ICCD European Deaf Chess Championship 2021, Amsterdam 18-22 Oktober
Deze toernooi is georganiseerd door de ICCD en de schaakclub uit Amsterdam, TOG (‘’Tot Ons
Genoegen’’). ICCD is een soort dezelfde als de FIDE maar dan voor de dovenwereld en ICCD is
aangesloten bij de FIDE. De Schaakclub TOG bestaat in 30 Maart 2021 al 100 jaar, om deze
reden willen de club zijn 100-jarige bestaan vieren en daarmee het toernooi graag willen
organiseren met de ICCD.
Het toernooi kent de volgende 6 groepen:
1) Europeese kampioenschap Teams
2) Europeese kampioenschap Individueel
3) Europeese kampioenschap Open
4) Europeese kampioenschap Seniors (60+)
5) Europeese kampioenschap Vrouwen
6) Europeese kampioenschap Juniors

V.l.n.r; Dick Vons, Wim de Heer, Marco Zwanenbrug, Raph Eijkenboom, Frank Veugen
Jesse Rosmolen en Arie Langendoen
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Dag 1, 18 oktober, Ronde 1
De team mocht meteen aantreden tegen een van de sterkste team uit de deelnemersveld:
GSBV Halle/S uit Duitsland met liefst gemiddeld rating van 2163 waarvan twee spelers FM en
IM-norm hebben. Wat extra bijzonder is dat we bij deze match op de live borden schaken.
Ik speel op 3e bord met wit tegen Mohammad Reza Ghadimi (2134).

Ik ging vrij snel de mist in: 1.d4 Pf6 2.Pf3 c5 3.Lf4 cxd4 4.Pxd4 d5!. Ik ken de opening na 2…c5
niet maar ik zag wel de vork aankomen maar dacht die te kunnen oplossen door gewoon met
de loper te slaan maar toen zag ik dat de zwart dreigt met Da5+ waardoor ik alsnog de loper
zou kwijtraken. Ik geef nog niet zich gewonnen, liet de tegenstander gewoon hard werken.

In de tijdnood speelde ik Td4 en die werd geslagen door de paard, het is nu genoeg geweest:
0-1.
Maasstad’87
Wim de Heer
Frank Veugen
Raph Eijkenboom
Jesse Rosmolen

Rating
1555
NO*
1392
965

-

Rating
2168
2178
2134
2173
2

GSBV Halle/S
Artur Kevorkov
FM Boris Guzman
Mohammad Reza Ghadimi
IM Sergey Salov

0–4
0–1
0–1
0–1
0–1

Dag 2, 19 Oktober, Ronde 2
Bij deze ronde heb ik vrij. Onze team bestaat uit 5 spelers, wij rouleren elke ronde.
Wij spelen dan tegen team uit Engeland, Birmingham. Een redelijk gelijkwaardige
tegenstander. Wij hebben nipte verloren, maar naar mijn idee zat er meer in.

Links team: Maasstad’87 / Rechts team: Birmingham
Maasstad’87
Wim de Heer
Frank Veugen
Marco Zwanenburg
Jesse Rosmolen

Rating
1555
NO*
1433
965

-

Rating
1297
1482
1634
NO*

Birmingham
Christopher Williamson
Gary Hunter
Martin Berridge
Jettender Ajimal
3

1½ - 2½
0–1
1–0
½-½
0–1

Dag 2, 19 Oktober, Ronde 3
Wij spelen tegen onze rivaal TOG, ook Nederlandse team uit Amsterdam. Wij willen natuurlijk
boven de Amsterdamse club staan in de ranglijst, wij zijn dus aan elkaar gewaagd. Ik speel
met de zwart tegen Ynte Lijklema (1643) op 3e bord, ik heb nog nooit tegen hem gespeeld
maar ik wist het wel dat niet makkelijk zou zijn.

Ik probeerde bij deze partij agressief te spelen, dat lukt mij aardig goed totdat ik een kleine
foutje heb gemaakt: 17…Pf6? Ik raakte dus een pion kwijt en kan daardoor niet meer aanval
op de koningsvleugel voortzetten en mijn loper staat ook te slapen en de wit is actiever.

Ik kwam in de probleem hier! Nu komt de wit naar binnen, wat eigenlijk mijn bedoeling was
dat ik zelf op zijn koningsvleugel aanvallen en nu krijg ik zelf er om mijn oren. Ik dacht hier
eruit kunnen komen door mijn toren opofferen door te slaan op zijn paard maar nee dus:
39.Th2 Txf6 40.Th6+ Kf7 41.Th7+ 1-0.
TOG
Rating - Rating
Maarten Vreugdenhil
1462
NO*
Jan van der Plas
1517
14233
Ynte Lijklema
1643
1392
Jan Koningh
1421
965
Helaas, een zure nederlaag tegen rivaal.

