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Onze penningmeester Adri van der Waal is zeer tevreden
met de resultaten van de actie Contributie betaling. Hij
meldt het volgende:

Nieuws van het Bestuur
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld de komende
periode verder vorm te geven aan het plan Krimpen aan
Zet. Dit plan heeft als doel het vernieuwen van onze
vereniging. In de moderne schaakvereniging dienen
nieuwe communicatietechnieken ingezet te worden. Te
denken valt hierbij aan een vernieuwde website waarbij
het gebruik van social media een prominente plaats krijgt.
Vernieuwing met respect voor de traditie, cultuur en
sfeer van onze vereniging. Een vereniging waar plaats is
voor jong en oud.

"Afspraak is Afspraak
Met deze titel wil ik graag even de aandacht op de manier
waarop de leden van SV Krimpen omgaan met afspraken
in de Algemene Ledenvergadering. Het maakt niet uit of
ze daar bij aanwezig geweest zijn of niet, of dat ze hier
een pittige discussie over voeren in de vergadering of
niet, de gemaakte afspraak wordt nagekomen.
Vrijwel iedereen heeft conform de afspraak de
contributie betaald voor 1 oktober. Weliswaar zijn er een
tweetal leden die verzocht hebben om enige uitstel en is
er nog 1 lid die nog niet gereageerd heeft.
Dit is een fantastisch resultaat en daarmee nu al een
resultaat dat de contributie opbrengst voor 99% zeker
stelt.
In de afgelopen jaren is dat niet gehaald, anders gezegd
is er een steeds een aantal contributies oninbaar
gebleken.
Dit betekent dan ook dat de penningmeester uitermate
tevreden is over deze manier van afspraken maken met
elkaar. Dank voor de medewerking."

In dit kader zijn een aantal acties gestart om het doel te
verwezenlijken. De mogelijkheden van een nieuwe
website worden onderzocht. De RSB heeft het initiatief
genomen om een format te ontwikkelen en momenteel
wordt bekeken of we hierbij kunnen aansluiten.
Bestuursmedewerker en webmaster Henk Verver is al in
volle voorbereiding.
De vrijdagavondcompetitie is gestart en we konden de
eerste avond een kleine 20 deelnemers verwelkomen,
een bemoedigende start! Ook u kunt hieraan deelnemen.
Het is een vrijblijvende formule, men is niet verplicht alle
avonden mee te spelen.

Aldus een penningmeester met een goed gevulde kas!
Van onze secretaris kreeg ik de volgende informatie:

De vernieuwing van ons eerste team heeft vorm
gekregen. We spelen nu met 4 senioren en 4 junioren in
een team. De eerste wedstrijd werd glorieus gewonnen
maar helaas werd de tweede wedstrijd verloren. Ons
tweede team speelde zijn eerste wedstrijd gelijk, de
doelstelling blijft dat dit team niet alleen dient te
promoveren naar de Promotieklasse van de RSB, maar op
termijn naar de 3e klasse KNSB. Voor alle teams geldt dat
we met plezier spelen, maar de ambitie om te winnen en
hoger op te komen is en blijft een belangrijk element.

Het ledenbestand van dit nieuwe schaakseizoen verschilt
niet veel met de stand van juli jl. De mutaties zoals
verwerkt zijn zes afmeldingen tegenover zeven nieuwe
leden. Vanzelfsprekend een hartelijk welkom voor de
nieuwe leden en het beste voor de afgemelde leden en
wellicht tot ziens.
Nieuwe leden
Vries, J.P. de (Jan-Pieter)
Dubbeldam, B. (Bart)
Wieringen, P.J.G. van (Peter)
Paays, D. (Dominggus)
Chikhladze, E. (Ekatherine)
Roodhorst, E.R.A. (Ralph)
Meijer, D.N. (Dolf)

Onze secretaris, Dick van Buuren is een zeer actieve baas.
Hij is al bezig met de voorbereiding van ons 90-jarig
jubileum wat gevierd wordt op en rond 30 september
2017. Om dit evenement mogelijk te maken worden er
subsidie bronnen aangeboord. Hij zal niet schromen u
ook te benaderen voor een bijdrage.
Jos Visser heeft de verantwoordelijkheid over het
materiaal maar denkt ook mee met het project
Vernieuwing website, dit vanuit zijn beroepsmatige
expertise. Hij weet te melden dat het probleem met de
DG2010 klokken door bestuursmedewerker Theo
Heukels is opgelost. Het verlies van spanning zou zich niet
meer moeten voordoen. Jos weet verder te melden dat
hij de suggestie heeft gedaan om een community te
vormen waar alle webmasters, die het format van de RSB
gebruiken, hun ervaringen kunnen uitwisselen.
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Afgemelde leden
Bosschaart, R. (Rens)
Offermans, M.A. (Marit)
Bloemendaal, J. (Jacco)
Zondag, J.A.T. (Jason)
Jong, K. de (Kathelijne)
Chevalking, L. (Lennard)

De gemeente heeft ons bericht dat de verbouwing van de
Tuyter definitief doorgaat. De bouwvergunning is
aangevraagd en de schoonheidscommissie moet haar
instemming verschaffen. De uitvoering zal in 2016
plaatsvinden.
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Op 30 september 2017 willen wij onze negentigjarig
bestaansjubileum vieren. Het bereiken van deze mijlpaal
zal met een aantal activiteiten en de nodige festiviteiten
gepaard gaan onder de naam “90 jaar Schaakcultuur
Krimpen”. Het bestuur onderzoekt de volgende punten:
* Een schaak reünie organiseren op 30 september 2017.
Een schaak reünie met bijvoorbeeld acht 1e team oudspelers van SV Krimpen, die het opnemen tegen een
gerenommeerd team uit onze zustergemeente Kiskörös
in Hongarije.
* Een simultaanseance uitschrijven voor junioren. Zij
spelen tegen een gerenommeerde schaker uit de
Nederlandse schaaksport.
* Een lezing over het schaken, waarbij “kunst” een
hoofditem zal zijn. Zulks zal worden aangevuld met de
schaakontwikkeling van SV Krimpen.
* Ter afsluiting een buffet voor spelers, genodigden en
belangstellende.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
De middag wordt aangevuld met een simultaanseance
met bv. 8 top junioren van SV Krimpen, Pathena Stichting
en de Klimop. Dit achttal wordt aangevuld met
wisseljunioren van SV Krimpen en de regio. (Hans Böhm
is simultaangever).
Omstreeks 18.00 uur wordt een buffet voor spelers en
genodigden geserveerd. Bezoekers kunnen hieraan
meedoen, eventueel tegen betaling. Als tolk zal Barna
Dudevzky zijn diensten verlenen. Ries Jansen zal als
gastheer optreden.
Er zijn twee images gemaakt van een schaakbord met elk
64 velden, De schaakvelden gaan we verkopen. Voor
leden kost één schaakveld € 10,-. Het schaakveld wat u
koopt is ook uw lotnummer. We nodigen alle leden uit tot
het kopen van een schaakveld. Op 28 augustus 2017 zal
tijdens de ALV de loting plaatsvinden. Het winnend
lotnummer is goed voor € 100,-. Het tweede schaakbord
is voor zakelijke doeleinden. De prijs van de zakelijke
velden is € 50,- per veld. Hier is geen loting aan
verbonden.
Beide borden zijn in verkleinde vorm met de
bijbehorende tekst onder de titel De schaakborden voor
90 jaar SV Krimpen in de rubriek “Schaak(club) varia
ondergebracht.

Dit alles vraagt de nodige voorbereiding en zal zeker ook
de nodige kosten met zich meebrengen.
In september 2017 willen wij onze schaakvrienden uit
Hongaarse Kiskörös, met steun van de uitwisseling
verenigingen van het fonds 1813, in Krimpen aan den
IJssel ontvangen. De oud-leden van de Schaakvereniging
Krimpen aan den IJssel hebben enthousiast gereageerd
en willen graag de schaakstrijd aanbinden met
schaakvrienden uit Hongarije.

Op dit moment ligt nog niets vast. Alles is onderzocht om
tot een redelijk kostenplaatje te komen. Zodra er
meerder financiële toezeggingen komen worden er vaste
afspraken gemaakt. Wordt vervolgd.
Tot zover onze enthousiaste secretaris.

De bedoeling is om het jubileum “90 jaar Schaakcultuur
Krimpen” te houden op zaterdag 30 september 2017 in
het cultureel Streekmuseum Krimpenerwaard in Krimpen
aan den IJssel.

Het schaakseizoen is al in volle gang, maar toch wens ik u
namens het gehele bestuur een plezierig en succesvol
schaakseizoen!
Peter Glissenaar
Voorzitter

Onze Hongaarse gasten arriveren op donderdagmorgen
28 september 2017. We trakteren onze gasten met een
bezoek aan het schaakstukken museum te Rotterdam.
Een bezoek aan het Max. Euwecentrum en het museum
Boymans wordt onderzocht.
Zaterdag 30 september zal aanvangen met een
welkomstwoord door onze gastheer. Daarna volgt een
rondleiding in het museum. Met een lezing over het
schaken als kunst door bijvoorbeeld Hans Böhm wordt de
ochtend afgesloten.

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)

De schaakmatch wordt gespeeld in de pronkzaal van het
museum onder leiding van teamcaptain Peter Glissenaar.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar
verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het
afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden
bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus
t/m 31 juli

Gedurende de schaakmatch zijn de acht partijen via het
digitale scherm in de koffiehoek van het museum te
volgen met analyses van onze Fide-meester Harold van
Dijk. Als arbiter is Theo Heukels gecontracteerd.
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Notulen 89e ledenvergadering 31 augustus 2015
Intern
Groep A
Totaal eindstand clubkampioenschap Peter Glissenaar
Periode 1 Rob van Keulen Periode 2 Gosse Romkes
Groep B
Periode 1 Floris Doolaard Periode 2 Wiggert Pols
Groep C
Periode 1 C1 Nico van Walsum C2: Thomas Boeren
Periode 2 C1 Jusuf Elezovic C2: Henk Verver

Aanwezig: 1 erelid, 1 lid van verdienste, 25 seniorleden
en 5 junioren
Afwezig met bericht: 5 leden
Afwezig zonder bericht: 26 seniorleden
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor erelid
Henk Verver, lid van verdienste Hans van Nieuwenhuizen
en Jan Pieter de Vries als nieuw lid. De vergadering staat
een ogenblik stil bij het overlijden van Wim Blom, André
Schols en Gerard Kool.
De voorzitter spreekt over een aantal voorstellen die het
bestuur wil bespreken op de ALV. Hij benadrukt het
belang van deze voorstellen.
Een dankwoord voor de scheidende wedstrijdleider
extern Jason Zondag, alsook voor jeugdleider Joost van
der Valk die, omwille van zijn werk, zijn taak als
jeugdleider moet neerleggen.

Extern
Barend Brus Trofee: Michel van Cappellen
Topscorers externe teams:
Krimpen 1: Kevin Nguyen
Krimpen 2: Jan Sluiter
Krimpen 3: Michel van Cappellen
Krimpen 4: André Schols postuum
Krimpen 5: Eric Hill
Zomerschaak: Jan Pieter de Vries
Snelschaak toernooi
Groep A: Harold van Dijk, Groep B: David Berendsen,
Groep C: Nico van Walsum

2. De notulen van de 88e ALV worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zoals wijziging speeltempo, Keizer
systeem van Groep C en wijziging competitie reglement
worden behandeld onder punt 10 van de agenda. Harold
van Dijk en Remko Moerkerken willen een en ander
toelichten.

Ratingprijs: Arne Pols
Schoonheidsprijs: Gosse Romkes
Schaaksoos:1. Hans van Nieuwenhuizen, 2. Wim Mulder,
3. Nico van Walsum

4 Jaarverslagen
De jaarverslagen worden op een enkel detail na
goedgekeurd.
a. De nieuwe kascommissie is samengesteld uit André
Tukker en Henk Greevenbosch met als reserve Thomas
Boeren.
b. Henk Verver merkt op dat de bemanning tijdens het
jeugdwerk op maandagavond, soms te wensen overlaat.

PAUZE
Na de pauze nemen de nieuwe bestuursleden plaats
achter de bestuurstafel.
Voorzitter Arjen Postma heropent de vergadering .
7. Begroting
De begroting is afgeleid van de uitnutting in het afgelopen
seizoen.
Het bestuur overweegt over te gaan naar een andere
bank, de Regiobank. De rente is gelijk, maar de
bankkosten zijn beduidend minder, nu ca. € 170,- en dan
op basis van € 1,95 per maand.
Er ontstaat discussie over:

5 Bestuursverkiezing
De voorzitter wijst op een aantal bestuursmutaties. De
vergadering draagt geen alternatieven aan, zodat het
bestuur de hieronder verwoorde voorstellen inbrengt.
a. Harold van Dijk wordt de nieuwe wedstrijdleider extern
b. Door het tussentijds aftreden van Joost van der Valk
stelt het bestuur voor om Michel van Cappellen als
interim jeugdleider te benoemen.
c. Remko Moerkerken is niet aftredend
De vergadering gaat unaniem akkoord en de nieuwe
bestuursleden worden met applaus verwelkomd.

het grote verschil van de contributiebedragen in de
begroting 2015-2016 in vergelijking met het resultaat van
het seizoen 2014-2015.
Het door de penningmeester gegeven antwoord geeft
niet voldoende verklaring en afgesproken wordt om in
het vervolg een toelichting bij de voorgestelde begroting
op te nemen. Met name Joop Huijzer is m.b.t. het
voorgestelde contributie reglement negatief ontstemd.
De penningmeester geeft de motieven aan, maar dat is
voor hem niet voldoende.

