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Plannen voor de komende vijf jaar
Van de redactie
In de vorige OGG stond een artikel onder de kop
"Formering Brainstormgroep". Deze groep, intussen
uitgebreid met Dick van Buuren, heeft zich gebogen over
de vraag: Waar willen wij dat S.V.Krimpen over vijf jaar
staat en hoe denken wij dat te realiseren?
Een eerste opzet is gemaakt en door het bestuur met
instemming begroet. Binnenkort zal op de site en in het
jaarverslag in grote lijnen worden gepubliceerd wat de
leden van de groep mogen verwachten en, niet minder
belangrijk, wat het bestuur en de groep van de leden
verwachten. Op basis van de grote lijnen zal in de loop
van de tijd elk punt verder worden uitgewerkt en op de
website gepubliceerd.

Deze Op Goed Geluk is de laatste van het seizoen
2012/2013. Verleden jaar werd het zomernummer in
vergelijking met de anderen betrekkelijk weinig gelezen
en dat is de reden dat de volgende OGG niet eerder dan
oktober zal verschijnen.
Hoewel in de zomer de schaakactiviteiten voor velen op
een laag pitje staan geldt dat niet voor enthousiaste
Krimpenaren. Zij leven zich uit in De Open Haard met het
zomerschaak en daarnaast zijn er nog voldoende andere
evenementen waaronder het RSB PK eind augustus.
De RSB organiseert dit in samenwerking met
Charlois/Europoort in Rotterdam en dat betekent dat de
activiteiten voor Krimpen dus aanmerkelijk minder tijd
zullen vragen dan in de twee voorgaande jaren toen
Krimpen gastheer was voor de PK-ers.

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 op de website of eventueel schriftelijk
te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het
nieuwe verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

En als het nieuwe seizoen nog maar net op gang is staat
het 37e IJsseltoernooi op 14 september in De Tuyter op
de agenda. Kortom, genoeg gelegenheid om het
schaakniveau op peil te houden en voldoende kopij aan
te leveren om OGG nr. 217 weer tot een zeer
lezenswaardig geheel te maken.
Daarvoor rekent de redactie op de gevestigde
verslaggevers en een aanvulling met nieuwelingen
waarbij enkele jeugdspelers in het nu eindigende
seizoen het goede voorbeeld hebben gegeven.
Henk Verver

Waar zijn toch die tegenstanders gebleven? Foto: Rob Doolaard
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Op dit moment staat Rob van Keulen tweede en zal in de
top drie eindigen, maar hij is bijna uitgespeeld en vormt
geen bedreiging meer voor Peter.
Door het terugtrekken van Robert Casteleijn (school eist
ook de nodige tijd op) zijn er nog maar twee degradatieplaatsen te verdelen. David Berendsen staat er op dit
momnet het minst goed voor en de kans dat hij zich
weet te handhaven is er klein. Maar David heeft in het
verleden laten zien dat hij kan winnen wanneer niemand
het verwacht. Verder heeft Diederick het moeilijk
ondanks een zeer goede partij tegen de koploper, die
uiteindelijk remise werd. Ook Bert ten Wolde is nog niet
veilig, zijn debuut in de eerste competitiehelft sloot hij af
met een mooie 50% score maar dat gaat hij deze helft
sowieso niet halen.

Interne competitie

De laatste interne competitie-avond is 10 juni en er zijn
dan in de A en B-groep nog spelers die nog één of meer
partijen moeten spelen. De link naar de website biedt de
meest actuele gegevens. De eindstanden worden
gedetailleerd in het jaarverslag opgenomen

Kampioensgroep 13 mei pnt
Peter Glissenaar
14,5
Rob van Keulen
13
Gosse Romkes
11,5
Pieter Sturm
11
Jason Zondag
10
Rick Verhoog
9
Hans van Nieuwenhuizen 8,5
Bert ten Wolde
8

In de A groep lijkt Peter Glissenaar hard op weg om het
kampioenschap op te eisen. Alleen Gosse Romkes kan
hem hier nog van af houden, wel moet hij daarvoor al
zijn resterende wedstrijden winnen en moet Peter nog
een punt verspelen in de zijne.

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

13 mei 2013
Peter Glissenaar
Rob van Keulen
Rick Verhoog
Jan Sluiter
Jason Zondag
Pieter Sturm
Hans van Nieuwenhuizen
Gosse Romkes
Bert ten Wolde
Diederick Casteleijn
David Berendsen

Pnt
6
5½
4½
4½
4½
4½
4
3½
2½
2
1½

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

1 2 3
x 1
0 x ½
½ x
0 ½ 0
½ ½ 0
0 ½ ½

4
1
½
1
x
½
½
1

5
½
½
1
½
x
0
1
1 0 1
0
0 0 0 0 1
½ ½
0
0 0 ½ 0 0

6
1
½
½
½
1
x
0

7 8
0
1
0
0
0 1
1
x ½
½ x
0 ½
0
0
1 0

prt
19
20
17
20
20
18
17
19

9
1
1
1
1
0
1
½

10 11
½ 1
½ 1
½
1 1
1
1 0
1
1
x 1
0 x 1
0 x

B-groep
In groep B staat ongetekende bovenaan, maar ondanks
dat ik nog maar één partij hoef te spelen en ook de
concurrentie bijna is uitgespeeld kunnen er nog drie
anderen kampioen worden. Adri van der Waal heeft
evenveel verliespunten, maar een partij minder
gespeeld. Zowel Eduard Hoogenboom als Jusuf Elezovic
staan een punt achter en kunnen nog op gelijke hoogte
komen. Belangrijk in deze ontknoping zal de onderlinge
wedstrijd tussen Adri en Eduard worden
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Ook in deze groep zijn er nog twee degradatie plaatsen
te verdelen. Evert Mulder moest zich terugtrekken ivm
andere verplichtingen op de maandagavond. Deze
plaatsen lijken te gaan naar de promovendi Meike
Riemens en Eddy Hermans. Door alle resterende partijen
kan een van hen zich misschien nog handhaven.
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B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13 mei 2013
Remko Moerkerken
Adri van der Waal
Eduard Hoogenboom
Jusuf Elezovic
Nico van Walsum
Hans Blokland
Mark Paul
Floris Doolaard
Jos den Boer
Meike Riemens
Eddy Hermans

Pnt
7
6
6
6
5½
4
3½
3½
3
1
½

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

1
x
1
0
0
0
½
½
0
0
0

C-groep
In deze groep is het altijd de vraag of de spelers die de
ranglijst aanvoeren ook genoeg partijen gaan spelen om
het kampioenschap en de promotieplaatsen te
verdienen. Eelco Moerman gaat dit niet meer lukken,
maar Aart van der Wal, Arne Pols en Wiggert Pols
kunnen dit nog wel. Aart heeft op dit moment de beste
papieren voor het kampioenschap maar moet dan wel
alle avonden spelen (en dan ook geen, of in ieder geval
niet te veel, punten verspelen.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

13 mei 2013
Eelco Moerman
Aart van der Wal
Arne Pols
Anton van der Palen
Wiggert Pols
Jan Buis
Henk Stam
Barna Dudevszky
Henk Verver
Frans Goudriaan
Jos Visser
Rinus Burgers
Eric Hill
Kees Vroegindeweij
Dick Van Buuren
Ed Singeling
Arjen Postma
Aad van den Haak
Arie de Kwant
Peter de Weerd
Jan van der Ham
Ries Jansen
Koos Petiet
Martijn de Jong
Leo Koot
Jan Bus
Theo Heukels
Lars Rook
Hugo de Groot
Wim de Vries
Michiel de Ruiter
Magsud Kuhistani
Louis van den Broek
Neyla Rosas
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Sub RWC
C2
70
C1
69
C1
68
C1
67
C1
66
C1
65
C1
64
C1
63
C1
62
C1
61
C1
60
C1
59
C1
58
C1
57
C2
56
C2
55
C2
54
C1
53
C2
52
C2
51
C2
50
C2
49
C2
48
C2
47
C2
46
C2
45
C2
44
C2
43
C2
42
C2
41
C1
40
C2
37
C1
36
C2
35

2
0
x
0
1
0
½
0
½
0

3
1
x
½
1
0
0
0
½
0
0

4
1
1
½
x
0
½
0
0
0
0

5
1
0
0
1
x
½
0
1
0
0

6
½
1
1
½
½
x
½
0
1
0

7
½
½
1
1
x
½
0
0

8
1
1
1
1
0
½
½
x
½
0

9 10
1
½ 1
½ 1
1 1
1
1 0
1
½ 1
x 1
0 x
½

11
1
1
1
1
1
1
½
x

Arne en Wiggert mogen nog één speelavond missen. De
avonden die ze niet spelen worden overigens doorgaans
goed besteed. In de ontmoetingsruimte wordt er dan
training gegeven door Harold van Dijk.
In de C2 Categorie (de C spelers die vorige competitie in
de onderste helft zijn geëindigd) zijn het Dick van
Buuren en Ed Singeling die het voorlopig het beste doen.
Waarschijnlijk gaan zij uitmaken wie van hen de prijs in
deze categorie wint.

W R V Gesp.
1 0 0 1
6 2 1 9
6 1 2 9
4 1 2 7
5 2 2 9
3 2 1 6
5 4 2 11
1 0 0 1
5 5 2 12
1 6 0 7
8 0 4 12
5 3 4 12
5 0 3 8
0 1 0 1
5 3 4 12
5 3 5 13
3 2 3 8
2 5 2 9
4 2 5 11
4 2 5 11
1 2 2 5
3 0 3 6
5 2 7 14
2 2 4 8
4 1 7 12
3 2 5 10
2 0 3 5
1 2 5 8
1 1 4 6
3 0 10 13
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 2
0 0 4 4

4

Tot Gemid. Pnt
%
49,0
49,0 1,0 100,00
395,5
43,9 7,0 77,78
382,5
42,5 6,5 72,22
268,0
38,3 4,5 64,29
332,0
36,9 6,0 66,67
217,0
36,2 4,0 66,67
397,5
36,1 7,0 63,64
36,0
36,0 1,0 100,00
397,5
33,1 7,5 62,50
230,0
32,9 4,0 57,14
392,0
32,7 8,0 66,67
376,5
31,4 6,5 54,17
249,0
31,1 5,0 62,50
30,5
30,5 0,5 50,00
335,0
27,9 6,5 54,17
347,5
26,7 6,5 50,00
206,0
25,8 4,0 50,00
223,5
24,8 4,5 50,00
240,5
21,9 5,0 45,45
237,5
21,6 5,0 45,45
107,0
21,4 2,0 40,00
126,0
21,0 3,0 50,00
279,0
19,9 6,0 42,86
142,5
17,8 3,0 37,50
206,5
17,2 4,5 37,50
168,5
16,9 4,0 40,00
82,0
16,4 2,0 40,00
103,0
12,9 2,0 25,00
73,0
12,2 1,5 25,00
128,0
9,8 3,0 23,08
0,0
0,0 0,0
0,00
0,0
0,0 0,0
0,00
0,0
0,0 0,0
0,00
0,0
0,0 0,0
0,00
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De externe competitie
De eindstand van de zes teams

Krimpen 1 KNSB 3F eindigt als nr. 2
datum
BP MP tegenstander
za 15sep 2 0 Promotie
za 6 okt 1½ 0 Oegstgeest'80
za 3 nov
4 1 Rijswijk
za 24nov 5½ 3 Goes
za 15dec 6 5 De Drie Torens
za 16feb 4 6 Shah Mata
za 9 mrt
5 8 S. Landau Axel
za 6 apr 4½ 10 HWP Sas van Gt 3
za 20apr 4½ 12 De Pion 2

Krimpen 2 RSB 1B
datum
BP
ma 8 okt
5
vr 9 nov 3½
ma 26 nov 4
ma 7 jan
3
ma 11 feb 5½
ma 11 mrt 4
vr 19 apr 5

eindigt als nr. 4
MP tegenstander
2 De IJssel 1
2 Zwijndrecht 1
3 WSV 1
3 Barendrecht 1
5 Erasmus 1
6 Fianchetto 1
8 IJsselmonde 1

Krimpen 3 RSB 2A kampioen en promotie
datum
BP MP tegenstander
ma 24 sep 4½ 2 SO Rotterdam 5
ma 15 okt 4½ 4 RSR Ivoren Toren 5
ma 12 nov 7½ 6 Erasmus 3
ma 10 dec 4 7 H.I.Ambacht 1
ma 28 jan 6 9 De IJssel 2
ma 18 feb 6 11 Papendr/Albl.dam 1
wo 20 mrt 4½ 13 Fianchetto 2

Krimpen 4 RSB 2B degradeert als nr. 8
datum
BP MP tegenstander
do 4 okt 1½ 0 De Pionier 1
ma 29 okt 4 1 De Willige Dame 2
ma 19 nov 3 1 Spijkenisse 3
vr 21 dec 2 1 Overschie 2
ma 4 feb 1½ 1 CSV 1
ma 4 mrt 2½ 1 De Zwarte Pion 1
ma 8 apr
2 1 WSV 2

Krimpen 5 RSB 3C degradeert als nr. 8
Krimpen 4tal RSB 4tallen B eindigt als nr. 3
datum
BP MP tegenstander
datum
BP MP tegenstander
do 11 okt 1½ 0 Hoeksche Waard 1 ma 1 okt
3 2 De Pionier
ma 5 nov
4 1 Dordrecht 4
ma 29 okt 1 2 Dordrecht
ma 26 nov 3½ 1 De Zwarte Pion 2
ma 19 nov 1 2 HZP Schiedam
ma 7 jan
3 1 Sliedrecht 4
ma 17 dec 2 3 Sliedrecht
ma 11 feb 2½ 1 't Springende Prt 1 wo 6 feb
2 4 SO Rotterdam
wo 13 mrt 1½ 1 Fianchetto 4
ma 4 mrt 2½ 6 Erasmus
ma 15 apr 2 1 Onesimus 2
di 9 apr 2½ 8 Ridderkerk

OP GOED GELUK Nr.216

5

Mei 2013

SCHAAKVERENIGING

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Dat deed hij bekwaam maar het verlaten van de dame
van veld f8, gaf wit de kans via een dame offer op h7
mat af te dwingen door een loper op f6 en een toren op
de h-lijn; een jammerlijke nul.

Teleurstellend gelijkspel voor Krimpen 1
Krimpen 1 is tegen de hekkensluiter in de klasse 3 F,
Shah Mata niet verder gekomen dan 4-4.
Gezien het ratingoverwicht werd er op een overwinning
gerekend, maar dat perspectief werd door zwak spel op
diverse borden vakkundig om zeep geholpen.

Jason Zondag bereidt zich altijd goed voor en zo ook
voor Klaas de Ruijter (1767). Na ruim 10 zetten gaf Jason
aan nog op bekend terrein te zijn en dat wit geweldig
scoorde met deze stand volgens zijn database. Dan moet
je het wel goed verder spelen en niet zoals Jason zonder
een goed plan verder knoeien. De mooie stand werd
vakkundig omgebouwd in een verloren stelling, tot Klaas
de Ruijter zich pardoes in 1 zet mat liet zetten, een
gelukkige overwinning. (De partij is als nr. 45 in
"Naspeelbare partijen" opgenomen. HV)

Na het eerste speeluur stonden we er nog goed voor en
leek een (grote) overwinning op komst, maar dat liep
dus anders. Even de borden langs: aan bord 1 speelde
Rob van Keulen met zwart zijn betonschaak tegen John
La Gordt Dillie. Ondanks een ratingoverwicht van ruim
150 punten wist Rob niets te bereiken en werd dan ook
vroeg remise overeengekomen.

De geconcentreerde lezer heeft gemerkt dat ik bord 6
heb overgeslagen. Met een tussenstand van 4-3 in
Krimpens voordeel was invaller Bert ten Wolde aan bord
6 bezig om te trachten de overwinning binnen te
brengen. Bert had met wit tegen Rene de Lange (1964)
een goede opening gespeeld en groot voordeel bereikt.
In tijdnood werd het iets gecompliceerder en helaas
miste Bert een paar keer de winst. Over en weer werden
er veel fouten gemaakt in het vervolg na de tijdcontrole.
Helaas bleef er een toreneindspel over met 2 pionnen
minder voor Bert. Het debuut van Bert in het eerste
leverde dus helaas een nederlaag op en een eindstand
van 4-4. Gezien wat er gebeurde op bord 8 mogen we
hier nog blij mee zijn.

Aan bord 2 dit keer Harold van Dijk die tegen een dame
met de naam Franka van Vlokhoven (1949) moest
aantreden. Harold gaf aan dat hij tijdens
jeugdtoernooien (lang geleden) een paar keer tegen
haar had gespeeld. In zijn herinnering had hij al zijn
partijen gewonnen en deze zegereeks werd voortgezet.
Een orginele opzet tegen de Aljechin mondde uit in een
“dameoffer” tegen toren en 2 stukken. Dat was al
voordelig, maar met een daarop volgende aanval werd
de zwarte koning in een matnet gebracht. Een simpele
en gedegen overwinning.
Marcel Glissenaar speelde aan bord 3 tegen David
Mesman (1834). Na een rustige opening waar een
ongeveer gelijke stand uit voortvloeide, kwam Marcel
met een verkeerd plan. Hierna produceerde hij naar
eigen zeggen een reeks zwakke zetten wat er toe leidde
dat hij zijn koning moest omleggen.

Ik kan niet anders concluderen dat het een zwakke
wedstrijd was van onze kant; op 7 borden een groot
rating overwicht en dan nog niet winnen is dramatisch.
Peter Glissenaar

Uw verslaggever speelde aan bord 4 tegen een oude
bekende, Roel Warnink (1917). Een aantal jaren geleden
speelde we tegen elkaar voor de RSB beker. Toen zette
Roel met wit de partij slap op en werd in een Hollandse
aanval weggeblazen. Nu ging het voor de Rotterdammer
niet veel beter. Al na 10 zetten had ik groot voordeel. Dit
noopte zwart tot een kwaliteitsoffer, maar met enkele
nauwkeurige zetten werd het voordeel omgezet in een
winnend eindspel.

Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Dick Brus kent een moeilijk seizoen en ook vandaag liep
het niet helemaal naar wens. Tegen John Onderdelinden
(1887) leek Dick in een gunstig eindspel te komen, maar
een miscalculatie zorgde ervoor dat Onderdelinden zijn
stukken kon activeren waarna remise onvermijdelijk
was. Aan bord 7 had Gosse Romkes tegen Theo van der
Sluis (1908) 2 pionnen voor maar moest wel een aanval
op te vangen.
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Individuele uitslagen zesde ronde 16 februari
Krimpen 1
2021 - Shah Mata 1
Rob van Keulen
1975 - John la Gordt Dillie
Harold van Dijk
2331 - Franka van Vlothoven
Marcel Glissenaar
2054 - David Mesman
Peter Glissenaar
2081 - Roel Warnik
Dick Brus
2008 - John Onderdelinden
Bert ten Wolde
1874 - Rene de Lange
Gosse Romkes
1961 - Theo van der Sluis
Jason Zondag
1880 - Klaas de Ruijter

1881
1823
1949
1834
1917
1887
1964
1908
1767

4-4
½-½
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0

Mei 2013

SCHAAKVERENIGING

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Op de goede afloop heb ik maar een pitcher genomen.
Zo’n kannetje bier gaat er bij mij altijd wel in. Afgezien
daarvan wordt het verslag er ook leuker van, al loop ik
het gevaar dat het niet helemaal meer klopt. Dat risico
neem ik dan maar.

