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1. Ontstaan van Schaakvereniging Rivierenland
Schaakvereniging de Vierkante Toren werd opgericht in 1933, SV Geldermalsen
in 1937 en TSV Tiel in 1938. Jo Roza heeft als voorzitter veel betekend voor de
Vierkante Toren en daarom werd in de negentiger jaren de naam gewijzigd in
Schaak Genootschap Roza de Vierkante Toren, afgekort tot SGR de Vierkante
Toren.
SV Rivierenland werd opgericht op 8 juli 2005 als fusievereniging van TSV Tiel,
schaakvereniging Geldermalsen en Schaakgenootschap Roza de Vierkante Toren
uit Culemborg. Dit onder het motto “samen sterker en leuker dan ieder apart”.
Alle drie de clubs hadden te maken met een teruglopend ledenaantal en
vergrijzing. Clubavonden verloren hun glans. De club is statutair gevestigd in
Culemborg. Na orienterende gesprekken en Algemene Ledenvergaderingen van
de individuele clubs werd na een gezamenlijk ALV besloten SV Rivierenland op te
richten, met clubhuis de Prinsenhof te Buren, geografisch ongeveer in het
midden. Initiatiefnemers waren de voorzitters van Tiel, Geldermalsen en SGR de
Vierkante Toren respectievelijk Albert Sluiter, Dan Hortensius en Rob Disselhoff.
Van de “TSV” voorzitter ………………
Het was al wat later toen de telefoon ging, Dan Hortensius de voorzitter van
Schaakvereniging Geldermalsen meldde zich. Hij wilde een afspraak maken om
eens kennis te maken.
Medio april zaten we bij mij in de tuin aan de koffie en het wel en wee van de
schaakverenigingen in de Betuwe passeerde de revue. De moeizame leden
aanwas, competitieve teams het hele verenigingsleven passeerden de revue en
alles was herkenbaar. Het was een prettig en open gesprek. Met de belofte om
op korte termijn nog eens contact met elkaar op te nemen gingen we uit elkaar.
TSV kende moeizame jaren en de vele initiatieven die we ontwikkeld hadden
kwamen maar moeilijk van de grond. Het TSV bestuur met Hans Schϋtz en Ben
Driessen zocht naar nieuwe impulsen en al brainstormend passeerde de gedachte
weleens om met andere verenigingen te gaan samen werken.
Na enkele weken zat ik weer om de tafel met Dan Hortensius en Rob Disselhoff
uit Culemborg. Na wat heen en weer gepraat bleek dat een
samenwerkingsverband of een fusie een optie was waar alle verenigingen baat
bij zouden hebben. Deze voorzitters zagen in de synergie veel potentie en we
waren direct enthousiast. Afgesproken werd dat iedere vereniging een extra
Algemene Leden Vergadering in zou lassen. Er zou een voorstel gedaan worden
om te gaan fuseren en de verenigingen zouden op een centrale plaats moeten
gaan spelen.
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In de hectische tijd die volgde was er veel contact en de besturen namen
allemaal hun verantwoording. Om de spelers enthousiast te krijgen werd de
Betuwe cup weer in ere hersteld en het toernooi was een groot succes. Eerst de
ontmoeting in Tiel en nadien in Geldermalsen en Culemborg.
De laatste vergadering van TSV met de leden was emotioneel en constructief.
Veel oude leden realiseerden zich dat zij niet meer naar een andere plaats
zouden gaan als de vereniging uit Tiel zou vertrekken. Ger Verhaar, Henk Kruis
en Hans Zwitserlood besloten om niet mee te gaan, maar wensten de rest veel
succes en steunden het project. Het groene licht voor de fusie was gegeven en
het bestuur kon weer verder.
Met Ben en Hans hebben we de laatste bestuursvergadering op het terrasje van
de Hexagon gehouden. Een prettige vergadering en onder het genot van een
hapje en drankje werden de laatste puntjes op de “i” gezet. Ik heb toen een
projectplan gemaakt waarin de routing en de randvoorwaarden beschreven
waren waar de verenigingen mee akkoord moesten gaan.
Al met al werd het een hele operatie. Het TSV bestuur realiseerde zich ook goed
dat fusie ook wel eens ruzie zou kunnen worden.
Als realist en voor het geval het niet zou klikken, wilden we geen risico lopen en
ook eigenaar blijven van onze middelen en tegoeden. Dit is toen op voordracht
van het TSV bestuur vastgelegd in een projectplan.
Nadat mijn projectplan door Geldermalsen en Culemborg goedgekeurd was,
konden de voorzitters dit bekrachtigen met hun handtekening en de fusieclub
begon gestalte te krijgen.
In de tijd daarna volgden alle acties elkaar in no time op en er waren capabele
mensen om alle bestuurlijke zaken te regelen, Kvk, bond, leden en notaris
iedereen kwam er aan te pas. In augustus 2005 startte sv Rivierenland in Buren
met de eerste competitie ronde, een waar succes en een grote opkomst.
Als TSV voorzitter ben ik erg tevreden met de fusie en trots op de bestuursleden
die dit project in no time gerealiseerd hebben. Deze mensen hadden de visie en
het lef om het schaken in de Betuwe goed op de kaart te zetten. In de loop der
jaren zijn alle scherpe kantjes weggeslepen. De vereniging biedt jaarlijks een
mooi schaakprogramma en competities. Het 10 jarige jubileum is de eerste
mijlpaal voor sv Rivierenland en ik ben er van overtuigd dat er nog vele zullen
volgen. Het schoolschaak toernooi van TSV is uitgebouwd naar een groot
regionaal succes.
Uit de oude doos heb ik nog enkele mooie plaatjes van het 50 jarige jubileum
van TSV. Gehouden in de Beurs in Tiel. Met een uitgebreid buffet en een
schaakquiz, met een prijzenfestival in de avond, een waar feest. Diverse
besturen van verenigingen waren ook uitgenodigd. Overdag waren er twee
meesters die de simultaan verzorgden, E.Cekro en Herman Grooten.
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’s Avonds na het koude buffet gaf Herman nog een leuke toegift met allerlei
leuke anekdotes. Het was een geweldig succes en geheel in de lijn van de mooie
vereniging die TSV ooit was………..
Albert Sluiter
Onderstaand twee foto’s van het 50 jarig bestaan van TSV.
Er waren twee meesters die de simultaan verzorgden, E.Cekro en Herman
Grooten.
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Tien jaar geleden werd er op 8 juli 2005 uit de moederschoot van drie
schaakverenigingen een “kindje” gebaard. De moeders doopten het “kindje”, SV
Rivierenland en het groeide voorspoedig op met alle ups en downs die bij het
schaakleven horen. Inmiddels is het “kindje” alweer tien jaar geworden en wordt
het door alle leden gekoesterd. Het “kindje” is aangekomen in een nieuwe
groeifase, die met het oog op haar toekomst belang heeft bij een evenwichtige
en uitgebalanceerde opvoeding. Met de pubertijd op komst zijn bovengemelde
zaken van eminent belang om uit te kunnen groeien naar jong volwassenheid.
Verbreding van de ondersteuning van de “ ouders”, (het bestuur) is nodig om tot
volle wasdom te kunnen komen. Het boekje ter ere van haar 10e verjaardag
placht terug te blikken in de eerste 10 jaar van haar bestaan.

Enkele memorabele momenten in deze korte periode zijn:
Het kampioenschap in het seizoen 2008-2009 met een perfecte score van 100%
in de 1e klasse A van de regionale externe SGS competitie van ons 1e team met
promotie tot gevolg naar de hoogste regionale competitie, de Promotieklasse.
Rang Team

Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten

1

Rivierenland 1

9

9

0

0

18

50

2

Woerden 1

9

8

0

1

16

49,5

3

Doorn-Driebergen 1 9

5

1

3

11

36,5

4

Nw Amelisweerd 1

9

5

0

4

10

37,5

5

De Rode Loper 2

9

3

2

4

8

37,5

6

Paul Keres 5

9

3

1

5

7

30,5

7

Vianen 1

9

3

1

5

7

28,5

8

Gorinchem 1

9

2

2

5

6

34,5

9

GZZ 1

9

1

2

6

4

28

10

Kijk UIt 1

9

1

1

7

3

27,5

Rivierenland 1 bestond uit: Jasper Straaten, Gert Kampstra, Rudy Veenhoff,
Wim Kruimer, Rob Disselhoff, Hemmo Mulder, Evert Aalten, Paul Willemsen en
Dan Hortensius en Henk den Braber.
Terug in de tijd naar het nog altijd ongeëvenaarde, fantastische en
hoogstaande EXTERNE SEIZOEN 2008-2009 van ons vlaggenschip van
ons tussen de rivieren.
Zondagavond 10 mei 2015, klokke acht zit ik met een kan versgezette koffie
naast me, achter mijn oude stoffige, maar o zo trouwe computertje.
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Na een mok volgeschonken te hebben met het dampende bruine goedje en een
eerste slok laat ik mijn gedachten teruggaan naar dat ene hoogstaande
schaakseizoen, waarin Caissa en Vrouwe Fortuna voor ons tussen de rivieren,
gedoopt SV Rivierenland, hand in hand gingen en astrologisch beschouwd ook de
sterren ons het hele mooie, kleurrijke seizoen goed gezind bleken te zijn.
Spoedig kwamen de herinneringen mij weer helder voor de geest en ik opende
Word op het scherm van mijn oude trouwe, altijd stille, maar altijd gereed zijnde
computertje, om datgene wat uit mij opborrelende en door mijn noestige vingers
werd ingetikt, zijnde de fraaie momenten uit het seizoen 2008-2009 in een
oogwenk op het scherm weer te geven.
Tegen Doorn Driebergen 1 in ronde 4 mocht Hemmo Mulder tegen de
pijprokende en altijd met baard getooid gaande Van der Hoeven aantreden, door
wie hij in de ringen werd gedrukt en overduidelijk knock out leek te gaan, maar
in de stilaan ingegane laatste ronde op miraculeuze wijze, onverwacht en
geholpen door Vrouwe Fortuna zelf de laatste uppercut wist uit te delen en Van
der Hoeven werd uitgeteld. Van een 2½ -½ voorsprong voor de onzen van
tussen de rivieren waren de hard en dapper strijdende Dorenaren en Driebergers
immers teruggekomen op 2½ -2½ en kwam de onverwachte, maar o zo nuttige
overwinning van Hemmo op het juiste moment 3½ -2½.
Het gevecht was gevochten en de eindstand werd snel op 5½-2½ gebracht,
maar wat als Hemmo zou hebben verloren….? Vervolgens trokken wij voor
ronde 6 in karavaan naar het fraaie Woerden, waar sinds mensenheugenis de
smeerkaas door ons allen zo geliefd ambachtelijk wordt vervaardigd. Verzwakt
als we waren, maar toch ook weer versterkt, doordat we beslag hadden weten te
leggen op de tijd van een 1e team waardige en niet te onderschatten schaker
voor elke tegenstander, namelijk Henk den Braber, die bereid bleek beslag op
zijn tijd te laten leggen en dus inviel. Woerden is een geduchte tegenstander en
buiten Waal, Lek en Linge, dus in eigen huis moeilijk te kloppen. Ten tijde van
deze wedstrijd was Henk de Heer teamleider van Woerden en van de vele
eigenschappen hem toe te dichten miste hij er een node, want een heer was hij
beslist niet, maar gelukkig waren zijn teamleden niet ontspeend van het heer
zijn.
Als gewoonlijk werd het weer een verwoede strijd op het scherpst van de snede
en bleek de keuze van invaller Henk meer dan juist te zijn in geschat! Henk den
Braber riposteerde een gevaarlijk ogende en houtsnijdende attack van zijn
tegenstander de ons inmiddels als medemens en fanatiek schaker ontvallen
zijnde heer Ton Strik en haalde voor ons toen buiten de rivieren het o zo
belangrijke halfje binnen waardoor er met 3½-4½ werd gewonnen en let wel
gewonnen ten eerste male in het vijandelijke kamp.
Op die volgens mij winterse avond werd aldus geschiedenis geschreven en
begonnen onze mannen in hun gedachten en in conversatie de contouren zij het
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nogal mistig, door wat bruine geledigde flesjes van een bekend mist
veroorzakend, maar deze avond uitstekend smakend goedje te zien en belijden.
Meer dan tevreden en zeer gemotiveerd voor de volgende wedstrijden werd moe
en voldaan in de nachtelijke uurtjes huiswaarts gekeerd. De medekoploper was
geklopt en we stonden 2 punten los!
In ronde 9 moest het thuis worden afgemaakt tegen de nummer 3 en runner up
het vriendenclubje Nieuw Amelisweerd, ja juist, genoemd naar dat bos in de
omgeving van het Utrechtse waar zo nodig een snelweg door heen moest komen
en wat lokaal politiek gezien nogal gevoelig lag, na jaren van protesten en
rechtzaken. Altijd een moeilijke tegenstander en we moesten weer een invaller
opstellen. Vanwege zijn bekende bewezen diensten waarvan hierboven
uitgebreid kond gedaan viel volkomen logisch en terecht u raad het al op onze
trouwe medeschaker Henk den Braber wederom bereid gevonden ons van dienst
te zijn en te komen versterken. Vrouwe Fortuna was in de zaal ruimschoots
tevoren gearriveerd, want deze avond betraden maar zeven paar voeten van
Amelisweerders onze speelzaal en hoewel hardnekkige geruchten dat er nog een
paar voeten onderweg waren zijn deze tot op heden toe nooit gearriveerd.
Na een uurtje mochten we ons verheugen op een makkelijk verkregen 1–0
voorsprong bij ontstentenis van een paar voeten. Nu weten we dat Amelisweerd
van stunten houdt en dat probeerden ze ook. Deze inmiddels als gedenkwaardig
te boek staande avond, maar toen zwaarbevochten zou bij verlies een zwarte
bladzijde zijn geworden voor ons van tussen de Rivieren. Dit artikel zou dan
nooit het daglicht hebben aanschouwd. Harold Gemert 2000+, Jan Bettman
1950+ waren opgetrommeld om met zeven paar voeten de punten buiten het
bos Ameliweerd vanuit ons domein mee naar huis te nemen. Drie remises en
Vrouwe Fortuna hebben ons de winst gebracht. Evert Aalten en Henk den Braber
alweer hij. De belangrijkste remise mag op het conto van Evert worden
bijgeschreven, want tegen een toen nog sterke Harold Gemert was dat echt geen
peulenschilletje, 4½-3½. Wij, Rivierenland zijn de kampioenen met een
100% score van het seizoen 2008/2009.
Nu, door de ziekte die ik heb gekregen en de zware operatie ten gevolge,
waarvan ik niet meer genezen zal en waardoor ik niet vaak meer in de arena zal
treden voor een gevecht op” leven en dood” tegen u, maak ik gebruik van dit
moment om nogmaals alle betrokkenen, leden te bedanken voor tien jaren, die
ik niet zou hebben willen missen!
Ton Houwers.

Het kampioenschap in de 2e klasse C van ons 2e team en de promotie naar de
1e klasse.
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Een nieuw kampioenschap in de 2e klasse D van ons 2e team in het seizoen
2014-2015 en promotie naar de 1e klasse.
Kampioen in een fantastisch seizoen
Rivierenland 2 heeft in het seizoen 2014-2015, tevens het jubileumjaar van de
vereniging, het kampioenschap binnen gehaald. Het achttal toonde zich met acht
overwinningen en slechts één gelijkspel tegen naaste concurrent Oud-Zuylen 3
oppermachtig. De promotie brengt het team naar de eerste klasse van de SGS,
waar ook het eerste team van Rivierenland in uitkomt.
Ook in de slotronde tegen Almkerk 1 waren de schakers weer op dreef. De aan
het hoogste bord spelende Henk den Braber en de voor Aat Liefbroer invallende
René Meuwissen boekten al vlot een degelijke remise. Daarna volgde de immer
snel spelende Jorge Garcia met een fraaie overwinning door de koning van zijn
tegenstander over het schaakbord te drijven. Teamcaptain Freek Veldmeijer en
de in vorm verkerende Peter Brandsma versloegen met wit relatief gemakkelijk
hun opponent. Daarmee was het kampioenschap halverwege de avond een feit.
Op de overige borden konden de Rivierenlanders wat relaxter spelen.
Het lukte Hans de Rooij en Ben Driessen hun mindere stellingen om te zetten in
overwinningen, waarna de nestor van het team, Frans Brekelmans, zijn partij
remise kon geven.Na het desastreus verlopen vorige seizoen, waarin het tweede
team alle negen wedstrijden verloor, voelde dit seizoen fantastisch aan.
Geleidelijk groeide het besef dat er mogelijkheden waren om binnen een jaar
weer terug te keren in de eerste klasse.
Er waren veel grote overwinningen, getuige ook het hoge aantal van 53
bordpunten uit 9 wedstrijden. De spelers toonden zich iedere wedstrijd
strijdlustig, gemotiveerd en geconcentreerd, en stelden het teambelang boven
het individuele belang. We hoefden ook weinig gebruik te maken van invallers,
maar als er toch één mee moest doen dan was het resultaat bijna altijd
positief.Hoogtepunt van het seizoen was ongetwijfeld de wedstrijd tegen
concurrent Oud-Zuylen 3. In de uitnodiging had teamleider Freek Veldmeijer
geschreven:
Deze wedstrijd is cruciaal voor het behalen van het kampioenschap. Oud Zuylen
3 staat 2 matchpunten achter ons en moet dus winnen, wij hebben aan een
gelijkspel genoeg. Daarom de eerste tip: Laat je niet verleiden tot risicovol en
avontuurlijk spel, speel degelijk, aan acht remises hebben wij genoeg.

Wat bleek, de wedstrijd eindigde met acht remises in een 4-4 gelijkspel. En dat
waren geen salonremises, want de spelers van Oud-Zuylen gingen voor de
overwinning. Tot aan het einde van de avond bleef het spannend en kon de
uitslag in het voordeel van één van de teams uitvallen.
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Maar uiteindelijk bleken alle spelers aan elkaar gewaagd. Daarmee behielden de
Rivierenlanders hun 2 matchpunten voorsprong. Een verrukkelijke avond die zou
uitmonden in een fantastisch seizoen.
Freek Veldmeijer

Rang Team

Gesp. Winst Gelijk Verlies Punten B.Punten

1

Rivierenland 2

9

8

1

0

15

53

2

Oud Zuylen 3

8

6

1

1

13

45,5

3

De Damrakkers 1

8

5

1

2

11

33,5

4

Het Kasteel 1

8

3

2

3

8

33,5

5

De Rode Loper 4

8

3

2

3

8

28

6

Almkerk 1

9

3

1

5

7

33,5

7

De Giessen en Linge 3 9

3

1

5

7

32

8

Moira-Domtoren 5

8

3

0

5

6

30

9

Utrecht 4

9

2

1

6

5

31,5

10

Woerden 3

8

1

0

7

2

15,5
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Het 2e team in actie tijdens de beslissende kampioenswedstrijd tegen Almkerk 1
Het team bestond uit Henk den Braber, Freek Veldmeijer, Ben Driessen,
Hans de Rooij, Aat Liefbroer, Mono Garcia, Frans Brekelmans en Peter Brandsma.
Twee keer het bereiken van de halve finale van de regionale bekercompetitie,
hier dient de kroon nog te worden bereikt al waren we er tegen Ons Genoegen
wel erg dichtbij (2-2). Jasper Straaten met een kwaliteit voor moest na circa 4
uur spelen in remise berusten en Wim Kruimer ging bij een 2-1 voorsprong in
een heroïsche strijd totaal onverdiend ten onder aan het 1e bord, ook na
ongeveer 4 uur spelen.
Onder mijn teamleiderschap voor het 1e (7 jaar) en het 2e (6 jaar) hebben we
vaak de 2e plaats behaald die recht geeft op promotie, maar bijna altijd gooide
degradatie uit de KNSB competitie van teams uit onze regionale bond roet in het
eten.
Van mijn periode als extern wedstrijdleider (6 jaar) herinner ik mij zeker de vele
promoties van onze lagere achttallen (3e , 4e en 5e ) in de eerste jaren na onze
geboorte.
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Ons 3e achttal is er zelfs in geslaagd de 2e klasse te bereiken en na een
degradatie direct terug te keren om er daarna nooit meer uit te gaan en altijd
onder de bezielende leiding van Albert Sluiter, die ook iets heeft te vieren, want
per slot van rekening is hij al tien jaar teamleider van ons derde team (5e , 4e
en de laatste jaren het 3e na de intrede van de viertallencompetitie (graag goede
notie hiervan nemen heren van het bestuur!). Albert bedankt!
Wij mogen ons ook prijzen met onze voorzitter Rob Disselhoff, die met een
onderbreking van 1 jaar sinds de geboorte het voorzitterschap met verve
bekleed. Een gemiste kans is, dat niemand het idee heeft opgevat om deze
markante mens voor te dragen voor een lintje, in dit memorabele jaar, waarin
ons “kindje” tien wordt! Rob bedankt!
Er waart echter ook al 10 jaar een stille kracht door onze vereniging. Een uiterst
aimabele persoon die in zijn 7 jaar als penningmeester de clubfinanciën heeft
laten floreren en dit tijdens de crisisjaren, Hans Schϋtz chapeau! Hans bedankt!
And last but not least ons erelid Dirk van Zetten, die na de geboorte van ons
“kindje”, zich alras weer aanmeldde en zich sindsdien onmisbaar heeft gemaakt
op allerlei gebied, zoals het jeugdleiderschap, Burgerweeshuis jeugdtoernooi en
materiaalonderhoud en nog veel meer! Dirk bedankt!
Deze traditie in dienstjaren wordt inmiddels gevolgd door Rudy Veenhoff en Hans
de Rooij, waardoor evenwicht en continuïteit in de opvoeding en begeleiding van
ons “kindje” lijkt te zijn gegarandeerd voor de komende jaren. Rudy en Hans
bedankt! Ten slotte wil ik eindigen met alle leden een geslaagd verjaardagsfeest
toe te wensen.
Ton Houwers

