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In het kort iets over het ledenaantal. In OGG oktober
2012 melden we u 92 leden. Nu februari 2013 in OGG nr.
215 is een lichte stijging waarneembaar. Onder de
bezielende leiding van Rob Doolaard en zijn assistenten
is de hoop op meer dan honderd reëel aanwezig. In de
periode oktober 2012 t/m januari 2013 hebben zich
maar liefst 4 nieuwe leden aangemeld. Dit zijn vier
junioren, die luisteren naar de hier onderstaande
namen:
Jacco Bloemendaal, Maurits Bregman(was reeds eerder
lid), Eloise Meulstee en Othniel de Jong. Wij wensen hen
van harte welkom en hopen dat zij veel plezier zullen
beleven met hun schaakhobby.
Onder de 96 leden zien we 29 junioren, waarvan 7
junioren bij de senioren spelen. Bij de senioren tellen we
dan 67 leden, waarvan 2 ereleden, student, 9 niet actief,
4 dubbel lid, 7 gezinsleden en 4 hoofdleden.

Na een tragische gebeurtenis in de maand december
van 2012 gaf uw secretaris te kennen om voorlopig niet
deel te nemen aan het actieve schaak. Wel heb ik in de
afgelopen weken nauwgezet het secretariële werk, zo
goed en zo kwaad als het ging, voortgezet en op afstand
het actieve gebeuren van de schaakvereniging gevolgd.
Ook het volgen van de schaakpartijen van het Tata Chess
Tournament in Wijk aan Zee op internet was een
welkome afwisseling. De vorderingen van de Krimpense
Tata-deelnemers was eveneens een deel van het
dagelijks patroon gedurende het Tournament.
Nu, binnenkort in 2013 zal ik de draad van het actieve
schaken weer oppakken.

Tot slot wil ik ook namens mijn vrouw u allen danken
voor het medeleven en vriendschap.
Dick van Buuren

Dankbetuiging
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Eloïse Meulstee

Othniël de Jong

De nieuwe leden in beeld

Van de redactie

Formering Brainstormgroep

De zesde editie van Op Goed Geluk nieuwe stijl toont
aan dat de aanpassing aan het digitale tijdperk een
goede zaak is geweest. De aanpassing werd weliswaar
afgedwongen door de sterk stijgende kosten van de
papieren versie maar met name de jongere garde ziet de
huidige constructie niet als een verlies. Voor de
liefhebbers blijft de versie op papier beschikbaar.
De drukker is vervangen door een printer waardoor niet
meer dan het verlangde aantal wordt geproduceerd.
De kosten blijven ook bij de huidige oplage van 12 stuks
beperkt en worden vergoed door de ontvangers van de
papieren OGG.

Op initiatief van Peter Glissenaar is er een
brainstormgroep geformeerd bestaande uit Peter
Glissenaar, Gosse Romkes, Harold van Dijk, Henk Verver
en namens het Bestuur Hans van Nieuwenhuizen.
Gebrainstormd is er over de vraag “Waar willen wij dat
S.V. Krimpen over vijf jaar staat en hoe denken wij dat te
verwezenlijken”. Tijdens de eerste bijeenkomst van 9
januari jongstleden zijn er een aantal ideeën ingebracht
en deze zijn thans gerubriceerd. Tijdens de volgende
vergadering van 20 februari zullen deze ideeën nader
worden uitgewerkt en per categorie verwoord op een A4tje.
Daarna zal inhoudelijk het Bestuur en vervolgens de
leden worden ingelicht over de bevindingen.

De digitale OGG nr. 214 van oktober is t/m januari door
145 lezers opgehaald en dat aantal zal nog wel verder
stijgen. Opvallend is dat er nog regelmatig wordt
teruggegrepen op oudere digitale OGG 's.
Via de inhoudsopgave zijn oude artikelen en tabellen
eenvoudiger terug te vinden dan in het verleden toen
tussen de oude kranten gezocht moest worden of nog
erger niet meer gezocht kon worden omdat OGG
inmiddels in de oudpapierbak was verdwenen.

Hans van Nieuwenhuizen

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 tekst die in de vorige OGG onder de kop "Van de
redactie" was opgenomen heeft nog niets van zijn
waarde verloren. Deze tekst hier herhalen is overbodig,
het gemak waarmee oude onderwerpen teruggehaald
kunnen worden geldt ook voor dit stukje tekst.
Klik in de startpagina van de website op OGG nr 214
webversie en lees en herlees met name de laatste alinea
"Van de redactie". Dit geldt in mindere mate voor de
zestien! medewerkers aan deze editie van OGG.
Henk Verver

OP GOED GELUK Nr.215

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.
3
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In de tiende ronde stond Wiggert Pols op een dusdanig
hoge plaats dat hij op bord 1 tegen Harold mocht spelen.

Door bondswedstrijden, kerst en oudejaarsavond moest
het snelschaakkampioenschap dit jaar reeds begin
december gehouden worden. Kennelijk had lang niet
iedereen zich hierop ingesteld want met slechts 31
deelnemers was er dit jaar een lage opkomst. Het werd
er overigens niet minder leuk of spannend door.
Op voorhand was de vraag wie gaat regerend kampioen
Harold van Dijk van de eindzege afhouden. Nu heeft
Harold de fijne eigenschap dat hij de jeugd traint en veel
zijn leerlingen waren aanwezig om zich met de meester
te meten.

In de opwarm fase won Kees Vroegindeweij van Frits van
Duin, hierdoor was de avond van Kees geslaagd.
Jusuf Elezovic (klok zegt tikke tak) verloor maar liefst 4
keer door door zijn vlag te gaan. Hij scoorde overigens 7
punten. Ondergetekende won van Jusuf met nog 1
seconde op de klok
Henk Greevenbosch eindigde als slechtste huisschaker
(achter Harold en Frits)
Lars Rook mocht voor het eerst mee snelschaken,
eerdere jaren kreeg hij geen toestemming tot zo laat te
blijven.
Remko Moerkerken

In de vierde ronde was het raak, Robert Casteleijn won
van Harold en kwam daardoor alleen aan de leiding.
Robert verslapte echter, hij speelde een (gebruikelijke)
remise tegen zijn broer Diederick en ging vervolgens
partijen verliezen en zakte daardoor af naar de subtop.
Net als voorgaande jaren hield Harold het hoofd koel en
wist de resterende partijen te winnen en zo kan hij zich
voor de vijfde keer snelschaakkampioen van Krimpen
noemen.

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

Achter Harold werden er punten gedeeld en verspeeld,
hierdoor kon Rick Verhoog beslag leggen op de tweede
plaats met een achterstand van 2 punten. Beste speler
uit de B groep werd Diederick Casteleijn op een gedeeld
derde plats en beste C groeper werd Wiggert Pols op
een gedeelde vijfde plaats.
Overige opmerkelijkheden:
Tot tweemaal toe (zelfs binnen een minuut) moest de
wedstrijdleider in actie komen. Beide keren omdat er
een onreglementaire geclaimd werd en beide keren
omdat een speler meerdere zetten speelde alvorens de
klok in te drukken.
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De eindstand
Naam
Score
FM Van Dijk, Harold
10.0
Verhoog, Rick
8.0
Van Duin, Frits
7.5
Casteleijn, Diederick
7.5
Berendsen, David
7.0
Pols, Wiggert
7.0
Elezovic, Jusuf
7.0
Casteleijn, Robert
6.5
Sturm, Pieter
6.5
Van den Haak, Aad
6.5
Greevenbosch, Henk
6.0
Moerkerken, Remko
6.0
Van Walsum, Nicolaas
6.0
Van Nieuwenhuizen, Hans
6.0
Doolaard, Floris
6.0
Postma, Arjen
5.5
Hoogenboom, Eduard
5.5
Petiet, Koos
5.5
Pols, Arne
5.0
Vroegindeweij, Kees
5.0
Goudriaan, Frans
5.0
Van den Broek, Louis.
5.0
Rook, Lars
5.0
Van der Waal, Adri
5.0
De Groot, H.
4.5
Buis, Jan
4.5
Singeling, Ed
4.0
Heukels, Theo
4.0
Verver, Henk
4.0
Hill, Erik
4.0
Rosas, Neyla
1.0

Rating
2331
1798
1872
1783
1741
1150
1756
1828
2019
1593
1924
1845
1740
1875
1549
1520
1730
1050
1171
1889
1557
1553
1043
1673
1261
1499
1467
1270
1603
1445
900

TPR
2367
1988
1922
1901
1812
1602
1672
1824
1850
1628
1810
1777
1712
1758
1681
1375
1505
1287
1485
1703
1536
1514
1312
1405
1344
1350
1381
1294
1436
1399
474
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Voorwoord periode één.

Interne competitie 2012/2013

Het is hartje winter dus de najaarscompetite is net
afgerond en de voorjaarscompetitie gestart. Ik vind het
doorgaans beter passen om van periode één en periode
twee van de competitie te spreken. Dus periode één zit er
op. We begonnen het seizoen met een nieuwe opzet,
namelijk een gesloten B groep waar 12 spelers onderling
uitvechten wie er promoveert en degradeert, met
daaronder een grote C groep die nog altijd volgens de
Krimpense variant van het Keizersysteem speelt.
Nu we een half jaar op weg zijn ben ik wel benieuwd
naar de ervaringen van de spelers met deze gang van
zaken. Graag hoor ik uw bevindingen, per mail, aan de
bar in de Open Haard, tijdens een rondwandeling door de
speelzaal, of op een ander geschikt moment.
Remko Moerkerken

Panorama van zaal 1. Foto: Rob Doolaard

Eindstand en verslag A groep
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Eindstand 2012/2013 p1
Peter Glissenaar
Gosse Romkes
Rob van Keulen
Lennart Kraaijenbrink
Pieter Sturm
Bert ten Wolde
Jason Zondag
Hans van Nieuwenhuizen
Rick Verhoog
Remko Moerkerken
Bert van Brussel
Eduard Hoogenboom

Pnt
8½
8
7½
7
6½
5½
5½
4½
4½
4
3
1½

Uit
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

1
x
½
½
0
0
½
½
½
0
0
0
0

2
½
x
0
1
½
0
½
½
0
0
0
0

Bovenin de A groep zien we een aantal vertrouwde
gezichten, Peter Glissenaar scoorde tot nu toe het best
van allemaal, al zal hij zich in periode twee nog wel
moeten bewijzen om beslag te gaan leggen op het
kampioenschap aangezien de concurrentie hem op de
hielen zit. Opvallend is ook de hoge klassering van
debutant Lenaart Kraaijenbrink in deze groep. Met zeven
punten zette hij een zeer goede score neer, helaas zal hij
OP GOED GELUK Nr.215

3
½
1
x
½
0
½
0
½
½
0
0
0

4
1
0
½
x
0
½
0
0
½
0
1
½

5
1
½
1
1
x
0
0
0
0
1
0
0

6
½
1
½
½
1
x
½
1
½
0
0
0

7
½
½
1
1
1
½
x
½
½
0
0
0

8
½
½
½
1
1
0
½
x
1
1
½
0

9 10 11 12
1 1 1 1
1 1 1 1
½ 1 1 1
½ 1 0 ½
1 0 1 1
½ 1 1 1
½ 1 1 1
0 0 ½ 1
x 0 ½ 1
1 x 0 1
½ 1 x 0
0 0 1 x

SB
42,00
38,50
35,50
38,00
28,50
25,00
24,00
23,25
20,25
17,00
15,50
6,50

in periode twee niet spelen dus een gevaar voor het
kampioenschap zal hij niet vormen.
Onderin deze groep zien we de andere debutant. Eduard
Hoogenboom had het met name in het begin zwaar, tegen
het einde wist hij nog wel anderhalve punt bij elkaar te
sprokkelen, maar dat was niet voldoende voor behoud.
Ook herintreder Bert van Brussel en ondergetekende
wisten zich niet te handhaven.
5
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Eindstand B groep
B Eindstand 2012/13 p1
1 Jan Sluiter
2 Diederick Casteleijn
3 David Berendsen
4 Robert Casteleijn
5 Evert Mulder
6 Nico van Walsum
7 Hans Blokland
8 Jusuf Elezovic
9 Mark Paul
10 Henk Stam
11 Aad van den Haak
12 Jan Buis

Pnt Uit
8½ 11
8 11
7 11
7 11
6½ 11
6½ 11
5 11
5 11
4½ 11
3 11
2½ 11
2½ 11

1
x
½
0
0
0
0
½
½
½
½
0
0

2
½
x
½
½
0
½
½
0
½
0
0
0

3
1
½
x
½
½
½
0
½
0
0
½
0

4
1
½
½
x
1
0
1
0
0
0
0
0

5
1
1
½
0
x
½
0
0
½
½
0
½

6
1
½
½
1
½
x
½
0
½
0
0
0

7
½
½
1
0
1
½
x
1
½
½
½
0

8
½
1
½
1
1
1
0
x
0
½
0
½

9 10 11
½ ½ 1
½ 1 1
1 1 ½
1 1 1
½ ½ 1
½ 1 1
½ ½ ½
1 ½ 1
x ½ ½
½ x 0
½ 1 x
0 ½ 1

12
1
1
1
1
½
1
1
½
1
½
0
x

SB
44,75
38,75
32,75
31,50
31,25
28,50
26,00
22,50
22,50
16,00
11,25
9,75

Verslag van de B-groep

Verslag van de C-groep

Een aantal spelers in de B groep was er op gebrand om
kampioen te worden of in ieder geval te promoveren.
Jan Sluiter was een van hen, gedegradeerd uit groep A
wilde hij bewijzen dat hij eigenlijk daar thuis hoort. Met
6 overwinningen en 5 remises bleef hij ongeslagen en
wist hij de concurentie voor te blijven. Diederick
Castelijn bleef dat ook maar had een remise meer.

Van tevoren had ik verwacht dat de top van de oude C
groep het goed zou doen in deze nieuwe C groep. Deze
verwachting bleek aardig uit te komen want Adri van der
Waal en Floris Doolaard draaiden voortdurend mee in
de top.
Helemaal bovenaan eindigde uiteindelijk Jos den Boer,
hij begon zijn deelname in deze groep echter pas in
januari en behaalde dus niet het benodigde aantal
partijen voor het kampioenschap.
Deze eer gaat naar Adri van der Waal. Naast hem
promoveerden ook Floris Doolaard en Eddy Hermans.
In de C groep zien we dit jaar ook een aantal nieuwe
namen. Vanuit de jeugd kwamen Meike Riemens en de
broers Arne en Wiggert Pols de groep versterken. Vaak
is de instromende jeugd fanatiek en strijden ze direct
mee om de promotieplaatsen. Dat was ook nu het geval.
Echter naast meespelen in de interne competite krijgen
deze jongelui ook af en toe training van Harold op de
maandagavond. Zo kon het gebeuren dat zowel Meike
als Arne net een partij tekort kwamen voor promotie.

Een gedeelde derde plaats was er voor David Berendsen
en Robert Casteleijn, David scoorde tegen beter tegen
beter scorende tegenstanders waardoor zijn SB score
hoger uit pakt. Gelukkig voor Robert was er een extra
promotie plaats dus ook hij mag het in groep A
proberen.
Er waren ook een aantal spelers die er van het begin af
aan tegenop zagen in deze relatief sterkere B groep te
spelen. Enkele daarvan bezetten ook de degradatie
plaatsen.
Henk Stam kwam het gehele seizoen nog niet aan
winnen toe (ook niet extern en zijn eerste partij in C
eindigde in remise).
Aad van den Haak en Jan Buis wisten beiden wel
eenmaal te winnen maar konden daarmee degradatie
niet voorkomen.

OP GOED GELUK Nr.215

Door het wegvallen van twee spelers uit de A en B groep
waren er echter nog wat wildcards te vergeven. Een ging
naar Meike die dus nu ook in B speelt. Arne wilde liever
nog een half jaartje in C spelen (en gezien zijn niveau zal
dat wel niet langer dan een half jaar worden). Hierdoor
kon ook Jos den Boer doorschuiven naar groep B.
Andere nieuwkomers in de C groep zijn Neyla Rosas die
nog wat moeite heeft met het scoren van punten en ook
de naam Rinus Burgers prijkt weer op de lijst, hij is er
een aantal jaar tussen uit geweest maar kon het
spelletje toch niet missen.
Remko Moerkerken
6
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Eindstand C groep
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Naam:
Jos den Boer
Adri van der Waal
Barna Dudevszky
Frans Goudriaan
Floris Doolaard
Meike Riemens
Kees Vroegindeweij
Arne Pols
Eddy Hermans
Henk Verver
Rinus Burgers
Michiel de Ruiter
Aart van der Wal
Louis van den Broek
Wiggert Pols
Anton Van Der Palen
Jos Visser
Eric Hill
Jan van der Ham
Ries Jansen
Leo Koot
Ed Singeling
Theo Heukels
Jan Bus
Arjen Postma
Magsud Kuhistani
Peter de Weerd
Lars Rook
Koos Petiet
Eelco Moerman
Martijn de Jong
Hugo de Groot
Arie de Kwant
Dick Van Buuren
Wim de Vries
Remco Pols
Andre Schols
Neyla Rosas

Sub
C1
C1
C2
C1
C1
C2
C1
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C2
C1
C1
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C1
C2
C2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C2

W

R
2
9
2
3
7
5
3
5
6
6
2
2
5
4
3
6
7
5
3
0
5
7
4
5
2
1
5
4
6
0
3
4
2
3
2
0
0
0

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

0
1
0
1
2
1
1
2
2
4
1
1
4
2
2
4
6
5
2
0
5
7
4
5
3
1
6
6
8
1
5
6
7
9
13
0
1
10

Gesp. Tot
Gemid. Pnt
%
2 102,0
51,00 2,0 100,00
11 532,0
48,36 9,5 86,36
3 144,5
48,17 2,5 83,33
5 204,0
40,80 3,5 70,00
12 480,0
40,00 8,5 70,83
9 338,5
37,61 6,5 72,22
5 182,0
36,40 3,5 70,00
9 312,5
34,72 6,0 66,67
12 416,5
34,71 8,0 66,67
15 453,0
30,20 8,5 56,67
9 263,5
29,28 5,0 55,56
3
87,0
29,00 2,0 66,67
10 288,0
28,80 5,5 55,00
6 166,0
27,67 4,0 66,67
8 220,5
27,56 4,5 56,25
10 258,0
25,80 6,0 60,00
13 315,0
24,23 7,0 53,85
10 241,0
24,10 5,0 50,00
6 139,0
23,17 3,5 58,33
2
45,5
22,75 1,0 50,00
13 292,0
22,46 6,5 50,00
15 333,5
22,23 7,5 50,00
11 233,5
21,23 5,5 50,00
10 212,0
21,20 5,0 50,00
8 167,5
20,94 3,5 43,75
2
36,0
18,00 1,0 50,00
12 216,0
18,00 5,5 45,83
11 193,0
17,55 4,5 40,91
16 275,0
17,19 7,0 43,75
3
50,5
16,83 1,0 33,33
8 133,0
16,63 3,0 37,50
10 144,0
14,40 4,0 40,00
11 121,0
11,00 3,0 27,27
12 131,0
10,92 3,0 25,00
15
66,0
4,40 2,0 13,33
0
0,0
0,00 0,0
0,00
1
0,0
0,00 0,0
0,00
10
0,0
0,00 0,0
0,00

-
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Extern programma en resultaten van 16 oktober 2012 t/m 4 februari 2013

Teamprogramma

Teamresultaten

Individuele resultaten

Wedstrijdverslagen

Het is weer tijd voor de gebruikelijke tussenbalans.
En per saldo is die niet positief. Een aantal teams doet
het niet al te best, om het maar eens mild uit te
drukken. Laten we hopen op verbetering in de komende
periode.

Krimpen 4
Dit team zal allang blij zijn als het aan het eind van de rit
boven de degradatiestreep staat. Tot nu toe is het afzien
geweest; er zit pas 1 wedstrijdpuntje in de tas. Nou
moet ook wel gezegd worden dat het programma niet
mee zat, met wedstrijden op vrijdagen en op afgelegen
locaties. Maar we houden nog hoop. Er moet nog
gespeeld worden tegen De Zwarte Pion 1 en WSV 2 en
dat zijn juist de voornaamste concurrenten onderin de
poule. Als die wedstrijden worden gewonnen, kan
Krimpen 4 de degradatiedans nog ontspringen.

Krimpen 1
Onze hoofdmacht begon erg slecht aan het nieuwe
seizoen in de KNSB-competitie, met twee kansloze
nederlagen. Daarna volgde eerst nog een gelijkspelletje,
maar toen werd de weg omhoog ingeslagen en wonnen
ze twee keer op rij. De vraag is nu of ze op deze weg
kunnen voortgaan, om zodoende ergens hoog in de
poule te eindigen. De eerstvolgende wedstrijd thuis
tegen Shah Mata lijkt een mooie gelegenheid om weer
punten te pakken. Een kampioenschap zal er normaal
gesproken niet meer in zitten voor Krimpen 1.

Krimpen 5
Met het vijfde gaat het al net zo slecht als met het
vierde, alleen dan een klasse lager. En eigenlijk had ik
dat niet zo verwacht. Ook Krimpen 5 heeft pas 1 punt en
verkeert in acuut degradatiegevaar. Ze moeten nog
tegen de hekkensluiter, maar ook nog tegen de
nummers 1 en 2 van de poule, dus al te rooskleurige
vooruitzichten op lijfsbehoud zijn er niet. Het zou toch
best tragisch zijn als het vijfde zou afzakken naar de
kelder van de RSB. Misschien moeten er wat youngsters
aan te pas komen om dit te verhinderen?

Krimpen 2
Krimpen 2 stelt danig teleur tot nu toe. Al jaren willen
we graag dat ons tweede team doorstoot naar de
Promotieklasse RSB, maar dat komt er nooit eens van. Ik
denk toch echt dat hiervoor de jongelui nodig zijn die nu
in Krimpen 3 spelen. Volgend seizoen dan maar!
Krimpen 2 heeft nu 3 schamele puntjes uit 4 wedstrijden
verzameld. En de zwaarste tegenstanders (Erasmus 1 en
Fianchetto 1)hebben ze nog niet eens gehad. Als dat
maar niet tot degradatienood gaat leiden. Dat zou een
afgang zijn.

Krimpen Viertal
Wat te zeggen over het Viertal? Enerzijds is het een
kweekvijver voor onze jongste talenten, maar anderzijds
is het ook een rusthuis voor wat rijpere leden. De
resultaten doen er wat mij betreft niet al te veel toe in
de RSB Viertallencompetitie. Ik ben dan ook niet echt
teleurgesteld door de huidige voorlaatste plaats op de
ranglijst. Het zou voor de spelers zelf natuurlijk leuk zijn
als ze de komende tijd nog wat plaatsen kunnen stijgen.

Krimpen 3
Het derde doet het wel goed. Maar ja, dat mag ook wel
in een lagere klasse, na de degradatie van vorig jaar. De
bedoeling is dat ze direct weer terug promoveren naar
de eerste klasse. Maar zo eenvoudig zal dat nog niet
gaan. Met twee andere ploegen gaan onze jonkies (sorry
Mark, Evert, Michel) voorlopig gedeeld aan de leiding in
de poule. En met allebei die medekoplopers
(Papendrecht/Alblasserdam 1 en Fianchetto 2) moeten
de degens nog gekruist worden. Die wedstrijden in het
voorjaar zullen alles bepalend worden.

OP GOED GELUK Nr.215
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Teamprogramma en resultaten
In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten en bij de nog niet gespeelde partijen een T of een U.
Deze letters geven aan of het resp. een thuis-of uitwedstrijd betreft.
In de vierde kolom staat onder MP het cumulatieve aantal wedstrijdpunten
Krimpen 1 KNSB 3F
datum
BP MP tegenstander
za 15sep
2 0 Promotie
za 6 okt
1½ 0 Oegstgeest'80
za 3 nov
4 1 Rijswijk
za 24nov
5½ 3 Goes
za 15dec
6 5 De Drie Torens
za 16feb
4 6 Shah Mata
za 9 mrt
U
S. Landau Axel
za 6 apr
T
HWP Sas van Gt 3
za 20apr
U
De Pion 2
Krimpen 3 RSB 2A
datum
BP MP tegenstander
ma 24 sep
4½ 2 SO Rotterdam 5
ma 15 okt
4½ 4 RSR Ivoren Toren 5
ma 12 nov 7½ 6 Erasmus 3
ma 10 dec
4 7 H.I.Ambacht 1
ma 28 jan
6 9 De IJssel 2
ma 18 feb
6 11 Papendr/Albl.dam 1
wo 20 mrt
U
Fianchetto 2
Krimpen 5 RSB 3C
datum
BP MP tegenstander
do 11 okt 1½ 0 Hoeksche Waard 1
ma 5 nov
4 1 Dordrecht 4
ma 26 nov 3½ 1 De Zwarte Pion 2
ma
7 jan
3 1 Sliedrecht 4
ma 11 feb 2½ 1 't Springende Prt 1
wo 13 mrt U
Fianchetto 4
ma 15 apr T
Onesimus 2

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

Krimpen 4 RSB 2B
datum
BP MP tegenstander
do
4 okt 1½ 0 De Pionier 1
ma 29 okt 4 1 De Willige Dame 2
ma 19 nov 3 1 Spijkenisse 3
vr
21 dec 2 1 Overschie 2
ma 4 feb 1½ 1 CSV 1
ma 4 mrt U
De Zwarte Pion 1
ma 8 apr
T
WSV 2
Krimpen Viertal RSB Viertallen B
datum
BP MP tegenstander
ma
1 okt
3 2 De Pionier
ma 29 okt 1 2 Dordrecht
ma 19 nov 1 2 HZP Schiedam
ma 17 dec 2 3 Sliedrecht
wo
6 feb
2 4 SO Rotterdam
ma 4 mrt
Erasmus
di
9 apr
Ridderkerk

De Friezen toonden zich vriendelijke gastheren. Het
clublokaal bevindt zich in hotel-restaurant Jans te Rijs,
alwaar de hotelhouders als sponsor van het toernooi
optraden. De deelnemers werd een gratis lunch
aangeboden met verschillende soorten stamppot met
spek en worst. Een uiterst gemoedelijk gebeuren op het
Friese platteland.

Het 8e Kliffentoernooi in Rijs (Fr)
In het 8e Kliffentoernooi te Rijs (Friesland) behaalde ons
oud lid Jan Banis op 5 januari een gedeelde tweede t/m
vierde plaats.
Krimpen werd
vertegenwoordigd
door
Henk
Greevenbosch die een gedeelde vijfde en zesde plaats
bereikte. Zowel Jan als Henk mochten met deze
resultaten het ereschavot betreden om hun gedeelde
prijzen te incasseren. Vervolgens hebben zij hun
geldprijzen, zoals zij hadden afgesproken, onderling
verdeeld. Aan het Friese avontuur hielden zij elk 15 euro
over.
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MP tegenstander
2 De IJssel 1
2 Zwijndrecht 1
3 WSV 1
3 Barendrecht 1
5 Erasmus 1
Fianchetto 1
IJsselmonde 1

Henk Greevenbosch

9

Februari 2013

SCHAAKVERENIGING

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Krimpen door CSV uitgeschakeld in RSB-bekerstrijd

Is the winterblues coming? Kr 1 - Rijswijk

Krimpen heeft het sterke CSV flinke tegenstand geboden
in de RSB-Beker. Het ging op het eind echter net mis en
wordt er verder deelgenomen in de beker door de voor
ons verkeerde kant van de IJssel. Frits van Duin was het
eerst klaar met een half punt. Hij hield zich netjes
staande tegen Mark Vermeer.