Take me out to the chess game:
“Take me out to the chess game
Take me out with the crowd
Bye me some peanuts and crackerjacks
I don’t know if i’ll never come back
We will root, root, root for the out team
If they don’t win its a shame….”

Jason Zondag was de eerste die struck out out ging. Op
de 11e zet maakte hij een enorme blunder die twee
pionnen kostte. Dat was nog niet het ergste. Zijn koning
had ook geen veilig onderkomen meer. Snel heeft hij
zichzelf uit zijn lijden verlost door zich mat te laten
zetten (1-0).
Harold van Dijk had na twee uur spelen al een uur meer
bedenktijd dan zijn tegenstander. Na 16 zetten minder
dan 20 minuten bedenktijd over hebben kun je tegen
onze clean up hitter niet maken. De tegenstander werd
dan ook snel mat gezet in een uitzichtloze stelling (1-1).
Vervolgens werden twee remises genoteerd. Door Peter
Glissenaar en Rob van Keulen (2-2).
Het was de dag van de “matjes”. Bij Dick Brus wel een
zeer fraai mat door een dameoffer op h7. In combinatie
met twee paarden was Th3 dodelijk. Mat betekent
“you’re out of the game!”. Dus niet laten gebeuren
(3-2).
Gosse Romkes had een vrijwel gelijke stelling. Gezien de
stand op de overige borden bood hij remise aan. De zet
die hij daarbij uitvoerde was een mislukte squeeze play
en kostte twee pionnen. De remise werd terecht
geweigerd. Onmiddellijk daarna ging de tegenstander
met h5 in de fout en deelde Gosse een strike uit op de
arme koning die van f8 naar a3 werd opgejaagd en
vervolgens daar mat gezet. Een meevaller en de
belangrijke 3-3. Pieter Sturm kreeg halverwege de
middag een remiseaanbod. In betere stelling gebruikte
hij zijn head first en voerde een pick off uit door de pion
op e4 te consumeren. Daar kwam nog een tweede pion
bij en na stukken ruilen in het eindspel was de stelling
eenvoudig gewonnen (4-3). De single was binnen.
Dat werd een double door Marcel Glissenaar. Na twee
uur spelen was er een ingewikkelde stelling. Marcel had
twee pinch runners tegen loper en paard. Hij won een
pion en had mooie aanvalskansen.
Na de opmars e5 in plaats van f5 kreeg zwart een
prachtig paard op g3. De kansen keerden en er moest
gevreesd worden voor een nederlaag. In razende
tijdnood van beide spelers trok Marcel aan het langste
eind en was de 3-5 zege voor ons een feit. Een
spannende wedstrijd, waardoor wij met 7 punten
meteen safe zijn.
Uiteraard hebben wij na deze uitwedstrijd in het
Zeeuwse weer een hotdog (hoewel?) gegeten in de
Viskeete te Yerseke. Marcel had weer lang werk met zijn
partij. Wij waren dus laat richting Viskeete getogen.

Toen Peter Glissenaar mij vroeg mee te gaan naar
Zeeland voor onze uitwedstrijd tegen S.Landau Axel
speelde het bovenstaande door mijn hoofd.
Dit honkballied, dat na zes en een halve inning ten
gehore wordt gebracht bij een baseball wedstrijd, is
door mij enigszins aangepast aan de schaakwereld.
Er is een groot verschil en tevens een grote gelijkenis
tussen verslaggever zijn bij een honkbalwedstrijd en
verslaggever zijn bij een schaakwedstrijd. Als
stadionspeaker weet men na de wedstrijd niet meer wat
er omgeroepen is en bij een schaakwedstrijd mag je
tijdens de wedstrijd niets zeggen en interesseert het
naderhand niemand meer wat je geschreven hebt.
Onder meer bij de WK baseball 2006 in Nederland zat ik
achter de microfoon en in OGG, ons volprezen clubblad,
heb ik inmiddels menig verslag van externe wedstrijden
gedaan. Al met al dus een nuttige bezigheid, waar een
hoop van mijn vrije tijd in is gaan zitten. Wat deze
laatste volzin betreft laat ik in het midden of ik het
cynisch of sarcastisch bedoel.
Van 2 tot en met 17 maart wordt dit jaar de World
Baseball Classics, het WK Honkbal voor landenteams,
gehouden. Aangezien deze wedstrijden life worden
uitgezonden door ESPN, de Amerikaanse sportzender, is
het voor mij als fanatiek baseball liefhebber een drukke
tijd. Doordat ik in deze periode wat onregelmatig aan
slapen toekom en mijn gedachten bij andere dingen dan
schaken zijn, is het niet uitgesloten dat mijn verslag van
de wedstrijd S.Landau Axel – Krimpen daarom wat
warrig over komt. Ik ga het toch maar proberen.
Het stadion waar wij moesten spelen was deze keer een
dugout van een schoolgebouw. De wedstrijdgids van de
KNSB gaf al aan “broodjes: nee”. De peanuts en
crackerjacks ontbraken derhalve. Als je het roster
bekijkt zie je dat de line up van Krimpen geen
verassingen vertoont. Uit tactische overwegingen
speelde Harold van Dijk aan het tweede bord. Aan het
eerste bord mag powerhitter Peter Glissenaar deze keer
de kastanjes uit het vuur proberen ter halen. Dick Brus
hield halverwege de middag een short stop om buiten
even een sigaretje te roken. Hij dacht zeker dat er sprake
was van een rain delay.
OP GOED GELUK Nr.216
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Na een telefoontje van de Viskeete naar Peter met het
dreigement de keuken om 20.00 uur te sluiten aarzelde
Peter geen moment en bestelde vanuit de auto 27
oesters, drie per persoon. Daarvan ben ik graag de
catcher. De keuken bleef meteen voor ons open. Het
bestellen van oesters was overigens opmerkelijk na
Peter’s recente slechte ervaringen met oesters tijdens
zijn vakantie in Frankrijk. Wellicht vind hij het echter
leuk een (Frans) ziekenhuis ook eens van binnen te
bekijken. De maaltijd was verder weer voortreffelijk en
de sfeer uitstekend. Volledig voldaan hebben wij
vervolgens de homerun aanvaard.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen wint topper tegen HWP 3
De thuiswedstrijd van Krimpen tegen de nummer 2 uit
de KNSB klasse 3F, Het Witte Paard uit Sas van
Gent eindigde in een Krimpense overwinning met 4,53,5.
In een spannende wedstrijd hield het Krimpense achttal
steeds de overhand. De overwinning had nog groter uit
kunnen vallen als enkele voordelige stellingen niet
verzand waren in remise. Met 10 punten uit 8
wedstrijden staat SV Krimpen alleen op de tweede
plaats. Onbedreigd kampioen is Oegstgeest met nog 1
ronde te spelen.

Als troost voor de verbaasde lezer van dit verslag, of
diegene die geen liefhebber is van het oplossen van
cryptogrammen, beloof ik plechtig volgende keer weer
wat geconcentreerder de verslaggeving te zullen
verzorgen. Een oud collega van mij beweerde immers
ooit dat degenen die cryptogrammen maken en
degenen die deze oplossen schizofreen zijn. Morgen, als
het weer het toelaat, zit ik gewoon achter de microfoon
bij de honkbalwedstrijd Euro Stars- Blue Birds en
maandag gewoon achter het bord bij de schaakwedstrijd
Krimpen 2 –Fianchetto 1. Het leven krijgt weer zijn
normale beloop.

Het eerste bord gaf de clash tussen de 2 FIDE Meesters
van de beide teams. Harold van Dijk speelde met zwart
erg creatief en verzamelde al zijn stukken rond de
koning. Op een bepaald moment stonden de koning,
dame, twee paarden, beide lopers en 1 toren tesamen
met 4 pionnen in het kwadrant h5-e5-e8-h8 bij elkaar.
Alleen een eenzame toren op a8 hoorde niet bij het
kluitje op de koningsvleugel. In het voetbal zie je dit bij
de pupillen, alles rond de bal en in dit geval de
koning. Harold kon het zich permitteren en het kluitje
kwam los en zijn stukken namen het initiatief over.
Helaas verzandde de partij na de tijdcontrole in remise.

Inspiratiebron: Verslag van Gosse Romkes in OGG 212:
Krimpen 1 zakt stevig door het ijs

Gosse Romkes speelde dit keer aan een hoog bord.
Helaas ging het vlak na de opening mis en zijn sterke
tegenstander draaide de duimschroeven steeds verder
aan. Gosse kreeg geen kans meer en verloor als enige
Krimpenaar deze middag.

Naschrift Jason:
Dan reis je dus helemaal naar Zeeuws-Vlaanderen om
aan het achtste bord plaats te nemen tegen een
Belgische jeugdspeler met een hele lage rating. Wat op
zich al verschrikkelijk is. Vervolgens maak je na een
kwartiertje een paar afzichtelijke blunders die je een
hopeloze stelling opleveren. En dan laat je je, na een
tijdje wanhopig rommelen, tot besluit ook nog maar
even mat zetten door dat ventje. Dan duurt zo'n middag
lang hoor. Allemachtig, wat is dat schaken toch een
vreselijk rotspel af en toe. De mosselen en kibbelingen
waren wel weer lekker, dat moet gezegd.

Peter Glissenaar leek uit een goede stand een
gevaarlijke koningsaanval te lanceren maar zijn
tegenstander, Jim van de Vreede, verdedigde
nauwkeurig en wist met een onverwachte krachtzet het
tij te keren. Gelukkig wist Peter nog remise te houden.
Dick Brus had een overwinning nodig na een matige
reeks en dat deed hij dan ook. De Belg Rudy van de
Wynkele werd hardhandig aangepakt. De opening De
Leeuw (oorsprong van deze opening en in het bijzonder
de promotie ligt in Sliedrecht) is ook doorgedrongen in
België. Dick wist met nauwkeurig spel de Leeuw te
temmen en de overwinning binnen te brengen, sterk
spel van onze fanatieke bridger.
Invaller Bert ten Wolde speelde met zwart een gedegen
Grünfeldder en wist het witte spel onschadelijk te
maken met een plus remise als resultaat; een prima
invalbeurt van Bert.
Aan bord 8 verknoeide Jason Zondag een gewonnen
stelling na een reeks van matige zetten en mocht in het
eindspel blij zijn met een remise.

Hans van Nieuwenhuizen
Individuele uitslagen zevende ronde 9 maart
Bd S. Landau Axel

1916 - Krimpen 1

2035 3 - 5

1
2
3
4
5
6
7
8

2001
1937
1933
1970
2007
1859
1906
1716

2081
2331
2054
2008
1975
1989
1961
1880

Gertjan Verhaeren
Arthur Hugaert
Randy van Houtte
Wim Versporten
Ian Vandelacluze
Bart Audenaert
Arjo Arendse
Quinten Ramacker
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- Peter Glissenaar
- Harold van Dijk
- Marcel Glissenaar
- Dick Brus
- Rob van Keulen
- Pieter Sturm
- Gosse Romkes
- Jason Zondag

½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
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Met een gelijke tussenstand van 3-3 waren Rob van
Keulen aan bord 5 en zoals gebruikelijk Marcel
Glissenaar aan bord 3 nog in de strijd. Het leek erop dat
beiden hun partij zouden winnen. Rob had een pion
meer in een paard eindspel, maar de nestor van HWP,
Etienne van Leeuwen, wist genoeg tegenkansen te
creëren met 2 vrijpionnen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Ongeveer gelijktijdig deed Peter Glissenaar wat een
teamleider behoort te doen: het goede voorbeeld
geven. Hij won heel eenvoudig van het jeugdtalent Alik
Tikranian aan bord 1. Er was iets met een dame tegen
twee torens en een hele kwetsbare zwarte koning, als ik
het me goed herinner. Peter heeft heel goed gescoord
dit seizoen. Hij geeft zichzelf heel vaak de witte stukken,
maar weet er dan ook wel mee te scoren.

Het spannende eindspel eindige in remise, waarna
Marcel Glissenaar als laatste nog speelde. Het is geen
toeval dat dit heel vaak het geval is. De opening is niet
Marcels sterkste onderdeel, zo ook in deze partij. Nadat
hij zich los had gewerkt veroverde hij de kwaliteit maar
diende deze even later terug te geven maar hij hield wel
een pion voorspong. Ondanks hardnekkig verzet van de
jongedame Nele van Huyse wist Marcel de zege en de
overwinning van het team binnen te halen.

Ik denk dat daarna Pieter Sturm klaar was. Hij verloor
aan bord 5 van Benny Onrust, na een grote fout te
hebben gemaakt in een stelling met gelijke kansen.
Althans dat vertelde hij zelf na afloop. Allebei hadden ze
levengevaarlijke vrijpionnen, maar die van Onrust waren
uiteindelijk dodelijk. Ik denk dat Pieter niet tevreden is
over zijn seizoen.
Rob van Keulen trok de stand weer gelijk. In deze partij
aan bord 6 was het de Roosendaaler, Bo de Veth, die in
ongeveer gelijke stelling in de fout ging, na eerst een
remise aanbod van Rob te hebben geweigerd. De fout
kostte een pionnetje en dat is voor Rob meestal meer
dan voldoende om een eindspel uit te melken.

Peter Glissenaar
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen achtste ronde 6 april
Krimpen 1
2021 - HWP Sas van Gent 3
FM Harold van Dijk
2331 - FM Marc Lacrosse
Gosse Romkes
1961 - Bert Feys
Marcel Glissenaar
2054 - Nele Vahuyse
Peter Glissenaar
2081 - Jim van de Vreede
Rob van Keulen
1975 - Etienne van Leeuwen
Dick Brus
2008 - Rudy van de Wynkele
Bert ten Wolde
1874 - Andre Galle
Jason Zondag
1880 - Frans Snijders

2011
2201
2044
1959
2005
2091
1981
1921
1889

4½-3½
½-½
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½

De tegenstander van Dick Brus, invaller Ton van der
Werf, stond een vreselijke penning toe op een loper,
waar zijn koning achter stond. Dat kostte hem binnen
een paar zetten de partij. Van der Werf liet zich sportief
mat zetten. Volgens Peter stond Dick na de opening
totaal verloren, maar toch knap dat hij zich nog zo goed
eruit redde. Bord 3 was dat. Een goede eindsprint van
Dick dit seizoen.

Krimpen 1 gedijt weer goed in Brabantse gezelligheid

Invaller Remko Moerkerken had een lastige middag aan
bord 4 tegen “de kaptein” van de tegenstanders,
Marloes Peeters. Hij raakte ergens een kwaliteit kwijt en
ook nog een pion, spartelde nog een tijdje tegen en
zocht tactische complicaties. Maar omdat Peeters
secuur bleef spelen, moest Remko toch berusten in de
onvermijdelijke nul. Hij blijft daarmee op nul punten uit
inmiddels vier invalbeurten voor Krimpen 1. Hij vindt het
vast niet erg dat ik dat opschrijf.

Na de laatste wedstrijd van Krimpen 1 zit het externe
seizoen er weer op. Onze hoofdmacht won ook de
tweede uitwedstrijd in Brabant. Na De Drie Torens in
Tilburg ging ook De Pion 2 in Roosendaal voor onze
bijl. Achter de terechte kampioen Oegstgeest eindigde
Krimpen zo op een hele mooie tweede plek in KNSB 3F.
Wie had dat durven voorspellen na de eerste twee
wedstrijden, die allebei dik verloren gingen? Teamleider
Peter mopperde nu zelfs dat er met een betere start
misschien wel nog meer in had gezeten. Nooit tevreden,
die man.We speelden in de gezellige speelzaal in Hotel
Merks zonder ons kanon Harold van Dijk en bewezen dat
we zelfs zonder hem kunnen winnen. Toch hebben we je
er volgend jaar graag weer bij, Harold!

Zo, gelijke stand (3-3) en nog twee partijen aan de gang.
Toen dachten we dat het 4-4 zou gaan worden.Gosse
Romkes stond aan bord 7 eerst heel slecht, maar zijn
tegenstander Ngo Hin Cheng deed het nodige verkeerd
in de eerste tijdnoodfase. Daarna won Gosse ineens een
kwaliteit met een paardvorkje (was dat niet te
voorkomen?), maar Cheng slaagde erin een soort
ondoordringbare vesting te bouwen. Ondanks
waarschuwingen van Peter om geen risico’s te nemen,
deed Gosse dat toch. Hij forceerde de stelling open en
met succes.

Ikzelf was als eerste klaar aan bord 8 tegen de routinier
van de Roosendaalers, Ted van Eck. Ik kan kort zijn over
die partij: ik ging er keihard af na het prachtige
loperoffer Lf6!, dat ik helemaal niet had zien aankomen.
Ik zal er een naspeelbaar fragment van maken.
OP GOED GELUK Nr.216
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Het zag er allemaal heel eng uit, want hij hield
uiteindelijk maar 1 pionnetje over om te promoveren tot
dame, maar dat was wel een pionnetje dat heel hard
liep over de a-lijn.
Cheng kwam in tijdnood en slaagde er niet meer in een
manier te vinden om de hardloper te stoppen. Knap
gedaan Gosse, de winnaar heeft altijd gelijk. Hij trok zijn
seizoenspercentage daarmee weer op 50%.
De afloop van deze partij was het teken voor de
matadoren aan het laatste overgebleven bord (bord 2)
om de strijd te staken en een remiseverdrag te tekenen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 2 vloert koploper Erasmus 1 met 5,5-2,5
Het is ook wel eens leuk om teamleider te zijn. Tot nu
toe een waardeloos seizoen en nu een afgetekende zege
op het sterke Erasmus.
Reeds na een uur spelen stonden wij er zeer goed voor.
Prima stellingen bij Vroegindeweij, Ten Wolde en
Verhoog. Niemand stond op dat moment minder.
Aangezien mijn partij vervlakte besloot ik gezien de
andere stellingen op de borden remise aan te bieden,
hetgeen werd aanvaard.
Onmiddellijk daarna haalde Cees Vroegindeweij het
volle punt binnen. De lange rochade van wit was na Tc8
in combinatie met Dxa2 en het razend sterke e4 meteen
uit (1,5-0,5).
Remko Moerkerken viel de vijandelijke koning met een
pionnenopmars aan. Toen echter de dames werden
geruild verloor hij een pion en stond hij minder. Paul
Wilhelm gaf echter een vol stuk weg in één zet. Met Tf1
was dat te voorkomen. Remko haalde het punt
vervolgens snel binnen (2,5-0,5).

