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Van de voorzitter 
 
Na bijna een seizoen gedraaid te hebben valt er over de hele linie veel goeds te 
zeggen. Allereerst bestaat er veel animo voor de interne competitie. De teams in 
de externe gaan goed tot redelijk. En de jeugd wordt begeleid door een 
enthousiast en uitermate gestructureerd team. Het doet deugd dat Kasha Gieben 
bereid is gevonden om Geurt-Jan van der Meiden op te volgen als jeugdleider. 
Geurt-Jan, zeer bedankt voor de vele inspanningen die je voor de jeugd van 
Schaakcombinatie HTV in het bijzonder hebt gedaan. 
 
Onze secretaris Pieter Struiksma stelt zijn functie vacant. Onze penningmeester, 
Gert-Jan Willighagen wil volgend seizoen jeugdtrainer worden. Maarten Stolte, 
redacteur van Samengevat, geeft geheel volgens plan het stokje door. Bij deze 
vraag ik u, geachte leden, een van deze functies te willen overnemen. 
 
Laat en toch. Het overlijden van Chris van Zijderveld op 27 februari dit jaar 
bracht een schok teweeg . Gedurende een aantal jaren werd zijn gezondheid wat 
minder, ten gevolge van kanker. De laatste keer dat ik hem zag was tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de HSB. In een rolstoel. Het jaar daarvoor liep hij nog 
moeizaam met wandelstok. Het jaar daarvoor liep hij ‘gewoon’ rond. Toen was 
hem zo op het oog nog niet veel aan te zien. Een sterke wil gepaard aan 
realiteitszin waren kenmerkend. Gaandeweg legde hij steeds meer functies neer. 
Uiteindelijk ook het lidmaatschap van de Haagse Toren. Tot het einde toe bleef 
hij lid van Pomar, zijn eerste club. 
 
Iedereen kent hem als bestuurder en organisator van talloze activiteiten binnen 
de HSB. Zo pakweg 20 jaar geleden kwam hij in de hoedanigheid van 
jeugdleider bij de Haagse Toren binnen door schaaklessen te geven en diploma’s 
af te nemen. Ook bij SV Vogelwijk zag men hem regelmatig verschijnen. In de 
jaren 90 werd hij lid van de Haagse Toren, waar hij snel secretaris werd. 
Daarnaast verzorgde hij bijna alles binnen deze club: het materiaal, 
herindelingen tijdens de interne, teamleiding van diverse teams, 
wedstrijdleiding, promotiedagen voor de club, redactie clubblad, speelklaar 
zetten van zalen voor jeugd en senioren. En dan heb ik nog niet alles genoemd.  
 
Steeds was hij bezig het ons, grillig schakersvolkje, naar de zin te maken. 
Hetgeen niet altijd meevalt. Namens het bestuur van HT lukte het mij niet hem 
in het zonnetje te plaatsen. Aimabel maar resoluut, afkerig van eerbetoon voor 
zijn verdiensten, wees hij zulks af. De volgende woorden uit zijn afscheidsbrief 
werden voorgelezen tijdens de crematieplechtigheid te Ockenburg: “Treur niet. 
Het is goed zo”. Wij missen hem. 
 

Armin Segger 
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Van de eerste teamleider 
 
 
Beste clubgenoten, 
 
Op schier onnavolgbare wijze is het eerste team erin geslaagd om het 
kampioenschap van de Promotieklasse binnen te slepen. Mijn dank gaat uit naar 
“de vaste acht”, de invallers, de supporters en de teamspelers van DD en RSC 
BP voor een historische avond. 
 
Was het tijdens het 
WK ’86 nog de 
Hand van God die 
in de kwartfinale 
Argentinië langs 
Engeland hielp, dit 
keer had Hij 
Handen en Voeten 
nodig om in het 
laatste half uur alle 
noodzakelijke 
bordjes te doen 
verhangen. DSC 
leek vanuit een 4-2 
voorsprong het 
beslissende matchpunt achteloos op te kunnen rapen, terwijl bij SHTV de ene 
stelling nog kanslozer was dan de andere, zodanig dat zelfs de meeste notoire 
gokverslaafde zijn laatste stuiver niet op een matchpunt voor SHTV zou zetten. 
Wat er toen gebeurde, is met geen pen te beschrijven. Ondergetekende smaakte 
vlak voor half twaalf het zoet om het beslissende punt binnen te halen, maar 
verkeerde in de veronderstelling dat daarmee slechts zijn eigen eer gered was. 
Ongeloof, vreugde, maar vooral heel veel ongeloof maakte zich van hem 
meester toen Frans hem feliciteerde met het kampioenschap. 
 

