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Ledenadministratie is een onderdeel van het
secretariaat.
Punt 2. Het secretariaat begroet nieuwe leden met een
pakket aan info. We noemen; OGG, Jaarverslag,
infobladen en jubileumboekje.
Punt 3 is een wekelijks terugkomend item welk
nauwgezet wordt uitgevoerd.
Punt 4 wordt jaarlijks uitgevoerd.
Punt 5 is een wekelijks terugkomend item welk
nauwgezet wordt uitgevoerd.
Punt 6 wordt uitgevoerd.
Punt 7 is bij het secretariaat niet bekend.
Punt 8 wordt niet uitgevoerd.
Punt 9 krijgt aandacht daar waar nodig.
Punt 10 is een wekelijks terugkomend item welk
nauwgezet wordt uitgevoerd.
Punt 11 wordt met meerdere bestuursleden uitgevoerd.
Ook leden hebben hier een aandeel in.

In dit eerste clubblad
in dit nog jong
schaakseizoen 20122013, zal uw secretaris
zijn werkzaamheden
nauwgezet onder de
loep nemen. Wellicht
ontdekken we tekortkomingen en of zaken die voor
verbetering vatbaar zijn. De secretaris is in de meeste
verenigingen verantwoordelijk voor alle administratieve
en daaraan gerelateerde zaken, uitgezonderd de
financiële administratie. Daartoe zorgt hij dat alle
noodzakelijke administratieve handelingen worden
gedaan en dat elk ontvangen of verstuurd stuk
uiteindelijk in het verenigingsarchief wordt opgeslagen.
Op verzoek van de voorzitter kan hij (mede) de
vereniging naar buiten vertegenwoordigen.
Dit document geeft een overzicht waarvoor uw
secretaris verantwoordelijk is of zou kunnen zijn. Wat
dat inhoudt en wat bijvoorbeeld aan anderen zou
kunnen worden gedelegeerd.

Dit is slechts een greep uit de werkzaamheden van uw
secretaris, waarbij aangetekend dat de punten zeven en
acht bij uw secretaris mank gaan.
Wel lezen we in onze statuten dat zulks, als genoemd in
de punten 7 en 8 noodzakelijkis. Wellicht zijn er
meerdere zaken, waarvan u als lezer meent dat het
secretariaat hieraan aandacht moet schenken. Graag
een reactie zodat het bestuur uw gewenst onderdeel op
de eerstvolgende bestuursvergadering van woensdag 21
november 2012 kan bespreken.

INHOUD
1
Verzorgen van de ledenadministratie.
2
Verzorgen van de informatie die onder leden en
anderen verspreid moet worden.
3
Uitnodigingen voor- en notuleren van
vergaderingen
(bestuursvergadering,
ledenvergaderingen, uitnodigingen en notulen.
4
Samenstellen van het jaarverslag.
5
Verwerken van de in- en uitgaande post, faxen
en E-mail.
6
Verzorgen van schriftelijke contacten met
externe relaties.
7
Zorgen dat informatiemateriaal, inclusief
inschrijf- en mutatieformulieren in het clubhuis en bij de
bestuursleden aanwezig zijn.
8
Zorgen dat er voldoende voorraad is van de
statuten, huishoudelijk reglement en andere
reglementen en dat deze aan nieuwe leden bekend
worden gemaakt.
9
Versturen van kaarten, bloemen of andere
attenties indien daartoe aanleiding is.
10
Archiveren van post, notulen en andere stukken
die op de vereniging betrekking hebben.
11
Vaste data die de secretaris in de gaten moet
houden.

Dick van Buuren

Aanvang en beëindiging lidmaatschap
Alvorens definitief lid te worden is vrijblijvend ter
kennismaking gedurende enkele weken deelname aan
de interne competitie mogelijk.
Men kan zich hiervoor en voor het definitieve
lidmaatschap aanmelden bij de secretaris (Zie"Bestuur
en medewerkers" op de laatste pagina)
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar
verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het
afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden
bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1
augustus t/m 31 juli.

Punt 1. We moeten helaas melden dat wij van 101 leden
op 31 juni jl. gezakt zijn naar 92 leden. Is dit
verontrustend? Ik denk nog net niet, maar het vraagt
toch zekere aandacht. Het zal zeker een agendapunt zijn
op
de
eerstvolgende
bestuursvergadering.
OP GOED GELUK Nr.214
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De nieuwe leden in beeld

Neyla Rosas

Rinus Burgers

Rob Doolaard

Arend van Dijke

Ramin Nieuwenhuis

Van de redactie.
Notulen van de 86e Algemene Ledenvergadering op 27
augustus 2012

e

Het eerste nummer van de 42 jaargang heeft als
belangrijkste bron de website van de afgelopen
maanden. Dat betekent dus veel nieuws over de
competities en toernooien van senioren en jeugd.

Aanwezig: 2 ereleden en 33 leden
Afwezig met bericht: 12 leden
Afwezig zonder bericht: 25 leden (excl. de junioren en
volgens de stand van 27 augustus 2012)

Het zou de aantrekkelijkheid van de site en dus ook van
OGG aanmerkelijk verhogen als naast dit gebruikelijke
nieuws de inhoud ook bijdragen met een andere
karakter zou bevatten.
Er valt in en rond de schaakwereld genoeg te beleven
om hierover na te denken. Het moet natuurlijk wel ets
met onze sport te maken hebben maar verder is het een
volledig open vraag. Bovendien hoeft het niet uit eigen
pen te komen, een interessant artikel dat elders is
gepubliceerd kan de moeite waard zijn om, met
bronvermelding, over te nemen.
Wat goed is komt snel. Als de eigen literaire capaciteit
onvoldoende is om een authentiek verhaal te leveren
laat dan bij het lezen van een verhaal dat aan de
bovenstaande vraag voldoet een spontane reactie in de
richting van de webmaster volgen.

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor de heren
Rinus Burgers en Rob Doolaard. De vergadering besluit
tot een blijk van medeleven vanwege de ziekte van Nico
van Ruitenburg en Frans Goudriaan.

2. Notulen
De notulen van de 85e ALV worden goedgekeurd,
evenals de notulen van de 1e BALV.

3 Ingekomen stukken
Het ingekomen stuk van Eduard Hoogenboom m.b.t.
huishoudelijk reglement is door Remko Moerkerken
behandeld en zal na de pauze worden besproken.
Het voorstel van Gosse Romkes m.b.t. het “slapende
honden toernooi” wordt in stemming gebracht met als
resultaat, 18 voor; 1 tegen; rest onthouding van
stemming.
De voornaamste reden is dat het ten koste gaat van een
speelavond.

Een kwalitatieve verbetering van de website en van OGG
is voor iedereen en goede zaak maar vraagt ook van
iedereen om na te denken hoe hieraan meegewerkt kan
worden.
Henk Verver

4 Jaarverslagen
De jaarverslagen worden op een enkel detail na
goedgekeurd. Er zijn geen inhoudelijke op- en
aanmerkingen, behoudens het gemelde schrijven van
verschillende onjuistheden.
De heer Wim Blom van de kascommissie stelt voor om
de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen
geschiede.
OP GOED GELUK Nr.214
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De nieuwe kascommissie is als volgt: Wim Blom, Kees
van der Waal met Bert ten Wolde als reserve.
Het nieuwe voorstel om naast de huidige A-groep een
gesloten B-groep te creëren, waardoor een groter Cgroep wordt gevormd krijgt goedkeuring.
Het jaarverslag van de Jeugdleider wordt aangevuld met
het verzoek tot het verkrijgen van een VOG-verklaring
voor verschillende personen die nauw betrokken zijn
met het jeugdwerk. De vergadering gaat ook hiermee
akkoord.
Remko Moerkerken geeft een toelichting op de nieuwe
C-groep die opgesplitst gaat worden in C1 en C2.
Een en ander m.b.t. het aantrekkelijk maken voor de
spelers in de C-groep.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
C-groep
Eddy Singeling
Interne competitie:
A-groep nr. 1 en clubklampioen Pieter Sturm
A-groep nr. 2
Rob van Keulen
A-groep nr. 3
Peter Glissenaar
B--groep 1e periode
Jan Sluiter
B-groep 2e periode
Lennart Kraaijenbrink
C-groep 1e periode
Anton van der Palen
C-groep 2e periode
Floris Doolaard
Schoonheidsprijs:
Dick Brus.

5 Bestuursverkiezing

7. Begroting

De voorzitter wijst op de precaire situatie m.b.t. de
bestuur mutaties. De vergadering brengt hier geen
duidelijkheid in en noch oplossingen aan, zodat het
bestuur met de hieronder verwoorde oplossingen komt.
a. Remko Moerkerken blijft aan als ad interim
wedstrijdleider intern.
b. Jos Visser wordt de nieuwe materiaalcommissaris.
c. Rob Doolaard wordt lid van de schaakvereniging en zal
de functie jeugdleider gaan uitvoeren.
Verder merkt de voorzitter op dat het bestuur een
schrijven heeft gericht aan alle ouders van de huidige
junioren met het verzoek om op de maandagavonden
assistentie te verlenen aan deze nieuwe jeugdleider.
Mevr. Pols, moeder van de 4 Pols-junioren heeft zich
hiervoor reeds aangemeld.
Een functie in de sponsorcommissie is vacant. De heer
Arjen Postma wijst met klem op de belangrijkheid van
het werk.

Gezien de huidige financiële stand, die ontstaan is door
de digitale versie van OGG, stelt het bestuur voor om
niet 10 digitale klokken volgens de begroting, maar 15
klokken aan te schaffen. Een en ander in samenwerking
met de RSB. De vergadering gaat zowel met de
begroting als ook met meerdere klokken akkoord.
4 luxe opbergkisten voor deze digitale klokken zijn als
een anonieme gift aan de vereniging geschonken.

PAUZE
Na de pauze worden de twee nieuwe bestuursleden
welkom geheten.

8. Indelingen externe competitie
De groeps- en teamindelingen voor de interne en
externe competitie zijn door de interne wedstrijdleider
en de externe wedstrijdleider openbaar gemaakt.
Hierover ontstaat geen discussie.
Het concept reglement voor de HHC wordt, na de nodige
correcties van Eduard Hoogenboom, goedgekeurd.

9. Rondvraag
Jos Visser Er zijn geen plannen om het 85 jaar bestaan
van de vereniging te vieren.
Jan Bus. Oproep voor het IJsseltoernooi

6 Prijsuitreiking
De materiaalcommissaris verzoekt de volgende winnaars
naar voren te komen:
Beste prestatie extern:
Lennart Kraaijenbrink
Ratingprijs:
Floris Doolaard
Snelschaken:
A-groep en snelschaakkampioen Harold van Dijk
B-groep
Diederick Casteleijn
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A-groep

Interne competitie

Bovenaan de stand zien we de vertrouwde gezichten
van PieterSturm en Rob van Keulen, maar dit komt
meer door het aantal gespeelde partijen dan door het
goede scoringspercentage. Wat dat betreft staat Peter
Glissenaar er beter voor. Hij begon dit seizoen met een
vakantie en is dus goed uitgerust om de punten te
pakken.

Naast Peter kenden ook de promovendi Bert ten Wolde
en Lennart Kraaijenbrink een goede start ik ben
benieuwd of zij deze goede reeks kunnen voortzetten.
Voor de derde promovendus is het zwaar in deze groep.
Eduard Hoogenboom verloor tot nu toe al zijn partijen
en zal reikhalzend uitzien naar zijn eerste resultaat
Remko Moerkerken
.

Stand A-groep 22 oktober na ronde 8
1
Rob van Keulen
2
Pieter Sturm
3
Peter Glissenaar
4
Gosse Romkes
5
Jason Zondag
6
Bert ten Wolde
7
Remko Moerkerken
8
Hans van Nieuwenhuizen
9
Bert van Brussel
10
Lennart Kraaijenbrink
11
Rick Verhoog
12
Eduard Hoogenboom

Pnt
4½
4½
3½
3½
3½
3
3
2
2
1½
1
0

Uit 1 2
7 x 1
8 0 x
4
1
5 1 ½
7 0 0
5 ½ 0
6 0
5 ½ 0
6
0
3 ½ 1
3
5

4
0
0 ½
x ½
½ x
½

0
0

5 6 7 8 9 10 11 12
1 ½ 1 ½
½
1 1
1 1 0
1 1
½
1
x ½
1
½ 1
½ x 1
1
0 x 1 0
1 1
0 x ½
1
0
1 ½ x
½
x
½
0
½
x
0 0 0 0 0
x

minstens zo belangrijk denk ik dat het spelen in een
gesloten groep, toch het groepsgevoel ten goede komt.

B-groep
Dit jaar zijn we ook in de B Groep begonnen met een
gesloten competitie. Was oorspronkelijk mijn angst als
groepsleider dat het wel eens een probleem kom zijn
om een 12-tal personen te vinden die een complete
gesloten competitie zouden voltooien.

Moest ik begin van de competitie wel eens een aantal
spelers van achter uit de zaal vragen om plaats te nemen
naast de andere B-Groep partijen, inmiddels lijkt dit
gemeengoed. Er wordt bovendien interesse getoond in
mede B-groepers, partijen bekeken, en het zou mij niets
verbazen als zo nu en dan zelfs thuis een schaakboek
geraadpleegd wordt om de partij voor te bereiden.
Kortom de opzet lijkt te slagen, en hierbij de oproep: Ga
zo door , mijn (nog) mede B-Groepers.

Maar hoe prachtig is het om te moeten constateren dat
er eigenlijk alleen maar positieve verhalen te horen zijn,
achter de borden maar (nog belangrijker) ook aan de bar
in de Open Haard. Nog voordat de competitie halfweg is
zijn er al 34 partijen gespeeld van de 66. De opkomst is
goed, de (late) afzeggingen zijn te verwaarlozen, maar
OP GOED GELUK Nr.214
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De echte test moet nog wel komen, want het zal helaas
wel gaan leiden tot een aantal vrije maandagen voor een
aantal spelers, omdat die nu al 7 van de 11 partijen
hebben gespeeld. Misschien nog een ideetje om deze
schakers op een andere manier , door bijvoorbeeld een
rapditoernooitje in de hal tussen ‘uit’gespeelde B
Groepers te organiseren? Wordt vervolgd!

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Misschien dat uit de middenmoot met 50%-ers er ook
nog iemand aangaat sluiten; van Walsum, Berendsen,
Mulder?
Onderaan zal groepsleider/ondergetekende (MP) nog
moeite moeten gaan doen om zowel het aantal partijen
te halen als de degradatie te ontlopen. Jan Buis, Hans
Blokland, Henk Stam en Aad van de Haak zijn op het
moment de andere gegadigden, maar er is nog veel
mogelijk. Waarschijnlijk zal bij een volgende OGG er
meer duidelijkheid zijn, maar hierbij de oproep, kom
eens kijken bij de B-groep, er wordt best leuk geschaakt!

Dan even de tussenstand: Jan Sluiter (winst tegen
Robert Casteleijn) en Diederick Casteleijn (iets
makkelijker programma tot nu toe) voeren de ranglijst
aan met 4 uit 5, op de voet gevolgd door broer Robert
Casteleijn en good-old Jusuf Elezovic. Deze groep zal
naar ik verwacht ook om de prijzen gaan strijden.
Stand B-groep 22 oktober na ronde 8
1 Jan Sluiter
2 Diederick Casteleijn
3 Robert Casteleijn
4 Jusuf Elezovic
5 Nico van Walsum
6 David Berendsen
7 Jan Buis
8 Evert Mulder
9 Hans Blokland
10 Aad van den Haak
11 Henk Stam
12 Mark Paul

Mark Paul

Pnt Uit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4
5 x
1 ½ 1 1
½
4
5
x ½
½
1
1 1
4
6 0 ½ x 1 1 ½
4
7 ½
0 x
½ ½
1 1 ½
3½ 7 0 ½ 0
x
1 ½ ½
1
3
6 0
½ ½
x 1 ½
½
2½ 7
0
½ 0 0 x ½
1 ½
2
4
½ ½ ½ x
½
2
5 ½
0 ½
x ½
2
6
0
0
½ 0
½ x 1
2
7
0
½ 0
½ ½
0 x
1
3
0
½
½

12

1

½
½
x

Barna voert de lijst nu aan met twee overwinningen
maar zal gezien zijn geringe opkomst niet mee gaan
doen om de prijzen.