Aan onze kant was dat vanzelfsprekend Marcel
Glissenaar. Het wordt eentonig om dit te vermelden,
maar hij speelt bijna altijd als allerlaatste nog. Dat komt
natuurlijk doordat hij altijd rustig saaie gelijke stellingen
opbouwt en dan vertrouwt op zijn kracht in het
eindspel. Toch opmerkelijk hoe veel Marcel in zijn
speelstijl (en niet alleen daarin) verschilt van zijn broer
Peter. Gisteren had zijn aanpak ook weer bijna succes,
tegen Cees IJzermans. Maar IJzermans investeerde op
het cruciale moment heel veel tijd in het vinden van de
juiste verdediging in het paardeneindspel en kwakte die
daarna à tempo op het bord. Mooi om te zien.

Henk Greevenbosch had een gesloten stelling tegen de
sterke Frank van Zutphen. Toen hij echter de stelling
opende op de damevleugel werd het onduidelijk. Met
het verkeerde stuk terugnemen op f6 werd hem in de
geopende stelling fataal (2,5-1,5).
Bert ten Wolde won vanuit de opening in goede stelling
een pion. Later kwam daar een tweede pion bij. Hij moet
iets gemist hebben, want toen de stukken van het bord
gingen resteerde een toreneindspel met een pion meer
dat technisch remise was. Dat toonde de tegenstander
ook feilloos aan (3-2).
Bert van Brussel stond de gehele avond licht
overwegend. Veel verder kwam hij niet en de vrede
werd getekend (3,5-2,5).

Tot slot nog even een persoonlijke terugblik op het
seizoen. Teleurstellend. Een score van 4 uit 9 aan het
laagste bord is eenvoudig onvoldoende (OK, ik heb ook
een keer aan bord 6 gezeten). Bovendien kwam ik in een
paar partijen waarin ik wel hele of halve puntjes
scoorde, ook nog enorm goed weg. Het was leuk om
twee seizoenen alle wedstrijden voor Krimpen 1 mee te
doen, maar er zijn andere mensen binnen de club die
daar ook aanspraak ook maken. Ik stel mijn plek in het
eerste voor volgend seizoen dan ook graag ter
beschikking aan andere hongerige clubgenoten.
Jason Zondag
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen negende ronde 20 april
De Pion 2
1955 - Krimpen 1
Alik Tikranian
1981 - Peter Glissenaar
Cees IJzermans
2021 - Marcel Glissenaar
Ton van de Werf
1873 - Dick Brus
Marloes Peeters
1991 - Remco Moerkerken
Benny Onrust
1953 - Pieter Sturm
Bo de Veth
1970 - Rob van Keulen
Ngo Hin Cheng
1914 - Gosse Romkes
Ted van Eck
1940 - Jason Zondag

Invaller Rick Verhoog speelde een prima partij. Zijn
stukken werkten beter samen dan van de tegenpartij. Na
kwaliteitswinst en een fraaie toreninval op g2 hield hij
een dame tegen twee lopers over. Dat was een ongelijke
strijd en de winst was binnen (4,5-2,5).
Jan Sluiter had wat actiever stukkenspel, maar wel een
duidelijk mindere pionnenstelling. Toen de tijd een rol
ging spelen veroverde hij een paard en bracht het volle
punt binnen (5,5-2,5). Een prachtige overwinning tegen
de koploper.

1977 3½-4½
2081 0 - 1
2054 ½-½
2008 0 - 1
1869 1 - 0
1989 1 - 0
1975
0-1
1961
0-1
1880 1 - 0

Gelukkig spelen wij de volgende wedstrijd tegen de
nieuwe koploper Fianchetto 1. Wie weet…
Hans van Nieuwenhuizen
OP GOED GELUK Nr.216
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Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen vijfde ronde 11 februari
Krimpen 2
1864 - Erasmus 1
Henk Greevenbosch
1939 - Frank van Zutphen
Hans v.Nieuwenhuizen
1875 - Leo Verhoeven
Jan Sluiter
1877 - Olivier Vrolijk
Remko Moerkerken
1845 - Paul Wilhelm
Rick Verhoog
1798 - Cander Flanders
Bert ten Wolde
1880 - Joop v 't Hoenderdaal
Kees Vroegindeweij
1889 - Jaap van Meerkerk
Bert van Brussel
1807 - Pim Kleinjan

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Jan Sluiter zette op ons op het goede spoor. In een
stelling met dame en pion tegen twee torens kwam hij
binnenvallen over de zwarte velden hetgeen materiaal
opleverde (3,5- 2,5).

1875 5½-2½
2070 0 - 1
1903 ½-½
1898 1 - 0
1870
1-0
1837
1-0
1860 ½-½
1761
1-0
1803 ½-½

Bert van Brussel had de gehele avond een partij die in
evenwicht was. Toen hij echter afwikkelde naar een
dubbel toreneindspel met een voor hem slechte loper
tegen een sterk paard ging het mis. Hij verloor een pion.
Toen hij ook nog de vlag liet vallen in de veronderstelling
dat hij er nog een kwartier bij zou krijgen was de stand
weer gelijk (3,5-3,5). Dat krijg je Bert, als je zoveel
schaakt met allerlei verschillende speeltempo’s.

Een goede avond voor Fianchetto 1 en Krimpen 2

Frits van Duin en Martin van der Hidde hadden nog een
bord vol hout, maar inmiddels allebei nauwelijks nog tijd
op de klok. Beiden namen geen risico en remiseerden (44).

Door een 4-4 gelijkspel tegen ons tweede team is
Fianchetto 1 kampioen geworden van de Eerste Klasse B
RSB. Wij feliciteren onze tegenstanders met dit resultaat
en bijbehorende promotie naar de Promotieklasse RSB.
Erasmus 1 heeft daar wel aan meegeholpen door
dezelfde avond met 5-3 te verliezen van Zwijndrecht 1.

Achteraf bleek dit, gezien de andere uitslagen, voor
beiden een belangrijk matchpunt.

Een goede prestatie van ons tweede team dat, met de
wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde IJsselmonde 1
nog voor de boeg, praktisch gezien met dit behaalde
matchpunt niet meer kan degraderen.

Hans van Nieuwenhuizen
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Remko Moerkerken speelde een prachtige partij. Het
hout vloog links en rechts van het bord. Eerst offerde hij
een stuk tegen twee pionnen. Even later had hij een
toren en twee pionnen voor twee stukken. Remko gaf
vervolgens zijn dame voor een toren en twee stukken.
Materieel gezien had hij toen met twee torens en een
pion tegen de dame maar één pionnetje meer. De
stelling was echter voor de arme Ben Riksen volledig
kansloos (1-0).

Individuele uitslagen zesde ronde 11 maart
Krimpen 2
1855 - Fianchetto 1
Rick Verhoog
1798 - Ron Burgerhout
Hans van Nieuwenhuizen 1875 - Bart Voogt
Jan Sluiter
1877 - Arie Verschoor
Remko Moerkerken
1845 - Ben Riksen
Frits van Duin
1872 - Erik Smeekes
Kees Vroegindeweij
1889 - Martin van der Hidde.
Bert ten Wolde
1880 - Jos Kruidenier
Bert van Brussel
1807 - Bas van Driel

1893 4 - 4
2041 1 - 0
1949 0 - 1
1928 1 - 0
1838 1 - 0
1873 ½ - ½
1842 ½ - ½
1836 0 - 1
1839 0 - 1

Ook invaller Rick Verhoog deed het uitstekend. Aan het
eerste bord won hij een stuk tegen de sterke Ron
Burgerhout (2041). Dat betekende de overwinning (2-0).
Vervolgens gaf ik zelf in een moeilijke stelling een stuk
weg (2-1).
Cees Vroegindeweij kreeg al snel een remiseaanbod met
twee stukken tegen toren en twee pionnen. Hij
weigerde aanvankelijk het aanbod, maar moest daar
later toch in berusten (2,5-1,5).
Bert ten Wolde verloor een pion en al zijn stukken
stonden verkeerd. Met een fraaie matcombinatie kwam
een einde aan zijn lijden (2,5-2,5).

Foto: Rob Doolaard

De overige drie partijen waren behoorlijk in evenwicht.
Alleen een half uur voor het einde hadden alle nog
spelende Krimpenaren zo’n tien minuten minder
bedenktijd dan de tegenstander.
OP GOED GELUK Nr.216
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KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 2 verslaat degradant IJsselmonde met 3-5

Krimpen 3 - Papendrecht/Albl.dam 1
'Jeugd'team zet belangrijke stap naar het
kampioenschap!

In de laatste wedstrijd van het seizoen heeft ons tweede
team met 3-5 gewonnen van het puntloos
gedegradeerde IJsselmonde 1. De gehele avond tekende
een kleine overwinning voor de onzen zich af. In de
problemen zijn wij niet geweest.

Eindelijk waren we dan bij de laatste twee wedstrijden
voor Krimpen 3 aangekomen, deze waren beslissend
voor het kampioenschap. Als we ze allebei winnen zijn
we sowieso kampioen. Maargoed, eerst maar is kijken
wat het tegen Papendrecht/Alblasserdam 1 zou worden.
Ik had een beetje een tactische opstelling verzonnen,
dus het kon eigenlijk niet fout gaan. (?!) Maar zo
makkelijk als de uitslag doet vermoeden ging het
helemaal niet, zelfs in de laatste minuten was er
helemaal niets duidelijk. Gelukkig voor ons viel alles toch
nog de goede kant op. Heel ons sterrenteam, een mix
van jeugdigheid en ervaring (de perfecte mix zeggen ze
altijd toch?), was aanwezig. Eigenlijk zijn we dit seizoen
een heel stabiel team gebleken, geen uitschieters naar
beneden als je het individueel bekijkt, goed bezig dus!
Dan nu de wedstrijd:

Al snel opende Bert van Brussel de score in ons
voordeel. Hij veroverde een stuk tegen twee pionnen.
De twee pionnen kon hij daarna weer terugwinnen en
was het pleit beslecht (0-1).
Jan Sluiter kreeg een geisoleerde pion voor beter
stukkenspel. Toen de pion van het bord verdween
keerden de kansen en werd hij via de onderste lijn
opgerold (1-1).
Ikzelf had inmiddels remise afgeslagen en won met
zwart een pion. Toen mijn koning in het eindspel de
vijandelijke stelling binnendrong was er geen houden
meer aan (1-2).
Bert ten Wolde stond lang veelbelovend. Toen hij echter
de kwaliteit moest inleveren werd hij achter elkaar
opgerold (2-2). Wij kwamen zelfs achter te staan.
Remko Moerkerken verloor eerst een pion en belandde
na afruil van de zware stukken in een glad verloren
eindspel (3-2).
David Berendsen offerde een pion voor leuk
stukkenspel. Het was niet allemaal correct, maar gaf wel
praktische kansen. David veroverde vervolgens een
kwaliteit. In tijdnood raakte de tegenstander helemaal
het spoor bijster en leverde grof hout in (3-3).
Michel van Cappellen stond lang gelijk. Hij belandde
uiteindelijk in een iets beter eindspel. De tegenstander
had zijn paard niet tegen een loper moeten ruilen. Met
beiden koning en drie pionnen kreeg Michel de
oppositie en haalde het volle punt binnen (3-4). David en
Michel zijn nog eens invallers! Beiden een vol punt.
Frits van Duin stond de gehele avond een pion voor in
fantastische stelling. Hij moest wel secuur blijven spelen
om de grappen en grollen van de tegenstander te
pareren, maar toen daar een tweede en derde pion
bijkwam was het over (3-5).
Hans van Nieuwenhuizen
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen zevende ronde 19 april
IJsselmonde 1
1762 - Krimpen 2
Steef Bergakker
1906 - Jan Sluiter
Iroy Ockeloen
1941 - Remko Moerkerken
André Coenen
1864 - Bert ten Wolde
Arje Willemze
1948 - Hans van Nieuwenhuizen
Rinus Bongers
1911 - Frits van Duin
Stephan Korsman
1391 - Bert van Brussel
Stanley Brabers
1530 - David Berendsen
Han Pijpers
1602 - Michel van Cappellen

OP GOED GELUK Nr.216

Rick op bord 1 speelde Hollands, maar hij kreeg een
scherpe (of nouja, Jason Z. speelt die variant ook: is dat
dan scherp?!) variant op het bord. Rick was vergeten
hoe die variant ook alweer ging en schaakte gewoon op
intuïtie verder. In mijn ogen kwam hij gewoon goed uit
de opening, dus was er niet zoveel aan de hand.
Ik speelde aan bord 2, en over mijn partij kan ik kort zijn:
ik speelde het Vleugelgambiet tegen het Frans. Normaal
een hele leuke opening, maar ik was weer eens iets te
enthousiast, dat kan soms ook goed uitpakken, bezig en
offerde gelijk maar een toren voor een aanval die mijn
tegenstander goed en eenvoudig pareerde. Ik was dus
iets te snel klaar, maar toch iets om van te leren! 0-1
Robert aan bord 3, inmiddels weer eens onze
topscoorder, won gemakkelijk een pion maar moest
daarna nog wel uitkijken met vervelende diagonale
penningen op de c-lijn en van een loper op g2. Maar ook
hij pareerde dat eenvoudig en wikkelde goed af naar een
eindspel paard tegen paard met een pion meer. Zijn
tegenstander wikkelde wel erg makkelijk af, misschien
omdat hij dacht dat hij het toch wel remise kon houden?
Robert zette zijn pionnen goed neer zodat koning en
paard niet binnen konden komen. Zelf kon hij met het
paard wel overal heen waar hij wilde, won nog een paar
pionnen en zijn tegenstander gaf op. 1-1
Ondertussen had Lennart allang gewonnen op bord 6! In
een Gesloten Siciliaans had Lennart meer ruimte en
gebruikte zijn stukken goed, zo kon hij zijn toren afruilen
tegen twee stukken. In zulk soort stellingen is dat altijd
een voordeel, bovendien kwam hij gevaarlijk binnen met
zijn paarden. Verder weet ik niet precies hoe hij won
maar hij won! 2-1

1845 3 - 5
1877 1 - 0
1845 1 - 0
1880 1 - 0
1875 0 - 1
1872 0 - 1
1807 0 - 1
1741 0 - 1
1861 0 - 1
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Nu volgde er een spannende fase. Niemand kon zeggen
welke kant de score opging. Rick had inmiddels lang
gerokeerd en kreeg een aanval over zich heen. David
was een beetje in de weer met de tijd, maar stond wel
beter. Hij moest wel oppassen dat zijn tegenstander niet
via de damevleugel binnenkwam. Evert aan bord 4 kreeg
een Leeuw-achtige opstelling tegen maar wist daar goed
gebruik van te maken door de ruimte te pakken en zwart
een zwakke c pion te bezorgen. Toch moest hij ook
uitkijken voor de counter van zijn tegenstander. Michel
ruilde in een Siciliaanse Draak de dames af, stond naar
mijn mening iets actiever maar dat zou nog gemakkelijk
remise kunnen worden. Mark op 7 speelde Russisch, dit
keer geen remise want hij was goed uit de opening
gekomen. Zijn tegenstander rokeerde lang en Mark viel
rustig en gedoseerd aan. Zijn tegenstander probeerde
ook wat met zijn pionnen maar kon niet veel doen
omdat hij op zijn koning moest letten. Mark had
duidelijk een lange termijn plan! (J)
Na een tijd vertelde de tegenstander van David voor zijn
zet aan David dat hij remise aan ging bieden, altijd
handig natuurlijk. We besloten om David het maar aan
te laten nemen, toch een zekerheidje! 2,5-1,5

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Inmiddels is duidelijk dat Fianchetto 2 ook haar
wedstrijd gewonnen heeft met 6-2. Zo ziet de stand er
uit voor de laatste ronde. We zullen dus moeten winnen
van Fianchetto om kampioen te worden.
Klasse 2A
N Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Fianchetto 2
6 11 34 x . 5½ 4 6 6 6½ 6
2. Krimpen a/d IJssel 3 6 11 32½ . x 6 4 4½ 4½ 7½ 6
Inmiddels hebben zich al fanatieke supporters gemeld
die meegaan op woensdag 20 maart naar Schiedam.
Meer zou natuurlijk leuk zijn J!
Diederick Casteleijn
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Na wat heen en weer geschuif van Mark besloot hij toch
maar de dames te ruilen en in te gaan op het
aangeboden eindspel. Dit bleek een goede keuze want
nadat alle rook was opgetrokken had Mark een paar
pionnen meer en rende hij simpel naar de overkant in
een tijdnoodfase! Goed gedaan! 3,5-1,5
Nog steeds konden we niets zeggen, alle borden
stonden Immers (maakt ook nooit kansen af)
spannend. Rick verdedigde zich goed tegen de aanval,
wit kon er niet doorkomen en wikkelde af naar een
toreneindspel. Rick kon dit remise houden! Goed gedaan
terwijl hij eigenlijk heel de partij onder druk stond. 4-2
Nu was het inmiddels duidelijk geworden dat het niet
uitmaakte of we gelijk speelde of dat we wonnen. We
moesten de volgende wedstrijd toch winnen om
kampioen te worden! Maar een 6-2 overwinnen kon
toch nog belangrijk zijn voor de bordpunten..
Evert en Michel wisten dit ook en wonnen! Michel’s
tegenstander had inmiddels een vrijpion op de b lijn
waar Michel goed mee omging zodat hij weinig mee kon.
Michel kon via de zijkant binnendringen en opeens leken
de rollen omgedraaid, temeer omdat wit in tijdnood zat.
Michel maakte daar handig gebruik van, ruilde de torens
af en won een paar pionnen en won ook de partij! 5-3
Als laatste Evert, hij schaakt heel het seizoen goed en
deed dit nu ook. Hij creëerde een vrijpion en die kon niet
meer gestopt worden door zijn tegenstander. Een mooie
overwinning! 6-2
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Individuele uitslagen zesde ronde 18 februari
Krimpen 3
1799 - Papendr/Albl.dam 1
Rick Verhoog
1798 - Meinte Smink
Diederick Casteleijn
1783 - Bert Terlouw
Robert Casteleijn
1828 - Kees Brinkman
Evert Mulder
1798 - Hans van de Beukel
Michel van Cappellen
1861 - Jo Pattinama
Lennart Kraaijenbrink
1807 - Johnny Nap
Mark Paul
1773 - Koert Timmerman
David Berendsen
1741 - Wim de Koning

1696 6 - 2
1848 ½-½
1879 0 - 1
1838 1 - 0
1744 1 - 0
1660 1 - 0
1610 1 - 0
1586 1 - 0
1401 ½-½

Krimpen 3 onderweg naar het kampioenschap?