Sander Pauw 
 
P.S.: Naarstig op zoek naar een laatste overgebleven teamlid, dreigde uw 
teamleider in de kleine uurtjes, dronken van geluk, nog bijna door een spiegel te 
lopen, maar werd net op tijd door een oplettende DSC-er op andere gedachten 
gebracht. Scherven brengen weliswaar geluk, maar deze zouden niet bijster 
functioneel meer zijn. Edoch, zelfs dat mocht de pret niet drukken. 
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Toch kampioen! 
 
Ja, beste mensen, dat was me het avondje wel. Vrijdag 20 april gingen we “2B 
Home” te Zoetermeer binnen, waar 96 borden klaarstonden om alle 192 
schakers uit de promotieklasse, 1e klasse A en 1e klasse B hun laatste wedstrijd 
van het seizoen te laten afwerken. Ik wist niet wat nu waarschijnlijker was: dat 
Elvis Presley nog in leven zou zijn of dat SHTV 1 tegen medetitelkandidaat DD 
3 een beter resultaat zou neerzetten dan DSC 3 tegen het reeds gedegradeerde en 
puntloze RSC-Belgisch Park 1 om alsnog de klasse te winnen. 
 
Nog voordat de klokken ingedrukt werden merkten wij op dat RSCBP 0-1 
voorstond doordat een invaller, van wie ik niet meer op de naam kan komen, 
DSC topscorer Jaap Flohil in een vooruitgespeelde partij had weten te verslaan. 
Maar wij namen het advies van teamleider Sander in acht, namelijk dat wij 
alleen onze energie op onze eigen partijen moesten richten. En dat, het moet 
gezegd worden, deden wij ook. Veel zaken liepen niet zoals wij gewild hadden, 
maar er werd in ieder geval voor 100% geknokt. 
 
En al gauw waren daar de eerste ontwikkelingen. Het eerste bord van RSCBP 
bleef lang leeg, wat de basis legde voor een eerste bordpunt voor de Delftenaren. 
Zou RSCBP er met zijn pet naar gooien? Rik Pronk trof een secuur spelende 
Wim Reimer en kon een remise-eindspel niet voorkomen. Rik investeerde nog 
een hoop tijd, maar moest de vrede tekenen. 
 
DSC 3 maakte 2-1 en ik zat met zwart maar te proberen en te proberen om iets 
van een aanval te krijgen tegen mijn degelijke tegenstander. Ik pleegde een 
pionoffer (bleek na computerscan incorrect) dat in zoverre goed uitpakte dat ik 
compensatie voor die ene pion kreeg, maar ook niet meer. En toen blunderde ik 
een toren weg. We hadden overwegend mindere stellingen op de andere borden 
en DSC drukte nog een puntje. Ik had dus het gevoel dat ik de zaak aardig 
verpest had. Ome Bin had het niet beter kunnen doen. 
 
Toen ik met mijn eerste biertje weer terugkwam in de speelzaal had ons oud-lid 
Nico Vromans namens RSCBP de sterke Delftse teamleider Van den Broek op 
remise gehouden. Nico: top! 
 
Mike Hoogland had het niet makkelijk tegen een zeer creatieve Alexander 
Münninghoff. De laatste overspeelde zijn hand in het eindspel waarin hij een 
kwaliteit offerde om vervolgens briljant met zijn loper een toren in te sluiten. 
Daarna liep hij geloof ik met zijn koning naar de verkeerde kant van het bord. 
De hard werkende Mike had er nog remise uit gesleept, als hij niet door mijn 
blunderitis naast hem was aangestoken. 
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Ik strompelde maar wat verder en zag dat Melchior ondanks een moeilijk 
middenspel toch een punt had gescoord. De stand was 1,5-2,5 in ons nadeel. En 
ik zag verder nog twee slechte en twee gelijke stellingen voor ons. 
 