Een partij verslag speciaal voor Marcel en Dick die ook
wat last hadden van de herfst, zoals ik!
Heb jij toch nog verloren Gosse? Ja ik heb toch nog
verloren. We komen erin op zet 20 van mijn
tegenstander. Hij heeft 20. Pe4 gespeeld:
De zwarte stelling heeft wat
bijzondere kenmerken.
Een
totaal
verminkte
pionnenstructuur op de
damevleugel en pion c4 die
niet te redden is. Daar staat
tegenover dat twee lopers,
een toren en de dame
“geboeid” zitten te kijken
naar de witte koning. Ook het zwarte paard kan via d5 of
f5 snel meedoen. Mijn koning staat redelijk safe maar
het verlies van pion c4 heeft wellicht ook tot gevolg dat
de belangrijke loper op e6 gepend raakt omdat zij in lijn
staat met de koning.

Henk Greevenbosch werd van het bord gemept door
Leon Koster. Na een fraai stukoffer maakte Koster het in
de aanval bekwaam af. Zelf had ik een pionoffer
aangenomen en moest de stelling verdedigen tegen een
koningsaanval. Toen ik een tweede pion erbij kon
veroveren was het gemakkelijk te winnen. Ik gaf de
beide h-pionnen terug en liep met mijn koning de witte
stelling in. De ene pion na de andere sneuvelde en Roel
Trimp zag er geen heil meer in.
Rick Verhoog had inmiddels een pion geofferd voor
aanval. Toen hij de pion weer terugveroverde en alle
stukken van het bord gingen, leek de remise binnen
handbereik. Hij had echter de laatste loper niet moeten
ruilen. Daarna kwam een koning plus vijf
pionneneindspel op het bord met de verste vrijpion voor
Jan Peter Bogers. Dat eindspel voerde hij netjes naar
winst. Helaas de kleinst mogelijke nederlaag voor ons.

Dan “Wit”, wat is daar loos? Zijn dame doet op de
damevleugel lekker mee maar haar invloedssfeer reikt
ook niet veel verder dan dat deel van het bord. Dat geldt
in wezen ook voor de twee torens. Zij staan wat afwezig
mee te doen. Als er niks aan de hand zou zijn met de
veiligheid van de witte koning dan zou het misschien
kunnen. Maar het steunen van de witte koning is er voor
hen zo niet bij. Het witte paard en de witte toren op b1
staan ook niet lekker want na Lf5 staan beide stukken
niet ideaal. De beide lopers kunnen echter snel mee
gaan doen, direct al als pion op c4 wordt gewonnen.
Gosse kijk jij zo naar je stellingen?? Ja zo kijk ik er naar
en deze stelling was wel ongeveer wat ik beoog met de
Tarrasch opening die ik regelmatig speel. Ik heb veel
over voor open stellingen met vrij stukkenspel en
accepteer daarvoor lastige pionnenstructuren. Ik vond
dat ik ietsje beter stond, met belangrijker een
stellingstype dat ik leuk vind. Houdini, mijn computer,
was het, na de wedstrijd!, met mij eens want die gaf een
plusje van 0.26 voor zwart.
Maar hoe nu verder? Met enige trots kan ik zeggen dat
het dubbele stukoffer, 20. …, L*g3, 21. P*g3, T*f2, 22.
K*f2 heel aantrekkelijk is omdat na 22. ….., Tf8 schaak de
witte koning niet meer uit de
mataanval
komt.
Trots
omdat ik een redelijk aantal
varianten tot in de puntjes
had uitgerekend. Houdini
beoordeelde ze stuk voor
stuk correct en de partij was
uit.

Hans van Nieuwenhuizen, teamleider
Bd
1
2
3
4

Individuele uitslagen RSB beker 29 oktober 2012
Krimpen
1867 - CSV
Henk Greevenbosch
1924 - Leon Koster
Rick Verhoog
1798 - Jan Peter Bogers
Hans van Nieuwenhuizen 1875 - Roel Trimp
Frits van Duin
1872 - Mark Vermeer

1995 1½-2½
2304 0 - 1
1878 0 - 1
1985 1 - 0
1812 ½ - ½

Het RSB bekerteam in de startpositie. Het werd voor
Krimpen tevens de finale
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Maar het ging niet zo! Nee, het punt was dat wit niet
met het paard op g3 hoeft terug te slaan en kan nemen
met de pion. Dus: 20. …, L*g3, 21. f*g3, ….. En ja, dan is
er eigenlijk geen goed vervolg. Na de partij in de analyse
werd de zwarte stelling nog steeds als kansrijk gezien
door niet de minste teamgenoten, maar Houdini dacht
daar anders over en ik was dan ook blij dat ik toch niet
voor L*g3 had gekozen. Bleven over 20. …., Lf5 de beste
zet of Pd5, niet de beste . Ik koos die paardzet en totaal
was ik zo’n 25 minuten kwijt geweest. Pd5 omdat ik mijn
toren naar f3 wilde en mijn loper naar h3 of g4. En zo
geschiedde:

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Na mijn 25ste zet, Lf5, dacht
ik, had ik gezien, dat bijna
alles won voor zwart. 26. Lf5
faalt op 26. …., T*f5 en 26.
K*f2
faalt
door
aftrekschaken over d3 en b1
en na 26. Lb4 moet met 26.
…., Df6 ook eenvoudig tot
mat leiden. Dat laatste viel
tegen, kwam namelijk op het bord in de partij, maar na
26. Lb4 moet natuurlijk Dh6!! met ondekbaar mat in
maximaal een zetje of 4 a 5!

De partij verliep dus redelijk
volgens plan waarbij ik wel
moet opmerken dat het
ruilen door wit van mijn
zwartveldige loper op d6,
door het machtige witte
paard op e4, gewoon geen
goede zet was! Maar ik had
mijn zin gekregen en mijn
aanval kreeg steeds meer vorm. Wit had in de
partijstelling slechts twee zetten: a. 24. Lf5, hiervan had
ik gezien dat na 24. …., T3*f4 en 25. g*f5, Lf5 ik serieus
in het voordeel zou zijn, en b. 24. T*f3, hiervan dacht ik
dat mijn aanval onverdroten door zou gaan met een
prachtig offer. Dus na de ruil op 24. T*f3, T*f3 had ik
(alleen) gekeken naar 25. Kg2, en dan prachtig 25. …, Lh3
schaak met veel voordeel. Dat vond ik echt een mooie
vondst. Dat Houdini later aangaf dat na 25 Ta1, ipv 25.
Kg2, de zwarte aanval (bijna) doodbloed heb ik maar
even voor kennisgeving aangenomen. Maar wit speelde
24. Db3. Mijn vraag aan elke lezer is dan hoe maakt
zwart het in 1 klap uit, hoe geeft zwart mat in zes?

Maar het kon dus nog veel erger. Ja, het kon nog vele
malen erger. Ik speelde na 26. Lb4 volgens plan 26. …,
Df6 en zag een paar zetten later tegen een zogenaamd
mat in twee stelling aan.

Ik was er namelijk van overtuigd dat de witte dame nu
zou moeten spelen, dat zij een zet moest doen en ik
vervolgens mat in twee kon geven via T*g3 en Dh4 mat.
Maar wit had toen al de genadeklap kunnen geven met
29. Le7 en uit in alle varianten voor wit! Maar gelukkig
deed mijn tegenstander dat niet en speelde 29. Tf1
waarna ik niet meer mat kon geven.
Na zoveel winsten te hebben gezien en gemist zou Le7
wel heel zuur geweest zijn maar gelukkig kon ik het voor
mij zelf en het team in de volgende stelling toch nog
schaamteloos, nou ja schaamteloos, verpesten:

Kijk rustig want het is heel
eenvoudig! Wees overigens
niet
ongerust,
als
je
bijvoorbeeld met 24. …., T*f2
bent begonnen zoals ik, ook
een lekker zetje overigens,
maar niet leidend tot mat in
zes, wat ik in de partij ook
niet zag, dan moet je even
terugschakelen. Het is namelijk een stap 2 of 3
probleempje uit de methode van Cor van Wijgerden. En
nu je dat weet zie je het direct denk ik.
Gewoon 24. …, D*g3 met op verschillende manier mat.
Of kan het nog erger? Ja kijk maar. Ik speelde dus 24. …,
T*f2, op zich ook niet verkeerd en kwam een paar zetten
later in de volgende stelling:

OP GOED GELUK Nr.215

Ik moest nog tien zetten in
67 seconden. Deze context
informatie is van belang
omdat ik niet alleen nu maar
eigenlijk al vanaf zet 24 wat
in tijdnood zat. Maar deze
stelling is bijzonder om drie
redenen: a. hij is volledig
gelijk, erg eenvoudig en met
de remise zou ik het team aan de overwinning hebben
geholpen, b. hij lijkt op de stelling van één zet eerder,
natuurlijk hoor ik jullie mompelen, maar toen stond mijn
koning nog op g8, is dat van belang dan?
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Ja want als wit dan zou slaan op d5 stond mijn koning
schaak en kon ik niet eerst op f1 slaan om te
neutraliseren, c. mijn tegenstander moest winnen zodat
Rijswijk in de race kon blijven voor een mogelijk
gelijkspel, ze stonden namelijk 4-1 achter.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Jason Zondag had aan het staartbord met zwart wat
voordeel uit de opening gehaald. De stelling vervlakte en
dat zette Jason aan om meer risico te nemen door een
pion op e5 te belagen. Hij opende echter zijn
koningsstelling en onderschatte het gevaar. Zijn
tegenstander accepteerde zijn remisevoorstel in de
veronderstelling dat het via zetherhaling drie maal
dezelfde stelling zou worden. Hij miste echter dat hij kon
winnen door de toren in te laten staan en mat te
dreigen. Een gelukkige ontspanning.
Aan bord 1 speelde Harold van Dijk en Joey Grochal voor
de 2e keer op rij tegen elkaar. Vorig seizoen wist Harold
na een lange partij de overwinning binnen te halen. In
deze partij heeft Harold lang voordeel gehad en ergens
moet hij een kans gemist hebben. De partij belandde in
een toreneindspel wat remise stond. Harold weigerde
het remise aanbod, maar wist niets te bereiken met een
half punt als eindresultaat.
Gosse Romkes speelde een interessante partij aan bord
5. Met wit kwam hij met een Catalaanse opzet in het
voordeel. Zijn tegenstander wist toch zijn ontwikkeling
te voltooien en met tegengestelde rokades nam de
spanning op het bord toe. De Zeeuw leek zijn slag te
slaan door de koningsstelling van Gosse te belagen.
Ergens heeft hij een sterkere voortzetting gemist en
Gosse benutte de kans ten volle om een tegenaanval te
lanceren. Zwart was in tijdnood, iets wat meerdere
Zeeuwen overkwam. Wellicht was dit het meest
opvallende in deze wedstrijd, op een bepaald moment
hadden alle Krimpenaren minimaal 30 minuten
voorspong op de klok, behalve …..Harold. Dat is uniek,
heb naar mijn weten nog niet meegemaakt dat Harold
minder tijd had dan zijn tegenstander; navraag leerde
dat Harold veel rekenwerk had verricht in zijn zoektocht
naar de winst.
Ook de tegenstander van Rob van Keulen aan bord 4
greep in tijdnood mis. De opzet van deze partij was
extreem rustig en volledig symmetrisch.
Daar breng je Rob niet mee van zijn stuk, rustig verder
schuiven is het sterkste aspect van zijn stijl. Rob maakte
de partij kalm en bekwaam af.
Marcel speelde aan bord 2 de doorschuifvariant van de
Caro Kann. Er kwam een stelling op het bord die leek op
een doorschuifvariant van het Frans maar dan met de
loper buiten de keten op f5, iets wat als voordeliger voor
zwart wordt beoordeeld. Denk dat Marcel te laat f6
speelde om het centrum aan te vallen. Toen hij het wel
speelde kwam er een sterke koningsaanval op hem af.
Hij wist dit goed op te vangen en op het moment dat er
niet veel meer aan de hand was, overzag hij een mat in
2. Zonde van alle inspanningen; de tegenstander van
Marcel in de volgende ronde is gewaarschuwd hij staat
op scherp om revanche te nemen voor dit optreden!
Met de overwinning voor het team op zak was Pieter
Sturm op bord 6 nog bezig met zijn partij.

EN TOEN DEED WIT 31. L*D5 EN TOEN DEED IK 31. ….,
C*D5. EN TOEN VROEG U WAAROM IK DAT DEED. EN
TOEN ZEI IK DAT IK NOG IETS VAN EEN KONING OP G8
DACHT TE HEBBEN. DUS TOEN DEED WIT 32. D*F6 en
toen kon ik in feite opgeven omdat het eindspel verliest
voor zwart
Is dit allemaal echt gebeurd? Ja dit is op een herfstige
zaterdagmiddag in Krimpen aan den IJssel in een paar
uurtjes allemaal echt gebeurd.
Gosse Romkes
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen derde ronde 3 november
Krimpen 1
2031 - Rijswijk 1
Harold van Dijk
2337 - Bas van der Berg
Dick Brus
2033 - Bas Kommer
Marcel Glissenaar 2074 - Frans Hoynck v Papendrecht
Peter Glissenaar
2067 - Michael van Liempt
Rob van Keulen
1940 - Tony Goudriaan
Pieter Sturm
2003 - Roel Leezer
Gosse Romkes
1947 - Alfonso Gallardo Banez
Jason Zondag
1843 - Jelle Bulthuis

1978 4 - 4
1974 1 - 0
2138 0 - 1
2089 0 - 1
2021 1 - 0
1928 1 - 0
1975 0 - 1
1913 0 - 1
1788 1 - 0

Herstel Krimpen 1 in wedstrijd tegen Goes
Op zaterdag 24 november speelden we voor het 3e jaar
op rij een uitwedstrijd in en tegen Goes. Geen speler van
Krimpen heeft daar bezwaar tegen. Het waarom ligt in
het feit dat de wedstrijd wordt opgevolgd door een
etentje in de Viskeete in Yerseke. Het verhaal over het
goede eten en uitstekende sfeer zorgt er voor dat
“schaakhooligans” mee reizen. Dit keer vervulde Jan Buis
de rol van mee-etende supporter. Hij zag een sterker
Krimpen dat een duidelijke overwinning op Goes
behaalde.
Als eerste remiseerde onze voorzitter zijn partij. Hij had
met wit niets bereikt in de Franse doorschuifvariant en
rommelde wat met zijn stukken op de damevleugel. Hij
wist zijn stukken net op tijd weer op de goede velden te
plaatsen, waarna zijn tegenstander het remise aanbod
accepteerde.
Inmiddels had uw verslaggever een winnende stelling
opgebouwd. Na 11 zetten had ik in een gesloten Siciliaan
al nagenoeg winnend voordeel. Een te agressieve opzet
leverde zwart niet het gewenste resultaat en de
tegenaanval vloeide als een tsunami over de zwarte
koning die in het centrum vast zat .
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Daar deed zich in de tijdnoodfase (inderdaad weer een
speler van Goes met weinig bedenktijd) een incident
voor. Pieter claimde de partij met “je vlag is gevallen”,
waarop zijn tegenstander de claim pareerde met “ik heb
40 zetten gedaan”. De laatste bewering is geen goede
reden om de claim af te wijzen. Je dient tenslotte 40
zetten binnen de 2 uur te doen. Claim toegewezen? Nee,
want de zaak lag iets anders. Pieter claimde dit na het
uitvoeren van zijn 40e zet en de tijd van zijn
tegenstander liep weer. Dit is dus te laat. Een gemiste
kans? Nee, want volgens de toeschouwers had Pieters
tegenstander nog 1 seconde op de klok na het uit
voeren van zijn 40ste zet en viel de vlag nadat Pieter zijn
40ste had uitgevoerd. Pieter had al 0-1 op zijn
notatiebiljet genoteerd, maar diende dus door te spelen.
Wel had hij op de laatste zet voor de tijdcontrole de
kwaliteit veroverd en een winnende stelling bereikt.
Even later kwam de 0-1 uitslag weer op het notatiebiljet
nadat Pieter de stelling nauwkeurig en overtuigend
uitspeelde.
Inderdaad was het afsluitende etentje in de Viskeete
weer goed en gezellig!

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Geen idee hoe hij er uiteindelijk doorheen kwam, maar
een toreneindspel met twee pionnen meer kon hij
eenvoudig uittikken.
Rob mocht het niet eens een keer met wit proberen. Hij
kwam totaal verloren te staan volgens Peter (zelf vond
Rob het nog wel meevallen geloof ik), maar zijn
tegenstander vergat in tijdnood zijn klok in te drukken.
Daardoor won Rob op vlag. Mooi meegenomen, maar
wel een beetje sneu.
Peter zat net als twee jaar geleden met zwart tegenover
Bert-Jan Panjoel. Die week nu als eerste af van de Franse
variant die ze destijds speelden. Toch ging het ook deze
keer mis voor wit. Hij liet zijn centrum opblazen en Peter
speelde het daarna met het loperpaar sterk uit, ook al
leek zijn koning wat onveilig te staan. Dat was blijkbaar
schijn.
Harold speelde naar eigen zeggen een baggerpartij met
wit aan bord 1 tegen Wilbert Kocken. Die had zelfs een
paar keer de kans om een mataanval in te zetten, maar
was waarschijnlijk al wat blij met remise tegen onze
2300-man. Deze verkeerde instelling belette hem de
aanwezige winstwegen te vinden.

Peter Glissenaar
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen vierde ronde 24 november
Goes
1939 - Krimpen
Joey Grochal
2207 - Harold van Dijk
Maxim le Clercq
1924 - Marcel Glissenaar
Rien de Bock
1895 - Peter Glissenaar
Joey van de Braak
1867 - Rob van Keulen
Louis Nieuwenhuijse
1968 - Gosse Romkes
Remco van de Braak
1914 - Pieter Sturm
Rinus Burgerhoff
1895 - Hans van Nieuwenhuizen
Hans Welten
1844 - Jason Zondag

2014 2½-5½
2337 ½-½
2074 1- 0
2067 0 - 1
1940 0 - 1
1947 0 - 1
2003 0 - 1
1902 ½-½
1843 ½-½

Pieter zag een paardvorkje over het hoofd en dat kostte
hem een kwaliteit tegen de Tilburgse teamleider Berry
Brand. Pieter slaakte een diepe zucht, maar rechtte de
rug en wist er nog het beste van te maken met een stel
gevaarlijke pionnen. Toen de wedstrijd allang in ons
voordeel was beslist, wist ook Pieter nog te winnen
dankzij een niet meer te stoppen vrijpion.
Gosse speelde met wit tegen de Tarrasch, een opening
die hij zelf ook graag speelt met zwart. Hij kende dus de
ins en outs en won netjes.Ik zat naast hem, maar zou
niet kunnen navertellen hoe onze man uiteindelijk de
winst tot stand bracht.
Ik speelde met zwart aan de staart en kreeg een Benonistructuur op het bord. Dergelijke partijen heb ik al
regelmatig gespeeld, met wisselend succes. Deze keer
liep het goed af en dat was vooral te danken aan het feit
dat mijn tegenstander in de opening zeeën van tijd
gebruikte. Dat brak hem later op, toen er belangrijke
tactische beslissingen moesten worden genomen. Met
aankomend stukverlies en een klok die aan de laatste
minuut begon gaf hij op.

Klooster en coffeeshop inspireren Krimpen 1
Net als vorig seizoen bezochten wij het gezellige
onderkomen (“Denksportcentrum”) van De Drie Torens
in Tilburg, aan een drukke weg tegenover een enorm
klooster en naast een coffeeshop. Dat bood voldoende
inspiratie. Vorig seizoen was ik de schlemiel van de dag,
omdat ik een gewonnen stelling remise liet lopen. Dat
kostte ons toen een gelijkspel. Deze keer ging het een
stuk voorspoediger voor Krimpen 1, ook al zag dat er
tijdens het bezoek van supporter Jan Sluiter nog niet
bepaald zo uit.

Wie hebben we dan nog niet genoemd? Dick. Hij was de
enige van ons die verloor. Met wit tegen het Frans. Een
variant die hij al honderden keren tegen Peter had
gespeeld, aldus Peter. Zijn tegenstander, Joost van den
Bighelaar, die naar het schijnt vroeger bij mij in de klas
heeft gezeten, speelde het volgens het boekje.

De borden in willekeurige volgorde: Marcel mocht het
eens een keer met wit proberen. En dat deed hij goed.
Hij bouwde een sterk centrum op, met aanvalskansen
tegen de vijandelijke koning.
OP GOED GELUK Nr.215
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SCHAAKVERENIGING
Zo, Krimpen 1 behoort weer tot de levenden in klasse
3F. Als de sympathieke mannen van De Drie Torens erin
slagen om niet te degraderen, zijn ze volgend seizoen
van harte welkom om eens een keer naar Krimpen te
komen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Henk Greevenbosch had de gehele avond een gezonde
pion voor gestaan. Het ongelijke lopereindspel, waarbij
de pion ook nog was teruggegeven, was niet te winnen.
Remko Moerkerken stond na de opening minder. Hij
speelde creatief en kwam in het middenspel terug. Een
veel betere ontwikkeling van zijn stukken moet ergens
toch tot winst hebben kunnen leiden. Toen echter het
zwarte paard via e7 naar d5 gebracht kon worden
verzandde de stelling in remise (4,5-3,5).
Dit is zo’n wedstrijd waarvan je het verslag meteen moet
maken. Daarna kun je proberen er afstand van te
nemen. Een goede nachtrust zal evenwel niet mijn deel
zijn.
Hans van Nieuwenhuizen

Jason Zondag
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen vijfde ronde 15 december
De Drie Torens 1
1976 - Krimpen 1
Wilbert Kocken
2122 - Harold van Dijk
Bert-Jan Panjoel
2003 - Peter Glissenaar
Arnoud Jansen
1967 - Marcel Glissenaar
Rick van Loy
1949 - Rob van Keulen
Joost v.d. Bighelaar
1941 - Dick Brus
Berry Brand
1840 - Pieter Sturm
Ad Feelders
1988 - Gosse Romkes
Huub Leemans
1999 - Jason Zondag

2031 1½-6½
2337 ½-½
2067 0 - 1
2074 0 - 1
1940 0 - 1
2033 1 - 0
2003 0 - 1
1947 0 - 1
1843 0 - 1

Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Blamage Kr 2 tegen Zwijndrecht
In een dramatisch slechte wedstrijd tegen Zwijndrecht
heeft Krimpen 2 klop gehad met 4,5-3,5. Er leek geen
vuiltje aan de lucht, maar een aantal goed staande
partijen verzandden in remise, waardoor een nederlaag
werd geleden.
Ikzelf bracht de 0-1 op het scoreformulier. Een eindspel
met twee torens plus paard was zeer gunstig. De zwakke
pionnen van wit, een kolos op zwakke benen, werden
onder vuur genomen. Toen daar nog een kwaliteit winst
bij kwam was het pleit beslecht.
Invaller voor de invaller (Lennart was ziek) Adri van der
Waal blunderde de prima staande partij in één zet weg
(1-1). Bert ten Wolde kwam een pion voor. Even later
was dat twee stukken voor de toren. Vervolgens
verziekte hij de stelling volkomen en moest in remise
berusten. Daarna ging het helemaal fout.
Frits van Duin had nog 21 minuten bedenktijd toen al
het hout nog op het bord stond. Even later was er bij
ieder een pion af, maar Frits had nog 5 minuten. Toen hij
vervolgens zelf de stelling opende (er was toen wel een
paard geruild) was het zeker in de beperkte tijd niet
meer te houden (2,5-1,5). Invaller Michel van Cappellen
verloor de dame tegen toren en paard. Hij heeft zich
kranig geprobeerd te redden, maar werd toch van het
bord gezet. Volgens mij had dat al eerder kunnen
gebeuren door in plaats van dame h1 de dame op d2 te
posteren. Na Kg5 is f7 namelijk winnend (3,5-1,5).
Bert van Brussel speelde een gedegen goede partij. Won
een pion en had veel beter stukkenspel. Hij ruilde het
materiaal en peuzelde ondertussen nog drie pionnen op.
Dat was de 3,5-2,5.

OP GOED GELUK Nr.215

Individuele uitslagen tweede ronde 9 november
Zwijndrecht 1
1737 - Krimpen 2
Roland van Keeken
1918 - Henk Greevenbosch
Kees van 't Hoff
1708 - Hans van Nieuwenhuizen
Marcel den Boer
1730 - Remko Moerkerken
Martijn Vos
1870 - Frits van Duin
Frank Stoute
1787 - Bert ten Wolde
Piet van Rijs
1672 - Bert van Brussel
Robert Goedegebuur
1559 - Adri van der Waal
Coen Dortmond
1659 - Michel van Cappellen

1844 4½-3½
1939 ½ - ½
1875 0 - 1
1845 ½ - ½
1872 1 - 0
1880 ½ - ½
1807 0 - 1
1673 1 - 0
1861 1 - 0

Gelijkspel Krimpen 2 tegen WSV
We moeten realistisch blijven. Een kampioenschap voor
Krimpen 2 zit er met wedstrijden tegen Fianchetto en
Erasmus nog in het vooruitzicht waarschijnlijk niet meer
in. Laten wij nu eerst maar eens proberen te winnen van
Barendrecht om ons veilig te spelen.
Tegen WSV uit Waddinxveen kwamen wij, zonder dat
hun kopman Wim Hennink meespeelde, namelijk niet
verder dan een teleurstellende 4-4.
Invaller Evert Mulder opende voor ons de score met een
fraaie koningsaanval na de lange rochade van de
tegenstander (1-0).
Uw verslaggever bereikte in een Franse partij niets na
twee pionnen geofferd te hebben. Eén pion werd
teruggewonnen en met lopers van ongelijke kleur werd
tot remise besloten (1,5-0,5). Cees Vroegindeweij
speelde een voortreffelijke partij. Hij veroverde een pion
en kwam met zijn centrumpionnen naar voren. Toen hij
met zijn twee sterke lopers tegen twee paarden een
paard kon pennen, waardoor vrijwel alle zware stukken
geruild konden worden, was de stelling niet meer te
houden (2,5-0,5).
Remko Moerkerken was inmiddels in een ongelijk
lopereindspel beland waar voor beiden geen muziek in
zat (3-1). Tot dit moment zag het er voor ons goed uit.
Snel daarna ging het mis.
14
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SCHAAKVERENIGING
Bert ten Wolde had een zwakke pionnenstelling, terwijl
zijn tegenstander geen zwaktes had. De zwakke pionnen
werden vakkundig veroverd. Een kansloze nederlaag
voor Bert was het gevolg (3-2).
De andere Bert (Van Brussel) moest het opnemen tegen
ons voormalig clublid Wim Mulder.
Bert verloor een pion en Wim maakte het bekwaam uit
door met zijn vrije pluspion te promoveren (3-3).
Donkere wolken pakten zich voor ons samen.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Of Frits nou eerst verloren had of Nico van Walsum
gewonnen weet ik niet. Frits werd weggespeeld en Nico
heeft als invaller keurig zijn werk gedaan. Hij veroverde
een pion en zette zijn stukken goed neer. Dat leidde tot
een punt (4-1).
Henk Greevenbosch had inmiddels twee pionnen
ingeleverd. Zijn tegenstander had echter weinig tijd
meer. Het remiseaanbod mocht Henk niet aanvaarden,
omdat hij op winst moest spelen. Het eindspel werd
door de tegenpartij echter netjes binnen de tijd
afgemaakt (5-1).
Zelf had ik een pion veroverd en wikkelde het dubbel
toreneindspel af naar winst (5-2).
Bert Ten Wolde speelde een prima partij en won
regelmatig (5-3).