6 Prijsuitreiking
De voorzitter verzoekt de prijswinnaars naar voren te
komen om hun verdiende trofeeën in ontvangst te
nemen:
OP GOED GELUK Nr.223
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De voorzitter besluit om het voorgestelde contributie
reglement in stemming te brengen. Het voorstel wordt
met ruime meerderheid aangenomen. 18 voor, 6 tegen
en 3 onthoudingen van de 27 aanwezige seniorleden.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
voorkomen dat spelers die te weinig spelen een te grote
impact hebben op de ranglijst. Voor de waardering wordt
uitgegaan van onderstaande tabel.
Resultaat
Winst
Remise
Verlies
Oneven
Arbiter
Spelen extern
Niet aangemeld

Na afronding van de discussie over de begroting vervolgt
de voorzitter met het voorstel een commissie te vormen
voor het onderzoek om wijzigingen in de Statuten en het
HHR door te voeren. Dit voorstel wordt positief
ontvangen door de vergadering en de commissieleden
worden: Adri van der Waal, Theo Heukels en
Jan-Pieter de Vries.
8. Krimpen aan Zet
Harold van Dijk geeft een uitvoerige toelichting over de
plannen m.b.t. Krimpen 1 en Krimpen 2, waarbij het
accent ligt in de opname van talentvolle jeugdspelers in
Krimpen 1, samen met de begeleiders Harold van Dijk en
Dolf Meijer.
Met de huidige spelers van K1 is over deze verandering
gesproken, dat voor een enkeling niet acceptabel is. Voor
het merendeel gaan zij akkoord om te gaan spelen in
Krimpen 2.
T.a.v. eerder besluiten wordt het aantal hoogst
geëindigde spelers van de A-groep, die recht hebben op
een plaats in Krimpen 1, terug gebracht van drie naar
twee spelers.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde 2e
clubavond. Remko Moerkerken zal hier leiding gaan
geven. Samen met Harold van Dijk gaan zij werken aan de
aanwas van nieuwe jeugdspelers en heten huidige leden
een warm welkom toe. Aanvang 19.30 uur tot maximaal
22.00 uur.

c. Wijziging van het competitie reglement zoals hieronder
is aangenomen.
(ter vervanging van artikel 11 b)
Beslissing over clubkampioenschap indien twee
deelnemers gelijk eindigen:
Eerst 2 partijen met normaal speeltempo, zoals in de
reguliere huishoudelijke.
Indien geen beslissing, dan: 2 partijen met rapid
speeltempo (+ increment per zet) met verwisselde kleur.
Bedenktijd 20 minuten per persoon met een increment
van 5 seconde per zet.
Indien geen beslissing, dan: 2 partijen met snelschaak
tempo (+ increment per zet) ) met verwisselde kleur.
Bedenktijd 5 minuten per persoon met een increment
van 2 seconde per zet.
Indien geen beslissing, dan: 1 armageddon partij
(snelschaak waarbij wit iets meer bedenktijd krijgt, maar
moet winnen, bij remise is zwart de winnaar).
Bedenktijden wit 6 minuten en zwart 5 minuten.
(ter vervanging van artikel 11 c)
Indien meer dan twee deelnemers gelijk eindigen wordt
beslist door het spelen van een enkelvoudige onderlinge
competitie met reguliere bedenktijd. Eindigen daarin
twee mensen gelijk dan wordt er vervolgd met
rapidschaak als in artikel 11 lid b, eindigen er meer dan
twee deelnemers gelijk dan volgt een enkelvoudige
competitie rapidschaak met een bedenktijd als genoemd
in artikel 11 lid b. Eindigen daarin twee mensen gelijk dan
wordt er vervolgd met snelschaak als in artikel 11 lid b,
eindigen er meer dan twee deelnemers gelijk dan volgt
een enkelvoudige competitie snelschaak met een
bedenktijd als genoemd in artikel 11 lid b. Eindigen daarin
twee mensen gelijk dan wordt er vervolgd met een
armageddonpartij als in artikel 11 lid b.

9. Programma seizoen 2015-2016
Het voorgestelde programma wordt goedgekeurd.
Harold van Dijk geeft een opsomming van de
teamsamenstelling met de daarbij behorende
teamcaptains.
Team
K1
K2
K3

Captain
Peter Glissenaar
Jan Sluiter
Nog onbekend

Team
K4
K5
4tal

Captain
Eduard Hoogenboom
Peter de Weerd
Theo Heukels

10. Wijziging competitie reglement, speeltempo en
Keizer systeem
De wedstrijdleider Remko Moerkerken geeft hierover
een uitvoerige uitleg.
a. Het nieuwe speeltempo wordt 90 zetten voor de hele
partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf de eerste
zet. Dit geheel in overeenstemming met de RSB regels.
b. De Krimpense variant van het Keizer systeem maakt
plaats voor het echte Keizer systeem. Een gedegen
software pakket voor de Krimpense variant is niet
voorhanden. Ook zal het echte Keizer systeem
OP GOED GELUK Nr.223

Vergoeding
Waardepunten tegenstander
1/2 * waardepunten tegenstander
0
2/3 * eigen waardepunten
2/3 * eigen waardepunten
2/3 * eigen waardepunten
1/3 * eigen waardepunten

11. Rondvraag
12. De voorzitter sluit omstreeks 23.30 uur de
vergadering.
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Een nieuwe website?
Zoals in het nieuws van het bestuur al is aangekondigd
wordt er gedacht aan een nieuwe WordPress structuur
van onze website. De RSB is hier al enige tijd mee bezig
en het resultaat is sinds begin november te zien voor elke
bezoeker van de RSB site. Ongetwijfeld zal er verschillend
gedacht worden over het nieuwe visuele effect. De grote
kracht van de vernieuwing is dan ook niet het visuele
maar het technische effect. Voor gebruikers van de
moderne mobiele media leverde de oude structuur nogal
wat problemen op en die zijn in de nieuwe uitvoering
verdwenen.
De basiskennis van WordPress is intussen aanwezig en
voor een vervolgstudie bieden de RSB specialisten hun
steun aan dus wat dat betreft zijn er weinig problemen te
verwachten. Wel zullen de voorbereidingen en de
daadwerkelijke ombouw van de site nogal wat tijd en
energie vragen maar ook dat is overkomenlijk. Of alles
nog in de loop van dit seizoen gerealiseerd kan worden is
nog een open vraag.
Bovendien is de definitieve beslissing om over te stappen
nog niet genomen.
We houden U voorlopig nog via de goede oude website
op de hoogte.
Henk Verver

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
In de twee beslissingswedstrijden met normaal
speeltempo was geen beslissing gevallen. De eerste
partij, vorige week, werd tamelijk geruisloos gewonnen
door Peter, die daarmee een mooie basis legde voor
prolongatie van zijn clubkampioenschap. Maar wie dacht
dat Gosse de moed zou opgeven, kwam bedrogen uit. Hij
sloeg gisteravond genadeloos terug in de tweede partij.
Volgens het huishoudelijk reglement moet er bij 1-1
snelschaak aan te pas komen, met een bedenktijd van 7
minuten per persoon (zonder tijd erbij na een gespeelde
zet!). Na een korte adem- cq. plaspauze begonnen Peter
en Gosse aan deze zenuwentoestand.
Het eerste vluggertje leek meteen beslissend te worden,
toen Gosse een stuk weg blunderde. Maar hij speelde
daarna zeer actief verder en loodste een pion naar de
overkant. Maar op het moment dat hij promoveerde had
hij nog slechts 7 seconden op zijn klok. Of hij in die korte
tijd mat had kunnen geven (volgens Peter niet) zullen we
nooit weten, want hij bood remise aan en Peter
accepteerde dat! Ook in het tweede potje kwam Gosse in
de knoei met zijn klok, na een hele goede stelling te
hebben gehad. Het lukte hem om in zijn laatste seconden
alle resterende pionnen van Peter van het bord te slaan,
zodat die geen matpotentieel meer over had toen de klok
0.00 aangaf. Weer remise. De derde partij ging lang gelijk
op.
In de slotfase greep Gosse het initiatief en won een pion.
Winnend was dit niet, want het was een eindspel met
ongelijke lopers en dat is meestal wel remise. Maar
opnieuw was Gosse’s bedenktijd nagenoeg op. En deze
keer besloot Peter dat het wel welletjes was met die
klokcapriolen. Hij speelde door en joeg Gosse door de
vlag.

Interne competitie
Peter Glissenaar clubkampioen seizoen 2014-2015
Peter Glissenaar is voor de negende keer clubkampioen
van SV Krimpen geworden. Hij was de eerste die in de
noodzakelijke snelschaakbarrage een partij wist te
winnen, omdat opponent Gosse Romkes door zijn vlag
ging.
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Negenvoudig clubkampioen
Foto Tu Tran
Een onbevredigend slot van de titelstrijd, vonden
eigenlijk beide spelers. Maar achteraf zal Peter er maling
aan hebben. Zijn negende clubkampioenschap is een feit.
6
November 2015

SCHAAKVERENIGING
In de Hall of Fame van SV Krimpen verstevigde Peter zo
zijn tweede plek:
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Jan-Pieter de Vries Zomerkampioen 2015
Zomerschaak is lang geleden begonnen als een
vriendenclubje bij een deelnemer thuis en inmiddels
uitgegroeid tot een niet meer weg te denken evenement
in de Krimpense schaakwereld.
Met 12 speelavonden en totaaal 45 deelnemers behoort
Zomerschaak 2015 tot de toppers.
Een stevige basis wordt gevormd door de 22 schakers die
3 jaar achtereen op de deelnemerslijst staan. Deze
diehards zijn in de ranglijst met een + aangegeven.

Gerrit van Buuren: 16 x clubkampioen
Peter Glissenaar: 9 x
Dick Brus: 7 x
Ger Onder de Linden: 6 x
Jan van Buuren: 5 x
Rob van Keulen: 5 x
Het was overigens niet voor het eerst in de geschiedenis
van SV Krimpen dat er beslissingswedstrijden aan te pas
moesten komen om de clubkampioen aan te wijzen. Van
Gert Jan Timmerman, voormalig wereldkampioen
correspondentieschaak, kreeg ik de volgende mail:

De zomerkampioen moet minimaal de helft van het totaal
aantal partijen hebben gespeeld en het hoogste
scoringspercentage hebben behaald. Aan de eerste eis
voldeden 17 deelnemers. Hun namen zijn vet gedrukt.
Van dit 17-tal bleek ons nieuwe lid Jan-Pieter de Vries de
beste papieren te hebben om zich Zomerkampioen 2015
te mogen noemen.

“Op de RSB-site zag ik het bericht over de huidige
beslissingstweekamp van SV Krimpen. Daarin stond een
oproep om te reageren voor het geval al eerder via een
tweekamp over het Krimpense kampioenschap is beslist.
Dat is inderdaad al eerder gebeurd: in juni 1978 tussen
Jan de Wit en mij. Dit nam zelfs vier partijen en vijf
avonden in beslag, omdat na de eerste sessie van 1-1 er
een tweede reeks nodig was. Het werd uiteindelijk 2,51,5 in mijn voordeel. Een jonge Peter Glissenaar deed
toen ook al goed mee om het Krimpense
clubkampioenschap. Dat er toen een tweekamp aan te
pas moest komen lag wel in de lijn van de toenmalige
krachtsverhoudingen, die erg dicht bij elkaar lagen. Het
verschil in de hoofdgroep van 20 spelers tussen de
plaatsen 1 en 8 was op het eind slechts 1,5 punten. Ik
herinner me nog dat de derde partij in de tweekamp een
korte en saaie was, omdat Jan de Wit en ik de dag na de
verloren WK-voetbalfinale in Buenos Aires weinig zin
hadden.”

Zomerschakers
hebben
iets
gemeen
met
vakantiegangers. Vakantiegangers kunnen soms erg
luidruchtig zijn. Zomerschakers kunnen er ook wat van.
Een citaat uit een tussentijds verslag:
"Na de tweede avond staan niet minder dan 31
deelnemersop de ranglijst. Tijdens de normale competitie
in zaal 1 wordt zelfs een fluisteraar vermanend
toegesproken maar in De Crimpenaar gebeurt het dat
vanuit de groep Rummikubbers de schakers wordt
gevraagd om wat minder luidruchtig te zijn."
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uit het archief van SVKrimpen kan hieraan nog worden
toegevoegd dat ook de nog jongere Marcel Glissenaar bij
de 8 toppers hoorde en in 1979 Gert Jan onttroonde als
clubkampioen. SV Krimpen beschikte in die periode over
een zo brede top dat in de elf jaren van 1975 t/m 1985 elf
verschillende spelers zich clubkampioen mochten
noemen.
En Henk Verver haalde uit het archief nog meer. In het
seizoen 1985-’86 eindigden zelfs drie spelers gedeeld aan
kop in de competitie: Maarten de Zeeuw, Dick Brus en
Erich Karstan. Eerstgenoemde was de sterkste in de
beslissingsdriekamp.
Rest mij nog Tu Tran van Stichting Pathena hartelijk te
bedanken voor het leveren van het DGT-speelmateriaal
en de live uitzending van de partijen op hun website.
Jason Zondag
OP GOED GELUK Nr.223
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Naam
Frits van Duin
Pieter Sturm+
Jan Pieter de Vries
Joop Huijzer
Peter Glissenaar+
Rick Verhoog+
Hans van Nieuwenhuizen+
David Berendsen
Wil Mourmans
Diederick Casteleijn+
Arne Pols+
Jan Sluiter+
Wiggert Pols+
Hans Blokland
Bert ten Wolde+
Remko Moerkerken+
Adri van der Waal+
Meike Riemens
Willem Mulder
Cees Vroegindeweij
Arjan Terlouw

Prt
3
12
29
10
11
11
21
8
8
14
10
16
16
16
18
13
27
18
32
13
15

Pnt
Prc
3,0 100,0
9,5 79,2
22,0 75,9
7,5 75,0
8,0 72,7
7,5 68,2
14,0 66,7
5,0 62,5
5,0 62,5
8,5 60,7
6,0 60,0
9,5 59,4
9,5 59,4
9,5 59,4
10,5 58,3
7,5 57,7
15,0 55,6
10,0 55,6
17,5 54,7
7,0 53,8
8,0 53,3
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22 Floris Doolaard+
23 Roeland ter Hoeve
24 Nico van Walsum+
25 Eduard Hoogenboom+
26 Jan Buis+
27 Thomas Boeren
28 Jos Visser
29 Eric Hill+
30 Joost van der Valk
31 Robin Schenker
32 Marco Tjepkema
33 Evert Hoogervorst
34 Jan van der Ham
35 Andre Grootenboer
36 Dominggus Paays
37 Arjen Postma+
38 Michael Haliwela
39 Henk Verver+
40 Koos Petiet+
41 Dick van Buuren+
42 Andre Tukker+
43 Lars Rook+
44 Herman Reemeijer
45 Neyla Rosas

21
22
24
27
30
6
2
33
7
6
6
30
11
14
6
25
8
33
33
21
7
2
4
3

11,0
11,5
12,5
14,0
15,5
3,0
1,0
15,5
3,0
2,5
2,5
12,0
4,0
5,0
2,0
8,0
2,5
9,5
9,0
5,5
1,5
0,0
0,0
0,0
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De A-groep stand per 9 november
Nr Naam
Score SB Prt
1 Wiggert Pols
5.5
11.25 8

52,4
52,3
52,1
51,9
51,7
50,0
50,0
47,0
42,9
41,7
41,7
40,0
36,4
35,7
33,3
32,0
31,3
28,8
27,3
26,2
21,4
0,0
0,0
0,0

5
4.5

14.75
13.75

7
6

4 Floris Doolaard
5 Hans van Nieuwenhuizen

3.5
3

7.25
11.50

5
6

6
7
8
9
10
11
12

3
3
3
2.5
2.5
1
0.5

10.50
7.00
6.75
6.00
5.50
2.50
2.25

6
7
6
7
5
5
6

Jan Sluiter
Arne Pols
Joop Huijzer
Rob van Keulen
Diederick Casteleijn
Gosse Romkes
Jan-Pieter de Vries

De B-groep
In de B groep begint zich wel een beeld te vormen. Michel
van Cappellen stond tot nu toe slechts een halfje af en ligt
op koers voor een topklassering. In zijn kielzog bevind zich
nog wel ondergetekende met een halfje minder. In deze
groep begonnen we dit jaar met 13 spelers, helaas heeft
Robert Casteleijn zich moeten terugtrekken, hij blijkt
minder tijd te hebben dan aan het begin van het seizoen
gehoopt. Dit betekent dat er “maar “ drie spelers
degraderen. Hiervoor lijken op dit moment Evert
Hoogervorst, Meike Riemens en Thomas Boeren de beste
(of is het slechtste ?) papieren te hebben. Maar Thomas
heeft nog maar weinig gespeeld, Meike weet als geen
ander hoe je op SB-punten jezelf kunt handhaven en
Evert kan nog wel eens voor een verassing zorgen dus Bgroepers wees op je hoede
.
De B-groep stand per 9 november

De HHC stand per 9 november
De A-groep
Begin dit seizoen kende de A groep en totale make-over.
Twee spelers keerden niet meer terug, Jason Zondag en
Ton Dulk zijn geen lid meer van onze vereniging.
Daarnaast speelt ook huidig clubkampioen Peter
Glissenaar vanwege persoonlijke omstandigheden niet
meer mee.