C-groep
Dankzij de nieuwe opzet is de C groep veel groter dan
voorheen. Dit betekent ook dat de krachtsverhoudingen
tussen de top en de staart groter zijn. Toch denk ik dat
tot nu toe (op een enkele uitzondering na) de verschillen
in speelsterkte bij de partijen meeviel en dat er een
goede strijd gevoerd kon worden.

Verder zien we een aantal nieuwe namen in de top van
de C groep en wel die van de jeugd spelers Arne Pols,
Wiggert Pols en Meike Riemens. Zij wisselen de
maandag avonden af met competitie en training dus
ieder week die ze niet spelen worden ze nog sterker.

Uiteraard zijn er af en toe partijen snel klaar. Maar
zolang als mensen schaken zullen er blunders
geproduceerd blijven worden. Kijken we naar de
ranglijst dan zien we dat alle spelers die in de eerste
ronde remise speelden het goed doen. Adri van der
Waal en Floris Doolaard deelden toen de punten en
bezetten nu plaats 2 en 3.

Kijken we verder naar beneden dan zien we Ed Singeling
klagen dat hij het verleerd is. Wim de Vries de meeste
partijen van allemaal spelen en nieuwkomer Neyla Rosas
voorlopig nog zonder punten.
Remko Moerkerken

Adri won al zijn vijf andere partijen (onder andere tegen
cracks als Kees Vroegindeweij en herintreder Michiel de
Ruiter). Floris won er ook nog vijf maar verloor er ook
nog één tegen Barna Dudevszky.
OP GOED GELUK Nr.214
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Stand C-groep 22 oktober na
ronde 8
1 Barna Dudevszky
2 Adri van der Waal
3 Floris Doolaard
4 Arne Pols
5 Henk Verver
6 Ed Hermans
7 Aart van der Wal
8 Meike Riemens
9 Frans Goudriaan
10 Michiel de Ruiter
11 Kees Vroegindeweij
12 Eelco Moerman
13 Ries Jansen
14 Eric Hill
15 Lars Rook
16 Leo Koot
17 Wiggert Pols
18 Rinus Burgers
19 Jan van der Ham
20 Arjen Postma
21 Anton Van Der Palen
22 Theo Heukels
23 Peter de Weerd
24 Dick Van Buuren
25 Jan Bus
26 Hugo de Groot
27 Martijn de Jong
28 Jos Visser
29 Arie de Kwant
30 Ed Singeling
31 Koos Petiet
32 Wim de Vries
33 Jos den Boer
34 Remco Pols
35 Andre Schols
36 Magsud Kuhistani
37 Louis van den Broek
38 Neyla Rosas
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Sub
C2
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C2
C2
C2
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C2

RWC
70
69
6
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33

W
2
5
5
2
4
3
4
3
1
2
2
0
0
4
2
2
1
1
1
1
3
3
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0

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

7

V
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
3
2
2
1
1
1
1
3
3
2
4
2
2
4
3
3
5
5
7
0
0
1
1
2
6

Gesp.
2
6
7
4
7
6
6
5
1
3
3
2
2
7
5
6
3
4
3
5
6
7
5
7
4
4
6
5
5
7
7
8
0
0
1
1
2
6

Tot
114,0
300,0
287,5
161,0
279,0
229,5
223,5
178,5
34,0
93,0
89,0
57,0
56,5
178,0
126,5
151,5
75,5
96,5
71,0
112,0
134,0
146,5
103,0
131,0
73,0
72,0
102,0
74,0
65,5
82,0
67,5
33,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gemid.
57,00
50,00
41,07
40,25
39,86
38,25
37,25
35,70
34,00
31,00
29,67
28,50
28,25
25,43
25,30
25,25
25,17
24,13
23,67
22,40
22,33
20,93
20,60
18,71
18,25
18,00
17,00
14,80
13,10
11,71
9,64
4,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

%
100,00
91,67
78,57
75,00
71,43
75,00
75,00
80,00
100,00
66,67
66,67
50,00
50,00
57,14
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
42,86
50,00
50,00
33,33
40,00
30,00
28,57
21,43
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Hans van Nieuwenhuizen voldoet aan beide
voorwaarden en is dus zomerkampioen.
De andere podiumplaatsen zijn voor de nr. 2 Adri van
der Waal en de nrs 3 Bert ten Wolde en Jan Buis die
exact gelijk eindigden.

Hans van Nieuwenhuizen Zomerkampioen 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Peter Glissenaar
Frans Goudriaan
Jan Bus
Gerard Kool
Diederick Casteleijn
Robert Casteleijn
Jan Sluiter
Hans v.Nieuwenhuizen
Rick Verhoog
Pieter Sturm
Gosse Romkes
Hans Blokland
Adri van der Waal
Henk Greevenbosch
Andre Schols
Jusuf Elezovic
David Berendsen
Remko Moerkerken
Bert Ten Wolde
Jan Buis
Eduard Hoogenboom
Meike Riemens
Willem Mulder
Michiel de Ruiter
Nico van Walsum
Floris Doolaard
Eric Hill
Roeland ter Hoeve
Aad van den Haak
Wiggert Pols
Arne Pols
Henk Verver
Cees Vroegindeweij
Theo Heukels
Arjen Postma
Koos Petiet
Nihad
Jeroen Knikman
Henk Stam
Lars Rook
Martijn de Jong
Dick van Buuren
Jesse Riemens
Neyla Rosas
Ed Singeling
Arie de Kwant
Harm Brandwijk

prt
3
1
1
4
6
5
6
19
10
9
6
3
26
13
9
11
11
12
20
20
26
13
30
15
21
28
17
6
3
15
11
26
10
5
15
33
3
3
3
15
7
18
5
7
5
2
1

pnt
3
1
1
3½
5
4
4½
13½
7
6
4
2
16½
8
5½
6½
6½
7
11½
11½
14
7
16
8
11
14
8½
3
1½
7
5
10½
4
2
5½
11
1
1
1
4½
2
3½
½
0
0
0
0

%
100,00
100,00
100,00
87,50
83,33
80,00
75,00
71,05
70,00
66,67
66,67
66,67
63,46
61,54
61,11
59,09
59,09
58,33
57,50
57,50
53,85
53,85
53,33
53,33
52,38
50,00
50,00
50,00
50,00
46,67
45,45
40,38
40,00
40,00
36,67
33,33
33,33
33,33
33,33
30,00
28,57
19,44
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Van de externe wedstrijdleider
De externe competitie is inmiddels in volle gang en
sommige Krimpense teams hebben alweer twee
wedstrijden achter de rug. Hoog tijd voor een
vooruitblik.
Krimpen 1 – KNSB 3F De opdracht voor ons eerste team
is helder: zorgen dat ze in de KNSB-competitie mogen
blijven spelen. Een kampioenschap leek op voorhand al
een onhaalbare doelstelling en na twee beschamende
nederlagen in de eerste twee rondes, kunnen we het
erover eens zijn dat handhaving toch wel het hoogste is
wat we mogen verwachten. Dat zou nog best eens lastig
genoeg kunnen worden. Wie weet breken er spoedig
betere tijden aan voor ons eerste.
Krimpen 2 – RSB 1B Al jaren bestaat de wens om het gat
tussen Krimpen 1 en de rest wat te verkleinen. En als we
dat niet met een degradatie van Krimpen 1 willen
bewerkstelligen, dan zal het met een promotie van
Krimpen 2 moeten. Het tweede heeft dit seizoen een
uitgebalanceerde selectie met veel ervaring, maar
helaas spelen ze niet alleen in een poule. Met andere
woorden: de concurrentie is hevig. Ze zijn in elk geval
goed gestart met een overwinning in de eerste ronde.
Eens kijken waar het schip strandt.
Krimpen 3 – RSB 2A Krimpen 3 degradeerde vorig jaar en
heeft nu een drastische verjongingskuur ondergaan. Het
doel van deze metamorfose is om weer terug te keren
naar de eerste klasse. Twee (nipt) gewonnen
wedstrijden tot nu toe brengen deze doelstelling al een
stuk dichterbij, maar de grootste concurrenten treffen
ze pas later in het seizoen.
Krimpen 4 – RSB 2B Ook het vierde speelt in de tweede
klasse. En hopelijk blijft dat zo. Niet degraderen luidt de
opdracht, die waarschijnlijk niet eenvoudig zal blijken te
zijn. De poule is namelijk erg sterk. Dat bleek wel in de
eerste wedstrijd, die kansloos verloren ging. De
broodnodige punten zullen moeten worden gehaald
tegen de directe concurrenten in de degradatiestrijd.
Het zal spannend worden.
Krimpen 5 – RSB 3C Krimpen 5 speelt in de derde klasse
en de verwachting is dat dit zo zal blijven. In
tegenstelling tot een eerder bericht van de geachte
teamleider van het vijfde, heb ik hem geenszins de
opdracht gegeven om kampioen te worden.

De zomerkampioen moet minimaal 50% (=17) van het
totaal aantal gespeelde partijen (33) hebben gespeeld
en het hoogste scoringspercentage hebben behaald.
OP GOED GELUK Nr.214
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Dat zou niet realistisch zijn, zeker niet na de (nipte)
nederlaag in de eerste ronde. Gewoon lekker
doorschaken, dan komen de punten vanzelf.
Krimpen Viertal Het viertal moet dit seizoen een
kweekvijver zijn voor onze jongste talenten, om ervaring
op te doen met competitieschaak.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Daarnaast spartelen in die vijver nog wat oudere rotten
rond. De eerste wedstrijd eindigde in een prima
overwinning en dat doet ons allen hopen op een
topklassering aan het eind van de rit.
Jason Zondag Externe wedstrijdleider

Teamprogramma en resultaten
In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten en bij de nog niet gespeelde partijen een T of een U.
Deze letters geven aan of het resp. om een thuis-of uitwedstrijd betreft.In de vierde kolom staat onder MP het
cumulatieve aantal wedstrijdpunten

Krimpen 1 KNSB 3F
datum
za 15 sep
za 6 okt
za 3 nov
za 24 nov
za 15 dec
za 16 feb
za 9 mrt
za 6 apr
za 20 apr

BP
2
1½
T
U
U
T
U
T
U

MP tegenstander
0 Promotie
0 Oegstgeest'80
Rijswijk
Goes
De Drie Torens
Shah Mata
S. Landau Axel
HWP Sas van Gent 3
De Pion 2

Krimpen 3 RSB 2A
datum
ma 24 sep
ma 15 okt
ma 12 nov
ma 10 dec
ma 28 jan
ma 18 feb
wo 20 mrt

BP
4½
4½
U
T
U
T
U

MP tegenstander
2 SO Rotterdam 5
4 RSR Ivoren Toren 5
Erasmus 3
H.I.Ambacht 1
De IJssel 2
Papendr/Albl.dam 1

Krimpen 5 RSB 3C
datum
do
11 okt
ma
5 nov
ma
26 nov
ma
27 jan
ma
11 feb
wo
13 mrt
ma
15 apr

BP
1½
T
U
T
U
U
T

MP tegenstander
0 Hoeksche Waard 1
Dordrecht 4
De Zwarte Pion 2
Sliedrecht 4
't Springende Peert 1
Fianchetto 4
Onesimus 2

Fianchetto 2

OP GOED GELUK Nr.214

Krimpen 2 RSB 1B
datum
ma
8 okt
vr
9 nov
ma
26 nov
ma
7 jan
ma
11 feb
ma
11 mrt
vr
19 apr

BP
5
U
T
U
T
T
U

MP tegenstander
2 De IJssel 1
Zwijndrecht 1
WSV 1
Barendrecht 1
Erasmus 1
Fianchetto 1
IJsselmonde 1

Krimpen 4 RSB 2B
datum
do
4 okt
ma
29 okt
ma
19 nov
vr
21 dec
ma
4 feb
ma
4 mrt
ma
8 apr

BP
1½
U
T
U
T
U
T

MP tegenstander
0 De Pionier 1
De Willige Dame 2
Spijkenisse 3
Overschie 2
CSV 1
De Zwarte Pion 1
WSV 2

Krimpen Viertal RSB Viertallen B
datum
BP MP tegenstander
ma
1 okt
3
2 De Pionier
ma
29 okt
Dordrecht
ma
19 nov
HZP Schiedam
ma
17 dec
Sliedrecht
wo
6 feb
SO Rotterdam
ma
4 mrt
Erasmus
di
9 apr
Ridderkerk
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offerde zijn toren tegen de vrijpion (per saldo dus een
soort kwaliteitsoffer) en ging toen zelf een nieuwe dame
halen over de a-lijn met hulp van zijn koning en loper.
Daar moest Gosse op zijn beurt zijn toren voor geven en
toen was het eindspelletje ineens verloren. Knap
gespeeld door zijn tegenstander, maar analyse moet nog
uitwijzen of Gosse niet toch gewoon ergens de winst
heeft gemist. Einduitslag Krimpen 1 – Promotie 1 2 – 6

Valse start van Krimpen 1
Hoe vaak zal deze titel al wel niet boven een stukje
hebben gestaan, waarin beschreven wordt hoe een
team de seizoensouverture verloor. Ik denk heel vaak.
Excuses voor mijn gebrek aan originaliteit, maar ik zit
nog stuk van de wedstrijd.
In deze eerste match van het nieuwe KNSB seizoen,
thuis tegen Promotie uit Zoetermeer, misten we Peter
Glissenaar en Harold van Dijk. Niet alleen brengen zij
nogal eens wat bordpunten voor ons binnen, ze zijn ook
nog eens teamleider en plaatsvervangend teamleider.
Hun afwezigheid leidde ertoe dat ondergetekende, die
allang blij is dat hij überhaupt als speler deel mag
uitmaken van het eerste, moest optreden als
plaatsvervangend plaatsvervangend teamleider.

Wat een opdoffer.
Jason Zondag
Individuele uitslagen eerste ronde 15 september
Bd

Diederick Casteleijn en Hans van Nieuwenhuizen vielen
in aan de borden 8 en 7. Aanvankelijk leek het bij
Diederick heel goed te gaan. Hij won in de opening
gewoon een stuk (hoe ging dat eigenlijk?) en ik zag niet
waar zwart genoeg compensatie vandaan moest halen.
Hans daarentegen leek juist in moeilijkheden te zijn met
zijn koning in het midden. De kansen keerden echter aan
beide borden volledig. Diederick raakte van slag en zijn
koning kwam in een dodelijke val terecht. Hans nam het
initiatief helemaal over en won netjes in de
koningsaanval. 1-1 voor de invallers; niet slecht. Marcel
Glissenaar en Dick Brus haalden niet onverdienstelijke
remises binnen (Marcel tegen de sterkste tegenstander
aan bord 1). Maar daarmee is het positieve nieuws over
Krimpen wel verteld.