Het is dat Frits van Duin met voor beide spelers nog tien
minuten op de klok een stuk in de schoot geworpen
kreeg, anders zou door ons de wedstrijd zelfs worden
verloren. Nu maakte Frits het karwei netjes af (4-3).
Henk Greevenbosch had een moeilijke partij. Dat kostte
hem veel tijd en uiteindelijk drie pionnen. Een eindspel
met paard en vier pionnen tegen paard en pion wist hij
evenwel bijna nog naar remise laveren. In razende
tijdnood verzuimde hij via een schaakje zijn paard voor
de laatste pion te geven. Drie seconden later viel zijn
vlag (4-4).

Na deze nederlaag ziet het er slecht uit voor ons tweede.
Met drie matchpunten en wedstrijden tegen het sterke
Erasmus 1 en Fianchetto 1 voor de boeg kon het wel
eens noodzakelijk zijn de laatste wedstrijd tegen
IJsselmonde 1 te winnen. Winnen blijkt voor ons dit
seizoen echter niet zo vanzelfsprekend. We moeten aan
de bak!
Hans van Nieuwenhuizen

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

Individuele uitslagen derde ronde 26 november
Krimpen 2
1863 - WSV 1
Henk Greevenbosch
1939 - Ronald Dannis
Hans van Nieuwenhuizen 1875 - Eduard Philipse
Remko Moerkerken
1845 - Teun van der Linden
Frits van Duin
1872 - Peter de Louw
Bert ten Wolde
1880 - Hans van Woudenberg
Bert van Brussel
1807 - Wim Mulder
Kees Vroegindeweij
1889 - Bert van de Knaap
Evert Mulder
1798 - N. Dannis

1789
1858
1783
1750
1779
1872
1846
1758
1662

4-4
0-1
½-½
½-½
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0

Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Kansloze 5-3 nederlaag Krimpen 2 tegen Barendrecht 1

1845
1872
1845
1939
1875
1877
1807
1880
1740

5-3
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1

Krimpen 3 verslaat Erasmus 3 met
bijna maximale cijfers.

Na zo’n twee uur spelen zag het er al slecht voor ons uit.
Remko Moerkerken had de kwaliteit ingeleverd en was
in een kansloze stelling verzeild geraakt. Frits van Duin
had een zwakke pion op a5. Ook zijn stukken speelden
niet lekker samen.
Daar stond eigenlijk op dat moment niets tegenover.Na
drie uur spelen waren alle partijen nog aan de gang.
Bert van Brussel was het eerste klaar. Hij gaf toren,
paard en loper tegen de dame. Hij hield echter geen
stelling meer over en verloor achter elkaar (1-0). Remko
vocht nog terug maar kon de stelling met een kwaliteit
minder niet houden (2-0).
Jan Sluiter stond na de opening goed. Toen hij echter
een koningsaanval over de h-lijn moest toestaan ging
het mis (3-0).

OP GOED GELUK Nr.215

Individuele uitslagen vierde ronde 7 januari
Barendrecht 1
1770 - Krimpen 2
Feike Liefrink
2087 - Frits van Duin
Tjerk-Peter de Bruijn
1860 - Remko Moerkerken
Robbert Meijer
1802 - Henk Greevenbosch
Bert Drolenga
1770 - Hans van Nieuwenhuizen
Robert Dortmond
1700 - Jan Sluiter
Rien van Wilgenburg
1716 - Bert van Brussel
Jan-Peter van Sprang
1634 - Bert ten Wolde
John Bakker
1591 - Nico van Walsum

Maandag 12 november reisden we af naar Rotterdam
om onze eerste uitwedstrijd van het seizoen te spelen.
Michel (aanstaand vaderschap) en Mark waren
verhinderd, maar gelukkig waren Adri en Eduard bereid
om in te vallen.
Gezien het grote ratingverschil verwachtten we dat we
deze wedstrijd 'gewoon' moesten winnen. Dat dit niet
vanzelfsprekend is bleek tijdens de eerste twee
wedstrijden die wij, ondanks het ratingverschil, maar
nipt wonnen. Dit ging anders: 7,5 - 0,5 in het voordeel
van ons.
Rick was als eerste klaar. Na een rustige opening
wikkelde Rick af naar een gunstig eindspel waarbij hij
het loperpaar had.
15
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Rick veroverde nog wat pionnen en wist toen af te
wikkelen naar een pionneneindspel. Zover liet zijn
tegenstander het niet komen.0-1
Daarna kwam Evert. Hij beantwoorde 1. d4 met 1...g6, er
ontstond een scherpe stelling waarbij Evert actiever
stukkenspel had. Wit probeerde een aanval te lanceren
op de koningsvleugel en Evert probeerde het op de
damevleugel. Wit kwam echter nooit aan de
koningsaanval toe maar moest verdedigen. Ondertussen
stond Evert al 3 pionnen voor en daar bleef het niet bij,
want toen ik even weg liep en weer terug kwam stond
hij ook nog een toren voor. Mooie partij van Evert! 0-2
Kort daarna volgde Robert. In de opening (Alapin) moest
hij even opletten en dat deed hij gelukkig ook. Robert
bouwde zijn stelling goed op en werd een beetje
geholpen door zijn tegenstander die nogal veel tijd
verbruikte. Hierdoor gaf hij zomaar een toren weg en
was de partij gewonnen. Robert maakte het af met een,
volgens hem, mooie combinatie. Ongeveer stap 2
niveau. 0-3
Daarna volgde ik. Ik speelde de Grand Prix Attack, mijn
tegenstander kende dit niet helemaal en ontwikkelde
zijn stelling niet goed. Hier kon ik van profiteren en met
een combinatie een toreneindspel in gaan met twee
pionnen meer. Dit was vrij gemakkelijk, temeer daar
zwart in tijdnood was gekomen. 0-4

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
We hebben nu alle, in verhouding, makkelijke
tegenstanders gehad en nu komen er een paar teams
waarvan we moeten winnen als we willen promoveren
naar de eerste klasse.
Diederick Casteleijn
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

1770 ½ - 7½
1741 0 - 1
1798 0 - 1
1807 0 - 1
1828 0 - 1
1783 0 - 1
1798 0 - 1
1730 0 - 1
1673 ½-½

Krimpen 3 - H.I.Ambacht 1
We wisten vooraf dat dit een
moeilijke
wedstrijd
zou
worden omdat Hendrik Ido
Ambacht tegen de andere
twee sterke teams uit de poule
al gelijk had gespeeld.
Voor Lennart moesten we op
het laatste moment nog een
invaller regelen, gelukkig was
Nico daartoe bereid.

De tegenstander van Lennart offerde in de opening een
pion voor initiatief. Dit had hij aanvankelijk ook maar
Lennart wist dit goed te pareren. Lennart belandde in
een D+T tegen D+T eindspel met een pion meer. Hij
moest wel oppassen voor eeuwig schaak, maar zover
kwam het nooit. Lennart veroverde nog een paar
pionnen en toen hield zijn tegenstander het ook voor
gezien.
0-5
Eduard kreeg een Najdorf tegenover zich. Het werd een
scherpe leuke stelling die pas laat beslist werd. Eduard
wist met zijn toren binnen te dringen en de koning van
zwart op te jagen. Ik heb niet gezien hoe, maar Eduard
won.
0-6
Adri speelde aan bord 8 een goede partij die constant in
evenwicht was en remise was dus ook een terechte
uitslag. Zijn tegenstander probeerde op de
koningsvleugel aan te vallen, maar Adri kon dit
eenvoudig verdedigen. 6,5 - 0,5

De avond begon goed voor ons, niemand kwam heel
slecht de opening door, en Mark incasseerde op bord 8
al snel het eerste punt voor ons. Hij stond actief met zijn
dame in het centrum. Na een combinatie won hij een
kwaliteit en daarmee de partij.
Daarna invaller Nico op bord 6. Ik had de indruk dat zijn
tegenstander wat beter stond me teen halfopen c lijn en
hij drukte op de centrumpion van Nico. Maar Nico wist
dit te neutraliseren, kreeg remise aangeboden en na
overleg besloot hij toch nog maar even door te spelen.
Verder heb ik het niet zo goed kunnen volgen maar het
werd alsnog remise
Robert stond intussen aan bord 2, tegen de sterkste
speler, niet slecht in een Gesloten Siciliaans. Hij zag
echter een combinatie over het hoofd waarmee hij een
pion verloor en een kansloos pionnen plus paard
eindspel inging. 1,5 - 1,5
Evert speelde aan bord 5 de Hyper Versnelde Draak.
Zoals de naam doet vermoeden zag het er ingewikkeld
uit. Hij leek beter te staan met meer ruimte op de
damevleugel maar daar kon hij uiteindelijk niet
doorheen breken. Remise. 2-2

Tenslotte David aan bord 1. Hij had naar mijn idee meer
ruimte maar gebruikte zoals gewoonlijk veel tijd. Hij
moest ook oppassen voor de centrumpion van zijn
tegenstander die gevaarlijk oprukte. David wist die
onschadelijk te maken maar had toen nog maar 5
minuten over om te winnen. Maar zoals we David
kennen won hij 'makkelijk' met uiteindelijk nog een
minuut op de klok. 7,5 - 0,5
OP GOED GELUK Nr.215

Individuele uitslagen derde ronde 12 november
Erasmus 3
1603 - Krimpen 3
Jan van Hoek van Dijke
1696 - David Berendsen
Wil de Boer
1549 - Rick Verhoog
Joram Simons
1620 - Lennart Kraaijenbrink
Lucian Mihailescu
1686 - Robert Casteleijn
Teije de Jong
1635 - Diederick Casteleijn
Cor van As
1560 - Evert Mulder
Rens Hesselmans
1514 - Eduard Hoogenboom
Alik Tchavelachvili
1562 - Adri van der Waal
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Michel, als kersverse vader erop gebrand om te winnen,
op bord 3 kreeg een rare variant van het Siciliaans tegen
(e4 c5. b4). Altijd lastig om tegen zulke openingen te
spelen, je bent gelijk uit je theorie en speelt verder op
hoop van zegen. Zwart drukte op de koningsstelling
terwijl Michel de c lijn in zijn bezit had. Helaas, zijn
tegenstander kwam met een mooie combinatie een
kwaliteit voor en gaf die niet meer weg. 3-2
David aan bord 7 speelde een ongelukkige partij. Het
was heel de tijd ´net niet´. Toen hij met nog een paar
minuten op de klok 3 keer remise aangeboden kreeg
accepteerde hij die allen niet en speelde door. En
verloor : 4-2
Hierdoor moesten Rick en ik allebei winnen om er nog
een gelijkspel uit te slepen. Ik speelde een leuke partij
(binnenkort op de site) en miste jammer genoeg een
mat in 4 rond zet 12. Maar ik hield er een loper
voorsprong aan over en speelde het uit in het eindspel.
Tenslotte Rick, hij speelde een mooie partij in het 1. e4
Pf6 systeem. Won een pion en een mataanval. 4-4. N
iet het resultaat waar we op gehoopt hadden maar we
staan nog steeds (gedeeld) aan kop.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

K3 krijgt meer zelfvertrouwen
De uitwedstrijd van Krimpen 3 tegen de IJssel 2 geeft
vertrouwen voor de alles bepalende wedstrijden tegen
Fianchetto 2 en Papendrecht/Alblasserdam 1. Omdat er
in het derde team van schaakvereniging Krimpen aan
den IJssel veel jeugdspelers zitten, als eerste een kort
verslag op facebook. Dit zal waarschijnlijk ook worden
overgenomen op www.svkrimpen.nl
Rick speelde op het eerste bord een goede partij. Op het
eerste bord wist hij z'n sterke tegenstander in
sneltreinvaart op de knieen te krijgen. Lennart kwam
moeizaam uit de opening, verdedigde stug en kreeg
langzaam aan de betere kansen. Helaas kon hij na lang
proberen niet uit de remise-marge uitkomen. Op het
3de bord kwam Diederick weer in bekend vaarwater.
Toen er wat tactische complicaties op het bord kwamen,
vergat z'n tegenstander een stuk, en kon gelijk opgeven.
Ikzelf speelde op het 4de bord voor het eerst een
Trompowsky, en ontwikkelde iets sneller dan mij...n
tegenstander. Helaas blunderde ik, in een poging om
druk op de stelling te houden. Het was mijn
tegenstander echter niet opgevallen, waarop ik het mooi
kon uitmaken.
Robert kwam met wit niet lekker uit de opening, de
tegenstander profiteerde niet van zijn sterke loperpaar,
en met minder tijd op de klok ging de tegenstander in de
fout. Evert Mulder kreeg in een iets betere stelling
remise aangeboden. Winst in een dergelijk toreneinspel
is moeilijk, en Evert besloot in het belang van het team
tot remise. Van Mark z'n partij heb ik weinig gezien;
remise. David kwam weer beter te staan, maar
verbruikte weer te veel tijd voor de winst; remise.

Diederick Casteleijn
Mat in weinig
Wit: Diederick Casteleijn (1774)
Zwart: Ed van de Geer (1768)
Krimpen 3 – H.I. Ambacht 1 10.12.2012, bord 4
Wit is aan zet
Na wat wilde schermutselingen
staat wit twee stukken voor, dus
de partij is wel zo'n beetje
beslist. Diederick speelde hier
zijn loper terug naar c2, met
matdreiging op f7, en won
eenvoudig. Achteraf ontdekte
hij echter dat er een mat in
weinig in de stelling zit.
18.Pg5xh7+ Th8xh7 (18...Kf8-g8 19.Lg6-f7#; 18...Kf8-e7
19.Dh5-g5#) 19.Th1-f1+ Dc5-f2 (19...Kf8-g8 20.Dh5xh7#;
19...Kf8-e7 20.Dh5-g5#) 20.Tf1xf2+ Kf8-e7 (20...Kf8-g8
21.Dh5xh7#) 21.Dh5-g5# 1–0
Jason Zondag
Individuele uitslagen vierde ronde 10 december
Bd Krimpen 3
- H.I.Ambacht 1
1 Rick Verhoog
1798 - Xander van Doorn
2 Robert Casteleijn
1828 - Jeroen van Gijzen
3 Michel van Cappellen
1861 - John van Hest
4 Diederick Casteleijn
1783 - Ed van de Geer
5 Evert Mulder
1798 - Piet van den Berg
6 Nico van Walsum
1740 - Aart Burggraaff
7 David Berendsen
1741 - Piet de Jonge
8 Mark Paul
1773 - Rocky v/d Werff

OP GOED GELUK Nr.215

1835
1948
1731
1768
1584
1773
1648
1521

Een soepele overwinning die vertrouwen geeft voor de
komende 2 wedstrijden. Als Robert nu 2 keer niet zijn
opening mishandelt, ikzelf wat minder blundert, en
David als een jonge hond speelt, zijn wij KAMPIOEN ;-)
Michel van Cappellen
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

4-4
1-0
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0

17

Individuele uitslagen vijfde ronde 28 januari
De IJssel 2
1664 - Krimpen 3
Gerard v.d. Wouden
1727 - Rick Verhoog
Mick van den Berg
1743 - Lennart Kraaijenbrink
Menno van Dijk
1612 - Diederick Casteleijn
Arie MacDaniel
1604 - Michel van Cappellen
Rien Duine
1678 - Robert Casteleijn
Aad van den Berg
1637 - Evert Mulder
Leen Boonstra
1672 - Mark Paul
Sjaak in 't Veld
1641 - David Berendsen

1799
1798
1807
1783
1861
1828
1798
1773
1741

2-6
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
½-½
½-½
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Krimpen 4 sleept gelijk spel uit het vuur

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Om half tien is het volgende halve puntje binnen. Jan
Buis speelt een solide remise. Bij Floris Doolaard, deze
keer aan bord 4, schrik ik even vanwege een vijandig
paard op f7. Maar Floris is niet onder de indruk en
wikkelt af naar een gunstig toreneindspel. Jos den Boer
treft aan het tweede bord de op papier sterkste
tegenstander. Al lijkt zijn stelling redelijk, hij krijgt toch
kleine problemen. Nico van Walsum weet zich te
herstellen van de opening en staat redelijk, evenals
André. Met Aad van den Haak aan bord 6 gaat het
minder goed in een moeilijke stelling met het loperpaar
voor de tegenpartij. Zelf krijg ik met zwart aan bord 8 na
een Italiaanse opening wat beter spel, maar is het de
vraag of het openbreken van de stelling niet te veel
risico met zich meebrengt.
Nog een uur later komt er echt tekening in de strijd.
André speelt erg goed, maar kan zijn voordeel net niet
voldoende uitbuiten en moet in remise berusten. Ook
Nico komt niet verder dan remise, maar elk half puntje
telt natuurlijk. Jos komt verder in de moeilijkheden en
raakt materiaal achter zonder dat zijn stelling kansen
biedt. Uiteindelijk moet hij het hoofd buigen. Ook Aad
kan het niet bolwerken en verliest. Floris staat nog
steeds goed, maar het wordt in tijdnood lastig de juiste
zetten te vinden. Als hij te snel oprukt met zijn vrijpion,
kan zijn tegenstander de boel blokkeren en zit er niet
meer dan remise in. Floris meent achteraf dat hij
waarschijnlijk had kunnen winnen als hij een andere
zetvolgorde had gevolgd. Ik zelf krijg daar op dat
moment niets van mee, want ik moet me op mijn eigen
partij concentreren. Met een pionwinst en een
dreigende vrijpion moet de stelling te winnen zijn. Mij
tegenstander ziet zich genoodzaakt zijn loper te geven
voor twee pionnen. Het vergt dan nog wat manoeuvres
om zijn koning in een matnet te krijgen. Pas als hij
capituleert hoor ik dat we op 4-4 zijn geёindigd en dat
we ons eerste matchpunt binnen hebben.
Zeer tevreden keren we huiswaarts zonder parkeerbon
en breng ik ook Floris nog even thuis, dichtbij Gouderak.
Er zijn overlevingskansen voor dit team!

Schaken in een poffertjes salon. Dat is nog eens wat
anders dan in de tamelijk steriele zaal van De Tuyter. Het
kan in Dordrecht waar de vereniging De Willige Dame
(DWD) haar onderkomen heeft gevonden. Er zijn echter
geen poffertjes te bekennen. Alleen de teamleden van
DWD2. Het oogt ook meer als een ouderwets café. Het
ruikt er niet eens naar poffertjes. Als je het toilet hebt
gezien, is het misschien ook maar beter hier geen
poffertjes te eten.
Parkeren is een ander probleem. Na zorgvuldige lezing
van de aanwijzingen op de website van DWD, besluit ik
de dichtstbijzijnde parkeergarage te nemen, ondanks
dat die duurder is dan verderop gelegen parkeergarages.
Maar in Dordrecht aangekomen worden we
geconfronteerd met een omleidingsroute. Als we toch
bij de gewenste parkeergarage aankomen, blijkt deze op
maandagavond om 22.00 uur te sluiten. Daar had DWD
alleen voor gewaarschuwd met betrekking tot een
andere parkeergarage. Er is weliswaar een
parkeerterrein naast, maar dat is wellicht alleen voor
vergunningshouders. De parkeerautomaat accepteert
zowel een chippas als contant geldt, maar zegt aan het
eind toch dat de betaling niet geaccepteerd wordt. We
hopen er op dat op deze regenachtige avond de
parkeerwachters niet al te ijverig zullen zijn. Als
verzopen katten komen we in de poffertjessalon, waar
de wedstrijdleider van DWD achter de bar staat. Geen
andere bezoekers. Hoewel DWD haar speelavond op
dinsdag heeft (ik vraag me werkelijk af hoe het er dan
aan toegaat in deze salon), worden RSB-wedstrijden op
maandagavond gespeeld en hebben we het rijk(je)
alleen.
Het ziet er schaaktechnisch ook niet zo best uit.
Wederom moeten we onze kopman Michiel de Ruiter
missen, maar neemt André Schols zijn plaats in aan het
eerste bord. Als DWD met dezelfde mensen speelt als in
hun eerste wedstrijd (en dat blijken zij te doen, zelfs in
precies dezelfde opstelling), dan is het rating verschil 80
punten. Gemiddeld aan elk bord wel te verstaan. Dat
kan haast niet goed gaan. Maar manmoedig gaan we,
enigszins verlaat, van start met een wat tactische
opstelling. Als ik na goed een half uur even rondkijk, ziet
het er niet slecht uit. André heeft waarschijnlijk weer
met 1. b4 geopend en beschikt over veel ruimte op de
damevleugel. Bij Adri van der Waal constateer ik in de
gauwigheid dat hij er goed voorstaat met dame en loper
doorgedrongen op de vijandelijke damevleugel. Maar ik
heb veel te oppervlakkig gekeken. Luttele minuten later
komt hij melden dat hij gewonnen heeft. Zijn
tegenstander zag het terecht niet meer zitten. Wat hij
ook zou doen, er zouden vervelende schaakjes volgen en
groot materieel verlies. Een enorme opsteker, zo’n
vroege overwinning!
OP GOED GELUK Nr.215

Eduard Hoogenboom, teamleider
Individuele uitslagen tweede ronde 29 oktober
Bd De Willige Dame 2
1744 - Krimpen 4
1 Teunis den Rooijen
1882 - André Schols
2 Hans Berrevoets
1915 - Jos den Boer
3 Johan Went
1812 - Nico van Walsum
4 Teus Slotboom
1672 - Floris Doolaard
5 Pieter Sandijck
1685 - Jan Buis
6 Anne Meeldijk
1616 - Adri van der Waal
7 Wim de Graaf
1705 - Aad van den Haak
8 Han van Gorkum
1661 - Eduard Hoogenboom

18

1664
1736
1794
1740
1549
1499
1673
1593
1730

4-4
½-½
1-0
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1
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Krimpen 4 mist kansen en verliest

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Intussen laat Henk zijn tegenstander te ver komen:
beide torens op de tweede rij, die remise door herhaling
van zetting afdwingen. Jammer.
Ook Adri kan zijn voordeel niet vasthouden. Op een
remise-aanbod van zijn tegenstander moet ik hem
aanbevelen door te spelen, want voor een gelijk spel
hebben we een overwinning nodig. Maar het zit er niet
meer in en de partij verzandt toch in remise. Dat is ook
de uitslag aan bord 1 waar Aad zeer goed en gedegen
gespeeld heeft. Hij verdient een groot compliment. Ook
bij Floris wordt het remise in een toreneindspel met veel
pionnen. Meer zat er kennelijk niet in. Zelf ben ik als
laatste nog aan het spelen, maar het is niet moeilijk
meer. Na de gambietpion veroverde ik nog een tweede
en daarna nog een derde. Dan maar zoveel mogelijk
stukken afruilen tot mijn twee paarden vervelend
worden en bij dreigend stukverlies mijn tegenstander
het voor gezien houdt

Aangezien Krimpen 4 is ingedeeld in een behoorlijk
sterke poule, moeten we alle mogelijkheden benutten
om een wedstrijdpunt binnen te halen, ook tegen teams
met een hogere rating. Aangezien dat vorige keer lukte
middels een gelijk spel, moet dat ook kunnen tegen onze
volgende tegenstander: Spijkenisse 3. Een team dat
hoofdzakelijk uit (wat oudere) jeugdleden blijkt te
bestaan, maar een kopman heeft met een rating van
2000+. Als je dan weer je eigen kopman moet missen,
moet je wel met een tactische opstelling komen.
Daarom Aad van den Haak aan bord 1 en invaller Henk
Stam aan bord 8. Maar de teamleider van Spijkenisse 3
heeft dit kennelijk doorzien en plaats zijn kopman aan
bord 2, waar hij Jos den Boer treft. Jos trekt zich niets
van reputaties aan en gaat gewoon aan de slag.
Het onheil begint aan bord 3, waar Nico van Walsum al
spoedig moet constateren dat f7 inderdaad een zwak
punt is. Hij kan alleen materiaalverlies voorkomen door
zijn koning op de tocht te zetten. Dat voorspelt niet veel
goeds. Ook bij Adri van der Waal aan bord 7 gaat het
wild aan toe, maar nu meer in ons voordeel. De andere
partijen ontwikkelen zich wat rustiger, zij het dat ik het
Schotsgambiet tegen krijg, maar mijn tegenstander blijkt
er, evenmin als ik trouwens, de juiste weg in te kennen
en na wat verdediging houdt ik een gezonde pluspion
over. Aad doet het aan bord 1 heel solide. Henk Stam
aan bord 8 lijkt wat voordeel te hebben tegen de
geïsoleerde dubbelpion van zijn tegenstander, terwijl de
partij na dameruil al richting eindspel gaat. Floris
Doolaard aan bord 4 staat ook alleszins redelijk , terwijl
Jan Buis aan bord 6 prima staat met een pion voor.
Maar Nico kan het inderdaad niet bolwerken en we
moeten het eerste verliespunt incasseren. Jos kan het
plan van zijn sterke tegenstander niet doorgronden, tot
hij merkt dat hij in moeilijkheden komt. Hij offert een
kwaliteit tegen een pion om wat spel te krijgen, maar
een dreigende vrijpion van zijn tegenstander baart
steeds meer zorgen. Ook na dameruil is het onheil niet
te stoppen en moet hij uiteindelijk opgeven.

Maar dat betekent niet anders dan dat Spijkenisse met
een 3-5 overwinning naar huis gaat. Zeker verdient,
maar met iets meer geluk had het toch anders uit
kunnen pakken.
Dat betekent een voortdurende struggle om ons te
kunnen handhaven in de tweede klasse, want we krijgen
nog enkele zeer sterke tegenstanders. Maar ook nog de
vermoedelijke degradatieconcurrenten.
Het kan dus nog!
Eduard Hoogenboom
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen derde ronde 19 november
Krimpen 4
1651 - Spijkenisse 3
Aad van den Haak
1593 - Gijsbert Looij
Jos den Boer
1794 - Ricardo Klepke
Nico van Walsum
1740 - Erik in 't Groen
Floris Doolaard
1549 - Patrick Meijer
Eduard Hoogenboom
1730 - Joey Brokaar
Jan Buis
1499 - Nick Groeneweg
Adri van der Waal
1673 - Tristan Oosterbaan
Henk Stam
1627 - Steven de Wilde

1716
1756
2042
1814
1689
1746
1599
1562
1517

3-5
½-½
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
½-½

Jan Buis wordt plotseling verrast door een loperoffer op
f2. Hij heeft gelukkig genoeg tijd en probeert alle
varianten door te rekenen en concludeert dat hij het
offer niet moet aannemen. In plaats van een pion voor,
komt hij een pion achter, maar wat erger is, de
vijandelijke loper en dame met op de achtergrond een
toren die kan ingrijpen maken het hem benauwd. Een
tegenactie met toren en dame op de zevende en achtste
rij lijkt nog even een weerwoord te bieden, maar is
uiteindelijk niet echt gevaarlijk en Jan delft het
onderspit.
OP GOED GELUK Nr.215
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KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Arjen Postma moest tegen een groot ruimteoverwicht
van zijn tegenstander opboksen. Nochtans beoordeelde
hij zijn stelling als redelijk. Maar een dubbele penning
werd hem op den duur fataal. Dat leverde een 3½-½
tussenstand op.
Mijn tegenstander aan bord 1 bleek de Tarrasch-variant
van het Frans toch niet zo goed te kennen. Toen mijn
paard op b5 verscheen met dreigende schaakjes op c7
en d6 en aanval op pion a7, leverde dat pionwinst op en
later nog een pion. Met drie vrijpionnen op de
damevleugel, al stonden ze nog op de tweede rij, moest
dat wel goed aflopen. Aad van den Haak aan bord 4 had
het moeilijker en werd vakkundig van het bord
geschoven. Terwijl ikzelf mijn partij, ondanks de
tijdnood, gewonnen had, was Floris inmiddels in een
D+T eindspel beland met een pion minder. Wellicht nog
remisekansen. Bovendien had hij iets meer tijd dan zijn
tegenstander. Ook Nico had wat voorsprong in de tijd en
bovendien materieel voordeel. Een tweede pluspion was
weliswaar niet te handhaven, maar met zijn vrijpionnen
op de damevleugel moest zijn stelling toch te winnen
zijn. Beide Krimpenaren begonnen echter lang na te
denken en verspeelden hun tijdvoordeel. De
Overschieёnaren toonden zich bovendien betere
snelschakers. Floris verloor nog een pion en gaf daarna
zelfs een toren weg. Toch zou Nico ons nog aan de
gewenste 2½ kunnen helpen. Zijn a-pion rukte op naar
a2 en met zijn loper op b1 werd de vijandelijke toren op
a1 opgesloten. Daarvoor moest hij wel het vijandelijke
paard zijn gang laten gaan, maar aan de andere kant van
het bord leek dat niet gevaarlijk. Toch wist zijn
tegenstander op tijd zijn paard weer terug te krijgen en
de pion op a2 onschadelijk te maken. Het overblijvende
toreneindspel zou ondanks Nico’s pluspion niet te
winnen zijn en Nico berustte in remise.
Dat leverde een 6-2 verlies op, waardoor we op een
gedeelde laatste plaats komen te staan.
Uitzichtloos? Toch nog niet, want we moeten in de
laatste twee ronden van deze competitie nog aantreden
tegen onze degradatieconcurrenten. Om aan degradatie
te ontkomen moeten dan wel alle teamleden
beschikbaar zijn. Eerst maar Kerst vieren.