Nr

Gelukkig zijn er ook nieuwe aanmeldingen, Jan Pieter de
Vries en Bart Dubbeldam zijn vers binnen en in de A groep
geplaatst, het twaalftal wordt gecompleteerd door Jan
Sluiter die na een half jaar niet spelen weer mee gaat
draaien. Bij het ontbreken van de clubkampioen zou je
verwachten dat de gedeelde nummer één van vorig jaar,
Gosse Romkes, goed zal scoren. Een blik op de stand
ontkracht dit vermoeden. Gosse vormt samen met Jan
Pieter de staart van deze groep, zij zullen aan de bak
moeten om degradatie af te wenden.
In het veld daarboven lijkt iedereen aan elkaar gewaagd.
Ik ga dan ook geen voorspelling doen wie de eerste
periode naar zijn hand zal zetten
OP GOED GELUK Nr.223

2 Pieter Sturm
3 Bart Dubbeldam

8

Naam

Score

SB

Prt

1
2
3
4

Michel van Cappellen
Remko Moerkerken
Bert ten Wolde
Jusuf Elezovic

5.5
5
5
4.5

17.25
16.00
15.50
13.25

6
6
7
9

5
6
7
8
9
10
11
12

Arjan Terlouw
Kees Vroegindeweij
Joost van der Valk
David Berendsen
Adri van der Waal
Evert Hoogervorst
Thomas Boeren
Meike Riemens

4.5
4
3.5
3.5
2.5
2
1.5
1.5

12.50
13.00
10.50
10.00
11.50
7.00
4.50
4.50

8
8
9
7
6
8
5
7
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De C-groep
In de C groep zijn we dit jaar afgestapt van het Keizerling
systeem en werken we tegenwoordig volgens de
oorspronkelijke opzet,het Keizersysteem. Gezien de mail
wisseling die ik met enkelen heb gehad is er toch nog wat
onduidelijkheid over hoe de stand wordt berekend. In het
kort komt het er op neer dat iedere week de berekening
van de stand op basis van de stand de vorige ronde wordt
gedaan. Voor alle resultaten (van alle voorgaande
ronden) wordt de score vermenigvuldigt met het
rangwaardecijfer van de tegenstander (in geval een
speler niet speelt de vergoeding maal het eigen
rangwaardecijfer). Dit leid er toe dat Jan ten Brinke na 9
ronden boven aanstaat. Hij wordt gevolgd door Eduard
Hoogenboom en Hans Blokland. Eigenaardig dat zij elk vijf
partijen gewonnen, twee geremiseerd en één partij
verloren hebben. Dat Jan boven aan staat heeft mede te
maken met hoe de negende avond is ingevuld, voor hem
bestond deze uit een bye (zijn tegenstander ging ziek naar
huis nadat hij zich had aangemeld maar voor de partij was
begonnen). Dit levert hem meer punten op dan een
afmelding vanwege een externe wedstrijd zoals bij
Eduard, de nummer 2 het geval is. Dat levert echter weer
meer punten op dan een afmelding (of niet aanmelding)
om andere redenen.
Bij het schrijven van dit verslag merkte ik dat de categorie
van de spelers niet op de website te zien is. Het is dus een
groot mysterie wie in de C2 categorie aan de leiding gaat.
Ik zal kijken of ook dit voortaan kan worden weergeven.
En ik kan verklappen dat Leo Koot op dit moment de
hoogst geklaseerde C2 speler.
Remko Moerkerken

16 Peter de Weerd
17 Koos Petiet
18 Jildert Denneman
19 Eddy Hermans
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235,0 7 1 3 3
231,0 10 5 0 5
220,0 2 1 0 1
216,0 6 3 0 3

20 Dominggus Paays
21 Anton van der Palen

215,0 5 2 0 3
205,0 3 2 0 1

22 Dick van Buuren
23 Arjen Postma
24 Peter van Wieringen

192,3 9 3 1 5
165,3 4 1 0 3
165,0 5 2 0 3

25 Jan van der Ham
26 Aart van der Wal

161,7 5 2 0 3
150,0 0 0 0 0

27 Ries Jansen
28 Lars Rook

146,7 0 0 0 0
140,0 0 0 0 0

29 Arie de Kwant
30 Niels Groeneveld

138,3 5 1 0 4
136,7 0 0 0 0

31 Frank v.d. Duin Schouten 120,0
32 Andre Tukker
117,0
33 Herman Reemeijer
100,3
34 Wim de Vries
37,0

1
1
6
8

0
0
1
0

0
0
0
0

1
1
5
8

De C-groep stand per 9 november
Pos Naam
Score Prt W R V
1 Jan ten Brinke
2 Eduard Hoogenboom

483,2 9 6 2 1
480,0 9 6 2 1

3 Hans Blokland
4 Nico van Walsum
5 Andre Grootenboer

396,2 9 5 3 1
394,8 9 5 2 2
352,0 5 4 0 1

6 Eric Hill
7 Rob Scherjon
8 Henk Verver
9 Jos Visser
10 Ed Singeling
11 Wil Mourmans

334,0
297,3
284,5
281,7
279,3
273,0

12 Jan Buis
13 Theo Heukels

263,0 8 3 2 3
259,5 7 2 2 3

14 Leo Koot
15 Henk Stam

255,5 8 3 2 3
255,3 6 2 2 2
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8
9
8
6
7
5

41
41
33
31
40
31

3
4
2
2
3
1

9
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48,3 1 0 0 1
46,7 1 0 0 1
36,0 2 0 0 2
34,7 2 0 0 2

17 Arjen Postma
18 Ed Singeling
19 Marriet Pols
20 Lennart Pols

Schaaksoos
Er zijn t/m 13 november op 11 vrijdagmiddagen 22
ronden gespeeld.
Het totaal aantal deelnemers van 234 betekent dat er
gemiddeld ruim 11 spelers per ronde deelnemen.
Per vrijdagmiddag ligt het gemiddelde hoger omdat het
regelmatig voorkomt dat een speler niet aan beide
rondes deelneemt.
Er is voldoende ruimte voor meer spelers maar de
conclusie is gerechtvaardigd dat de schaaksoos in een
behoefte voorziet.
Pos Naam
1 Peter Glissenaar
2 Wim Mulder

De schaaksoosstand na ronde 22 op 13 november
Score Prt W R V

1 Remko Moerkerken 141,0 3 2 1 0
2 Willem Mulder
140,0 6 4 1 1
3 Floris Doolaard
4 Wiggert Pols
5 Marek Kudlicka
6 Arne Pols

125,0
124,3
117,0
98,7

2
2
4
2

2
2
2
1

0
0
2
0

0
0
0
1

7 Elnathan Ghebreab
8 Lucas Nguyen
9 Michel van Cappellen
10 Daniel Kudlicka
11 Jan Buis

96,0
87,5
85,8
79,5
78,8

1
3
2
3
4

1
1
0
1
0

0
1
2
1
3

0
1
0
1
1

12 Tommy Tran
13 Theo Heukels

70,0 3 1 0 2
66,0 6 1 2 3

14 Dick van Buuren
15 Dominggus Paays

66,0 0 0 0 0
60,2 2 0 1 1

16 Meike Riemens

56,0 3 1 0 2
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5,0 5 5 0 0
14,0 16 14 0 2

3 Hans van Nieuwenhuizen 15,5 18 15 1 2
4 Eddy Hermans
2,5 4 2 1 1
5 Arjen Postma
6,0 10 6 0 4
6 Nico van Walsum
10,5 18 10 1 7
7 Henk Verver
5,5 10 4 3 3
8 Wil Mourmans
7,0 13 6 2 5
9 Jan van der Berg
0,0 0 0 0 0
10 Jan Bus
0,0 0 0 0 0
11 Jan van der Ham
3,0 6 2 2 2
12 Theo Heukels
0,0 0 0 0 0
13 Frans de Vos
0,0 0 0 0 0

De resultaten van deze door Dick van Buuren ontworpen
flyer waren voor de eerste avond bemoedigend maar
daarna liep de belangstelling helaas sterk terug.

Pos Naam

Score Prt W R V

14 Evert Hoogervorst
15 Jan Buis
16 Eddy Singeling

10

10,5 22 8 5 9
9,5 20 7 5 8
9,5 20 8 3 9

17 Dick van Buuren
18 Ries Jansen

5,5 12 5 1 6
2,0 7 1 2 4

19 Arie de Kwant
20 Koos Petiet
21 Chris Jansen
22 Aart van der Wal

2,5
5,5
3,0
0,0

9
21
20
3

2
5
2
0

1 6
1 15
2 16
0 3
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Teamresultaten

Wedstrijdverslagen

Individuele resultaten

Teamprogramma

2015/2016
In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten per wedstrijd en bij de nog niet gespeelde partijen een
T (=thuiswedstrijd) of een U (=uitwedstrijd)
In de vierde kolom staat onder MP het cumulatieve aantal wedstrijdpunten
Krimpen 1 KNB 3F
Datum
BP MP tegenstander
za
26-sep 5½ 2
Sliedrecht
za
10-okt 3
2 Schaakhuis
za
7-nov 5½ 4 DD 2
za
12-dec U
D4
za
9-jan T
Oegstgeest 80
za
13-feb U
De Pion 2
za
19-mrt U
Voorschoten 2
za
2-apr T
Rijswijk
za
23-apr U
LSG 4

Krimpen 2 RSB 1B
datum
BP MP tegenstander
ma
5-okt 4
1 SO Rotterdam 2
vr
6-nov 6
3 CSV 2
ma
23-nov T
Shah Mata 1
ma
14-dec T
PASCAL 1
di
2-feb U
Dordrecht 2
ma
29 feb T
Sliedrecht 3
vr
8-apr U
Bardr/IJssmnd 1

Krimpen 3 RSB 1A
Datum
BP MP tegenstander
ma
28-sep 2½ 0 RSR Iv.Toren 3
ma
26-okt 2
0 HZP Schiedam 1
ma
16-nov 4
1 WSV 1
ma
7-dec T
De IJssel 1
ma
11-jan U
Erasmus 1
ma
15-feb T
Spijkenisse 3
vr
18-mrt U
Overschie 2

Krimpen 4 RSB 3A
datum
BP MP tegenstander
vr
25-sep 5½ 2 Spijkenisse 5
ma
12-okt 7
4 RSR Iv. Toren 5
do
12-nov 4½ 6 WSV 2
ma
30-nov T
Ridderkerk 1
do
7-jan U
Fianchetto 4
ma
8-feb U
De IJssel 2
ma
7-mrt
Bardr/IJssmnd 3

Krimpen 5 RSB 4B
Datum
BP MP tegenstander
do
1-okt 3½ 0 De Pionier 3
ma
26-okt 4
1 CSV 4
ma
16-nov 7½ 3 Bardr/IJssmnd 4
di
8-dec U
PASCAL 2
ma
11-jan T
SOF/DZP 4
di
16-feb U
Nieuwerkerk 3
ma
14-mrt T
Overschie 4

Krimpen 4tal RSB V2 C
datum
BP MP
ma
2-nov ½
0
ma
23-nov T
ma
14-dec U
ma
1-feb T
di
1-mrt U
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11

tegenstander
De IJssel V2
Onesimus V2
Erasmus V2
DWD V1
Dordrecht V2
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Krimpen 1 goed uit de startblokken.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Het taaie verzet van Bart leverde na een fout van Hokken
een kwaliteit op. Op zijn beurt deed Bart een matige zet
wat het verlies van een belangrijke pion veroorzaakte,
waarna de stelling weer onduidelijk was. Bart rechtte zijn
rug en met een serie van nauwkeurige zetten wist hij de
overwinning
binnen
te
halen.
Een
echte
vechtoverwinning en een lekkere binnenkomer van ons
nieuwe lid!

De eerste wedstrijd in het nieuwe schaakseizoen was de
"derby der polders" tussen Sliedrecht en Krimpen. Eerder
dit jaar in maart eindigde de strijd onbeslist (4-4), maar
tijdens deze confrontatie was Krimpen duidelijk de
sterkere. Of het nu de jeugdige injectie was die dit
resultaat veroorzaakte, is nog maar de vraag, want de
gebroeders Glissenaar (allebei toch echte senioren)
wonnen beiden.

Alexander Janse (de 4e Krimpense Musketier) speelde
tegen Peter van den Bergh, de Sliedrechtenaar met de
hoogste rating 2124. In een rustige opening bleef de
stelling lang gelijk. Door een gedekte vrijpion op a5 leek
Alexander een voordeeltje te verkrijgen. Het remise
aanbod van Peter van den Bergh, een aantal zetten later,
werd aangenomen omdat Alexander niet helemaal zeker
was van zijn positie. Een goed resultaat wat ook
vertrouwen voor de volgende rondes geeft.

Er is toch al sprake van verschillende duo's in het team.
Naast de gebroeders Glissenaar spelen ook de
gebroeders Pols (echte junioren) en twee schaaktrainers
(Harold en Dolf) mee. Bart en Alexander zijn nog op zoek
naar een overeenkomst zodat zij het vierde duo vormen.
Gosse Romkes viel in voor Dolf Meijer die andere
(schaak)verplichtingen had. Dat deed hij bijzonder sterk
door met goed stukkenspel de tegenstander aan bord 8,
Theo den Rooyen onder druk te houden. In het eindspel
wist zijn koning het vijandelijke kamp binnen te dringen.
De echte schakers weten dat dit vaak beslissend is, zo ook
nu. Gosse nam niet de kortste weg naar winst maar kon
daardoor een mooie zet (Pd4!) spelen die even later naar
mat leidde. Dit was het punt wat de overwinning veilig
stelde, kortom een lekkere invalbeurt!

Aan bord 3 vond een tijdnooddrama plaats. Marcel
Glissenaar speelde tegen routinier Hans Klein en verloor
door een onachtzaamheid een pion. Balend liep Marcel
door de speelzaal en deelde mij mee dat hij verloren
stond. Dat klopte maar de partij moet dan wel nog
gewonnen worden door de tegenstander. Ed Singeling
herhaalde de bekende uitspraak onlangs nog "Het is
moeilijk om een gewonnen stelling te winnen". Eerst gaf
Hans Klein de pion terug om even later in diep gepeins te
verzinken bij zijn 39e zet. Na een kleine minuut denken
moest wedstrijdleider Theo Heukels constateren dat de
witte vlag was gevallen, een gelukkige overwinning voor
Marcel.

Arne Pols had aan bord 7 inmiddels het jonge talent van
Sliedrecht, Andrew Mensing, verslagen. In een stelling
met iets meer ruimte besloot de jonge Sliedrechtenaar de
zaak te forceren door een stukoffer tegen twee pionnen
te brengen. Dat bleek niet door te slaan en Arne ving alle
aanvalspogingen goed op en schoof de partij relatief
eenvoudig naar de winst! Vorig seizoen wist Arne bij zijn
invalbeurten drie keer remise te maken en nu dan zijn
eerste overwinning in de KNSB competitie.