1942 - Promotie 1

2010

2-6

1

Marcel Glissenaar

2073 - Bernard Bannink

2239

½-½

2

Pieter Sturm

2019 - Henk Noordhoek

2075

0-1

3

Rob van Keulen

1962 - Robby Kevlishvili

1953

0-1

4

Dick Brus

2034 - Jan van den Bergh

2029

½-½

5

Gosse Romkes

1926 - Manuel Nepveu

1936

0-1

6

Jason Zondag

1861 - Sipke de Swart

2027

0-1

7

Hans van Nieuwenhuizen

1875 - Nico Peerdeman

1909

1-0

8

Diederick Casteleijn

1783 - Jan Blankespoor

1910

0-1

Oegstgeest 1 - Krimpen 1. Als makke lammeren....
Geen wedstrijd om veel woorden aan vuil te maken en ik
zal dan ook proberen om dat niet doen. Krimpen 1 werd
kansloos afgeslacht in Leiden (!), waar Oegstgeest ’80
blijkbaar de thuiswedstrijden afwerkt. Volgens iedereen
leek Harold aan bord 1 snel te gaan verliezen tegen IM
Fred Slingerland, maar hij was juist de enige die won.
Hoe flikt-ie dat toch steeds? Ik wou dat ik dat trucje ook
kende.
Helemaal aan de andere kant van de lange rij met
borden zat ik. Ik stond op het oog ook heel slecht in de
opening, wat me toch niet vaak overkomt, maar nu
achteraf blijkt dat het best meeviel. Ik kwam helemaal
terug in de partij, maar verknoeide het toch weer in het
eindspel. Mijn schaakvorm is al meer dan een halfjaar op
vakantie. Verder was er nog een snel halfje voor Dick, de
enige die een kansrijke stelling leek te hebben.

Rob van Keulen was vooraf gehuldigd voor zijn 250e
KNSB-partij voor Krimpen, maar veel plezier zal hij er
niet aan hebben beleefd. Hij werd aan bord 3
opgebracht door het 11-jarige (!) talent Robby
Kevlishvili (met klemtoon op lish volgens wedstrijdleider
Moerkerken). Daarnaast verloor Pieter Sturm een
pionneneindspelletje. Ikzelf zat aan bord 6 en speelde
aanvankelijk uitstekend. Maar ik liet me verblinden door
een tactische wending die helemaal niet zo goed bleek
te zijn als ik dacht. Het leverde me een pionnetje op,
maar mijn stukken stonden daarna zo ongelukkig dat ik
het spoor helemaal bijster raakte. Het ging van kwaad
tot erger en ik werd er gaandeweg kansloos afgetikt.

De rest ging als makke lammeren naar de slachtbank.
Bijvoorbeeld Marcel tegen IM Nebojsa Nikolic, het
broertje van GM Predrag. Nebojsa was waarschijnlijk blij
dat hij niet tegenover Henk Greevenbosch zat. Ik heb nu
even geen zin om het op te zoeken in een oude OGG,
maar volgens mij heeft Henk ooit remise gespeeld tegen
hem, volgens Peter zelfs gewonnen. Lees in het NB van
dit artikel wat waar is.
Als allerlaatste was Rob nog bezig en de afloop daarvan
hebben we niet eens afgewacht (de helft van het team
ging alvast naar huis). Dat zal wel remise worden,

Toen speelde alleen Gosse Romkes nog. Voor het team
hoefde hij geen resultaat meer te scoren, maar voor
zichzelf natuurlijk wel. Hij leek ook hele goede kansen te
hebben met een levensgevaarlijke vrijpion.
Gosse offerde zelfs een paard om die pion naar de
overkant te kunnen loodsen. Helaas had zijn
tegenstander toen een hele geniepige manoeuvre . Hij
OP GOED GELUK Nr.214
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dachten we. Maar ook Rob blijkt nog te hebben
verloren, hoe is het mogelijk vanuit zo’n halmastelling?
Het positieve is dat we nu de twee sterkste teams
hebben gehad en dat het in theorie nu makkelijker moet
worden om punten te scoren. Dat is hard nodig, willen
we niet in degradatienood komen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Individuele uitslagen 1e ronde KNSB beker 16 oktober 2012

Bd
1
2
3
4

ASC

2094 - Krimpen KNSB beker

2126

2½-1½

Dinard van der Laan

2260 - FM Harold van Dijk

2331

½-½

Norbert Jansen

2085 - Marcel Glissenaar

2073

½-½

Clement van de Laar

2027 - Peter Glissenaar

2080

1-0

Paul de Vries

2003 - Pieter Sturm

2019

½-½

Jason Zondag
Individuele uitslagen tweede ronde 6 oktober
Oegstgeest'80

Krimpen 2 - De IJssel 1. Een goede start

2082

-

Krimpen 1

2029

6½-1½

1 IM Fred Slingerland

2312

-

Harold van Dijk

2331

0-1

2 IM Nebojsa Nikolic

2334

-

Marcel Glissenaar

2073

1-0

3 Joop Piket

2053

-

Peter Glissenaar

2080

1-0

4 CM Eric van 't Hof

2068

-

Rob van Keulen

1962

1-0

5 Jerry Bey

2023

-

Dick Brus

2034

½-½

6 Evert Leeuwenburgh

1976

-

2019

1-0

7 Jan Hellenberg

1963

-

Pieter Sturm
Hans van
Nieuwenhuizen

1875

1-0

8 Jan-W.van Drunick

1923

-

Jason Zondag

1861

1-0

Voor ons tweede team is de externe competitie goed
begonnen. Het werd een regelmatige overwinning van
5-3, waarbij wij geen moment in gevaar zijn geweest.
Kees Vroegindeweij bracht ons snel op een voorsprong.
Een dame uitval naar h5 met schaak leverde een stuk
op. Alles ging van het bord en de 1-0 was een feit.
Zelf bracht ik de stand op 2-0 door met wit een stukoffer
op g5 te brengen, waarna de stelling voor zwart niet
meer te houden was.Remko Moerkerken speelde geen
gelukkige wedstrijd en werd vakkundig opgerold (2-1).
Rick Verhoog veroverde in het middenspel twee
pionnen. Dat was genoeg voor het volle punt (3-1).

Krimpen in de eerste KNSB bekerronde knock-out
De wedstrijd tegen ASC uit Alphen aan de Rijn zag ik als
een goede gelegenheid voor de dolende Krimpen 1
spelers om de goede vorm weer te vinden. De prestaties
van het eerste team zijn de laatste 2 wedstrijden
namelijk flink onder de maat. Onderweg naar ASC bleek
al dat ik me niet te veel illusies hoefde te maken. Zowel
Peter als Pieter bruisten niet bepaald van de energie en
begonnen al in de auto met het temperen van mijn
verwachtingen. Tja, het dagelijks leven kan vermoeiend
zijn en spelen op een doordeweekse dinsdag ook.

Met nog vier partijen aan de gang stond Henk
Greevenbosch (twee pionnen meer) gewonnen, Jan
Sluiter en Frits van Duin hadden beiden een toren en
ongelijke loper eindspel met een pion meer en Bert ten
Wolde had een gelijke stelling.
Frits speelde vervolgens remise, waarna Henk zijn dame
plus toren eindspel met inmiddels twee pionnen meer
fraai afwikkelde door alle vijandelijke dreigingen op
eeuwig schaak behoedzaam te pareren. Toen hij met
dame en toren zelf kwam binnenvallen won hij de dame
tegen een toren. De stukken konden weer in het doosje
en de overwinning was binnen (4,5-1,5).

Tijdens de wedstrijd kabbelden de partijen van Marcel
en Pieter naar remise. Peter was in de opening de mist
ingegaan en probeerde een pionoffer om er nog iets van
te maken. Zijn tegenstander liet zich niet gek maken en
maakte gebruik van de zwaktes in de stelling van Peter
om zijn voordeel te vergroten en de partij te winnen. In
mijn eigen partij had ik aanvankelijk een prettige stelling
totdat ik op het verkeerde moment een stuk offerde en
prompt verloren stond. In de tijdnoodfase van mijn
tegenstander wist ik het vege lijf te redden maar meer
dan remise zat er nooit in. Aldus strandde het
bekeravontuur al in de 1e ronde

Ook Jan kon zijn eindspel met pluspion niet winnen (52). Bert verknalde zijn stelling in de tijdnoodfase.
Uiteindelijk hield de in Krimpen woonachtige Ad Multem
(wat zoekt die toch in Moordrecht?) toren en twee
pionnen tegen de toren over. Dat was eenvoudig voor
hem te winnen (5-3).
Hans van Nieuwenhuizen, teamleider

Over tijdnood en een ongeschikt veld voor lopers

Na afloop meldde Marcel dat hij even bang was dat ik
die verloren stelling alsnog zou winnen want dan zouden
we ook nog moeten vluggeren om te bepalen welke club
naar de volgende ronde gaat. Kom op mannen,
volgende keer een beetje meer spirit!
Harold van Dijk
OP GOED GELUK Nr.214

Twee fragmenten uit de eerste wedstrijd van Krimpen 2
tegen De IJssel 1.op de volgende pagina
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Wit: Hans van Nieuwenhuizen (Krimpen 2, 1875)
Zwart: Hans Lodeweges (De IJssel 1, 1925)
8 oktober 2012, bord 2

Er hangt nu het een ander. Zwart gaf op.
1-0
Zwart is aan zet.
Wit: Kees Vroegindeweij (Krimpen 2, 1889)
Zwart: Gerard van der Wouden (De IJssel 1, 1727)
8 oktober 2012, bord 8

Zwart staat heel goed en een hele sterke zet was hier 1…
f5-f4 geweest. Hij had echter een klein probleempje,
want er stonden minder dan 2 minuten op zijn klok.
Tijdnood is kenmerkend voor Lodeweges, want ik heb
ook wel eens een partij tegen hem gespeeld, waarin hij
op de seconde af de tijdcontrole haalde. De tijdcontrole
bestaat echter tegenwoordig niet meer. Als je tijd op is,
ben je gewoon af. Toch iets om rekening mee te
houden.
De tijdsdruk verklaart waarschijnlijk de twee blunders
die zwart nu achter elkaar maakt.
1...
Pd7-f6?
2.Dd2xg5+
Kg7-h7?
Na 2...Kg7-h8 3.Dg5xf5 (beter is eerst 3.Td1xd8! Le7xd8
4.Dg5xf5) 3...Td8xd1 is het nog lang niet bekeken.
Hoewel zwart dan nog wel in de problemen was
gebleven met zijn bedenktijd natuurlijk.
3.Dg5xf5+

Kh7-h8

4.Td1xd8
5.Pf3xe5
6.Ph2-g4
7.Df5-h5+

Le7xd8
Tf8-e8
Pf6xg4

OP GOED GELUK Nr.214

Wit is aan zet
Zwart heeft zojuist …g7-g5 gespeeld, wat mogelijk is
vanwege de ongedekte positie van de witte loper op h3.
Kees kan nu en passant slaan en doet dat ook.
1.f5xg6
2.Tf1xf6
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Als wit nu zonder nadenken een pion wint met 3.Tf6xg6,
komt de toren wat eenzaam te staan op g6, terwijl zwart
na de lange rokade zijn koning laat ontsnappen naar de
damevleugel en ruimte genoeg heeft voor een mogelijk
gevaarlijke aanval op de koningsvleugel.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 3 – SO Rotterdam 5, 24 september
Altijd spannend zo’n eerste externe wedstrijd met een
heel nieuw team. Het liep gelukkig net goed af. Dat we
twee invaller moesten regelen omdat Evert en Rick niet
konden was een beetje jammer. Maar we hebben in
Krimpen 4 goede invallers rond lopen. SO Rotterdam
heeft 2 sterkte kopspelers die hun partij allebei wonnen.
Ikzelf was als eerste klaar na een merkwaardig incident.

Gelukkig heeft wit een leuke tussenzet, waarmee hij een
tempo wint en tegelijkertijd de weg vrij maakt voor zijn
dame.
4.Pe2-g1!
Ook heel sterk is 4.Lc1-a3!, vindt de computer.
4...
5.Tf6xg6
6.Dd1-h5!

Ik speelde een vrij slechte opening tegen de Caro-Kann
en zat me al af te vragen hoe ik ooit mijn partij ging
winnen. Dit ging vrij gemakkelijk: ik was even de zaal uit
na mijn twaalfde zet en toen ik terugkwam gaf mijn
tegenstander gelijk op. Theo (Heukels) had hem erop
gewezen dat hij niet in zijn telefoon mocht kijken (het
was belangrijk) tijdens het schaken. De man was
beledigd en vond verder schaken geen optie. SO
Rotterdam heeft een protest hiertegen ingediend, er is
nog geen uitspraak gekomen vanuit de RSB. (Het protest
is intussen afgewezen. ) Zo won ik dus mijn partij vrij
gemakkelijk, niet iets om trots op te zijn overigens.

Db6-d8
Dd8-d7

Lennart speelde tegen Adri Helfrich, rating van 1929.
Deze Helfrich heeft 4 jaar het wereldrecord simultaan
schaken op zijn naam gehad (2001-2005), en is nog
steeds Nederlands recordhouder. Lennart verloor al
vroeg in de opening een kwaliteit en verder tegenspel
werd onschadelijk gemaakt. 1-1.

Met een dubbele aanval op de loper en een gruwelijk
aftrekschaak. Wit wint.

Michel speelde tegen eveneens een goede tegenstander
en kwam met een pion achterstand de opening uit. Hij
had daar wel compensatie voor maar kon daar niet echt
gebruik van maken. Het mondde uit in een
pionneneindspel waarvan ik dacht dat het remise was.
Dat was niet zo en met het bekende ‘driehoekje draaien’
verloor Michel een tempo en daarmee de partij. 2-1.

Opvallend is dat het fragment begint met een ongedekte
witte loper op h3 en eindigt met een onvoldoende
gedekte zwarte loper op hetzelfde veld.
1-0
Jason Zondag

Robert aan bord 3 kwam vrij snel een pion voor in een
opening die zijn tegenstander nogal laconiek speelde.
Robert begon een aanval op de damevleugel en zijn
tegenstander probeerde op de koningsvleugel iets te
forceren. Nadat de tegenstander een kwaliteit had
geofferd zag het erg wat gevaarlijk uit maar dit wist
Robert goed te pareren. 2-2.

Met dank aan Kees voor zijn grote aandeel in de analyse
en beschrijving van dit fragment.

Individuele uitslagen eerste ronde 8 oktober
Krimpen 2

1872 - De IJssel 1

1847

5-3

1

Henk Greevenbosch

1939 - Pim te Lintelo

1925

1-0

2

Hans v. Nieuwenhuizen

1875 - Hans Lodeweges

1925

1-0

3

Rick Verhoog

1798 - Justin Jacobse

1911

1-0

4

Jan Sluiter

1877 - Frank Visser

1877

½-½

5

Remko Moerkerken

1845 - Leon Jacobse

1782

0-1

6

Frits van Duin

1872 - Frank v.d. Pavoordt

1868

½-½

7

Bert ten Wolde

1880 - Ad Multem

1761

0-1

8

Kees Vroegindeweij

1889 - Gerard v.d. Wouden

1727

1-0

Mark speelde aan bord 6 tegen de Caro-Kann een
rustige variant die gunstig uitpakte voor hem. Hij kreeg
een actieve stelling en stond beter maar kon eigenlijk
niet zo veel meer. Het eerste remiseaanbod weigerde
Mark om daarna op het tweede in te gaan. Terechte
remise. 2,5-2,5.
David had aan bord 5 een rustige stelling, hij stond goed,
had meer ruimte en wist daar ook gebruik van te maken.

OP GOED GELUK Nr.214
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In een mum van tijd stonden bijna al zijn stukken actief
in het centrum en naar de koning gericht terwijl de
tegenstander al zijn stukken steeds maar achteruit bleef
zetten. Wij dachten dat David het nog moeilijk zou
krijgen omdat hij nog maar iets van 6 minuten over had,
maar nee hoor: hij wachtte op het foutje en sloeg toen
toe. 3,5-2,5.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

De Pionier 1 - Krimpen 4. Desastreus begin
Krimpen 4 heeft dit seizoen een sterk gewijzigde
samenstelling. Slechts twee spelers uit het vorige team
zijn hierin ingedeeld. Enerzijds om Krimpen 3 een
maximale kans te bieden om weer terug te keren naar
de eerste klasse, anderzijds door de opkomst van
nieuwe spelers, waaronder het jeugdlid Floris Doolaard.
Een voorbeschouwing over de kracht van alle
tegenstanders van Krimpen 4 in klasse 2B van de RSBcompetitie laat al snel zien dat we het moeilijk gaan
krijgen. Dat geldt zeker voor de eerste wedstrijd tegen
De Pionier 1 uit Hellevoetsluis. Dit team is op het
nippertje gedegradeerd, maar beschikt wel over een
aantal sterke spelers, die meer in de eerste klasse
thuishoren. Als de twee kopmannen van Krimpen 4 niet
mee kunnen spelen, ziet het plaatje er al heel slecht uit.
Het kost trouwens de nodige moeite vervangers te
vinden, maar met de jeugdige senioren Martijn de Jong
en Eelco Moerman vertrekken wij naar Hellevoetsluis.