Krimpen 3 kampioen na kraker
Fianchetto 2 - Krimpen 3 3,5 - 4,5
Krimpen 3 is erin geslaagd de kampioenstitel in RSB
klasse 2A te grijpen, door een overwinning in Schiedam
tegen directe concurrent Fianchetto 2. Krimpen 3 won
met het kleinst mogelijke verschil: 3,5-4,5 en mag het
volgend jaar weer in de eerste klasse gaan proberen.
Het aantal Krimpense supporters in de Margriethal viel
nogal tegen. Er was er welgeteld één, en die mocht gelijk
ook als non-playing teamleider en verslaggever aan de
bak.
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Teamleider Diederick had goed nagedacht over de
opstelling. Het was de bedoeling dat de staartborden de
winstpunten zouden pakken en dat de hogere borden
daar nog de nodige halfjes aan zouden toevoegen. En
eigenlijk liep het precies zoals gepland. Fianchetto
speelde in de min of meer verwachte opstelling,
grotendeels op ratingvolgorde, zoals ze al het hele
seizoen hadden gedaan. Dat kun je dapper noemen,
uitgaan van eigen kracht, maar aan de andere kant heeft
de winnaar natuurlijk achteraf altijd gelijk.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Bij Robert werd de hele pionnenstructuur
dichtgeschoven. Zijn tegenstander beperkte zich de hele
avond tot verdedigen en probeerde alle zware stukken
af te ruilen over de h-lijn. Met de torens lukte dat, maar
Robert hield de dames op het bord. Kees Sio had een
hele zwakke zwartveldige loper, maar het was voor
Robert heel moeilijk om daarvan te profiteren.
Lennart kwam met zijn f-pion opzetten, zwart counterde
met h7-h5, zodat beide partijen een mooi veld voor een
paard kregen, wit op g5 en zwart op f5. Even later moest
Lennart toch de dames ruilen, omdat anders zijn koning
nooit veilig zou kunnen staan. Den Uijl bood toen remise
aan, maar dit sloegen we af omdat Lennart zonder veel
risico door kon spelen op winst. De witte koning bleef in
het midden, die van zwart ging uiteindelijk toch naar de
koningsvleugel, maar ik denk dat dit geen verstandige
keuze was.
En dan David, tja wat moet ik ervan zeggen? Ik hoop
echt dat hij een keer met de klok leert omgaan, want
wat hij er vandaag (of gisteren, moet ik zeggen) weer
van bakte tart elke beschrijving. Hij stond binnen een
mum van tijd alweer een uur achter op de klok en zijn
stelling was ook niet echt om over naar huis te schrijven.
Toch slaagde hij erin de dames te ruilen en de stelling te
vereenvoudigen. De prijs die hij daarvoor betaalde was
dat wit met twee paarden zijn stelling binnen hobbelde.
Mark speelde naar eigen zeggen te haastig …f7-f5 en
zadelde zichzelf daardoor, na het antwoord e4xf5, op
met een zwakke achtergebleven e-pion.
Bij Lennart gingen de torens eraf over de c-lijn en daarna
ook de laatste loper. Beide spelers hadden nog twee
paarden over en Lennart had een mooie
gecentraliseerde koning, die een sterke troef zou
kunnen worden in het eindspel.

Evert Mulder zat aan bord 1, volgens verwachting
tegenover Bas van Driel die, ook volgens verwachting,
weer een Caro-Kann van stal haalde. Vorige week had hij
dat nog als invaller met Fianchetto 1 tegen Bert van
Brussel van Krimpen 2 gedaan. Vorig seizoen won Evert
van dezelfde tegenstander in een ruilvariant en die
kwam nu weer op het bord, zij het dat Van Driel nu op
zet 7 een andere zet met de dame speelde dan destijds.
Het uitgestippelde winstplan van Evert kon toen in de
prullenbak.
David Berendsen koos aan bord 2 voor een Pirc tegen
Martijn van der Vaart. Wit speelde agressief met snel d4,
e4 en f4. Aan bord 3 ook een Pirc bij Robert Casteleijn
tegen Kees Sio, maar dan wel een andere variant.
Michel van Cappellen speelde aan bord 4 een Siciliaanse
Draak. Tegenovergestelde rokades waren de voorbode
voor een spannende partij. Michel kwam snel met zijn aen b-pionnen naar voren stomen.
Aan bord 5 speelde Rick Verhoog een extreem rustige
damepion opening tegen Cenk Ergen. Dit was het enige
bord waar geen 1.e4 werd gespeeld. Ik vond het bijna
provocerend, zo afwachtend als Rick speelde. Maar zelf
hield hij vertrouwen: “Als ik de opening maar heelhuids
doorkom, dan komt het daarna wel goed”.
Mark Paul deed maar weer eens een aanbod om een
Russische afbraakvariant te spelen tegen Bela Hlavaj aan
bord 6. Die ging er echter niet op in en speelde snel d3
in plaats van de e-pionnen te ruilen. Mark pakte daarna
veel ruimte in het centrum met …d7-d5-d4.
Daarnaast aan bord 7 zat Lennart Kraaijenbrink
tegenover een markante tegenstander, Bert den Uijl.
Hier ook een Caro-Kann, maar dan een
doorschuifvariant. Zwart bood snel een dameruil aan,
die Lennart op dat moment nog uit de weg ging.
Helemaal aan de staart had Diederick zichzelf neergezet.
Hier kwam ook een Siciliaanse Draak op het bord, tegen
Ad de Veld. Lange tijd gebeurde er niet zo veel. In
tegenstelling tot bord 4 rokeerde wit hier kort. De
zwarte drakenloper werd afgeruild, dat was een beetje
jammer.

Aan bord 1 gebeurde niet zo veel bijzonders. Zwart
lanceerde de bekende minoriteitsaanval in Caro-Kann
stijl met twee pionnen op de damevleugel, terwijl wit
wat ideeën ontwikkelde voor een koningsaanval aan de
andere kant, die echter nooit echt van de grond kwam.
Aan het staartbord sloeg ineens de vlam in de pan toen
Ad de Veld een stuk offerde voor een gedroomde
mataanval. Diederick verdedigde zich heel creatief en
wikkelde af naar een eindspel met toren en loper tegen
toren en paard. Even later werd het een eindspel met
ieder een toren en vijf slechte pionnen.
De stelling van David leek misschien nog een beetje
houdbaar, maar zijn klokstand zeker niet. Al snel zat hij
in zijn laatste minuut bedenktijd. Zijn tegenstander kon
bij wijze van spreken nog twee stukken wegblunderen
en dan zou hij nog op vlag hebben gewonnen. Dat was
allemaal niet nodig, want hij speelde het gewoon secuur
uit.

Michel en Robert hadden in mijn ogen allebei al snel een
veelbelovende aanvalsstelling op het bord, maar hun
tegenstanders waren taai.
OP GOED GELUK Nr.216
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Even daarvoor was Michel tot de conclusie gekomen dat
meer dan remise niet haalbaar was. Zijn tegenstander
was het daarmee eens.
Aan bord 1 had Evert remise aangeboden gekregen,
maar dat sloegen we af, omdat er nog nergens duidelijke
winstkansen waren en het wel duidelijk was dat David
zou verliezen. Later bood Evert zelf remise aan, maar
toen hoefde dat niet meer zo nodig van Fianchetto.
Evert ruilde de dames en dat was geen gelukkige keuze.
Hij begon veel tijd te verbruiken en verloor later nog een
pion op de koop toe. Van Driel kreeg daardoor een
monsterlijke vrijpion op a2 en om die te kunnen
elimineren moest Evert twee pionnen aan de andere
kant van het bord geven. Daarna was hij kansloos.
Jammer, een onnodige nederlaag.
Ondertussen was Rick erin geslaagd een hoop hout af te
ruilen en af te wikkelen naar een eindspel met een dame
en een paard tegen een dame en een (slechte) loper.
Dat was zeker heel kansrijk.
Lennart manoeuvreerde heel handig met zijn paarden
en won daarmee pardoes een pion. Dat was een
geweldige meevaller. Zijn tegenstander verslikte zich van
schrik in zijn bier. Ineens zag iedereen van Krimpen 3 het
weer rooskleurig in. Zeker toen de tegenstander van
Mark daarna grof in de fout ging en de partij binnen een
paar zetten helemaal weggaf en opgaf. Ook Lennart
tekende kort daarna het volle punt aan.
De tussenstand was toen 2,5-2,5 en er waren nog drie
partijen bezig. De bedoeling was duidelijk: de broers
Casteleijn moesten remise maken en Rick moest winnen.
Voor Robert was remise maken niet zo moeilijk, maar
voor Diederick wel, want hij had het niet helemaal goed
gedaan en een pion verloren. Daarna lukte het hem wel
om alle andere pionnen van het bord te slaan. Er
resteerde een theoretisch remise eindspel met toren en
pion tegen toren. Tot mijn verbazing probeerde wit dit
niet eens te winnen, terwijl de stand in de wedstrijd
daar toch best enige aanleiding voor gaf. Diederick gaf
zelf ook na afloop aan dat hij helemaal niet zo goed wist
hoe hij de stelling eigenlijk remise moest houden. Een
heel nuttig halfje was dat.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Maar daar heeft Krimpen 3 nu gelukkig allemaal niets
meer mee te maken.
Klasse gedaan mannen!
Jason Zondag
Individuele uitslagen zevende ronde 20 maart
Bd Fianchetto 2
1771 - Krimpen 3
1 Bas van Driel
1839 - Evert Mulder
2 Martijn van der Vaart
1829 - David Berendsen
3 Kees Sio
1802 - Robert Casteleijn
4 René Mersch
1793 - Michel van Cappellen
5 Cenk Ergen
1778 - Rick Verhoog
6 Bela Hlavaj
1746 - Mark Paul
7 Bert den Uyl
1683 - Lennart Kraaijenbrink
8 Ad de Veld
1695 - Diederick Casteleijn

Krimpen 3 onderweg naar het kampioenschap!!

Doek valt voor Krimpen 4
Krimpen 4 had nog maar één mogelijkheid om
degradatie uit de 2e klasse RSB te ontgaan: beide laatste
wedstrijden winnen. Dat was niet onmogelijk. Onze
tegenstanders bevonden zich ook in de onderste
regionen van de ranglijst. Onze eerste tegenstander, het
eerste team van De Zwarte Pion in Sommelsdijk had
evenals Krimpen 4 slechts 1 matchpunt uit alle
voorgaande wedstrijden behaald. Toch lukte het niet.
Het werd afgelopen maandag een 5½-2½ nederlaag,
waarmee het lot van Krimpen 4 al vòòr de laatste ronde
feitelijk bezegeld is.
Rest mij nog kort weer te geven hoe de nederlaag tot
stand kwam.
Nu Michiel de Ruiter (1880) definitief afgehaakt is voor
Krimpen 4, betekende dat zonder meer een aderlating,
waar we zijn speelkracht juist extra nodig hadden.
Gelukkig was Arjen Postma ook op een laat moment
bereid in te vallen. Het zat hem echter niet mee. Hij liet
de vijandelijke dame in zijn koningsstelling binnenvallen
en met nog een aanvalspaard er bij werd mat
onvermijdelijk. Een vroege nul.

En Rick stond inmiddels op winst! Hij kwam de stelling
van zijn tegenstander binnen met dame en paard en ook
op de klok was hij in het voordeel. Dat kon niet meer mis
gaan en dat ging het ook niet. Met een combinatie die
iedereen al van mijlenver zag aankomen maakte hij aan
alle onzekerheid een eind. Daarna ging zijn tegenstander
door de vlag en was Krimpen 3 kampioen.
De Schiedammers zijn nu afhankelijk van de
gebeurtenissen in poule 2B. Daar staat de
kampioenswedstrijd CSV 1 - Overschie 2 binnenkort op
het programma. We hebben beloofd dat Hans Blokland
zijn mannen zal opdragen hun best te doen.
OP GOED GELUK Nr.216

1799 3½-4½
1798 1 - 0
1741 1 - 0
1828 ½-½
1861 ½-½
1798 0 - 1
1773 0 - 1
1807 0 - 1
1783 ½-½
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Ook Jan Buis zat het niet mee. In een goede stelling
verwisselde hij twee zetten en met een kreet gaf hij te
kennen zijn dame kwijt te zijn. Al vroeg in de avond 2-0
achter. Nog voor dit alles kreeg Aad van den Haak in een
gelijke stand een remise-aanbod. Daar van te voren al
duidelijk was dat we elk punt nodig zouden hebben, was
het parool: doorspelen. Aad probeerde nog wat te
bereiken met beide torens op de d-lijn, maar kwam er
niet door: remise.
Jos den Boer had het aan het eerste bord moeilijk. Hij
speelde goed, maar kwam toch langzaam in
moeilijkheden, verloor een pion, later nog een en kwam
dat niet meer te boven. Floris Doolaard kwam ook goed
uit de startblokken en hield dat lang vol, maar moest
uiteindelijk ook het hoofd buigen. Heel anders liep het
bij Adri van der Waal. Zijn loper keek tegen een massief
blok van eigen pionnen aan. Een schoolvoorbeeld van
een slechte loper. Maar Adri wacht niet af en begint een
koningsaanval. Hij weet zijn loper buiten de
pionnenformatie te krijgen en in te zetten bij de aanval.
Dat levert eerst een kwaliteit op en daarna de partij.
Nico van Walsum speelt vanaf het begin een sterke
partij. Hij bouwt de druk op de geïsoleerde a-pion van
zijn tegenstander steeds en verder op. Ook als de pion
valt behoudt hij het initiatief en wint.
Zelf ben ik weer het langst bezig. De opening had beter
gekund en in het middenspel dringen paarden mijn
stelling binnen en gaat een pion verloren. Met een
gewaagde manoeuvre win ik die terug, maar zie een
finesse over het hoofd, wat een stuk kost. In het
eindspel weet ik zowaar nog wat complicaties te
scheppen en promoveert aan beide kanten een pion.
Maar mijn tegenstander makt dan geen fout meer en
wint.
De Zwarte Pion is blij met de overwinning, maar het zal
hen waarschijnlijk niet helpen om aan degradatie te
ontkomen. Onze laatste wedstrijd gaan we toch maar
proberen te winnen als voorbereiding op het volgend
seizoen, waarin we vanuit de 3e klasse RSB promotieaspiraties zullen tonen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 4 verliest ook laatste wedstrijd tegen
WSV 2
Hoewel al duidelijk was dat Krimpen 4 zou degraderen
uit de 2e klasse RSB, zou je de laatste wedstrijd in deze
klasse willen aangrijpen om te laten zien dat dit team
eigenlijk wel thuis hoort in de 2e klasse.
Maar het zat niet mee. Behalve dat we altijd al ten
minste een invaller nodig hadden omdat Michiel de
Ruiter geen enkele wedstrijd heeft meegespeeld,
kwamen er kort voor de wedstrijd nog meer
onheilstijdingen, waardoor nog twee invallers nodig
waren. Gelukkig zijn er dan altijd Krimpenaren die zelfs
als ze enkele uren voor de wedsstrijd gevraagd worden,
bereid zijn mee te doen. Zo werd het team aangevuld
met Eddy Hermans, Eric Hill en Arjen Postma.
Tegenstander WSV2 uit Waddinxveen was wellicht toch
nog bang voor degradatie en kwam met een
verrassende opstelling: de sterkste spelers niet aan de
topborden, maar juist aan de midden en lagere borden.
Waarschijnlijk was Adri van der Waal, die naar bord 3
was opgeschoven, zich daar niet eens van bewust, maar
hij liet zich toch verrassen door de opening van zijn
tegenstander, verloor een stuk, waarna het van kwaad
tor erger ging en hij na een half uur spelen al moest
opgeven. De overige teamleden houden het langer vol,
maar na 2 uur spelen moeten ook Eddy en Eric
capituleren. Zelf heb ik, aan het eerste bord spelend, na
dameruil remise voorgesteld, wat geaccepteerd werd.
Ook Arjen krijgt een remise-aanbod, terwijl zijn stelling
er minder goed uitziet, maar zijn tegenstander bleek
geen mogelijkheden te zien om door te breken.
Accepteren dus. Aad van den Haak speelt een solide
partij en haalt ook een half puntje binnen. Dan is de
wedstrijd dus wel al verloren.
Opmerkelijk zijn de partijen van Nico van Walsum aan
bord 2 en Floris Doolaard aan bord 3. Nico lijkt wel
remisekansen te hebben in een toreneindspel met veel
pionnen, maar zijn tegenstander speelt het behendig en
brengt Nico toch in problemen met een nul als resultaat.
Dat lijkt ook te gebeuren bij Floris. Het toreneindspel
met twee pionnen minder is objectief bezien verloren,
maar hij slaagt er in de vijandelijke vrijpion te veroveren.
Met 4 tegen 3 pionnen op de koningsvleugel zijn er
remisekansen. Maar ook hier dringt de vijandelijke
koning te ver binnen. Deze verzuimt echter op mat op
de onderste rij te spelen. Als er toch een pion verloren
gaat, begint Floris een opmerkelijke schwindel. Hij slaat
ook een pion, die door de zwarte koning gedekt staat,
maar die dan de dekking van zijn eigen toren zou
verliezen. Zijn tegenstander kiest voor een andere
torenafruil, waarbij één witte en twee zwarte pionnen
overblijven. Door met zijn h-pion op te rukken moet de

Eduard Hoogenboom
Individuele uitslagen zesde ronde 4 maart
Bd De Zwarte Pion 1
1678 - Krimpen 4
1 Bram Mourik
1908 - Jos den Boer
2 Adriaan Tieleman
1868 - Floris Doolaard
3 Cesar van Prooijen
1741 - Jan Buis
4 Leon Struik
1656 - Adri van der Waal
5 Daniel Mulder
1589 - Eduard Hoogenboom
6 Maart van de Waal
1551 - Arjen Postma
7 Anton Visser
1578 - Nico van Walsum
8 Kees Bakelaar
1538 - Aad van den Haak

OP GOED GELUK Nr.216

1637 5½-2½
1794
1-0
1549
1-0
1499
1-0
1673
0-1
1730
1-0
1520
1-0
1740
0-1
1593 ½-½
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zwarte koning slaan en kan Floris ook een pion
incasseren. Zijn tegenstander weigert te geloven dat je
voor het winnen van een eindspel van koning+pion
tegen koning de oppositie vòòr je pion noodzakelijk is en
speelt door, gesterkt doordat hij zijn pion verder kan
laten oprukken. Maar uiteindelijk ziet ook hij in dat de
stelling alleen tot pat op de onderste rij zal leiden en
accepteert remise.
Dat neemt niet weg dat er weer een forse nederlaag is
geleden: 2-6.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Ondertussen kon Eelco Moerman een pionnen
overmacht niet meer tegenhouden en stond mat
voordat hij het zelf in de gaten had.
Daarna won Henk Stam zijn partij en stonden Arjen
Postma en Eric Hill nog sterk.
Arjen wist een pionnen opmars met een paard
tegenover een zwarte loper knap remise af te dwingen.
Na eerst nog een remise aanbod van zijn tegenstander
te hebben afgewezen keerde bij Eric Hill na een mislukte
koningsaanval de kansen. Met de moed der wanhoop en
een tegenstander in tijdnood werd het toch nog
spannend en creëerde hij nog de nodige dreiging. Met
nog een minuut op de klok van zijn tegenstander kon
Eric promotie van een pion, de overmacht niet meer aan
en gaf op.