RSCBP-er Aad van der Toorn, op rating zo’n 300 punten minder dan zijn 
tegenstander Voogt, wist de tijdnood bij zijn opponent goed uit te buiten en 
kreeg het voor elkaar om een slecht eindspel naar remise te leiden. Nee, RSCBP 
gooide er niet met de pet naar. Desalniettemin 4-2 voor DSC. Zwaard van 
Damokles, bittere pil, koekenpan, aambeeld, het stond ons allemaal te wachten. 
 
Paul den Boer, met minder tijd en mindere stelling, ging waarschijnlijk 
verliezen, maar Frans Hoynk, die urenlang tegen een slechte stelling had 
aangekeken, had een cadeautje gekregen en speelde nu met een kwaliteit meer 
het eindspel. Ivo Schoonman was eigenlijk de hele partij wel goed bezig met 
zwart. Hij oogde rustig en zijn tegenstander niet. Sander Pauw had al vroeg de 
dames geruild, maar was in het laatste half uur wat voordeeltjes zijn kant op aan 
het halen. Tegenstander Wim Thieme, in zijn laatste wedstrijd voor DD wegens 
verhuizing naar het oosten, zag langzaam maar zeker de partij uit zijn handen 
glippen. Paul moest nu de vlag strijken: 1,5-3,5 achter. 
 
Ivo leek met een combinatie een dame te winnen. De geïntimideerde 
tegenstander gaf op, overziend dat hij met een countercombinatie een betere 
stelling had kunnen bereiken. Ondertussen bracht Frans ook een schaapje op het 
droge. Mijn rare blunderhersens waren hier in staat te beseffen dat we eventueel 
toch wel deze wedstrijd konden winnen met 4,5-3,5. En dat betekende dat DSC 
3 niet meer dan 4-4 mocht spelen. Ik liep maar eens naar het wedstrijdformulier 
van DSC toe en zag nog steeds 4-2, maar ook dat de actualiteit aan bord acht 
was dat er zowaar nog een punt naar RSCBP was gegaan, dus 4-3. 
 
Het kwam weer op de laatste minuten aan. Zo grillig als alles verlopen was, zo 
zeker haalde Sander het winnende punt voor ons binnen. Ik keek nu pas voor het 
eerst echt goed naar die partij bij DSC, die de allerlaatste en allesbeslissende 
was. Peter Ingenhoes voor RSCBP met wit, geflankeerd door een vrijwel leeg 
tapje, gaf met zijn toren schaak op een bord vol stukken. En 34 paar ogen zagen 
de zwarte koning opzij stappen. Daar kwam de witte dame met schaak, weer een 
zwarte koningsstap en weer die toren: mat. 
 
Ik kon het niet geloven. Het idee dat we kampioen konden worden, kreeg ik pas 
op het moment dat we dat al waren. 
 

Maarten Stolte 
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Tweede team verrast vriend en vijand 
 
Op donderdag 22 maart speelde het tweede team de zesde wedstrijd van het 
seizoen tegen het sterke team Promotie 2. Dat team had eerder al gelijk gespeeld 
tegen ons eerste team en gewonnen van koploper DSC 3. Het zou dus moeilijk 
worden om een matchpunt en daarmee lijfsbehoud in de Promotieklasse veilig te 
stellen, maar we gingen volle moed de strijd in. 
 
Paul Regeer kreeg al vrij snel een remise aangeboden. Ik aanschouwde als 
teamleider een redelijk vol schaakbord en hoewel de boel in evenwicht was, 
vond ik als teamleider doorspelen gewenst, aangezien we op een aantal borden 
al in de problemen zaten. Maar kennelijk lijk ik erg veel op Evert Baak, want 
Paul had van hem reeds goedkeuring gekregen om remise aan te nemen.  
Hoogst opmerkelijk, nog nooit meegemaakt als teamleider.  
 
André Wagner was vrijwillig “geofferd” aan het eerste bord tegen veruit de 
sterkste speler bij de tegenstander, die ook niet zou misstaan in een hogere 
klasse van de KNSB. André gaf goed tegenstand, maar kon de vijandelijke 
stukken niet langer tegenhouden en moest een nul noteren. 
 
Paul den Boer maakte zijn debuut voor onze club. Het bord stond vanaf de 
opening in de fik en Paul speelde het naar eigen zeggen niet helemaal correct, 
maar hij trok wel aan het langste eind. Een mooi debuut dus! 
 