Maasstad’87
Frank Veugen
Marco Zwanenburg
Raph Eijkenboom
Jesse Rosmolen
4

3–1
1–0
1–0
1–0
0–1

Dag 3, 20 Oktober, Ronde 4
Deze keer treffen we weer een Engelse team uit London. Op een papier een redelijk
gelijkwaardige tegenstander. Wij zijn heel erg gebrand op 1 e teamoverwinning. Deze match
was ook live te volgen op de website van TOG. Ik speel met de wit tegen Stephen Gibson
(1510) op 3e bord.

Ik kijk heel erg van op van deze opening: 1.e4 a6? 2.d4 b5? 3.Ld3. Het is duidelijk dat initiatief
bij mij ligt. Maar de opening blijkt degelijk wel bekend, zou St George Defence heten of
Fianchetto!?

Ik ben tevreden met deze stelling maar ik had op dit moment even geen idee wat ik moest
doen. Ik twijfelde heel lang tussen Db3 of Pe4 maar koos voor de eerste maar dat bleek niet
goede keuze zijn geweest. 16.Db3 Pa5 17.Db4 Pf6 18.Db3 Pa5 19.Da2. Ik wil mijn dame niet
ruilen en koos met de dame diagonaal a2-g8 blijven staan met de oog dat ik pion later kan
schuiven op e6 als mijn pion wordt aangevallen met d6 of door zelf te aanvallen op e6.
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Na mijn 24.Pe4 maakte mijn tegenstander blunder met 24…Pb3+?. Ik zag het meteen maar
controleerde eerst of hij niet met de schaak weg kan komen als ik Dxb3 zou spelen, dat is niet
geval. Ik speel alsnog Dxb3! Mijn tegenstander kan erom lachen en gaf het op: 1-0
Maasstad’87
Wim de Heer
Marco Zwanenburg
Raph Eijkenboom
Jesse Rosmolen

Rating
1555
1433
1392
965

-

Rating
1797
1635
1510
1185

London
Neil Dunlop
Barry David
Stephen Gibson
James Paull

3–1
0–1
1–0
1–0
1–0

De eerste teamoverwinning is feit. Bij de partij van Marco stond eigenlijk slecht maar op een
gegeven moment wint Marco opeens de loper bij de afruilen. Bij Jesse was een gelijkwaardige
partij die op remise zou eindigen maar zijn tegenstander maakte op cruciaal moment een
kleine foutje waardoor Jesse binnen konden lopen, zo langzamerhand pionnen aan het
opvreten. Wim maakte blunder door de schaak te geven i.p.v. de loper te slaan met zijn
dame.
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Dag 4, 21 Oktober, Ronde 5
Vertrouwen is vol getankt na de eerste teamoverwinning gisteren. Wij treffen bij deze ronde
Zwitserse team: TGGV Thurgau. Op de papier ook redelijk gelijkwaardig tegenstander maar de
kansen liggen bij 3 e en 4e bord, wij hopen minimaal een punt bij te schrijven. Bij ronde 6 e en
7e moeten we tegen Poolse team schaken, dat worden zware strijd!! Ik tref met de wit tegen
Jolanta Bolliger (1218) op 4e bord.

Met tempo gespeeld naar deze de stelling. Hier maakte mijn tegenstander fout door te spelen:
19…Lxe4? 20.Txd8 Lxf3 21.Txe8+ Txe8 22.gxf3! Ik won dus de loper na afruilen.

Mijn tegenstander geeft dus nog niet op. Alsnog zit ik niet erg lekker in deze partij. Mijn loper
op a1 staat al tijdje te slapen. Ik probeer die meer in de spel betrekken maar eerst die zwarte
toren wegjagen of ruilen. Zij speelde hier 38…Td1+? Ik reageer hier simpel op: Lxd1. Mijn
tegenstander liep huilend weg, bleef minuut of tien weg maar zij geeft NOG steeds niet op!!
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Na 54.Lc6 geeft de tegenstander eindelijk op want na Kc8 volgde Tf8# 1-0! Ik kan eigenlijk
niet tevreden terugkijken op naar deze partij.

TGGV Thurgau
Peter Wagner
Shaul Shalev
Bruno Bolliger
Jolanta Bolliger

Rating
1802
1626
1408
1218

-

Rating
1555
NO*
1433
1392

Maasstad’87
Wim de Heer
Frank Veugen
Marco Zwanenburg
Raph Eijkenboom

1½ - 2½
1–0
½-½
0–1
0–1

Op 1e bord maakte Wim een kleine foutje waardoor hij hele tijd achter feit aan lopen, hij is al
hele week niet in de vorm, zeker niet de Wim die wij kennen. Marco (3e bord) stond goed, op
gegeven moment dreigde hij mat te zetten waardoor hij stuk kon winnen. Frank (2e bord)
stond op gegeven moment iets beter, maar het is niet genoeg voor de winst naar mijn idee en
op die moment stonden we 1-2 voor. We hoopten dat Frank aan de teambelang denkt, want
we mogen niet communiceren met Frank, zelfs onze de teamleider ook niet. Uiteindelijk is de
remise geworden. We kunnen weer een teamoverwinning bijschrijven, 4 matchpoint nu.