2. Bestuurs samenstellingen, Ereleden en Leden van Verdienste
Het eerste bestuur bestond uit Alex Klooster penningmeester, Jeroen Brandsma
jeugdleider, Albert Sluiter secretaris, Paul Willemsen competitieleider en Rob
Disselhoff voorzitter.
Overige bestuursleden waren:
Hans Schϋtz, penningmeester
Ton Houwers, wedstrijdleider extern
Patrick Ditmar, secretaris/wedstrijdleider intern
Jeroen Brandsma, algemeen lid, secretaris
Rene Meuwissen, voorzitter 2011-2012
Mono Garcia, wedstrijdleider intern
Dennis de Kroon, wedstrijdleider extern
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FACTSHEET SV RIVIERENLAND JULI 2015
Opgericht:
8 Juli 2005 als fusievereniging van TSV Tiel, SV Geldermalsen en
Schaak Genootschap Roza de Vierkante Toren uit Culemborg.
Speellocatie Senioren:
De Prinsenhof
De Bijen 1, 4116 GG Buren (Gld)
Telefoon: 0344-571594
Speellocatie Jeugd:
Koningin Beatrixschool
Graafschapsstraat 2, 4116 GE Buren
Telefoon: 0344-571263
Clubavond:
Senioren: Dinsdag 19.45-00.30 uur
Jeugd: Dinsdag 19.00-20.00
Ledenbestand:
43 senioren en 26 junioren
Speelsterkte: Elo-rating 1300-2200
Activiteiten:
Diverse interne en externe competities
Toernooien
Training senioren en jeugd
Schaakles op scholen
Evenementen presentaties
Contibuties:
Senioren € 90.Jeugdleden € 55Bestuur:
Voorzitter – Rob Disselhoff
Secretaris – Dick Lagerweij
Penningmeester – Aat Liefbroer
Interne Wedstrijdleider – Rudy Veenhoff
Externe Wedstrijdleider – Hans de Rooij
Jeugdleider – Dirk van Zetten
Ereleden:
Alex Klooster, Paul Willemsen, Dirk van Zetten
Rob Disselhoff, Albert Sluiter, Rudy Veenhoff, Hans Schϋtz.
Leden van Verdienste:
Dan Hortensius, Ton Houwers, Jeroen Brandsma.
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Website:
www.svrivierenland.nl
Webmaster: wim@kruimer.eu
Vermelding op Facebook

3. De leden/spelers
Het huidige Ledenbestand (senioren en junioren) bestaat uit:
Aalten, E. (Evert)
Bijmolt, M. (Menno)
Boer, W. de (Willem)
Braber, H.J.A. den (Henk)
Brandsma, J. (Jeroen)
Brandsma, J. (Jordan)
Brandsma, P. (Peter)
Brekelmans, F. (Frans)
Bruijn, J. (Jibbe)
Chen, L.S. (Lee)
Chen, L.X. (Axinq)
Dieteren, M. (Maarten)
Disselhoff, R.M.L. (Rob)
Driessen, B.H.G.M. (Ben)
Eldert, A. van (Arthur)
Friesen, P.R. (Philippe)
Garcia, J.A. (Jorge)
Harteman, J.P.M. (Jan)
Haytink, B.W. (Ben)
Hendrikx, B. (Bob)
Hendrikx, G. (Gijs)
Hoekstra, H. (Hein)
Houwers, A.C. (Ton)
Hu, L. (Lixin)
Hu, L. (Liyou)
Kampstra, G. (Gert)
Kaptein, R. (Rob)
Koolstra, R. (Rinze)
Kortekaas, T. (Tim)
Kroon, D. de (Dennis)
Kruiver, F.J. (Ferri)
Kruimer, W.H.J. (Wim)
Lagerweij, D.A. (Dick)
Lammerse, O. (Oscar)
Laurens, D. (Dennis)
Liefbroer, A.C. (Aat)
Maters, A.F. (Arthur)
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Meijer, J. (Jos)
Meuwissen, R. (Rene)
Mook, R. van (Roan)
Mook, M. van (Merel)
Mulder, H.W. (Hemmo)
Rooij, J.A. de (Hans)
Ruis, H. (Hans)
Scheepers, G. (Giovanni)
Schellens, M.G.M.F. (Marcel)
Schϋtz, J.A. (Hans)
Sijtsma, T. (Tijmen)
Sluiter, A. (Albert)
Straaten, J. (Jasper)
Strik, J. (Jorrit)
Telaku, A. (Arif)
Tussenbroek, H. van (Hans)
Veenhoff, R. (Rudy)
Veldmeijer, W.F. (Freek)
Veringa, R.G. (Ronald)
Versluis, M. (Maut)
Versluis, T. (Tim)
Visscher, T. (Trinko)
Visser, J. de (Jack)
Visser, M. (Menno)
Weerden, A. van (Arian)
Wenink, R. (Rob)
Zetten, D. van (Dirk)
Zetten, F. van (Ferri)
Zwaan, S.P. van der (Siem)

Herkomst der leden:
SGR de Vierkante Toren:
Cor Koerts, Jochem Quint, Ruth Woning, Marius van Alphen, Cees Baalbergen,
Martien Brand, Stijn Brand, Hein Boogert, John de Braaf, Jorge Coelho, Cees
Slagter, Noud van Gool, Gerard Halve, Hein Hoekstra, Steven Luderer, Guido
Mauro, Ben Oude Brunink, Alex Klooster, Jo Roza, Chris Sloeserwij, Roel Spitse,
Henk Spoelstra, Ronald Veringa, Freek Veldmeijer, Dirk van Zetten, Rob
Disselhoff, Adrie van ’t Riet, Albert Boer, Andre Hendriks, Ton Houwers, Henk
den Braber, Gert Kampstra, Rinze Koolstra, Cor van Willigenburg, Leroy
Langerak, Egbert Wind, Pieter Wolters, Jeroen Brandsma, Peter Brandsma,
G.Oudheusden, Mark Uildriks, Ronald Gouma, Fares Beshai, Arnoud Mather,
Patrick Ditmar.
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De Rozabeker
Deze wedstrijden, genoemd naar de oud-voorzitter Jo Roza van de Vierkante
Toren hadden een interessant karakter. De spelers werden naar sterkte
ingedeeld in drie groepen met een handicap in tijd. De rapid partijen duurden
40 minuten. De A groep spelers kregen 10 minuten bedenktijd, de B groep kreeg
20 minuten en de C groep spelers 30 minuten.
Stand in de Rozabeker van 2 april 1997 in Culemborg na 12 ronden was:
1. Rob Disselhoff 11
2. Steven Luderer 8
3/4. Chris Sloeserwij en Henk den Braber 7,5
5/6. Egbert Wind en Hein Hoekstra 7
7/8. Ben Oude Brunink en Patrick Ditmar 6,5
9. Ronald Veringa 6
10/11.Cor Koerts en Ton Houwers 5,5
12. Leroy Langerak 5
13. Fares Beshai 4,5
14. Jochem Quint 3,5 enz.

Winnaars Roza Wisselbeker DVT Culemborg:
1981-1982: K. van Berkel
1982-1983: G.A.R. Klooster
1983-1984: R.Gouma
1984-1985: A.C. Houwers
1985-1986: G. Oudheusden
1986-1987: G.F.M. Halve
1987-1988: G.F.M. Halve
1988-1989: E.Wind
1989-1990: E.Wind
1990-1991: E.Wind
1991-1992: C.Koerts
1992-1993: A.C.Houwers
1993-1994: S.W.Luderer
1994-1995: G.Kampstra
1995-1996: S.Luderer
1996-1997: R.M.L.Disselhoff
1997-1998: R.M.L.Disselhoff
1998-1999: M. van Alphen
1999-2000: G.Kampstra
2000-2001: R.G.Veringa
2001-2002: R.M.L.Disselhoff
2002-2003: G.Kampstra
2003-2004: M.Uildriks
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Winnaars Jacob Verripsbeker, Culemborg:
1963-1964:
1964-1965:
1965-1966:
1966-1967:
1967-1968:
1968-1969:
1969-1970:
1970-1971:
1971-1972:
1972-1973:
1973-1974:
1974-1975:
1975-1976:
1976-1977:
1977-1978:
1978-1979:
1979-1980:
1980-1981:
1981-1982:
1982-1983:
1983-1984:
1984-1985:
1985-1986:
1986-1987:
1987-1988:
1988-1989:
1989-1990:
1990-1991:
1991-1992:
1992-1993:
1993-1994:
1994-1995:
1995-1996:
1996-1997:
1997-1998:
1998-1999:
1999-2000:
2000-2001:
2001-2002:
2002-2003:
2003-2004:
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L.Pompe
S.de Vroedt
M.P.Hornis
D.Steenhuis
M.P.Hornis
I.Nemeth
M.P.Hornis
P.C. den Boer
E.Driessen
F.Lehr
F.Lehr
S.J.Noorda
S.J.Noorda
S.J.Noorda
S.J.Noorda
C.Groen
M.Visser
K. van Berkel
K. van Berkel en A.Beekes
A.Kersten
A.Kersten
L.A.M. de Jong
A.C.Houwers
G.F.M.Halve
R.Gouma
E.Wind
E.Wind
E.Wind
C.Koerts
A.C.Houwers
S.W.Luderer
H.H.Hoekstra
G.Kampstra
A.C.Houwers
A.C.Houwers
C.Slagter
S.W.Luderer
H.J.A. den Braber
R.M.L.Disselhoff
M.Uildriks
R.M.L.Disselhoff

Simultaan tgv 60 jaar DVT Culemborg in 1993.
Schaakvereniging De Vierkante Toren werd opgericht in 1933, SV Geldermalsen
in 1937 en TSV Tiel in 1938.

Links Steven Luderer en Cor Koerts, rechts Rob Disselhoff

SV Geldermalsen:
Hugo Prakken, Paul Willemsen, Dan Hortensius, Hemmo Mulder, Roelant Zoete,
Zdravko Kalas, Wim Mulder, Hemmo Mulder, Han Kragten, Bas Nuyten.

Winnaars Nico Beeke Wisseltrofee Open Kampioenschap
S.V.Geldermalsen:
1996: Zdravko Kalas
1997: Wim Mulder
1998: Dan Hortensius
1999: Hemmo Mulder
2000: Hemmo Mulder
2001: Niet doorgegaan wegens sterfgeval
2002: Hemmo Mulder
2003: Rob Disselhoff
2004:Jesper Nederlof
2005: Rob Disselhoff
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TSV Tiel: Wim Kruimer, Albert Sluiter, Jan Harteman, Hans Schϋtz, Frans
Brekelmans, Adrian Vito, Arian van Weerden, Ben Lippens, Wim Mulder,
Ger Verhaar, Henk Kruis, Hans Zwitserlood, Ben Driessen, Mono Garcia,
Marcel Schellens, Jos Meijer, Arif Telaku.