Gert Jan Willighagen speelde een solide partij en kreeg een remiseaanbod in een 
stelling waarin het niet verstandig was te gaan forceren, maar waarin het gezien 
de stand op de andere borden misschien toch nodig was. Dilemma, maar de 
vrede werd getekend en de stand was 2-2. 
 
Ton Vissers trof ook een op papier veel sterkere tegenstander. In zijn geliefde 
koningsgambiet viel de tegenstander de koningsvleugel binnen, waardoor Ton 
een kwaliteit verloor. Maar onze man bleef rustig en verdedigde de rest van de 
avond. Uiteindelijk verloor hij dan wel, maar de druk lag bij de Promotiespeler 
om het getelde punt ook daadwerkelijk binnen te slepen. 
 
Zelf speelde ik aan bord 8 met de witte stukken een prettige partij, waarin ik een 
pionwinst tot het einde kon vasthouden. Hieronder volgen wat fragmenten van 
deze partij. 
 
Ben Spierings (1729) - Jan Stoop (1835): na 19 zetten staat de volgende stelling 
op het bord. Zwart heeft net de toren naar e8 gespeeld. 
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Wit komt nu een pion voor na een 
lange afruil. 
 
20. Pxd7  Pxd7 
21. Lxe7  Txe7 
22. Txa8+  Lxa8 
23. Pxd5  cxd5 
24. Tc8+  Pf8 
25. Txa8  … 
 
 
 

 
De pion voorsprong werd na hard zwoegen volgehouden tot het eindspel, waarin 
wit de gelegenheid kreeg om de dames van het bord te halen en er het volgende 
pionneneindspel overbleef na 50 zetten. 
 

 

De buit is nu binnen handbereik: 
 
51. f4  gxf4 
52. exf4  Ke6 
53. g5  hxg5 
54. fxg5  Kf5 
55. g6  Kf6 
56. Kxd5  Kg7 
57. Ke6  Kh8 
58. Kf6  Kg8 
59. g7   1-0 
 

 
Een 3-3 tussenstand, het lot lag nu bij de gebroeders Baak die beide in de 
tijdnoodfase de zenuwen konden beheersen. Evert had een kwaliteit voorsprong 
en dreigde een pion te laten promoveren. Dit was voldoende voor de winst en 
een 4-3 voorsprong. Hiermee was het doel van de avond bereikt.  
 
Karl speelde tegen Hennink, die dit seizoen zowel in de competitie als de beker 
remise had gespeeld tegen Sander Pauw. Ook Karl boekte een remise en maakte 
het feest compleet voor het team. 
 



 10

 Schaakcombinatie HTV 2 - Promotie 2 4,5 - 3,5 
1. André Wagner (1707) - W. Broekman (2110)   0  -  1 
2. Ton Vissers (1739) - C. Landsbergen (1998)   0  -  1 
3. Evert Baak (1781) - H.C. Ouwens (1962)   1  -  0 
4. Karl Baak (1758) - E. Hennink (1905) 0,5 - 0,5 
5. Paul den Boer (1833) - N.P. Peerdeman (1881)   1  -  0 
6. Paul Regeer (1849) - J.A. Baas (1791) 0,5 - 0,5 
7. Gert Jan Willighagen (1728) - H.T. Tan (1865) 0,5 - 0,5  
8. Ben Spierings (1729) - J. Stoop (1835)   1  -  0 
 
In de laatste ronde op vrijdag 20 april tegen Scheve Toren 1 kunnen we vrijuit 
spelen. Misschien zit er nog wel meer in de plaats net boven de degradatiestreep. 
 

Ben Spierings 

 
SHTV 2- Scheve Toren 1 
Om de keizersbaard, 8 omvallende domino's, een technisch euvel en lachend 
naar huis. 
 