Broer Peter speelde aan bord 2 tegen Theo Dekker. Er
werden veel stukken geruild maar Peter hield met wit
spelend een heel licht voordeeltje. Weer bood Dekker
dame ruil aan maar overzag dat wit een pion kon slaan.
Die pion heeft Dekker niet meer teruggezien en het toren
eindspel werd eenvoudig naar winst geschoven.

Zijn broer Wiggert (aan bord 6) kon het voorbeeld van zijn
oudere broer (nog) niet volgen. In een origineel opgezette
partij wist Wiggert zijn tegenstander veel hoofdbrekens
te bezorgen. Robert van Rekom worstelde zich los toen
hij Pxe5 kon spelen, waarna het bergafwaarts ging met de
witte stelling. Wiggert bood nog verwoed tegenstand
maar kon het tij niet meer keren. Toch ziet de teamleider
veel potentie in deze partij en is overtuigd dat zijn eerste
overwinning ook zeer dichtbij is.

Ons kanon Harold had aan bord 1 achter de zwarte
stukken plaatsgevonden. Harold kan zo goed schaken,
enige tijd geleden moest grootmeester Erwin l'Ami dat
ondervinden die vanuit de opening overspeeld werd,
maar vandaag had hij die vorm thuisgelaten. Soms heeft
onze trainer last van te veel optimisme en wil dan de
schaakregels verslaan. Een pion meepakken op a2 met de
dame terwijl je tegenstander bezig is met een
koningsaanval, is nooit goed al is het goed. Dit klinkt als
een uitspraak van Cruyff maar de klassieke schaker
begrijpt wat ik bedoel. Even later volgde een grote fout
van Harold wat een verloren stand opleverde. Dit werd
door de nieuwe clubkampioen van Sliedrecht, Wim Pool
goed verzilverd.

Bart Dubbeldam aan bord 5 was als laatste klaar. In zijn
partij tegen Wim Hokken heeft hij het dan ook zwaar
gehad. Wim vloog met wit er direct hard in met een
vleugelgambiet. Bart diende zich te verdedigen, maar
belandde in een mindere stelling toen wit de pion
terugwon en een goede positie overhield.
OP GOED GELUK Nr.223
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Al met al een goede start van Krimpen 1 (5,5-2,5) en op
bordpunten staan we op de eerste plaats. We gaan
ervoor om die plek te verdedigen tot de laatste
wedstrijddag.
Peter Glissenaar
1
2
3
4
5
6
7
8

Bord Krimpen 1
Harold van Dijk
Peter Glissenaar
Marcel Glissenaar
Alexander Janse
Bart Dubbeldam
Wiggert Pols
Arne Pols
Gosse Romkes

1995
2301
2102
2055
1890
1849
1865
1868
2026

-

Sliedrecht 1
Wim Pool
Theo Dekker
Hans Klein
Peter van den Bergh
Wim Hokken
Robert van Rekom
Andrew Mensing
Teunis den Rooijen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Broer Marcel bracht een modelpartij op het bord. Niet
dat dit zo'n mooie spectaculaire partij was, maar een
partij trouw aan zijn stijl ontwikkelt in decennia KNSB
competitie. Gelijk komen uit de opening. In het
middenspel zijn tegenstander voor problemen stellen en
het eindspel uitschuiven. Zo liep het ook weer deze
middag. Marcel omzeilde alle tactische klippen en bracht
het volle punt binnen. Kortom 2,5 punt van de eerste vier
borden (trainers en "oudjes")

1984 5½-2½
2032
0-1
1973
1-0
1920
1-0
2124
½-½
1969
1-0
1998
0-1
1917
1-0
1938
1-0

Alexander speelde een solide partij aan bord 6. Met een
schijnoffer won hij een pion en wat later dacht hij een
tweede pion te kunnen veroveren. Hij had hier echter
gemist dat dit zijn tegenstander de mogelijkheid gaf om
zetherhaling af te dwingen. Helaas een remise waar de
overwining voor het grijpen lag.
Wiggert Pols kon weer frivool ten aanval en bereikte een
gewonnen stelling. Van Harold begreep ik dat een zet met
de a pion de winst had binnengebracht. Helaas werd dit
gemist en zelfs de remise kwam niet meer in zicht. Een
leerzame nederlaag.
Zijn broer Arne speelde met wit een gedegen opening en
wist de kwaliteit te veroveren tegen een pion. Hij miste
de mogelijkheid om een van zijn torens te activeren
waarna zwart veel tegenspel kreeg. Zwart ging zelfs
zetherhaling uit de weg om op winst te spelen, wat de
Hagenaar even later ook lukte.

Helaas!
Zaterdag 10 oktober werd de uitwedstrijd tegen
Schaakhuis in Den Haag een harde les voor het jeugdige
deel van ons eerste. Dat je in de KNSB vaak een partij
twee of meerdere keren moet winnen is bekend bij de
ervaren rotten, die les kreeg onze jeugd voorgeschoteld.
De weerstand op KNSB niveau is veel taaier en daarom
dient de concentratie langer vastgehouden te worden.
De eerste vier borden werden bezet door de twee
trainers en de twee ervaren "oudjes". Harold van Dijk
nam revanche voor zijn nederlaag in de eerste ronde.
Ondanks dat zijn tegenstander de opening grondig had
voorbereid werd hij in een vlotte aanvalspartij van het
bord gezet. Zwart pakte een gambietpion maar mijn
inziens kreeg wit meer dan voldoende compensatie met
een enorme ontwikkelingsvoorspong gecombineerd met
een koningsaanval. Een fraaie kruispenning maakte een
eind aan de partij.
Dolf Meijer maakte aan bord 2 zijn debuut voor Krimpen
1. Helaas vergat hij een zet te doen in een klassiek
damegambiet, wat hem een pion kostte. Dolf rechtte zijn
rug en begon vol weerstand te bieden, hij won zelfs de
pion terug. Even later moest hij toch het hoofd buigen,
ook een wanhoopsaanval, waarbij veel materiaal
geofferd werd, bleek niets op te leveren.

Net als in de eerste ronde was Bart Dubbeldam als laatste
aan het strijden. Het leek mij een redelijk gelijke stand
toen ik met hem overlegde. Hij wilde voor de winst gaan
en die hadden gezien de stand in de wedstrijd ook nodig.
Helaas gaf hij snel na het overleg een pion weg. Dat bleek
niet noodlottig, de pion werd zelfs terugveroverd, maar
de overgebleven stelling was moeilijk te spelen. Dame en
paard zijn een gevaarlijk tandem als de koning bloot
rondloopt. Ondanks creatief verzet door een
koningswandel over het gehele bord kon Bart te partij
niet meer redden, ook hier een leerzame nederlaag.
Na deze 5-3 nederlaag zijn we weer terug op aarde. De
volgende ronde zal er uit een ander vaatje getapt moeten
worden.
Peter Glissenaar

Peter Glissenaar streed tegen routinier Ik Oei en dacht
iets beter te staan. De siliconen hulp meent dat de stelling
steeds in evenwicht is geweest. Een uitval van het witte
paard naar h5 met matdreiging werd eenvoudig door
zwart gepareerd, die daarna zelfs iets beter stond. Door
een aantal nauwkeurige zetten wist Peter de stelling weer
in evenwicht te brengen met een terechte remise als
gevolg.
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Bord Schaakhuis 1
Mike Hoogland
Rachid Schrik
Ik Oei
Tjomme Klop
Hans Hollander
Marco van Straaten
Gerard Milort
Jean Michel Beeloo

2009
2174
2072
2028
2020
1973
1954
1983
1867

-

Krimpen 1
Harold van Dijk
Dolf Meijer
Peter Glissenaar
Marcel Glissenaar
Bart Dubbeldam
Alexander Janse
Arne Pols
Wiggert Pols

2016 5 - 3
2301
0-1
2199
1-0
2102 ½ - ½
2055 0 - 1
1849
1-0
1890 ½ - ½
1868
1-0
1865
1-0
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KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 2 niet scherp genoeg.

Slechte start tegen RSR Ivoren Toren 3

In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen speelde
Krimpen 2 thuis tegen SO Rotterdam 2. In de laatste
wedstrijd van vorig seizoen werden wij nog kinderlijk
eenvoudig aan de kant gezet door deze zelfde
tegenstander, waarmee definitief de promotieklasse voor
ons uit zicht verdween.

Op de laatste maandag in september stond de eerste
wedstrijd van Krimpen 3 op het programma. Het belooft
een zwaar seizoen te worden voor ons derde.
Tegenstander was RSR Ivoren Toren 3, vers uit de
promotieklasse en waarschijnlijk voornemens daar
naartoe terug te promoveren. Met de basis opstelling
maar zonder teamleider konden we aan deze wedstrijd
beginnen.

Ook dit jaar zijn wij weer gebrand om door te stromen
naar de promotieklasse en een goede testcase kwam dan
ook meteen. Weliswaar verloren wij niet, het werd een
gelijkspel. Slechts een gelijkspel, want wij hadden
uitgelezen kansen om het professioneel uit te schuiven na
winst van Hans van Nieuwenhuizen en van mij (Jan
Sluiter).

De eerste wedstrijd bracht de nodige bekende gezichten
naar onze clubavond. Zo was daar oud Krimpen speler
Evert Mulder, hij speelt tegenwoordig bij RSR en nam het
op bord 8 op tegen Adri van der Waal. Ook Jason Zondag
speelt tegenwoordig bij RSR en hij kwam zijn nieuwe
(maar ook zijn oude) clubgenoten supporten. De derde
oud clubgenoot die aanwezig was, was Ton Dulk. Hij was
niet alleen geïnteresseerd in de verrichtingen in de
interne competitie maar ook in de partijen van RSR, de
tegenstander in de RSB beker van zijn team.

Michel van Cappellen en Rick Verhoog hoefden geen ijzer
met handen te breken en kwamen met hun tegenspelers
remises overeen. Maar de stelling van Joop Huijzer ging
van goed, naar gelijk, naar slecht en verloren. Pieter
Sturm aan bord 1 ging in een stelling zonder zichtbaar
nadeel niet goed met zijn tijd om en bleef zijn zetten
noteren wat niet meer hoeft met minder dan vijf minuten
op de klok. Bovendien had hij niet door dan z'n
tegenstander met het zetje h3 de beurt weer aan hem
gaf, waardoor Pieter zomaar nog eens twee minuten liet
wegtikken. De stelling stortte in en het punt naar
Rotterdam.

Kees op bord één speelde tegen Leo de Jager. Kees kwam
een kwaliteit achter maar had daar wel twee pionnen
voor hij miste een remise aanbod, sloeg er vervolgens
een af. Nadat hij een paar zetten later een mindere zet
had gedaan bood hij zelf remise aan, maar toen wilde zijn
tegenstander niet meer. Uiteindelijk verloor hij een stuk
en de partij.
Bord twee werd bemand door Floris Doolaard, hij moest
het opnemen tegen Arend Bongers. Floris kreeg de
pionnen voor de lang-gerokeerde koning van het bord,
maar zag vervolgens geen winstplan. Eeuwig schaak en
dus remise was het gevolg.
Op bord drie speelde ondergetekende met zwart tegen
Mark Beijen. Ik was niet tevreden over mijn opening en
kwam gaandeweg minder te staan. Ik verloor zelfs een
kwaliteit en met beduidend minder bedenktijd leek ik de
partij te gaan verliezen. Waar het niet dat mijn
tegenstander een toren wegblunderde en vrij snel daarna
opkon geven.
Op bord vier speelde Robert Casteleijn een voor mij
moeilijk te volgen partij tegen Herman Keetbaas. Zwart
kwam binnen met dame en lichte stukken over de a-lijn/
damevleugel en Robert leek tegendreiging te hebben
over de f-lijn/koningsvleugel. Het einde van de partij heb
ik gemist, maar kennelijk ging het ergens mis voor Robert
want hij verloor.
Op bord vijf speelde Frits van Duin tegen Alek Dabrowski.
Hij verloor vanuit de opening zijn dame tegen twee lichte
stukken. Hij had wel enige compensatie omdat zijn
tegenstander moeite had zijn stukken in het spel te
krijgen. Toen dit eenmaal gebeurde moest Frits zijn
koning omleggen.

Nu de punten bij bosjes verloren gingen begon ik toch wel
even achter mijn oren te krabben. Het stond nu namelijk
3-3. Jan-Pieter de Vries speelde sterk en had een pluspion
in een Toren en Loper eindspel, hier was de hoop op
gevestigd aan gezien ook Henk Greevenbosch jammerlijk
de mist in ging doordat een stuk zomaar geslagen kon
worden ( gepend stuk is een slechte verdediger). Gelukkig
redde Jan-Pieter ons het punt nog en werd het 4-4.
Jan Sluiter
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

Krimpen 2
Pieter Sturm
Joop Huijzer
Rick Verhoog
Hans van Nieuwenhuizen
Henk Greevenbosch
Jan-Pieter de Vries
Michel van Cappellen
Jan Sluiter

1881
1996
1972
1907
1800
1802
1911
1759
1897
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SO Rotterdam 2
Henk van der Velde
Marc Schroeder
Henny Versteeg
Frans Vreugdenhil
Marius Strijdhorst
Adri Helfrich
Wim van Munster
Arthur Rongen