Mixed team Krimpen 4/5 lijdt grote nederlaag
tegen Overschie 2
Een ongelukkiger speeldag de laatste vrijdag voor Kerst
was nauwelijks denkbaar. Krimpenaren zijn dan in
kerststemming en gaan met vakantie of hebben het juist
erg druk. Krimpen 4 miste dan ook maar liefst vier van
zijn teamleden in de wedstrijd tegen Overschie 2.
Natuurlijk zijn er wel leden van Krimpen 5 die bereid zijn
in te vallen en togen we met Henk Stam, Eric Hill, Eddy
Hermans en Arjen Postma naar Overschie. Een eerlijke
mix van Krimpen 4 en Krimpen 5.
Ook op volle sterkte zouden we al een zware dobber
hebben gehad aan Overschie 2, maar nu konden we
alleen maar hopen dat de vakantiestemming ook in
Overschie was doorgedrongen. Maar bij het opnoemen
van de spelers door de wedstrijdleider was het mij al
duidelijk dat Overschie op volle sterkte aantrad. Ik had
de Krimpenaren dan ook meegegeven dat elk half puntje
meegenomen was, maar dat we eigenlijk wel 2½ punt
moesten binnenhalen, waardoor we niet op de laatste
plaats in onze klasse terecht zouden komen. Het
ratingverschil was echter groot: ruim meer dan 200
punten, soms oplopend tot meer dan 350 punten. Dat
kon natuurlijk niet goed gaan.
De wedstrijd begon wat rommelig. Verschillende borden
lagen verkeerd en diverse spelers van Overschie waren
nog niet aanwezig. Mijn tegenstander kwam pas 18
minuten na het begin van de wedstrijd opdagen en vond
desondanks tijd om nog wat huiswerk te doen, zelfs als
hij aan zet was. Het begin verliep zeker niet slecht voor
ons. Nico van Walsum met zwart aan bord 2 kreeg een
Schots gambiet voorgeschoteld, waarbij hij wijselijk de
tweede gambietpion op b2 niet aannam maar voor een
originele oplossing koos. Zijn tegenstander leek de fijne
kneepjes van deze opening ook niet echt te kennen en
Nico bleef een gezonde pion voor. Floris Doolaard
speelde aan bord 3 de Alapin-variant van het Siciliaans
en kwam redelijk te staan. Aad van den Haak speelde
een solide Caro-Kann, maar kreeg het later toch wat
moeilijker .
Henk Stam aan bord vier had een wat wisselend
speltype en was daardoor al snel tevreden met remise.
Het eerste halfje was binnen! Eddy Hermans aan bord 6
belandde al vrij snel in een toreneindspel, maar wel met
een pion minder. Dat wist zijn qua rating veel sterkere
tegenstander wel te winnen. Eric Hill aan bord 7 kreeg
een redelijke stelling, waar ook wel kansen in zaten. Met
2 pionnen voor de kwaliteit ging hij het eindspel in, maar
kreeg toch problemen. Een kwaliteitsoffer bracht ook
geen redding meer en ook hij moest capituleren.
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Eduard Hoogenboom
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

20

Individuele uitslagen vierde ronde 21 december
Overschie 2
1822 - Krimpen 4
Henk Smit
1946 - Eduard Hoogenboom
Jeroen van der Meer
1903 - Nico van Walsum
Daan Smit
1781 - Floris Doolaard
Arnout van Kempen
1844 - Aad van den Haak
Hans Dornheim
1787 - Henk Stam
Aad Everwijn
1830 - Eddy Hermans
Ruud-Jan Kloek
1756 - Eric Hill
Serge Erdtsieck
1733 - Arjen Postma

1584 6-2
1730 0-1
1740 ½-½
1549 1-0
1593 1-0
1627 ½-½
1469 1-0
1445 1-0
1520 1-0
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Kansloze nederlaag Krimpen 4 tegen koploper CSV 1

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Bepaald spectaculair is de partij die Floris Doolaard
(1549) speelt tegen Paul van der Lee (1805). Paul doet
voor zijn aanval een paard in de aanbieding, dat Floris
eerst niet, maar later wel accepteert. Directe winstgang
is niet te zien en als Floris overeind weet te blijven, heeft
hij zelfs winstkansen. Ook kan hij als het toch lastig
wordt een stuk teruggeven, maar hij besluit te laat
daartoe en gaat in het aanvalsgeweld ten onder.
Ook kansen (op remise) leek Aad van den Haak (1593) te
hebben tegen tweelingbroer Patrick van der Lee (1787).
Met een klassieke Caro-Kann en lange rokade voor beide
spelers houdt hij de partij materieel lang in evenwicht
tot alle stukken geruild zijn er een eindspel met ieder 7
pionnen overblijft. Maar Pattrick heeft goed gezien dat
het eindspel voor hem gewonnen is en met een
klassieke pionnendoorbraak op de koningsvleugel
dwingt hij Aad tot opgeven.

Wat moet je als teamleider als je weet dat je
tegenstander een gemiddelde rating van minstens 250
punten meer heeft dan jouw eigen team? Alleen wat
puntjes proberen te sprokkelen. En een tactische
opstelling, zodat de lagere borden wat meer kans
hebben.
Onze tegenstander is het eerste team van streekgenoot
CSV. Veel van onze leden hebben een of andere band
met de Capelse club. En andersom.
CSV kent verschillende leden die ooit in Krimpen hebben
gespeeld. CSV kent een opgang en neergang in zijn
bestaan. Ooit met succesvolle jeugdspelers (waaronder
Harold van Dijk) deelgenomen aan de KNSB-competitie.
Thans beland in de 2e klasse van de RSB. Maar CSV heeft
weer sterke spelers aan zich weten te binden,
waaronder FIDE-meester Leon Koster (2308) en is op
weg naar promotie. Een streekderby dus, maar wel met
ongelijke teams: een eerste team tegen een vierde
team. Dat ziet er dus niet goed uit voor Krimpen 4.
Toch begon het allemaal heel goed. Henk Stam
(1627)aan bord 8 tegen Jasper Valstar (1800) haalde al
vroeg een half puntje binnen. Met een pion meer en
wellicht tot wat onder de indruk van het ratingverschil
met zijn tegenstander, bood hij al vroeg in de avond
remise aan, wat geaccepteerd werd.
Nog beter verging het mijzelf (1730). Tegenstander Jaap
Rusch (1861) speelde het koningsgambiet, maar bleek
niet alle finesses te kennen en kreeg geen compensatie
voor de gambietpion. Hij dacht zich nog te kunnen
redden uit een lastige penning, maar had buiten de
waard gerekend. Dat ik op het eind liever voor
eenvoudige torenwinst ging dan mat in enkele zetten,
zal mij wel vergeven worden. We staan om 22.00 uur
voor met 1½-½!
En aan de andere borden gaat het lang niet allemaal
slecht. Het zwaarst heeft Jan Buis (1499) het aan bord 2
tegen Leon Koster (2308). Hij houdt buitengewoon
moedig en goed stand en er zijn langzame, maar subtiele
wendingen voor nodig om hem in de moeilijkheden te
brengen. Dat hij uiteindelijk met zeer dreigende
vrijpionnen van zijn tegenstander moet opgeven neemt
niemand hem kwalijk.
Ook Jos den Boer (1794) wordt slachtoffer van subtiel
spel. Zijn tegenstander, Jan Peter Bogers heeft nog geen
rating, maar is zeker geen beginneling, eerder een
herintreder met inmiddels een TPR van 2099. Jos boet
een pion in en is al niet meer optimistisch over
remisekansen. Zijn tegenstander weet op slinkse wijze
de resterende torens en dames af te ruilen en houdt een
vrijpion over. Jos laat zich de winstgang niet meer
bewijzen en geeft op.
OP GOED GELUK Nr.215

Dan is alleen nog Nico van Walsum (1740) tegen Roel
Trimp (1985) aan het worstelen.
Ook hij houdt het heel lang vol, ondanks de belegering
van een zwakke c-pion. Een toeschouwer fluistert mij in
dat Nico geforceerd gaat verliezen, maar Nico vindt een
fraaie uitweg. Wel dreigt er mat op de onderste rij, maar
zijn tegenstander kan niet doorzetten omdat voor hem
ook mat dreigt op de bovenste rij. Nico waagt het zelfs
nog een pion buit te maken, maar dat is wellicht te veel
van het goede geweest. Een snel oprukkende vrijpion
kan hij niet meer afdoende met zijn dame stoppen en
ook hij moet teleurgesteld een nul incasseren.
Gegeven het krachtsverschil is 1½-6½ niet eens een
slechte uitslag. Een andere commentator van onze club
had 0-8 zeer wel mogelijk geacht. Waarschijnlijk doet
ons dat op de laatste plaats in klasse 2B belanden. De
enige troost is nog dat wij beide degradatieconcurrenten
in onze poule de komende maanden te bestrijden
krijgen. Dan moet er echt gewonnen worden om
degradatie te ontlopen. We zijn er klaar voor.
Eduard Hoogenboom, teamleider
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Individuele uitslagen vijfde ronde 4 februari
Bd Krimpen 4
1651 - CSV 1
1 Adri van der Waal
1673 - Mark Vermeer
2 Jan Buis
1499 - Leon Koster
3 Jos den Boer
1794 - Jan Peter Bogers
4 Nico van Walsum
1740 - Roel Trimp
5 Eduard Hoogenboom
1730 - Jaap Rusch
6 Floris Doolaard
1549 - Paul van der Lee
7 Aad van den Haak
1593 - Patrick van der Lee
8 Henk Stam
1627 - Jasper Valstar

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Met een steeds sterker wordend beklemd gevoel rond
de borsttreek verloopt de avond en weldra, jawel hoor:
een zeer teleurstellende Postma meldde een nul. De
reactie van Arjen was niet mis. “In het vervolg zet je mij
maar aan een lager bord”.
Maar beste lezer, met een waarachtige voorliefde voor
het schaakspel speelt dit team verder. Krimpen 5 is niet
uit het schaakveld geslagen met de zojuist genoemde
achterstand. Wis en warempel, hier wordt een echte
vechtersmentaliteit geopenbaard, hier wordt de
zuiverste moed getoond, hier is strijd en hier is hoop.
Milder werd mijn stemming toen klokslag 22.00 uur de
stand 2,5 – 1,5 aangaf. Mooie winstpartijen van Eelco
Moerman en Eric Hill en een remise van Ed Hermans.
Niet
verkeerd.
Daar komt Henk Stam naar me toe met de vraag of
remise toegestaan is. Een correcte vraag die Ed Hermans
verzuimde te stellen. Remise aanbieden zonder overleg
is een overtreding van het zuiverste soort. Welke
disciplinaire straf is hier geboden? Beide heren, met en
zonder overleg, remise. Hoe is het mogelijk?

1908 1½-6½
1812 0 - 1
2308 0 - 1
0000 0 - 1
1985 0 - 1
1861 1 - 0
1805 0 - 1
1787 0 - 1
1800 ½-½

Krimpen 5:
Onmogelijk toch mogelijk tegen Dordrecht 4
Hoe is het mogelijk dat Krimpen 5 veel schaakpartijen
wint zonder het te verdienen? Of nog beter, hoe is het
mogelijk dat Krimpen 5 veel schaakpartijen verliest
zonder het te verdienen? Zijn de tegenstanders nog
blinder dan de spelers van Krimpen 5? Of veel beter?
Kennelijk. Of hebben zij veel geluk? Neen, dat kan niet,
want geluk is met de dommen.
Tijdens de wedstrijd denk ik terug aan de voorafgaande
wedstrijd in Numansdorp. Dat was een wedstrijd met
pieken en dalen. Bijna winnen, maar toch een droevig
verlies. Paarden en torens weggeven in gewonnen
stellingen, de strijd bijna in ons voordeel beslissen, maar
in de laatste seconden van een toch al lange avond,
verliezen. Het zat er allemaal in en het hoort er allemaal
bij.

Schaken op hoge leeftijd was deze avond eveneens een
onderdeel van de wedstrijd. Henk Verver op een
betrekkelijk jeugdige leeftijd van 81 jaar speelde tegen
de heer Adrie van der Willigen, die met 92 jaar in de
burgerlijke bestand van Dordrecht genoteerd staat.
Beide heren speelden in opperste concentratie een
fraaie schaakpartij die Henk uiteindelijk in zijn voordeel
wist te beslissen.
Martijn de Jong meldde even later een nul en de stand
was 4 – 3 met Frans Goudriaan nog in een verbeten
gevecht verwikkeld. Remise was minimaal geboden,
winst was natuurlijk veel beter en verliezen was uit den
boze. Echter, Otto van Haren speelde het spelletje
foutloos en trok langzaam, met voldoende resterend
voordeel in tijd, de winst naar zich toe.
Het verschil van 127 ratingpunten heeft Dordrecht niet
echt laten zien. Voor Krimpen 5 betekent een uitslag van
4 – 4 een meer dan redelijk en zeker verdiend resultaat.

Als teamleider van een extern team leer je daarom van
elke wedstrijd. Hoe moeilijk is het soms om invallers te
vinden. Waar op gelet moet worden bij het mee
noteren. Hoe precies ieders deelname bijgehouden
moet worden om puntverlies te voorkomen. Het gaat
hier en daar nog maar net goed en ik ben blij dat ik die
ervaring meeneem naar dit seizoen.
Een team is pas een team als het de veerkracht weet op
te brengen om op verlies positief te reageren al is dat
soms hier en daar wat veel gevraagd.
We wandelen terug naar de wedstrijd. Er knaagt iets
rond mijn borststreek. Ik loop langs de borden, werp
snelle blikken op de acht stellingen en stel vast dat we
winst niet verdienen. Weer even later, maar nu in
omgekeerde volgorde overzie ik wederom de acht
stellingen en stel vast dat we verlies niet verdienen.
Even verstrijkt de tijd zonder verdere actie mijnerzijds
en tikken slechts hier en daar wat oude schaakklokken in
de zaal. Buiten raast de al dagen durende herfststorm
langs en over de Tuyter.
Het is bijna een angstaanjagende voorbode van een
wellicht dreigende troosteloze schaakavond.
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Dick van Buuren
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8
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Individuele uitslagen tweede ronde 5 november
Krimpen 5
1484 - Dordrecht 4
Henk Verver
1603 - Adrie v/d Willigen
Henk Stam
1627 - Arie van Heeren
Arjen Postma
1520 - Arend van Grootheest
Eric Hill
1445 - Gert Zwartjes
Eddy Hermans
1469 - Ton Hobé
Eelco Moerman
1302 - Dick Groot
Frans Goudriaan
1557 - Otto van Haren
Martijn de Jong
1345 - Martijn Rijneveen

1611
1681
1668
1737
1627
1561
1608
1660
1345

4-4
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
0-1
0-1
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Tijd brengt raad, hoop doet leven, verlies en winst, ach
ga zo maar door met dit klankloos gemurmel. Ik eindig
met nog acht korte zinnen.
Erik Hill en Jos Visser winst.
Frans Goudriaan, Henk Stam en ondergetekende remise.
Martijn de Jong, Eelco Moerman en Arjen Postma
verlies.
Derhalve hebben we de wedstrijd verloren die we
hadden moeten winnen. 4½ - 3½. Dit is de clou wat ik
wilde vertellen en eindig met een zinnetje, lang geleden
gelezen

Minder denken, beter schaken
Velen denken dat iets beter is dan niets. Anderen menen
dat soms niets beter is.
Remise in een schaakpartij is beter dan verliezen. Maar,
soms geeft verliezen een ruime mate van voldoening.
Dat wel natuurlijk.
Waarom vangt dit verhaal aan met deze filosofische
regels? Met verliezen bouw je geen punten op, met
remise wel een weinig.
We vervolgen met een kort verslag van een schaakavond
en dat moet per definitie over schaken gaan. Er moet
een reden, een clou zijn waarom je het wil vertellen.
Ik geef u een voorbeeld, het mooiste voorbeeld van een
kort verhaal vind ik nog steeds de inleiding van een lang
geleden gelezen verhaal. Ik citeer:

Hindert wijn u in uw schaakpartij, stop dan met schaken!
Vanavond schaak ik niet.
Of nadenken
Ik schaak, en redelijk goed.
In plaats van mijne zetten te beantwoorden,
gooit men gedurig het bord om,
en dwingt mij de stukken op te zoeken.

De laatste mens op de aarde zat heel alleen in zijn huis.
Toen ging de telefoon.

(Multatuli, Liefdesbrieven, 1863)

Met gezamenlijkheid zijn bergen te verzetten. Waardoor
er soms niets gebeurt. Deze avond gebeurde wel het
een en ander. Boosheid wisselde af met blijdschap,
winst met verlies, hooghartigheid met nederigheid.
Welaan, nu ter schaakzake. Ter zake, kort en bondig.
De Zwarte Pion 2 - Krimpen 5 staat op de schaakrol en
na een kleine 60 kilometer arriveerde een drietal spelers
van Krimpen 5 in Sommelsdijk.
Chauffeur Arjen Postma, met een ruime mate van
plichtsbesef, was vergiftigd met een flinke dosis
verkoudheid die weinig goed voorspelde. Ook de Van
Brienennoordbrug werkte tegen en toen sloeg de klok
20.00 uur, zulks aangevend dat de wedstrijd moet
beginnen, een wedstrijd waarin we willen winnen,
waarin we kunnen verliezen.

(Dick van Buuren Korte Verhalen, 2012)
Dick van Buuren
Bd
1
2
3
4
5
6
7
8

Individuele uitslagen derde ronde 26 november
De Zwarte Pion 2
1425 - Krimpen 5
Mark Lagendijk
1573 - Frans Goudriaan
Bart Loosjes
1532 - Henk Stam
Gerard v.d. Velde
1366 - Eric Hill
Cees Vis
1437 - Dick van Buuren
Piet Lesuis
1386 - Martijn de Jong
Freek van Welsenis
1410 - Eelco Moerman
Frans Melaard
1389 - Arjen Postma
Wim van Huizen
1304 - Jos Visser

1461 4½-3½
1557 ½-½
1627 ½-½
1445 0 - 1
1422 ½-½
1345 1 - 0
1302 1 - 0
1520 1 - 0
1466 0 - 1

Slechts een tiental minuten na 20.00 uur was de
wedstrijd beland in acht verschillende openingen. Met
de soepelheid van een koppel wilde dieren voltooide ons
achttal de eerste zetten, om daarna met een
nadrukkelijke traagheid, waartoe de ene zet na de
andere zet volgde, middenin het middenspel te
belanden.
Dat bracht tekening in de wedstrijd. Een tekening die
duidelijkheid verschafte, een tekening met allerlei
aanzichten dat in ieder geval uw non-playingcaptain het
bonken op zijn slapen niet deed afnemen.
We gaan verder. Bord voor bord. Winst en verlies, met
een wisselende verandering zoals het zonlicht ons
gezichtsvermogen kan verblinden, speelde dit illustere
achttal verder. Met ogen die fonkelden als het lemmet
van een zwaard. Maar, met de punt van een beitel
werden de stellingen niet geheel ten goede gekeerd.
OP GOED GELUK Nr.215
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Martijn de Jong slaagde er niet in de partij met een
pionnetje meer rustig uit te tikken, sterker nog: hij
verloor pardoes een stuk door een dubbele aanval
schaak+hout. Alleen Eddy deed wat er van hem werd
verwacht: hij loodste het punt in veilige haven. In plaats
van 3-1 dus 1-3 aan de borden 5 t/m 8.

Onnavolgbaar (slecht)l Krimpen 5 - Sliedrecht 4
Ondergetekende mocht gisteravond een keer
wedstrijdleidertje spelen bij de wedstrijd Krimpen 5 Sliedrecht 4 en meteen ook maar het verslag schrijven.
Nou, dat zullen ze weten ook.

Maar zie, aan bord 4 gebeurde een wonder in Krimpens
voordeel. Arjen ontworstelde zich op miraculeuze wijze
aan de houdgreep en won nog ook. Mocht zijn
tegenstander deze partij nog eens bekijken, met een
computer bijvoorbeeld, dan zal hij zich wel even achter
de oren krabben, vermoed ik. Maar deze Krimpense
opleving was van korte duur.
In no time waren daarna de topborden klaar. Beide
Henken sleepten halfjes uit het vuur. Aan bord 1 stond
H. Verver volgens mij totaal verloren toen zijn
tegenstander een vrijpion op e6 verkreeg. Maar goed,
het eindigde dus toch vredig.
Van de partij van H. Stam heb ik niet veel gezien, alleen
dat hij ergens op het eind tegen twee verbonden
vijandelijke torens op de zesde rij aan keek.
Angstaanjagend was dat. Toch werd ook hier tot remise
besloten.
En Frans Goudriaan verloor. Dat was een partij met
kansen voor beide partijen. Het kwartje viel net
verkeerd voor Frans, die zelf aangaf dat hij het helemaal
had weggegeven.

Waarschijnlijk lag het aan de afwezigheid van de immer
inspirerende teamleider Dick van Buuren (en de
achterliggende reden daarvan). Niets ten nadele van zijn
stand-in Jos Visser, maar Krimpen 5 leverde gisteravond
een wanprestatie vanjewelste. En het zag er halverwege
de avond nog zo rooskleurig uit…
Debuterend vervangend teamleider Jos deed iets
verkeerd aan bord 6 en kwam in een hopeloze stelling
met een toren tegen een dame terecht. Ik dacht dat Jos
direct zou opgeven, maar hij probeerde nog listig een
matnetje te vlechten met behulp van zijn toren, koning
en de nog aanwezige pionnen. Dat lukte bijna, maar zijn
tegenstander wist het nog net te ontvlechten. Daarna
offerde hij zijn dame tegen de toren van Jos en liep
vrolijk met een vrijpionnetje naar de overkant. 0-1. Maar
nog geen man over boord, de overige Krimpenaren
stonden allemaal best goed. Opvallend was dat ze op
bijna alle borden een pion meer hadden. Ik dacht op dat
moment dat een 6-2 overwinning, of kom laten we voor
de veiligheid zeggen minimaal 5-3, wel mogelijk was.

Zo, geen 6-2 of zelfs maar 5-3 voor Krimpen 5 dus, maar
3-5 voor de gasten uit Sliedrecht. Het wordt nu een
loodzware opgave voor Krimpen 5 om niet te
degraderen uit de derde klasse.

Aan de borden 7 en 8 hadden Eddy Hermans en Martijn
de Jong hun tegenstanders eerst met een dubbelpion
opgezadeld en daarna een pion gewonnen. Ook Eric Hill
aan bord 5 stond een gezonde pion voor, dus virtueel
stond het aan de staart alvast 3-1 voor Krimpen, zo
redeneerde ik. Ik schatte het daadwerkelijk binnenhalen
van virtuele punten blijkbaar iets te gemakkelijk in…

Toen Krimpen zijn verlies aan het verdrinken was in De
Open Haard, kwamen er ook nog enkele mannen van
het tweede binnendruipen. Die bleken verloren te
hebben van Barendrecht 1. Dat had ik al helemaal niet
voor mogelijk gehouden. Ja, het zijn zware tijden voor
de externe wedstrijdleider van SV Krimpen.

Aan de hogere borden zien we eerst Arjen Postma aan
bord 4. Als er iemand verloren heeft gestaan, dan is hij
het. Zijn koning was in groot gevaar, in het hoekje van
het bord omringd door een aantal klungelig geposteerde
eigen stukken. Het was wachten op de genadeklap van
zijn tegenstander, zo leek het.
Maar die bleef uit. Frans Goudriaan, Henk Stam en Henk
Verver aan 3, 2 en 1 stonden allemaal een pion voor, al
moet wel worden gezegd dat de stellingen van hun
tegenstanders stukken kansrijker oogden dan die van de
Sliedrechtenaren aan de lagere borden.
Terug naar de staart, waar het helemaal mis ging. Eric
Hill liet zich volkomen onnodig mat zetten achter de
paaltjes. Nou ja, hij had wel een gaatje op h7, maar daar
stond een Sliedrechtse loper op gericht dus dat bood
geen soelaas.