Bij de centrale slotronde speelden we naast het eerste in de bridgehal van 
Botwinnik. Het ging nergens meer om, maar winnen blijft leuk. Gewoon er voor 
gaan dus. Bij afwezigheid van Ben mocht ik teamleider zijn omdat ik soms in 
zijn aanwezigheid ook niet helemaal stil te krijgen ben. Ik weet niet of het de 
officiële status was waardoor ik de druk voelde, maar een snelle krachtige 
mispeer deed mij, aan bord 3, tegen een verloren stelling aankijken. Slechts 
omdat de avond nog lang was besloot ik door te spelen. 
Als ik de eerste keer ga kijken zie ik dat André aan bord 5 ook niet helemaal 
jofel staat,  maar de tegenstander doet wel vreemde dingen met zijn stukken. 
Ton ging aan bord 2 onverdroten ten aanval en de stelling was niet duidelijk met 
ongelijke lopers. Karl wint aan bord 4 een pion, maar zoals hij later toegaf, 
neemt niet de sterkste variant. Paul heeft aan bord 1 een Siciliaan, met 
waarschijnlijk toch wel gelijk spel. Erik speelt ook een Siciliaan en trekt ten 
aanval vanuit een toch iets betere stelling. Armin speelt de Aljechin en ook hier 
kunnen we tevreden glimlachen.  Gert Jan is op bord 8 driest in de aanval met 
h4 en g4 het hele bord ligt open en beide partijen hebben niet gerokeerd. Per 
saldo; een 4-4 of meer moet kunnen, want alleen die klungel aan bord 3 staat 
verloren. 
Gedurende de avond worden de meeste stellingen (aanvankelijk) eerder beter. 
André krijgt een kwaliteit omdat zijn tegenstander erger onheil vreest nu zijn 
stukken zo slecht staan. André komt melden dat hij een zetherhaling kan maken, 
maar dat doen we natuurlijk niet.  Gert Jan neemt ook een hapje mispeer en de 
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0-1 is een feit. Karl krijgt dan, in een eindspel waarin hij niet echt beter staat 
(eufemistisch gesproken), een remise-aanbod. Dat doen we maar niet nu we 
virtueel al op 0-2 staan. 
André weet zijn voordeel niet uit te buiten en zo wordt het 0,5 - 1,5. Kijkend 
naar het bord van Armin zie ik de klok uitvallen, terwijl de tegenstander 14 min 
33 sec heeft. Daar ik me niet met de partij kan bemoeien geef ik dit door aan de 
scheidsrechter. Na overleg met de spelers stelt hij de klok in op 18 min; dat is 
3,5 minuut extra. De stelling van Armin is dan nog goed, maar Gert Jan heeft 
een stukje peer overgelaten en de volgende stelling valt om. De partij eindigt 
met 56 sec op de klok voor zijn tegenstander, tsja......... (0,5-2,5) 
Eric ziet mooie dingen en eerlijk gezegd, ik geloofde er wel in. Eerst offert hij 
een stuk, dan kan hij niet meer terug en doet nog een Toren in de aanbieding. De 
tegenstander blijft koel en de tussenstand wordt 0,5-3,5. De stelling van Karl is 
er bepaald niet beter op geworden en een tweede remise-aanbod wordt 
geaccepteerd: 1-4. 
De staart die veel belovend begon is omgegaan als vallende domino's. Aan bord 
3 sta ik nog steeds verschrikkelijk verloren en besluit dat de zelfkwelling 
wel voldoende is: 1-5. Ton heeft aan bord 2 een pion minder, terwijl er nog 
ongelijke Lopers en twee Torens meedoen. De remise-marge lijkt niet 
overschreden maar de tegenstander peutert vrolijk verder, totdat het mis gaat: 1-
6. De stelling van Paul blijft ook lang in balans maar de klok niet en in 
opkomende tijdnood moet Paul materiaal inleveren en uiteindelijk de 1-7 
vaststellen. Een kleine desillusie want er zat meer in en dan heb ik het niet 
alleen over de partij van Armin die in de "blessuretijd" verloren ging.  
Daarna ging eens kijken bij het eerste, daar zie ik nog net hoe Paul den Boer in 
een seconden-spel de partij aan de tegenstander moet laten en Sander winnen. 
Als ik het wedstrijdformulier invul, zie ik een 4,5-3,5 overwinning, dat is mager 
dacht ik. Het gaat immers om de bordpunten. Het scorebord aan de muur geeft al 
enig tijd een 3-1 voorsprong voor concurrent DSC aan. Het wedstrijd formulier 
meldt een 4-2 voorsprong en er blijkt nog maar 1 bord bezig te zijn. De positie 
van de koning geeft aan, dat dat andere bord ook een winstpartij van Belgisch 
Park is. Een remise op het laatste bord is nu nog steeds genoeg voor DSC om 
kampioen te worden. De tijdnood is echter hoog en het bord redelijk vol. 
Voordat ik de stelling doorheb hoor ik ineens mat roepen en blijkt de 4-4 een 
feit. 
Ongeloof en verbazing bij is bij velen het gevolg, in de hal klinkt meer dan eens; 
"weet je het zeker zijn we kampioen?" Het wonder van Botwinnik is geschied en 
ik ben nog nooit na een brandhout partij en een 7-1 nederlaag zo vrolijk naar 
huis gegaan. 
 