Verdere bespiegelingen laat ik maar achterwege,
behalve dat we het volgend seizoen tenminste voor
promotie kunnen gaan strijden.
Eduard Hoogenboom
Individuele uitslagen zevende ronde 8 april
Bd Krimpen 4
1590 - WSV 2
1 Eduard Hoogenboom
1730 - Arjen Zuurmond
2 Nico van Walsum
1740 - Rene Kleiweg
3 Adri van der Waal
1673 - Nico Danis
4 Floris Doolaad
1549 - Chris de Kogel
5 Arjen Postma
1520 - Wim van Vuuren
6 Eric Hill
1445 - Bert van der Knaap
7 Eddy Hermans
1469 - Mart Jan Luteyn
8 Aad van den Haak
1593 - Marco de Bruijn

1643
1672
1370
1662
1723
1748
1758
1456
1755

Volgende keer op woensdag 15 maart spelen we uit
tegen hekkensluiter Fianchetto in Vlaardingen, en
moeten een keer winnen. Met in de laatste ronde de
koploper als tegenstander zal het moeilijk worden om
degradatie te ontlopen.

2-6
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
0-1
0-1
½-½

Jos Visser, teamleider a.i.
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Het Springende Peert overwint meer hindernissen
dan Krimpen 5
Krimpen 5 begon uiteindelijk zonder extra invallers in 'sGravendeel aan de wedstrijd.
Nadat de teamleider Jos Visser zondagmiddag nog dacht
2 spelers te kort te hebben en Peter de Weerd en Leo
Koot als invaller te hebben geregeld bleek zondag avond
dat Frans Goudriaan en Eelco Moerman toch van de
partij waren. Door de vele mailwisselingen in combinatie
met een alle volle inbox was Jos het overzicht
kwijtgeraakt.

1468 5½-2½
1476
1-0
1345 1 - 0
1627 0 - 1
1557 1 - 0
1520 ½-½
1445 1 - 0
1302 1 - 0
1469 0 - 1

Fianchetto 4 laat het doek vallen voor Krimpen 5
Op het moment dat ik arriveerde in de Groenoordhal in
Schiedam, had onze gastspeler Leo Koot al verloren. Leo
had ik zich laten verrassen door een b4 opening
(Flankspel kan je bij Fianchetto verwachten) en had na
een toren kado te hebben gegeven direct opgegeven. Bij
alle andere partijen had niemand voordeel.

Om de kansen voor Krimpen 5 te vergroten speelde Jos
Visser en Martijn de Jong op het eerste en tweede bord.
Jos kwam weliswaar zonder kleerscheuren uit de
opening, maar had wel het initiatief uit handen gegeven
aan zijn tegenstander en kon de dreiging van de dame
niet meer pareren en gaf op.
Vlak daarna had Frans Goudriaan ook verloren en
stonden we 2-0 achter.
Eddy Hermans stond op bord 8 straal verloren maar wist
zijn tegenstander onverwacht met een mat te verrassen.
Vervolgens moest Martijn de Jong na lang stand
gehouden te hebben zijn meerdere aan zijn
tegenstander erkennen.
OP GOED GELUK Nr.216

Individuele uitslagen vijfde ronde 11 februari
't Springende Peert 1
1564 - Krimpen 5
Ed Lammens
1772 - Jos Visser
Hans van 't Hof
1716 - Martijn de Jong
Arjan Verkerk
1686 - Henk Stam
Piet Oudheusden
1530 - Frans Goudriaan
Wim van Schelven
1565 - Arjen Postma
Ger Stooker
1440 - Eric Hill
Paul Visschedijk
1460 - Eelco Moerman
Ewout Butter
1343 - Eddy Hermans

De meeste stonden onder druk en Arjen en Eelco een
aantal pionnen minder.
Ook gastspeler Peter de Weerd stond er niet goed voor,
maar wist zijn tegenstander met een trucje te verleiden
waarna een matdreiging niet meer te voorkomen was.
Vlak daarna viel het flesje frisdrank van Eric over het
bord van Eddy, wat tot wat consternatie leidde. Nadat
het bord en de stukken waren gewisseld bleef de
inmiddels stilgezette klok knipperen. Kort daarna gaf
17
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Henk Stam die een kwaliteit achterstand op nadat een
alles of niets poging om de partij alsnog te winnen of
eventueel met remise te beëindigen mislukte.
Daarna gooide Eric na het weggeven van ook een toren,
de handdoek in de ring en konden Arjen en Martijn hun
achterstand in pionnen niet pareren.
Eddy Hermans leek een beslissende vrije pion op de Glijn te hebben, maar zijn tegenstander voorkwam dat
deze kon promoveren, wat leidde tot remise.
Martijn stond weliswaar een pion achter, maar hield
goed stand en creëerde zelfs kansen. Zijn
tijdsachterstand van aanvankelijk meer dan een uur in
brak hem met minder dan 5 minuten op de klok
uiteindelijk op in een stelling die normaal gesproken in
remise had kunnen eindigen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Een zwarte avond voor Krimpen…
Afgelopen woensdag speelde ons viertal uit tegen het
viertal van SO Rotterdam. De quizvraag waar de duistere
titel op slaat hebt u hoop ik voor u zelf al beantwoord,
namelijk dat alle partijen eindigden in een overwinning
voor
de
zwartspeler.
Kenners
van
de
opstellingsreglementen weten dan het dan gelijk
eindigt. Gezien het ratingverschil van 200 punten in het
nadeel van ons viertal was dit een zeer verdienstelijke
prestatie.
Zeer tegen mijn gewoonte in veranderde ik vlak voor de
wedstrijd de opstelling. Aangezien ik in de krochten van
de RSB een tactische opstelling een nogal overtrokken
instrument vind, had ik voor de opstelling gewoon de
eindstand van de C-groep aangehouden. Dat hield onder
meer in dat Lars aan bord 3 speelde en Arie aan bord 4.
Arie zei in de auto op weg naar De Oriënt dat hij zo
graag wit wilde. Het is bekend dat Arie dat wil - dat wil
hij namelijk altijd. In een moment van zwakte gaf ik
daaraan toe en vroeg aan Lars, mijn andere
medepassagier, of hij bereid was met zwart te spelen.
Lars had daar geen probleem mee.

Kortom een teleurstellende avond met degradatie van
Krimpen 5 naar de vierde klasse volgend jaar als gevolg.
Jos Visser, teamleider a.i.
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen zesde ronde 13 maart
Fianchetto 4
1573 - Krimpen 5
Frans van Stijn
1551 - Henk Stam
Fred van Gent
1590 - Arjen Postma
Kees Vrijland
1628 - Eric Hill
Dick Nugteren
1574 - Eddy Hermans
Tom Buitelaar
1594 - Martijn de Jong
Jan Weitering
1512 - Eelco Moerman
Johan Knijff
1622 - Peter de Weerd
Peter Damkat
1513 - Leo Koot

1416 6½-1½
1627 1 - 0
1520 1 - 0
1445 1 - 0
1469 ½-½
1345 1 - 0
1302 1 - 0
1335 0 - 1
1283 1 - 0

Laat nu SO Rotterdam wel een tactische opstelling
maken en hun op papier sterkste speler op bord 4 laten
spelen. Dat pakte dus voor SO Rotterdam dus niet goed
uit. Lars speelde een uitstekende partij, won 2 pionnen,
gaf er weer een weg, belandde in een lastige stelling en
hield het hoofd koel. Het punt kon worden geïncasseerd
nadat zijn tegenstander de eerste was om een grote fout
te maken. Altijd weer een genoegen om onze jeugd
goed bezig te zien.

Krimpen 5 – Onesimus 2

Zelf speelde ik aan bord 2 niet tegen een jongere, maar in de woorden de teamleider - tegen een aankomend
talent. In de beginfase lag het punt voor mij nog ver
achter de horizon en zat ik wat in de verdrukking. Maar,
zoals zo vaak, wist de speler die zich wist los te maken
(ondergetekende dus) daar ook een psychologisch
voordeel uit te halen. De witspeler ging wat planloos
spelen, raakte een stuk kwijt en ging vervolgens heel
lang nadenken. Lang nadenken op het verkeerde
moment is een bekend teken van zwakte. Het duurde
niet lang voordat ik nog een stuk won en daarmee ook
de partij.
Onze kopman Leo kabbelde naar een toreneindspel dat
denk ik lastig was maar zeker niet kansloos voor remise.
Na het ingaan op een torenruil belandde hij echter in
een verloren pionneneindspel omdat een koning, in
tegenstelling tot zijn vrouwelijke collega, nu eenmaal
geen multitasker is (in gewoon nederlands: niet op twee
plaatsen tegelijk kan zijn).

Zonder verslag
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen zevende ronde 15 april
Krimpen 5
1460 - Onesimus 2
Henk Verver
1603 - Jacques Goud
Henk Stam
1627 - Andre Leffers
Jos Visser
1476 - Harry Elgershuizen
Arjen Postma
1520 - John van der Meulen
Eddy Hermans
1469 - Paul Wassink
Peter de Weerd
1335 - Ruud Neumeijer
Martijn de Jong
1345 - Dominique Taapken
Eelco Moerman
1302 - Shau-Ming Yuen

OP GOED GELUK Nr.216

1599
1647
1671
1632
1624
1617
1615
1527
1459

2-6
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
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Arie wist het voordeel van de witte stukken niet te
benutten. Na het binnenlaten van de pionnenopruimingsdienst (zwarte toren op tweede rij) kwam hij
4 pionnen achter. Omdat hij als laatste bezig was en een
remise het team de overwinning had kunnen bezorgen
was het natuurlijk loffelijk dat hij deze speld in hooiberg
nog probeerde te zoeken. Na een gedwongen dameruil
was het echter ook voor Arie duidelijk dat deze hooiberg
geen speld bevatte.
Peter de Weerd

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Met een gelijke stand na 3 partijen lag ons lot in handen
van Arne (bord 2). De partij leek lang en traag, maar
Arne kwam door energiek spel steeds beter te staan en
de zwarte veste werd zwaar belegerd. Zijn tegenstander
(Rens Hesselmans) kwam bovendien in grote
tijdnood. Arne hield ook om 23.30 - een uur nadat
jeugdpartijen in de interne competitie afgelopen horen
te zijn en terwijl een horde toeschouwers stond te kijken
- de ogen open en het hoofd koel. Toen Rens
Hesselmans door de vlag ging was de overwinning
zekergesteld. Hulde voor Arne!

Individuele uitslagen vijfde ronde 6 februari
Bd
1
2
3
4

SO Rotterdam
Wim Vreeburg
Djin Jharap
Wim Heinen
Ron van Leeuwen

1459
1425
0000
1407
1545

- Krimpen
- Leo Koot
- Peter de Weerd
- Arie de Kwant
- Lars Rook

1260 2 - 2
1283 1 - 0
1335 0 - 1
1378 1 - 0
1043 0 - 1

Peter de Weerd
Bd
1
2
3
4

Individuele uitslagen zesde ronde 4 maart
Krimpen
1253 - Erasmus
Meike Riemens
0000 - Alik Tchavelachvili
Arne Pols
1171 - Rens Hesselmans
Wiggert Pols
0000 - Peter Hurkmans
Peter de Weerd
1335 - Jan Bruinsma

1409 2½-1½
1562 0 - 1
1514
1-0
1361
½-½
1198
1-0

Krimpen viertal weer goed bezig
Curieuze afsluiting viertallencompetitie

Na onze overwinning tegen het op papier sterkere
viertal van SO Rotterdam was er een nieuwe kans om
van een op papier iets sterker viertal te winnen, dat van
Erasmus.

De laatste wedstrijd van ons viertal was uit tegen
Ridderkerk. Deze wedstrijd kende een triest einde
doordat kort na het begin een van de andere spelers van
Ridderkerk plotseling in elkaar zakte. Nadat hij met een
ambulance was afgevoerd naar Dijkzigt - hartaanval,
geen levensgevaar - werd er natuurlijk niet verder
gespeeld. In onderling overleg werd besloten alle vier
partijen remise te geven. Daarna aanvaardden wij op
een wel zeer vroeg tijdstip de terugreis.
Het seizoen heeft het nut van de viertallencompetitie
overtuigend aangetoond. Enerzijds als kweekvijver voor
de jeugd, anderzijds als speelmogelijkheid voor de
minder getalenteerde oudere schaker. Onze eindscore
van 7 uit 7 laat zien dat daarbij vreugde en verdriet in
perfecte balans waren.
Peter de Weerd

Zoals bekend is het Krimpen viertal in de uitwedstrijden
een team van de rijpere schaker in ruste (deze vreselijke
terminologie komt niet van mij maar van Jason)
versterkt met een oudere jeugdspeler. In de
thuiswedstrijden zijn we een echt jeugdteam, aangevuld
met een bijna 70-jarige teamcaptain.
Meike had aan bord 1 de zwaarste taak en heeft daar
geen potten kunnen breken. Na een kwaliteit achter te
zijn geraakt was het niet mogelijk om tegenkansen te
creëren zodat deze partij verloren ging.
Aan bord 4 had ik op papier de makkelijkste
tegenstander. Mijn grootste zorg was rustig te spelen en
geen missers te maken. Deze opzet slaagde. Na een
aanval op de zwarte koningsstelling koos ik voor een
afwikkeling naar een toreneindspel met 2 pluspionnen in
het vertrouwen dat dit te winnen was. Het bleef goed
opletten. Maar ook hier kon ik via een gedwongen
torenruil afwikkelen naar een totaal gewonnen
pionneneindspel.
Wiggert speelde aan bord 3 een zeer grillige partij. Hij
verspeelt eerst een kwaliteit, kreeg/veroverde die weer
terug waarna het volgende opmerkelijke eindspel
ontstond met alle stukken aan de overkant.
Wit (Peter Hurkmans): Kb7, Th8, Le5, pion b6. Zwart
(Wiggert Pols); Kf3, Tc2, pionnen g3 en h2. De stelling
ziet er spannend uit maar is het niet. Na Tc1 verdween
alles van het bord, behalve de koningen.
OP GOED GELUK Nr.216

Het verslag van de teamleider werd door de feiten
achterhaald. Ridderkerk had op bord 3 een niet
speelgerechtigde speler opgesteld en de als altijd
attente RSB wedstrijdleider wijzigde het halve punt dus
in een nul waarmee de uitslag 1½-2½ werd.
Bd
1
2
3
4

19

Ridderkerk 4tal
Lex van der Linden
Dylan Gonzales Arroyo
Marc Harreman
Theo van Goch

1346
1366
0000
0000
1326

-

Krimpen 4tal
Peter de Weerd
Lars Rook
Arie de Kwant
Leo Koot

1260 1½-2½
1335 ½ - ½
1043 ½ - ½
1378 0 - 1*
1283 ½ - ½
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Alblasserwaardtoernooi Senioren en Jeugd

Toernooien en kampioenschappen

Zaterdag 23 maart was er een flinke delegatie uit
Krimpen aan den IJssel aanwezig bij het
Alblasserwaardtoernooi in Sliedrecht.

59e 3 rondentoernooi Waddinxveen

Bij de senioren deden Robert Casteleijn en de
gebroeders Pols van zich spreken.
Robert was ingedeeld in poule 1a, welke bestond uit 8
deelnemers. Hij was goed in vorm en speelde een mooi
toernooi. Met 5 uit 7 werd hij de ongedeelde
groepswinnaar.
Arne en Wiggert Pols waren bij elkaar ingedeeld in groep
3a. In deze groep speelden 10 deelnemers, waardoor de
speeltijd verkort werd van 20 minuten p.p.p.p. naar 15
minuten p.p.p.p. Dit vormde voor de jongens natuurlijk
geen enkel probleem. Wiggert leek deze dag
onverslaanbaar. Alleen in de 9e en laatste ronde moest
(?) hij het punt afstaan aan broer Arne. Hiermee werd hij
terecht eerste.
Arne speelde ook een goed toernooi en eindigde samen
met Richard Koopman op de tweede plaats met 7
punten uit 9 ronden. Deze medespeler wilde graag
barrage spelen, temeer omdat ook de partij die ze tegen
elkaar speelden in remise was geëindigd. Arne vond dat
ook goed en na een spannende partij won Arne. Extra
leuk was dat hij een stukje theorie in praktijk kon
brengen wat hij kort geleden geleerd had.

Zaterdag 2 maart kwamen 68 schakers naar
Waddinxveen om de 17 eerste prijzen in evenzoveel
vierkampen te verdelen.
Met de toernooiwinst van Arjan Hennink, een van de
topspelers van WSV, bleef de hoofdprijs in eigen huis.
In groep 14 ging de winst naar Arne Pols die 2½ punt
scoorde. De organisatie deed de andere twee
deelnemers, Wiggert Pols en Peter de Weerd geen
genoegen door hen in dezelfde groep in te delen. Zij
eindigden in groep 16 met resp. 2 en 1½ punt op de
tweede en derde plaats.
Na het lezen van dit bericht merkte Peter de Weerd op
dat hij het juist leuk vond om in een toernooi tegen
jonge clubgenoten te spelen. Ook schakers waarderen
niet alles op dezelfde manier.

26ste Schaakmarathon van Spijkenisse

De jeugd hoefde ´s middags pas aanwezig te zijn. Er
deden zo´n zeventig kinderen mee, die waren verdeeld
in drie groepen. Zij speelden ieder zeven partijen
volgens het Zwitserse systeem. Voor de eerste 10
plaatsen in elke groep waren er bekers beschikbaar (in
allerlei varianten).

Op 16 maart om 09.45 uur werd in De Boekenberg in
Spijkenisse het startschot gelost voor de 26ste
Schaakmarathon. De 53 deelnemers dienen 15 ronden
af te leggen en uiterlijk 23.45 uur te finishen. Het is een
hard gevecht, dames mogen worden geslagen, witte en
andersgekleurde lopers mogen uit het veld worden
verwijderd en het is zelfs toegestaan de geplande route
te verlaten als er een mogelijkheid is de finish langs een
kortere weg te bereiken.

In groep 2 was Lennart Pols als enige Krimpense
deelnemer ingedeeld. In groep 3 waren Marriët Pols en
Christian Spek ingedeeld, evenals Paulien en Niels de
Groot (onze buurkinderen).
We begrepen niet helemaal waarom Lennart in een
groep hoger was ingedeeld dan Christian en Marriët. Het
zal wel zijn omdat hij in het Alblasserwaardtoernooi van
vorig jaar in de laatste groep kampioen was geworden.
We waren bang dat hij het best moeilijk zou krijgen.
Gelukkig bleek die vrees ongegrond, want het ging erg
goed. Van de ruim 20 kinderen werd hij uiteindelijk
zevende met 4 uit 7.