OP GOED GELUK Nr.215

Jason Zondag
Individuele uitslagen vierde ronde 7 januari
Bd Krimpen 5
1505 - Sliedrecht 4
1 Henk Verver
1603 - Andre van Dieën
2 Henk Stam
1627 - Hans Snel
3 Frans Goudriaan
1557 - Henri Hartog
4 Arjen Postma
1520 - Mark van Hulst
5 Eric Hill
1445 - Rik Versteeg
6 Jos Visser
1476 - Peter van de Poel
7 Eddy Hermans
1469 - Michiel van den Berg
8 Martijn de Jong
1345 - Marcel Klein

24

1331
1471
1572
1485
1340
1025
0000
1224
1199

3-5
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
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Krimpen viertal met jong en oud ten onder tegen
Dordrecht

Individuele uitslagen tweede ronde 29 oktober
Bd Krimpen
1309 - Dordrecht
1 Peter de Weerd
1335 - Hans Boersma
2 Meike Riemens
0000 - Maarten van Hulst
3 Leo Koot
1283 - Sjoerd Kelder
4 Koos Petiet
0000 - Aart Harms

Schaken is een sport voor jong en oud. Mensen in de
bloei van hun leven zien we dan ook te weinig in onze
mooie sport.
In de thuiswedstrijden van het viertal probeer ik twee
jeugdspelers op te stellen om hen ervaring te laten
opdoen. Omdat Lars Rook op het laatste moment
verhinderd was switchte ik naar ons oudste lid Koos
Petiet die met zijn 88 jaar nog nooit extern had
gespeeld. Hoogste tijd dus voor Koos om ervaring op te
doen, evenals voor de 14-jarige Meike Riemens. Ook zij
maakte haar externe debuut.
Inderdaad: een sport voor jong en oud! 74 jaar
leeftijdsverschil binnen een team zal wel geen record
zijn. Maar ik vond het wel bijzonder.
Koos had mij gezegd dat hij de laatste tijd goed was in
verliezen. Daar was gisteren gelukkig weinig van te
merken. In een curieuze partij waarin na uren schaak
nog steeds alles op het bord stond - slaan hoeft niet bij
schaken, maar het mag natuurlijk wel - zag ik om 22.30
ineens Koos (bord 4) met zwart spelen terwijl hij met wit
begonnen was. Mijn trage hersens hadden enkele
seconden nodig om te beseffen dat de heren met een
nieuwe partij waren begonnen. Het RSB-reglement
voorziet hier niet in maar staat natuurlijk wel toe dat er
na een officiële partij recreatief schaak wordt gespeeld
zonder een nieuwe tafel op te zoeken.
Koos haalde overigens in de RSB-partij keurig een half
punt en is dus na 88 jaar nog ongeslagen in de externe
competitie. Dat is denk ik wel een record.
Meike (bord 2) verging het minder goed. Een tel van
onbedachtzaamheid leidde tot een paardvork op koning
en dame. Einde oefening dus. Volgende keer beter.
Leo (bord 3) speelde een echte Leo-partij: degelijk. Het
evenwicht werd volgens mij nooit verbroken en dus
werd in een uitgedunde stelling het punt gedeeld.
Zelf had in aan bord 1 de zwaarste kluif. In de ruilvariant
van het Caro-Kann ontstond een remiseachtige stelling.
Die zijn lastig om te spelen omdat het moeilijk is een
goed plan te vinden. Mijn tegenstander struikelde
daarbij als eerste en kwam een pion achter. Maar zijn
stukken waren actiever en het lukte mij dan ook niet een
vrijpion te creëren. Nadat ik mijn pluspion weer kwijt
was geraakt speurde ik tevergeefs naar kansen. Dat
kostte zoveel tijd dat ik door de vlag ging in een stelling
die denk ik niet verloren hoefde te worden. Maar
noteren hoefde ik niet meer en oom Fritz en ik kunnen
deze laatste bewering dan ook niet hard maken.

1-3
0-1
0-1
½-½
½-½

Dick Brus wint schoonheidsprijs 2011/2012
Op de ALV van 27 augustus werd de uitslag van de srijd
om de Schoonheidsprijs bekend gemaakt.
Dick Brus heeft in de 45 jaar lidmaatschap van SV
Krimpen al vele bekers en medailles gewonnen. Hij
speelde op 26 november 2011 in de match tegen HWP
Sas van Gent 3 tegen Etienne van Leeuwen de partij die
hem de Schoonheidsprijs opleverde.
De partij is destijds gepubliceerd als Naspeelbare partij
nr. 14.

Met
enige
vertraging
overhandigde
extern
wedstrijdleider Jason Zondag Dick Brus op 3 november
de niet voor de prijzenkast maar uitstekend voor
consumptie geschikte prijs bij de aanvang van de
wedstrijd Krimpen 1 - Rijswijk 1.

Peter de Weerd
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1347
1411
1252
1378
0000
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Een troosteloze avond op het zwarte paard

Over wonderen, heldendaden en stil verdriet

Niets werkte afgelopen maandag mee om schaken tot
het feest te maken dat het kan zijn. Een met de auto
lastig bereikbare locatie van Het Zwarte Paard in
Schiedam, wat mij - een van de twee chauffeurs noopte tot enkele stops om bij het licht van de
koplampen de kaart te bestuderen en de hulp in te
roepen van een jongedame die haar hond uitliet. Een
grijze, troosteloze novemberavond zoals we er elk jaar
veel te veel hebben. Een locatie (Wijkcentrum Zuid)
waar de crisis wordt bestreden door de speelzaal in een
vaal licht te hullen. Gelukkig zijn schaakstukken groot
zodat we daar geen last van hadden. De plezierige
ontvangst door de PK-topjournalist Aad Juijn en van het
RSB-erelid Frans Maas kon mijn stemming niet
veranderen.

Het is zondagmiddag en in een kolkende Kuip speelt
Feyenoord tegen Ajax. Feyenoord speelt een
uitstekende wedstrijd, wordt gaandeweg sterker en
krijgt verschillende 100 procent kansen. De bal gaat er
echter niet in. In de laatste minuut van de blessuretijd
komt de spits van Ajax alleen voor de keeper van
Feyenoord. Op dat moment komt de spits tot het inzicht
dat een overwinning van Ajax tegen het sterkere en
dappere Feyenoord wel erg onverdiend zou zijn. Daarom
geeft hij de bal aan de keeper, waarna de scheidsrechter
voor het einde fluit. Begin en einde van een boeiende
wedstrijd is dus 0-0.
Als u dit zou meemaken beseft u terecht dat u droomt.
Maar wie denkt dat zo’n wonder zowel in het voetbal als
in het schaken niet gebeurt vergist zich, zoals uit het
vervolg zal blijken.

Het verloop van de wedstrijd paste geheel in deze
setting. De zon brak geen enkel moment door en aan
alle vier de borden gebeurden troosteloze dingen.
Arie verloor aan bord 4 als eerste in een - het waren zijn
eigen woorden - waardeloze partij. Ik had aan bord 3 na
een behoorlijke partij moeten winnen. Maar het winnen
van een betere maar niet al te eenvoudige stelling lukte
niet en de al bijna gevangen vis zwom toch weg. Omdat
op dat moment een nederlaag voor ons team
onafwendbaar leek –
Theo bleef aan bord 1 volmaakt in evenwicht in een
partij die geen enkel moment van opwinding kende en
Leo verdween aan bord 2 geleidelijk in de afgrond stelde ik remise voor in plaats van een risicovolle poging
de winst alsnog te forceren.
Mijn tegenstander, wetende dat hun buit bijna binnen
was, vond het prima.
De uitslag van de partijen van Theo en Leo sloten even
later aan bij de hiervoor gegeven analyse.

Het Krimpen Viertal speelde afgelopen maandag tegen
het viertal van Sliedrecht met de jonge talenten Arne +
Wiggert Pols en Meike Riemens, deze keer aangevuld
met good old Theo Heukels. Zelf was ik dus non-playing
captain. Daarover straks meer.
Op papier was Sliedrecht de betere ploeg en ik vreesde
dan ook met lege handen weer naar huis te gaan. Maar
het liep gelukkig heel anders. Arne speelde aan bord 1
een bijzonder goede partij tegen de bekende en veel
oudere Peter Vis. Hij won een dame tegen toren en
loper, dwong zijn tegenstander een toren te geven om
promotie te verhinderen en won dus afgetekend. Echt
een heldendaad!
Op dat moment was Theo aan bord 4 remise
overeengekomen na een partij waarin het evenwicht
nimmer verbroken werd. Een overwinning leek toen in
het verschiet te liggen. Weliswaar stond Wiggert aan
bord 3 slecht. Maar Meike speelde aan bord 2 een
uitstekende partij, won een pion, nog een pion, daarna
een loper, dit alles gecombineerd met een gevaarlijke
aanval.
Nadat Wiggert had opgegeven en met stil verdriet de
speelzaal had verlaten, moest Meike het karwei dus
afmaken. De rust en het geduld had ze. Maar ze overzag
de mogelijkheid om mat te zetten en moest ook alert
blijven op onderste rij motieven. Toen ze dat één keer
over het hoofd zag had Henri Hartog mat kunnen geven.
Maar in een toch wel zeer bijzondere vlaag van
ridderlijkheid en in het besef dit dat punt toch wel erg
gestolen was bood hij remise aan, wat Meike natuurlijk
direct accepteerde. Echt een wonder! (zie boven).
Eindstand 2-2. Van te voren had ik er blind voor
getekend. Maar nu was het toch wel jammer.

Met een 3-1 nederlaag konden wij al om 22.00 de
thuisreis aanvaarden.
Peter de Weerd

Bd
1
2
3
4

Individuele uitslagen derde ronde 19 november
HZP Schiedam 4tal
1340 - Krimpen 4tal
Ron van Vuuren
1386 - Theo Heukels
Jan Krabbendam
1339 - Leo Koot
Jan Verveen
1336 - Peter de Weerd
Pieter Jan van Beelen
1297 - Arie de Kwant
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1317
1270
1283
1335
1378

3-1
½-½
1-0
½-½
1-0
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Over mijzelf nog het volgende. Nadat ik mijn wedstrijd
voor de huishoudelijke competitie had gewonnen en
“mijn” viertal leek te gaan winnen voelde ik mij als Mark
van Bommel. Zoals u wellicht weet speelt die vaak niet
mee bij PSV vanwege een schorsing en wint PSV
desondanks (of juist daardoor?) dan de wedstrijd. Maar
deze ijdele vergelijking werd door de wonderbaarlijke
afloop van de partij van Meike de grond in geboord.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
In de mail moet het nummer dat de teller aangeeft en
het exacte tijdstip waarop dit genoteerd is worden
vermeld.
Het sturen van meerdere mails is niet toegestaan.
Een paar tips:
Het heeft geen zin om de bezoeken aan de website snel
achter elkaar te herhalen want ik noteer elke bezoeker
slechts één keer per maand.
Klik voor alle zekerheid op F5 om te voorkomen dat er
nog een verouderde startpagina op het scherm komt.
Aarzel niet om het nummer ook te melden als duidelijk
is dat na nr. 99999 blijkbaar al meerdere bezoekers zijn
geregistreerd. De beloning is immers alleen voor leden
van SV Krimpen bestemd en bezoekers van buiten
worden gewoon meegeteld maar hebben geen kans op
een avond vrij drinken of een boekenbon.

De match tegen Sliedrecht bewees weer eens het nut
van het viertal. Speelgelegenheid voor jong talent om
ervaring op te doen en zinvol recreatieschaak voor de
senioren die niet goed genoeg zijn voor een van de
achttallen. We krijgen dit seizoen nog drie gelegenheden
om met deze formule aan de slag te gaan.
Peter de Weerd
Bd
1
2
3
4

Individuele uitslagen vierde ronde 17 - 20 decemebr
Krimpen
1221 - Sliedrecht
1326
Arne Pols
1171 - Peter Vis
1581
Meike Riemens
0000 - Henri Hartog
1485
Wiggert Pols
0000 - Rik Versteeg
1025
Theo Heukels
1270 - Koppelaar
1214

De resultaten zullen op de site worden gepubliceerd."

2-2
1-0
½-½
0-1
½-½

Henk Verver
Op 24 januari 17.12 uur meldden Arne en Wiggert Pols
als eersten dat de teller 99999 was gepasseerd. Zij
verdienden daarmee een boekenbon waarvoor ze naar
eigen zeggen waarschijnlijk wel een schaakboek zullen
kopen om nog beter te kunnen gaan schaken. Jan Sluiter
was kort daarna de eerste van het peloton dat de
boekenbon of vrij drinken aan hun neus voorbij zag
gaan.

Miss Webcounter, van één tot honderdduizend .
Op 22 januari 21.50 uur werd de volgend tekst op de site
geplaatst:
Miss Webcounter is intussen bijna elf jaar in dienst van
de SV Krimpen aan den IJssel. Ze is niet veeleisend, een
plaatsje onderaan de startpagina is voor haar voldoende
om elke bezoeker niet alleen te verwelkomen maar ook
in te schrijven in het grote gastenboek. Ze garandeert de
privacy door in plaats van namen een volgnummer te
noteren. Zeer plichtsgetrouw in een 7/24 dienstverband.

Kennemer Open Groep 1
Het Kennemer Open wordt op 9 zaterdagmiddagen van
september 2012 t/m april 2013 gespeeld in
Denksportcentrum 't Spaerne in Haarlem.
Bert van Brussel is een trouwe deelnemer en leidt na 5
ronden met 4½ punt Groep 1.
In 2004/2005 schreef hij het toernooi op zijn naam en hij
ligt nu goed op koers naar de tweede overwinning.

Zojuist is gast nr. 99929 in het grote boek genoteerd en
en in de komende dagen zal met nr. 99999 het boek vol
zijn. We mogen aan dit gebeuren niet voorbj gaan.

Na winst in de zesde ronde heeft Bert zijn leiderspositie
verder verstevigd. In de volgende OGG hopen wij zijn
tweede toernooiwinst te kunnen melden

Omdat de huidige financiële situatie geen groot feest
toelaat heeft Miss Webcounter mij gemachtigd het
volgende bericht op de site te zetten:
"Aan alle leden van SV Krimpen aan den IJssel:
De eerste bezoeker die per email aan de webmaster
meldt dat mijn teller nr. 99999 is gepasseerd wordt naar
keuze beloond met een maandagavond vrij drinken in
De Open Haard of een boekenbon.
OP GOED GELUK Nr.215
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Hij werd nr. 2 in zijn groep maar boekte wel een TPR
winst van 227 punten.

Tata Steel Chess 2013,
11 t/m 27 januari in Wijk aan Zee

In de dagvierkamp van 14 t/m 16 januari is de Krimpense
deelname van 11 naar 4 gedaald waarbij opgemerkt kan
worden dat Remko Moerkerken van de dagvierkamp
naar de tienkamp is overgestapt. Jason Zondag werd
groepswinnaar met een TPR winst van 235 punten.

Voor het oude Corus en het huidige Tata toernooi trekt
elk jaar weer een fors aantal van onze leden naar Wijk
aan Zee.
Hoewel dit jaar de deelname wat kleiner is dan
voorgaande jaren hebben toch nog 7 Krimpenaren
ingeschreven voor 8 onderdelen. De dubbelrol wordt
vervuld door Hans van Nieuwenhuizen die zowel in de
dagvierkamp alsook in de tienkamp uitkomt.

Voor het grote werk, de tienkamp van 18 t/m 27 januari,
hebben Bert van Brussel, Remko Moerkerken en Hans
van Nieuwenhuizen zich aangemeld. Remko heeft zijn
debuut in de tienkamp met succes afgesloten. Hij bleef
ongeslagen en eindigde met 6½ punt op de eerste plaats
in groep 4I met een TPR winst van 121 punten.

In het weekendtoernooi van 11 t/m 13 januari is Bert
ten Wolde evenals verleden jaar de enige Krimpense
deelnemer.

Tienkamp
Datum 18 19 20 21 22
Groep
18 - 27 januari
Ronde 1 2 3 4 5
4I Bert van Brussel
0 0 ½ 1 0
4I Remko Moerkerken
1 ½ ½ ½ 1
4C Hans van Nieuwenhuizen
½ 0 1 1 ½

Groep
2A
3G
4B
8H

Dagvierkamp
14 - 16 januari
Pieter Sturm
Hans van Nieuwenhuizen
Jason Zondag
Arjen Postma

Weekendvierkamp
Groep
11 - 13 januari
3F Bert ten Wolde

14
Ronde 1
½
1
1
½

Ronde

15
2
0
½
½
1

25
7
½
1
1

26
8
1
1
0

27 Totaal Nr Rating TPR
9
1
4
6/9 1807 1792
½ 6½
1 1874 1995
1 5½ 3/4 1902 1866

16 Totaal Nr
3
0
½
4
½
2
2
1
2½
1
½
2
1/2

Rating TPR
2003
1902
1843
1485

1810
2116
2078
1539

11 12 13 Totaal Nr Rating TPR
1 2 3
1 0 1
2
2 1880 2107

Omdat de beoogde accommodatie bij ons min of meer
vaste stekkie in de Klugte– jullie weten nog wel met die
kamers met die exotische namen – nog steeds niet rond
was de knoop maar doorgehakt en in hetzelfde gebouw
als onze vrienden een ruim appartement geboekt
hetgeen per dag nog goedkoper bleek te zijn ook. Én
mijn vrouw ging vanzelfsprekend ook mee hetgeen toch
uiteindelijk gezelliger is dan in je eentje op zo’n
hotelkamer.

Bij Alkmaar begint de victorie
Hoezo zullen jullie denken het was toch de bedoeling
iets over het zojuist afgelopen Tata dagvierkamptoernooi te schrijven en dat is toch in Wijk aan Zee.
Helemaal gelijk maar ik moet iets van de voorgeschiedenis vertellen zodat jullie het verband snappen.
Door vrienden waren wij uitgenodigd de start en finish
van de halve marathon in Egmond aan Zee bij te wonen.
Deze vindt praktisch bij hen voor de deur thuis op de
Boulevard Noord en wordt altijd op de 2e zondag in
januari gehouden. In het verleden toen ik nog meer
conditie en minder kilo’s heb ik daar meerdere keren
aan mee gedaan en uitgelopen. Ook voor talloze
prestatielopen van 8 – 10 kilometer draaide ik mijn hand
of beter gezegd mijn voeten en benen niet voor om.
OP GOED GELUK Nr.215

23
6
0
½
½

Met het oog op het feit dat het hele dorp zondag voor
alle verkeer is afgesloten reeds zaterdag richting
Egmond vertrokken na nog eerst de opening van het
eerste
officiële
RSB
jeugd
doorgeefschaakkampioenschap te hebben bijgewoond hetgeen
uitstekend door Theo Heukels en Remko Moerkerken
was verzorgd.
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Trouwens op zaterdag is er ook de mountainbike
wedstrijd/race Egmond/Pier (in IJmuiden) Egmond race
die dit jaar bij de dames werd gewonnen door ons aller
alleskunner Marianne Vos.
Daarnaast was er nog een extra bezienswaardigheid, er
bleek zowaar een heuse bultrug (walvis) pal voor de kust
te zijn waargenomen en we hebben die ook
daadwerkelijk door een verrekijker kunnen bekijken
toen die regelmatig bovenkwam na de kenmerkende
ademuitstoot (there she blows!). Er schijnt zelfs een jong
bij geweest te zijn. Misschien op zoek naar soortgenoot
Johanna die aanvankelijk als Johannes was betiteld.
Normaal komen die beesten zo ver zuidelijk helemaal
niet voor.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Er komt een kantoor voor in de plaats. Jammer maar zo
liggen de zaken nu eenmaal.
De laatste dag had ik er stiekem op gehoopt dat de
afwezige van dinsdag definitief ook niet zou verschijnen
maar gelukkig vervulde hij toch nog zijn sportieve plicht.
Hij kwam weliswaar door filevorming ruim een halfuur
te laat aan terwijl de klok door één van de
wedstrijdleiders al was aangezet.Ook deze partij
belandde uiteindelijk in een pot-remise stand. Gezien
het ruime tijdvoordeel had ik nog wel op de klok kunnen
winnen maar heb hem toch maar een halfje gegund voor
de moeite.
Doordat de andere opponenten elkaar ook in evenwicht
hielden werd ik gedeeld eerste met 2 uit 3 hetgeen nog
€ 20,- opleverde ook. Jason was zo vriendelijk deze voor
mij te incasseren omdat ik mijn vrouw die uit Egmond
was meegekomen niet langer wilde laten wachten.

Op maandagmorgen mij in de Moriaan gemeld waar ik
ook de overige Krimpenaren tegen kwam. In vergelijking
met vorige jaren was het door diverse oorzaken een zeer
bescheiden delegatie van slechts 4 volbloed
Krimpenaren aangevuld met Hans Blokland en Jan van
Dijk van CSV.
Daarna naar de Zon waar het een warm weerzien was
met Carla. Ook zij vond het jammer dat ons vaste
ploegje er niet was maar nood breekt wet.

Jason werd in groep 5 ongedeeld winnaar met 2,5 uit 3
en ook Hans van Nieuwenhuizen liet zich niet
onbetamelijk met een zelfde score als ik. Wel klaagde hij
steen en been dat hij ondanks zijn resultaten dit niet zou
meetellen voor zijn rating. Zijn TPR van ruim 2100 ELO
op onze site vertelt echter een ander verhaal.
Alleen Pieter Sturm deed het minder goed met slechts
een half puntje.

Mijn eerste tegenstander was een zekere Willem van
den Berg waarmee ik na ruim 60 zetten remise
overeenkwam omdat de stelling op dat moment
wederzijds geen mogelijkheden meer bood.
'S avonds bij het Vissershuis aan de overkant een
uitstekend menuutje van gebakken vis e.d. genoten dat
je haast niet kon wegwerken. Daarna Hans naar Driehuis
gebracht waarvoor ik weer door de Velser tunnel moest
en daarna moe maar enigszins voldaan naar Egmond
afgereisd.

Hoe Jan van Dijk het er heeft afgebracht weet ik helaas
niet. Hans Blokland zou oorspronkelijk ook meedoen
maar moest ter elfder ure verstek laten gaan wegens
problemen met zijn gezichtsvermogen. Hij is desondanks
na bezoek aan de oogkliniek toch naar het Tata
gebeuren afgereisd en ik moet mede namens mijn
medeschakers een compliment maken voor deze geste.
Zoals altijd was hij verder een uitstekend gezellig en
aimabel persoon.

De tweede dag bleek dat een van de andere vierkampers
uit mijn groep zich ziek had gemeld waardoor er slechts
1 partij kon worden gespeeld. Ik mocht wederom met
zwart aantreden tegen de winnaar uit de eerste ronde
een zekere Van den Splinter (je weet wel die door de
winter komt). Dat was een hele “ouwe” taaie rakker
want ik moest vol aan de bak om het punt na haast 5 uur
en 80 zetten achter het bord te verwerven. Een echte
marathon partij dus en op het laatst raakte die eindelijk
en gedeeltelijk in tijdnood het spoor bijster. 1,5 punt dus
na 2 ronden. Dhr. v.d. Berg kreeg een cadeautje doordat
zijn tegenstander niet op kwam dagen.

Nu hebben jullie nog van mij de toelichting op de kop
tegoed. Dit seizoen ben ik zowel intern, extern als op
toernooien en kampioenschappen volkomen uit vorm.
Vorig jaar in het 5e een keurige 5 uit 7 en nu een uiterst
magere 1 uit 4. Volgens mijn voorganger Teun Koorevaar
als vroegere voorzitter RSB had hij ook met dit
fenomeen te maken. Alkmaar ligt relatief dicht bij Wijk
aan Zee en zo is mijn credo dat daar de victorie begon
enigszins waar. Het verschil in jaren tussen 8 oktober
1573 en nu nemen we maar op de koop toe.

'S avonds voor de laatste maal met zijn allen in ons
roemrucht restaurant de Horse Club gegeten. Deze gaat
n.l. na afloop van het toernooi sluiten en is door
eigenaresse Carla – ook niet meer een van de jongste–
na ruim 3 jaar te koop te hebben gestaan verkocht.
OP GOED GELUK Nr.215

Ik hoop dat we volgend jaar weer met meer mensen aan
Tata gaan meedoen omdat het toernooi in ieder geval
tot die datum weer is veiliggesteld.
Arjen Postma
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Frits van Duin speelt knap gelijk aan bord 8. Victor
Koppelaar zet de als 13de geplaatse Elmer van
Veenendaal van het bord. Henk de Kleijnen ziet ook zijn
kans schoon door eindelijk Gerard Kool eens te verslaan.
Marcel Glissenaar, Ben van Geffen en Peter Torczynski
verliezen hun eerste halfjes tegen Paul Wilhelm, Adri
Timmermans en Cor Oliemans, zetten zij daarmee de
daling in? Jazeker dat wordt lekker dalen! Maar wat te
denken van de groep daar net onder: Erik in 't Groen,
Paul Helmer, Liam Vrolijk, Robert Heijm en enkele
anderen gaan stevig door met puntjes pakken. Johan
Quist en Mark Timmermans gaan na zware strijd ook in
de achtervolging. Mogen nog van geluk spreken dat Aldo
Oxener en Cor van As niet helemaal attent waren.
Matthew Sadler kijkt al wat angstig om zich heen en
schakelt een tandje hoger.

17e Menno Ploegertoernooi 29 december 2012

©Henk Greevenbosch
En ons Menno Ploeger toernooi, dat ploegt maar door
met Mark Timmermans als glorieuze winnaar.
Pure nonsens was het, die ineenstorting van de
schaakwereld op 21 december 2012. Immers, Maya
Hoog Priester Henk Greevenbosch voorspelde ons in zijn
openingstoespraak de deelname van Hans Böhm in
2018. En dan die overtuigende grottekening nog, met de
Grote Meester, natuurlijk Matthew Sadler (2647), en
enkele van zijn hulpjes, duidelijk herkenbare (kandidaat)
meesters zoals Harold van Dijk, Johan Quist, Eric de
Haan, Hans Böhm ook weer, Mark Timmermans etc. met
ruim 135 volgelingen.
Onmiskenbaar de uitvoering van 2012 met een all-times
high aantal deelnemers en hoogste rating ooit.

In de derde ronde loopt de spanning verder op.
Hans Bohm incasseert een halfje en Lennard de Boer
mengt zich in de strijd in de top 5. Tjerk Tinga houdt
knap Dirk Hoogland op remise en droomt verder van het
eerste bord. Dat is nog steeds in handen van Matthew.
Robert Casteleijn doet nu ook van zich spreken, kon
natuurlijk niet achterblijven op zijn vervelende broertje,
die een stapje terug moet doen. Tijdelijk hopen we dan
maar. Johan, Mark en Heico pakken nu met meer
overtuiging de draad weer op en gaan winnen. Anne en
Wiggert pakken ook een puntje meer en jojoen een
beetje op en neer. Zij zouden de kleine mannetjes in de
grottekening kunnen zijn waar nog een naam voor
gezocht wordt. Maar wie zijn die andere kleintjes binnen
de eerste 20 borden, en wat doen zij daar? In ronde vier
zal ik eens even kijken wat zij daar uitvreten!?

En wat een toernooi zou het worden. Een spiritueel
gevecht tussen super en kleinere ego's die altijd en in
elke partij gewonnen stonden. En dat negen ronde lang.
Of zouden de maya's dan toch gelijk krijgen met een of
andere ommekeer. Een zogenaamd gezelligheidstoernooi tussen schakers, jaja voor de gezelligheid,
waarin alle belangrijke schakers uit de regio Krimpen, en
ver daar buiten, het schaakjaar 2012 tot een goed einde
wilden brengen. Geheel in de geest van Menno Ploeger.
Voor de gezelligheid maar ondertussen beuken maar….

Ronde vier biedt zicht op wie in vorm is en wie niet.
Matthew en Harold blijven winnen. Maar dat geldt ook
voorr Eric de Haan en Arie Werksma die Jan Evergroen
hardhandig terugwijst. Victor Koppelaar schuift verder
naar boven door en moet zijn borst nat maken voor het
grote geweld. Rob Hoogland en Tjerk Tinga moeten een
stapje terug. Hans Bohm sluit weer aan en Gosse
Romkes verliest definitief de aansluiting. Voor hem is 21
december zo blijkbaar wel de ommekeer geweest.
Jammer van zo'n mooi jong talent maar de vrije val is
ingezet.