4. Interne resultaten: Clubkampioenen, Betuwe Cup winnaars,
Jeugd- en Snelschaakkampioenen
De Betuwe Cup was oorspronkelijk een initiatief van de schaakverenigingen
Geldermalsen, Tiel, Culemborg en Dodewaard en er werd gespeeld met teams
van de 15 beste plaatselijke schakers. De deelnemers hoefden niet per se lid te
zijn van een schaakclub. Wegens te grote krachtsverschillen hadden deze
wedstrijden maar een korte levensduur. Een goed voorbeeld daarvan was de de
wedstrijd Culemborg-Dodewaard, uitslag 12,5-2,5. Later heeft SV Rivierenland
de naam overgenomen en werd het toernooi in een rapidvorm voortgezet.
Clubkampioenen en Betuwe Cup winnaars:
2005-2006: Paul Willemsen en Wim Kruimer
2006-2007 :Gert Kampstra en Dan Hortensius
2007-2008: Paul Willemsen en Dan Hortensius
2008-2009: Evert Aalten en Rob Disselhoff
2009-2010: Hemmo Mulder en Wim Kruimer
2010-2011: Evert Aalten en Rob Disselhoff
2011-2012: Rudy Veenhoff en Rob Disselhoff
2012-2013: Evert Aalten en Rudy Veenhoff
2013-2014: Evert Aalten en Hemmo Mulder
2014-2015: Evert Aalten en Hemmo Mulder

Jeugdkampioenen:
2005-2006:
2006-2007:
2007-2008:
2008-2009:
2009-2010:
2010-2011:
2011-2012:
2012-2013:
2013-2014:
2014-2015:
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Marten Lijnema
Huub Spekman
Huub Spekman
Huub Spekman
Huub Spekman
Dennis Laurens
Huub Spekman
Jorrit Strik
Job Lugtigheid
Tijmen Sijtsma

Snelschaakkampioenen:

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

5 minuten
Evert Aalten
Dan Hortensius
Hemmo Mulder
???????
Mono Garcia
Evert Aalten
Rudy Veenhoff
Rudy Veenhoff

10 minuten
Hemmo Mulder
Evert Aalten
Menno Visser
Rob Disselhoff
Hemmo Mulder
Gert Kampstra
Rudy Veenhoff
Hemmo Mulder

5. Externe resultaten: teamresultaten, SGS en NK Snelschaken.
De diverse Rivierenland teams speelden in de SGS competitie regelmatig in de
eerste en tweede klasse. Momenteel spelen acht Rivierenland teams in de SGS
competitie: drie achttallen, twee senior viertallen, twee jeugd viertallen en een
bekerteam.
Eenmaal deeed Rivierenland 1 mee in de Promotieklasse. Toen speelden ook
Hemmo Mulder en Paul Willemsen mee. De toekomst zal uitwijzen of we dat
niveau weer kunnen en willen halen.
In 2011 werd Rivierenland Nederlands kampioen snelschaken in de C groep.
De scores waren: Gert Kampstra 9 uit 15, Rob Disselhoff 8,5 uit 15, Mono Garcia
(el rapido) 8 uit 15 en Hans de Rooij 2,5 uit 15.
Er werden 15 matchpunten gehaald en 28 bordpunten. Om onder de gemiddelde
teamElo van 1800 te blijven en dus in de C groep te mogen spelen werd
Hans de Rooij helaas wat te zwaar beproefd.
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v.r.n.l.: Gert Kampstra, Mono Garcia, Hans de Rooij en Rob Disselhoff.
Teamleider Ton Houwers
Impressie van een afterparty op zijn Rivierenlands
Op een miezerige zaterdagnamiddag bij de klanken van gitaarmuziek en ZuidAmerikaanse zang vertoefden we met zo´n acht uitbundige schakers aan het
enige nog vrij zijnde tafeltje in het enige Zuid-Amerikaanse restaurant in het
fraaie Brabantse plaatsje Rosmalen. De sfeer was uitbundig in 2011, want de
Rivierenlanders hadden geschiedenis geschreven op het altijd drukbezochte
Nederlands Kampioenschap Snelschaken, want zover mij bekend is dat nooit
eerder gepresteerd door een team met enkel onderbond spelers!
Het kostelijke bruine vocht had dan ook rijkelijk gevloeid alvorens er met enig
zoeken en wat omwegen in bovengenoemde entourage werd aangeland. Onze
kampioenen Gert Kampstra, “Andre Bolhuis”, voorzitter oude stijl Rob Disselhoff,
snelschaker pur sang “El Rapido”, “Mono, mi amigo”, Jorge Garcia, el hombre del
dia, en remisekoning Kruimertje die helaas bij het diner niet aanwezig kon zijn.
Uiteraard de teamleider, die de slimme opstelling had gemaakt, welke niet
zonder slag of was geaccepteerd en de toen nog “bolle Brandy”, Jeroen
Brandsma. Ook Veenhoffje was van de partij, bijna gewonnen van Hans Bõhm en
in opkomst. Het una paloma blanca werd meerstemmig meegezongen, ver uit de
maat en met ongelovige toeschouwers aan de overige tafeltjes. De opgediende
maaltijd was een culinair hoogstandje, wat de sfeer nog meer ten goede kwam,
Mono zette het geheel nog meer luister bij door telkens weer in het Spaans bij de
Mariacchi verzoekjes aan te vragen en deze speelde alles terstond zoals “un
rancho grande” etcetera.
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Aan deze lange gezellige en vermoeiende dag kwam rond sluitingstijd een einde
en deze dag mag worden beschouwd als een mijlpaal in de schaakhistorie van
Rivierenland.
Ton Houwers.
Partijen en partijfragmenten
Bij een tienjarig jubileum hoort natuurlijk een overzicht van de mooiste en meest
memorabele schaakpartijen. Daar gaan we.
W. de Boer – J. Vermeulen (SV Riv 3–De Rode Loper 2, bord 1, Utrecht 2012)
Op 21 maart 2012 speelde het derde tegen het tweede team van UCS De Rode
Loper. Een van de troeven van dit team is hun sterke eerstebordspeler. Deze
speler heeft al menig scalp op zijn conto en hoopte hier ook deze avond een
onwetende Rivierenlander aan toe te voegen.
Maar daar was Willem de Boer. Hij was duidelijk niet van plan om zijn hoofd op
een dienblad aan te bieden en ook een negatief ratingverschil van 350 punten
deerde hem niet. Na een typische Van Geet-opening werd de volgende stelling
bereikt.

De plannen voor beide spelers waren getrokken; wit speelt op de koningsvleugel,
zwart op de damevleugel. Daarom gaat Willem verder met
10. Ph4.
Zwart liet zich echter niet bangmaken en speelde
10. …
0-0
Het vervolg was
11. Phf5
Lxf5
12. Pxf5
Dc7
13. f4
Willem laat er geen gras over groeien.
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13. …
b5
14. La2
Ld6
15. Pxd6!
Willem ziet dat de zwarte loper actief kan worden na …exf4 en besluit hem terug
naar het doosje te sturen. Bijkomend voordeel is dat wit zijn aanval verder kan
opbouwen.
15. …
Dxd6
16. f5
Nu moet zwart machteloos toekijken hoe wit zijn aanval opbouwt. g4-g5 is een
idee, zware stukken naar de g- of h-lijn is een ander idee.
16. …
Tac8
17. Tf3
Pe7
18. De1
Treurig feit, de bedenker van deze opening, de heer Van Geet, is een maand na
deze partij overleden op 80-jarige leeftijd.
18. …
c4
19. Lb1!
Wit brengt de dreiging La2 in de stelling en verhindert tegenspel van zwart met
...Tc2.
19. …
Pd7
20. Lg5
f6
21. Ld2
Pc6
22. Dh4
Tfd8
23. Tg3
Pf8
24. La2
De winnende zet.
24. …
Dc5
25. Dxf6! Td7
26. Dh4
Kh8
27. Tf1
Tdc7
28. f6!
Vernietigend.
28. …
g6.
De stelling is hopeloos voor zwart. 28…gxf6 is mat in twee en 28…Pg6 verliest na
29.Txg6.
29. f7!
Crushing.
29. …
h5
Zwart heeft geen verdediging meer. Op 29...De7 volgt 30.Lg5. Na 29...Pd7 is het
mat in 4; 30.Dxh7+ Kxh7 31.Th3+ Kg7 32.Lh6+ Kg7 33.Lf8.
30. Dg5
De7
31. Dh6+
Wist u dat deze partij live te volgen was op internet?
31. …
Ph7
32. Txg6
Df8
23

33. Tg8+ Dxg8
34. fxg8D Kxg8
35. dxc4
en zwart probeerde nog, maar het de partij is gespeeld. Een uitstekende partij
van Willem!
J. Garcia – J. Brandsma (Interne competitie SV Rivierenland seizoen 20112012)
Tussen beide spelers heerst altijd een gezonde rivaliteit. We volgen de strijd na
22.h4 van wit.

Jorge heeft het openingsduel gewonnen. De zwarte loper is passief en het spel
op de damevleugel van zwart is nog niet begonnen, terwijl wit al kansen heeft op
de koningsvleugel.
22. h4 is een pionoffer dat zwart niet mag aannemen. De reden, een offerfestijn
dat zijn weerga niet kent, willen we u niet ontnemen. 22 …
Dxh4
23. Dh7+
Kf8
24. Dh8+
Ke7
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En nu
25. Pg6+!
Een paardoffer. Zwart moet nemen omdat wit anders Dxc8 speelt gevolgd door
Pxh4.
25 …fxe6
26. Dxg7+ Kd6.
De enige zet om niet mat te gaan (26...Ke8 27.Df8+ Ke7 28. Txe6+ Kd7
29.Df7+ Kd8 30. Te8#).

Een nu natuurlijk een torenoffer.
27. Txe6+! Kxe6
28. Te1+ De4.
29...Kd6 gaat mat na 30.Dxg6+ Kd7 31.Lf5+ Kd8 32.De8#. Alle stukken van wit
spelen in een rol in de matvoering.
29. Dxg6+ Kd7
30. Lxe4
dxe4
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31. d5!

Dit is het punt waarop we de stelling gaan beoordelen. Het materiaal is gelijk,
maar wit staat gewonnen. Belangrijk is dat zwart de pion niet mag pakken,
31...Lxd5 32.Td1 Tc5 33.b4.
Na 31.d5 dreigt wit vernietigend 32.Txe4. Een mogelijk vervolg is 31...Te8
32.Txe4 Txe4 33.Dxe4 Pxb2 (alles verliest voor zwart) 34.De6+ Kd8 35.d6 Td7
36. Dg8#.
Al met al heeft Jorge met zijn zet 22.h4! de schaakwereld een schitterende
combinatie gegeven. Ook Jeroen voelde aan dat 22...Dxh4 erg riskant was
vanwege 25. Pg6+ en besloot in de partij het sterkere 22...Df6 te spelen.

H. de Rooij -Th. de Boer (Woerden 3 – SV Riv 2, april 2015)
De volgende partij is een van de kortste partijen gespeeld in de externe
competitie voor SV Rivierenland.
1. e4
e5
2. f4
Romanticus de Rooij heeft wit.
2. ...
Pc6
3. Pf3
exf4
4. d4
d6
5. Lc4
h6
6. Lxf4
Pf6
7. Pc3
Lg4
8. 0-0
Dd7
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De stelling van wit verdient een diagram.
9. Dd3
Pb4
10. Dd2
d5
Dit is te veel gevraagd van de zwarte stelling.