Toen werd het nog spannend want Adri speelde geen
goede partij aan bord 7. Zijn tegenstandster! brak met
haar stukken door het centrum en had een gevaarlijke
vrijpion, Adri stond ook nog eens een piion achter en
verloor terecht. 3,5-3,5.
Toen kwam het aan op Floris die aan bord 8 speelde.
Snel op het laatste moment nog geregeld dat hij in kon
vallen. Hij kreeg een Svesnikov tegen zich, aanvankelijk
zag het er gevaarlijk uit doordat zijn tegenstander twee
sterke lopers had. Dit wist Floris goed te neutraliseren
en wist op het beslissende moment een pion te winnen.
Het leek daarna nog even spannend te worden toen
Floris een vrijpion over het hoofd zag maar hij loste dit
goed op. 4,5-3,5.

De verwachting is dat de clubkampioen van De Pionier
(rating 2086) aan het eerste bord zal spelen. Op mijn
verzoek durft Floris deze uitdaging wel aan. Hij doet het
ook goed, maar het verschil in sterkte komt toch naar
voren in subtiele manoeuvres. Floris verliest een
pionnetje. Later nog een kwaliteit en dan is zijn lot na
een avond strijden toch bezegeld.

Diederick Casteleijn
Individuele uitslagen eerste ronde 24 september
B

Krimpen 3

1751

- SO Rotterdam5

1655

4½-3½

1

Lennart Kraaijenbrink

1807

- Adri Helfrich

1929

0-1

2

Michel van Cappellen

1861

- Wim de Paus

1928

0-1

3

Robert Casteleijn

1828

- Rens Sliedrecht

1671

1-0

4

Diederick Casteleijn

1783

- Jos Holst

1693

1-0

5

David Berendsen

1741

- Jan Timmerhuis

1531

1-0

6

Mark Paul

1773

- Rob Salomons

1517

½-½

7

Adri van der Waal

1673

- D.M.Heymans

1518

0-1

8

Floris Doolaard

1549

- Gunjan vd Neut

1450

1-0

Nico van Walsum aan bord twee speelt een
ongemakkelijke partij. Met een achtergebleven pion op
d6 blijft hij in de verdrukking. Toch weet hij zoetjes aan
zijn positie te verbeteren, de d-pion af te ruilen en vrijer
spel te krijgen. Zodanig dat zijn tegenstander laat in de
avond remise aanbied, wat gelijk geaccepteerd werd.
Het verlies van de gehele wedstrijd was toen al een feit.
Zelf aan het derde bord spelend, kreeg ik een
veelbelovende stelling na een Scandinavische opening.
Toen ik meende toe te kunnen slaan met een offer,
bleek er een ontsnapping in de stelling te zitten en de
rollen werden geheel omgedraaid. Na nog wat spartelen
was mat of verder stukverlies onvermijdelijk.

Krimpen 3 – RSR Ivoren Toren 4½-3½
Zonder verslag
Individuele uitslagen tweede ronde 15 oktober
B Krimpen 3

1800

- RSR Ivoren Toren 5

1621

4½3½

1 Rick Verhoog

1798

- John Ruitenberg

1879

½-½

2 Robert Casteleijn

1828

- Shakir Salih

1583

1-0

3 Diederick Casteleijn

1783

- Leo van Dongen

1728

0-1

4 Lennart Kraaijenbrink

1807

- Mischa v. Vlaardingen

1462

1-0

5 David Berendsen

1741

- Emilian de Kievit

1493

0-1

6 Michel van Cappellen

1861

- Leon Cornelissen

1581

1-0

7 Mark Paul

1773

- Jeffrey Ouwersloot

0

0-1

8 Evert Mulder

1798

- Eran Raviv

0

1-0

OP GOED GELUK Nr.214

Aad van den Haak speelde aan bord 4 een partij, waarbij
zijn koningsstelling ontwricht werd met een geïsoleerde
g-pion. Dat kon op den duur niet goed gaan en Aad
raakte ook een pion kwijt. In het eindspel kwam hij er
niet meer aan te pas.
Jan Buis raakte al vroeg de weg kwijt en verloor een
stuk. Hij hield het nog lang vol, maar toen ook de dames
geruild moesten worden, hield hij het voor gezien.
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De invallers Martijn en Eelco aan de borden 7 en 8
begonnen goed. Maar gaandeweg de partijen kunnen zij
het toch niet redden en verliezen allebei.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Jugar al ajedrez in Numansdorp
Een geweldige speech van onze externe wedstrijdleider,
aangevuld met een behoorlijke dosis druk, zulks speciaal
gericht aan ondergetekende, resulteerde in het opnieuw
leiding geven aan het vijfde team van SV Krimpen. In
gloedvolle bewoordingen roemt hij terecht de prestaties
van dit externe team, dat in het voormalige seizoen een
3e plaats bereikte om vervolgens dit betoog te
beéindigen met de opmerking dat dit jaar K5 kampioen
dient te worden. Ga daar maar aan staan.

Een apart verhaal is de partij van Adri van der Waal aan
bord 6. Hierin worden de dames al vroeg geruild en met
een loperpaar staat Adri er goed voor. Toch verliest hij
een pion. Er komt een eindspel op het bord met toren,
loper en paard en diverse pionnen. Maar de lopers zijn
van ongelijke kleur en dat geeft Adri goede
verdedigingsmogelijkheden. Terwijl alle andere partijen
al klaar zijn, houdt hij stug vol, ook al is het half twaalf.
Bij een gewaagde manoeuvre met zijn paard diep in de
vijandelijke stelling houd ik mijn hart vast of dat paard
het zal overleven. Maar Adri vindt de juiste weg. Met
iets meer tijd op de klok plaatst hij een taktisch (maar
ook reёel) remise-aanbod. Zijn tegenstander kijkt naar
zijn teamleider, die niets te klagen heeft bij een 7-1
overwinning en akkoord geeft, maar toch speelt Adri’s
tegenstander door. Prompt geeft hij zijn paard weg! Dan
is Adri er als de kippen bij om de partij in de paar
minuten die nog resten te winnen. Zonder dat zijn
tegenstander er erg in heeft, weeft hij een matnet en zet
zijn tegenstander pardoes mat.
Dat verheult niet dat we een zware nederlaag hebben
geleden: 6½-1½. Gezien de omstandigheden niet geheel
onverwacht, maar toch een slecht begin van een
competitie waar we alles uit de kast zullen moeten halen
om ons te handhaven.

De heren staan keurig op een rijtje en zien er op hun
paasbest uit. We noemen;
Henk Verver (voor de thuiswedstrijden), Henk Stam,
Arjen Postma, Eric Hill, Eelco Moerman, Eddy Singeling,
Ed Hermans, Martijn de Jong en Dick van Buuren als
reserve en teamleider. Voorwaar, klinkende namen die
toch met enige angst de reis naar Numansdorp
aanvingen.
Numansdorp, zwaar getroffen door de watersnood van
1953, waarbij 56 mensen het leven lieten. We gaan niet
schaken in de omgeving van de haven waar een bronzen
beeldengroep op een sokkel van zwarte steen staat,
waarop de volgende regels te lezen zijn;
… en in alle gewesten wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord
Bron: H. Marsman

Eduard Hoogenboom, teamleider

Waar we wel gingen schaken was een sporthal. Met
behulp van tante Truus van Postma’s auto geraakten wij
enigszins in de buurt. We hadden echter drie
Numansdorpers nodig om op de juiste locatie te
geraken.

Individuele uitslagen eerste ronde 4 oktober
Bd De Pionier 1

1791 - Krimpen 4

1554 6½-1½

1

ErnstJan Pluim Metz

2086 - Floris Doolaard

1549

1-0

2

Ad van der Ree

1795 - Nico van Walsum

1740

½-½

3

Rik Verheij

1820 - Eduard Hoogenboom

1730

1-0

4

Fred van Wieringen

1716 - Aad van den Haak

1593

1-0

5

Jan van Dam

1772 - Jan Buis

1499

1-0

6

Jan van Huizen

1689 - Adri van der Waal

7

Jaap Santifort

8

Frans Troost

1673

0-1

- Martijn de Jong

1302

1-0

01658 - Eelco Moerman

1794

1-0

?
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De rit naar het plaatsje Numansdorp is een gezellig ritje.
Dwars door fraaie landschappen met kolossale
boerderijen, gemoedelijke dorpen en dat alles met een
rijke historie.
Singeling, op de achterbank van en in de koets van
Postma, was stil, zelfs opvallend stil. Singeling in goede
doen slingert meestal snuivend nietszeggende woorden
smeuïg de auto in. De ene anekdote na de andere. Nu
niet, nu had de factor angst voor tegenstander Hoeksche
Waard sluipend zijn intrede gedaan.
Postma doet, zoals altijd, hier nog een schepje bovenop.
Vanavond ook nog in het Spaans. Let op, hij verhaalde
iets over jugar al ajedrez. Ik meende werkelijk hier een
Spaanse Sherry te ontdekken, maar nee, het is gewoon
een potje schaken. Even later sprak hij over raptar en
Ruy Lopez. Heeft ook iets met schaken te maken.
Geweldige man die Postma, hij kan nog schaken ook.
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Krimpen 5, ach we waren niet alleen bevreesd voor het
water, maar ook voor het sterke eerste team van
Hoeksche Waard. We waren gewaarschuwd. We moeten
oppassen om niet in de eerste ronde tegen een forse
zeperd aan te lopen. Hoeksche Waard 1 met een
gemiddelde rating van ruim boven de 1700 Elo-punten.
Ga daar maar aan staan.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
vorderde in een misprijzende blik met opgetrokken
rimpels in het voorhoofd. Heel even later hoorde ik hem
zeggen: “het ging van geen kanten”. 4-2.
Hierna kwam Martijn de Jong aan bord 8, die optisch de
gehele avond goed uit de verf kwam, met een door
blijdschap getekend gezicht naar mij toe en
rapporteerde met een grote grijns: “Dick ik heb
gewonnen!” De stand was 4-3 en een uitslag van 4-4
daagde aan de horizon.
Met een stuk meer tegen de kwaliteit en twee pionnen
sommeerde ik Eelco Moerman vooral door te spelen.
Remise was haalbaar, winst was geboden, echter de
tegenstander van Eelco regisseerde de stelling bekwaam
naar een zetherhaling, waarmee de winst voor Hoeksche
Waard binnen was. 4½ - 3½.

Ter zake.
De wedstrijd begon met een probleempje. De RSB voert
uitvoerige discussies over het afgaan van mobieltjes en
dat met wel of niet een nul te honoreren. Hoeksche
Waard lost dit op geheel eigen wijze zelf op. De mobiele
telefoon van de tegenstander van Ed Hermans ging na
een half uur spelen af (vergeten af te zetten) en de man
nam de oproep aan, voerde ten overstaan van de
complete schaakzaal een kort gesprek, om vervolgens
met forse schreden weer achter het schaakbord plaats
te nemen. Volgens de KNSB norm stonden we
dientengevolge met 0-1 voor, maar nee, niet in
Numansdorp.
De stand van 0-0 kreeg een beter aanzien door het spel
van Ed Hermans aan bord 6. Ed speelde een fraaie
aanvalspartij, wat bekroond werd met een mataanval .
0–1.
Het derde bord werd bemand door Eric Hill en die
speelde goed, hij wist de partij goed in evenwicht te
houden en speelde voortvarend naar een tweede
overwinning. 0-2.

De eerste nederlaag was een feit. Wel mocht Krimpen 5
met deze uitslag in Krimpen terugkomen. Vol goede
moed zien we uit naar 5 november a.s. Krimpen 5 staat
op de rol tegen Dordrecht 4 in de 2e ronde.

Bord 5. Eddy Singeling heeft zich tot het uiterste
verdedigd, echter dit alles mocht niet baten. Kansloos,
hopeloos en moedeloos gooide Eddy de handdoek in de
schaakring. 1-2.

Dick van Buuren
Nou, ik weet niet welke EWL Dick gesproken heeft, maar
ik ben het niet geweest. Ik heb in elk geval geen speech
gehouden, waarin ik in gloedvolle bewoordingen van K5
een kampioenschap heb geëist - Jason Zondag

Bord 4. De stelling van Van Buuren. Een stelling met een
valkuil die veel gemeen had met een granaatkrater uit
de eerste wereldoorlog. Een gatenkaas, waar menig
kaasboer jaloers op zou zijn, ja dat was het. Het best wat
ik kon doen was deze in het licht badende stelling van
ellende rap te vergeten. Van Buuren speelde nog even
door en verloor eveneens kansloos.

Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Het eerste bord met Henk Stam aan het roer verloor
kort hierna. Verdrietig was Henk, bijkans ontroostbaar,
maar hij vermande zich, en bood de teamleider een
alcoholische versnapering aan.

Individuele uitslagen eerste ronde 11 oktober
Hoeksche Waard 1
1641 - Krimpen 5
Gert van Driel
1798 - Henk Stam
W. van Dijk
1820 - Arjen Postma
Johan de Moor
1501 - Eric Hill
Martin in 't Veld
1493 - Dick van Buuren
Rob Bedeaux
1697 - Ed Singeling
Frans op de Beek
1690 - Ed Hermans
Hans Brussaard
1611 - Eelco Moerman
Ries Wiltenburg
1514 - Martijn de Jong

1450
1627
1520
1445
1422
1467
1469
1302
1345

4½-3½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
½ -½
0-1

Stand rond 22.45 uur was 3-2.
Arjen speelde vanavond Jugar al ajedrez in Numansdorp
alsof zijn leven er van af hing. De natuurlijk ogende
blijde blik in zijn ogen wijzigde naarmate de avond
OP GOED GELUK Nr.214
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Een goede start van het viertal

Tweezet

Krimpen - De Pionier: 3 - 1.

Een bijdrage van Jason Zondag aan de Schaaksite

De eerste wedstrijd op 1 oktober was krochtenschaak
van de onderste plank: slecht dus.

Op een verregende of juist iets te zonovergoten dag kan
het voorkomen dat je in een database naar rare dingen
op schaakgebied gaat zitten zoeken. Zo was ik ineens
benieuwd of er wel eens ergens een mat in twee op het
bord
was
gekomen.
Hieronder
mijn
onderzoeksresultaten.

Ik heb de partij van Arne aan bord 1 niet goed gevolgd.
Maar hij heeft denk ik met ere verloren.
Wiggert wist aan bord 2 een volgens mij totaal
remiseeindspel met elk T + 3 pionnen te winnen door als
enige geen fouten te maken.

Ivan Skrypin deed in 2007 mee aan het Oekraïens
kampioenschap voor spelertjes tot 8 jaar (wat wel erg
jong is natuurlijk). Op 12 mei speelde hij het volgende
miniatuurtje:

Mijn overwining was een godswonder.
Ik vergaloppeerde mij in een combinatie en verloor een
stuk. Mijn enige hoop was dat mijn tegenstander geen
duidelijk winstplan had. Ik hield een gesloten stelling
daarom potdicht.
Toen hij de partij in beweging zette maakte hij foutjes en
fouten waardoor de bordjes werden verhangen. Na 69
zetten zette ik hem mat.

Wit: Ivan Skrypin
Zwart: Alexey Glebov
1.f4 e6 2.g4 Dh4#
0-1
Skrypin zal wel geen ezel betekenen in het Oekraïens,
want drie dagen later stootte hij zich aan bijna dezelfde
steen:

Arie deed aan bord 4 wat hij moest doen: winnen van
een veel slechtere tegenstander.
Half tevreden dus, maar blij met de punten.