Vier Krimpenaren hebben een zodanige conditie dat ze
de moed hebben opgebracht zich in dit geweld te
storten. In de kopgroep startten Harold van Dijk en
Remko Moerkerken. Michel van Cappellen en David
Berendsen trachtten vanuit de middengroep de
kopgroep te bereiken. In de lagere regionen was
Krimpen,niet vertegenwoordigd.
26e Schaakmarathon Spijkenisse 16 maart 2013
Punten Nr Rating
Harold van Dijk
13.5
2
2331
Michel van Cappellen
8.0
14 1819
Remko Moerkerken
8.0
16 1869
David Berendsen
6.0
41 1722

TPR
2401
1821
1834
1552

Christian en Marriët speelden in groep 3. Dit was een
hele grote groep met meer dan dertig kinderen.
Onderling verschilde het niveau nogal. Ze speelden
beiden een goed toernooi.
Na de zesde ronde had Marriët 4,5 uit 6 en Christian 4
uit 6. Helaas moesten ze de laatste ronde tegen elkaar.

OP GOED GELUK Nr.216
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Positief is dan natuurlijk wel dat er in ieder geval een
punt voor Krimpen zou zijn. Deze onderlinge partij kon
Christian op zijn naam schrijven. Hij verontschuldigde
zich netjes bij Marriët , maar dat hielp natuurlijk niet
meer.
Christian werd zesde en Marriët eindigde direct na
Christian op de zevende plaats. Marriët kon nu weer
lachen omdat ze haar ‘zilveren’ beker veel mooier vond
dan Christians roodgekleurde beker. En eigenlijk vond
Christian dat zelf ook wel…
Paulien en Niels de Groot hadden respectievelijk 3,5 en
4 punten gehaald en hadden daarmee een plaats in de
middenmoot verdiend. Niels vertelde dat hij wel twee
keer met de herdersmat gewonnen had en dat kon
inderdaad ook allemaal in deze grote en gevarieerde
groep. Gelukkig hadden ook zij een prijs, want uit
Sliedrecht vertrekt niemand met lege handen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
De volgende ronde op 9 maart kan nog niet beslissend
zijn maar de toernooiwinst wel een forse stap dichterbij
brengen.

Marianne Pols

Bert eindigt op een gedeelde eerste plaats en meldt:
Samen met Frans Pieter van den Bos eindigde ik met 7
uit 9, TPR 2028, op de gedeelde eerste en tweede plaats
in het Kennemer Open, als co-winnaar uiteraard
tevreden. Het Kennemer Open voor spelers met een
rating onder de 2000 wordt op KNSB-zaterdagen
gespeeld en werd nu al voor de tiende keer
georganiseerd. Het heeft uitstekende speelcondities,
ruime bedenktijd, veel ruimte, rust en een goede bar Ik
heb nu al zeven keer meegedaan en kan het aan
iedereen aanbevelen.

Na de zevende ronde op 9 maart is de score tot 6
punten gestegen en rest van de uit vier man bestaande
achtervolgersgroep ligt met nog twee ronden te gaan op
een vol punt achterstand.
De mogelijkheid van een massasprint is wel aanwezig
maar voorlopig heeft Bert de beste papieren.
Na de achtste ronde meldt Bert:
Nog één ronde te gaan in het Kennemer Open en de
spanning is volop terug.Ik ben nu gedeeld koploper met
6 uit 8 en er zijn zes achtervolgers op een half punt.20
april dus een spannende laatste ronde met acht
kanshebbers op het kampioenschap.

Prinsenstadtoernooi Delft 29-31 maart 2013
In dit driedaagse paastoernooi waren twee Krimpenaren
actief: Harold van Dijk als een van de 56 deelnemers in
de A-groep en Remko Moerkerken zorgde er mede voor
dat de organisatie en uitvoering goed was geregeld.
Uit de tabel blijkt dat Harold dit met 4 uit 6 zeker niet tot
een van zijn beste toernooien zal rekenen. Een TPR van
2173 en nr. 12 in de eindstand is ver onder het niveau
waarop hij gewoonlijk opereert.

International Chess Festival Ostrava
26 april – 5 mei 2013
Kennemer Open

Bert van Brussel is in Groep 1 een trouwe deelnemer en
schreef in 2004/2005hij het toernooi op zijn naam.

Al een aantal jaren speelde Hans van Nieuwenhuizen in
de A-groep van dit zwaar bezette toernooi. In 2012 telde
de A-groep telde 64 deelnemers waarvan 39 met een
rating tussen 2000 en 2500
Maar ook voor Hans gaan de jaren tellen en nu hij in
aanmerking komt voor de Veteranengroep heeft hij de
kans gegrepen om een hogere plaats in de
groepsranglijst te veroveren.

De zesde ronde werd gespeeld op 16 februari. Bert
meldt hierover:
"Met nog drie rondes te gaan ben ik nu een punt los van
mijn achtervolgers en heb met één bye en vijf gewonnen
parijen de onwaarschijnlijke score van vijfenhalf uit 6 en
een tpr van 2489."

De ratingtopper bij de 43 veteranen had 2053
Hans staat met 1974 op nr. 7 in de startlijst. Een
podiumplaats behoorde dus zeker tot de mogelijkheden.
Hij heeft het echter niet kunnen waarmaken en in de
eindstand is plaats nr. 22 met 5 uit 9 beneden zijn
niveau.

Het Kennemer Open wordt op 9 zaterdagmiddagen van
september 2012 t/m april 2013 gespeeld in
Denksportcerntrum 't Spaerne in Haarlem.

De mogelijkheden voor een herhaling van 2004/2005
zijn dus duidelijk aanwezig.
OP GOED GELUK Nr.216
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Drie Krimpense jeugdspelers in het Charlois
Europoort weekendtoernooi. 9-11 mei 2013

Rotterdam Open 2013, 13 maart t/m 5 juni
Krimpen was met drie deelnemers vertegenwoordigd in
dit toernooi van 10 ronden en 70 deelnemers.
Een verslag ontbreekt helaas.

Vorige week maandag besloten wij, Arne, Meike en ik
(Wiggert), deel te nemen aan het weekendtoernooi van
Charlois Europoort. Omdat dit toernooi lekker dicht in
de buurt gehouden werd en in onze vakantie viel,
vonden we dit een goede gelegenheid om lange partijen
te spelen. Dondermiddag hadden we alle drie een bye
opgenomen, zodat donderdagavond voor ons de eerste
partij was. We begonnen dus gelijk met een halve punt.
Gelukkig hoefden we niet direct tegen elkaar. En ook de
rest van het toernooi kwamen we elkaar niet tegen.
Meike en Arne verloren hun eerste partij en ik wist een
overwinning te boeken. Mijn tegenstander had weinig
tijd. Toen ik ook met mijn dame binnen kon komen,
verloor hij een loper. De andere stukken werden
afgeruild. Toen gaf hij op.
De 3e ronde was op vrijdagavond. Mijn tegenstander
kwam een halfuur te laat, maar wist daarna toch snel de
partij te winnen. Meike verloor een loper en daardoor
ook de partij. Alleen Arne verloor niet. Hij kon die ronde
een half puntje halen.
De laatste twee ronden waren op zaterdag. Ik verloor in
een eindspel met een paard tegen een loper. Meike
verloor een kwaliteit en haar tegenstander had ook een
vrijpion extra, maar hij deed er niets mee. Hij dacht dat
het gevaarlijk was en bood remise aan, wat Meike
natuurlijk niet kon weigeren. Arne speelde een hele
lange partij. Hij stond in het eindspel een kwaliteit
achter, maar had twee vrijpionnen waar hij uiteindelijk
mee kon winnen.
De 5e ronde won Arne zijn partij doordat zijn
tegenstander zomaar een kwaliteit weggaf, maar daarna
was het toch nog hard vechten voor de winst. Ik won
mijn partij doordat mijn tegenstandster een pion pakte
en haar loper toen liet pennen. Die loper ging van het
bord, zodat ik een paard voorstond. Vijf zetten daarna
gaf ik een leuk schaakje waardoor mijn tegenstandster
een paard verloor of mat ging. Ze koos voor dameverlies en gaf daarna op. En Meike won haar partij ook.
Bij de prijsuitreiking was er nog een verrassing: Arne
won de ratingprijs!
Zo hadden we alle drie een leuk toernooi!
Wiggert Pols
Charlois/Europoort Weekendtoernooi 9-11 mei 2013
Totaal
Aantal
Groep
Nr Rating
Dlnmrs
Rnd Punten
B
35 Arne Pols
5
3
12 1433
Wiggert Pols
2½
17 1230
Meike Riemens
2
27 1093
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De Krimpense resultaten zijn:
Rotterdam Open 2013
Totaal
Hans van Nieuwenhuizen
5½
Bert van Brussel
5
Peter de Weerd
2½

Nr
22
30
67

Rating TPR
1950 1930
1820 1745
1328 1291

10e Delftse Kroeglopertoernooi
Traditiegetrouw was Krimpen vertegenwoordigd op dit
toernooi dat altijd op eerste Pinksterdag een aantal
liefhebbers van schaken onder het genot van een biertje
of iets dergelijks naar de Delftse binnenstad trekt.
Het koppel Remko Moerkerken - Jan Sluiter eindigde
met 6½ punt uit 7 ronden net onder het midden op nr
50 van de 85 deelnemende koppels. Ze deden het
daarmee iets beter dan verleden jaar toen ze met 6
punten als nr. 54 eindigden.

Senior onder de Senioren
Het is inmiddels avond en alle deuren en ramen van mijn
denken zijn bijkans gesloten, dus ik wond de veer van
mijn herinnerring maar eens op. Het is avond geworden
na een dag rapidschaken met RSB-senioren van
verschillende pluimages. In een bijna aandoenlijke
roerloosheid overdenk ik deze dag, een dag dat ik een
van de negen Krimpenaren was, van en bij dit jaarlijks
terugkerend schaak-festijn in Spijkenisse. Het
Seniorenkampioenschap RSB. Nu niet meer in hotel
Atlas, maar in een fantastische bibliotheek. De mooiste
van Nederland.
Natuurlijk, niets is zo nodig als overbodige tekst, zinnen
zonder kop en staart of woorden van nul en gene
waarde, maar toch, op bijna dwingend verzoek van een
aantal mede kalende, dan wel grijzende mannen van SV
Krimpen wordt getracht met wat voortschrijdend inzicht
een paar regels te gewagen aan dit inmiddels 11e
seniorenkampioenschap.

TPR

“Haast u wanneer u tijd hebt. Dan heeft u tijd wanneer u
haast hebt”. Met deze filosofische regels in mijn
achterhoofd heb ik mijn zeven rapidpartijen gespeeld.
Weliswaar met wisselend succes en zulks voortdurend
mijzelf tot kalmte manend, met bijna een dreinende
bedaardheid. Maar zeer gewaardeerde lezer van dit
schraal verslag, het resultaat mag er zijn. 4½ uit 7.

1726
1579
1337
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Zoals gezegd, er waren meer veteranen van SV Krimpen.
Wat denkt u van Koos Petiet met zijn 89 levensjaren.
Koos, het oudst spelend lid van SV Krimpen was
tevreden met zijn 3 uit 7.
Henk Verver, ook niet een van de jongsten was
ontevreden met 3 uit 7. Hij keerde huiswaarts met een
fles witte wijn van een meer dan toepasselijke merk
“Avondrust”.
Eddy Singeling, hij ruikt ook aan de tac
htig, was geheel uit vorm. De oude meester kwam niet
verder dan 3 uit 7. Arjen Postma, balend als een stekker,
is de hekkensluiter met 2 uit 7.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
RSB Seniorentoernooi 25 mei 2013. Spijkenisse
Aantal
Groep
7 ronden
Punten Nr Rating
Dlnmrs
1
20 Hans v.Nieuwenhuizen 3½
8
2013
Eduard Hoogenboom
3½
11
1768
2
24 Dick van Buuren
4½
8
1412
15 Henk Verver
3
15
1615
16 Koos Petiet
3
16
1250
19 Ed Singeling
3
19
1464
21 Arjen Postma
2
21
1459
3
12 Peter Glissenaar
5½
2
2092
Henk Greevenbosch
5
3
1930

We gaan naar de top van ons gezelschap. Eduard
Hoogenboom, goed op dreef vóór de lunch, na de
broodjes minder. 3½ uit 7.
Hans van Nieuwenhuizen kan ook beter. Ook 3½ uit 7.
Henk Greevenbosch met 5 uit 7 behaalde een derde
plaats bij de jonkies en niet zonder trots melden we
Peter Glissenaar, captain van ons vlaggenschip, die 5½
uit 7 noteerde. Goed voor plaats twee.

1820
1830
1589
1430
1410
1270
1149
2075
2010

Schaakclub(varia)
Een asbestprobleem? We schaken gewoon door.
Vrijdag 12 april meldde de gemeente dat in de
bergruimte van De Tuyter asbestcementmateriaal is
gevonden. Deze ruimte is nu volledig afgesloten en tot
nader order verzegeld.
In de bergruimte staat al ons materiaal dat dus
onbereikbaar is. Intussen zijn er voldoende borden,
stukken en klokken bij de RSB gereserveerd om de
gewoon te blijven schaken. We zullen het wel zonder de
computerkast en de wedstrijdkast moeten doen.

Welaan beste schaakvrienden, toch een paar regeltjes
gespendeerd aan een fijne dag. Het was een lange dag
en nu de vermoeidheid toeslaat besluit ik met het hier
volgende coupletje.
De wijn is gedronken
het liefje is gekust
daarbuiten staan de sterren
die wenken tot rust.

Dinsdag 22 april is de situatie onveranderd. De
gemeente kan nog geen uitsluitsel geven v.w.b. de duur
van het asbestprobleem. We krijgen direct bericht van
de gemeente als de zaken een wending krijgen, die voor
ons van belang kunnen zijn. De verwachting is dat wij in
de komende dagen meer te weten komen.
In ieder geval is het RSB schaakmateriaal ook voor
komende maandag gereserveerd.
De gemeente zal alle door ons als gevolg van de
asbestsanering gemaakte kosten vergoeden.
Ook op 8 mei is de situatie ongewijzigd en dat blijft
voorlopig zo gezien de volgende informatie: Er zal op 22
juli een aanvang worden gemaakt met het schoonmaken
van de ruimte als ook van ons materiaal.
De gemeente draagt niet alleen de kosten van het
huurmateriaal maar ook de kosten van het
schoonmaken van ons materiaal. De gemeente vraagt
zich af wat nu goedkoper is. Kosten van het materiaal
huren en kosten van het schoonmaken, of ons materiaal
in zijn geheel vernieuwen. De gemeente heeft verzocht
om een opstelling van kosten te maken.
Een maandagavond niet geschaakt is een
maandagavond niet geleefd.

Hier staat een fors aantal jaren schaakervaring
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Een curieus slot van de RSB promotieklasse
Voor maandagavond 15 april stond de ontmoeting
tussen zespunters Messemaker 2 – SO Rotterdam 2 op
het programma. Die avond ook speelde 3-Torens haar
laatste wedstrijd. In het verslag op de website van
thuisclub Messemaker 2 lazen we dat de teams aldaar
na ca. 1½ uur spelen besloten eieren voor hun geld te
kiezen door aan alle borden remise overeen te komen
waarmee ze zeker van handhaving waren, ongeacht het
resultaat wat 3-Torens die avond zou boeken en wat er
de volgende avond in Dordrecht zou gebeuren.

Eerst even over voetbal. Sinds jaren wordt in de
Eredivisie één wedstrijd op vrijdagavond gespeeld,
gevolgd door vier op zaterdag en de laatste vier op
zondagmiddag.
Daaraan
liggen
commerciële
overwegingen ten grondslag. Ooit was er een tijd dat
alle wedstrijden zondagmiddag half drie aanvingen,
maar dat is lang geleden. Toch had dat wel iets, zoals dat
heet.
Voor de laatste twee speelronden van de competitie
grijpt de KNVB terug naar het oude systeem : alle
wedstrijden worden gelijktijdig gespeeld. Hier moeten
de commerciële belangen wijken voor de sportieve.
Geen voordeel halen uit voorkennis is het motief want in
die laatste paar ronden kan de wetenschap wat je
concurrenten, die eerder speelden, gedaan hebben de
basis vormen voor het speelplan. En dat is niet eerlijk.

Die volgende avond was het de beurt aan het tweede
koppel zespunters Dordrecht 2 en Sliedrecht 2 om de
degens met elkaar te kruisen. Voor hen was de situatie
nog helderder want zij wisten dat 3-Torens haar laatste
wedstrijd inderdaad gewonnen had. Dit feit plus de
wetenschap dat de ontmoeting Messemaker 2 – SO
Rotterdam 2 geen verliezer had opgeleverd maakte het
wel heel moeilijk om er een echte wedstrijd van te
maken. Ook hier kwam er via 8 remises een 4 -4
eindstand op het wedstrijdformulier waarmee het lot
van 3- Torens bezegeld was.

Ook in de RSB competities komen situaties voor waarbij
het voordelig is te spelen op een latere datum dan de
concurrentie. Artikel 16 van het competitiereglement
geeft daarom niet voor niets de mogelijkheid voor de
hoogste klasse een gezamelijke slotronde vast te stellen.
Dat gebeurde in het verleden ook maar die gewoonte is
de laatste jaren verwaterd. Jammer, want een
gezamelijke slotronde zou dit seizoen vanuit sportief
oogpunt nog niet zo gek geweest zijn en wellicht wat
minder commotie hebben veroorzaakt dan nu het geval
was.
Daar bovenop heeft zo’n evenement ook wel iets aparts,
met z’n allen in één ruimte gelijktijdig die laatste ronde
spelen, zelfs al had het vanuit het oogpunt van een
zuiver competie-einde niet echt gehoeven. Maar dat
laatste kun je van tevoren niet weten, want de
gezamenlijke slotronde moet wel voor de aanvang van
de eerste speelronde bekendgemaakt zijn.

Het woord matchfixing is gevallen. Was dit terecht?
Zover wil ik niet gaan. Voor matchfixing komt meer
kijken. Verwijtbaar onsportief gedrag dan? Hier zou ik
niet te hard over willen oordelen. In de sport hebben
soortgelijke gevallen zich wel vaker voorgedaan en
steeds bleek het voor degenen die er door in
verlegenheid kwamen vrijwel onmogelijk om er normaal
mee om te gaan. In mijn beleving zouden ook wijzelf en
een ieder ander in dezelfde omstandigheden
hoogstwaarschijnlijk op dezelfde wijze gehandeld
hebben. Ofschoon schaken een individuele sport is en
iedere speler uiteindelijk zelf beslist of hij op een
remiseaanbod zal ingaan is het voor het individu
kennelijk heel moeilijk in deze omstandigheden tegen
het groepsgevoel in te gaan en nee te zeggen tegen het
remiseaanbod.