In de eerste ronde gelijk al enkele verrassende uitslagen.
Meester Johan Quist van het bord gezet door Diederick
Casteleijn. Dat heet nog eens een nieuw begin. Maar
ook Angelique Osinga, tip top in de make-up, had na
enkele schalkse knipoogjes geen kind meer aan Mark
Timmermans. En dan Klaas de Ruijter die had zijn
kerstkalkoen beter verteerd en won makkelijk van Frank
van Zutphen. Johan de Koning verloor zijn Koning in een
handomdraai tegen vrolijke Liam. Uit de losse Pols won
Wiggert verdient van Rob Hoogland, de zoon van. Ook
Leonardo Ayala wint. Dus best knap van deze
youngsters. En dan nog een paar leuke remises van
Geert-Jan van Putten, Marjolein Osinga en Arne Pols. Dit
beloofd wat!!
De tweede ronde biedt revanche voor velen maar brengt
ook meer verwaaring.
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Ronde vijf is nog net niet het breekpunt voor een aantal
spelers maar het scheelt niet veel.
Eric de Haan maakt gebruik van de angst die in het spel
van Matthew is geslopen en in een Engels-Hollandse
partij wint ie gedecideerd van de hoogst gerate speler
(2647 of hoger). Knap van Eric maar niet van Harold van
Dijk (2339) die wordt opgebracht door Arie Werksma.
Het blijven verrassende uitslagen in de hoogste
regionnen van het toernooi.
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Verder geen bijzonderheden behoudens direct onder de
top want daar viel weer van alles te beleven. Hans Ranft,
in niet zijn beste discipline, heeft de weg nadrukkelijk
naar boven te pakken. Dick Bak bakt er deze ronde niet
veel van ondanks een bakje rond zet 35. Daar scheen hij
te kunnen afwikkelen naar een bijna gewonnen eindspel
zo'n tien zet diep. Ook dat ging vandaag aan hem
voorbij. Raar bakje dus voor die Dik. Goed gedaan Mark
Beijen. Ook Edo is het compliment bij de start van het
toernooi niet goed bekomen, blijft ver onder zijn niveau.
Hij moet weer een veertje laten tegen Angelique die
vooral mannelijke ego's aan het spit rijgt. Ook met
flinkzwart goede zetten natuurlijk. Nu op naar Eric en
Arie in ronde zes!

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Ronde 8 Jongens zet hem op!!!!!!!!
Mark Timmermans, yes he can. Is hij dan de voorspelde
Alien van dit toernooi. Met een beetje mazzel wint ie
van coryfee Harold van Dijk. Maar wat zet hij snel zijn
zetjes, zeker wanneer hij twee pionnen cadeau krijgt.
Dan denkt ie niet meer na en loopt alles over het
cerebrale zenuwstelsel. Wel heel knap dat Harold de
partij langzaam maar zeker weer in handen lijkt te
krijgen. Hij wint eerst een pionnetje terug en ontketent
een aanval die er zijn mag. Ta3 van Mark gaf echter te
veel dreiging om in hoge tijdnood op te lossen. Prima
Mark! Een van de twee onbekende talenten krijg ik op
mijn nek. Het is Liam die samen met Joel al ronden lang
alles van boven de 30 jaar de stuipen op het lijf jagen.
Oei wat een ettertjes zeg. En talentvol dus, maar ze
hebben niet altijd hun dag. Ingefluisterd door de vader
van Liam, die mij kent uit vroegere tijden, mag ik een
pionnetje voor krijgen. En toen nog eentje, om
knettergek van te worden, was dit opzet of geluk? Toch
geen geluk want ik win uiteindelijk makkelijk.
Snel terug naar de wedstrijd. Vier spelers met zes
punten in deze ronde. Harold stapt dus uit maar Adriaan
de Jongh stapt in. Als hij van Mark wint in de laatste
ronde dan is hij de Alien van dit toernooi. Ik gok op Mark
met zijn snelle handjes, gelukkig is hij in het juiste
tempeltje opgegroeid. Matthew, Arie en Hans volgen op
een halfje en deze zieners van het schaakspel hebben
maar een heel klein gaatje nodig.

Ronde zes biedt enkele afhakers toch weer zicht op de
hogere plaatsen.
Eric de Haan wint het titanen duel met Arie Werksma.
Wordt Eric de te kloppen man? Ik mag het hopen want
de Maya's voorspelden voor dit toernooi een beslist
vreemde winnaar aan het einde van de dag. Zou dat Dirk
Hoogland kunnen zijn? Hij wint relatief eenvoudig op
bekende rustige wijze van Johan Quist. Ook Jan
Evengroen zit in de flow. Na een verliespuntje nu weer
winst op de sterke Marcel Schroder die wel definitief
afhaakt voor de strijd om de prijzen. Cor de Wit, na een
tijdje anoniem wat puntjes en verliespuntje te hebben
gehaald zet Gerard Kool op zij. Niet moeilijk want die
loopt 1 op 1 met bier in elke ronde, precies zoals de
Maya's hadden voorspelt. Kool en bier schijnt een
dodelijke combinatie te zijn voor de hersenen. Die
schijnen direct te krimpen, en niet alleen tijdelijk! Op
naar ronde 7 want daar is het aan met Arie. Wat gaat ie
doen?

Ronde 9
Mark Timmermans wint het zeventiende Menno Ploeger
toernooi. Door het verlies van een Dame in de eerste
ronde, zonder die Dame weg te hebben gegeven
overigens, was hij tot op het bot getergd. Hij kon
eigenlijk niet meer verliezen en deed de andere toernooi
kandidaat Adriaan diep in het stof bijten. Een terechte
winnaar die eens temeer bewijst dat hij in het blitz van
een andere planeet is. Van harte gefeliciteerd!
Matthew en Arie keken over hun schouders naar bord 1,
kwistig strooiend met stukken en pionnen. Dat had in
ieder geval een van hen fataal moeten worden maar
zoals het ging eindigen ze op de gedeelde tweede plaats.
Op de derde plek een groot aantal bekenden die op zich
niet ontevreden waren. Maar ........... hoe zou het zijn
verlopen als ......... . En laat dit nou net die ene spreuk
zijn die de nazaten van de Maya's ons als de enige
waarheid willen verkopen. Maar als de schaakwereld
was vergaan dan zou Mark toch niet gewonnen hebben?
Slimme jongens hoor, die Maya's!

Ronde 7 opnieuw vol met verrassingen!
Arie wordt eventjes de les gelezen in een zij-variant van
het Harold van Dijk' s. Dat is een oude opening die terug
gaat tot zo'n 4000 jaar terug, u raadt het al. Geen
slechte keuze van Harold die daarmee als Krimpenaar
zijn kandidatuur stelt voor de titel. Ook hij komt echter
niet voor in de voorspelling van de Maya's. Maar wie
dan wel? Mark Timmermans, die ook het meeste lijkt op
de oude Maya broeders, meldt zich met opnieuw een
zege. Heico werd volledig zoekgespeeld zodat hij en Ben
van Geffen de outsiders zouden kunnen zijn. Matthew
kiest te veel voor de gezelligheid met een halfje als
gevolg. Diederick en Robert blijven verdacht veel bij de
reporter in de buurt. Spelen beide niet onverdienstelijk
maar missen net wat scherpte. Tot vanochtend vroeg
doorgezakt en daarna de bakkerij in voor hand en span
diensten.

Krimpen, hartelijk dank voor wederom een perfecte
uitvoering van het Menno Ploeger toernooi. Op naar de
18de uitvoering met 180 deelnemers, deal?!
Gosse Romkes
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Henk Greevenbosch feliciteert toernooiwinnaar Mark
Timmermans nadat hij de nooit permanent te bezitten
wisselbeker heeft overhandigd. Foto: Rob Doolaard
De eindstand
Nr Naam

Score Rating TPR SB

1
2
3
4

Timmermans, Mark
GM Sadler, Matthew
Werksma, Arie
FM Dijk, Harold van

8.0
7.5
7.5
7.0

2269
2639
2208
2337

2403
2564
2378
2348

45.0
43.25
41.75
40.0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kerkmeester, Heico
Jongh, Adriaan de
Wit, Cor de
FM Haan, Eric de
Evengroen, Jan
IM Böhm, Hans
Veenendaal, Elmer van
Banis, Jan
Romkes, Gosse
Hennink, Arjan
Schröer, Marcel
Straver, Robert

7.0
7.0
7.0
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0

2141
2228
1988
2306
2063
2254
2113
2006
1947
1970
2167
2082

2152
2252
2204
2333
2148
2248
2096
2076
1961
2183
2116
2114

39.0
36.5
34.75
39.75
34.0
35.0
33.75
30.25
25.0
32.25
32.0
29.0

17
18
19
20
21
22
23
24

Osinga, Angelique
CM Hoogland, Dirk
FM Quist, Johan
Staal, Jaap
Westerduin, Philip
Klepke, Ricardo
Beijen, Mark
Geffen, Ben van

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

1768
2113
2310
2143
2041
2004
1778
2053

2071
2168
2147
2017
2037
2068
2101
2016

31.0
30.5
31.0
31.0
30.25
27.5
30.75
29.5

25
26
27
28
29
30
31
32

Ommeren, Gerard van
Bac, Dick
Ouden, Ton den
Vroegindeweij, Wouter
Rosinga, Friso
Tonnon, René
Hennink, Erik
Torczynski, Peter

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5

2034
2005
1900
1998
2061
2106
2064
2064

1943
1909
1986
1944
1922
1982
2093
1984

29.25
26.5
24.5
26.0
26.5
27.25
26.75
26.25

5.5
5.5

1882
1852

2004 26.75
1957 25.25

33 Koppelaar, Victor
34 Kleijnen, Henk de

OP GOED GELUK Nr.215

32

35 Zutphen, Frank van
36 Putten, Mark van
37 Woudenberg, Hans van

5.5
5.5
5.5

2070
1994
1847

1913 24.0
1893 24.5
1830 23.75

38
39
40
41

Plomp, Barth
Wilhelm, Paul
Casteleijn, Robert
Tinga, Tjerk

5.5
5.5
5.0
5.0

1981
1870
1828
1886

1873
1826
1992
2021

22.25
20.0
26.0
25.75

42
43
44
45

Boer, Lennard den
Kool, Gerard
Duin, Frits van
Casteleijn, Diederick

5.0
5.0
5.0
5.0

1967
2080
1872
1774

2006
1902
1921
1987

25.0
23.75
23.25
23.0

46
47
48
49
50
51
52
53

Luteyn, Mart Jan
Glissenaar, Marcel
Versloot, Jan Willem
Vrolijk, Olivier
Nieuwenhuizen, Hans van
Ranft, Hans
Helmer, Paul
Pluijm, Dik van der

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

1456
2074
1962
1898
1902
1869
1809
1905

1842
1887
1869
1872
1852
1908
1839
1807

23.0
23.25
20.25
21.0
19.5
20.0
20.5
21.0

54
55
56
57
58
59
60
61

Timmermans, Adri
Calmthout, Hans van
Koning, Johan de
Reyzin, Vladimir
Heer, Henk de
Vroegindeweij, Maarten
Wolde, Bert ten
Vrolijk, Liam

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5

1821
1856
1843
1808
1832
1833
1880
1299

1873
1846
1833
1869
1762
1871
1757
1649

20.0
20.75
20.25
18.5
19.25
16.0
20.25
23.0

62
63
64
65

Boldoo, Tuvshin
Merkx, Gaston
Groeneweg, Nick
Groen, Erik in 't

4.5
4.5
4.5
4.5

1730
1817
1624
1814

1891
1894
1842
1816

21.5
19.0
18.75
19.5

66
67
68
69

Ruijter, Klaas de
Dalen, Leen van
Pols, Wiggert
Nobel, Corniel

4.5
4.5
4.5
4.5

1700
1798
1222
1769

1836
1755
1572
1783

18.75
18.0
18.75
18.25

70
71
72
73

Schuering, Arthur
Kastelein, Gerard
Kamman, Albert
Hoogland, Rob

4.5
4.5
4.5
4.5

1874
1737
1909
1832

1789
1687
1832
1746

17.5
16.75
16.25
16.0

74
75
76
77

Ehrhardt, Matthias
Oliemans, Cor
Walsum, Nicolaas van
Rossum, Pia van

4.5
4.5
4.5
4.5

1810
1854
1740
1575

1714
1783
1716
1685

15.0
16.75
15.25
15.75

78
79
80
81
82
83
84
85

Berendsen, David
Doolaard, Floris
Wallen, Nico van der
Stam, Henk
Greven, Erwin
Eijsden, Clement van
Pouwelse, Edo
Brijs, Dirk

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0

1741
1487
1726
1627
1858
1755
1916
1646

1727
1672
1697
1597
1588
1750
1646
1734

14.25
16.25
14.5
15.25
14.75
17.0
16.5
14.5

86
87
88
89

Mulder, Evert
Elburg, Jan van
Ouwehand, Ruurd
Putten, Geert-Jan van

4.0
4.0
4.0
4.0

1798
1684
1808
1603

1644
1714
1724
1603

14.25
12.5
12.0
14.75
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Harold van Dijk vrijwilliger van het jaar

90 Klein, Cees
91 Kievit, Emilian de
92 Hennink, Wim

4.0
4.0
4.0

1900
1513
1883

1644 14.0
1630 14.0
1640 12.5

93
94
95
96

Heijm, Robert
Troost, Cees
Westerman, Ben
Veelenturf, Wim

4.0
4.0
4.0
4.0

1300
1717
1747
1649

1504
1609
1605
1629

14.25
11.5
10.5
9.5

97
98
99
100

Klein, Leen
Boer, Karel den
Buijvoets, Carlo
Moerman, Eelco

4.0
4.0
4.0
4.0

1623
1655
1728
1302

1616
1612
1586
1422

10.0
11.0
10.5
9.0

101
102
103
104
105
106
107
108

Schols, André
Riemens, Meike
Pols, Arne
Bottema, Jelle
Bongers, Arend
Oxener, Aldo
Eveleens, Ed
Postma, Arjen

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

1736
1087
1390
1456
1694
1568
1712
1485

1688
1357
1653
1663
1553
1592
1588
1454

14.25
13.75
12.5
12.5
11.0
8.25
9.0
10.75

109
110
111
112
113
114
115
116

Koorevaar, Teun
Haven, Leo van der
Arts, Jan
Weitering, Jan
Singeling, Ed
Huang, Qian
Veen, Arie van
Lagendijk, Wim

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0

1750
1664
1525
1512
1469
772
1496
1565

1522
1460
1541
1526
1469
997
1467
1437

10.0
10.25
11.0
10.25
10.0
10.0
9.0
9.0

117
118
119
120

Osinga-Reiber, Marjolein
Buis, Jan
Visch, Gerald
Ayala, Leonardo

3.0
3.0
3.0
3.0

1459
1499
1585
1127

1575
1513
1399
1284

10.5
11.0
10.0
6.25

121
122
123
124

As, Cor van
Ayala, Angelo
Groenendijk, Simon
Ameling, Bob

3.0
3.0
3.0
3.0

1583
1400
870
1617

1496
1371
1095
1329

6.5
7.0
7.5
6.0

Hans van Nieuwenhuizen overhandigt Harold de bij de titel
“Vrijwilliger van het jaar" behorende oorkonde.

125
126
127
128

Bakker, John
Vroegindeweij, Martijn
Petiet, Koos
Griffioen, Hans

3.0
3.0
3.0
3.0

1591
1073
1100
1154

1348
1280
1280
1272

5.0
7.5
4.5
5.0

Facebook pagina voor en door onze schaakjeugd

129
130
131
132

Janse, Sebastiaan
Michel, Joop
Scheel, Ab
Schraa, Ger

2.5
2.5
2.0
2.0

1099
1484
1517
1360

1283
1319
1307
1382

8.25
6.0
6.0
6.0

133
134
135
136
137
138
139
140

Kerkmeester, Cedric
Oskam, Jos
Heukels, Theo
Weerd, Peter de
Putten, Hans van der
Oosterhof, Adrie
Egbers, Valentijn
Middeldorp, Aad

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0

924
1400
1270
1327
1698
1290
1016
1403

1041
1317
1287
1284
1276
1153
999
1082

7.0
6.0
3.5
3.0
4.0
2.0
2.5
1.5

Het bestuur heeft besloten om te beginnen met dit
seizoen elk jaar een prijs toe te kennen aan de
vrijwilliger van het jaar.
Voor aanvang van de HHC op 28 januari maakte de
voorzitter bekend dat het besluit om een prijs toe te
kennen aanmerkelijk eenvoudiger was dan te bepalen
wie de prijs in ontvangst zou mogen nemen. Krimpen
kent gelukkig veel vrijwilligers die veel tijd en energie
steken in hun taak binnen de vereniging maar toch kan
er maar één vrijwilliger van het jaar zijn. Op de groslijst
kwamen dan ook meerdere ongeveer gelijkwaardige
kandidaten voor en na enig wikken en wegen is besloten
om Harold van Dijk vanwege zijn inzet in de training en
begeleding van de jeugd tot eerste vrijwilliger van het
jaar te benoemen

Enige tijd geleden hebben we een facebook pagina
gelanceerd speciaal voor onze schakende jeugd. Er is
veel op deze pagina te vinden, zoals schaaknieuws,
uitslagen,
foto's
van
belangrijke
momenten,
schaakfilmpjes en nog veel meer.
Facebook is interactief, niet alleen schaaktrainers en
jeugdleiding zorgen voor interessante items, nog
belangrijker, ook onze jeugd heeft op deze facebook
pagina een eigen inbreng. Door de open structuur kan
iedereen zijn of haar zegje doen over het schaken
binnen onze vereniging.
Hierbij nodig ik iedereen uit om onze pagina eens met
een bezoekje te vereren. Ga naar Facebook en zoek op
"Jeugdschaken Krimpen", "like" de pagina en doe mee!
Rob Doolaard, Jeugdleider
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Ook In het seizoen 2011/2012 is de 50% duidelijk
aanwezig; beiden halen 4½ punt uit 9 partijen.
50% betekent handhaving dus wat beide 250+-ers
betreft kan Krimpen zich illusies noch zorgen besparen.

Marcel Glissenaar KNSB partijenkampioenl
In Op Goed Geluk nr. 207 van april 2010 stond deze kop
boven een artikel dat begon met de tekst "In 1979
speelde Krimpen 1 de eerste KNSB wedstrijd...." Alle
spelers die vanaf dit debuut hebben bijgedragen aan de
resultaten van Krimpen 1 waren gerangschikt op aantal
gespeelde KNSB partijen waarbij Marcel Glissenaar met
248 partijen de lijst aanvoerde.
In september werd Rob van Keulen gehuldigd vanwege
zijn 250e KNSB partij in Krimpen 1. Dat Marcel deze
grens al eerder bereikte is iets waar destijds geen
aandacht is besteed maar onder het motto "Beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald" willen we dit
verzuim alsnog goedmaken.
Marcel werd lid in februari 1974 en zorgde samen met
een aantal andere getalenteerde jeugdspelers er al snel
voor dat Krimpen in de jeugdschaakwereld ontzag
inboezemde. Marcel speelde dus in 1979 zijn eerste
KNSB wedstrijd in Krimpen 1 maar had al eerder en met
succes op landelijk niveau zijn sporen verdiend. Hij
maakte in 1977 deel uit van het jeugdteam dat in de
strijd om het Nederlands kampioenschap t/m 19 jaar als
tweede eindigde. Dit mooie resultaat werd in het
volgende jaar overtroffen met het behalen van de
kampioenstitel. Ook op een lager niveau liet Marcel van
zich spreken door het seizoen 1978/79 met 11½ punt uit
15 partijen af te sluiten als clubkampioen van Krimpen.
Hij zou deze titel nog drie keer op zijn naam schrijven.

De voorzitter overhandigt de KNSB partijenkampioen voor
aanvang van zijn 268e KNSB partij de oorkonde.
Foto: Dick van Buuren

Julian van Cappellen
Het bestuur en alle schaakvrienden wensen Julian van
Cappellen en zijn ouders veel geluk!

Marcel had dus het volste recht om op 13 septemer
1979 in de eerste KNSB wedstrijd van Krimpen op bord 1
uit te komen. In deze uitwedstrijd tegen WLC uit
Eindhoven liet Gerard Welling, enkele malen winnaar
van ons IJsseltoernooi, zelfs geen half puntje voor hem
over. Als team kon Krimpen tevreden zijn over de entree
in de KNSB wereld, er werd met 2½-7½ van WLC
gewonnen. Peter Glissenaar en Dick Brus, de twee
spelers die nu ook nog lid zijn van Krimpen, zorgden
beiden voor een winstpartij. In de KNSB competitie
kwamen toen nog tientallen uit en er was nog geen
derde
klasse.
Het duurde tot 2010 voor Marcel op 20 november in en
tegen Souburg de 250e wedstrijd voor Krimpen 1
voltooide. Nu aan het tweede bord maar met hetzelfde
resultaat als in zijn debuut. Souburg won deze wedsrijd
met 5½-2½
Er zijn opvallende parallellen tussen de twee 250-ers.
Marcel en Rob hebben beiden na 249 wedstrijden met
124½ punt een resultaat van exact 50% en zien dit
mooie gemiddelde door een verliespartij verdwijnen.
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Ten eerste. Er dreigt een nieuw artikel te komen als
volgt (nog geen Nederlandse vertaling bekend) : A player
shall have the right to request from the arbiter an
explanation of particular points in the laws of chess.
Nu dacht ik eigenlijk dat iedere schaakspeler geacht
wordt de regels te kennen. Hoe moeten we dit artikel
gaan interpreteren?
Stel, u bent arbiter en een speler vraagt u aan het bord
te komen. U snelt toe en wordt gevraagd of er
gerokeerd mag worden nu zijn toren aangevallen staat.
In mijn optiek zou de arbiter hem onder de nieuwe regel
erop moeten wijzen dat de schaakregels het rokeren bij
aangevallen toren niet verbieden en het dus wat dat
betreft toegestaan is. Let wel, er moet uitgelegd
worden. (to explain = verklaren, uitleggen)
Dit lijkt mij dan een kwestie van helpen te worden. De
speler weet nu dat hij kan rokeren en doet dat zonder
het risico van een onreglementaire zet te lopen.

Reglementskwesties
Bijna alle toernooi-, competitie- en wedstrijdreglementen verwijzen naar het FIDE reglement als
grondslag voor hun regelgeving.
Er staat dan zoiets als : van toepassing is het FIDE
reglement in zoverre hier niet anders is bepaald.
Gemakkelijk, want dan behoeven organisatoren niet zelf
het hele schaak ABC in het eigen reglement op te
nemen.
Bij dit alles schuilt er een addertje onder het gras. Om de
vier jaar kan de FIDE haar reglementen wijzigen en doet
dat ook trouw. Dat een reglement van een wereldbond
regelmatig aan de eisen van de tijd wordt aangepast of
zwakke punten worden aangescherpt is prima, maar er
zijn ook gevallen waar het naar mijn mening te ver is
gegaan. De vraag is dan maar of de organisatoren van
evenementen die hun reglement afleiden van het FIDE
reglement tijdig met eigen regels komen die de
gewraakte FIDE regels buiten werking stellen.
Een mooi voorbeeld is de kwestie van het niet meer
mogen slaan van de koning bij het snelschaak. Wat kon
er nu in vredesnaam op tegen zijn dat na het niet
opheffen van het schaak de partij geclaimd werd door
het slaan van de koning? De winst claimen door de
koning met een triomfantelijk gebaar van het bord te
plukken, voor menig snelschaker het hoogtepunt van
het toernooi. Dat plezier is ze ontnomen met als gevolg
vele jaren van problemen, onduidelijkheden en
frustraties. Als reactie kwamen in die eerste jaren veel
organisatoren van snelschaaktoernooien met eigen
regeltjes op de proppen. Inmiddels is wat dat betreft de
rust in de schaakwereld wel min of meer teruggekeerd
en leren de nieuwe generaties schakers dat de koning
echt nooit geslagen mag worden.
Sommige wijzigingen halen de algemene bekendheid
daarentegen nooit. Wie staat er bij voorbeeld wel eens
stil bij art. 8.7 FIDE reglement?
“ Aan het eind van de partij dienen beide spelers beide
notatieformulieren te ondertekenen, waarbij de uitslag
van de partij wordt aangegeven. Zelfs als deze incorrect
is, blijft de uitslag gehandhaafd tenzij de arbiter anders
beslist.”
Wel eens iemand deze regel zien praktiseren in een
externe competitie of gewoon op de club? Toch ken ik
geen reglement wat deze FIDE regel buiten werking
stelt.

Het tweede punt wat ik eruit wil lichten zou ik echt
breaking news voor arbiters willen noemen.
Het betreft een uitbreiding van het roemruchte artikel
10.2 (in gewone spreektaal iemand tijdens zijn laatste
twee minuten van het versneld beëindigen door de vlag
jagen bij gebreke van een poging de partij “gewoon” te
willen winnen of het ontbreken van de mogelijkheid de
partij “gewoon” te winnen.) Ik heb dit artikel altijd
beschouwd als een nachtmerrie voor de arbiter. Onder
de titel “Zo lossen grootmeesters dat op” heb ik er al
eens over geschreven in clubblad 206 van februari 2010.
Bovenop de mogelijkheden die de arbiter nu heeft
(afwijzen, toekennen of de beslissing uitstellen) komt er
één bij, namelijk de partij voortzetten met toegevoegde
tijd per zet voor beide spelers. Verbijsterend! Tijdens de
wedstrijd de regels veranderen, echt ongelofelijk. Het
legt bovendien een extra druk op de arbiter. Deze moet
naar mijn mening in voorkomend geval wel heel goede
redenen hebben om niet voor deze optie te kiezen.
Want zo behoort een schaakpartij gespeeld te worden!
De regels voor versneld beëindigen zie ik namelijk als
niet meer dan een lapmiddel ter “oplossing” van een in
wezen onoplosbaar probleem in de tijd dat er nog geen
electronische klokken bestonden.
Daarom moet artikel 10.2 eenvoudig zo gaan luiden :
“Iedere speler die minder dan twee minuten over heeft
op zijn klok kan verlangen dat de partij wordt voortgezet
met een toevoeging van 5 seconden per zet." Die 5
seconden moeten genoeg zijn voor een normaal einde
zonder in problemen te geraken met de totale duur van
de partij.

Hoeveel doller kan het nog worden?
Binnenkort zit er weer een aantal wijzigingen aan te
komen. Een tweetal springt er voor mijn gevoel uit.

Theo Heukels
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Dirk Hoogland, een man die je zo terug wilt slepen naar
Krimpen.Zo nu en dan zag ik de twee Hooglanders
samenscholen. Rob junior en Dirk senior, Hooglanders
van het zuivere soort, beide heftig geïnteresseerd in het
verloop en vervolg van hun partijen.

Schaken in een meubelzaak
Vriendelijk, jeugdig en vooral een fris ogende jongedame
verwelkomde de schaakgasten en dirigeerde ons de trap
op richting restaurant. Dat was nog eens een
binnenkomer op zaterdag 17 november bij Meubelzaak
Zuiderster.
In het restaurant word ik aangesproken door de
eigenaar van de Zuiderster. Ha, de vader van Corinne, zo
verwelkomde de man mij, speel je mee?
Corinne is mijn dochter en ja, natuurlijk speel ik mee.

Zoals gezegd, foto’s maken wilde ik wel uitvoeren en
even later naderde ik het bord van Hoogland senior. Kijk
jij maar eens goed naar deze stelling hoorde ik Dirk
mompelen. Gedurende de afgelopen 2½ uur was Dirk
driftig met zijn notitieboekje bezig geweest. Nu lag het
geschrift gesloten, alsof de partij over en uit was.
Nogmaals, kijk jij maar eens goed. Maak een foto van de
stelling en toen, toen zag ook ik het. Timman wordt mat
gezet. Niets meer aan te doen. Over en uit.