1865
1966
1942
1898
1844
1831
1847
1750
1841

4-4
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0
½-½
1-0
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Bord zes was voor Bert ten Wolde met zijn gevecht tegen
Michael Fung. Aan het begin van de wedstrijd vroeg Bert
aan mij bij wie hij moest zijn mocht hij remise willen
aannemen/aanbieden, niet dat dat al nodig was, maar
voor het geval dat. Daar ik optrad als waarnemend
teamleider kon hij bij mij terecht. Tegen het eind van de
wedstrijd zag ik hem zoekend rondlopen, hij had remise
aangeboden gekregen. Aangezien ik niet het idee had dat
het voor de match punten van belang was kon hij het
aannemen. Wat ik van de partij gezien heb, was deze
redelijk in evenwicht.
De spektakelprijs van de avond was voor bord zeven waar
David Berendsen met zwart speelde tegen Paul Dekker.
Er gebeurde daar dusdanig veel dat het niet te doen was
om deze te volgen en ook nog zelf een partij te spelen.
Volgende regels heb dan ook van horen zeggen. Wit
kwam van alle kanten binnen in de zwarte stelling en
daardoor een toren voor. Vervolgens gaf David nog een
toren weg, waarop wit besloot dat deze gulheid beloond
moest worden en zijn dame weggaf (tegen een stuk, dat
dan weer wel). Hierbij had zwart nog een gratis toren mee
kunnen nemen, maar hij wilde niet te hebberig lijken.
Uiteindelijk restte een eindspel met dame en wat
pionnen voor David en twee torens + loper en wat
pionnen voor zijn tegenstander. David kon hier in de
nodige schaakjes geven, maar nadat de witte koning veilig
stond werd hij (David, niet de koning) matgezet.
Op bord acht speelde Adri van der Waal tegen Evert
Mulder. Even dacht ik dat Adri de controle over de c-lijn
verloor waardoor hij een mindere stelling zou krijgen.
Maar waarschijnlijk was dat een verkeerde inschatting
van mij want al vrij snel in de partij werd de vrede
getekend.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen 3 heeft het zwaar in RSB 1
Op 26 oktober speelde Krimpen 3 uit tegen HZP Schiedam
1. Het was het debuut van Floris als team leider en het
bleek direct dat hij aan de bak moest. Met twee
vroegtijdige afmeldingen ( Kees speelt in de regel geen
uitwedstrijden en David had voor de indeling bekend was
al aangegeven dat hij op vakantie was) en een latere
afmelding van Robert mocht hij op zoek naar drie
invallers. Gelukkig konden we beschikken over onze
negende man Gosse Romkes. Daarnaast werden Meike
en Thomas bereid gevonden om te spelen zodat we met
z'n achten naar Schiedam konden.
Op voorhand was het bekend dat we het zwaar zouden
krijgen. Met spelers ver boven de tweeduizend op de
topborden afdalend tot net onder de achttienhonderd
waren zij op rating ver favoriet. Daar komt bij dat ze nog
een rekening met ons te vereffenen hadden aangezien
Krimpen 3 vorig jaar het tweede van HZP met 8-0
versloeg.
We waren ruim op tijd bij de speellokatie waar ook al de
nodige HZP spelers waren. Het is een andere ten opzichte
van de vorgige keer dat ik tegen hen speelde en de
huidige lokatie is een stuk knusser (lees krapper) dan de
vorige. Bovendien werd het gebruik maken van de wc
afgeraden
door
de
wedstrijdleider
in
zijn
openingsspeech, waarom is mij echter niet duidelijk
geworden. Ik heb er een keer gebruik van moeten maken
en heb niets eigenaardigs opgemerkt.
Zoals gebruikelijk had ik weer veel tijd voor mijn eigen
partij nodig, waardoor ik weinig heb mee gekregen van
de andere partijen.*
Frits behaalde relatief vroeg in de avond op bord 4 een
remise in een partij waar het evenwicht niet verbroken
werd.
Op bord 2 ging daarna de partij voor Floris verloren. Hij
dacht te moeten forceren in een stellig waar dat achteraf
niet nodig bleek. Zijn plan had echter een lek daar maakte
zijn tegenstander gebruik van.
Gosse speelde op bord een tegen de sterke John van
Baarle. Over het hoe en wat van deze partij kan ik niets
anders zeggen dan dat het remise werd.
Tijdens een van mijn rondjes door de speelzaal had ik nog
wel hoop op een redelijke uitslag. Zelf stond ik beter en
op de andere borden zag het er nergens heel slecht uit.
Het echter nog wel even duren voor de volgende
uitslagen volgden.
Op bord 6 werd Thomas van het bord gedrukt, ik hoorde
zijn tegenstander iets van wurgslang mompelen. Niet veel
later kon Thomas opgeven.
Bert ten Wolde speelde tegen Aad Juin op bord 5. Aad
heeft een behoorlijk agressieve speelstijl, iets waar Bert
moeite mee heeft. Hij deed dan ook een poging om de

Al met al is de 2½ - 5½ geen onverwacht resultaat, maar
we moeten dit seizoen toch iets onverwachts gaan doen
om boven de degradatie streep te eindigen. Vanaf
volgende ronde beschikken we wel over een teamleider,
Floris Doolaard heeft deze taak op zich genomen (we
zoeken nog wel een verslaggever!). Hopelijk kan hij de
spelers dusdanig motiveren en tactisch opstellen dat de
punten binnenstromen.
Remko Moerkerken, teamleider a.i.
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

Krimpen 3
Kees Vroegindeweij
Floris Doolaard
Remko Moerkerken
Robert Casteleijn
Frits van Duin
Bert ten Wolde
David Berendsen
Adri van der Waal

1784
1888
1711
1790
1852
1848
1822
1691
1667
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RSR Ivoren Toren 3
- Leo de Jager
- Arend Bongers
- Mark Beijen
- Herman Keetbaas
- Alek Dabrowski
- Michael Fung
- Paul Dekker
- Evert Mulder

1858 2½ – 5½
1850
0-1
1841
½-½
1821
1-0
1916
0-1
1956
0-1
1912
½-½
1717
0-1
1853
½-½
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boel zo gesloten mogelijk te houden. Dat lukte niet erg en
in de chaos die ontstond trok Bert aan het kortste eind.
Adri zat op het voor hem vertrouwde staartbord. Op
voorhand toonde hij nog wel het nodige ontzag voor zijn
tegenstander, maar in de partij kwam hij goed tot zelfs
gewonnen te staan. hij blunderde echter een stuk weg.
Zelfs daarna kreeg was hij niet kansloos, mar hij kon niet
het juiste plan vinden, zodat ook voor hem een nul
genoteerd kon worden.
Op bord 7 speelde Meike een moeizame partij. Haar
tegenstander wist haar plannen in de opening te pareren
en ondanks dat Meike haar best deed om er iets van te
maken werd het gaandeweg minder. Ook hier moest
uiteindelijk een nul genoteerd worden.
Uiteindelijk was ik dus nog als laatste bezig en ik was druk
bezigg om het mezelf moeilijker te maken dan nodig. Mijn
tegenstander speelde het ook niet vlekkeloos en
uiteindelijk kon ik het in het verre eindspel uitmaken.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Gelukkig waren twee spelers in de gelegenheid hun partij
vooruit te spelen en de teamleider van tegenstander
Spijkenisse 5 stemde daar mee in.
Dus togen Jan Buijs en Jildert Denneman op een week
eerder naar Spijkenisse en ben ik ter ondersteuning
meegegaan.
Uiteindelijk werd het 1-1 door twee remises, maar daar is
wel wat aan vooraf gegaan. De partijen gingen lange tijd
ongeveer gelijk op. Jildert met zwart aan bord 4 kreeg een
Ponziani-opening (1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. c3) op het bord,
die al snel overging in een vorm van Spaans. Jan aan bord
6, eveneens met zwart, speelde zijn vertrouwde CaroKann en hield na afruil tegen de witte c-pion het voordeel
van een geisoleerde d-pion van wit, maar had lange tijd
wat minder ruimte. Onze beide spelers trokken
uiteindelijk ten strijde op de koningsvleugel, wat in beide
partijen tot pionwinst leidde. Met eveneens voor beiden
tijdvoordeel zag dat er prima uit. Maar na afruil van
stukken konden de tegenstanders wat makkelijker spelen
en profiteerden van het nieuwe Fischer-tempo van 15
seconde per zet. Dat Jilderts tegenstander op een
gegeven moment vergat zijn klok in te drukken en onder
de 2 minuten kwam, deerde hem niet. Daar onze spelers
hard moesten nadenken over een mogelijke winstweg,
keerde het tijdsvoordeel zelfs om in een nadeel. Pas om
half twaalf berustte Jan in remise. In het eindspel met
enkele pionnen en loper tegen paard kwam hij er niet
door. Jildert probeerde in een toreneindspel met
uiteindelijk alleen nog een zwarte pion de weg naar winst
te vinden, maar dat lukte niet. Zelfs ging hij nog in de fout,
wat na een paar schaakjes zijn toren kostte! Maar
gelukkig kon promotie van zijn pion, ondersteund door
zijn koning, niet meer tegengehouden worden. Dus ook
hier remise.

Een 6-2 nederlaag is niet iets waar je graag mee thuis
komt, maar we moeten reëel zijn en HZP was gewoon
sterker dan wij. Het is voor ons zaak om in de wedstrijden
tegen de concurenten in de degradatie strijd de punten
te pakken. Dit zal onder andere moeten in onze volgende
(thuis)wedstrijd tgen WSV 1.
Remko Moerkerken
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

HZP Schiedam 2
John van Baarle
Oleksii Kapitonenko
David van der Mast
Daniël van Loenen
Aad Juijn
Theo van Zessen
Frans Groeneweg
Andries Schukking

1912
2200
2099
1950
1862
1911
1804
1766
1709

-

Krimpen 3
Gosse Romkes
Floris Doolaard
Remko Moerkerken
Frits van Duin
Bert ten Wolde
Thomas Boeren
Meike Riemens
Adri van der Waal

1746
2026
1711
1790
1848
1822
1666
1441
1667

6-2
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0

Voor de eigenlijke wedstrijd werden invallers Eric Hill en
Aad van den Haak gecontracteerd. Van de tegenstanders,
het vijfde team van Spijkenisse, was alleen wat bekend uit
het vorige seizoen. Toen promoveerde het team met een
tweede plaats in de vierde klasse naar de derde klasse
met een gemiddelde rating van onder de 1500. Daar
kwamen wij ruim boven uit en winst moest dus mogelijk
zijn.
Zelf op bord 3 was ik voor de verandering het eerst klaar.
Met een frontale pionnenstorm tegen de zwarte koning
greep mijn tegenstander tweemaal achter elkaar mis, wat
hem twee stukken kostte. Daarna was het een kwestie
van matvoering: 1-2 voor ons.
Bij ons nieuwe lid in Krimpen 4, Evert Hoogervorst, die
aan bord 7 speelde, ontstond rumoer. Zijn tegenstander
bleek de finesses van en passant slaan niet geheel te
kennen en de wedstrijdleider moest er aan te pas komen.
Evert kreeg gelijk, maar het leverde hem weinig op.

Krimpen 4 start met ruime overwinning

Een nieuw seizoen geeft weer nieuwe mogelijkheden. Dat
is ook wel nodig voor Krimpen 4, want na de ongelukkige
degradatie naar de derde klasse van de RSB, willen we wel
weer promoveren. Gelukkig zijn daar twee plaatsen aan
de top voor beschikbaar.
Het is altijd weer even uitzien naar de definitieve indeling
van de RSB en de daaruit voortvloeiende speeldata. Het
werd al gauw duidelijk dat Krimpen 4 snel aan de bak
moest. Daar waren nog niet alle teamleden op voorbereid
en ik kreeg maar liefst 4 afzeggingen. Dan twijfel je wel
even of dat goed zal gaan.

OP GOED GELUK Nr.223

16

November 2015

SCHAAKVERENIGING
Eerder had hij met een toreninval op f7 een kansrijke
stelling verworven, maar hij overzag de mogelijkheid van
Df1 om zijn aanval kracht bij te zetten en nu verliep zijn
stelling na afruil naar een eindspel met ongelijke lopers,
waarbij zelfs ik als teamleider in remise moest berusten:
1½-2½.
De tegenstander van Aad van den Haak aan bord 5
ergerde zich hevig aan het rumoer naast hem en weet
daaraan dat hij in de fout ging. Aad won met een
paardvork niet alleen een pion, maar ook een kwaliteit bij
een prima stelling. Deze wist hij vakkundig naar winst te
leiden: 1½-3½.
Winst lag dus in het verschiet, maar zo makkelijk ging dat
niet. Eric Hill aan bord 8 had het moeilijk, ondervond
grote druk, moest een kleine kwaliteit inleveren en
bezweek onder de aanval van zijn tegenstander: 2½-3½.
Thomas Boeren aan bord 2 had na de opening een goede
stelling en won een pion, die echter weer verloren ging
toen deze te ver oprukte. Zijn loper op b7 keek stug tegen
zijn eigen pion op d5 aan, maar ook de stukken van zijn
tegenstander stonden niet optimaal. Waar zou dat
heengaan? Kopman Jos den Boer had een fraaiere
stelling. Op de elfde zet stonden alle aanwezige zwarte
stukken van zijn tegenstander nog/weer op de achterste
rij. Gaande de partij houdt Jos wel een gunstiger stelling,
maar de weg naar winst is niet direct duidelijk. Wel heeft
Jos groot tijdvoordeel. Dat kan van Thomas niet gezegd
worden. Zijn tijd slinkt angstwekkend, maar hij begint met
zijn pionnen een aanval op de damevleugel, waar de witte
koning lang gerokeerd heeft. Plotseling offert hij zijn
paard op b3. Ik zie niet onmiddellijk wat hij daarmee
nastreeft, maar Thomas wel, het moet hem uiteindelijk
drie verbonden vrijpionnen opleveren. Zijn tegenstander
neemt tot twee keer toe het offer niet aan. Maar er volgt
even later nog een tweede paardoffer. Als dat wel wordt
aangenomen kan Thomas met nog minder dan 2 minuten
op de klok –ook hier help de Fischerbonus van 15
seconden uitstekend- de dames afruilen en beslissen zijn
vrijpionnen. Tegen half twaalf is de winst in de wedstrijd
binnen: 2½-4½.
Dat maakt het voor Jos wat rustiger. Winst is niet per se
meer nodig. Hij heeft intussen erg veel tijd gebruikt en
zijn tijdvoorsprong is verdwenen. Maar hij weet de
stelling te compliceren en pakt met zijn dame opeens het
laatste zwarte pionnetje op de koningsvleugel. Voor een
mogelijk eindspel heeft hij dan alvast twee verbonden
vrijpionnen op de koningsvleugel klaar staan. Nadat zijn
tegenstander vrijwillig de dames ruilt kunnen deze
pionnen in beweging komen en eigenlijk is er geen kruit
tegen gewassen. Om 23:40 is ook deze winst binnen: 2½5½.
Al met al een ruime winst, maar tegen een nogal verzwakt
Spijkenisse 5, waarvan enkele spelers, zeker die aan het
eerste bord, met een zeer bescheiden of zelfs geen rating
opmerkelijk goed speelden.
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Dan kijk je natuurlijk verder vooruit: zit promotie er in?
Van verschillende andere teams moet, bij een ongeveer
gelijke opstelling als in het vorige seizoen, gewonnen
kunnen worden. Het eerste team van Ridderkerk, dat het
vorige seizoen evenals wij degradeerden uit de 2e klasse,
lijkt de sterkste tegenstander. Maar zij blijken inmiddels
in de eerste ronde flink klop te hebben gekregen van WSV
2 uit Waddinxveen. Dit team ontmoeten wij in de
uitwedstrijd in november. Dat wordt dus oppassen
geblazen.
Eduard Hoogenboom,
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

Spijkenisse 5
Fred van den Broeck
Simon Schaffeld
Steef Peek
Jan Straatman
Rienki Pluim
Jerry Sandifort
Wim den Haan
Kees Hamelink

1352
1129
0
1470
1502
1355
1329
1275
1403

Krimpen 4
- Jos den Boer
- Thomas Boeren
- Eduard Hoogenboom
- Jildert Denneman
- Aad van den Haak
- Jan Buis
- Evert Hoogervorst
- Eric Hill

1570 2½-5½
1759
0-1
1666
0-1
1729
0-1
1482
½-½
1476
0-1
1489 ½ - ½
1478
½-½
1484
1–0