Hoe zat het de afgelopen competitie ook alweer?
Voor aanvang van de laatste ronde kwamen er nog 5
teams voor de tweede degradatieplek in aanmerking.
Vier daarvan stonden op 6 punten en één team
(3-Torens) op 4 punten. Als 3-Torens haar laatste
wedstrijd zou winnen zou het dus ook op 6 punten
komen en haar tevens het beste bordpuntensaldo
geven, het eerstvolgende criterium bij gelijk aantal
matchpunten.
Door een speling van het lot moesten de teams met 6
punten twee aan twee tegen elkaar. Toen was de
conclusie snel getrokken : iedere zespunter die niet
verloor zou zeker zijn van handhaving. Dus alle
zespunters hadden baat bij een 4-4 uitslag wat ze tot
zevenpunters zou maken waarmee een verder verblijf in
de promotieklasse veiliggesteld zou zijn.
OP GOED GELUK Nr.216

Ter illustratie een paar voorbeelden uit de
voetbalhistorie.
De oudere lezer herinnert zich misschien nog wel de EK
of WK (wie weet het nog precies?) wedstrijd van
toenmalig West-Duitsland tegen Oostenrijk waar beide
teams het meest gebaat waren met een gelijkspel. Het
gevolg was een surrealistisch schouwspel van anderhalf
uur pretentieloos balschuiven wat inderdaad in remise
eindigde. Tja, het is bij voetbal nu eenmaal niet mogelijk
in de rust te laten omroepen dat de wedstrijd ten einde
is omdat er in de kleedkamer 0-0 als uitslag is
overeengekomen. Een soortgelijk geval speelde ook
enkele jaren geleden nog in de Eredivisie aan het eind
van het seizoen.
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Details weet ik niet meer, maar het had iets te maken
met de play-offs. Het klinkt bizar, maar hier wilden beide
betrokken teams beslist niet winnen en dus kwam het
gelijkspel tot beider voordeel op het scorebord. Ik wil
hiermee maar illustreren dat alle zespunters die zichzelf
en de tegenstander zonder veel strijd tot zevenpunters
maakten in feite niet veel te verwijten valt. Nagenoeg
iedereen zou in voorkomend geval hetzelfde hebben
gedaan. Pech voor 3-Torens, dat zeker. Maar zo gaat dat
in het leven, soms zit het mee en een andere keer zit het
tegen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
geeft dan uiteindelijk thuis weer onbegrip. Het gebrek
aan vrouwen die schaken speelt ook bij de meeste
andere verenigingen. In Berkel en Rodenrijs, waar ik
woon speelden twee vrouwen op de club. Helaas voor 3Torens schaken de dames nu een avond in de week k
gezellig samen thuis. En gezien de saaiheid van deze
vereniging kan ik de dames niet eens ongelijk geven.
Is er dan toch geen manier te bedenken om vrouwen te
verleiden bij ons te komen schaken? We kunnen
natuurlijk iets organiseren dat vrouwen trekt, bij
voorbeeld een tupperware party, maar ik vrees dat dat
niet het juiste type vrouwen trekt. We zouden een man
die goed valt bij veel vrouwen, een type Arie Boomsma,
tot schaakgod kunnen promoveren, maar dat leidt de
dames alleen maar af.

De vraag of een gezamelijke slotronde tot een ander
resultaat zou hebben geleid staat nog open. Mogelijk,
maar dat is verre van zeker. Het cijfermatig uitgangspunt
zou hetzelfde zijn geweest maar de omstandigheden
anders waarbij één van de vragen is of die 16 remises er
onder toeziend oog van zovelen net zo vlot tot stand
waren gekomen als nu is gebeurd.

Uiteindelijk denk ik dat directe man2woman benadering
het meest effectief werkt. Laat elke vrijgezelle schaker
een schaakvrouw versieren. Aangezien veel vrijgezelle
schakers verlegen types zijn moet daar eerst aan worden
gewerkt met een assertiviteits training van bij voorbeeld
Emiel Ratelband. Vervolgens kan aan de rest van het
openingsrepertoire worden gewerkt, met wat prima is
beschreven in Master Flirt van Tijn van Eeuwijk.
Ik zal Yvonne Jaspers benaderen om ons te helpen in
contact te komen met schaakvrouwen. Als dat
onverhoopt niet mocht lukken moeten we dan toch
maar op de romeinse toer gaan door vrouwen van
andere vereniging te schaken.

Desondanks blijft de herinvoering van de gezamelijke
slotronde voor de promotieklasse in mijn optiek van
groot en urgent belang. De komende competitie zal de
promotieklasse uit 10 teams bestaan waarvan er 4
moeten degraderen. De kans dat één of meer
beslissingen dienaangaande in de slotronde zullen vallen
is levensgroot aanwezig. En het zal me niet verbazen als
het daarbij nog op bordpunten aan gaat komen. Een
gezamelijke slotronde komend seizoen vind ik daarom
een must.
Theo Heukels

Ik eindig mijn relaas met het geven van de
complimenten aan alle schaakvrienden die bijdragen aan
de tot standkoming van Op Goed geluk en die mij
daarmee hebben geïnspireerd tot bovenstaande
bijdrage.

Schaker zoekt vrouw

Jos Visser

Uit ervaring weet ik dat vrouwen liever gaan bridgen,
omdat ze tussen de ronden door lekker nog even
kunnen kletsen. Verder bevinden zich onder de bridgers
galante mannen die jassen aanreiken en stoelen
aanbieden, charmes waaraan het velen van onze
schakers ontbreekt.
Een aantal van ons gedraagt zich ronduit als botte
boeren, wat mij op het idee heeft gebracht om Yvonne
Jaspers een variant op haar programma boer zoekt
vrouw te laten maken. Maar boeren zijn macho’s en wij
schakers worden vaak gezien als saaie mannen omdat
helaas de passie op het schaakbord aan de meeste
vrouwen niet besteed is.
Vrouwen die schaken spelen het spel toch vooral voor
de gezelligheid terwijl het ons mannen uiteindelijk om
het winnen gaat, het verslaan van de tegenstander. Dat
het daarna in de Tuyter alsnog gezellig kan worden,
OP GOED GELUK Nr.216

We zouden kunnen beginnen met de zusjes Nadezjda en
Tatjana Kosintseva ( gezamenlijke FIDE rating 5000+)
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“Op Goed Geluk
Voor de jeugd

Eindstand competitie 2012/2013

De jeugdleider vertelt

Groep A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het enthousiasme dat Rob Doolaard in zijn foto's toont
heeft hij nu in een interview ook in woorden tot
uitdrukking gebracht en de IJssel- en Lekstreek heeft dit
in een paginabreed artikel gepubliceerd.
Dat de jeugd daarin een hoofdrol speelt is voor een
jeugdleider vanzelfsprekend en het succes wordt
benadrukt met een foto van een achttal jonge
bekerwinnaars. Verder commentaar is overbodig, de
krant spreekt voor zichzelf.

Arne Pols
Wiggert Pols
Harm Brandwijk
Jesse Riemens
Niels Groeneveld
Lara de Bruijne
Tom de Bruijne
Christian Spek
Marriët Pols
Ramin Nieuwenhuis

Groep B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Othniël de Jong
Martijn Hummel
Lennart Pols
Rens Bosschaart
Bart Ligthart
Jacco Bloemendaal
Maurits Bregman
Cornelis Pols
Jan Kruizinga
Corne Snoei
Jonathan Zandee
Daniël van der Wind
Hans Broere
William van der Wind
Arend van Dijke
Arne Heikoop
Eloise Meulstee

Jeugd Grand Prix in Leiden, 23 februari
Na mijn verslagen over de PJK, die ik steevast begon met
het melden van zieke Polsen en dienst weigerende
TomToms, kan ik helaas vandaag weer op herhaling:
Lennart Pols was door ziekte verhinderd.
En al was de TomTom gelukkig niet kapot, konden we nu
de sigarettenaansteker niet vinden in ons tijdelijke
busje, waar we mee op pad waren… Ik heb op dit
moment echter geen zin daar verder over uit te weiden,
wellicht voor u, als lezer, wel zo fijn J.

- Arne Pols is dit jaar de trotse clubkampioen
geworden.
- Othniël de Jong, Martijn Hummel en Lennart Pols
promoveren naar groep A
- En was er een mooie beker voor Arne Heikoop, als
beste nieuwkomer.
- Eloise kreeg, als jongste talent van de jeugd, ook een
beker mee naar huis.
OP GOED GELUK Nr.216

Er waren deze zaterdagmiddag zes Krimpense
deelnemers, die allen meededen in verschillende
groepen van deze Leidse Jeugd-Grand-Prix.
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Paulien de Groot, ons buurmeisje (geen lid van de
schaakvereniging), deed mee in groep 16. Ze begon
helaas met verlies, maar wisselde dat daarna steeds af
met winstpartijen en ook nog een remise. Zo eindigde zij
tenslotte in de middenmoot.
Christian Spek en Marriët Pols deden mee in
respectievelijk groep 6 en 8. Ze begonnen beiden met
een aantal verliespartijen… Gelukkig werden er ook nog
een enkele punten binnengehaald, zodat ook nog het
zoet van een overwinning werd gesmaakt.
En dan zijn we nu aangeland bij Harm Brandwijk, die ook
van de partij was. En hoe! Hij bleek vandaag
onverslaanbaar. Hij wist in groep 3 alle partijen op zijn
naam te schrijven en dit bracht hem uiteraard de
groepszege. 7 uit 7: een heel mooie prestatie!

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Grand Prix HSB in Delft
Op zaterdag 18 mei was er naast het NK Schoolschaken
ook nog een andere Krimpense deelname te melden aan
een jeugdtoernooi. In Delft deden Arne en Lennart Pols
mee aan een Grand Prix van de Haagse Schaakbond.
We hadden ’s ochtends eerst Wiggert en Marriët in
Leiderdorp gebracht en konden toen nog getuige zijn
van de eerste overwinning van het team van de
Admiraal de Ruijterschool. Daarna was het tijd voor ons
om te vertrekken naar Delft, waar om 13.00 uur de
Grand Prix zou starten. Trouwens leuk dat het deze keer
zo goed te combineren was. Vorig jaar was ik bij het Jan
Zwart toernooi in Hellevoetsluis tijdens de kwartfinales
van het NK Schoolschaken en kon daar dus geen kijkje
nemen.

Wiggert Pols deed mee in groep 2 en ook hij mocht de
eerste prijs (een waardebon) mee naar huis nemen. Zijn
score was 5,5 uit 7. Een keurig resultaat!
Arne Pols zat in groep 1 en had het best moeilijk. Met 2
uit 5 moest hij de laatste twee ronden nog spelen tegen
de hoogst geplaatsten (qua rating) van de groep. Omdat
hij die partijen echter wist te winnen, viel hij toch nog in
de prijzen. Hij eindigde op een gedeeld tweede plaats.
Op basis van onderling resultaat kreeg hij de derde prijs
(eveneens een waardebon) mee naar huis. Ook heel
knap gedaan!

Arne was ingedeeld in groep B en wist in een groepje
van zes al zijn tegenstanders te verslaan. Hij werd met 5
uit 5 de onbetwiste groepswinnaar. Een mooi resultaat,
al was hij dan qua speelsterkte ook echt wel de sterkste
uit de groep; je moet het dan toch nog wel even doen…
Ook Lennart deed goede zaken en wist de eerste plaats
in groep 7 te bemachtigen. Hij zat in een groepje van vijf
spelers (er was één speler niet gekomen), die allemaal
twee keer tegen elkaar moesten spelen. Van de acht
partijen kon Lennart er zes op zijn naam schrijven, had
hij één remise en ging er één verloren (d.m.v. arbitrage).
Zo behaalde hij een score van 6,5 uit 8 en was daarmee
ook de ongedeelde groepswinnaar. Heel goed!

Moe en, in mindere of meerdere mate, tevreden
keerden we huiswaarts. Altijd weer erg leuk, zo’n Grand
Prix: een middag schaken op eigen niveau.
Marianne Pols
Groep
1
2
3
6
8
16

Leidse Jeugd Grand Prix 23 februari 2013
Naam
Pnt
Nr
RatingOud Nieuw
Arne Pols
4
3
1317
1356
Wiggert Pols
5½
1
1170
1207
Harm Brandwijk
7
1
950
1052
Christian Spek
1
7
601
545
Marriët Pols
2½
6
501
482
Paulien de Groot
2½
5
262
241

Wiggert hield ons vandaag steeds op de hoogte van de
stand van zaken in Leiderdorp. En omdat ook daar het
team van Krimpen aan de IJssel eerste was geworden,
reden we in een opperbeste stemming weer naar huis
terug. Allemaal eerste plaatsen vandaag… wie had dat
kunnen denken?

Het zestal met twee eerste prijs winnaars
OP GOED GELUK Nr.216
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Dit team deed mee in groep A : de “Kampioenspoule”.
De nummers 1 en 2 van deze groep zullen worden
uitgenodigd
mee
te
doen
aan
het
NK
Schoolschaakkampioenschap voor basisscholen.

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013
Het Pathena toernooi is op 9 februari gestart met de
eerste twee ronden.

Het was best spannend of het ook dit jaar zou lukken
een plaats te behalen, die recht gaf totdeelname aan het
NK.
Maar we wisten van te voren wel dat we een goede kans
hadden. En dat bleek wel.
Het team heeft twee keer remise gespeeld en heeft de
rest gewonnen. Daarmee werd 16 punten behaald, net
zoveel als de nummer 1. Maar omdat ze één bordpunt
minder hadden, eindigden ze op de tweede plaats.
Een heel goede prestatie!

In het eerste Pathena toernooi waren 12 talentvolle
jeugdspelers uitgenodigd waaronder Arne Pols. Dit jaar
is daar een tweede groep van 12 "beloften" toegevoegd
die in de toernooiverslaggeving als Ochtendgroep wordt
aangeduid. Voor de eerste groep, de Middaggroep, is
naast Arne ook Wiggert Pols uitgenodigd.
De elfde ronde wordt gespeeld op 11 oktober waarna de
beste zes om het kampioenschap spelen en de overige
zes zullen trachten zo hoog mogelijk in de tweede groep
te eindigen. De laatste twee ronden staan op het
programma op 30 november.

Team 2 deed mee in groep B, de “Talenten” en bestond
uit Christian Spek, Rens Bosschaart (beiden van de
schaakclub), Dirk de Waard en Corné Snoeij.

In de tabellen zijn hun prestaties tot nu toe genoteerd.
Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013
Rnd
tegenstander
Arne
datum naam
rating Pnt
1 9 feb Alexander Janse
1373 0
2
Wiggert Pols
1214 1
3 6 apr Kevin Nguyen
1536 0
4
Bart Dubbeldam
1489 ½
5 20apr Jorik Klein
1439 1
6
Lola Den Dunnen
1360 1

Zij zijn, evenals team 1, met 16 matchpunten op een
gedeeld eerste plaats geëindigd. En ook dit resultaat
werd behaald door twee remises en de rest gewonnen
partijen. En (‘t wordt haast saai, maar ook) dit team
werd op bordpunten uiteindelijk tweede. Bijzonder knap
gedaan! En twee joekels van bekers rijker werd de
terugreis weer aangevangen

Middaggroep
Pols rating 1403
Cum Nr TPR
0
10 0947
1
6 1284
1
9 1250
1½ 8 1315
2½ 8 1414
3½ 6 1503

De spelers van beide teams (en alle betrokkenen) mogen
terugkijken op een spannend, leuk en gezellig toernooi.

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013 Middaggroep
Rnd
tegenstander
Wiggert Pols 1211
datum naam
rating Pnt Cum Nr TPR
1 9 feb Kevin Nguyen
1536 0
0
12 1143
2
Arne Pols
1403 0
0
12 1076
3 6 apr Bart Dubbeldam
1489 0
0
12 1085
4
Mohammed Moussane 1434 1
1
11 1285
5 20 apr Liam Vrolijk
1360 0
1
10 1200
6
Wang Yang
1393 0
1
11 1209

Marianne Pols

De Admiraal de Ruyterschool weer naar het NK!
Zaterdag
8
maart
was
het
Erasmiaans
schoolschaakkampioenschap. Er deden zo’n 75 teams
(meer dan 300 kinderen) mee van basisscholen uit de
regio van Rotterdam en omgeving, verdeeld over 4
groepen.
De beker van de “Talenten” is maar iets kleiner

De Admiraal de Ruyterschool uit Krimpen aan den IJssel
deed mee met twee teams: Team 1 bestond uitsluitend
uit leden van onze schaakclub: Wiggert Pols, Tom de
Bruijne, Lara de Bruijne en Marriët Pols

OP GOED GELUK Nr.216
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Succes voor Admiraal de Ruijterschool in
kwartfinales NK Schoolschaak!

Admiraal de Ruijterschool ook succesvol in halve
finale NK Schoolschaak!

Op zaterdag 18 mei werden in het Leiderdorps Lyceum
Visser ´t Hooft de kwartfinales van het NK
Schoolschaken gehouden. Ook Krimpen aan den IJssel
was hier vertegenwoordigd met het schoolschaakteam
van de Admiraal de Ruijterschool.

Vandaag mochten wij (Wiggert en Marriët Pols en Tom
en Lara de Bruijne) weer naar Leiderdorp om mee te
doen aan de halve finale van het NK schoolschaak. Deze
keer was het in het nieuwe gebouw van de School
Kastanjelaan. We moesten bij de eerste twee van onze
poule horen om door te gaan naar de finale.
We begonnen goed: 4-0. De 2e ronde wonnen we ook
makkelijk. Deze keer met 3,5-0,5. De 3e ronde was
spannend en moesten we tegen ’t Schrijverke. Deze
ronde was belangrijk voor de het behalen van de 2e
plaats. We wonnen met 3-1 tegen deze school, die
uiteindelijk op de 3e plaats eindigde.
De 4e ronde moesten we tegen de eerste geplaatste
school in onze poule, die vorig jaar kampioen geworden
was. Zij hadden een gemiddelde rating, die 470 punten
hoger was dan die van ons. Tom won snel, maar Lara en
Marriët verloren. Ik had een heel spannende lange partij
tegen een goede tegenstander die veel meer rating had
(476 punten). Ik kwam één pion voor, maar het werd
toch nog remise. Zo verloren we met 2,5-1,5.