Hans geeft fijntjes de weerlegging.
11.
12.
13.
14.
15.
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Pe5!
exd5
Pxg4
Pxf6+
Txf4

Dd8
Ld6
Lxf4
gxf6
1-0

De schrijver kan zich maar een partij herinneren die korter was dan deze. In een
externe partij speelde een Rivierenlander 1.Pc3, waarop de tegenstander niet
direct een antwoord had. Waar hij wel direct een antwoord op gaf, was tegen de
persoon die hem een paar minuten later opbelde gedurende de schaakpartij. 1-0.
D. Flohr – R.P. Veenhoff (Open Veens, 2012)
1. e4
e6
2. d4
d5
3. Le3
Door GM Simon Williams ook wel ´the wanker gambit´ genoemd.
3. …
dxe4
4. Pd2
Pf6
5. f3
Pc6
6. c3
Pd5
De zet die zorgt voor ongeregeldheden in het witte kamp, omdat 8.Lf2 niet kan
vanwege ...e3.
7. De2
exf3
8. Pgxf3
Le7
9. 0-0-0
Tb8
10. g3
b5
11. Lf2
Ld7
12. h4
a5
Met het idee a4-a3 om c3 te verzwakken.
13. Lg2
a4
Jasper Straaten kwam met de suggestie 13. … b4 14. c4 Pc3!?
14. Pe5
0-0
15. Pe4
a3
16. Pc5
Na een zet met de b-pion moet wit rekening houden met ...f5.
16. …
axb2+
17. Kxb2
Pxe5
18. dxe5
Dc8
19. Le4
b4
Een wilde partij is in aantocht.
20. c4
Lxc5
21. Lxc5
Pc3
22. Lxh7+ Kxh7
23. Dd3+ Kg8
24. Lxf8
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Wat zou u hier spelen met zwart? De toren pakken met schaak? De loper
misschien terugslaan?
24. …
Da6!
De dreiging is 25. … Dxa2+ 26.Kc1 Pe2+ met damewinst.
25. Ta1
Op 25.Lxb4 was heeft zwart 26...Pxd1+ 27.Txd1 Txb4+ 28.Kc3 Da3+ en zwart
kan de loper redden, waarna hij een stuk voor staat.
Na 25. Ta1 pakt zwart toch zeker wel de loper op f8?
25. …
Da3+
26. Kc2
Nu dan?

26. …
Td8!
… La4+ is nu een dreiging.
27. Ld6!
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6. De jeugd: analytisch en methodisch leren denken
De familie van Zetten is in Culemborg al vroeg begonnen met de schaaktraining
van de jeugd. In de topjaren waren er wel 40 jeugdleden. Van Zetten senior was
voorzitter van de plaatselijke damclub met ook een warm hart voor schaken.
Dirk van Zetten is een prominent lid in de jeugdtraining.
Bekend is de fraaie door hemzelf gemaakte voorzittershamer.
Zoon Ferri is recent benoemd tot wedstrijdleider bij de interne jeugdcompetitie.
Jeroen Brandsma, Ron Strik, Gert Kampstra, Peter Brandsma, Rob Wenink, Rudy
Veenhoff, Rob Disselhoff, Huub Spekman, Dennis Laurens, Tim Kortekaas, Jack
van Gils en Michael Buitenweg hebben het jeugdschaak binnen Rivierenland
vanaf 2005 op de kaart gezet. De jeugd wordt in klasjes getraind per stap in de
Beatrixschool in Buren. Momenteel zijn er ongeveer 30 jongens en meisjes.
Schaken krijgt in 2013 een enorme boost met Magnus Carlsen als 23 jarige
wereldkampioen. Analytisch en methodisch leren denken vergroot de
toekomstkansen van de jeugd, zo heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond.
Onze jeugd is afkomstig van scholen zoals de Moespot in Tiel, Kastanjepoort in
Erichem, Oranje Nassauschool in Geldermalsen en krijgen les volgens de
Stappenmethode van de KNSB. Jaarlijks in Juni wordt examen gedaan.
De geslaagden krijgen een officieel diploma.

Jeugdplan Rivierenland
Het Jeugdschaak begint zich meer en meer uit te breiden. Er is kwalitatieve en
kwantitatieve versterking nodig. De training en communicatie moeten strakker
en de lessen moeten in rustiger vaarwater gegeven worden.
Marktsituatie
Het jeugdledenaantal gaat richting dertig.
We speelden dit seizoen met twee jeugdteams in de SGS competitie. (C1, D1)
We organiseerden al zeven jaar het steeds groter wordende Burgerweeshuis
Schoolschaaktoernooi. Nu voor reeds 96 kinderen.
We geven zelf steeds meer les op scholen.
We organiseerden het scholenkampioenschap in Culemborg.
We presenteren ons steeds meer naar buiten: BWW simultaan, Denksportdag,
Werk aan het Spoel.
We nemen deel aan de jeugd Grand Prix toernooien.
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Jeugd Grand Prix toernooi bij Vegtlust in 2015
Onze trainersorganisatie is natuurlijk meegegroeid met deze ontwikkelingen.
De huidige groep trainers bestaat momenteel uit: Dennis Laurens, Tim
Kortekaas, Jeroen Brandsma, Rudy Veenhoff, Rob Disselhoff, Dirk van Zetten, en
Ferri van Zetten.
Op termijn zullen wij ook gaan deelnemen aan meer trainerscursussen. Jeroen
Brandsma is recent geslaagd voor het diploma Schaaktrainer 1 en Hans de
Rooij gaat de cursus Arbiter volgen. De club zal deze cursussen financieren.
De deelnemers aan de cursussen verplichten zich dan om drie jaar deze functie
binnen de club te bekleden.

In het seizoen 2014-2015 werden de
volgende acties/verbeterpunten ingevoerd:
1. De interne jeugdcompetitie wordt geleid door Ferri van Zetten (WLI-Jeugd)
met assistentie van Dennis Laurens. Ferri zal de uitslagen van de interne
doorgeven aan Wim Kruimer voor de website. Vragen kunnen bij Rudy Veenhoff
terecht. (WLI-Senioren)
2. Er zijn voor de interne drie groepen op speelsterkte gevormd.
3. Er wordt gewerkt via de boeken van Stappenplan 1, 2, 3 en 4.
Er wordt huiswerk opgegeven dat de keer erna gecontroleerd wordt.
4. De lessen worden meer interactief en verlopen zonder rumoer: eerste kwartier
huiswerk controleren, tweede kwartier les, daarna half uur interne competitie.
5. Eens per maand verschijnt een Nieuwsbrief op de website om de
communicatie te verbeteren.
6. Website Jeugd wordt actueel gehouden.
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7. Schaaktechnische wetenswaardigheden en hoogstandjes
1. Pc3 in Rivierenland, Willem de Boer
Al jaren lees ik de Volkskrant. En door een lovende en boeiende recensie van
Gert Ligterink ergens begin jaren ’90 kwam ik op het spoor van Dick van Geet.
Hij had een boekje geschreven over zijn favoriete openingszet Pc3. Er ging een
schaakwereld voor mij open. Tot dan toe had ik als huisschaker afgezien in
partijen tegen vriend Henk, die ooit in het 1e van Haarlem had gespeeld, voordat
wij elkaar in Culemborg ontmoette in de vredesbeweging.
Henk gaf nooit op en kon niet slapen na verlies. Hij had last van te veel
zenuwen. Daarom was schaken in competitieverband ook niet te combineren met
‘vroeg op’ voor zijn drukke baan. In zijn partijen tegen mij had hij daar geen
last van. Toen wij af en toe een potje gingen schaken won hij altijd, zelfs
wanneer hij daarbij een flinke borrel dronk.
We speelden in de jaren ’80 om de paar weken een partij. Nadat de Muur was
gevallen eind 1989 gingen wij begin 1990 op verkenning naar Leipzig. We
namen klok en schaakspel mee. Elke dag speelden we een partij van maximaal
3 uur: in de trein, in een café of restaurant, op een terras of op een kerkhof.
Deze combinatie van reizen – vanuit culturele en politieke interesse - en
schaken beviel ons zo goed, dat wij het jaar daarop naar Polen gingen.
In de loop der jaren tot zijn ongeneeslijke ziekte in 2001 hebben wij in bijna alle
landen van Oost-Europa geschaakt, vaak onder grote belangstelling.
Henk won bijna altijd, maar dat veranderde nadat ik het nu uitverkochte zwarte
boekje in het Engels van Dick van Geet had aangeschaft en begon te lezen.
Vanaf dat moment stond Pc3 steevast op mijn repertoire.

Het schaken beviel me zo goed, dat ik lid werd van de Vierkante Toren, en daar
meteen met Pc3 aan de slag ging. De eerste keer was dat op 6 april 1992, en ik
verloor, maar op 10 mei 1993 speelde ik uit in Tiel tegen een zekere Jorge Garcia
remise!!.
Door de fusie van onze oude clubs zijn wij nu schaakmaten, en onlangs op 10
maart speelde ik weer tegen onze ‘Mono’, en weer remise, terwijl wij 200 punten
Elo schelen in mijn nadeel! In deze partij stond ik vanuit de opening glad
gewonnen, maar kon geen winnende voortzetting vinden, of was te ongeduldig.
Dat is nu precies mijn handicap in het algemeen en met Pc3 in het bijzonder: ik
moet winnen binnen 25 zetten(en dat lukt extern vaak ook) , en anders weet ik
mij geen raad met een goed vervolg in het verloop van wat men noemt de
overgang van ‘het middenspel’ naar het eindspel. Een kwestie van strategisch
denken, is mij gezegd en ook op je handen gaan zitten.
Pc3 is voor vele tegenstanders een verrassende zet, en wanneer zij ‘normaal’
volgens hun eigen boekje met e5 of d5 of zelfs c5 reageren, kun je ze met list
en bedrog van het bord vegen.
De eerste keer dat ik zelf het veld moest ruimen tegen Pc3 was op 19 januari
1998, en wel tegen een toen pas aangetreden nieuw lid, onze huidige voorzitter
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Rob Disselhoff, een expert in de van Geet. Van Rob heb ik nog niet kunnen
winnen, maar daar gaat verandering in komen!!
Dit jaar heb ik mij voor het eerst een beetje verdiept in de strategie van het
schaken. Ik geef toe: een beetje erg laat.
Waarschijnlijk is het geen nieuws voor de echte schaker, maar schaken is een
spel of sport, waarin je aanvallend moet verdedigen en verdedigend moet
aanvallen. Bij voetbal is het anders: je trekt ten aanval en je probeert te
scoren,en als de aanval is afgeslagen ga je op de verdedigende toer om eerst in
balbezit te komen en dan weer aan te vallen.
Bij schaken ben je altijd in balbezit, maar je moet wel zorgen dat je de bal niet in
je eigen doel schiet. En dat is nu precies wat mij vaak overkomt. Een mooie,
aanvalsrijke en solide stelling vanuit Pc3 help ik om zeep door te snel de aanval
door te willen zetten, en zodoende opeens ruimte weg te geven. Dat komt door
een aanvallende zet zonder verdedigingskracht.
Andersom kan ook en daar profiteert Pc3 vaak van: normale, verdedigende
zetten van zwart zonder aanvalskracht, en dan word je opgerold. Het gaat
tenslotte om het beheersen van de speelruimte, zodat de koning uiteindelijk
geen kant meer op kan.