8

Dag 4, 21 Oktober, Ronde 6
Deze ronde komen we tegen Slaski Rybnik uit Polen. Op een papier redelijk zware
tegenstander maar wij hebben eigenlijk niets te verliezen, dus kom maar op. Ik tref Krzysztof
Fojcik (1630) met wit op 3e bord.

Stelling na 10…Df6. Ik speel hier 11.d4 omdat ik loper op g4 zie aankomen waardoor misschien
een dubbele aanval komen want mijn loper g2 staat niet gedekt. Mijn tegenstander gaf aan
dat mijn 11.d4 slechte zet is, omdat mijn loper g2 waardeloos i s. Stockfish geeft aan dat een
gelijkwaardige partij is maar zwart staat weliswaar actiever. Volgens mij was 11.Pxe4 beter
geweest i.p.v. 11.d4!

Zwart zette nu de aanval in op mijn koningsvleugel. Hier moet ik iets op anticiperen, ik
twijfelde heel lang tussen Pf1 of Dh5. Ik koos voor de eerst en dat blijkt de verkeerde keuze
zijn geweest en Dh5 juiste keuze was. Zoals je ziet is mijn loper op g2 nog altijd waardeloos.
Na mijn Pf1 kwam ik dus in de probleem.
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Na 24…Pg2 kan ik niks meer doen: 0-1. Ik stond na 11.d4 eigenlijk hele tijd slecht maar naar
mijn idee zat er meer in voor mij.
Maasstad’87
Wim de Heer
Marco Zwanenburg
Raph Eijkenboom
Jesse Rosmolen

Rating
1555
1433
1392
965

-

Rating
2060
1902
1630
1637

Slaski Rybnik
Andrey Reutov
Piotr Walczak
Krzysztof Fojcik
Aleksander Kubin

0–4
0–1
0–1
0–1
0–1

Ik kan maar weinig vertellen over deze match. Wij hebben dik kansloos verloren, maar dat
was te verwachten.
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Dag 5, 22 oktober, Ronde 7
Een laatste ronde van het teamtoernooi. Wij moeten weer tegen de Poolse team: Arkadia
Otwock. Op de papier zware tegenstander want Arkadia Otwock staat op 2 e ranglijst en heeft
dezelfde aantal MP als die van Duitse team maar het scheelt alleen 1 bordpunt verschil. Ze
zijn dus heel erg gebrand op de overwinning, natuurlijk 4-0 scoren en hopen dat de Duitse
team fout gaat maken. GSBV Halle/S moeten tegen London spelen. Ik tref Bogdan Kozlowski
(1883) met zwart op 3e bord.

Links: Arkadia Otwock / Rechts Maasstad’87
Arkadia Otwock
Aleksander Choroszej
Marcin Chojnowski
Bogdan Kozlowski
Jerzy Marzukiewicz

Rating
2031
1972
1885
1858

-

Rating
1555
NO*
1392
965

Maasstad’87
Wim de Heer
Frank Veugen
Raph Eijkenboom
Jesse Rosmolen

4–0
1–0
1–0
1–0
1–0

Frank (2e bord) bood prima de tegenstand maar kan niet anders dan opgeven. Jesse (4e bord)
kwam in de remisestelling maar door een kleine foutje moest Jesse ook opgeven. Wim (1e
bord) was weer niet in de vorm. Hier hadden we een kleine resultaat kunnen boeken!
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Stelling na 23.Le2. Ik was hier best tevreden over en kreeg het gevoel dat ik deze best zou
kunnen winnen. Mijn intentie was de koningsaanval inzetten door Tg3 te spelen en de G-lijn
controleren met mijn twee torens maar dat was juist heel slecht volgens Stockfish en had dus
Lg3 moeten spelen maar dat had ik wel overwogen.

Stelling na 25.Te1. Ik had hier redelijk tijdnood en ging mist in met: 25…Tg6 26.Tfe2 Te8
27.Lh5! 1-0. Ik had Kd7 moeten spelen i.p.v. Tg6 maar in deze stelling staat wit beter.

12

Eindstand teamtoernooi:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Naam
GSBV Halle/S
Arkadia Otwock
Slaski Rybnik
TOG
Birmingham
London
Maasstad’87
TGGV Thurgau

MP
13
13
10
5
5
4
4
2

BP
26
25
18
9,5
8,5
9,5
8
7,5

Fed.
Duitsland
Polen
Polen
Nederland
Engeland
Engeland
Nederland
Zwitserland

13

Rating
2164
1937
1807
1500
1466
1658
1392
1703

