derde prijs te
winnen.

Succes was er in de eerste plaats voor Diederick en
Robert die eerste werden in de A resp. B categorie.
Weliswaar waren beiden op punten gedeeld eerste
geworden maar op grond van het reglement tot winnaar
uitgeroepen. Ze bleken namelijk over de langste adem te
beschikken door in de vierde en laatste poule alle drie
partijen te winnen. Maar zij weten hoe het gaat want
het was niet de eerste maal dat ze hier in de prijzenpot
vielen.

Theo Heukels

Het jaarlijkse snelschaakfestijn in Hoevelaken

Voor wie het wel de eerste deelname was en toch een
prijs mocht komen ophalen was Wiggert die knap derde
werd in de D categorie.

Met een recordaantal van 11 Krimpense deelnemers
verdeeld over twee auto’s reden we zaterdagmorgen 31
maart om 11 uur bij De Tuyter weg onwetend van de
grote file in de buurt van Gouda. Gelukkig werden we
dankzij de oplettendheid van de heer Pols en de mobiele
telefoon hiervan juist op tijd in kennis gesteld en konden
zo de alternatieve route langs Gorkum nemen.
Mooi op tijd waren we dan ook in de speelzaal waar de
start van het toernooi iets langer op zich liet wachten
dan gebruikelijk. Hierdoor hadden we de kans om stil te
staan bij de procedures die gevolgd moeten worden om
het toernooi gladjes te laten verlopen en een begin te
maken met de oplossing van de schaakproblemen
waarmee je extra prijsjes kon winnen.

De verenigingsprijs ging met nipte voorsprong op ons
naar Moira Domtoren. Zullen we afspreken dat we
volgend jaar weer gaan proberen die dan mee naar huis
te nemen?

Het mag gezegd dat de organisatie het opnieuw prima
voor elkaar had. Ook de grote aantallen juryleden (zo
noemt men de scheidsrechters er) was een goede greep
want er waren deze keer wel erg veel speltechnische
problemen en claims te behandelen. Deze bijvoorbeeld :
iemand promoveert en plaatst een omgekeerde toren
op het promotieveld, er wordt door niemand iets bij
gezegd maar op het eerste de beste diagonaal
verplaatsen van de omgekeerde toren volgt een
winstclaim want “een toren mag niet schuin”.

De uitslagen worden bestudeerd

Van een ander gehalte waren de welles-nietes discussies
waar Arne een keer tegen zijn zin in verstrikt raakte.
Was die pion nu één of twee velden vooruit gezet? Daar
zit je niet op te wachten.
Voetballen op het naastgelegen winkelcentrum

Tussen onze oudste deelnemer Rick en onze jongste
Lennart zit precies 10 jaar. Wij bestreken daardoor het
hele categorieënspectrum, leuk! En ik geloof dat
iedereen wel tevreden kan terugkijken op een leuke dag
Op Goed Geluk Nr. 212
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Rudolf en Jonathan waren tevreden. Jonathan met zijn
50 % en Rudolf met nog net een halfje meer. En we
hadden nog iemand in de D : Vincent Broekhuijzen.
Vriendje en buurtgenoot van Rudolf die het schaken op
school en van de Casteleijnen heeft geleerd en ook wel
eens aan een groot toernooi wilde meedoen. Dat ging
met 2.5 uit 9 voor zo’n eerste keer eigenlijk best goed.
Ook aardig is dat al onze D-spelers met hun TPR in de
plus eindigden.

Snelschaak Hoevelaken 31 maart 2012, 12 ronden
Aantal De Krimpense
Groep
Nr Punten
spelers deelnemers
A
6
Diederick Casteleijn
1
10
Rick Verhoog

5

8

B

7

Robert Casteleijn

1

9½

D

18

Wiggert Pols

3

8½

Harm Brandwijk

7

7

Tom de Bruijne

12

6

Arne Pols

13

5½

Christian Spek

7

7

Lara de Bruijne

10

6½

Lennart Pols

22

5

Marriët Pols

25

5

E

37

Marriët en Lennart waren onze kinderen in de E waar
Marriët vandaag haar broer op de rangljst net voor bleef
en de beste TPR van de twee scoorde.
Tussen de rondes door werden de kinderen weer op de
gebruikelijke lekkernijen getracteerd en ook de
begeleiders werden in dit opzicht niet vergeten : de
appelkoek bij de koffie smaakte voortreffelijk.
Met dank aan SV Spijkenisse voor de mooie dag.