Langeweg-van Geet, PAM toernooi, 1961
In Rivierenland is Pc3 in opmars. Ook de captain van het 3e , Albert Sluiter,
heeft zich dit jaar aan deze opening gewaagd, maar ook vergaloppeerd. Bij hem
staat dit paard tot nader orde in de wachtstand .
Bij Rob en bij mij nog lang niet, en we gaan door , omdat we er nog steeds groot
plezier en vaak ook de winst mee bereiken.
33

Het is een ‘obscure’ opening volgens Herman Grooten, en dat lijkt mij juist.
Geen grootmeester begint ermee. Dat komt omdat die van jongs af aan de
bekende, normale openingen heeft geleerd. Over de opening met Pc3 is nog
niet heel veel geschreven in vergelijking met wat leermeesters als Hans
Bouwmeester over diverse openingen hebben opgetekend. Dick was bevriend
met Hans, en daarom sluit ik af met een fotootje, met Hans en ik ter gelegenheid
van een benefiet simultaan voor een goed doel.
Moge in de jeugdopleiding aandacht besteed worden aan Pc3: daar kunnen we
dan op de club de komende 10 jaar zeker veel plezier aan beleven.

Hans Bouwmeester en Willem de Boer
Literatuur:
D.D. van Geet.
D.D. van Geet.
Schaaksite.nl
Chessgames.com
H.Keilhack
A.Aasum
D.D. van Geet

The van Geet Opening 1.Pc3 . New in Chess Alkmaar, 1994
Die Van Geet Eröffnung 1.Pc3 New in Chess , Alkmaar, 1993.
De van Geet Opening, Herman Grooten
Partijen van Van Geet
Knight on the Left: 1 Pc3. Schachverlag Kania, 2005.
Zijn boek in het Noors op internet
www.schaakclubutrecht.nl

Het bos met de wolven ingaan of “Een gambiet weerleg je door het aan
te nemen (W. Steinitz)”.
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Een partij uit de interne competitie van Rivierenland met het Ryder gambiet in
2008.
Vanaf de start van de fusieclub Rivierenland was Paul Willemsen de man met de
hoogste elo-rating en de man met een zeer voorspelbaar wit repertoire. De
eerste zet was altijd 1 d4 en als dan de tegenstander d5 speelde dan kwam gelijk
2 e4 en stond het Blackmar Diemer gambiet op het bord. Na 2 .. de4 volgt dan 3
Pc3 en na Pf6 komt 4 f3 (het pionoffer van Armand Blackmar, een Amerikaan en
later Josef Diemer, Duitser of zoals u wilt Groot Duitser gezien de tijd waarin hij
opgroeide).
Paul speelde/speelt na 4 ef3 overigens geen 5 .. Pf3 maar 5 .. Df3 het
zogenaamde Ryder gambiet waarmee wit ook nog pion d4 offert. Dit Blackmar
Diemer gambiet heeft mij altijd zeer gefascineerd. Wit offert een centrum pion
voor wat eigenlijk, in feite één tempo en een half-open f-lijn. En toch is het zeer
speelbaar en moet zwart vaak oppassen. Zelf had ik bij schaakclub Utrecht in
begin 80-er jaren veel gevluggerd met Henk Spies en Roel Meijer (beiden oud lid
van Schaakclub Tiel) die ook beiden het Blackmar Diemer gambiet speelden. Ik
probeerde allerlei zwarte verdedigingen uit, maar verloor vaak en won nooit. Pas
later begreep ik van wie zij dit geleerd hadden op de schaakclub Tiel van
inderdaad Paul Willemsen die hen beiden als jeugdlid getraind en begeleid had.
Toen ik het pre-internet tijdperk waren er ook amper voorbeelden van topspelers
die zich hieraan waagden. Het gambiet bleef daardoor wat mysterieus.
Terug naar 2008. Ik had tegen Paul veelvuldig het gambiet geweigerd met 2 ..
c6 waardoor je in de Caro-kann komt of ook 2 .. e6 waardoor je in het Frans
kwam. Het werd steeds remise, omdat Paul die openingen ook goed speelt. Die
openingen kreeg Paul trouwens ook het vaakst op het bord zowel intern als
extern omdat veel mensen toch maar niet het bos met de wolven ingaan. Vaak
won hij toch snel omdat hij altijd snel zet en hij gewoon sterker speelde dan de
tegenstander. In 2008 dacht ik, het moet toch lukken om dat offeren van die
centrumpionnen af te straffen. Ik kocht zelfs een boekje over het Ryder gambiet
en bereidde mij met Fritz 5 of 7 of zoiets voor.
Hieronder staat de partij uit de interne van 2007-2008, gespeeld op dinsdag 22
april 2008.

Wit: Paul Willemsen – Zwart: Hemmo Mulder
1 d4 d5 2 e4 (zoals verwacht) de4: 3 Pc3 Pf6 4 f3 ef3: 5 Df3: (het Ryder
gambiet) 5 .. Dd4: (pakt pion twee mee) 6 Le3 Dg4 (werd in mijn boekje als
beste aangegeven, ook Fritz was positief hierover)
Belangrijk is trouwens om 6 .. Db4 te vermijden, dan komt 7 0-0-0 en na 7 ..
Lg4 komt dan 8 Pb5! Met dit soort overvallen zit het Ryder gambiet vol mee. Het
dreigt mat in 1 (en is gespeeld door Diemer zelf in 1934, geweldige en creatieve
houthakker) en wit staat nagenoeg gewonnen want na 8 Pa6 komt Db7: 10 De4
Da6: en er zijn veel varianten maar wit wint de meeste correspondentie partijen
die in mij boek stonden: conclusie goed voor Wit.
Ik heb, vaak spelend een bord naast Paul hem regelmatig op een soortgelijke
manier zien winnen. En ik maar zwoegen met manoeuvres en hopelijk subtiele
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zetjes . Een soortgelijke truc met mat dreigen en binnen ploffen op b7 lukte
hem ook tegen een zekere R.D. uit C. als ik mij goed herinner.
Terug naar de partij:
7 Df2 e5 (dit had ik voorbereid, dreigt Lb4) 8 Pf3 (ik kende alleen a3, Ld3 en
Le2) Ld6 9 o-o-o Pc6 en twee pionnen meer, dat moet toch goed gaan dacht ik
10 h3 Dd7 11 Lb5 (snel ontwikkelen en zo actief mogelijk spelen moet de
compensatie opleveren). 11 .. De7 12 Lg5 ( zie vorige zet) Le6 13 The1 0-0
14 Lc6: bc6: 15 Pe5: Le5: 16 Te5:
Wit heeft één pion al terug, staat zeer actief en mijn structuur is verzwakt., de
weerlegging aantonen is –weer- niet gelukt. Ik realiseerde dat ik nu hard aan de
bak moest om in deze open stelling (die liggen Paul het beste) niet weggespeeld
te worden. 16 .. Tfd8 (Abholzen dan maar) 17 Td8: Dd8: 18 Tc5 Ld5 19
Pd5: cd5 20 Lf6: gf6: wit staat al beter zo lijkt het. Schaken is soms simpel, je
slingert gewoon alle stukken naar voren. 21 Dg3+ Kh8 22 Dc7: (daar wint wit
de tweede geofferde pion terug) De8 (mijn eerste dreiging! ) 23 Dg3 Td8 24
Df2 De6 25 Tc3 Te8 26 Ta3 Te7 (zwart staat inmiddels aardig opgevouwen,
en mijn bloeddruk steeg en steeg, hoe eindigt dit) 27 Td3 De5 (activiteit voor
alles, dan maar wat offeren, ik had ook weinig tijd over ondanks mijn
voorbereide opening). 28 Td5: gelijk gespeeld door Paul 28 ..Dd5 29 Df6+ Kg8
30 De7: wit staat inmiddels een pion voor! 30 .. Da2: (hier was mijn hoop op
gevestigd, zijn koning komt ook minder veilig te staan, het kan zijn dat Paul hier
ergens de winst gemist heeft :-> ) 31 De8+ het bekende een schaakje teveel,
31 Da3 was een betere zet voor wit. Zwart moet dan De6 doen en bidden dat het
goed gaat. 31 .. Kg7 32 De5+ Kg8 33 b4 (dit lijkt niet optimaal ook al is het zo
vooruit gepland door wit) 33 .. Da3+ met remiseaanbod, Paul schrok en speelde
hoofdschuddend (om zijn gemiste kans) nog 34 Db2 en na De3+ gaf hij alsnog
remise. De stelling is mogelijk nog steeds wat beter voor wit maar zwart krijgt
pion g2 na Dg1+ en Dg2: en dan ontstaat een pionnenrace en zo’n dame
eindspel is glibberig. Als ben ik wel blij dat niet bijvoorbeeld Evert achter de witte
stukken zat…
Al met al kwam ik met een blauw oog weg en het Blackmar Diemer gambiet en
zelfs het Ryder gambiet heb ik nog steeds niet weerlegd. Het bos kende meer
wolven dan verwacht.
Hemmo Mulder

8. Ontwikkeling van de website
Onze huidige website www.svrivierenland.nl is in eerste instantie opgezet door
Zdravko Kalas. Later nam Wim Kruimer het roer over.