Wit: Ivan Skrypin
Zwart: Dmitry Kozlenko
1.f3 e5 2.g4 Dh4#
0-1

Peter de Weerd
Individuele uitslagen eerste ronde 1 oktober
Bd

Krimpen viertal

1295

- De Pionier viertal

1225

3-1

1

Arn Pols

1171

- Leo Stelloo

1398

0-1

2

Wiggert Pols

0000

- F.M.W. Wilschut

1274

1-0

3

Peter de Weerd

1335

- Gerard Croonenberg

1284

1-0

4

Arie de Kwant

1378

- Trudy Angeneind

0942

1-0

Ik vermoed dat Ivan sindsdien zijn f-pion maar op f2 laat
staan.
Dit tweede partijtje kwam in 2007 in dezelfde vorm ook
veel dichter bij huis (in Twente) op het bord, tijdens een
ontmoeting tussen Maarten de Vleeschauwer met wit
en Lars Vereggen met zwart.
Twee andere jonge grapjassen speelden het volgende
potje in Stuttgart in 2001, op het Wuerttembergs
kampioenschap voor spelers tot 16 jaar:
Wit: Julian Bissbort
Zwart: Johannes Becker
1.f4 e5 2.g4
½-½

Jason Zondag

OP GOED GELUK Nr.214
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Toernooien en kampioenschappen
Onze internationals in Tabor

FIDE Open Tabor 2012 29 juli - 5 augustus
Nederland werd in 2011 in dit toernooi
vertegenwoordigd door Hans van Nieuwenhuizen.
Gerard Kool liet dat jaar verstek gaan maar was nu weer
van de partij en zorgde dus voor een verdubbeling van
de Nederlandse delegatie.
De belangstelling voor dit toernooi met 125 deelnemers
waaronder een groot aantal titelhouders wordt
natuurlijk enigszins overschaduwd door de Olympische
Spelen in Londen maar ongetwijfeld zal er in elk geval
vanuit Krimpen uitgekeken zijn naar de prestaties van
onze internationals in Tabor.
Podiumplaatsen zijn voor hen niet weggelegd. Gerard
begon met een rating van 2133 op nr. 30 van de ranglijst
en bleef met zijn eindplaats op nr. 47 daarbij toch wel
achter.
Hans startte met 1944 op nr. 65. van de ranglijst en
maakte die plaats waar door op nr. 64 te eindigen.
In de toernooiverwerking is helaas geen TPR berekening
opgenomen.

Open Nederlands Kampioenschap in Dieren
Remko speelde een goed toernooi met een TPR winst
van 130 punten t.o.v. de eigen rating. Jan Sluiter deed
het in de zeskamp minder goed. Hij scoorde weliswaar
50% maar tegen zwakkere tegenstanders en ging dus
met een TPRmin van 30 punten naar huis. Voor Peter de
Weerd was de vierkamp die een zeskamp werd door een
aantal factoren die niet meewerkten niet iets om nog
lang aan terug te denken.
Vorige jaren zorgden Remko en Jan voor een uitstekend
verslag van de sfeer en inhoud van het ONK. Deze goede
gewoonte is voortgezet met het volgende verslag van
Remko:
"Zo de tent schoongemaakt, de slaapzak gewassen en
opgeborgen, de vakantie zit er weer op. Zoals
gebruikelijk (voor de tiende keer) ben ik ook deze zomer
OP GOED GELUK Nr.214
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weer in Dieren geweest alwaar het Open Nederlands
Kampioenschap gehouden wordt.
Een van de leuke dingen van dit toernooi is dat er de
mogelijk is te overnachten op de schaakcamping. De
lokale voetbalvereniging fungeert als gelegenheidscamping met kleedkamer als douchegelegenheid en de
randen om de velden als staanplaatsen. Niet het meest
luxe maar de gezelligheid in de kantine ’s avonds
compenseert dit alles ruimschoots.
Naast mij werd Krimpen dit jaar ook vertegenwoordigd
door Jan Sluiter, hij speelde mee in het zesrondige
toernooi en was helaas na de eerste week weer naar
huis. Tijdens de tweede week nam Peter de Weerd deel
aan de vierkampen (die voor hem ivm het aantal
deelnemers een zeskamp werd) hij reisde echter iedere
dag heen en weer en hem hebben we dus niet op de
camping gezien. Naast meespelende Krimpenaren waren
er ook nog supporterende Krimpenaren. Theo Heukels
kwam langs om dat op een van de dagen een
boekpresentatie was georganiseerd (“Move first think
later“ van Willy Hendriks) die hij graag wilde bijwonen.
Kennelijk was Dieren hem goed bevallen want een week
later kwam hij weer, in gezelschap van Henk Verver (van
wie twee familieleden meespeelde), ditmaal alleen om
bij het schaken te kijken.
Na enkele weken slecht weer deze zomer begon het
mooie weer tegelijker tijd met het toernooi. Dit gaf ons
’s ochtends de mogelijkheid om de partijen voor te
bereiden met een lekker ontbijtje in de zon. Ook de
analyses na de partij werden bij de tent in de zon
gedaan. Dit dan weer terwijl het avondeten werd bereid.
Een van de hoogtepunten op de camping is altijd op de
maandag in de tweede week waarin het
voetbaltoernooi gehouden wordt. Teams van schakers
en de voetbalvereniging nemen het tegen elkaar op op
een half veld. De kans voor de mindere schakers om van
een grootmeester te winnen want ook die willen
meespelen en doen dat vaak minder sterk dan ze
schaken. Zelf moest ik alle wedstrijden afblazen. (dwz ik
verzorgde de tijdwaarneming) en heb dus niet
meegevoetbald. De overige avonden werden gevuld met
snelschaak, klaverjas en andere bord / kaartspellen.

Dan het schaken. Ik kwam dit jaar uit in de reserve groep
A (rating tot 2150) waarin naast mij nog 60 anderen
speelde.
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Het toernooi kende een flinke daling in aantal
deelnemers, een paar jaar terug speelden er nog meer
dan honderd spelers in deze groep.
Voor partijen met uitgebreide analyse verwijs ik naar
afdeling naspeelbaar op onze website.
In de eerste ronde ben ik gewoon van het bord gezet,
mijn tegenstander opende beter zette mij onder druk en
wikkelde af naar en (voor hem) gunstig eindspel.
De tweede ronde werd een eenvoudige overwinning,
mijn tegenstander blokkeerde zijn loper op g7 door f6 te
spelen hierdoor kreeg ik alle tijd om op de damevleugel
pionnetjes te winnen.
In de derde ronde had ik van uit de opening kunnen
winnen (althans die conclusie trokken mijn tegenstander
en ik tijdens de analyse na afloop van de partij.
Computeranalyse is het daar niet helemaal mee eens),
zijn Pg5 slaat nergens op en als ik Pg4 speel ipv h6 is mijn
aanval niet meer te stoppen. Dit doe ik echter niet en sta
nog steeds goed tot ik zonder aanleiding een stuk
weggeef. Ik heb nog doorgespeeld in de hoop mijn
vrijpion aan de overkant te krijgen, maar mijn
tegenstander zet rustig zijn stukken goed en haalt het
punt binnen.
In de vierde ronde speelde ik tegen een uitermate
zwakke tegenstander (gezien zijn rating mag hij twee
groepen lager meedoen en gezien zijn spel hoort hij daar
ook thuis) na 19 zetten stond hij mat.
In ronde 5 speelde ik tegen iemand van wie ik vorig jaar
een lange serie van snelschaakpotjes in de kantine van
de camping had verloren. Dat beloofde weinig goeds, ik
kwam ook slecht te staan (met een dame tegen toren,
stuk en pion), maar gelukkig gaf mijn tegenstander zijn
gevaarlijke vrijpion weg en kon ik remise houden. Ik had
geen idee hoe ik het eindspel met dame tegen toren
loper moest beoordelen en had weinig tijd, misschien
had ik nog op winst moeten spelen.
Ronde 6 gaf mij het gevoel achter de verkeerde kleur te
zitten, met zwart kreeg ik (door zetverwisseling) een
grand-prix tegen, een opening die ik met wit speel. Door
het leuke Pb4 won ik een pion dat werden er 3 na een
offer en een fout het eindspel leek simpel te winnen tot
ik op zet 41 een vol stuk weggeef. Meteen bood mijn
tegenstander remise aan, maar ik had tijd genoeg om de
stelling door te rekenen en zag dat hij m'n pionnen niet
meer kon stoppen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
winst poging ondernemen. Deze poging klopte niet,
maar won wel.
Als hij ipv Txg3 op h4 slaat kan ik het waarschijnlijk nooit
meer winnen (al weer blijkt dat menselijke analyse niet
correspondeert met computeranalyse, slaan op h4 is
nog te winnen echter de tussenzet Ke7 houd remise).
Ronde 8 was een schuifremise, dames en
centrumpionnen werden geruild, stukken werden
ontwikkeld en de vrede werd getekend. Als mijn partij in
de eerste ronde zo was verlopen dan was ik er
waarschijnlijk nog eens goed voor gaan zitten. Maar
inmiddels begon de toernooi vermoeidheid toe te slaan
en bovendien vond ik een remise tegen een op papier
beduidend sterkere speler nog niet zo’n slecht resultaat.
In de negende en laatste ronde had ik het idee dat mijn
tegenstander niets ondernam en toch ging het ergens
mis bij mij. Hij kreeg de kans om de pionnen structuur
op de dame vleugel te verpesten, ruilde vervolgens een
groot deel van de stukken en won ondertussen een pion
op bovengenoemde vleugel waarna hij de partij
gemakkelijk tot winst kon voeren.
Al met al heb ik goed toernooi gespeeld, met een
plusscore tegen gemiddeld sterkere tegenstanders.
Maar het belangrijkste: ik heb een fijne vakantie gehad."
Remko Moerkerken
Naam
Rnd Pnt Rating TPR
Reservegroep A, 60 deelnemers
Remko Moerkerken 9
5
1913
2034
Zesrondig toernooi, 57 deelnemers
Jan Sluiter
6
3
1877
1847
Vierkamp, is een zeskamp met 3 ronden geworden
Peter de Weerd
2
1
1311
nvt

RSB Persoonlijke Kampioenschap
15 t/m 25 augustus 2012

Vorig jaar werd voor het eerst in de geschiedenis het
RSB PK georganiseerd door SV Krimpen. Blijkbaar is dit
geslaagd want ook in 2012 kreeg SV Krimpen de
opdracht de PK te organiseren.
De 62 deelnemers vonden in De Tuyter gedurende 7
speelmiddagen en -avonden een comfortabele
accommodatie.
Groep A had 22 deelnemers, groep B 40.
In de zevende ronde stond ik in de opening onder druk, In de tabel op pagina 21 zijn de resultaten van de
maar die overleefde ik en de partij leek op remise af te Krimpense spelers weergegeven.
stevenen met een eindspel van torens en ongelijke Jason Zondag maakte van dag tot dag een verslag van
lopers. Hierin kon ik echter 2 pionnen buit maken en een het RSB kampioenschap.
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Gosse Romkes beschrijft zijn onbeschrijfelijke verlies in
de tweede ronde:
Alleen voor wie het interesseert! Het rondeverslag
spreekt nog van 'een onspeelbare variant in de Aljechin'.
Maar het was veel erger! Heel veel erger. Wat een
avond zeg. Om alle lidmaatschappen van welke
vereniging dan ook direct op te zeggen. Na 5 zetten, die
ik overigens een keer of vier eerder had gespeeld met
redelijk resultaat, gaf de computer al + 2 of 3 aan. Voor
Leo, de huidige RSB kampioen, in "mijn" Aljechin, terwijl
dat ook zijn lijfopening bleek, een peulenschil. Terwijl
het resultaat dus al na 5 zetten bleek vast te staan, ik
nog denken dat er ergens nog wat tegenspel zat,
ploeterde ik nog tot half elf door. Ik vroeg Leo mij mat te
zetten om zo zwarte vrijdag kracht bij te zetten. Wat een
afgang zeg. Voor straf scheer ik me helemaal kaal, stap
op de fiets voor de derde ronde, weer met zwart en een
kleine verbetering op zak in mijn geliefde Aljechin.

Joost van Ruitenburg, RSB kampioen 2012
Foto: Ab Scheel
De eerste ronde
Groep A
De Krimpense eer wordt in de hoogste groep hoog
gehouden door drie deelnemers. Hans van
Nieuwenhuizen moest aan bord 1 opboksen tegen
ratingfavoriet Joost van Ruitenburg, die we ook nog wel
een beetje Krimpenaar mogen noemen. Joost
overmeesterde vakkundig de damevleugel en dwong
onze voorzitter tot opgave. Pieter Sturm heeft zich
blijkbaar op het laatste moment nog aangemeld en dat
is verheugend. Pieter won, niet eenvoudig, aan bord 3
van Gerrit Markus. “Ik moest zelfs nog een paar sterke
zetten spelen op het eind”, aldus Pieter na afloop. Gosse
Romkes had het ook niet zo makkelijk na de opening,
maar hij slaagde er toch in om Ron Melger op de knieën
te krijgen. Hans Ranft is sinds kort geen lid meer bij ons,
maar dat is nog zo pril dat we toch nog even melding
van hem maken. Hij verloor in het eindspel van vaste PKklant Wil Sparreboom (ook al een oud-lid).

Een nieuwsflits van Jason Zondag na de derde ronde.
Hoe vergaat het onze Krimpense PK helden tot nu toe?
Met Pieter Sturm gaat het heel aardig in de A-groep. Hij
won zijn beide witpartijen en speelde remise met zwart.
Al zijn partijen zijn na te spelen via de RSB website. Hij
staat voorlopig een half puntje achter op de tot nu toe
ongenaakbare Joost van Ruitenburg. In ronde 4 speelt
Pieter tegen een ander Krimpenaar, Gosse Romkes, die
zich gisteren goed herstelde van zijn barre nederlaag van
vrijdag. Hij heeft nu 2 uit 3. Hans van Nieuwenhuizen
heeft voorlopig 1 punt en zal erop gebrand zijn dit totaal
maandag te verdubbelen tegen Tjerk Tinga.
In groep B doet Wim Mulder wat er van hem op basis
van zijn rating verwacht mag worden: alles winnen. De
broertjes Pols hebben allebei 2 uit 3 en dat is natuurlijk
fantastisch. We zijn benieuwd wat er gebeurt als ze
tegen Wim moeten spelen (ieder apart natuurlijk). Hans
Blokland is op dreef gekomen na zijn 0 in de eerste
ronde en heeft ook 2 uit 3. Ed Singeling, Arjen Postma en
Eric Hill hebben 1 punt. Floris Doolaard speelt tot nu toe
een teleurstellend toernooi. Na zijn verlies tegen
Wiggert in ronde 1 kwam er nog maar een halfje bij. Ook
Jos Visser heeft pas een remise op zijn naam. Dat is altijd
nog een halfje meer dan Peter de Weerd, die gedeeld
laatste is met nog geen punten.

Groep B
In de tweede groep spelen meer, en vooral ook jongere,
Krimpenaren. Het meest opmerkelijke was toch wel de
dubbele overwinning van de jonge gebroeders Pols.
Wiggert won heel knap van onze eigen Floris Doolaard,
die toch ook met een goede schaakontwikkeling bezig is.
Allebei hadden ze nog een toren in het eindspel, maar
Wiggert had ook nog twee pionnetjes. Dat scheelt. Zijn
broertje Arne won niet minder knap van de ervaren rot
Henk Erkelens uit Waddinxveen.
Bovenaan de ranglijst prijkt de vertrouwde naam van
titelverdediger Wim Mulder, die zich vrij eenvoudig
ontdeed van Rens Hesselmans. Verder was het kommer
en kwel voor Krimpen in groep B, want Ed Singeling,
Hans Blokland, Eric Hill, Jos Visser en Peter de Weerd
verloren allemaal. Arjen Postma hoeft pas in ronde 2
voor het eerst aan de bak.
De tweede ronde
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Eigenlijk is de uiteindelijke RSB-kampioen toch ook nog
wel een beetje van ons. Joost: van harte gefeliciteerd
met de titel! Weliswaar volgens verwachting, maar je
moet het toch nog maar even doen.