Een simultaan partij spelen tegen Jan Timman,
georganiseerd door de Rotaryclub Capelle aan den IJssel,
is natuurlijk niet iets van wekelijks gebeuren.
Ik speurde het restaurant af en jawel hoor, daar was
Arjen Postma in gesprek met Jan Timman. Ook niet
verkeerd.
Even later komt een man naar me toe en vraagt of er
vrouwen meespelen. Op het gevaar af een strekking van
vergelijkbaarheid te krijgen met Jan Hein Donner
antwoordde ik vriendelijk hiervan niet op de hoogte te
zijn. Nou, vervolgde de man, “ik hoop van niet, ik heb
liever schaakboeken, die zeuren tenminste niet”.
Daar stevent een dame op mij af. Vriendelijk, beleefd en
voorkomend. Mijn naam is Linda, zo stelde zij zich voor,
de krant beloofde ons een fotograaf, echter hij is niet
hier. Wilt u zijn plaats innemen?
U begrijpt dat weigeren niet in mij opkwam en ik
beloofde Linda mijn fotokwaliteiten nauwgezet aan te
wenden. Dit alles op een vroege zaterdagmorgen. Het
beloofde wat te worden.

Een drietal spelers uit Krimpen 5 speelden een
oefenpartij, voorafgaand aan de wedstrijd van 26
november a.s. tegen De Zwarte Pion in Sommelsdijk.
Maar, het moge duidelijk zijn, hier was het kommer en
kwel.
Postma was niet uit het veld geslagen met twee pionnen
minder. Ik verkoop mijn huid zo duur mogelijk.
Zwoegend als op een inferieure fiets met stalen frame,
verouderde derailleur en met plakband bijeengehouden
zadel, zou vriend Postma bij het meekijkend schaakvolk
medelijden of lachlust kunnen opwekken, maar Postma
ziet dit heel anders en ik ook. “Ik zie deze man als een
symbool van de vitaliteit, de enorme kracht van de RSB”.
Maar, wel een nul als resultaat.
Henk Stam speelde verder in een verloren stelling en
meende hiervan te kunnen leren. Dat volstaat en is in
hogere zin goed streven.

Schaken heet een sport te zijn, en dat zal komen omdat
spelers beter kunnen worden door oefening. Bovendien
wordt een ontmoeting tussen twee spelers een
wedstrijd genoemd. En wie maar vaak genoeg van zulke
wedstrijden wint, doet vanzelf mee om een
kampioenschap. Aan schaken kleeft iets tijdloos.
Weliswaar zal waarschijnlijk niemand van de aanwezige
schakers van SV Krimpen aan den IJssel nu nog flink
studeren op recente partijen, zelfs niet uit de twintigste
eeuw, laat staan partijen uit vorige eeuwen; maar wie
dit zou willen, kan dit. Maar dit ter zijde.
Ter zake, kort en bondig.
We gaan verder met bijvoorbeeld de partij van oud
Krimpenaar Dirk Hoogland. Met de punt van een beitel
werd de stelling van Dirk ten goede gekeerd. Zijn zetten
werden ernstig gevolgd door de heer Timman, maar met
net niet voldoende concentratie. Hoogland senior
speelde verder met ogen die fonkelde als het lemmet
van een zwaard.
Daarom is de man tegenwoordig brildragend en een
volle kruin grijs haar kleurt dit sympathieke hoofd.
OP GOED GELUK Nr.215

Jan Timman – Dick van Buuren 1 - 0

Dick van Buuren viel bijkans van zijn graatje na drie uur
schaken. Hongerklop, welk aangevuld met een slechte
stelling. Genoeg is genoeg. Henk Verver strooide nog
met wat zout, hij merkte op dat de stelling van Jan
Timman zijn voorkeur genoot. Ook een nul.
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Belangrijk is wel dat over de verliespartijen van de K5
spelers geen Kamervragen gesteld worden.
Met Eduard Hoogenboom verging het zoals bij het
drietal van K5. Ook een nul.
Als laatste Nico van Walsum. De man hoor je nooit
klagen, de man die niet alleen kilometer na kilometer
verslindt op de 64 velden, maar ook in de
Krimpenerwaard.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Bericht uit Spanje
In "Op Goed Geluk" is gevraagd om ook eens een
bijdrage aan de website en OGG te leveren die afwijkt
van de gebruikelijke tekst en foto's rond De Tuyter en de
SV Krimpen maar toch wel iets met schaken te maken
heeft.
Arjen Postma is bij Sinterklaas kind aan huis en voldeed
kort voor 5 december aan dit verzoek. Wie volgt?

Jan Timman – Nico van Walsum ½ - ½

Ja die man die eerder een punt scoorde tegen Jan
Timman, die man dreigde ook nu met winst. Timman
uiterst geconcentreerd, bood een dame offer aan, maar
Nico, ja onze eigen Nico van Walsum zag nog net een ver
gevorderde pion van Timman, die gewis en zeker
dreigde te promoveren.
De aangeboden dame werd terecht door Nico geweigerd
en hij wimpelde eenvoudig de partij af naar remise.

Arjen Postma in actie op zijn Spaanse schaakclub

Er heerst een ongedwongen sfeer. Er is geen officiële
competitie en iedereen is welkom om aan te schuiven.
Er worden ook geen notaties gemaakt noch klokken
gebruikt.

Timman sloot de simultaan af met een score van 35 uit
37 partijen. 1½ punt kwam uit zeg maar onze schoolklas.
Niet gek voor een geslaagde schaakdag, compleet met
gratis koffie, gebak en prima voedsel voor een lichte
Zuiderster achtige vergoeding.
Dick van Buuren

Symbolisch wordt € 1,- per keer aanwezigheid betaald
hetgeen zoals je ziet echt informeel in vakantietenue
plaatsvindt.
De meeste zijn Engelstalig maar er zit ook een Duitser bij
en zowaar een andere Nederlander. Verder valt er niet
zo veel over te zeggen. De locatie is een dorpshuis in een
klein stadje zo’n 15 minuten autorijden van mijn stekje
af.
De betreffende partij wist ik overigens wel winnend af te
sluiten. Sterkte ligt geschat zo tussen 1300 en 1800 van
de meesten.
Ik kan me daar redelijk handhaven.
Arjen Postma
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“Op Goed Geluk”
Voor de jeugd

Eindstand najaarscompetitie

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

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

Groene Hart Jeugdcup 2e dag 26 oktober
Het team van de Groene Hartcompetitie heeft
vrijdagavond gespeeld in poule 2A.Omdat Meike
Riemens en Niels Groeneveld verhinderd waren gingen
Harm Brandwijk en Tom de Bruijne mee. Het team zat in
de poule bij 3-Torens 1, Spijkenisse 2 en Sliedrecht 1.
We werden mooi tweede in de poule (achter de
kampioen van het afgelopen seizoen: Sliedrecht 1).
De uitslagen van het Krimpense team konden steeds
genoteerd worden met een 3 en een 1: 2x in ons
voordeel en 1x in ons nadeel

pnt
prt perc
28,5
33 86%
37,5
46 82%
37,5
46 82%
30,5
44 69%
24,0
35 69%
4,0
6 67%
26,0
41 63%
18,5
35 53%
32,5
65 50%
31,5
63 50%
27,0
54 50%
23,5
49 48%
22,0
46 48%
22,0
51 43%
15,5
38 41%
11,0
27 41%
20,0
53 38%
3,0
9 33%
17,0
54 31%
6,0
28 21%
0,5
31
2%

Groene Hart Jeugdcup 2e dag 26 oktober
Rnd 1 Krimpen 1
- 3-Torens 1
Rnd 2 Sliedrecht 1
- Krimpen 1
Rnd 3 Krimpen 1
- Spijkenisse 2

3-1
3-1
3-1

De Groene Hart Jeugdcup poule 2A: Teamklassement
Nr Team
Rating Bordp Matchp WstP
1 Sliedrecht 1
1506 10.0 6
14.0
2 Krimpen 1
1007 7.0
4
17.0
3 Spijkenisse 2
0814 5.0
2
19.0
4 3-Torens 1
0870 2.0
0
22.0

Krimpen gaat in de Groene Hart Cup naar poule 1
Vrijdagavond 1 februari vertrok het Krimpense Groene
Hart team met meneer Riemens naar Papendrecht om
weer drie wedstrijden te spelen in de Groene Hart Jeugd
Cup competitie. Het team Krimpen 1 bestond deze
avond uit Arne Pols, Wiggert Pols, Meike Riemens en
Tom de Bruijne (de laatste als vervanger van Niels
Groeneveld).
Ze zaten in poule 2a samen met De Pionier 1, De IJssel 1
en Klim-op 3. De eerstgenoemden wisten ze met 4-0 te
verslaan. Tegen de Klim-op 3 speelden ze 2-2. Omdat de
Klim-op 3 echter minder bordpunten had, eindigde
Krimpen 1 toch op de eerste plaats en mag het team het
de volgende keer in poule 1 proberen. Dat zal erg
moeilijk worden, want uit poule 1 zijn altijd twee teams
die degraderen. Maar natuurlijk wel een leuke uitdaging!

De bekerwinnaars v.l.n.r.
boven Harm(A2), Lara(B1), Jesse(B2), Christian(B3)
onder: Ramin(B3), Arne(jeugdkampioen), Wiggert (A3), Marriët(B3)

Marianne Pols
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Pathena Jeugdschaak Invitatie toernooi

KNSB Jeugdclubkampioenschappen D dag twee

Het persbericht van dit toernooi opent met de volgende
alinea:
"Op 21 april was de aftrap in de eerste van 8
zaterdagmiddagen van het Pathena toernooi in hartje
Rotterdam. 12 R.S.B. jeugdtalenten uit de C, D en E
categorie spelen in 16 ronden tegen elkaar. Niet alleen
voor de eindoverwinning, maar juist om met elkaar nog
beter te worden. Per zaterdagmiddag worden 2 ronden
gespeeld met een speeltempo van 1 uur en 5 seconden
per zet per persoon per partij. Al in de voorbereiding van
het toernooi, werd van diverse kanten zeer positief
gereageerd op dit initiatief en op de eerste speeldag
bleek het ook een schot in de roos. In Medisch Centrum
Blakeburg aan de Blaak is een mooie locatie gevonden
die dit jaar het toernooi zal herbergen."
Arne Pols behoort tot de 12 uitgenodigde jeugdtalenten
en hij heeft al zijn schaakkennis nodig gehad omdat zijn
elf tegenstanders allen een hogere rating hebben. Onder
het motto "De eerste klap is een daalder waard" was hij
in de eerste ronde de eerste die het volle punt
binnenhaalde. Gegeven de krachtsverhoudingen moest
hij daarna wat veren laten. De elfde en laatste ronde van
de finalerondes leverde Arne opnieuw een punt op
waardoor hij met 4½ punt op nr 8. eindigde. Een mooie
prestatie om met de laagste rating toch 4 deelnemers in
de eindrangschikking voor te blijven.

We moesten er lang op wachten, maar zaterdag 10
november was het eindelijk zover. Op naar Amersfoort!
De reis verliep voorspoedig en om half elf stapten we de
speelzaal binnen. Onze tegenstanders uit Sneek met
heel wat meer kilometers achter de kiezen waren er ook
al. Een kwartiertje later konden we dan ook lekker
relaxed aan de eerste ronde beginnen. Het zou onze
beste ronde worden tot nu toe. Op alle borden was
sprake van groot materiaalverlies maar bij Wiggert, Tom
en Jesse was dat in ons voordeel. Alle drie hadden een
licht stuk weten buit te maken en wisten dat voordeel
netjes in winst om te zetten.
Maar hoe anders liep het bij Arne. Hier was het zijn
tegenstander die een stuk was voorgekomen en met een
loper en pion achterstand leek het voor Arne een
kansloze missie te worden. Maar zie, met subtiele
torenmanoeuvres
en
koningszetten
inclusief
matdreigingen wist Arne een paar pionnen tot ruil te
dwingen en een enkele andere te veroveren.
Een steuntje in de rug kreeg hij toen alle pionnen van
het bord waren en het toren + loper tegen toren was
geworden wat op zich al moeilijk te winnen is maar toen
Arne binnen enkele zetten ook nog knap torenruil wist af
te dwingen bleef z’n tegenstander enigszins beteuterd
zitten met kale loper en dus remise. Een mooie beloning
voor Arne’s stugge en inventieve verdedigen.

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi
Arne Pols rating 1130
Naam en rating tegenstander w/z Pnt Cum Nr
1 Liam Vrolijk
1322
z
1
1
2 Vincent Martens
1171
w
0
1
7
3 Ricky Schaap
1390
w
1
2
5
4 Bart Dubbeldam
1301
z
0
2
6
5 Marijn den Hartog
1516
w
0
2
7
6 Lola den Dunnen
1353
w
0
2
9
7 Wang Yang
1595
z
0
2 11
8 Jorik Klein
1352
w 0.5 2.5 12
9 Kevin Nguyen
1549
z
0
2,5 12
10 Adrian Mensing
1499
z
1
3,5 11
11 Andrew Mensing
1593
w
1
4.5 8
Finalepoule B
1 Vincent Martens
1171
w
0
0
2 Bart Dubbeldam
1301
x
0
0
6
3 Jorik Klein
1352
w 0.5 0.5 6
4 Lola den Dunnen
1353
w 0.5
1
5
5 Liam Vrolijk
1322
x
1
2
4

De tegenstander in de volgende ronde met de
intrigerende naam MSV-VSM kwam ook al van heel ver,
namelijk Maastricht. Aan bord 1 ging Arne nu tamelijk
hard onderuit tegen Max Warmerdam die we een paar
weken geleden met overmacht Nederlands kampioen
snelschaken D hadden zien worden. Ook Tom kon het nu
niet bolwerken terwijl Jesse bezig was met een wel erg
curieuze partij tegen Ilse Geene, een bekende
schakersnaam. Na 12 zetten stonden alle stukken die ze
nog had op de onderste rij terwijl Jesse toch aardig
ontwikkeld was maar daarbij wel wat kleinhout achter
was gekomen. Maar in plaats van krachtig door te
drukken werd het een schuifpartij op zoek naar een
mooi mat wat er maar steeds niet kwam. Helaas werd
daarbij de dame weggegeven wat meteen het einde van
de partij inluidde. Jammer.
De laatste uitslag die binnenkwam was de remise van
Wiggert in een partij die van begin tot eind in evenwicht
was gebleven. Helaas dus maar een half bordpuntje uit
deze ronde.
Vol spanning wachtten we daarna op de indeling van de
laatste ontmoeting van de dag maar dat werd toch een
soort anti-climax toen we hoorden dat we vrij waren.
Alle punten gratis dus, maar liever hadden we erom
gespeeld. Het blijft jammer dat zo’n mooi toernooi met
een oneven aantal teams te maken heeft.

De strijd in de finalepoule B begon minder goed met
twee nullen op, daarna volgden twee remises en onder
het motto "Eind goed al goed" besloot hij het toernooi
met een winstpunt. Dat leverde hem de vierde plaats op
In de eindrangschikking.
OP GOED GELUK Nr.215
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Het zag er erg remiseachtig uit maar een vredesaanbod
wees hij resoluut van de hand. Tot tweemaal toe zelfs,
dacht ik. En terecht, want de partij kantelde de voor ons
goede kant op en een gelukkige Arne kon zo zijn score
en rating weer wat verder opkrikken.
Dit was het landelijk jeugdclub-kampioenschap Dcategorie 2012 waaraan we met veel plezier en met
wisselend succes deelgenomen hebben en waarin een
17e plaats van de 25 deelnemende teams werd behaald.
Theo Heukels
NCK Jeugd 2012 Amersfoort. 3 speeldagen.
Prt Pnt Brd Rtg TPR
1. Arne Pols
8 3
1,0 1255 1308
2. Wiggert Pols
7 4½ 2,0 1090 1150
3. Jesse Riemens
5 3
3,8 831 983
4. Tom de Bruijne
8 3½ 2,9 704 1013
5. Rens Bosschaart
4 ½ 4,0
615
6. Vrije ronde
4 4

KNSB Jeugdclubkampioenschappen D dag drie
De landelijke jeugdclubcompetitie van 2012 zit erop.
Even was er twijfel of de geplande slotdag vanwege de
weersomstandigheden wel door zou gaan maar het viel
uiteindelijk allemaal erg mee. In een vriendelijk
winterzonnetje reden we probleemloos naar
Amersfoort.
Om half twaalf begon de laatste serie van drie ronden.
De eerste was tegen Promotie D1 uit Zoetermeer. Na 5
minuten en 11 zetten konden de stukken bij Wiggert
terug in de beginstand wegens mat. Van de
tegenstander, gelukkig. Het eerste bordpunt was
daarmee binnen. Een kwartiertje later volgde Arne die
met een loper de dame had weten te vangen. We
konden toen al niet meer verliezen, maar de vraag was
of er nog meer in zat want inmiddels streed Tom voor
een verloren zaak en was bij Rens nog van alles mogelijk.
Maar nadat Tom inderdaad verloren had was het
ondertussen duidelijk dat Rens minimaal remise ging
halen en dat werd het ook.

Er namen 25 clubteams deel aan dit kampioenschap
waarvan 3 RSB-teams
Team
Nr Matchp. Bordp.
Klim-Op
3
15
23½
Spijkenisse
14
9
16½
Krimpen
17
8
18½

De tweede ronde waren we gekoppeld aan Moira
Domtoren 2. Nu moesten Arne en Wiggert echt aan de
bak. Arne vocht een zware strijd uit met Oele Dijkhuis
die in remise eindigde. Wiggert had een bijzondere partij
die eindigde met twee kale koningen, ook remise dus.
Maar voor het zover was: oei. Drie verspreid over het
bord staande pionnen van Wiggert probeerden het te
winnen van een paard. Jammer genoeg, maar tot grote
opluchting van de tegenstander, kwam Wiggert hiervoor
juist één tempo tekort. Tom moest tot het uiterste gaan
om zich na stukverlies terug in de partij te vechten. Het
stuk werd teruggewonnen en een remiseaanbod
afgeslagen. Toen stond er na afruil van de laatste
stukken een pionneneindspel op het bord wat door Tom
heel rustig en knap werd uitgespeeld. Rens kon zijn
stelling na kwaliteitsverlies niet meer houden en zo
eindigde deze ontmoeting in 2-2.
Voor de derde en laatste ronde moesten we aantreden
tegen Almelo D1. De vermoeidheid had intussen flink
toegeslagen, zo bleek al spoedig. Bij Wiggert ging het al
snel mis en daarna van kwaad naar erger. Ook bij Rens
was de scherpte er niet meer zo. De tegenstander kwam
hier wel erg gemakkelijk aan een gevaarlijke vrijpion en
die kreeg daarop niet de aandacht die nodig was om
hem in toom te houden. Maar met Tom en Arne ging het
beter. Tom haalde weer eens een kunststukje uit door
een mindere stelling om te buigen naar een remise
staand pionneneindspel wat de puntdeling ook
opleverde. Ja, Tom is hard op weg onze specialist in
eindspelen te worden. Toen daarmee vaststond dat we
deze ontmoeting gingen verliezen had Arne geheel de
vrije hand in het eventueel aanbieden of accepteren van
remise.
OP GOED GELUK Nr.215

ONJK rapid 2012 17 november Eindhoven
Wachten op het keerpunt
Onze zes jeugdspelers die voor “ Eindhoven” hadden
ingeschreven vielen eigenlijk in twee groepen uiteen : de
oudere jeugd (Floris, Lars en Meike) en de wat jongere
lichting (Arne, Harm en Wiggert). Voor de reis naar de
Lichtstad had de oudere garde plaats genomen in de
grote auto van Rob en de jongere garde in mijn Alto van
iets bescheidener afmetingen. Een ander verschil tussen
die auto’s is dat de mijne niet met moderne
navigatieapparatuur is uitgerust. Dat vereist af en toe
wat meer voorbereiding voor een reis en onderweg op
het juiste moment even extra opletten.
Het schaakspektakel begon precies op tijd en de eerste
uren vlogen zoals gebruikelijk om. Toen we na de vierde
ronde de balans opmaakten bleken Meike en Floris
allebei nog over slechts één punt te beschikken, maar
dan wel dankzij de bye verkregen. Nu heeft zo’n bye
soms de nare bijwerking dat je de volgende ronde
dankzij je gratis punt eigenlijk een beetje te hoog wordt
ingedeeld. Toch spraken we het streven af dat de
volgende ronde het keerpunt zou worden.
Floris lukte het zich eraan te houden want die scoorde
nu de eerste van een serie van drie maar jammer
genoeg moest Meike tot de zevende ronde op het eerste
zelf verdiende punt wachten.
40
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Maar dat die opgehaald werd tegen Monica Reichard die
ze bij het snelschaken in Bunschoten nog ruim voor had
moeten laten gaan geeft toch wel extra voldoening. In
de wetenschap dat er in andere partijen ook nog een
paar goede stellingen door onnodige foutjes werden
weggegeven kan het dus niet anders dan volgend jaar
beter gaan.
Met de jonge garde hoefden Rob en ik geen keerpunt af
te spreken want die omkering had al lang voor het
toernooi plaatsgevonden.
Ik was de laatste afslag naar Eindhoven voorbijgereden
en moest toen een aardig eind richting Nijmegen
doorrijden aleer er gekeerd kon worden. Een telefoontje
naar Rob om ons alvast maar aan te melden was
voldoende om alles toch ruim op tijd voor elkaar te
hebben.
Eén van de aardige momenten van de dag kwam met
ronde 5 toen Wiggert aan het livebord mocht tegen Tyro
Bekedam, een partij die Tyro met sterk spel won. Dat
was dus wel aan bord 1, maar tot een serieuze gooi naar
een topeindklassering kwam het echter daarna niet
meer. Voor niemand van ons trouwens. Desalniettemin
was het weer een gezellige dag waar ook weer de
nodige schaakervaring op nationaal niveau is opgedaan.

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
De eindstand ONJK rapid 2012,
Groep Dlnmrs
Punten Nr Rating TPR
1995/96 23 Floris Doolaard
4½ 13 1487 1559
Lars Rook
4½ 15 1043 1291
1997/98 33 Meike Riemens
2 33 1136 1136
2000
31 Arne Pols
5½ 10 1390 1244
Harm Brandwijk 4 19 1140 1140
2001
30 Wiggert Pols
5½ 8 1321 1277

Sinterklaastoernooi 2012
Het Sinterklaastoernooi was, zoals elk jaar, weer een
daverend succes.
Maar liefst 30 kinderen, leden van onze vereniging of uit
de wijde omtrek van Krimpen aan den IJssel, streden om
één van de vele mooie prijzen uitgestald op een lange
tafel. Het kostte onze jonge schakers enkele
zweetdruppels, maar uiteindelijk gingen Arne en
Wiggert Pols er met de allermooiste prijs vandoor, een
echte schaakcomputer!
Als de Sint volgend jaar weer mooie prijzen aflevert, zal
het Sinterklaasschaaktoernooi weer van de partij zijn
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

Op een foto van Rob zie je een kantel-schaaktafel in
bedrijf. Je speelt er een soort van semi-blindschaak mee.
Ik vond het zo’n geinig ding dat ik maar meteen een
exemplaar besteld heb. Ik heb geen idee wanneer ik die
in bezit krijg maar zodra het zover is breng ik hem wel
een keertje mee naar de clubavond.
Theo Heukels
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Naam
Wiggert Pols
Arne Pols
Harm Brandwijk
Lara de Bruijne
Niels Groeneveld
Jesse Riemens
Rens Bosschaart
Tom de Bruijne
Christian Spek
Paulien de Groot
Ramin Nieuwenhuis
Marriët Pols
Niels Verkade
Maurits Bregman
Bart Ligthart
Othniël de Jong
Jonathan Zandee
Arne Heico
Arend van Dijke
Lennart Pols
Tjeerd Bergehoef
Dirk de Waard
Martijn Hummel
Jacco Bloemendaal
Stevin Bos
Mark de Waard
Niels de Groot
Bart van Dorp
Jan Kruisinga
Aron Opschoor

Prt
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

R
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

V
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

Score
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0

SBgr
12,75
12,75
13,00
12,00
10,00
9,50
7,50
6,00
6,50
5,50
6,00
4,50
5,75
4,25
3,75
3,25
3,25
2,25
4,00
4,50
2,00
2,50
3,00
2,25
1,25
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
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33e Klim-Op jeugdschaaktoernooi

Open Capels Jeugd Kampioenschap

Nooit eerder was de groep t/m 12 jaar in mijn beleving
zo sterk bezet als dit jaar. Een groot deel van de RSB
jeugdtop in deze categorie, “aangevuld” met kopstukken
van buiten zoals Utrechter Joris Kokje en Leidenaar
Lucas van Harten was present. En met Arne en Wiggert
Pols leverde onze vereniging daaraan ook een flinke
bijdrage. Spanning tot en met de zevende en laatste
ronde was tevoren gegarandeerd!

Meer nog eigenlijk dan het Klim-Op jeugdtoernooi van
net vóór de Kerst vind ik het OCJK van net na de Kerst
een vrolijke en gezellige dag voor zowel spelers en
spelertjes als voor de ouders en begeleiders onder
elkaar. Terwijl de schakers en schakertjes (de jongste
deelneemster was 4 jaar hoorde ik) hun ronden in de
diverse ruimten van buurthuis De Wel afwerkten
wachtten de meeste begeleiders gezellig samen in de
sfeervolle barruimte het nieuws af wat de kinderen die
hun partij beëindigd hadden hun kwamen brengen. Toch
jammer dat ook dit gebouw er binnenkort aan zal
moeten geloven. Hoewel, wat is binnenkort vandaag de
dag? De sloop is al een paar keer uitgesteld dus wie
weet kunnen we er nog een paar maal naar terug.