Op de KNSB-site staat over deze kwartfinales het
volgende vermeld:
36 scholen nemen deel aan de kwartfinales, de beste
van de 2200 scholen die in de voorrondes begonnen.
Daarmee is het NK Schoolschaken het grootste
schaaktoernooi van Nederland, met in eerste aanleg zo'n
9000 spelers.
De 36 scholen zijn verdeeld over zes poules, waaruit de
drie beste zich kunnen plaatsen voor de halve finale,
over twee weken.
Het team van de Admiraal de Ruijter school bestaat uit
allemaal leden van SV Krimpen: Wiggert en Marriët Pols
op bord 1 en 4, Tom en Lara de Bruijne op bord 2 en 3.
Van tevoren hadden we wel bedacht dat we een
serieuze kans maakten op één van de eerste drie
plaatsen, maar dat het zó goed zou gaan… Ze deden het
alle vier namelijk zo ontzettend goed, dat ze als team
vandaag onverslaanbaar bleken. Met twee remises en
drie overwinningen wisten ze de eerste plaats in hun
poule te bemachtigen.

Voordat de laatste ronde begon, bekeken we nog even
onze kansen. Als we maar een half bordpuntje haalden,
waren we al zeker van de tweede plaats. En omdat we
de 5e ronde wonnen met 3-1 zijn we met een ruime
voorsprong tweede geworden. Op één partij na hadden
we alles gewonnen met veel bordpunten.
Volgende week mogen we met 5 andere scholen
uitvechten wie de beste van Nederland is.
Wiggert Pols

En dat mag zeker wel een beloning genoemd worden
voor de inspanningen van schaakmeester De Ruiter
(naast de inspanningen van de kinderen zelf natuurlijk).
Hij was er vandaag (natuurlijk) weer de hele dag bij om
de kinderen te begeleiden en te stimuleren. Ook de
ouders van Tom en Lara waren de hele dag aanwezig om
de kinderen aan te moedigen. Vermeldenswaard is
verder dat Theo Heukels ’s middags is komen kijken.
Heel erg leuk, Theo, en fijn dat dat weer kan!

Admiraal de Ruijterschool vijfde in finale NK
Schoolschaak!
Zaterdag 8 juni was Leiderdorp al weer voor de derde
keer in vier weken tijd het reisdoel van Wiggert en
Marriët Pols en Tom en Lara de Bruijne. Dit viertal, dat
met elkaar het schaakteam van de Admiraal de
Ruyterschool vormt, mocht vandaag meedoen aan de
finale van het NK Schoolschaken voor basisscholen.

Op 1 juni staat de halve finale gepland. We hopen dat de
spelers van het team dan in goede gezondheid mogen
zijn, om daaraan deel te kunnen nemen. Dat zal in ieder
geval wel weer een stuk moeilijker zijn. Van de 18 teams
gaan er slechts zes door naar de finale. Hoe het dan ook
zal gaan, ze hebben hiermee al een heel mooi resultaat
bereikt. En ze zullen vast hun best doen om zo hoog
mogelijk te eindigen…

Na spannende kwart- en halve finales zijn er deze dag
nog zes scholen overgebleven, die om de landelijke titel
strijden.
Bij binnenkomst zagen we meteen al dat geen van de
zes scholen met lege handen naar huis terug hoefde te
keren. En dat was alvast een hele geruststelling…
Want om eerlijk te zijn hadden we vooraf niet te
hooggespannen verwachtingen, al hoopten we vandaag
toch niet als laatste te eindigen…

Marianne Pols
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Wie weet zouden we zelfs wel vierde kunnen worden…
Vorige week bedacht ik al (redelijk serieus) dat onze
school twee jaar terug vijfde was geworden in de
kwartfinales (in één van de zes poules); vorig jaar
werden we vijfde in de halve finale (in één van de drie
poules); en deze keer zullen we dan wel vijfde worden in
de finale. En dat was echt geen slag in de lucht, omdat
we vandaag ook qua teamrating als vijfde stonden
geplaatst…
En ja hoor, ‘t was net zulk werk. Uiteindelijk wist de
Admiraal inderdaad een vijfde plaats te behalen (na één
verliespartij met 3-1 tegen de uiteindelijke kampioen,
drie nipte verliespartijen met 2,5-1,5 en één remise
tegen de nummer zes). Als team zijn ze in deze
finalepoule (met de zes beste scholen van Nederland)
niet één keer echt weggespeeld. En de stemming bleef
ook vandaag met elkaar heel leuk. En dat was mede te
danken aan de enthousiaste begeleiding van meester De
Ruiter, de betrokkenheid van ouders De Bruijne en de
belangstelling van Theo Heukels. Ook was iedereen heel
tevreden met het behaalde resultaat. Bovendien was er
voor ieder van de zes scholen een prachtige beker en
voor elk kind (plus de coach) een mooie medaille, als
aandenken aan een mooi NK en een prachtig resultaat.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Een geslaagd J. de Kluyver-toernooi!
Op zaterdagochtend 30 maart 2013 vertrokken we met
een volle auto naar Spijkenisse om deel te nemen aan
het grootste jeugdschaaktoernooi van de RSB: het J. de
Kluyver-toernooi.
Lennart en Marriët Pols speelden mee in de E-categorie.
Lennart speelde erg goed. Hij had 7 punten uit 11
wedstrijden. Dat was maar een half puntje te weinig
voor een beker. Marriët speelde ook goed en had 6 uit
11. Daarmee won zij de prijs voor het beste meisje uit
haar categorie. Zij kreeg een mooie beker!
Wiggert Pols speelde mee in de D-categorie. Hij was de
favoriet, maar dat moet altijd wel worden waargemaakt.
Wiggert deed wat hij moest doen en won met 9 uit 9 de
eerste prijs. Dat was een hele grote beker.
Arne Pols en Harm Brandwijk speelden in de C-categorie.
Arne speelde een supergoed toernooi en won met 6 uit
7 de eerste prijs. Hij kon naar huis met een beker en 40
euro. Harm speelde ook goed. Hij had 4 punten uit 7
wedstrijden. Dat was net te weinig voor de derde plaats.
Meike Riemens en Robert Casteleijn speelden in de Bcategorie. Meike deed het erg goed. Zij had ook 4 uit 7.
Niet gek als je bijna de laagste rating hebt van de spelers
uit je groep. Robert speelde ook in die categorie en
begon met een supergoede start: 5 uit 5! Daarna verloor
hij er helaas nog twee en zo werd hij met een TPR van
1734 gedeeld tweede. Hij kreeg ook een prijs mee naar
huis.
Zo kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi.
Wiggert Pols

Verder mag nog gezegd worden dat de organisatie alles
héél goed voor elkaar had en dat de School Kastanjelaan
een ruime en erg geschikte locatie was.
Ook leuk om te vermelden is dat de RSV Noord uit
Rotterdam beslag wist te leggen op de tweede prijs.
Voor de RSB was het dus zeker geen slechte dag.
Om op een leuke manier de dag met elkaar te besluiten
en afscheid te nemen van dit succesvolle
schoolschaakseizoen, aten we gezellig met elkaar nog
een patatje + snack (of salade )bij de familie De Bruijne.
Alle spanning konden de kinderen daarna nog even
kwijtraken op de trampoline en moe, maar voldaan
keerden we tenslotte weer naar huis.

De B-groep werd met 6 uit 7 en een TPR van 1812
gewonnen door de tienjarige Liam Vrolijk, die onder
meer won van Meike en Robert. Pieter Sturm kan trots
zijn, en is dat ook, op kleinzoon Liam. Meike behaalde
met een plus van 403 punten de grootste TPR winst.

De coach en de vier finalisten
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RSB Jeugdclubkampioenschappen cat. E

Op 16 maart werden onder meer de RSB
jeugdclubkampioenschappen in de categorie D
gehouden. In Gouda streden 9 viertallen om de titel.
Krimpen eindigde na 6 ronden en één bye met 9 matchen 16,5 bordpunten op de vierde plaats.

Op zaterdag 13 april werden in Gouda de
Jeugdclubkampioenschappen van de Rotterdamse
Schaakbond voor de categorie E gehouden. Er hadden
zich 9 teams ingeschreven, waaronder ook een team van
SV Krimpen. Ons team bestond uit Lennart Pols(eigenlijk
een G-speler), Marriët Pols, Ramin Nieuwenhuis
(eigenlijk een F-speler) en Jacco Bloemendaal, die nog
maar kort op de schaakclub zit. We stonden met ons
team op rating zevende geplaatst, en deden dus niet
echt mee voor de prijzen, maar vooral voor het
schaakplezier.
Uiteindelijk wisten we toch een verdienstelijke vijfde
plaats te behalen. Dit was overigens met maar een
matchpunt achterstand op de nummers drie en vier.
Ook nog vermeldenswaard is dat het Krimpense team
ervoor zorgde dat de uiteindelijke toernooi-winnaar,
Klim-op 1 (dat met overmacht kampioen werd), toch
niet het maximale aantal bordpunten wist te
verzamelen. Lennart wist op bord 1 verrassend een half
puntje te veroveren tegen Sebastiaan Janse. Omdat hij
nog meer goede prestaties wist neer te zetten, kreeg hij
als topscorer van het team nog een beker mee naar huis.
Maar ook Marriët, Ramin en Jacco deden het goed.
Marriët en Ramin sprokkelden de nodige punten bij
elkaar en ook Jacco, die deze middag zijn debuut maakte
en nog toernooi-ervaring moet opdoen, wist al punten
te halen. En dat terwijl er deze middag toch vooral de
beste E-spelers van de RSB aanwezig waren. Heel knap
gedaan! Elke speler kreeg tenslotte een vaantje mee als
aandenken aan een leuk toernooi.

Onze jongste reporter schrijft hierover:
Zaterdag 16 maart werden de Jeugdclubkampioenschappen van de RSB gehouden in de Mammoet in
Gouda. Er speelden 9 teams mee in de D-categorie.
Het Krimpense jeugdteam bestond uit: Wiggert Pols,
Tom de Bruijne, Lara de Bruijne en Rens Bosschaart. De
eerste ronde speelden we 2-2. Daarna wonnen we in
totaal nog drie keer en verloren nog twee keer. En we
hadden nog een bye.
Dit alles bij elkaar was goed genoeg voor de vierde
plaats. En omdat we met onze teamrating als vierde
geplaatst stonden, was dat dus niet slecht. Iedereen
heeft goed zijn best gedaan. Lara, die eigenlijk in de Ecategorie hoort, had op bord drie ook een goede score
met 3,5 uit 7.
We gingen niet met lege handen naar huis, want
iedereen kreeg een vaantje en ikzelf kreeg ook nog een
beker voor de topscorer van het team.
Wiggert Pols

Marianne Pols

Het D-team in de RSB Jeugdclubkampioenschappen.
Tom, Wiggert, Lara en Rens
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Ook waren er verschillende supporters van Krimpen,
maar ja, wat wil je ook als je op thuislocatie speelt!

Het Groene Hart Jeugdteam moest op vrijdag 22 maart
spelen in Capelle aan den IJssel.

Na nog een praatje van Theo,
die alle regels nog eens goed
uitlegde,
konden
we
beginnen.

Vorige keer waren we gepromoveerd vanuit poule 2, en
juist nu we in poule 1 zaten, kon Meike helaas niet mee
spelen. De andere 4 mogelijke invallers konden ook niet,
dus we moesten met 3 spelers spelen. Bord 1 bleef leeg
en op de borden 2,3 en 4 zaten: Wiggert Pols, Arne Pols
en Niels Groeneveld.
Onze tegenstanders waren: Klim-op 1 (gemiddelde
rating 1642), Sliedrecht 1 (1510) en Spijkenisse 1 (1156).
De nummers één en twee zouden in poule 1 blijven en
de laagste twee moeten degraderen naar poule 2.

We speelden de eerste ronde
tegen Messemaker 1.
Wiggert op bord 1, ik op bord
2, Arne op 3 en Niels op 4.
Wiggert
moest
tegen
Mohammed Moussane, en
was al best snel klaar.
Mohammed speelde Spaans,
en Wiggert had deze week net een nieuwe verdediging
geleerd, die hij nu in praktijk kon brengen. En met
succes! Ook Arne won en Niels maakte een mooie
remise. Ikzelf moest de eerste ronde nog een beetje op
gang komen, en verloor m’n eerste partij. (2,5;1,5)

We begonnen slecht: 4-0 verloren van Klim-op. Daarna
speelden we 2-2 tegen Spijkenisse, en wonnen 2,5-1,5
van Sliedrecht. Het resultaat was dat we met 4,5
bordpunt (het gaat in de GHJC om bordpunten) samen
met Sliedrecht tweede en derde stonden.
We moesten barrage spelen: Adrian Mensing tegen
Wiggert Pols. Wiggert won en daardoor bleven we toch
in Poule 1! Dat hadden we van tevoren niet kunnen
bedenken!

De tweede ronde moesten we tegen Klim Op 1 en
aangezien het ratingverschil (Krimpen gemiddeld 1198
en Klim Op gemiddeld 1642) beloofde dit een zware
ronde te worden. Ik was als eerste klaar. Ik speelde
tegen Wang Yang, en begon de partij lekker. De
Siciliaanse Draak kwam op het bord. Er kwam een leuke
stelling op het bord waarbij ik erg veel druk zette op zijn
koning, en dat werd te veel, de dame werd gepend en
Wang gaf op. Arne verloor, en Niels zat al helemaal in
het eindspel, wat er redelijk gelijk uitzag. Toch zag zijn
tegenstander er nog met een pion doorheen te komen.
Wiggert was al die tijd nog bezig tegen Robin Lecomte.
Wiggert viel wat meer aan dan Robin. Maar Robin raakte
zijn dame kwijt, waardoor Wiggert won. Toch een heel
mooi gelijkspel tegen Klim Op 1! (2,2)

Wiggert Pols

De laatste ronde moesten we tegen Klim Op 2. Dit was
ook een beslissende ronde, we moesten gelijk spelen of
winnen om in poule 1 te kunnen blijven. Niels had al snel
een punt binnen. Quinten Raemaekers deed een
onreglementaire zet met zijn dame, want hij stond
schaak. Hij moest dus de zet terugnemen, en met zijn
dame de schaak opheffen. Niels won hierdoor de dame
en Quinten gaf op. Wiggert stond gelijk tegen Alexander
Janse. Alexander bood remise aan, en Wiggert nam het
aan, aangezien het er goed uit zag voor de rest. Arne
moest tegen de andere Janse, Sebastiaan. Hij won. Ik
moest tegen Jildert Denneman. Ik speelde een rustige
opening maar won op het einde een pion, en kon
promoveren met mijn extra pion. (3,5;0,5)De volgende
ronde mogen we dus weer in poule 1 spelen!
Meike Riemens

Het Groene Hart team blijft in poule 1 spelen.
Op vrijdag 19 april moest het Groene Hart Jeugdteam
spelen. We speelden in poule 1, mede dankzij Wiggert
die de vorige ronde een barragepartij gewonnen had
tegen Adrian.
Met goede moed kwamen wij met z’n allen naar de
Tuyter toe, Krimpen had zich dit keer als gastvereniging
opgesteld. Toen iedereen aankwam stond alles al klaar,
Dick van Buuren en Theo Heukels hadden alles ’s
middags al klaar gezet, zodat dat allemaal al geregeld
was. Erg fijn!
Theo regelde het hele gebeuren, wat erg fijn was! Hij
had overal aan gedacht, naambordjes van de teams,
uitslagenbriefjes, enz.
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Tot onze verrassing mocht hij toch nog de derde prijs
van de G-categorie in ontvangst nemen… En toen moest
ik erg snel mijn, al diep weggestopte, fotocamera weer
opzoeken…

Een leuk Kemper-toernooi
Op zaterdag 13 april 2013 reden Arne en Wiggert Pols
naar Alblasserdam om daar mee te spelen in het
Kemper-toernooi. De organisatie had gezegd dat er bij
de jeugd niet genoeg tegenstand zou zijn, dus speelden
ze bij de volwassenen mee.

Cornelis had vandaag zijn debuut in de H-categorie van
dit toernooi. Winnen is erg leuk op zijn leeftijd, maar
verliezen ook nog erg moeilijk. Hij wist twee partijtjes te
winnen en kreeg ook nog een punt cadeau door middel
van een bye. In totaal kwam hij dus op 3 punten uit 7
ronden. Niet slecht voor zo’n eerste keer.

De eerste ronde speelden ze remise. De tweede ronde
moesten ze tegen elkaar. Ze speelden (zoals bijna altijd)
weer remise en wonnen vervolgens beiden de derde
ronde. Daarna wonnen ze er beiden nog één, speelden
ze nog een keer remise en verloren er ook nog twee.

Na de prijsuitreiking en de uitreiking van de oorkondes
(die er voor iedereen waren), vertrokken we richting
Charlois. Meike, Arne en Wiggert speelden daar mee in
het weekend-toernooi en konden we dus mooi gelijk
ophalen, dachten we. We moesten daar echter wel erg
lang wachten en hadden toch eigenlijk beter direct naar
huis kunnen gaan…

Op het eind kwamen ze allebei op een totaal van 3,5
punten. Daarmee bereikten ze een plaats in de
middenmoot. Maar omdat er aparte prijzen waren te
winnen voor de meespelende jeugd, kregen ze toch een
prijs: Arne kreeg de tweede prijs van de jeugdspelers en
Wiggert kreeg de derde prijs van de jeugdspelers.
Weer een mooie prestatie!
Wiggert Pols

Robert Casteleijn wint
RSR Ivoren Toren Jeugdtoernooi
Op zaterdag 11 april werd in het Nivon-gebouw in
Rotterdam
het
2e
RSR
Ivoren
Toren
Jeugdschaaktoernooi gehouden. Vanuit SV Krimpen was
de belangstelling beperkt tot drie schakende Polsjes
(Lennart, Marriët en Cornelis)… Tenminste, dat dachten
we. Maar al direct bij binnenkomst zagen we Robert
Casteleijn staan, die op eigen gelegenheid gekomen was.
Een leuke verrassing! En nog leuker was dat aan het eind
van de dag bleek dat Robert, die meespeelde in de
gecombineerde AB-categorie, de winnaar is geworden
van dit toernooi. Een heel mooi resultaat!
Marriët speelde in de E-categorie en heeft 3,5 punt
gehaald uit 9 partijen. Een resultaat waar ze best
tevreden mee was. Ze was vooral blij met de remise
tegen Lucas Nguyen.

Toernooiwinnaar Robert Casteleijn

Lennart en Cornelis hoefden pas ’s middags te spelen,
maar waren om logistieke redenen ook al ’s ochtends
aanwezig. Het duurde toch best lang, voordat ze zelf aan
de slag mochten (vonden ze).
En toen ze dan eindelijk mochten spelen, verloor
Lennart drie keer op een rij. ,,Nou, dat wordt niet zoveel
meer vandaag.”, dachten we. En dat gevoel bleef
overheersend, hoewel er daarna nog wel vier
winstpunten bijgeschreven werden.
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Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
Mei 2013

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

GroepsleidersA-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

Secretariaat: Dick van Buuren

E-mail: divabu@online.nl
0180Olympiade 54 2924 AM Krimpen a/d

51 87 45
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