In groep A haakte Pieter Sturm voorlopig af in de strijd
om in het spoor van koploper Joost van Ruitenburg te
blijven. Hij moest aan bord 2 zijn meerdere erkennen in
Henk-Jan Evengroen. Maar Gosse Romkes deed een
geslaagde poging om zich juist weer volop in die strijd te
mengen. Hij won knap met zwart van Henk-Jan’s vader
Jan en is nu de hoogst geklasseerde Krimpenaar met 3,5
uit 5. Onderin het veld verdubbelde Hans van
Nieuwenhuizen zijn score door te winnen van Ron
Melger. Is de eindsprint ingezet?

Groep B
In groep B had “onze” Hans Blokland voorafgaand aan
de laatste ronde een goede kans op de eerste prijs. Het
enige wat hij hoefde te doen was winnen van Tuvshin
Boldoo. Maar Hans vertelde na afloop dat hij tevreden
was met plek 2 en vond dat Tuvshin de eerste prijs
verdiende. Dus bood Hans na een paar zetten remise
aan en was de titel voor zijn tegenstander. Hans werd zo
gedeeld tweede. Een halfje verderop vinden we Wim
Mulder, van wie ik eigenlijk toch wel verwacht had dat
hij zijn titel succesvol zou verdedigen. Maar vooral zijn
nederlaag tegen Tuvshin in de voorlaatste ronde
verhinderde dat. Dan komt er een hele tijd niets uit
Krimpen, totdat Eric Hill ineens opduikt met 3,5 uit 7,
hetzelfde eindtotaal als Floris Doolaard heeft. Floris
startte heel slecht, maar herstelde zich aardig. Jos
Visser, Peter de Weerd, Eddy Singeling en Arjen Postma
bleven beneden de 50%. En mijn laatste woord is voor
de broertjes Arne en Wiggert Pols: hopelijk smaakt dit
naar meer en zullen we jullie nog veel vaker op dit soort
toernooien terugzien!

Groep B
In groep B pakte Wim Mulder de draad weer op na zijn
verrassende nederlaag tegen Ab Scheel in de vorige
ronde. Wim won nu van Leo van der Haven. Hans
Blokland mocht deze keer tegen Ab aantreden en wist
wel te winnen. Hans draait goed mee bovenin, met 4 uit
5. Net als Wim. De broertjes Pols lijken een beetje over
hun top heen dit toernooi, want ze verloren allebei al
twee keer op rij. Dat is jammer, maar ze zullen er vast
veel van leren. Ze staan nu in de tweede helft van de
ranglijst en daar vinden we ook de Krimpense namen Ed
Singeling, Eric Hill, Arjen Postma, Floris Doolaard, Jos
Visser en Peter de Weerd terug.

Van het arbiterfront geen nieuws. Bijna wel.
Eén van de deelnemers (ik noem geen naam) vertelde
me na afloop van z’n partij het geluk te hebben gehad
dat z’n telefoon stil was gebleven. Hij was vergeten hem
uit te zetten.
Toch maar weer even telefoons uit zetten bij de laatste
twee ronden. Telefoonnullen doen het toernooi geen
goed.

Nog twee rondjes te gaan!
Gosse zou nog RSB-kampioen kunnen worden en
misschien Pieter ook nog wel, al lijkt zijn kans wel erg
klein geworden. In groep B heeft Krimpen goede
vooruitzichten op een kampioenschap voor Wim of
Hans, maar dan moeten ze nog wel even Tuvshin Boldoo
inhalen.
De kruitdampen zijn opgetrokken. Tijd voor een
terugblik vanuit Krimpens perspectief.

De resultaten van de 13 Krimpense deelnemers
Groep

Groep A
Gosse Romkes deed tot het laatst mee om de prijzen. Als
het balletje in de zinderende tijdnoodfase van zijn
laatste partij tegen Joost van Ruitenburg de andere kant
op was gevallen, dan was hij met Joost gedeeld tweede
geworden, achter Leo Kranenburg. Zoals het nu ging
eindigde Gosse op de (ongedeelde) vierde plaats met 4,5
uit 7. Toch ook een hele goede prestatie. Een half puntje
minder haalde Pieter Sturm. Maar een plusscore, zowel
voor het aantal behaalde punten als voor de TPR, kan
nooit heel verkeerd zijn. Hans van Nieuwenhuizen stond
eerst op 1 uit 4, maar herstelde zich prima in de tweede
helft van het toernooi. Hij finishte keurig op 50%, 3,5 uit
7 dus.
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Nr Rating

TPR

A

Gosse Romkes

4.5

4

1926

2063

A

Pieter Sturm

4.0

6

2019

2052

A

Hans van Nieuwenhuizen

3.5

12

1875

1876

B

Hans Blokland

5.5

3

1633

1674

B

Wim Mulder

5.0

5

1846

1789

B

Eric Hill

3.5

20

1445

1540

B

Floris Doolaard

3.5

22

1549

1445

B

Jos Visser

3.0

27

1476

1465

B

Peter de Weerd

3.0

28

1335

1345

B

Arne Pols

2.5

29

1171

1464

B

Ed Singeling

2.5

32

1467

1478

B

Wiggert Pols

2.0

34

1090

1541

B

Arjen Postma

2.0

36

1520

1339
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In tegenstelling tot de A-groep was Krimpen in de top
van de B-groep goed vertegenwoordigd.
De B-1 winnaar was Jasper Martin Focks met 6 punten.
Krimpenaren Jusuf Elezovic en Robert Casteleijn werden
met 5,5 punt gedeelde tweede. Tushin Boldee won de
ratingprijs
In B-2 eindigden 5(!) spelers met 5 punten op de
gedeelde eerste plaats. Dit waren Steyn de Lange,Nick
Groeneweg, Steven de Wilde, Gijs van Dongen en Floris
Doolaard. De ratingprijs was voor Mart-Jan Luteyn
De B-3 winnaar was Michael van Voorden met eveneens
5 punten. Villa Siu werd tweede en de gedeelde derde
plaats was voor Liam Vrolijk en Ricky Schaap.
Bijna onmogelijk maar toch waar. De B-3 ratingprijs
kwam in handen van 3 deelnemers met exact gelijke
ratingwinst: Meike Riemens, Simon Groenendijk en Sam
van Dongen

Het 36e IJsseltoernooi
Was er in het verslag van het vorige toernooi al sprake
van een achterblijvende aanmelding die pas enkele
dagen voor het toernooi werd doorbroken, dit jaar was
dit verschijnsel in nog sterkere mate aanwezig. De
organisatie heeft enkele spannende dagen doorleefd
maar kan tenslotte toch op een geslaagd
schaakgebeuren terugzien en hoopt de deelnemers een
pleizerige schaakdag te hebben bezorgd.
Het 36e IJsseltoernooi bevatte, in tegenstelling tot de
voorafgaande 35 jaar, geen apart onderdeel voor de
jeugd. De afnemende belangstelling van met name de
oudere jeugd leidde onder meer tot dit besluit wat zoals
verwacht niet leidde tot afwezigheid van jonge schakers.
De zeskamp was vervanging door de B-groep die,
uitsluitend voor de prijsbepaling, op ratingvolgorde in
drie groepen van gelijke grootte werd verdeeld
waardoor ook de minder sterke schakers een kans op
een prijs kregen. De verwachting dat met name de jeugd
van de voordelen van deze indeling zou profiteren werd
duidelijk waargemaakt.

Na de prijsuitreiking volgde de verloting van de
fruitmand. Oudgediende Cees Troost uit Schiedam bleek
het winnende lot nummer 603 te bezitten.

Bij de opening werden allereerst de deelnemers als
meest belangrijke figuren van deze dag verwelkomd.
Ook de aanwezigheid van wethouder Blankenberg werd
zeer gewaardeerd. Na zijn toepraak overhandigde de
wethouder de door de gemeente ter beschikking
gestelde beker die later aan de winnaar van de A/groep
zou worden uitgereikt.
Henkr Greevenbosch, leider van de A-groep bracht
enkele reglementaire zaken naar voren waarna het
toernooi kort na elf uur van start ging.
De B-groep werd geleid door Remko Moerkerken.
Er waren 26 deelnemers in de A-groep waaronder 4
Krimpenaren en 54 in de B-groep met niet minder dan
11 Krimpenaren.
Hun namen zijn in de eindstandtabellen vet gedrukt.
Beide groepen speelden 7 ronden Zwitsers

Toernooiwinnaar Namig Gulijev met 6½ uit 7 en rating 2536
Foto: Ab Scheel

Winnaar van de hoofdgroep werd niet geheel
onverwacht de uit Azerbeidszjan afkomstige en in
Frankrijk wonende grootmeester Namig Gulijev(2536)
die met 6,5 punt de nr. 2, Ekrem Cekro een vol punt
voorbleef.
De gedeelde derde plaats was voor Nicola Capone en
Johan Quist die beiden 5 punten haalden. De ratingprijs
ging naar Mark Vermeer met een plusrating van 249

Zit of staat hier de winnaar van het 50e IJsseltoernooi in 2026?
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De eindstand van de hoofdgroep
Nr Naam

Score Rating TPR

1

GM Guliyev, Namig

6.5

2536

2682

2

IM Cekro, Ekrem

5.5

2393

2421

3

Capone, Nicola

5.0

2126

2274

4

FM Quist, Johan

5.0

2310

2330

5

Keessen, Aldert-Jan

4.5

2219

2236

6

Nijs, Nils

4.5

2287

2246

7

Den Boer, Lennard

4.5

1995

2163

8

Zevenhuizen, Daniel

4.0

1851

2099

9

FM Wantiez, Fabrice

4.0

2337

2166

10 Verhoog, Rick

4.0

1798

2026

11 Torczynski, Peter

4.0

2083

1939

12 Algera, Simon

3.5

2085

2086

13 Vermeer, Mark

3.5

1812

2061

14 Holwijn, Melvin

3.5

2018

1967

15 Romkes, Gosse

3.0

1926

2069

16 Vrolijk, Olivier

3.0

1898

1898

17 Eijgelaar, Jeroen

3.0

1900

1986

18 Gerritse, Youri

3.0

2021

1838

19 Sturm, Pieter

2.5

2129

1874

20 Tinga, Tjerk

2.5

1909

1908

21 Kat, Rudolf

2.5

1911

1892

15 Brokaar, Joey

4.5

1746

1632

16 Berendsen, David

4.5

1741

1632

17 Siu, Villa

4.5

1289

1668

18 Everaars, Han

4.0

1723

1543

19 Vrolijk, Liam

4.0

1207

1586

20 Van Kanten, Brian

4.0

1659

1527

21 De Kievit, Emilian

4.0

1493

1567

22 Schaap, Ricky

4.0

1432

1668

23 Oosterbaan, Tristan

3.5

1562

1523

24 Tillemans, Marcel

3.5

1776

1594

25 Slotboom, Teus Sr.

3.5

1477

1501

26 Laan, Harry

3.5

1466

1344

27 Luteyn, Mart Jan

3.5

1456

1580

28 Ehrhardt, Matthias

3.5

1810

1577

29 Riemens, Meike

3.5

1099

1449

30 Groenendijk, Simon

3.5

840

1190

31 De Jonge, Piet

3.5

1648

1486

32 Van Bruxvoort, Xadya

3.5

1402

1530

33 Van Dongen, Sam

3.5

908

1258

34 Simon, Ralph

3.0

1699

1439

35 Nguyen, Kevin

3.0

1544

1289

36 Michel, Joop

3.0

1484

1462

37 Van Elburg, Jan

3.0

1684

1382

3.0

1527

1278

22 Dekker, Paul

2.5

1878

1906

38 Taapken, Dominique

23 Beijen, Mark

2.0

1865

1813

39 Petiet, Koos

3.0

1050

1306

24 Rosinga, Friso

2.0

2000

1838

40 Van Roon, Rick

3.0

1090

1314

25 Kraaijenbrink, Lennart

2.0

1807

1807

41 Pietersma, Douwe

2.5

1589

1507

26 Tryba, Andrzej

1.0

2000

1661

42 Schraa, Ger

2.5

1390

1485

43 Sijabat, Evi

2.5

1441

1285

44 Brokaar, Jaap

2.0

1539

1210

45 Wetering, Paul

2.0

1300

1182

46 Troost, Cees

2.0

1717

1268

De eindstand van de B-groep
Nr Naam

Score Rating TPR

47 Postma, Arjen

2.0

1520

1213

1

Jaspers Focks, Martin

6.0

1610

1926

48 Rook, Lars

2.0

1043

1233

2

Elezovic, Jusuf

5.5

1756

1785

49 Singeling, Ed

2.0

1467

1203

3

Casteleijn, Robert

5.5

1828

1889

50 Kalkman, Lorena

2.0

925

1082

4

Boldoo, Tuvshin

5.0

1666

1778

51 Hesselmans, Rens

2.0

1510

1162

5

Van der Voorden, Michael

5.0

1282

1785

52 Van Buuren, Dick

1.5

1422

1315

6

De Lange, Steyn

5.0

1557

1812

53 De Kwant, Arie

1.0

1378

1172

7

Groeneweg, Nick

5.0

1599

1721

54 Melchers, Bert-Jan

0.5

1307

998

8

De Wilde, Steven

5.0

1517

1847

9

Van Dongen, Gijs

5.0

1561

1686

10 Doolaard, Floris

5.0

1549

1743

11 Den Boer, Karel

5.0

1655

1660

12 De Ruijter, Klaas

4.5

1707

1643

13 Westerman, Ben

4.5

1747

1594

14 Mulder, Wim

4.5

1846

1672
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Hij wijkt van de 50% regel in positieve zin af want hij
stond op 105 punten uit 209 partijen en zijn remise
tegen Promotie is voldoende om boven de 50% te
blijven, al is het dan met het kleinst mogelijke verschil.

Schaak(club)varia
Rob van Keulen: 250 KNSB wedstrijden
in Krimpen 1
Rob werd in 1982 lid en speelde op 18 september zijn
eerste KNSB wedstrijd tegen Charlois/Europoort 2 in
klasse 2D. Hij startte zijn KNSB carrière met winst en
kwam in dat seizoen op 4,5 punt uit 9 wedstrijden. Dat
bleek een zeer constante factor want met bijna 250
partijen staat hij nog op 50% na ook in het laatste
seizoen 2011/2012 de voorspelbare 4,5 uit 9 te hebben
gehaald. De wedstrijd van vandaag tegen Promotie is de
derde keer dat de teams elkaar ontmoeten.
De eerste keer op 20 april 1996 toonden wij ons een
slechte gast, we beroofden Promotie 2 van 5 punten.
Rob was zo aardig het punt met Mildo van Staden te
delen.Negen jaar later ontvingen wij Promotie in
Krimpen en als gastheer waren wij meer
tegemoetkomend maar nog steeds inhalig door met 4½ 3½ te winnen.
Rob betoonde zich nog aardiger, hij gunde Igor Coene de
winst. Nog meer dan anders heeft Rob er nu voor
gevochten het volle punt binnen te halen en daarmee
tegen Promotie in totaal de 50% te boeken en zijn totale
score met 125½ uit 250 naar de procentuele 50+ te laten
stijgen. Helaas haalde een misgreep in het eindspel een
streep door de rekening., Rob verloor niet alleen zijn
partij maar ook de 50% score. Het hele team leefde met
hem mee en kon met een 2-6 nederlaag helaas weinig
opbeurende woorden naar voen brengen.