Monsterzege voor Krimpen 4
Het bestuur van de SV Krimpen moet hoge verwachtingen
hebben gehad van de prestaties van de diverse teams van
de vereniging. Versterking en verjonging van Krimpen 1
zou dit seizoen eindelijk toch promotie moeten
opleveren. De versterking werkt natuurlijk door en vooral
van Krimpen 2 wordt ook wat verwacht. Terwijl de
tweede ronde van de competitie nog gaande is, moeten
we echter al constateren dat alleen Krimpen 4 de volle 4
matchpunten uit twee wedstrijden heeft weten te
behalen.
Niet zo´n kunst als je het vorig seizoen net gedegradeerd
bent? In ieder geval heeft Krimpen 4 revanche genomen
op RSR Ivoren Toren, waarvan het 3e team onlangs een
ruime overwinning behaalde op Krimpen 3. Nu speelde
Krimpen 4 niet tegen hun 4e team, maar hun 5e team en
een overwinning werd ook wel verwacht. Dat het een
monsterzege van 7-1 zou worden, had ik ook niet durven
dromen.
Zo eenvoudig was het ook niet aan elk bord. Vooral aan
de twee topborden viel het tegen. Jos den Boer
vergaloppeerde zich in de opening en raakte een pion
kwijt. Natuurlijk bleef hij rustig doorschaken, maar
vertrouwde mij al snel toe dat er natuurlijk niet meer dan
remise in zat. Dat bleek ook het geval, ondanks het
ratingverschil van 200 punten en Jos was blij met het
remisevoorstel van zijn tegenstander. Ook Thomas
Boeren aan het tweede bord had het niet makkelijk en
raakte zelfs twee pionnen achter. Weliswaar had zijn
tegenstander een geïsoleerde dubbelpion, maar
niettemin duidelijk voordeel.
17
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Ook Thomas was dus erg blij met het remisevoorstel van
zijn tegenstander. Wellicht dat deze al in de gaten had op
wat voor nederlaag zijn team aankoerste en vond elk half
puntje de moeite waard.
Aan de andere borden duurde het ook een tijd voordat er
tekening in de strijd kwam, behalve bij Jildert Denneman
aan bord 6. Zijn tegenstander trok fel op met zijn h-pion
tot h3, maar dat verontruste Jildert niet. Met zijn loper
sneed hij dwars door de stelling van zijn tegenstander
heen en aan een verkeerde reactie hield hij een kwaliteit
en twee pionnen over. Toen ook een zwart aanvalspaard
de weg kwijtraakte en verloren ging, was het moment om
de dames af te ruilen ten koste van wat materiaal en
konden zijn verbonden vrijpionnen rustig optrekken. Zijn
twee torens bezegelden het lot van de tegenstander.
Joost van der Valk aan bord 3 deed het rustig aan en
wachtte af wanneer zijn tegenstander in de fout zou
gaan. Daar moest hij lang op wachten, maar uiteindelijk
haalde hij toch een heel punt binnen. Bij Meike aan bord
3 duurde het ook geruime tijd, maar zij kreeg al eerder
voordeel, dat zich ging uiten in materiaal. Maar het werd
ook voor haar al laat voor de volle winst binnen was.
Evert aan bord 7 speelt graag met zwart, want dan hoeft
hij niet het initiatief te nemen. Ook hier duurde het dus
geruime tijd voor hij in het voordeel kwam. Eerst één
pionnetje snoepen, dan nog een. Maar dan de partij nog
winnen. Evert belandde uiteindelijk in een toreneindspel
met 2 pluspionnen. Dan offert zijn tegenstander opeens
zijn toren om een vrijpion op de g-lijn te creëren. De
zwarte koning kan er niet op tijd bij. De zwarte toren staat
wel mooi op de tweede rij, maar heeft geen vrije lijn om
op tijd op de achterste rij te komen. Evert slaat
nonchalant met zijn toren een pionnetje op b3. Berust hij
in een eindspel van toren en verschillende vrijpionnen
tegen een dame? Gelukkig heeft hij verder gezien. Via g3
kan hij de witte vrijpion nog tegen houden. Dat verhindert
wit eenvoudig met Kh2, maar dan reikt f5-f4 net op tijd
definitieve steun aan voor zijn toren en is het pleit
beslecht.
Bij Jan Buis aan bord 8 gaat het weer anders. Na lange tijd
heeft hij ook een pion gewonnen, maar na nog een tijd
manoeuvreren ziet hij geen weg naar de winst en wil
remise aanbieden. De winst van de wedstrijd is dan nog
niet verzekerd en het parool is: doorspelen en proberen.
Er komt een toreneindspel op het bord met pionnen op
beide vleugels en nog steeds een pluspion. De ontknoping
heb ik niet kunnen volgen, maar de moeite wordt
beloond: ook hier de volle winst.
Zelf vergaat het mij aanvankelijk maar matig, maar een
aanval op de koningsvleugel, waar geen enkele koning te
bekennen is, brengt mijn tegenstander in verwarring. Een
wat riskante pion wordt toch genomen en het loopt goed
af. Een tweede pionwinst lijkt er aan te komen, maar het
paard van mijn tegenstander dringt mijn stelling binnen.
OP GOED GELUK Nr.223
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Het duurt even voordat die onschadelijk gemaakt kan
worden en zelfs verloren gaat. Het eindspel met een
vrijbewegende vijandelijke dame en slechts twee
minuten op de klok maakt het nog moeilijk. Maar na
opoffering van de loper om dameruil te forceren blijft een
gewonnen pionneneindspel over. Het laatste winstpunt
voor 7-1.
Die monsterzege brengt ons waarschijnlijk op de eerste
plaats. Maar de eerstvolgende wedstrijd gaat tegen de
vermoedelijk sterkste concurrent en zal mogelijk
beslissend zijn voor uiteindelijke promotie.
Eduard Hoogenboom
Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

SV Krimpen 4
Jos den Boer
Thomas Boeren
Meike Riemens
Joost van der Valk
Eduard Hoogenboom
Jildert Denneman
Evert Hoogervorst
Jan Buis

1571
1759
1666
1441
1525
1729
1482
1478
1489

-

RSR Ivoren Toren 5
Hans Veraart
Andy van Goch
Fred de Wild
Jeffrey Ouwersloot
Shakir Salih
Mischa van Vlaardingen
Marius Middendorp
Marcel Rosenberg

1369
1556
1542
1506
1438
1423
1410
1266
807

7-1
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

Heimwee naar de goede oude tijdnood
Afgelopen donderdag begon het nieuwe seizoen voor
Krimpen 5 met een verre uitwedstrijd in Hellevoetsluis
tegen De Pionier 3. Utrecht zou dichterbij hebben
gelegen, maar dat terzijde.
Ons team was danig verzwakt door het ontbreken van
vier basisspelers. Hoewel ik uit het rijke reservoir van
reserves vier mannen kon opvissen zijn we waarschijnlijk
daardoor ten onder gegaan met de kleinst mogelijke
nederlaag.
De avond begon doordat de thuisploeg geen acht man
kon opstellen… u leest het goed! Onze kopman Henk
Stam kwam met eigen vervoer en was dus voor niets naar
Hellevoetsluis gereden. Jammer voor hem, maar wel een
punt voor ons. Na de nederlaag van Jos was de stand
weer gelijk.
Van de vier reserves kwam alleen nieuweling Rob
Scherjon tot een vol punt. Aan hem gaan we nog plezier
beleven: de partij zag er goed uit met een mooi
ondersteunde en uiteindelijk niet te stoppen vrijpion als
brenger van het punt. Maar de andere drie gingen ten
onder: Leo en Peter van Wieringen behoorlijk kansloos en
Arie na het verknoeien van een betere stelling door het
wegblunderen van een toren.
Nadat Aad een degelijke partij besloot met remise bleef
schrijver dezes als laatste achter het bord. Door een
incorrect offer van mijn tegenspeler had ik al vroeg in de
avond een objectief gewonnen stelling. Maar ja: beter
staan en winnen is niet altijd hetzelfde.
18
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De avond schreed rustig verder waarbij ik tot mijn
genoegen ook nog zag dat de klok van mijn tegenstander
langzaam maar zeker naar de nul minuten ging terwijl ik
dat probleem niet had.
Ik rekende echter buiten de waard van het nieuwe
speeltempo. Door de 15 seconden toevoeging per zet
bleef de klok van mijn tegenstander geruime tijd hangen
rond de 2 minuten Heel frustrerend. Ik dacht langer na
om vooral geen fouten te maken en verlangde
ondertussen naar de goede ouwe tijd dat een
tegenstander in tijdnood snel moest spelen om niet door
de vlag te gaan. Maar eind goed al goed: nadat mijn nog
enige pion ging promoveren gaf hij gelukkig op en kon ik
de nederlaag nog een dragelijk aanzien geven.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Helaas ging deze voorsprong weer te niet. Jos overzag in
een redelijk kansrijke stelling een tussenzet. Zijn
tegenstander kreeg dus twee zetten voor de prijs van een,
won daarmee het bonusvoordeel van een toren, sloeg
een aantal wanhoopsaanvallen van Jos af en hengelde
het punt binnen (1,5-1,5).
Good old Henk bracht ons weer op voorsprong. Op zijn
verzoek had ik hem op bord 4 geplaatst om het als erkend
zwart Wolgakanon eens met wit te proberen. Dat ging
prima. Een van zijn witte pionnen leek een aanvalsdoel te
worden. Maar ook hier gold weer: elk nadeel heb zijn
voordeel. De zwarte toren die deze verovering op zich
moest nemen, moest de e-lijn verlaten. Wit kon daarna
binnenvallen en met mat of damewinst de partij beslissen
(2,5-1,5).

Peter de Weerd
1
2
3
4
5
6
7
8

Bord De Pionier 3
Niet opgekomen
Bonne Faber
Jan. van Baardwijk
Leo Stelloo
Frits van der Veeke
Frits Wilschut
Albert. Schaefer
Tim Albus

1422
0
1570
1417
1421
0
1278
0
0

-

Krimpen 5
Henk Stam
Aad van den Haak
Jos Visser
Peter de Weerd
Arie de Kwant
Leo Koot
Rob Scherjon
Peter van Wieringen

1396 4½-3½
1567
0-1
1476
½-½
1397
1-0
1376
0-1
1328
1-0
1234
1-0
0
0-1
0
1-0

Mijn eigen partij tegen een jeugdspeler werd een
dieptepunt. In een totaal gewonnen stelling meende ik
het mij te kunnen veroorloven een toren weg te geven
om in een makkelijk te winnen pionneneindspel te
belanden. Dat had ik echter geheel verkeerd beoordeeld.
De Capelse c-pion die nog steeds op c2 stond kon ineens
ongehinderd naar de overkant rennen. Van totaal
gewonnen naar verloren dus. Door een foutje van mijn
tegenspeler had ik nog remise kunnen en moeten maken.
Maar het elementaire eindspel van mijn zwarte pion op
de zevende rij tegen een witte dame behandeld ik
technisch verkeerd waardoor de pion en daarmee de
partij verloren gingen (2,5-2,5).
Eric had een betere stelling maar slaagde er niet in deze
in winst om te zetten. (3-3).

Treurige off-day voor Krimpen 5
De tweede wedstrijd van Krimpen 5 was er een die
gewoon gewonnen moest worden. 303 punten
ratingverschil moet toch voldoende zijn. Maar het
gebeurde niet, wat nog maar eens bewijst dat voor
schaken in de krochten van de RSB dezelfde harde wetten
gelden als in de topsport: het draait allemaal om focus,
om 100 procent scherp zijn. En dat waren we dus niet. Ik
schrijf dat ongegeneerd op omdat ik het zelf wel het
meest liet afweten.

Onze nieuwe kopman Wil speelde een Aljechin-opening
niet secuur genoeg waardoor hij steeds moest opletten
niet in het nadeel te komen. Mede door tijdnood
gebeurde dat echter wel. Jammer! (3-4).
Aad haalde toch nog de remise voor ons binnen. In een
degelijke partij – bij Aad staan na drie uur altijd nog veel
stukken op het bord – wist hij een succesvolle
koningsaanval op te zetten (4-4).
Op 16 november wacht ons het combiteam van
Barendrecht en IJsselmonde. Ook een lager team qua
rating. Een uitgelezen kans dus om onze eerste
overwinning binnen te halen.
Peter de Weerd

Het duel tussen ex-voorzitter Arjen en diplomaconsul
Björn Hartog was als eerste klaar. Zoals het bobo’s
betaamt werd het punt gedeeld. Arjen kwam weliswaar
een kwaliteit voor te staan maar kon dit voordeel in een
gesloten stelling niet verzilveren. Mede op advies van
weer een andere bobo, Hans van Nieuwenhuizen, werd
remise overeengekomen. (0,5-0,5)

Bord
1
2
3
4
5
6
7
8

Eddy was door mij geprikkeld door hem op het laatste
bord op te stellen. Deze positief kritische benadering
mijnerzijds werd door hem niet beschaamd. Eddy kwam
met voordeel uit de opening waarna hij de druk
geleidelijk opvoerde, resulterende in een onstuitbare
vrijpion (1,5-0,5)
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SV Krimpen 5
Wil Mourmans
Eric Hill
Aad van den Haak
Henk Verver
Arjen Postma
Jos Visser
Peter de Weerd
Ed Hermans

1483
1708
1484
1476
1590
1409
1397
1376
1425

-

CSV 4
Arjan Doorgeest
Jan van Dijk
Eduard Hartog
Jeroen Peper
Björn Hartog
Tim Tian
Hans Hsiao
M. Stigter

1180
1435
1390
1387
0
1153
1012
701
0

4 -4
0-1
½-½
1- 0
1- 0
½-½
0-1
0-1
1- 0
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Toernooien en kampioenschappen
NATO Chess kampioenschap
Ik doe mee aan het NATO Chess kampioenschap dat van
5-11 juli wordt gehouden in Amsterdam. Dit is een
evenement waar bijna alle NAVO landen aan mee doen.
Per land wordt er een team van ongeveer 7-8 spelers
uitgevaardigd. Toevallig wordt het dit jaar in Amsterdam
gehouden (vorig jaar in Canada, jammer dat ik dat weer
gemist heb ;-)).
Hoe kom ik daar nu bij? Wat velen van u denk ik niet
weten is dat ik bij het Korps Nationale Reserve zit. Dit
houdt in dat ik parttime, naast mijn studie, militair ben. Ik
ben daar gemiddeld 40-50 uur per maand mee bezig.
Natuurlijk hangt dit aantal af van het aantal oefeningen,
lesdagen, activiteiten enz.
Het NATO Chess kampioenschap telt mee voor de KNSB
en FIDE rating. Mooie kans om weer een paar puntjes te
pakken natuurlijk. We zitten met ons team op de MEA in
Amsterdam. Voor elke ronde wordt er serieus voorbereid
met het team. Er worden per dag twee partijen gespeeld.
Alles wordt trouwens live bijgehouden op de website en
op Facebook. Er worden per dag twee partijen gespeeld.
Kunnen militairen schaken dan? Jazeker, dat blijkt uit het
deelnemersveld. De gemiddelde rating van vorig jaar lag
rond de 2000.
Ik zal proberen om de twee ronden een verslag te
schrijven.
Natuurlijk zijn er ook mensen welkom om te kijken. Het
beloofd een mooi spektakel te worden.
Diederick Casteleijn
Dag 5 NAVO Chess Kampioenschap
Ik had tot nu toe een redelijk goede score behaald en was
dus goed bezig. Maar nu moest ik tegen Akos Papista
(2139). Een sterke Hongaar die veel op de hoge borden
speelde. Ondanks dat ik al twee keer met het Siciliaans
verloren had, speelde ik toch weer 1...c5 ???. In de variant
waar zwart 9...d5 moet doen speelde mijn tegenstander
direct 10. De1. Deze zet had ik nog nooit gezien en is ook
niet heel goed. Ik speelde het echter te optimistisch door
mijn dame vroeg naar a5 te spelen en verloor 2 pionnen
en hield een verloren stelling over. Helaas, maar toch wel
een goed toernooi gespeeld. Vanmiddag is er nog een
Blitz toernooi.
Het is al bekend dat de volgende editie (september 2016)
in Engeland wordt gehouden. Op naar Engeland :) Dag 4
NAVO Chess Kampioenschap
OP GOED GELUK Nr.223
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Vandaag mocht ik met zwart tegen Andrew Duren (2068).
Na een soort Benoni-achtige opening kwam ik beter te
staan. Ik miste echter een belangrijke krachtzet die wit’s
koning direct in de problemen had kunnen brengen. Ik
speelde een minder sterke voorzetting en wit kon
zetherhaling afdwingen.
In ronde 6 moest ik tegen David Tucker (2042). Ik had wit
en het werd weer een Grand Prix Attack. Na de opening
ontstond er een redelijk gelijke stelling, maar doordat
zwart het niet zo handig speelde kon ik weer gebruik
maken van zwakke velden. Ik drong met mijn paard
binnen , zwart had niets in te brengen :). Dit was mijn
beste partij van het toernooi. Deze is binnenkort ook te
zien in de rubriek Naspeelbaar.
Dag 3 NATO Chess Kampioenschap
Vandaag dag 3. Ik was ingedeeld met wit tegen Dominic
Coulon (1717) uit Canada. Voor mezelf had ik
afgesproken dat ik deze partij toch wel moest winnen.
Het Russisch kwam op het bord, de saaiste opening ever.
Ik besloot gewoon normaal mijn stukken te ontwikkelen,
koning in het midden te laten en aan te vallen op de
vleugel waar mijn tegenstander lang had gerokeerd. Ook
kon ik goed profiteren van zwakke velden in zijn stelling.
Alles liep vrij soepel en ik was dan ook binnen anderhalf
uur klaar.
De partij is binnenkort in Naspeelbaar naspeelbaar.
Dag 2 NATO Chess Kampioenschap
In ronde 2 mocht ik tegen een Belg: Frank Deneyer. Rating
van 1693. Frank speelde Siciliaans en ik antwoordde met
de Grand Prix Attack. Al snel kwamen we in een beter
eindspel voor mij terecht. Daar kon ik goed gebruik
maken van de zwakke velden en zo uiteindelijk een stuk
winnen en daarmee de partij.
In de derde ronde moest ik met zwart tegen Piotr
Bieluszewski (2062). Deze man had een paar jaar geleden
nog een rating van bijna 2300, dus ik was gewaarschuwd.
Er kwam wederom een Siciliaanse Draak op het bord. Dit
keer een variant die uitgedacht was door Topalov. In deze
variant krijgt wit geen kans om aan te vallen, zwart juist
wel. Dat heb ik ook gedaan, maar ik kon er niet niet
doorheen komen. Wit kon het pionnetje wat ik geofferd
had behouden en dat ene pionnetje maakte het verschil
in het eindspel. Waarschijnlijk heb ik ergens de winst
gemist. Helaas, ik heb nu 1 uit 3. Morgenochtend 8:00
staat de volgende ronden op het programma, winnen dus
;-)
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Dag 1 NATO Chess kampioenschap