Theo Heukels

18e J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi
Geen hoofdprijzen in Spijkenisse
Het enige wat ik aan het toernooi zelf vond ontbreken
waren de vaste deelnemers uit zustergemeente
Thatford in Engeland. En wij moesten het als SV Krimpen
inderdaad zonder de min of meer gebruikelijke echt
grote successen doen.
Maar volgend jaar zijn de Engelsen er weer bij zo werd
mij verzekerd en wie weet doen wij dan ook weer een
geslaagde greep naar één of meer grote prijzen.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
In de B had Robert duidelijk z’n dag niet of misschien is
hij gewoon uit vorm. 3 uit 7 is duidelijk beneden z’n
stand en dat kwam ook tot uitdrukking in de TPR : ruim
300 punten in de min.

Het echte werk
18e J. de KLuyver Jeugdschaaktoernooi 14 april 2012
Grp

In de C een voor ons bekende naam : Annemarij had
weer eens zin in een dagje schaken en dat ging met 3 uit
7 na zo lang buitenspel te hebben gestaan eigenlijk lang
niet slecht. Bovendien mocht ze na het toernooi de prijs
voor het beste meisje ophalen. Met dank aan Ida
Hondelink weliswaar, die overall gedeeld derde was
geworden, maar met voorbijgaan van thuisspeelster
Angelique Kalkman.
De meeste clubgenootjes waren in de D te vinden die
met 54 deelnemers ook de grootste groep was. Arne en
Wiggert draaiden in de bovenste regionen mee maar
wisten op de beslissende momenten helaas net niet
naar de topplaatsen door te breken.
Op Goed Geluk Nr. 212

Aantal deelnemers per
groep en naam

Totaal
Rnd Pnt

Nr Rating TPR

B

26 Robert Casteleijn

7

3

17 1876 1504

C

21 Annemarij Casteleijn

7

3

16 0977 0842

D

56 Arne Pols

9

6½

6

1038 1090

Wiggert Pols

6

7

0902 1045

Rudolf Casteleijn

5

23 0708 0740

E

Jonathan Zandee

4½ 29 0656 0714

Vincent Broekhuijzen

2½ 50

0237

5½ 17

0509

43 Marriët Pols
Lennart Pols

10

5

24

0398
Theo Heukels
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Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
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Bestuur
Voorzitter

Hans van Nieuwenhuizen

010-

82 24 300

Secretaris

Dick van Buuren

0180-

51 87 45

Penningmeester

Frans Goudriaan

0180-

55 40 47

Wedstrijdleider intern

Remko Moerkerken

06 20

35 66 98

Wedstrijdleider extern

Jason Zondag

0180-

41 65 38

Jeugdleider

Jan Sluiter

06 24

56 25 87

Materiaalcommissaris

MIchel van Cappellen

0180-

55 06 93

A-groep

Mark Paul

0180-

52 41 33

B- en C-groep

Remko Moerkerken

06 20

35 66 98

Krimpen 1

Peter Glissenaar

0180-

52 34 33

Krimpen 2

Hans van Nieuwenhuizen

06 22

90 71 15

Krimpen 3

Eduard Hoogenboom

010-

45 08 442

Krimpen 4

Michel van Cappellen

0180-

55 06 93

Krimpen 5

Dick van Buuren

0180-

51 87 45

Krimpen Viertal

Peter de Weerd

010-

20 21 949

Jan Sluiter

06 24

56 25 87

Harold van Dijk

0180-

51 79 72

Harold van Dijk

0180-

51 79 72

Michel van Cappellen

0180-

55 06 93

Mark Paul

0180-

52 41 33

Jan Sluiter

06 24

56 25 87

Groepsleiders

Teamleiders

Jeugdcommissie

Jeugdtraining

Jeugdbegeleiding maandagavond

en een aantal medewerkers
Externe Jeugdtoernooien

Theo Heukels

0180-

51 17 61

Evenementencommissie

Theo Heukels

0180-

51 17 61

Henk Verver

0180-

51 44 56

Webmaster www.svkrimpen.nl

Henk Verver

0180-

51 44 56

Secretariaatsadres:

Olympiade 54

0180-

51 87 45

Dick van Buuren

2924 AM Krimpen aan den IJssel
E-mail: divabu@kpnmail.nl
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