Afscheid Jeroen van der Graaf
Jeroen van der Graaf moest vanwege tijdsgebrek een
jaar geleden na zes jaar zijn functie als jeugdleider
neerleggen.
Daarna kwam hij nog af en toe even bij de jeugd kijken
maar zijn vertrek naar het buitenland maakt ook dit niet
meer mogelijk.

Met zijn 250 KNSB wedstrijden is Rob nog geen KNSBwedstrijden-kampioen. Die titel is vast in handen van
Marcel Glissenaar. Hij noteerde op 9 oktober 2011 in en
tegen Souburg zijn 250e KNSB wedstrijd . 50% score is
toch wel een ijzersterk gegeven. Marcel heeft uit zijn
265 wedstrijden 132,5 punt gehaald en bleef vandaag
ook na zijn 266e partij de 50% trouw.
De derde 250-KNSB-wedstrijden-speler laat nog even op
zich wachten. Kanshebber is Peter Glissenaar met 234
wedstrijden. Om de 50% regel te kunnen volgen zou hij
17,5 punt uit 16 wedstrijden moeten halen en dat is zelfs
voor een teamleider een onmogelijke opgave.
Dick Brus staat met 209 wedstrijden onderaan bij de 4
Krimpense 200plussers. Hij is weliswaar de oudste in
clubjaren maar zijn buitenlandse werkzaamheden
hebben hem een aantal jaren verhinderd de
partijenteller in werking te zetten.
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Professionele fotograaf en kersverse jeugdleider Rob
Doolaard overhandigde op 1 oktober Jeroen een
attentie van eigen hand waarop Jeroen in functie is
afgebeeld.
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We noemen geen namen van de tegenstanders, mogen
dat ook niet, we mogen ook geen foto’s maken. Wel zijn
de bewoners van de PI voor ons gelijk aan bijvoorbeeld
tegenstanders van andere schakers in de regio. Zij zijn
deze zaterdagmorgen onze tegenstanders, ze zijn
allemaal casual gekleed, beschikken over een
gevarieerde kennis van Shah en Mat, zijn opgewekt van
aard, spreken beschaafd Nederlands en zijn onberispelijk
correct. Ze hebben er zin in als ook het drietal van SV
Krimpen.
De tijdsbeperking gaf met name in de eindfase van
sommige partijen spannende momenten te zien. Hans
won uiteindelijk al zijn partijen en speelde een keer
remise. Alle spelers lieten zich het verlies met ruime
mate aan onverstoorbaarheid welgevallen. Alsof het
bijna iets vanzelfsprekend was. We nemen kort even de
partijen door.

SHAH en MAT in PI
Het woord Schaakmat komt uit Perzië, nu het moderne
Iran. Het bestaat uit de woorden Sjah en Mat, wat
zoveel betekent als de “koning is dood”. Vooral in de
middeleeuwen is het schaken in Europa ingeburgerd, via
monniken kwam het in de “beschaafde” wereld terecht.
Schaken is een van de meest gecompliceerde
bordspelen die er zijn. Over schaken wordt wel gezegd
dat iedereen het in een middagje kan leren, maar
niemand oud genoeg wordt om alles te begrijpen. Klinkt
in ieder geval waar. Het gaat om meer dan het leren hoe
de stukken bewegen, om meer dan het toepassen van
de regels. Daarom ook is er over schaken meer
geschreven dan over welk ander spel dan ook. Zo volgt
nu een verslag van schaken in een PI.Ter zake. Shah en
Mat in de PI.

Bord 1 werd bemand door een staffunctionaris van de
PI. Lastig gevallen door allerlei bijkomstige taken
beoordeelde hij niet de juiste voortgang, gaf te snel
materiaal weg en overzag een mataanval.
Bord 2 was na 30 minuten 2 pionnen kwijt, kreeg een
achterstand in de ontwikkeling met een koning in het
centrum. Na het open breken van de stelling kwam de
koning in een matnet terecht.
Bord 3 verloor snel een paard, er volgde heel langzaam
groot overwicht voor de simultaangever.
Bord 4 had zich voorgenomen zijn beschikbare tijd goed
te gebruiken. Na een uur spelen was de stand gelijk,
maar hij liep daarna toch te snel tegen tactische
combinaties aan en verloor veel materiaal.
Bord 5 speelden zeker zo goed als de schaker aan bord
4. Direct na de opening stond bij hem het bord al in
vlammen, hij bezorgde de simultaangever veel
denkwerk, maar die uiteindelijk door secuur spel de
winst naar zich wist te trekken.
Bord 6 speelde als een waardig schaker, hield zich
onderhoudend bezig met zijn buurman, besprak de
voortgang van beide stellingen, maar deze analyserende
discussie met de schaker van bord 7 bracht toch ook niet
het gewenste resultaat. Hij verloor ook snel teveel
materiaal.
Bord 8 speelde een prima partij. Toen het belangrijk
werd om rustig en stabiel te blijven spelen, ging hij a’
tempo, zeg maar bijna agressief spelen. Dit viel direct
verkeerd, hij verloor een toren en gooide de handdoek
in de ring. Hij was de speler met de meest verbruikte
tijd.
Bord 9 kreeg na 1.d4,d5;2.c4,pc6;3.pf3,dxc4 een
gambietpion welke hij wilde vasthouden. Dit ging ten
koste van z’n ontwikkeling. Wit zette een geweldige druk
op, maar zwart bleef met z’n koning in het centrum. Na
een geforceerde opening van de e-lijn, verloor wit de
kwaliteit, waarna een aantal zetten werd besloten tot

Als de mezen zich zo langzamerhand gaan opmaken voor
hun winterslaap in de alom bekende nestkastjes, maken
een drietal Krimpense schakers zich op voor een
kloksimultaan in de Krimpense PI.
In alle vroegte van zaterdagmorgen 29 september 2012
wendde dit drietal zich richting PI “De IJssel” in Krimpen
aan den IJssel en maakte zich gereed voor een bijzonder
schaakgebeuren. Een kloksimultaan tegen 13 bewoners
van de PI in Krimpen aan den IJssel met Hans van
Nieuwenhuizen als simultaan aangever, Aart van der
Wal als regisseur van de standen en uitslagen en Dick
van Buuren als organisator en schrijver van dit verslag.
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remise. Het gezicht van de zwartspeler, toch al getekend
door blijdschap, kreeg een nog grotere vorm van
vreugde.
Bord 10 speelde redelijke zetten, waardoor ze ook
weinig weg gaf. Leuk gespeeld, maar toch verloren.
Bord 11 verloor snel een stuk door een vorkje. Nadat wit
zich had los geworsteld onder de zwarte druk, ging het
materiaalvoordeel zwaar wegen.
Bord 12. Een rustige partij, waarbij het evenwicht niet
snel verbroken werd. Kleine, subtiele misstapjes wat
uiteindelijk het verliezen dichterbij bracht.
Bord 13. Na een kleine onnauwkeurigheid van zwart
kreeg wit in het middenspel een gunstige combinatie
waarbij een pion werd gewonnen en nog een tweede en
derde pion. Wit hield druk en zwart kreeg hierdoor geen
tegenkansen ondanks de verwoede poging daartoe. Na
een afruil van een en ander kon wit de druk sterk
vergroten en via een combinatie veel materiaal winnen.
Het eindspel was hierdoor makkelijk uit te spelen. Zwart
speelde tot het gaatje en liet zich sportief mat zetten.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Tot slot.
Gastvrij zijn wij ontvangen door medewerkers van de PI.
De spelers waren unaniem enthousiast over het schaken
met klokken in een simultaan. Het verzoek of wij dit
willen herhalen volgde snel. Het bestuur heeft hier
positief op gereageerd en zal begin 2013 opnieuw
contact opnemen met de PI.
Eenmaal thuis ontwaarde ik een mees in de tuin,
schichtig sprokkelend het broodnodige materiaal voor
de winterslaap. Als de mezen gaan slapen dan gaan de
schakers schaken.
Dick van Buuren

De nieuwe Admiraal de Ruyterschool
Wij, de evenementencommissie en ondergetekende
waren op 14 september 2012 aanwezig op de open dag
van de nieuwe Admiraal de Ruyterschool. Een meer dan
prachtige school, die gebouwd is met een hoog staande
bouwnorm.

Tenslotte stelde ik Hans een aantal vragen.
Heb je je voorbereid?
Ik had mij voorgenomen om het initiatief snel te
verkrijgen, zodat ik vrij snel diverse “makkelijke” borden
zou hebben. Maar vooral ook gezond en overzichtelijk
spelen, zodat je op basis van algemene kennis snel
gezonde (en scherpe) zetten kan vinden.

Overzichtelijk, ruim, aangekleed met frisse kleuren en in
alles naar de tijd van anno nu. Hier werden en worden,
naast het standaard lesprogramma, ook de allereerste
beginselen van het schaakspel bijgebracht aan
bijvoorbeeld Wiggert en Arne Pols met vele anderen.

Hoe heb je het zelf ervaren?
Plezierig. Ik merkte wel dat er ook een nadeel aan een
kloksimultaan zit voor de simultaangever. De
zwartspelers mogen op elk moment een zet uitvoeren,
waardoor de simultaangever moet achterhalen welke
zet gespeeld is. Ik heb weinig rust gehad, maar dat is
voor een periode van 2 uur niet zo erg. Er waren slechts
13 spelers en had daardoor meer tijd en overzicht.
Wat vond je van de tegenstand(ers)
Speltechnisch had ik het niet moeilijk. Er waren al snel
enkele borden direct beslist of er was al zoveel materiaal
gewonnen dat het een kwestie van tijd was. Bord 8 en
bord 9 waren de sterkste.
Tevreden over het resultaat?
Tevreden. Ik probeerde 100% te halen. Uiteindelijk werd
het 12½ uit 13. Ik ben op geen enkel bord echt in gevaar
geweest. Ik moest alleen op enkele borden het spel
zuiver spelen.
Alle spelers lieten zich het verlies met ruime mate aan
onverstoorbaarheid welgevallen. Alsof het bijna iets
vanzelfsprekend was.
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De Admiraal de Ruyterschool, zeg maar de broeikas voor
jeugdige schakers. Schaakvereniging Krimpen aan den
IJssel is trots op de vruchtbare samenwerking die
nauwgezet wordt onderhouden, door bijvoorbeeld, onze
Theo Heukels.
Dick van Buuren.
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“Op Goed Geluk”
Voor de jeugd

gedeelde 1e plaats te eindigen. Het prijzengeld van de
1e t/m de 3e plaats werd daarom door vieren gedeeld.

De ranglijst per 15 oktober
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

spelers
Arne Pols
Wiggert Pols
Harm Brandwijk
Tom de Bruijne
Lara de Bruijne
Meike Riemens
Niels Groeneveld
Rens Bosschaart
Jesse Riemens
Marriët Pols
Jonathan Zandee
Ramin Nieuwenhuis
Christian Spek
Bart Ligthart
Martijn Hummel
Maurits Bregman
Lennart Pols
Jacco Bloemendaal
Arend van Dijke
Baktash Sufi
Jan Maaskant
Johanan Casteleijn

pnt
18,0
19,5
20,5
11,0
10,0
2,0
12,0
12,0
8,5
16,5
13,0
11,0
17,5
11,0
10,0
8,0
9,5
1,0
3,0
4,0
0,0
0,0

prt
21
23
27
16
17
3
17
19
15
34
27
25
36
24
26
25
27
4
15
23
14
0

perc
86%
85%
76%
69%
59%
67%
71%
63%
57%
49%
48%
44%
49%
46%
38%
32%
35%
25%
20%
17%
0%
0%

Marriët en Lennart deden mee in de gecombineerde
FGH-categorie. Zij hadden beiden wisselend succes:
overwinningen werden afgewisseld met verliespartijen
en remises. En zo eindigden beiden in de middenmoot
met respectievelijk 5,5 en 6 punten uit maar liefst 11
ronden. Het was trouwens best lastig om na zoveel
ronden nog steeds geconcentreerd te blijven schaken.
Gelukkig kon er, naast al dat schaken, ook lekker buiten
gespeeld worden. Het was heerlijk weer en het
schoolplein was ruim genoeg.
Zodra een partij afgelopen was, renden de kinderen naar
buiten en bleven spelen, totdat ze weer geroepen
werden voor de volgende ronde.
Al met al een leuke start van een nieuw schaakseizoen!
Marianne Pols

`

Houtman Open Jeugdkampioenschap van Gouda
Afgelopen zaterdag 1 september was de start van de
Jeugd Grand-Prix-cyclus van de RSB: het Open
Jeugdkampioenschap Gouda in de aula van de Goudse
Waarden.
Van onze schaakvereniging deden drie jeugdschakers
mee:
Jonge denkers
Arne speelde in categorie C en was als hoogste
geplaatst. Hij kwam maar langzaam op gang en wist in 3
ronden maar 1 punt te scoren.
Gelukkig liet hij daarna geen punten meer liggen en
haalde in totaal 5 punten uit 7 ronden. Dat was net
genoeg om samen met nog drie andere spelers op een
OP GOED GELUK Nr.214
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Arne Pols wint Jeugd Grand Prix in Leiden.

De Groene Hart Jeugdcup, eerste avond

Zaterdag 22 september vertrokken we met een
volgeladen auto richting Leiden om deel te nemen aan
de eerste Leidse Grand Prix van dit seizoen. Er waren 14
groepen van elk 8 deelnemers, verdeeld over 4 zalen.

Vanavond 28 september hebben Niels, Meike, Arne en
Wiggert meegedaan met de eerste speelavond van De
Groene Hart Jeugdcup. Ze waren ingedeeld in poule 2A.
Ze moesten de eerste ronde tegen De IJssel 1, wat ze
met 4-0 wonnen.

Ramin, ons nieuwe jeugdlid, speelde in groep 11 een
supergoed toernooi. Hij haalde 5,5 punten uit 7 ronden
en verdiende hiermee de eerste plaats. Heel mooi
gedaan!!! Hopelijk heeft hij nu de smaak te pakken en
wil hij nog vaker mee naar toernooien.

De tweede ronde tegen Charlois-Europoort 1 werd
eveneens met 4-0 gewonnen.
De derde en laatste ronde was tegen Klim-op 2, die net
als Krimpen 1 ook de eerste twee ronden met 4-0 had
gewonnen.

Marriët en Lennart speelden beiden in groep 8. Ze
moesten de eerste ronde tegen elkaar en speelden
uiteraard remise (dat doen ze namelijk altijd tegen
elkaar). Ze gingen de volgende drie ronden ook nog
gelijk op, maar daarna wist Marriët meer punten binnen
te halen en werd (met 5 uit 7) tweede in haar groep;
Lennart eindigde in de middenmoot.
In groep 5 en 2 gingen Christian en Harm aanvankelijk
goed van start. Helaas wist Christian later geen punten
meer te scoren en Harm haalde te weinig punten om
een prijs te scoren. Misschien volgende keer weer beter!

Dit zou dus de beslissende ronde gaan worden. Niels,
Meike, Arne en Wiggert gingen er eens goed voor zitten,
maar kwamen alle vier al snel op achterstand in het spel.
Toch wisten Arne en Wiggert hun partij te winnen: 2-2.
Omdat er maar 1 kan promoveren naar poule 1, moest
er barrage gespeeld worden d.m.v. één partijtje
snelschaak.
Helaas werd die verloren, maar het was toch een mooie
avond. Wiggert kreeg pijn aan de wond in zijn buik van
het lachen en dat had met name Niels op zijn geweten.
Die wist maar niet van ophouden .

Arne speelde voor het eerst in groep 1 en dat leek hem
vooraf wel een beetje moeilijk. Maar het ging de eerste
ronden heel goed. Misschien zou er toch wel een prijs in
zitten… En het bleef goed gaan!

Marianne Pols

Uiteindelijk werd hij (met 5,5 uit 7) zelfs eerste en
daarmee de winnaar van dit Grand-Prix!!!