Arne en Wiggert hadden goed begrepen dat er niet
teveel punten gemorst konden worden om bovenin mee
te blijven draaien. Beiden hadden met 3 uit 3 dan ook
een voorbeeldige start. Maar toen begon het
indelingsprogramma natuurlijk kanshebbers tegen
elkaar in te delen en prompt kwamen ze tegenover
elkaar te zitten. Van grote remisebereidheid, zoals
eerder op toernooien gezien, was ditmaal geen sprake
en na een spannende partij was het Arne die in een
toreneindspel aan het langste eind trok.
Daarna moest Joost Jan Pannebakker eraan geloven .
Ondertussen was Arne als drager van de gele trui op het
eerste bord terecht gekomen zodat wij zijn partij op een
groot scherm in de zaal konden volgen. De eerste
borden van groepen t/m 12 en t/m 10 jaar waren
namelijk liveborden. Schitterend mooi!
Voor de 6e ronde schoof Kevin Nguyen aan. Die partij
ging helaas niet goed. Het verdreef Arne echter niet van
het topbord En hoe spannend zou die worden!
Tussen de eerste acht spelers slechts een halfje verschil.
Echt onvoorstelbaar. Helaas moest Arne ook nu de
koning omleggen wat zijn totaal op 5 punten fixeerde,
toch goed voor een gedeelde derde plaats. Die plaats
moest wel tussen zes spelers gedeeld worden.
En wie was de beste van die zes? Juist, onze Wiggert was
erbij en had van allemaal het hoogste aantal
weerstandspunten. Na het verlies tegen Arne in de
vierde ronde had hij de vijfde weer gewonnen en was in
de laatste en voorlaatste ronde met remises goed op de
been gebleven. Dus toch een beker mee naar huize Pols!
Behalve Arne en Wiggert deden er nog twee
Krimpenaren mee : Dirk de Jong ook in t/m 12 en
Cristian in t/m 10 jaar. Dirk scoorde 3 punten met een
TPR van 914 en dat is mooi. Cristian haalde netjes 3½
punt en dat is precies 50%. Tegen Lucas Nguyen liet hij
zich leuk van z’n slimste kant zien door in verloren
stelling een patval op te zetten waar Lucas met open
ogen inliep. Tot slot van het verslag nog een
aardigheidje. In z’n gewonnen vierde ronde
promoveerde Wiggert naar paard. Op mijn vraag naar
het waarom van deze minorpromotie antwoordde hij :
“Ach, dat was om het patgevaar geen kans te geven”.
Theo Heukels
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Jammer dat het aantal deelnemers achterbleef bij vorig
jaar. De wegblijvers hadden zeker ongelijk. Ik dacht dat
er van ons maar vier deelnemers zouden zijn maar toen
Arne, Wiggert, Marriët en Lennart Pols bij de
inschrijftafel stonden wachtte ons een aardige
verrassing want plotseling ontwaarden we Robert
Casteleijn aan het eind van de rij. Dus toch nog vijf
Krimpenaren !
Gespeeld werd er in vier groepen. Arne, Wiggert en
Robert zaten natuurlijk in groep één waar de
concurrentie opnieuw pittig was. Wang Yang was daar
vandaag alleenheerser want hij won alle zeven partijen.
Spanning was er nog bij Robert en Wiggert na hun
laatste partij terwijl Wang nog bezig was tegen Bart
Dubbeldam. Winst van Wang zou ze op een met vieren
gedeelde tweede plaats brengen. En hij stelde ze niet
teleur.
De geldprijzen voor de plaatsen twee en drie werden
dus met z’n vieren gedeeld maar wie kregen nu de
bekers voor de tweede en derde plaats? Voor dit soort
problemen heeft de schaakwereld het systeem van
weerstandspunten (WP) ontwikkeld en, als dat ook niet
helpt omdat betrokkenen er evenveel van hebben,
grijpen we naar het systeem Sonneborn-Berger(SB) .
Zo viel de tweede prijs op WP toe aan Tom de Ruiter
maar daarop kwamen Robert en Wiggert met evenveel
WP en dus moest naar de SB- punten gekeken worden.
Daarvan bleek Robert er drie meer te hebben dus
vandaag een keer geen beker voor Wiggert. En Arne?
Die kwam vandaag een halfje tekort om mee te doen in
het WP en SB festival.
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Dan even naar de D-groep gekeken waarin Marriët en
Lennart speelden. Deze groep met daarin erg veel jonge
kinderen telde elf ronden en dat is best vermoeiend.
Dat zag je vooral terug bij Lennart die een goed toernooi
– hij had 6 uit 8 – afsloot met verlies in de laatste drie
ronden en dus ook op 6 punten eindigde.
Marriët draaide lang mee in het middenveld maar wist
ook in de laatste twee partijen niet meer tot scoren te
komen wat haar eindscore op 4½ punt bracht.
Maar gelukkig was alle vermoeidheid plotseling weer
verdwenen toen het tijd voor de prijsuitreiking was
geworden en iedereen een aardigheidje van de grote
tafel mocht komen uitzoeken. Voor sommigen was die
keuze zo moeilijk dat er bijna een klok bijgezet moest
worden. Maar zover kwam het gelukkig net niet.
Theo Heukels
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RSB Jeugd doorgeefschaakkampioenen 2013. 7 ronden.
Cat. Nr Team
Spelers
Punten
17-20
De Wilde
Ricardo Klepke –
1
13
jaar
Klepke
Steven de Wilde
14-16
De
Delftse Jason van Oudheusden
1
8
jaar
Doorgevers
Roel Vos
Stefan van der Jagt 1 Nieuwerkerk 1
8
Chris Markus
t/m
Arne Pols –
13
1 Pols en Pols
12
Wiggert Pols
jaar
Jildert Denneman 2 De 3 J's
10
Joost Jan Pannebakker
De Snelle
Cedric Kerkmeester 3
9
Jongens
Sebastiaan Janse
De prestatie van de 6 deelnemende Krimpense koppels
zijn in de volgende tabel opgenomen.
Nr. geeft de plaatst in de totale eindranglijst aan.
De Krimpense koppels
Arne en Wiggert Pols
Harm Brandwijk en Jesse Riemens
Daan Offermans en Rens Bosschaart
Tom en Lara de Bruijne
Lennart en Harriët Pols
Christian Spek en Ramin Nieuwenhuis

Nr Pnt
2 13
5
8
8
8
9
7
12 6
15 5

Lennart bestudeert nog even gauw een opening

RSB Jeugd doorgeefschaak-kampioenschap 2013
Bij de geslaagde herintroductie van het RSB Jeugd
doorgeefschaakkampioenschap op 12 januari in Krimpen
a/d IJssel was de jongste categorie in aantal en resultaat
goed
vertegenwoordigd.
Opvallend resultaat is de score van deze categorie; de
drie prijswinnaars haalden meer punten binnen dan de
twee winnaars van de oudere groep en het duo Pols en
Pols miste slechts 1 punt om gelijk met de oudste
groepswinnaar te eindigen.

Harm en Jesse hebben het in de zesde ronde zwaar tegen
Arne en Wiggert

Doorgeefschaak is dubbel schaakplezier

Zelden ben ik in mijn leven zo snel van gedachten
veranderd als zaterdagmiddag in de Tuyter bij het RSB
Open Jeugdkampioenschap doorgeefschaak. Ik dacht dat
doorgeefschaak een frivoliteit was die nog weinig met
ons mooie spel te maken had. Maar een observatie van
enkele minuten was voldoende voor het inzicht dat het
De 17 koppels speelden in één grote groep die hier gaat om een spel van grote schoonheid. Geen chess
uitsluitend voor de prijsbepaling in de drie light dat ingrediënten weghaalt maar chess plus dat aan
leeftijdscategoriën werd gesplitst.
de schoonheid van ons spel enkele fascinerende
aspecten toevoegt.
OP GOED GELUK Nr.215
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Omdat niet iedereen zal weten wat doorgeefschaak is,
eerst heel kort de essentie. Je speelt het met teams van
2 personen die naast elkaar zitten, een met wit en een
met zwart. Als je een stuk slaat mag je dit doorgeven
aan je teamgenoot. Die mag als hij aan zet is een
gewone zet vervangen door het plaatsen van een
aangereikt stuk op het bord. De jeugd heeft nog de
frisheid en de speelsheid om naast het gewone schaken
ook te doorgeefschaken. Je ziet het plezier er van
afspatten terwijl het tegelijk een ernstig spel is. Wij
volwassenen kunnen hieraan een voorbeeld nemen.
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Omdat de beide 14-16 teams gelijk eindigden deelden zij
hun categorieprijs: De Delftse Doorgevers (Jason van
Oudheusden en Roel Vos) en Nieuwerkerk 1 (Stefan van
der Jagt en Chris Markus).
In de totaalstand moesten zij echter de categorie tot en
met 13 jaar voor laten gaan.
In de categorie tot en met 13 jaar waren drie prijzen.
Het Krimpense team Pols & Pols (Arne Pols en Wiggert
Pols) won de eerste prijs en werd dus tweede in de
totaalstand.

Het KNSB-reglement doorgeefschaak kent geen
leeftijdsgrens. Niets belet dus de clubs of de RSB om
hiermee aan de slag te gaan. Het speeltempo van 7
minuten per partij - het wel bekende Menno
Ploegertempo - is reglementair voorgeschreven en
draagt bij tot de zwier van het spel. Er is een ook NK
doorgeefschaak dat jaarlijks wordt gehouden.
Als erkend snelschaakhater deed ik de interessante
ontdekking dat als je naar een 7 minutenpartij kijkt de
tijd veel langer lijkt te duren dan als je zelf speelt. Dit
inzicht zal er zeker toe bijdragen mijn snelschaakhaat te
verminderen. Maar dat terzijde.

De auteur en de Krimpense winnaars
Tot slot de opmerking dat dit het tweede toernooi was
met de nieuwe digitale klokken van de RSB. Na afloop
kon ik die dus met een goed gevoel in de auto stoppen en
naar huis rijden.
Peter de Weerd

Naast de visuele schoonheid van een bord vol met
stukken werd ik het meest getroffen door de zeer
verschillende manieren waarop de spelers met geslagen
stukken omgingen. De een gaf het onmiddellijk door aan
zijn maatje. De ander hield het een tijd bij zich om van
de buit te genieten alvorens het aan zijn maatje af te
staan. Het meest extreme voorbeeld was een speler die
de buit, waaronder nota bene een dame, helemaal niet
afstond en al peinzend door de vlag ging.
Een ander leuk aspect is dat teamgenoten onder
bepaalde voorwaarden met elkaar mogen praten. Artikel
9 van het reglement doorgeefschaak stelt hiervoor de
regels. De mooiste hiervan is vind ik dat je aan je maatje
mag vragen of je je tegenstander mat mag zetten. Het
teambelang kan immers vergen dat je doorgaat met een
rooftocht alvorens de executie te voltrekken.
Daarmee kan je je maatje aan materiaal helpen om zijn
partij ook te winnen.

Geslaagd bassisscholenteamtoernooi 2013
Woensdagmiddag 16 januari was zaal 1 in De Tuyter het
toneel van een Krimpense schoolstrijd. 10 teams van elk
4 spelers schaakten 6 ronden om met meer of minder
succes de eer van hun school hoog te houden. Het
toernooi is een van de activiteiten die de stichting
SynerKri voor de Krimpense jeugd organiseert en in dit
geval voor de uitvoering samenwerkt met SV Krimpen.
De individuele sterkte van de spelers liep sterk uiteen.
De kinderen die (nog) geen lid zijn van de
schaakverenging missen duidelijk de ervaring en de
technische ondergrond om zich te kunnen meten mer de
routiniers die dit alles wel onder de knie hebben. Er
kwamen soms erg vreemde stellingen op het bord
kwamen en mat in één werd diverse keren over het
hoofd gezien. Desondanks is er met veel inzet gespeeld
waarbij zowel een plotselinge overwinning alsook een
onverwachte nederlaag voor de nodige emoties
zorgden.
Bij de opening werden naast de deelnemers ook de
begeleiders en ouders namens SynerKri verwelkomd
door Michael Groen.

Omdat RSB jeugdleider Tjerk Tinga, die dit toernooi
samen met Theo Heukels had georganiseerd, ziek was,
mocht ik de prijzen uitreiken. Alle 17 teams speelden 7
ronden Zwitsers in één groep maar er waren drie
categorieën: 17 jaar en ouder, 14 tot en met 16 jaar, 13
jaar en jonger met respectievelijk 1, 2 en 14 teams.
Het 17+ team De Wilde Klepke uit Spijkenisse (Ricardo
Klepke en Steven de Wilde) was dus al zeker van een
prijs. Maar zij waren met 13 uit 7 ook de beste van alle
teams.
OP GOED GELUK Nr.215
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Nadat
schaakjeugdleider
Rob
Doolaard
en
wedstrijdleider Henk Greevenbosch nog enige
praktische en techinsicher details hadden toegevoegd
kon de strijd beginnen.
Al snel bleek dat de regelmaat waarmee leerlingen van
de Admiraal de Ruyterschool bij de schaakvereniging
binnenstappen en trainen vruchten afwerpt. Michael
Groen kon tenslotte een beker uitreiken aan de teams 1,
2 en 3 van de Admiraal de Ruyterschool. Team 1
eindigde met de maximale scoren van 12
wedstrijdpunten, team 2 moest door verlies van team 1
met 2 punten minder genoegen nemen en team 3 bleef
met 8 punten nr. 4 nog met 2 punten voor.
Een speciale vermelding verdienen Tom en Lara de
Bruijne en Rens Bosschaart van de Admiraal de
Ruyterschool 1 die met 6 punten uit 6 partijen een 100%
score haalden.
Tenslotte bedankte Rob Doolaard niet alleen de jeugd
maar ook de ouders vooor hun aanwezigheid en
medewerking waardoor dit toernooi zeer geslaagd en
sfeervol genoemd mag worden. Als enthousiaste
jeugdleider voegde hij daaraan toe dat hij de kinderen
die nog geen lid zin van de schaakvereniging op
maandagavond tussen half zeven en half acht graag op
een niveau brengt waarmee ze zich met de besten
kunnen meten.
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Synerkri Schoolschaaktoernooi 16 januari 2013
Nr Naam
MP BP
1 Admiraal de Ruyterschool 1
12 23.5
2 Admiraal de Ruyterschool 2
10 18.5
3 Admiraal de Ruyterschool 3
8 15.5
4 Admiraal de Ruyterschool 4
6 12.0
Fontein 1
6 12.0
Rudolf Steiner
6 11.5
7 Kompas
5 9.0
8 Fontein 2
4 7.5
9 Kortland
2 5.5
10 Het Octaaf
1 5.0

RSB Persoonlijke Jeugdkampioenschappen 2013
De RSB PJK werden gehouden op de zaterdag(middagen)
19 en 26 januari en 2 februari.
Krimpen was met 9 spelers goed vertegenwoordigd en
zou een goede kans gehad hebben op een PJK titel als
Wiggert Pols zich niet op het laatste moment wegens
ziekte voor de D categorie moest afmelden. Hoewel er
nu dus nauwelijks kans was op een titel is hebben de
spelers met veel enthousiasme en inzet hun
vaardigheden op de 64 velden getoond.
Lennart Pols plaatste zich met 7 uit 7! in de G-categorie
voor de KNSB PJK. Na dit succes speelde hij een week
later mee in de E-categorie waar hij met 3 uit 7 ook een
goed resultaat boekte.
Lara de Bruijne veroverde in de E-categorie met 4 uit 7
als beste meisje ook een ticket voor de landelijke strijd.
Cat. Dlnrs Rnd
A
7
6 Floris Doolaard
Lars Rook
B
8
6 Meike Riemens
C 16 7 Arne Pols
Harm Brandwijk
E 31 7 Lara de Bruijne
Marriët Pols
Lennart Pols
F 16 7 Ramin Nieuwenhuis
G
8
7 Lennart Pols

Rob Doolaard maakte onder meer deze foto met de drie
prijswinnende teams van de Admiraal de Ruyterschool
en hun trotse captain.

TPR
1374
0648
1030
1227
1214
0857
0675
0562
0619
1446

Verslag van de eerste dag RSB PJK, 19 januari 2013
De Persoonlijke Jeugdkampioenschappen van de RSB
worden dit jaar gehouden in OSG Hugo de Groot in
Rotterdam-Zuid. Vanuit onze schaakvereniging zijn er op
deze eerst dag vijf deelnemers: Lars Rook en Floris
Doolaard doen mee in de A-categorie, Meike Riemens
doet mee in de B-categorie en Harm Brandwijk en Arne
Pols doen mee in de C-categorie.

Elk viertal krijgt voor een teamwinst 2 punten, voor een
gelijk spel 1 punt en bij verlies 0 punten. De teampunten
staan in de tabel ondr MP (matchpunt)
De afkorting BP geeft het aantal behaalde individuele
bordpunten weer. In 6 ronden is dat dus 24 en met een
score van 23,5 noteerde Admiraal de Ruyterschool 1 dus
op een half puntje na het hoogst haalbare resultaat.
OP GOED GELUK Nr.215

Pnt Nr Rating
2½ 6 1487
1 7 1043
1 7 1087
2 11 1443
3 9 0948
4 14 0527
3½ 18 0472
3 19 0385
3½ 8 0000
7 1 0385
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De bedoeling was dat ook Wiggert vandaag mee zou
doen en wel in de D-categorie. Helaas was Wiggert
vanmorgen net ziek geworden. Jammer, want juist
Wiggert zou , van de Krimpense deelnemers van
vandaag, de grootste kans gemaakt hebben om zich te
plaatsen voor het NK. In de D-categorie zijn namelijk 4
NK-plaatsen beschikbaar, terwijl in de A- en C-categorie
slechts 1 NK-plaats te verdienen is. En voor de meisjes B
gaat de plaatsing voor het NK niet via het PJK.
Maar goed, we vertrokken dus ’s ochtends vol goede
moed richting Rotterdam-Zuid. Er was wel direct een
tegenvaller toen bleek dat de TomTom niet werkte. Het
ding weigerde ook maar een teken van leven te geven.
Misschien vond hij het te koud om wakker te worden.
Ergens in de auto lag nog wel een stratenboek, daarmee
zouden we het dan maar proberen… Maar Meike, die
naast mij zat, twijfelde een beetje aan haar kwaliteiten
als kaartlezer. Erg veel vertrouwen gaf dit mij niet, dus ik
besloot manlief te bellen met het verzoek ons via de
telefoon naar onze bestemming te loodsen. Via Meike
bereikten mij de instructies soms precies op tijd en soms
een beetje aan de late kant… Maar we kwamen er en
nog wel als eersten van alle deelnemers! Dat was
overigens niet echt iets om blij mee te zijn. Want de
eerste wedstrijden begonnen pas tegen elf uur, bijna
een uur later dan gepland.
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gewacht te worden tot iedereen klaar was met spelen
en zo kon dit drietal al eerder met Rob mee naar huis
rijden.
De eerste ronde in de C-groep leverde ons wel gelijk een
punt op, en dat was bij aanvang al wel zeker. Maar ook
was zeker dat dat niet meer dan één punt zou zijn. Harm
moest namelijk tegen Arne spelen en dat is natuurlijk
altijd wel een beetje jammer. Harm won deze wedstrijd
heel knap en ook de tweede ronde deed Harm het goed
door tegen Lola den Dunnen een halve punt binnen te
halen. Arne kreeg de tweede ronde een minder
moeilijke tegenstander en wist ook zijn eerste punt te
scoren. De derde en vierde ronde leverde alleen voor
Arne nog een punt op.
Marianne Pols
Verslag van de tweede dag van de RSB PJK op 26-012013
De tweede dag van deze Persoonlijke Jeugd
Kampioenschappen van de RSB valt er onder de
Krimpense deelnemers helaas weer een zieke te
noteren. En het is weer een Pols, ja… Deze keer was het
Arne, die verstek moest laten gaan. En omdat Lars de
eerste ronde vandaag een bye had, vertrok er
vanmorgen vroeg een uitgedunde Krimpense delegatie
richting Rotterdam, bestaande uit Floris Doolaard, Meike
Riemens en Harm Brandwijjk. De vader van Meike was
bereid om ze er te brengen en mij werd verteld dat hij
het zonder verkeerd te rijden en op een snellere manier
deed, dan ik de eerste keer. Tja, het kan je maar onder
de neus gewreven worden…
Gelukkig deed er ondanks de uitschakeling van Arne en
Wiggert (die vorige week al ziek was) vandaag toch nog
een Pols mee en dat was Lennart Pols in de G-categorie.
Ook Ramin Nieuwenhuis was vanmiddag van de partij.
Hij deed mee in de F-categorie. De FGH-categorieën
schaken maar één middag en zodoende kon ik met de
jongste deelnemers wat later van huis.
Hoewel ik begrijp dat ik vooral over het schaken moet
schrijven, wil ik toch nog iets vertellen over hoe Lars
Rook bij de OSG Hugo de Groot is aangekomen (ik heb
namelijk niet zo heel veel verstand van schaken, vandaar
dat ik over bijkomstigheden makkelijker uitweid). Lars
wilde niet met ondergetekende meerijden, want hij kon
met het openbaar vervoer nog een half uurtje later weg,
had hij bedacht. Net alsof dat openbaar vervoer zo
betrouwbaar is! Maar hij heeft er wel een beetje spijt
van gekregen, want net na de Maastunnel werd de bus
waarin hij zat, geramd door een ander busje. En omdat
de motor van Lars’ bus het daarna niet meer deed (en
de verwarming dus ook niet) mocht hij twintig minuten
in de kou wachten, totdat er een nieuwe bus verscheen.
Lang na één uur verscheen ook Lars bij Hugo de Groot…
Maar nu gaan we ons echt tot het schaken beperken.

Wachten om te beginnen: Chauffeuse en begeleidster Marianne Pols,
met Meike, Ham, Lars en Floris

Floris, Lars en Meike hebben in de A- en B-categorie een
speeltempo van 1.45 uur per speler voor de hele partij.
Ze spelen in totaal zes ronden en dat betekent drie
zaterdagen spelen van elk twee ronden. De eerste ronde
troffen Floris en Lars direct moeilijke tegenstanders
(Ricardo Klepke en Wouter Schönwetter) en moesten
helaas een ‘0’ noteren. Ook Meike wist tegen Villa Siu
niet te scoren. De tweede en dus laatste ronde van
vandaag leverde wel twee punten op. Voor Floris via een
bye (hij had liever gespeeld…), maar Meike wist haar
partij nu wel te winnen.
Omdat Rob Doolaard ook nog even was komen kijken
(met fototoestel natuurlijk -> heel fijn!), hoefde er niet
OP GOED GELUK Nr.215
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Hoe was het vanmorgen met Floris gegaan? Floris moest
tegen Wouter Schönwetter en was nog bezig toen wij
arriveerden. Hij stond niet slecht, zo kon hij vertellen.
Maar na een lange, vermoeiende partij kwam hij in
tijdnood en moest hij tenslotte toch een nul noteren. De
tweede ronde van vandaag was hij ingedeeld tegen Lars.
En dat was dus net als vorige week twee Krimpenaren
tegen elkaar. En jammer voor Lars, maar het punt ging al
snel daarna naar Floris.
Meike, in de B-groep had vandaag haar dag niet zo.
Tegen Rick van Roon stond ze eerst een pion achter,
maar wist toen nog een pion voor te komen. Knap, maar
helaas ging het op een gegeven moment toch mis.
Volgens Meike was dat niet nodig geweest. Over de
partij tegen Jildert Denneman zei ze zelf dat het echt
slecht ging. Zo makkelijk wil ze het haar tegenstanders in
het vervolg niet meer maken.
Harm was toen we aankwamen al klaar met twee
ronden, waarvan hij er één verloren had (tegen
Mohammed Moussane) en één gewonnen (tegen Luc
Leendertse dacht ik gehoord te hebben). De derde en
laatste ronde vandaag voor Harm was tegen Bart
Dubbeldam. Een moeilijke tegenstander, waar Harm
echter een halve punt tegen wist te scoren. Heel goed
en ik ben benieuwd wat deze PJK voor zijn rating zal
betekenen. Het kan niet anders of die gaat omhoog.
Harm heeft een goed toernooi gespeeld in deze sterk
bezette C-groep. Zeker als je bedenkt dat hij pas voor
het eerste jaar meedoet met de C-groep en dus tot de
jongste deelnemers in deze categorie behoorde.
En dan zijn we eindelijk aangeland bij Ramin en Lennart.
Lest best, want deze beide spelers wisten vandaag de
meeste punten te scoren. De eerlijkheid gebied te
zeggen dat ze daarvoor ook wel de meeste partijen
mochten spelen, namelijk 7.
In de F-categorie waren ongeveer 15 kinderen. Ramin
had best moeilijke tegenstanders, maar wist regelmatig
tot scoren te komen. De eerste ronde had hij zijn
tegenstander remise aangeboden, toen hij zelf op
achterstand stond. Best slim, natuurlijk. En omdat die
het aanbod aannam was het eerste halve punt al snel
binnen.
Helaas hingen er geen scorelijsten op aan de deur van
het lokaal, waarop ik kon zien wat hij gedaan had. En
omdat ik soms net bij de één of bij de ander aan het
kijken was, miste ik af en toe een uitslag. Bovendien ging
Ramin soms liever gelijk voetballen in de gymzaal, dan
eerst mij opzoeken. Wel leuk, trouwens, die gymzaal.
Wiggert, onze supporter, had het drukker met
voetballen, dan dat hij belangstelling voor de
schaakpartijen toonde…
Ramin dacht zelf wel 4,5 punt te hebben gescoord, maar
’t kan een puntje schelen. In ieder geval een mooie
score. We moeten nog even de uitslag afwachten die op
de RSB-site gepubliceerd wordt.
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Ramin vertelde op de terugweg dat hij het een leuke
schaakmiddag vond en niet in het minst omdat hij
steeds
tussendoor
kon
voetballen.
In de G-categorie waren 8 deelnemers en dat kwam
mooi uit met zeven ronden. Tegen iedereen moest er
dus een keer geschaakt worden. Voor Lennart was het
makkelijk te onthouden wat hij precies gedaan had,
want hij begon met winst en hij bleef winnen.
Uiteindelijk wist hij met 7 uit 7 de eerste prijs in de
wacht te slepen. En deze eerste plaats geeft ook recht
tot deelname aan de Nationale Pupillendag, waaraan hij
zeker hoopt deel te nemen.
Marianne Pols
Verslag van de derde dag van de RSB PJK op 2-2-2013
’s Morgens was Rob reeds afgereisd met Lars Rook,
Floris Doolaard en Meike Riemens. De jeugd van de A en
de B groep speelde vandaag de laatste 2 ronden van dit
toernooi. Lars kwam als eerste beneden; hij had een
verliespunt moeten noteren. Ook Meike moest de
eerste ronde helaas met verlies afsluiten. Floris had met
remise het beste resultaat voor de oudere jeugd in deze
eerste ronde van vandaag. Zoals hij het zelf verwoorde:
“Na een interessante partij hielden we evenveel stukken
over en eindigde het dus in remise”.
De tweede ronde verliep met drie verliespartijen niet
goed. Lars ging als eerste ten onder tegen Ricardo
Klepke (de winnaar van de A-categorie), waarna Floris en
Meike volgden.
’s Middags was de E-categorie aan de beurt, waarin 3
deelnemers uit Krimpen mee zouden doen: Lara de
Bruijne, Marriët en Lennart Pols. Lennart had weliswaar
vorige week al meegedaan met de G-categorie, maar hij
wilde graag ook meedoen in de E-categorie. Er zouden 7
ronden gespeeld worden met een bedenktijd van 15
minuten per persoon per partij.
De eerste ronde verliep voor alle drie snel en goed:
binnen 10 minuten waren Lara, Marriët en Lennart weer
beneden in de aula met een winstpunt.
Bij aanvang van de tweede rond ging Rob maar gelijk
mee naar het speellokaal; anders “zijn ze al weer
beneden, voordat ik de kans krijg om foto’s te maken”.
In de tweede tot en met de zevende ronde wisselden
Lara, Marriët en Lennart winst- en verliespartijen af. Na
7 ronden bleek Lara 4 punten verzameld te hebben; dit
was goed voor de derde plaats bij de meisjes en een
directe NK-plaatsing. Marriët was met 3,5 punten op een
gedeelde 4e plaats voor de meisjes geëindigd. Omdat de
nummer 2 van de meisjesranglijst had aangegeven niet
voor een NK-plaats in aanmerking te willen komen,
betekende dit twee beslissingspartijen. De eerste partij
verloor Marriët; de tweede won ze.
Geo Pols
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Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
Februari 2013

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider intern
Wedstrijdleider extern
Jeugdleider
Materiaalcommissaris

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

0100180018006 20
018006 53
06 52

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

GroepsleidersA-groep
B-groep
C-groep

Hans van Nieuwenhuizen
Mark Paul
Remko Moerkerken

010018006 20

82 24 300
52 41 33
35 66 98

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

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

018001001800100180010-

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

Jeugdcommissie

Rob Doolaard
Harold van Dijk

01800180-

68 34 46
51 79 72

Jeugdtraining

Harold van Dijk
Michel van Cappellen
Mark Paul

018001800180-

51 79 72
55 06 93
52 41 33

Jeugdbegeleiding maandagavond Rob Doolaard
en een aantal medewerkers

0180-

68 34 46

Externe Jeugdtoernooien

Theo Heukels

0180-

51 17 61

Evenementencommissie

Theo Heukels
Henk Verver

01800180-

51 17 61
51 44 56

Sponsorcommissie

Arjen Postma

0180-

68 24 12

Webmaster www.svkrimpen.nl

Henk Verver

0180-

51 44 56

Secretariaat: Dick van Buuren

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

51 87 45
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