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

RSB Persoonlijk Kampioenschap
12 t/m 22 augustus 2015

Zo, de eerste ronde zit er op. Ik mocht met zwart
aantreden tegen Marcin Pietruszewski (2153). Hij speelde
de Joegoslavische aanval in de Siciliaanse Draak. Ik had
deze variant voorbereid en kwam al snel iets beter te
staan. Mijn tegenstander was bovendien in tijdnood, hij
had nog maar 2-3 minuten voor 10 zetten. Maar dat lukte
hem helaas wel. Wat overbleef was een T+P met 4
pionnen en T+L met 3 pionnnen. Ik kon het met de T+L
niet keepen en verloor helaas. Geen schande, maar ik
stond zeker beter. Achteraf had ik beter mijn toren
kunnen offeren, dan had ik een leuke koningsaanval
gehad met goede kansen.
Diederick Casteleijn

Met 9 spelers leverde Krimpen een behoorlijke bijdrage
aan het aantal deelnemers maar dat is toch beduidend
minder dan de 12 van verleden jaar. Ondanks de
vermindering is er toch een goede kans dat Krimpen
opnieuw met het grootste aantal deelnemers in de PK is
vertegenwoordigd.
In de einduitslag blijkt het ook kwalitatief in orde te zijn.
Slechts 2 van de 9 Krimpenaren hebben een TPR die lager
is dan de eigen rating.
B-groep winnaar
(7 uit 7!)
Hans
van
Nieuwenhuizen
ontvangt
de
felicitaties van
RSB voorzitter
Angelo Ayala.

ONK Dieren 20-30 juli 2015
Succes voor Arne, hij eindigde met 4½ punt op een
prachtige derde plaats. De overige 3 Krimpense
deelnemers blijken een constante vorm te hebben want
zij eindigden met hetzelfde aantal punten als in 2014.

Direct onder Hans eindigde Floris Doolaard met 5 punten.
Ook in de organisatie speelde Krimpen een rol. Remko
Moerkerken trad op als arbiter en indeler en Jason
Zondag verzorgde de bespreking en publicatie van
partijen op de RSB PK pagina's

Verleden jaar debuteerden Arne en Wiggert in Dieren in
Zesrondig 1. Arne eindigde toen als nr. 10 van de 50
deelnemers met 4 punten en een TPR winst van 427
punten. Wiggert eindigde als nr. 22 met 3 punten en een
TPR winst van 343 punten
Remko eindigde in de negenrondige Reservegroep A in
2014 met 4½ punt als nr. 43 van de 80 deelnemers
Jazson eindigde in 2014 met 1½ punt als nr. 40 van de 92
deelnemers
Zesrondig 1, 60 deelnemers
Punten Nr Rating TPR
Arne Pols
4½
3
1850 2180
Wiggert Pols
3
28 1721 1952
Reservegroep A, rating max. 2150, 66 deelnemers
Remko Moerkerken
4½
32 1950 1800
Vierkamp. 84 deelnemers
Jason Zondag
1½
35 2006 1969

Klik op A-groep of B-groep voor alle uitslagen en de
ranglijst.
Rick Lahaye veroverde de titel RSB kampioen 2015 met
een half punt voorsprong op drie achtervolgers. Het is tot
het laatste moment spannend geweest.
Het totaal aantal A-spelers is 23, en dat is 5 minder dan
verleden jaar maar de 32 B-spelers maken dat weer
enigszins goed door met 3 spelers meer te komen.
Eindstand RSB PK 2015
Groep
A
A
A
A
B
B
B
B
B

Fide Open Tabor 2015 2 - 9 augustus
12 t/m 22 augustus 2015
Hans van Nieuwenhuizen is een trouwe deelnemer aan
dit toernooi in Tsjechië. Verleden jaar leverde hij met 5
uit 9 een bovengemiddelde prestatie in het sterke
deelnemersveld met veel 2000plussers.
Nu eindigde hij met 4½ punt als nr. 46 van de 102
deelnemers.

OP GOED GELUK Nr.223
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Ronde
Bart Dubbeldam
Wiggert Pols
Arne Pols
Joop Huijzer
Hans van Nieuwenhuizen
Floris Doolaard
Hans Blokland
Theo Heukels
Peter de Weerd

Pnt
4
3½
3½
3
7
5
4½
2½
1

Nr
6
9
11
17
1
2
7
26
31

Rating TPR
1849 2081
1865 2069
1868 1985
1972 1855
1800 2469
1711
1796
1663 1736
1245 1442
1376 1190
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Dat is een klein deel van de verklaring voor de doodsaaie
remise die ik in de eerste ronde met wit behaalde tegen
Barth Plomp, de routinier van het groepje. Maar de
belangrijkste reden is dat ik op zet 5 vergat om eerst effe
Lf1-d3 te spelen, terwijl ik precies dezelfde variant
afgelopen seizoen wel heel goed behandelde in de
bondswedstrijd tegen Fabian Hulpia van HWP Sas van
Gent 2. Een irritante slordigheid, waardoor zwart de
diagonaal b1-h7 in handen kon krijgen en ik niet in mijn
vertrouwde opzet kon komen. Daarbij kwam dat Plomp
vanaf zet 1 uit was op remise. Toen hij dit daadwerkelijk
voorstelde, had het geen enkele zin meer om door te
spelen.
Tweede ronde dan maar. Zwart tegen Boudewijn
Weijermars. Tja, die kende ik al. Hij is lid van SV
Moerkapelle, hoewel hij de laatste jaren heel weinig
heeft geschaakt. Ik had al twee keer eerder tegen hem
gespeeld. De eerste keer al jaren geleden toen hij nog een
puber was (toen won ik) en de tweede keer in 2011 (ook
in Dieren). Toen won hij. Weijermars is een hele
gevaarlijke aanvalsspeler en het is dan zaak, zeker met
zwart, om je niet te laten overrompelen. We volgden
aanvankelijk dezelfde variant als in 2011, maar ik had een
leuk nieuw systeempje uitgedokterd. Ik voerde het toch
iets te passief uit en daardoor bleef ik de hele partij wat
ongemakkelijk staan (ik kon bijvoorbeeld niet rokeren).
Toch was het oordeel van de alwetende computer
achteraf nooit sterk in het voordeel van wit. Totdat we de
tijdcontrole op zet 40 hadden gehaald en er weer ruimte
was om te ademen en te denken. Juist dan gaat het vaak
mis. De spanning valt wat weg en daarmee ook de
concentratie. Ik maakte wat foutjes en toen was het
ineens uit.

Groetjes uit Dieren
Vochtigheid: hoog (tranen met tuiten af en toe)
Windkracht: fors (soms mee, soms tegen)
Temperatuur in de speelzaal: aanvaardbaar in T-shirt
Het
was
weer
tijd
voor
het
jaarlijkse
zomerschaaktoernooitje aan de rand van de Veluwe. De
tijden dat ik daar drie dagen zonder te douchen en met
veel te veel bier op de voetbalcamping stond, zijn voorbij.
Tegenwoordig reis ik braaf dagelijks op en neer vanuit
Krimpen. Met de trein, dus dat biedt prima gelegenheid
om met de laptop partijen voor te bereiden en na afloop
te analyseren wat er allemaal mis ging. Om bij die trein te
komen moet ik trouwens wel een stukje fietsen en wat
dat betekent als het zulk beestenweer is als vooral
maandag en dinsdag, kunt u zelf wel verzinnen.
Ik heb ook weleens aan het zesrondige toernooi
meegedaan in Dieren, maar dat kwam me nu niet zo goed
uit en bovendien hielden Arne en Wiggert Pols daar de
Krimpense eer al hoog genoeg. Het negenrondige
toernooi, waar Remko Moerkerken trouw elk jaar aan
meedoet, gaat mij qua tijdsbeslag echt veel te ver. Ik vier
mijn zomervakantie liever ergens anders. Dus dan maar
weer een vierkampje.
Vorige zomer haalde ik in drie partijtjes tegen spelers met
een rating van zo’n 1925 een score van 50%. Nu haalde ik
diezelfde score tegen spelers met een rating van
ongeveer 1970. Een betere prestatie, zou je zeggen. Maar
ondertussen is mijn eigen speelsterkte, op papier althans,
wel toegenomen van 1925 naar net boven de 2000. Dus
vorig jaar scoorde ik precies volgens verwachting en nu
deed ik het, als ratingfavoriet in mijn groepje, eigenlijk
een klein beetje teleurstellend. Maar ik mag niet klagen.
Spelers van boven de 1900 kunnen gewoon goed schaken
en daar win je niet zo eenvoudig van.

Toen dreigde mijn toernooi dus volledig te mislukken. Het
maximaal haalbare was nu 50%, maar daarvoor moest ik
wel de laatste partij winnen. Makkelijker gezegd dan
gedaan. Ik had weer wit, tegen Paul den Boer, tegen wie
ik ook al eens eerder had gespeeld. Zwart raakte van de
leg door mijn opstoot h2-h4, met de dreiging om nog
verder op te stomen. Hij durfde daarom niet kort te
rokeren. Daarna ontstond een tactisch complexe stelling
met allerlei mogelijke stukoffers voor wit. Ik offerde
uiteindelijk niets (wat misschien toch wel had gekund),
maar kon in plaats daarvan wel krachtig zijn stelling
binnendringen met mijn dame. Dat werd hem uiteindelijk
te machtig. Een mooie overwinning, die mijn
zelfvertrouwen weer wat oppompte.

Dat ik bij deze spelers in het groepje zou zitten, had ik
vooraf niet verwacht. Op de laatst gepubliceerde
deelnemerslijst was ik namelijk nummer 4. Dat zou
betekenen dat ik in het sterkste groepje zou zitten, met
drie 2100+ spelers. Ga er maar aan staan. Veel succes.
Maar in Dieren is het tot op de speeldag zelf mogelijk om
je aan te melden aan de zaal. Dat deden onder andere vijf
schakers met een hogere rating dan ik, waardoor ik
ineens twee groepjes naar beneden kukelde en niet meer
de zwakste van het eerste groepje was , maar de sterkste
van het derde groepje. Volgt u het nog? Wel een hele
andere uitgangspositie, waarin ik in plaats van bijna niets
ineens heel veel te verliezen had.
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Omdat Plomp in de laatste ronde verrassend won van
Weijermars, gingen zij gedeeld met de groepswinst aan
de haal (allebei 2 uit 3) en eindigde ik als derde met 1½.
Den Boer scoorde slechts een remise (tegen Plomp).
Jason Zondag
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Met het doen van de eerste zet aan bord 1 opende
wethouder Blankenberg het toernooi.
Er werd gespeeld in één grote groep die, uitsluitend voor
de prijsuitreiking, was verdeeld in vier groepen van 9
spelers op ratingvolgorde. Daardoor konden ook de
minder getalenteerde schakers een prijs winnen.

23e Open Kampioenschap van Gouda 2015
Zaterdag 5 september werd in Gouda het toernooi,
volledig aangeduid met Van Dam, Van Dam & Verkade
Open Kampioenschap van Gouda 2015, gehouden. Zoals
elk jaar was er een groot aantal deelnemers met in de Agroep niet minder dan 12 grootmeesters waarvan Erwin
l'Ami als winnaar uit de bus kwam.

Na zeven ronden werden de volgende prijzen uitgereikt:
De regel dat bij gelijk eindigen op punten de geldprijzen
werden verdeeld leverde in de groepen B en C meer dan
3 prijswinnaars op.

Krimpen was alleen in de B-groep vertegenwoordigd met
drie spelers die helaas geen hoofdrol konden spelen.
Diederick Casteleijn eindigde met 4½ als nr 10,David
Berendsen met 3 punten als nr. 32 en Bart Dubbeldam
met 2½ punt als nr. 42.

Toernooiwinnaar
Diederick Casteleijn
wordt gefeliciteerd met
zijn prestatie en kan de
Gemeentebeker een
plaats in zijn al goed
gevulde prijzenkast
geven.

In het op dezelfde plaats en tijd gehouden De Hoog Open
Jeugdkampioenschap van Gouda 2015 was Krimpen in
tegenstelling
tot
voorgaande
jaren
niet
vertegenwoordigd.

Hij veroverde 6 punten.