Evert Baak 
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De externe in cijfers 
 
Hierbij treft u een overzicht aan van team- en individuele resultaten in de 
externe van het seizoen 2006-2007. Omdat dit tevens het allereerste externe 
seizoen van onze club is ligt hier de kans om de resultaten vanaf de eerste 
clubschreden in het externe gebeuren vast te leggen. Door deze vastlegging 
kunnen we bijvoorbeeld clubrecords nagaan! 
 
Ik houd in een tabel bij op team- en spelersniveau op welke datum de wedstrijd 
is gespeeld, om welk SHTV-team het ging, welk team de tegenstander was, uit 
of thuis, bekertoernooi of competitie, welke klasse, welke ronde, wie er voor ons 
speelde, wit of zwart, aan welk bord, wat de score was en of het een 
“reglementaire” score was of niet. Wat ik bijvoorbeeld niet bijhoudt zijn ratings 
of namen van de individuele tegenstanders. Door bewerkingen in MS Excel heb 
ik allerlei informatie uit deze tabel geselecteerd. Het Excel-bestand met 
resultaten voor het hele seizoen 2006-2007 is voor leden te downloaden van de 
SHTV-site. 
 
Te beginnen met alle eindstanden van de klassen waarin SHTV teams 
uitkwamen. Geen enkele degradatie en op de allerlaatste dag nog een 
kampioenschap. 
 
HSB Promotieklasse wp  bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Schaakcombinatie HTV 1 11  35,0 X 2,5 5,5 4,5 4,0 5,5 5,5 7,5 
2 DSC 3 10  34,5 5,5 X 4,0 5,5 3,0 7,0 5,5 4,0 
3 Scheve Toren 1 9  31,5 2,5 4,0 X 3,5 5,5 7,0 4,5 4,5 
4 DD 3 9  31,0 3,5 2,5 4,5 X 4,0 4,5 6,0 6,0 
5 Promotie 2 8  30,5 4,0 5,0 2,5 4,0 X 3,5 6,5 5,0 
6 Schaakcombinatie HTV 2 6  22,0 2,5 1,0 1,0 3,5 4,5 X 4,5 5,0 
7 Schaakhuis 1 2  20,0 2,5 2,5 3,5 2,0 1,5 3,5 X 4,5 
8 RSC-Belgisch Park 1 1  19,5 0,5 4,0 3,5 2,0 3,0 3,0 3,5 X 

 
HSB 1e klasse B wp  bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 DSC 5 14  40,5 X 5,0 6,5 5,5 6,5 6,0 4,5 6,5 
2 Rijswijk 2 12  34,5 3,0 X 4,5 5,5 6,0 5,0 4,5 6,0 
3 Scheve Toren 2 7  27,0 1,5 3,5 X 5,0 4,0 3,5 4,5 5,0 
4 Promotie 4 7  26,0 2,5 2,5 3,0 X 4,5 5,0 4,0 4,5 
5 Schaakcombinatie HTV 3 6  25,5 1,5 2,0 4,0 3,5 X 6,0 4,5 4,0 
6 RHC- Arena 1 5  23,0 2,0 3,0 4,5 3,0 2,0 X 4,0 4,5 
7 HSV 1 4  27,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 X 5,0 
8 Pomar 1 1  20,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 X 
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HSB 2e klasse A wp  bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 DSC 6 13  38,5 X 6,0 4,0 6,0 5,0 4,5 7,0 6,0 
2 DD 5 11  30,5 2,0 X 4,0 5,0 4,5 5,0 5,5 4,5 
3 DCSV 1 9  33,0 4,0 4,0 X 4,0 3,0 5,5 7,0 5,5 
4 Botwinnik 4 7  26,0 2,0 3,0 4,0 X 2,5 5,0 5,0 4,5 
5 Schaakcombinatie HTV 4 6  27,0 3,0 3,5 5,0 5,5 X 3,0 2,5 4,5 
6 WSC 5 4  24,5 3,5 3,0 2,5 3,0 5,0 X 3,0 4,5 
7 RHC- Arena 2 4  21,5 1,0 2,5 1,0 3,0 5,5 5,0 X 3,5 
8 Lierse 2 2  23,0 2,0 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 X 