KNSB Jeugdclubkampioenschappen D
in Amersfoort
Na jaren afwezigheid konden we weer eens naar
Amersfoort afreizen om mee te doen aan de landelijke
jeugdclubkampioenschappen waarvoor ons D-team zich
met een wildcard had weten te plaatsen. Zaterdag 29
september meldden we ons even voor half elf in het
sfeervolle gebouw De Drietand wat binnenkort helaas
gesloopt zal worden.
Overigens speelden wij niet daar maar in het
naastgelegen wijkgebouw De Roef.
We vertrokken om 9 uur vanaf De Tuyter met 4 spelers.
“ We”, dat waren Arne, Tom, Jesse en Rens met uw
verslaggever als chauffeur. Vaste invaller Rens was
meegegaan om de nog van z’n operatie herstellende en
door de Groene Hartcup op vrijdagavond vermoeid
geraakte Wiggert gelegenheid tot uitslapen te geven.
Voor aanvang van de tweede ronde sloten hij en z’n
moeder zich aan bij het gezelschap.

Ramin Nieuwenhuis wint in zijn eerste toernooi meteen
een eerste prijs
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Hoog bezoek kregen we later in de middag nog van
niemand minder dan webmaster Henk Verver wat
bijzonder op prijs gesteld werd.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Ikzelf maakte vandaag geen beste beurt door m’n
notitieboekje met aantekeningen tijdens het winkelen te
verliezen zodat ik alle gegevens voor het verslag uit m’n
geheugen heb moeten halen.

De openingsronde voor wat een dag van vallen en
opstaan zou worden was tegen De Toren uit Arnhem.
We verloren met 3-1. Voor het punt zorgde Jesse die
rustig toekeek hoe de tegenstander al z’n stukken in de
omgeving van z’n koning neerzette om daarna toe te
kunnen slaan. Die tegenstander kwam echter van een
koude kermis thuis toen Jesse precies op tijd zelf een
mataanval kon inzetten. Mooi gedaan.

10 november gaan we met frisse moed verder.
Theo Heukels
De resultaten per ronde per speler
KNSB Jeugdclubcompetitie Categorie D 1e dag

Pechvogel van de dag was Arne die het in de tweede
ronde in remisestand nog even moest proberen maar
door een misverstand uiteindelijk nog verloor. Toch
haalden we tegen De Schaakmaat met een 2-2 resultaat
ons eerste matchpunt binnen. Weer was het Jesse die
z’n opponent keurig mat zette terwijl Wiggert voor de
gelijkmaker zorgde.
Tussen de tweede en derde ronde was er genoeg tijd om
even het tegenover gelegen winkelcentrum in te duiken
en meteen wat aankopen te doen voor 3 december
wanneer we ons Sinterklaastoernooi houden. Dus nodig
je schakende vriendjes maar alvast uit, ook daar zijn we
klaar voor.

Rnd 1

De Toren Arnhem

- Krimpen

´3 - 1

1

Geert van Hoorn

- Arne Pols

1-0

2

Willeke Knottnerus

- Tom de Bruijne

0-1

3

Geert Stradmeijer

- Jesse Riemens

1-0

4

Donato Cattani

- Rens Bosschaart

1-0

Rnd 2

Krimpen

- De Schaakmaat

´2 - 2

1

Arne Pols

- Renso Steunenberg

0-1

2

Wiggert Pols

- Gerhard van der Knijff

1-0

3

Tom de Bruijne

- Mick van Randtwijk

0-1

4

Jesse Riemens

- Colin Wouters

1-0

Rnd 3

De derde ronde ging tegen De Pionier uit Helmond. Het
zat Arne weer niet mee toen in een onbewaakt ogenblik
z’n dame van het bord werd geplukt waarna het vechten
tegen de bierkaai was. Nu speelde Tom z’n beste partij
van de dag. Na promotie tot dame speelde hij het met
speels gemak uit. Jesse wist zijn eerdere kunststukjes
helaas niet te herhalen en verloor na torenverlies. Mede
door de eerdere remise van Wiggert ging deze ronde
met de draaglijke cijfers van 2½ - 1½ verloren.

De Pionier

- Krimpen

2½ - 1½

1

Sang Nguyen

- Arne Pols

1-0

2

Laurens Bijlmakers

- Wiggert Pols

½-½

3

Bart van Asperdt

- Tom de Bruijne

0-1

4

Johnfoe Pennings

- Jesse Riemens

1-0

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi
Arne Pols behoort tot de 12 uitgenodigde jeugdtalenten
in dit toernooi dat 8 speeldagen met elk twee rondes
heeft.
De stand na de elfde ronde is bepalend voor de indeling
in de finalepoule A en B.
In Op Goed Geluk nr. 213 van juli werd een foto van alle
spelers en de resultaten van de eerste drie speeldagen
geplaatst.
Intussen is de elfde ronde gespeeld waarna Arne met 4½
punt op nr. 8 eindigde. Een mooie prestatie om met de
laagste rating toch 4 deelnemers in de eindrangschikking
voor te blijven.
De eerste van de 5 rondes in de finalepoule B eindigde
voor Arne minder succesvol, verlies tegen de volgens de
rating maar iets sterkere Vincent Martens

Het team in de derde ronde
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Na de laatste ronde op 1 december zal de volledige
uitslagenlijst in OGG worden opgenomen
.
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Basisscholierentoernooi 2012
Woensdagmiddag 10 oktober is er enthousiast en
sportief geschaakt voor het plezier en natuurlijk ook om
de voor de winnaar van iedere basisschoolgroep
beschikbaar gestelde beker.
Er werden 7 ronden zwitsers op rating gespeeld waarbij
de (fictieve) rating gekoppeld was aan de groep van de
basisschool.
De beste van allemaal was 8e groeper Wiggert Pols die
alle 7 partijen wist te winnen en dus de beker voor
groep 8 ontving. Uit groep 7 had zich geen deelnemer
aangemeld zodat die beker in de kast blijft tot volgend
jaar. De meeste spanning zat in groep 6, tot en met de
laatste ronde zelfs.
Daarin speelden Marriët Pols en Lara de Bruijne tegen
elkaar om de prijs want beiden
hadden 3½ punt en konden niet meer worden ingehaald.
Als ze remise zouden spelen zou het dus op
weerstandspunten aankomen. Daarvan had Lara er een
paar meer en dus de beste kansen in dat opzicht maar
Marriët liet het daarop niet aankomen en won de partij
en daarmee ook de beker.
De deelnemersaantallen in de lagere groepen vielen
jammer genoeg tegen. Groepen 5 en 4 hadden ieder
slechts 1 deelnemer. Het hield in dat Ramin
Nieuwenhuis en Lennart Pols alles of bijna alles tegen
oudere kinderen hebben gespeeld. Hun 4, resp. 3½ punt
is dan ook heel knap te noemen en hun bekers
dikverdiend.

Bekerwinnaars Wiggert, Ramin, Lennart en Harriet

NK Snelschaken Jeugd in Bunschoten
Hoe leuk kan snelschaken zijn ?
13 oktober, de Nederlandse jeugdkampioenschappen
snelschaken,
de
eerste
van
de
jaarlijkse
jeugdsnelschaakevenementen die we voor geen goud
willen missen. Want snelschaken blijft met z’n vele
verrassingen en bijzondere ontknopingen geweldig leuk.
En wedstrijdleiders en arbiters worden daarbij
regelmatig voor moeilijke gevallen geplaatst. Goed, dat
houdt ook hen bij de les.
Voor de vierde keer alweer ondernamen we de reis naar
het karakteristieke gebouw van de Bunschoter
vereniging En Passant, tevens voor de tweede maal
organisator van het evenement.

Theo Heukels`
Basisscholierentoernooi 10 oktober 2012, 7 ronden
Nr Naam
Groep Score WP
1 Wiggert Pols
8
7.0
28.0
2 Christian Spek
8
4.5
28.0
3 Marriet Pols
6
4.5
27.5
4 Dirk de Jong
8
4.5
26.0
5 Ramin Nieuwenhuis
5
4.0
29.5
6 Corne Snoeij
8
4.0
23.5
7 Dirk de Waard
4.0
22.0
8 Lara de Bruine
6
3.5
31.5
9 Bart van Dorp
8
3.5
23.0
10 Lennart Pols
4
3.5
21.0
11 Othniel de Jond
6
3.0
22.0
12 Pauline de Groot
6
2.0
20.5
13 Mark Schot
6
1.0
21.5
14 Lennard Chevalking
6
0.0
21.0
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Sinds het toernooi in Bunschoten plaatsvindt worden de
voorronden gehouden in de vorm van 9 ronden zwitsers
en is dus gebroken met het arbeidsintensieve systeem
Amsterdam. Ik zie daar de voordelen wel van in.
Overigens was er dit jaar een reglementsartikel
toegevoegd wat een dubbelrondige gesloten competitie
voorschrijft voor de categorieën met minder dan 12
deelnemers en het bleek meteen van toepassing op de B
en de C. Hierdoor speelde Meike in de B 18 partijen met
4 punten als resultaat. Ja, het viel niet mee tegen al die
sterke jongens die er met 7 tegen 3 in de meerderheid
waren.
Onze andere helden Arne, Wiggert en Harm speelden in
de D-categorie. Na 9 ronden zwitsers moesten de lijnen
getrokken worden die de finalegroepen zouden
afbakenen. Het werden 4 groepen, dat kon ook moeilijk
anders binnen de kaders van het reglement.
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Wat ik jammer vond is dat de groepen 8-8-8-9 groot
werden in plaats van 9-8-8-8 want dat maakte voor Arne
nu juist het verschil tussen groep 1 of groep 2. Maar
Harm had zich met 5 uit 7 heel knap wel geplaatst voor
finalegroep 1. Dan zit je echt tegenover de beste
snelschakers van Nederland in je leeftijdsgroep en is 2
uit 7 een eindresultaat om met een heel goed gevoel op
terug te kijken.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
En er was een primeur want van de Admiraal De
Ruyterschool waren Dirk de Jong en Paulien de Groot
meegegaan. Na het basisscholierentoernooi wilden ze
toch ook graag eens meedoen aan een groter toernooi
en tegen kinderen spelen die je helemaal nog nooit
gezien hebt. En je krijgt na afloop een rating. Spannend.
Gelukkig ging alles heel erg goed.
Dirk speelde in groep 6 en werd met 3 uit 7 gedeeld
derde maar had net geen prijs. Paulien zat in groep 11
en haalde twee punten. Dirks GP rating is daardoor 595
en die van Paulien 262. Deze ratings worden gebruikt
voor de groepsindeling van een volgende GP waaraan je
misschien gaat meedoen.

Arne in groep 2 dus evenals Wiggert. Na de onderlinge in
ronde 6 (die remise werd) had Wiggert met 4½ een mooi
uitzicht op een prijs. De laatste ronde winnen was
daartoe wel min of meer noodzakelijk. De partij ging
tegen de sluwe vos Thomas Kanger.
En, toeval of niet, op het bord verscheen een stelling die
precies of nagenoeg gelijk was aan de stelling in
Wiggerts partij voor het viertal tegen Frits Wilschut van
De Pionier : een remisestand met elk een toren en drie
pionnen. Maar waar Frits het toen niet goed deed en
verloor kwam Wiggert nu in de verdrukking. En toen
gebeurde het wonder. Thomas, die de winst rook,
meende een poging tot eeuwig schaak in het spel van
Wiggert te zien en deze dreiging met een schaakje te
moeten weerleggen. Dat schaakje kwam er maar wat hij
daarbij even uit het oog verloor was dat hij met de
betreffende torenzet niet alleen Wiggert maar ook
zichzelf schaak zette. Toen volgde uiteraard direct nadat
de klok was ingedrukt de claim en werd het punt
bijgeschreven wat goed bleek voor de tweede prijs in de
tweede finalegroep. Dat bedoelde ik nou in het begin
met verrassingen en bijzondere ontknopingen.

Arne, vorige GP nog winnaar van groep 1, moest nu iets
op de concurrentie toegeven. Toch een gedeelde 3e
plaats maar ook voor hem net geen prijs.
In groep 2 werd Wiggert met 6½ uit 7 onbedreigd
winnaar met de grote kans om de volgende GP in groep
1 te komen. Die is op 1 december in Voorschoten en ik
hoop dat we dan weer van de partij zijn.
In groep 3 haalde Tom 4½ punt uit zijn 7 partijen en dat
betekende gedeeld eerste maar tweede op onderling
resultaat. Heel mooi.
Lara en Marriët speelden in groep 7 en natuurlijk is er
dan ook de onderlinge partij. Die ging ditmaal naar Lara
die mede daardoor niet alleen gedeeld eerste maar ook
groepswinnaar werd op basis van de SB punten. Dat
kwam doordat de partij tegen de directe concurrent
remise was geworden en dan is er geen beslissend
onderling resultaat. Marriët scoorde 3½ punt, precies
50% dus.

Zo kwam er een einde aan een leuke dag van serieus en
toch ontspannen schaak. Om deze combinatie te
onderstrepen wil ik de lezer deelgenoot maken van het
volgende grappige voorval. Halverweg
e de finaleronden stapt er een jongen op me af die me
vraagt of de winnaar ook naar het NK mag, waarop ik
antwoordde : “ Maar beste jongen, dit is het NK ”.

Lennart zat in groep 8 waar iedereen ongeveer dezelfde
rating had. Als je dan niet zo erg in vorm bent is het
moeilijk. Zodoende bleef Lennart vandaag op 2 punten
steken en verloor daarmee een paar ratingpunjes.
Volgend keer beter Lennart !
Theo Heukels

Theo Heukels

Jeugd Grand Prix in Aalsmeer
Zaterdag 20 oktober stond de 2e GP van de Leidse Bond
op het programma. Daarvoor moesten we helemaal
naar Aalsmeer, dus er was van tevoren goed nagedacht
of we dat wel moesten doen. Gelukkig is het ervan
gekomen want na afloop konden we terugkijken op een
gezellige en voor een aantal van onze kinderen ook
succesvolle dag.
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En buiten de speeltijd is er tijd voor ontspanning
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Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel Oktober 2012
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider intern
Wedstrijdleider extern
Jeugdleider
Materiaalcommissaris

Hans van Nieuwenhuizen
Dick van Buuren
Frans Goudriaan
Remko Moerkerken
Jason Zondag
Rob Doolaard
Jos Visser

0100180018006 20
018006 53
06 52

82 24 300
51 87 45
55 40 47
35 66 98
41 65 38
17 03 98
55 02 32

Groepsleiders

A-groep
B-groep
C-groep

Hans van Nieuwenhuizen
Mark Paul
Remko Moerkerken

010018006 20

82 24 300
52 41 33
35 66 98

Teamleiders

Krimpen 1
Krimpen 2
Krimpen 3
Krimpen 4
Krimpen 5
Krimpen Viertal

Peter Glissenaar
Hans van Nieuwenhuizen
Diederick Casteleijn
Eduard Hoogenboom
Dick van Buuren
Peter de Weerd

018001001800100180010-

52 34 33
82 24 300
68 22 19
45 08 442
51 87 45
20 21 949

Jeugdcommissie

Rob Doolaard
Harold van Dijk

01800180-

68 34 46
51 79 72

Jeugdtraining

Harold van Dijk
Michel van Cappellen
Mark Paul

018001800180-

51 79 72
55 06 93
52 41 33

Jeugdbegeleiding maandagavond

Rob Doolaard
en een aantal medewerkers

0180-

68 34 46

Externe Jeugdtoernooien

Theo Heukels

0180-

51 17 61

Evenementencommissie

Theo Heukels
Henk Verver

01800180-

51 17 61
51 44 56

Sponsorcommissie

Arjen Postma

0180-

68 24 12

Webmaster www.svkrimpen.nl

Henk Verver

0180-

51 44 56

Secretariaatsadres:Dick van Buuren

Olympiade 54
2924 AM Krimpen aan den IJssel
Tel: 0180-51 87 45
E-mail: divabu@kpnmail.nl
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