Diederick Casteleijn wint 39e IJseltoernooi
Het aantal deelnemers brak een record maar helaas in
negatieve zin.
Bij de opening van het toernooi verwelkomde Arjen
Postma, voorzitter van SV Krimpen, de 36 deelnemers
waarbij twee personen speciale aandacht kregen.
Allereerst noemde hij Henk Verver, die na 39 jaar actief
geweest te zijn in de organisatie van het toernooi nu zich
terugtrekt. Ook Piet de Jonge kwam voor het voetlicht
omdat hij, na de eerste keer te hebben gemist, alle
volgende 38 toernooien heeft meegespeeld.
Wethouder Jaap Blankenberg kreeg een speciaal welkom
als vertegenwoordiger van de Gemeente Krimpen a/d
IJssel.
Hierna kreeg de wethouder het woord. Hij heeft al een
flink aantal jaren ervaring in het openingsgebeuren van
het IJsseltoernooi en meldde ook nu weer dat de
Gemeente het waardeert dat de schaakvereniging elk jaar
weer dit toernooi organiseert. Om deze woorden kracht
bij te zetten stelt de Gemeente een fraaie beker ter
beschikking die de toernooiwinnaar mee naar huis mag
nemen.
Tenslotte bracht wedstrijdleider Theo Heukels enkele
regels uit het FIDE reglement naar voren. Ook gaf hij aan
dat het ondanks de geringe deelname niet aan spanning
ontbreekt. In de top van de ratingvolgorde zijn er niet
minder dan elf spelers met een rating vanaf 1800 tot
1900. Er zijn dus minstens elf kandidaten voor de beker
en de kans dat iemand alle partijen wint is uitermate
klein.
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Nr. 2 en 3 werden resp. Tuvshin Boldoo met 5½ punt en
Wilfried Graveland met 5 punten.
In de B-groep eindigden Matthias Ehrhart en Hans van
Nieuwenhuizen bovenaan met 5½ punt, gevolgd door
Wim Mulder en Ruben Hooghwerff met 4½ punt.
Topscorer in de C-groep werd Robert Lecomte met 4
punten, gevolgd door niet minder dan 6 spelers met 3
punten. Dit waren Dominique Taapken, Jan Buis, Karel de
Kok, Eric Hill, Jan Zonneveld en Henk Stam. In deze groep
vielen dus maar 2 spelers buiten de prijzen.
De D-groep werd gewonnen door Meike Riemens met 4½
punt, gevolgd door Marco Tjepkema met 3½ en Arie de
Kwant met 3 punten.
De spelers die op de ranglijst eindigden als nr. 10, 20 of
30 mochten een schaakboek uitzoeken. Wim Mulder.
Remko Moerkerken en Dick van Buuren konden op deze
wijze hun schaakbibliotheek aanvullen. Dat kon als slot
van de prijsuitreiking ook de rode lantaarn drager Neyla
Rosas.
Het toernooi eindigde met de traditionele verloting van
de fruitmand die vakkundig werd verricht door de jongste
deelnemer Lennart Pols. Het winnende lot bleek in het
bezit van Rob Hoogland die in de laatste ronden het zicht
op de toernooiwinst verspeelde maar toch letterlijk niet
met lege handen naar huis ging.
23
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53e-Vierkampentoernooi-Moira-Domtoren

De namen van leden van SV Krimpen zijn vet gedrukt
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
35
36

Naam
Casteleijn, Diederick
Boldoo, Tuvshin
Nieuwenhzn, Hans v.
Ehrhardt, Matthias
Graveland, Wilfried
Hoogland, Rob
Riemens, Meike
Sluiter, Jan
Hooghwerff, Ruben
Mulder, Wim
Beijen, Mark
Everaars, Han
Van der Pluijm, Dik
Van de Griend, Johan
Lecomte, Robert
Ten Wolde, Bert
Terlouw, Arjan
Tjepkema, Marco
De Kok, Karel
Moerkerken, Remko
Hill, Eric
De Jonge, Piet
Taapken, Dominique
Stam, Henk
Buis, Jan
Zonneveld, Jan
Blokland, Hans
De Kwant, Arie
Hoogervorst, Evert
Van Buuren, Dick
Singeling, Eddy
Pols, Lennart
Petiet, Koos
Scherjon, Rob
Pols, Marriet
Rosas, Neijla
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Pnt Rating
1850
6.0
1838
5.5
1800
5.5
1810
5.5
5.0 1870
4.5 1889
4.5 1441
4.5 1897
4.5 1730
4.5 1768
4.5 1821
4.0 1636
4.0 1836
4.0 1766
4.0 1577
4.0 1822
3.5 1849
3.5 1426
3.0 1500
3.0 1790
3.0 1484
3.0 1647
3.0 1523
3.0 1567
3.0 1489
3.0 1443
3.0 1663
3.0 1328
2.5 1478
2.5 1356
2.0 1432
2.0
608
2.0 1400
1.5 1450
1.5
586
0.5 1100

In dit toernooi in Utrecht zijn 16 vierkampgroepen
ingedeeld plus enkele jeugdgroepen. De speeldagen
waren 25 en 29 september en 2 oktober.

TPR
2072
1932
1900
1836
1875
1888
1881
1793
1746
1745
1767
1713
1689
1603
1623
1542
1721
1654
1666
1652
1507
1592
1642
1595
1536
1450
1535
1426
1428
1344
1319
850
1210
1141
756
799

Diederick Casteleijn(1850) was de enige Krimpense
deelnemer en speelde in groep C.
Hij heeft zijn partij tegen Wouter Le Fevre geanalyseerd
en Jason Zondag heeft als afsluiting van zijn activiteiten
voor SV Krimpen deze partij in Naspeelbaar op de site
gezet.
Na een remise in de eerste ronde remise tegen Gert-Jan
Froberg(1824) kwam hij goed op dreef. Dat resulteerde in
overwinningen tegen Majnu Michaud(1856) en Wouter
Le Fevre(1849). Met het totaal van 2 ½ punt eindigde hij
onbedreigd op de eerste plaats.

Hogeschool Zeeland toernooi in Vlissingen
1 – 8 augustus 2015
Dit ook bij RSB spelers populaire toernooi telde 242
deelnemers waaronder Henk Greevenbosch en Pieter
Sturm.
Beiden scoorden met 4½ punt 50% en eindigden resp als
nrt. 104 en nr. 110
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Schaak(club) varia
Uit "Het Kontakt" van 30 juni 2015
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Afscheid na een lange schaakcarrière bij
SV Krimpen

organisatorisch gebied, bedanken voor de goede
samenwerking en de fijne jaren in Krimpen.

Ooit begon het in een eenvoudige keet ergens in de buurt
van de rotonde bij de huidige Korf. Op de lagere school
werden we door meester Biesmeijer enthousiast
gemaakt voor het schaakspel. Met de klas gingen we de
uitdaging van een cursus schaken via School TV aan. Al
snel stapte ik met een aantal klasgenoten de keet binnen
en haalde onder leiding van Maarten de Zeeuw (en ik
geloof ook Arie Werksma) het pionnen-, toren- en
koningsdiploma. Vanaf dat moment is mijn liefde voor het
spel nooit verdwenen, al waren er wel de nodige ups-anddowns, die iedere schaker wel kent.

Krimpen is altijd een vaste basis geweest en een
vereniging om trots op te mogen zijn. Ik heb altijd met
veel plezier geschaakt, al is het laatste jaren wat minder
frequent geweest door een aantal omstandigheden, werk
en interesses op andere sportgebieden. In mijn carrière
bij SV Krimpen heb ik vele externe wedstrijdjes gespeeld,
ooit zelfs nog eens in Krimpen 1 als last-minute invaller
tegen P.W. van Voorthuizen in Eindhoven, maar vooral
een heleboel in de RSB-competitie.
Wat is er nu mooier dan in stijl mijn externe optredens
voor Krimpen af te sluiten in een Moerkapelse keet met
een fijne overwinning, al was het niet genoeg om
degradatie te voorkomen voor ons 4e team.
Schaaktechnisch gezien niet de beste partij, maar wel een
leuke.

Na meer dan 25 jaar lid geweest te zijn van
schaakvereniging Krimpen aan de IJssel, en onder meer
de fases van aanstormend talent (bleek flink tegen te
vallen later), A-groeper, en groepsleider te hebben
doorlopen, heb ik nu met de gehele familie een flinke
ommezwaai gemaakt en de Krimpenerwaard ingeruild
voor het Zeeuwse Beveland. Vroeger zeiden we vaak dat
een echte geboren en getogen Krimpenaar nooit
verhuizen mocht naar Capelle, dus vandaar dat het
Kapelle met een ‘k’ is geworden. Langs deze weg wil ik
iedereen die ik in de laatste 25 jaar tegen ben gekomen
bij SV Krimpen, zowel op schaaktechnisch als
OP GOED GELUK Nr.223

Wit: Jan Blok (1536) Zwart: Mark Paul (1791) Moerkapelle
2 – Krimpen 4 (bord 4) 27 maart 2015
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 Lf5 4.c4 c6 5.Db3 Db6 6.c5 Dxb3
7.axb3 Pbd7 8.Pc3 e6 9.b4 Le7 10.Le2 0-0 11.0-0 a6
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in 1 heb gemist, maar daar zal Jason zich beslist over
melden. 46.g4 Lxg4+ 47.Txg4 hxg4 mat 0-1

Wit begint steeds passiever te spelen en geeft zwart
gelegenheid als een vloedgolf op de koningsvleugel op te
komen zetten. 19.h3 Tfe8 20.Kf1 g5 21.Lg4 Pf8 22.Te1 Lg7
23.Le2 f5 24.Taa1 Pg6 25.Lh5 Te7 26.Tad1 Tf8 27.Pa5 e4
28.Lxg6 Lxg6 29.Kg1 f4 30.Tf1 Lh5 31.Td2 Tef7 32.exf4
gxf4 33.Tc2 Lg6 34.Tcc1 h5 35.Tcd1 Lf6 36.Pb3 Tg7 37.Ta1
Lf5 38.Kh2 Ld8 39.Ld2 Lc7 40.Tg1 e3 41.Le1 f3+ 42.g3 Le4
43.h4 Tg4 44.Kh3 Lf5 45.fxe3

Ik hoef geen namen te noemen van personen in Krimpen
die mij na aan het hart staan, dat weten diegenen zelf
wel, maar wel wil ik speciaal Remko Moerkerken
bedanken die in mijn laatste jaren als groepsleider altijd
paraat stond in te grijpen en bij te springen als ik door
omstandigheden weer eens verhinderd was.
Inmiddels ben ik al wel lid geworden bij schaakvereniging
Goes, dus wie weet tot ziens, al zal dat voor de Krimpense
topspelers eerder een ontmoeting zijn in de Viskeete in
Yerseke dan achter het schaakbord. Maar je weet maar
nooit wat een verandering van (schaak)omgeving teweeg
brengt. Tot ziens allemaal en veel schaaksucces in
Krimpen!!!
Mark Paul

45…Txd4+ Natuurlijk kreeg ik achteraf te horen dat
45…Txg3 46.Kh2 Tg2+ en Th2 mat toch veel mooier was
en ik geloof dat ik iemand zelfs hoorde zeggen dat ik mat
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Basamro Chess Tournament

Jeugdschaak

Het Basamro toernooi is begonnen als een tweedaagse
achtkamp van talentvolle jeugdspelers uit Rotterdam e.o.
en Moermansk. Rotterdam was de eerste gastheer en
bood een unieke accommodatie aan boord van het ss
Roterdam. Na de revanche in Mourmansk was op 24 en
25 oktober Rotterdam weer de plaats waar het gebeurde.
Nu in een niet minder opvallende plaats, de Centrale
Bibliotheek. Intussen zijn ook Parijs en Londen aan de
deelnemerslijst toegevoegd.

De stand per 2 november
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A-Groep
Paulien de Groot
Corné Snoei
Cornelis Pols
Lennart Pols
Joost Otterspeer
Marriët Pols
Hans Broere
Othniel de Jong

Punten
16,0
5,0
19,0
13,0
19,0
12,0
14,0
13,0

Prt
20
7
27
21
31
20
24
25

%
80%
71%
70%
62%
61%
60%
58%
52%

B-Groep
Niels de Groot
Richard van Vliet
Kato Chikhladze
Giorgi Chikhladze
Maurits Roodhorst
Elvis Wienke
Efraim de Jong
Ralph Roodhorst
Julian de Pee
Corné van de Watering
Antonie Willems
Joost Vossestein

Punten
19,0
13,5
5,0
7,5
13,5
5,0
11,5
8,0
7,0
9,0
9,0

Prt
31
28
11
18
32
13
31
22
22
30
30

%
61%
48%
45%
42%
42%
38%
37%
36%
32%
30%
30%
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Krimpen leverde niet minder dan 3 van de 10 deelnemers.
Bart Dubbeldam en Arne Pols speelden alleen de eerste
ronde op zaterdag en liepen beiden tegen verlies op.
Alexander Janse deed het aanmerkelijk beter en werd
met 3 uit 3 topscorer. Het verschil tussen zijn
rating(1943)en de TPR(2498) bedroeg maar liefst 555
punten
De eindstand werd bepaald op matchpunten waarmee
Parijs duidelijk winnaar werd. Zouden bordpunten
bepalend zijn geweest dan was Rotterdam met een half
punt voorsprong de nummer een geweest. Moermansk
deed daar nauwelijks voor onder. Londen viel in dit
krachtenveld wat uit de toon.
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Nr

Team

MP

1
2
3
4

Parijs
Rotterdam
Moermansk
Londen

6
4
2
0

BP
W
14½
15
13
5½

BP
V
9½
9
11
18½
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Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
Oktober 2015
Bestuur
Voorzitter a.i.
Secretaris

Wedstrijdleider intern
Wedstrijdleider extern
Jeugdleider a.i
Materiaalcommissaris

Peter Glissenaar
Dick van Buuren
idem
Adri van der Waal
idem
Remko Moerkerken
Harold van Dijk
Michel van Cappellen
Jos Visser

0180018006 22
018006 37
06 20
0180018006 41

52 34 33
51 87 45
60 69 62
52 34 61
30 75 85
35 66 98
51 79 72
55 06 93
38 60 62

Groepsleiders A-groep
B-groep
C-groep

Hans van Nieuwenhuizen
Remko Moerkerken
Dick van Buuren

01006 20
06 22

82 24 300
35 66 98
60 69 62

Teamleiders

Peter Glissenaar
Jan Sluiter
Floris Doolaard
Eduard Hoogenboom
Peter de Weerd
Theo Heukels

018006 24
01800100100180-

52 34 33
56 25 87
68 34 46
45 08 442
20 21 949
51 17 61

Jeugdcommissie

Harold van Dijk
Joost van der Valk

018006 44

51 79 72
16 37 42

Jeugdtraining

Harold van Dijk
Michel van Cappellen
Remko Moerkerken

0180018006 20

51 79 72
55 06 93
35 66 98

Jeugdbegeleiding
maandagavond

Theo Heukels
Meike Riemens
Jildert Denneman

Externe Jeugdtoernooien en
stappenboekjes

Theo Heukels

0180-

51 17 61

Evenementencommissie

Theo Heukels
Diederick Casteleijn

018006 38

51 17 61
34 53 79

Schaaksoos

Dick van Buuren

0180-

51 87 45

Sponsorcommissie

Dick van Buuren
Wil Mourmans

01800180

51 87 45
55 16 56

Redacteur OGG

Henk Verver

0180-

51 44 56

Webmaster

svkrimpen.nl
naspeelbaar
schaaksoos
jeugd

Henk Verver
Diederick Casteleijn
Dick van Buuren
Thomas Boeren

018006 38
018006 22

51 44 56
34 53 79
51 87 45
20 36 34

Secretariaat:

Dick van Buuren Olympiade 54
2924 AM Krimpen a/d IJssel
E-mail: info@divabu.nl

018006 22

51 87 45
60 69 62

Penningmeester

OP GOED GELUK Nr.223

Krimpen 1
Krimpen 2
Krimpen 3
Krimpen 4
Krimpen 5
Viertal
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