9. Clublokalen
SGR de Vierkante Toren had de volgende clublokalen: kantine Fortitudo, cafe
Den Tollensteghe bij Anna, de Gulden Ster en laatstelijk PW Consulting.
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10. Clubbladen en Nieuwsbrieven
In de begin periode had SGR de Vierkante Toren een clubblad genaamd
“de Denker”. Onderstaand een hard copy Nieuwsbrief van SGR de Vierkante
Toren van 7-11-1999. Betreft verslag van de Interne competitie gevolgd door
verslag Externe competitie.
Bij Rivierenland werd overgegaan op een digitale maandelijkse Nieuwsbrief.
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Nieuwsbrief Maart 2015
Rivierenland Open Groot Succes
Op zaterdag 7 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse knaller in de
Prinsenhof: Het Rivierenland Open Rapid Schaaktoernooi.
Er werd in drie groepen gestreden om de titel, waarbij de leeftijdsverschillen
alleen maar bijdroegen aan de feestvreugde. Voor een uitgebreid verslag kunt U
terecht op onze startpagina.
Interne Competitie
Het ziet er naar uit dat het kampioenschap weer in de vertrouwde handen van
Evert of Rudy zal vallen. De strijd om de derde plaats is nog in volle gang.
Door een nederlaag van Peter Brandsma en een zege van onze nestor Simon van
der Zwaan, ziet poule B er heel anders uit nu: Freek op 1, gevolgd door Simon
en Peter staat nu derde.
Na een zege op Rene “f4” Meuwissen en een nederlaag tegen Wim Kruimer door
de inmiddels beruchte Kortekaziaanse blunder staat Tim stevig bovenaan in onze
poule C.
NK Snelschaken in april
Zoals op het programma vermeld, gaan we in april weer meespelen in het
Nederlands Kampioenschap Snelschaken voor Clubteams. Tempo is 5 minuten
per persoon per partij en de teams bestaan uit vier spelers. Het streven is om
met minstens twee teams deel te nemen. Inschrijven kan bij Hans de Rooij, via
hans.de.rooy@planet.nl of op de clubavond.
Inmiddels hebben zich de volgende spelers aangemeld:
Tim Kortekaas, Philippe Friesen, Hans de Rooij, Rob Disselhoff, Jeroen Brandsma,
Jasper Straaten, Wim Kruimer en Rudy Veenhoff.
Nieuws uit de Externe
Ook Moira 5 werd eenvoudig aan de kant gezet door ons Tweede. Invaller Tim
Kortekaas, de runner-up van het recent gespeelde Rivierenland Open in groep B,
scoorde een mooie overwinning. De enige echte concurrent voor de titel staat
eind maart op het programma: Oud Zuylen 3. Als we dat sterke team kunnen
verslaan hebben we grote kans kampioen te worden.
Ons Eerste Viertal heeft mooi gewonnen van Houten, en staat bovenaan.
Het Tweede Viertal verloor helaas van Ameide, met een mooi punt voor onze
Wedstrijdleider Jeugdcompetitie, Ferri van Zetten, die net als zijn vader Dirk “de
Bulldozer” een sterke speler aan het worden is.
Schoolschaak
Het schoolschaakproject is succesvol gestart. Onze meesters Kortekaas,
van Zetten, J.Brandsma, Veenhoff en Disselhoff hebben de eerste lessen
gegeven op zes scholen rondom Waardenburg.
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Schaakles bij de Op ’t Hof school in Tricht
Schaakprobleem
Nieuw schaakprobleem: Zwart speelt en wint.
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11. Schoolschaak projecten
SV Rivierenland is in het seizoen 2011-2012 begonnen met (betaald) schaakles
geven op scholen. Dit betreft de volgende scholen: KWC Culemborg,
Lingecollege, Lek & Linge in Culemborg, Op ’t Hof in Tricht, Blinkschool in
Culemborg, Koning Willem Alexander school in Haaften, Goudenstein school in
Haaften, Klingelenburg in Tuil, Kivietsheuvel in Hellouw, Freule van Pallandt in
Neerijnen, Rietschoof in Opijnen, Westerbeek in Varik, de Boogerd in Maurik.
Hier ligt een grote kans voor Rivierenland tot ledenwerving. Doelgroep is
basisscholen groep 8 en met name kinderen met een wat ruimere bovenkamer.

12. Financiele ontwikkelingen en sponsoren
Rivierenland toont een gunstige financiele situatie. Onze activiteiten worden vaak
door onze sponsoren gedekt. De volgende sponsoren zijn wij dankbaar:
Rabobank Tiel (Rivierenland) en Culemborg (DVT), Alex Klooster (DVT),
Accountants kantoor Burgers (DVT), de Prinsenhof, slagerij Knobbout,
Oostendorp Installatie Techniek, MKB Accountants, stichting de Prinsenhof,
gemeente Buren, SGS, de Kroon Fietswinkel, Burgerweeshuis Tiel, stichting het
Nut.

13. Toernooien: Burgerweeshuis en Rivierenland Open
Het Burgerweeshuis schoolschaaktoernooi werd in 2015 voor de zevende keer
gehouden. Het door het Burgerweeshuis in Tiel gesponsorde en door Rivierenland
georganiseerde toernooi wordt nu door zo’n 100 jongens en meisjes van
basisscholen bezocht. Het is een jaarlijks terugkerend groot succes.
Eindstand BW toernooi 2015:
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Naam
Rehobothschool 1
De Kastanjepoort 2
De Kastanjepoort 1
De Kastanjepoort 3
De Hoge Hof
Blinkschool
De Moespot 1
Adamshofschool 1
Rotondaschool
Rehobothschool 2

Prt
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

W
4
4
3
4
3
2
2
3
2
3

R
2
2
3
0
2
3
3
1
2
0

V
0
0
0
2
1
1
1
2
2
3

Score
5,0
5,0
4,5
4,0
4,0
3,5
3,5
3,5
3,0
3,0

Vr
19,5
18,0
14,5
16,0
14,0
14,0
13,0
12,5
12,0
12,0

Wrst
18,5
21,5
21,0
21,0
18,0
19,0
18,0
21,0
21,5
15,0
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Het Rivierenland Open Rapid schaaktoernooi , werd voor het eerst in 2002
gehouden. Het eerste toernooi, toen nog geheten Betuwe Open
Schaaktoernooi , vond plaats op zaterdag 20 april 2002.
Echter vanaf 1997 werd in Culemborg ook al een schaaktoernooi gehouden.
Het toernooi werd gehouden in de Lantaarn in Culemborg. Winnaar in 2002 was
Bobby Fijlstra. Dick Floor was de winnaar in 2003, ook gehouden in de Lantaarn.
Vanaf 2005 wordt het toernooi in de Prinsenhof in Buren gehouden.
Latere winnaars van dit toernooi waren Harmen Jonkman, Bruno Carlier (3x),
Joost Marcus, Klaas van der Horst, Sander van Eijk en Stefan Bekker. De 2015
editie werd gewonnen door Bas van Esch. Het tempo is 20 minuten per speler
per partij en er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Er
wordt gespeeld in 3 groepen op rating ingedeeld. Per groep zijn er drie prijzen in
geld en enkele in natura. De winnaar in de hoogste groep krijgt naast een beker
ook de Rivierenland wisselbeker.
Alle winnaars waren:
Betuwe Open (4x):
1. 2002: Bobby Fijlstra
2. 2003: Dirk Floor
3. 2004: Harmen Jonkman
4. 2005: Bruno Carlier
2006: niet gehouden
2007: niet gehouden
2008: niet gehouden
Rabo Open (3x):
5. 2009: Joost Marcus
6. 2010: Klaas van der Horst
7. 2011: Bruno Carlier
Oostendorp Open (3x):
8. 2012: Sander van Eijk
9. 2013: Stefan Bekker
10. 2014: Bruno Carlier
Rivierenland Open (1x):
11. 2015: Bas van Esch
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14. Een selectie uit de Themabijeenkomsten
In de afgelopen 10 jaar zijn er heel wat lezingen/themabijeenkomsten geweest
bij SV Rivierenland. Evert Aalten, Rudy Veenhoff, Rob Disselhoff en Hemmo
Mulder belichtten diverse keren bijzondere thema’s, openingen of
probleemstellingen in het schaakspel. Na afloop werd er nog wat gesnelschaakt
of we vereerden Sharon met een bezoekje aan de bar, of beide.
Een themabijeenkomst die eruit sprong was de bijeenkomst op een zaterdag in
2008 in de Prinsenhof met grootmeester Hans Ree. Eigenlijk was de hier op de
club immens populaire Dick van Geet uitgenodigd maar die had net tevoren op
de wintersport zijn enkel gebroken. Hans Ree was, na enige aarzeling, bereid een
voordracht te houden en natuurlijk over 1.Pc3.
Hans was enigszins verrast bij het horen van onze wens maar nam de uitdaging
aan en verscheen per auto op de club. Hij voelde zich toch enigszins als een
vreemde eend in de bijt op dit onderwerp. Door de korte voorbereidingstijd was
Hans niet helemaal ingewerkt in de diverse openingsvarianten en moest soms
hier en daar een steek laten vallen.
Vragen als “wat speelt zwart na 1.Pc3:Pf6 2. g4” kwamen hem toch wat
onwennig voor. Dat vele antwoorden uit de zaal kwamen hielp hem echter over
de drempel. ’s Middags was er een simultaan en we konden terugzien op een
mooie dag.

15. Wel en wee van de teamcaptain.
Met een team aan een wedstrijd beginnen is altijd een uitdaging. Je zorgt ervoor
dat de spelers op de juiste plek zitten en daarna moet je het los laten. Dan laat
je jezelf over aan het individu, de schaker. De schaker is in staat alles te laten
gebeuren en op te roepen wat u zich in kan denken. In de jaren dat ik met teams
op stap ben heb ik vele situaties meegemaakt die je niet snel vergeet. Een
schamele greep uit leuke en onverwachte belevenissen van achter of rond het
bord.
Het lokschaap.
Soms sta je als team captain met de rug tegen de muur. De tegenstander komt
met spelers aan de topborden met een hoge rating en eigenlijk weet je van te
voren al dat je het niet gaat redden. Als teamcaptain kun je hier verschillend op
inspelen. Het bord leeg laten of je zwakste speler opofferen zijn de opties. Het
meeste succes heb ik gehad met onze oudste speler van Rivierenland. Hij nam
plaats op het eerste bord en zijn tegenstander had 400 ratingpunten meer. Een
geramde nul zou je denken, maar de tactiek pakte goed uit. Aart Baas
onderschatte de Rivierenlander niet en ging er voor. Voordat hij er erg in had
kreeg hij een Leeuwenklauw om zijn oren.
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Simon speelde deze weergaloze Zwarte Leeuw en na 22 zetten gaf zijn
tegenstander gedesillusioneerd op. Er was werkelijk niets op af te dingen en dit
pakte verrassend goed uit. Wat een sterke speler zuchtte Aart.
De schrik van Paul Keres.
Binnen de kaders van de “van Geet” wil Willem weleens doorslaan. Op dergelijke
momenten kent hij zijn eigen krachten niet. Op het eerste bord in de 2e klasse
trof hij Menno van der Meer van Paul Keres. Menno reageerde al erg ongelukkig
op de opening Pc3. Hij meende dit varkentje wel eens te wassen en deze
amateur een lesje te leren. Echter na een zet of 9 werd hij door Willem in de
luren gelegd, verloor een stuk, gaf direct op en beende linea recta de zaal uit.
We hebben Menno die avond niet meer gezien en Willem stond met een brede
grijns aan de bar.
Jaren later speelden we weer tegen Paul Keres en ik wilde Willem weer op het
eerste bord zetten. Willem gaf aan dat hij niet klaar was voor dit bord en speelde
liever op het 3e bord.
Ik kon me in de argumentatie vinden, want er is niets slechter dan een speler die
niet goed in zijn vel zit aan een moeilijke partij te laten beginnen. De
onver”geetelijk”partij die zich daar afspeelde zal men bij Paul Keres niet snel
vergeten. Een van de meest complexe “van Geet”varianten werd door Willem op
het bord gezet en de partij trok de aandacht van vele kopstukken.
Adembenemend spel en een fraaie winst. Men sprak er nog lang over na tijdens
de analyse en de felicitaties waren niet van de lucht. Jan Jaap Janse, voorzitter
van Paul Keres, complimenteerde met deze fraaie winst uit de buitencategorie.
Met Jeroen in de buurt wordt je geen kampioen!
Het kampioenschap kon Moira Domtoren niet meer ontgaan. Een sterke
Moriaanse opstelling en Rivierenland 3 was de underdog. De Moirianen moeten
wel nerveus geweest zijn, want het wilde niet echt vlotten die avond. Na veel
zwoegen was de stand op 3 ½ - 3 ½ gekomen en een halfje zou het
kampioenschap brengen. Jeroen speelde tegen Jos van de Brink. Jeroen wilde
geen spelbreker zijn en bood, zoals hij vaker doet remise aan. Zijn tegenstander
moet echt op een andere planeet gezeten hebben, want hij wilde er niet van
weten en er werd stug door gespeeld. De teamcaptain van Moira, een goede
kennis van me, werd er op aangesproken dat hij zijn man de remise moest laten
nemen om het kampioenschap veilig te stellen. Maar de Moiriaan, doof voor de
adviezen en smeekbedes van zijn medespelers, speelde maar door en weigerde
het kampioenschap te verzilveren. Na herhaalde remise te hebben aangeboden
werd Jeroen het ook zat. Jeroen ging volle kracht door en uiteindelijk werd de
Moiriaan met 3 dames mat gezet. Een ware tragedie voor de captain van Moira….
en Kijk Uit naar de 1e klasse.
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Een slaapverwekkende partij.
Iedere captain heeft een speler die extra aandacht vraagt. Soms moet je deze
een beetje ondersteunen of wat onder druk zetten om hem tot een betere
prestatie te laten komen. Deze betreffende speler was altijd erg nerveus en vond
de externe wedstrijden erg spannend. Hij belde me dan geregeld om alvast de
voorbereiding van de wedstrijd door te nemen. Ik gaf hem te kennen dat hij
meer op zich zelf moest staan, omdat hij me niet kon blijven bellen. Het viel me
op dat ik voor de wedstrijd bij Vianen uit, al weinig meer van hem hoorde. In de
auto zei hij niet veel en maakte een afwezige indruk. Super geconsenteerd dacht
ik, druk met de voorbereiding bezig? 10 minuten na aanvang van de wedstrijd
hoorde ik een ijselijke kreet van zijn bord en werkelijk in no time was hij in een
kinderlijke val getrapt en in een hopeloze stelling gaf hij op. Er was werkelijk
geen eer meer te behalen. Ik snapte er niets van. Na enkele weken kwam de aap
uit de mouw. Om zijn zenuwen onder controle te houden had hij een paar
oxazepam tabletten geslikt, biechtte hij me op.
Genoeg om een regiment onder zeil te brengen, ik schrok hiervan en sinds die
tijd belt hij me altijd weer even op voor de wedstrijd.
Caramba.
Mono, zoals wij hem kennen is de meester in het rapido spel. Op het OKU baarde
hij veel opzien door zijn snelle en doeltreffende spel, hetgeen hem een prachtige
top-notering opleverde. De keerzijde is dat hij ook erg snel klaar kan zijn. We
speelden thuis tegen Aquoy en na de teamindeling heb ik een bakje koffie
gehaald. Zelf had ik nog geen zet gespeeld en toen hoorde ik “Aaaahhh” wat doe
ik nu!! Mister rapido speelde tegen een nog snellere speler en binnen 3 minuten
lag Mono eruit. Ik noteerde de eerste nul en speelde mijn eerste zet…..
Applaus.
Als laatste van zijn team speelde Rob Wenink tegen zijn zeer geslepen
tegenstander, die alles uit de kast haalde om Rob te vloeren. Rob overzag het
spel en wist zet voor zet het initiatief over te nemen. Het spel golfde op en neer
en iedereen had zich al bij een remise neergelegd, maar Rob dacht er anders
over. Hij startte een daverend offensief en joeg zijn tegenspeler het gehele bord
over. De aanvalsdrift was niemand ontgaan en vele toeschouwers hadden zich
om het bord geschaard om niets te missen van deze prachtige partij. De wijze
zoals hij mat gaf was groots en voor alle toeschouwers een reden om spontaan
een daverend applaus in te zetten. Rob genoot.
Mat of remise?
Het wilde de hele avond al niet vlotten. Ik kon niet doordrukken en mijn
tegenstander leek wel sterker te worden.
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De tijd werd mijn grootste vijand en alle zetten moesten a tempo gegeven
worden. Met beperkte tijd voor beide spelers volgden de zetten zich in hoog
tempo op.
De tafel schudde en de klok vloog alle kanten op. Ik had me voorgenomen om bij
30 seconden remise aan te bieden. Nu wil het geval en ik ben daar geen
uitzondering in, dat in de tijdnoodfase andere facetten van het spel naar boven
komen. Chaos, besluiteloosheid en blunders stapelen zich op en geen der spelers
constateert het. Ik gaf mijn zet af bood remise en mijn tegenstander accepteerde
direct. Toen ik opstond zag ik dat ik mijn tegenstander mat stond …….. ½ –½
Afrekenen met je Angstgegner.
De Regiohakkers hebben eerst de Culemborgers en nadien de Rivierenlanders
het altijd erg lastig gemaakt. Onder aanvoering van hun topman Andries Dekker
gaven ze regelmatig hun visitekaartje af en vertrokken met de punten. Onze
voorzitter kon zich hier erg over opwinden. Nu heeft hij weleens moeite met zijn
verlies, maar vindt toch altijd weer een extra drive om voor de winst te gaan.
Tijdens een toernooi lootte Rob tegen Andries. Rob, met wit, was er klaar voor
en met Pc3 werd een memorabele 20 minuten gevecht gestart. Alle venijn moet
zich verplaatst hebben in de stukken, want deze speelden vanzelf. Rob was niet
te stoppen en veegde Andries van het bord in een partij waar geen zet verkeerd
was. Andries beaamde dat het heel lang geleden was dat hij zo verloren had.
Twee lopers.
Rudy was nog een jonge beginnende schaker. Hij was erg gedreven en hij
studeerde gericht om zich het schaakspel eigen te maken. Ik kan me goed
herinneren dat hij in een externe wedstrijd in een eindspel met twee lopers
voorkwam. De tijd drukte en wat doe je met twee lopers in een tijdnood fase?
Rudy wist het wel, je tegenstander in de structuur drukken en uiteindelijk mat
zetten. Een erg knappe prestatie voor een jonge speler in tijdnood. Later zou
blijken dat hij aan de opmars naar de top begonnen was.
Effe niet vergeten.
Een grote groep schakers die hoor of zie je niet. Ze zijn op tijd en je deelt ze in
en ze spelen hun partij. Ze verliezen zelden en verprutsen bijna nooit wat en
leveren minimaal een halfje. Dit is de ruggengraat van het team, de vaste
waarden en de zekerheden. Voor de teamcaptain een prettige toegevoegde
waarde waar je weinig omkijken naar hebt. Af en toe een beetje pushen, zodat
niet te snel een remise geaccepteerd wordt. Deze groep is wel de stabiele factor
binnen onze vereniging en deze taaie rakkers zijn we altijd dankbaar voor hun
puntjes.
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Een mannetje meer of minder?
Ik kreeg last minute een afmelding voor een belangrijke wedstrijd. We speelden
voor het kampioenschap of de 2e plaats, welke ook recht op promotie gaf. Ik
baalde als een stekker en het lukte me niet om de vrijgekomen plek in te vullen.
Bij de tegenstander aangekomen heb ik een korte briefing gehouden om
iedereen ervan te overtuigen dat we beter met 7 man konden spelen. De
wedstrijd begon en we raakten snel met 2-0 achter.
Ik zag het al misgaan toen het nog eens 3-0 werd. Het halfje wat er gebracht
werd moet de start van de kentering geweest zijn en ik meen dat uiteindelijk
Henk den Braber de 4½ over de streep trok. Zo mooi kan schaken ook zijn en als
teamcaptain heb je dan een topdag en het jaar daarna speelden we in
de 2e klasse.
Veel zien en weinig zetten.
Het overkomt hem minsten een keer per seizoen. De dag dat hij alle vallen en
listen van zijn tegenstander ziet. Hij zit dan in zijn bubbel en tuurt naar de
stelling terwijl de klok genadeloos verder tikt. Een tempo van 10 zetten per uur
is al extreem veel. Als ik hem erop attendeer dat hij sneller moet spelen, is het
antwoord steevast dat ik niet zie hoe complex de stelling is. Je begrijpt er niets
van is het antwoord. Als ik dan met teamgenoten naar zijn stelling kijk, snappen
wij er echt niet wat het probleem is, want wij zien het probleem niet. Dit gaat de
hele avond door en het resultaat is dat hij in tijdnood komt en zijn tegenstander
nog minstens een uur op de klok heeft. Dan gaat het mis, normaliter zou hij zijn
partij met gemak uit kunnen vluggeren, want dat kan hij als de beste.
Maar als je alles ziet dan kun je ook niet meer vluggeren. Vervolgens blokkeert
hij en is niet meer in staat te zetten. De tijd doet de rest en kan de nul kan
steevast genoteerd worden. Ik ben er nooit achter gekomen hoe dit nou zit?

De vluggeraar en de denker.
De vluggeraar is een artiest. Hij is in staat de lopende partij te overleven en als
de vlag nadert komt zijn adrenaline op het kookpunt om vervolgens los te gaan.
De denker is een ander type speler. Hij heeft minstens 2 minuten bedenktijd per
zet nodig en blijft zijn zetten met vaste hand noteren. In de tijdnood fase houdt
hij vast aan zijn denk en schrijfpatroon en gaat dan meestal voor de bijl. Een
vluggeraar bluft de denkers af en wint dan meestal. Het wordt pas leuk als twee
vluggeraars in de tijdnood fase komen. Zuchten, steunen en draaiende handen
boven het bord en soms krijgt men last van besluiteloosheid. Deze vluggereraars
spelen intuïtief met een mix van lijfbehoud en inzicht van het spel. Vaak
passeren er stellingen die de partij een andere wending gegeven zouden hebben,
maar het zicht is vertroebelt en de rating fors gezakt, maar ze blijven zetten. Dat
laatste is de kracht van de vluggeraar, blijven zetten!
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Zo heb ik onze Wim al veel partijen naar zich toe zien trekken net iets meer
overzicht als een ander en blijven zetten.

De opstelling.
De sterkste speler voorop is niet altijd een garantie voor een punt.
Als teamcaptain heb ik wel geleerd dat er meer facetten zijn die om de hoek
komen kijken. Mentaliteit en wil zijn belangrijke succes factoren. Je moet de
drive hebben om ervoor te gaan en over de rand durven te schaken. De teams
waar ik mee speel zijn zeker niet de sterkste en beginnen meestal als underdog.
Iedereen weet dit en dit geeft de spelers vaak net dat extraatje om succes te
behalen op momenten waar je het niet verwacht. Men is zich ervan bewust dat
er meer risico genomen moet worden om succes te halen. Want hoe je het ook
bekijkt de verliezers komen achter de winnaar aan, omdat ze uiteindelijk ook zelf
willen winnen. U bent gewaarschuwd.
Zo zijn er nog vele leuke en bijzondere anekdotes, wellicht voor een andere keer.
Je moet er oog voor hebben en het willen zien.
Albert Sluiter

Onderstaand enkele foto’s van het jubileumfeest op 4 juli 2015 bij Dick
Lagerweij.
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