 
HSB 2e klasse B wp  bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 WSC 3 14  41,5 X 6,0 5,5 6,5 5,0 6,5 6,0 6,0 
2 RSC-Belgisch Park 2 9  30,0 2,0 X 5,0 4,5 3,0 4,0 6,0 5,5 
3 Rijswijk 4 7  30,5 2,5 3,0 X 5,0 6,0 6,5 4,0 3,5 
4 DSC 7 7  28,5 1,5 3,5 3,0 X 5,5 4,0 6,0 5,0 
5 B.F. /Wassenaar 2 7  26,5 3,0 5,0 2,0 2,5 X 4,0 4,5 5,5 
6 Schaakcombinatie HTV 5 5  23,0 1,5 4,0 1,5 4,0 4,0 X 3,5 4,5 
7 Velo-Regina Pacis 1 4  22,0 2,0 2,0 4,0 2,0 3,5 4,5 X 4,0 
8 HSV 2 3  22,0 2,0 2,5 4,5 3,0 2,5 3,5 4,0 X 

 
HSB 3e klasse A wp  bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pomar 2 13  36,5 X 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 5,5 7,0 
2 Schaakhuis 3 11  33,5 4,0 X 4,5 3,0 5,0 6,0 5,0 6,0 
3 Haeghe Ooievaar 3 10  37,0 3,5 3,5 X 6,5 4,5 6,5 6,5 6,0 
4 DD 6 7  30,5 3,5 5,0 1,5 X 3,5 6,5 4,0 6,5 
5 Schaakcombinatie HTV 6 6  30,0 3,0 3,0 3,5 4,5 X 3,5 8,0 4,5 
6 Rijswijk 5 6  21,0 2,0 2,0 1,5 1,5 4,5 X 5,0 4,5 
7 Promotie 8 3  18,5 2,5 3,0 1,5 4,0 0,0 3,0 X 4,5 
8 WSC 7 0  17,0 1,0 2,0 2,0 1,5 3,5 3,5 3,5 X 

 
Tezamen met twee wedstrijden in het HSB bekertoernooi speelde SHTV 44 
wedstrijden, waarvan er 18 gewonnen werden, 6 gelijk eindigden en 20 verloren 
gingen. Aan deze wedstrijden waren 344 partijen verbonden waarin 167,5 
punten (48,7%) werden gescoord. 
 
Dan volgt op de volgende twee bladzijden de totaallijst met individuele scores. 
Het begrip “NO” staat op het einde van dit artikel uitgelegd. 
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Normale 

scores 
Scores door 

NO Totaalscore 
Naam pnt prt pnt prt pnt prt % 
Stijn Gieben 3,0 3 2,0 2 5,0 5 100,0
Niek Wisse 5,5 6     5,5 6 91,7
Theo Bovenlander 5,0 6     5,0 6 83,3
Ton Bodaan 4,0 5     4,0 5 80,0
Sander Pauw 7,0 9     7,0 9 77,8
Aron Vitner 4,5 6     4,5 6 75,0
Wim Vermeulen 2,0 3 1,0 1 3,0 4 75,0
Mark Jager 1,5 2     1,5 2 75,0
Joop van Wallinga 5,0 7     5,0 7 71,4
Jos de l'Orme 4,0 6 1,0 1 5,0 7 71,4
Maarten Stolte 4,5 7     4,5 7 64,3
Melchior Vesters 4,0 6     4,0 6 66,7
Ruben Wiegerink 4,0 6     4,0 6 66,7
Ed Olvers 4,5 7     4,5 7 64,3
Frans Hoynck van P. 6,0 9     6,0 9 66,7
Mike Hoogland 5,0 8     5,0 8 62,5
Jan van Delden 4,0 7     4,0 7 57,1
Harold Fikkert 4,5 8     4,5 8 56,3
Hugo van der Laan 4,0 8     4,0 8 50,0
Geurt Jan van der Meiden 4,0 8     4,0 8 50,0
Ivo Schoonman 3,5 7     3,5 7 50,0
Ben Spierings 3,5 7     3,5 7 50,0
Merel Schoonman 3,5 7     3,5 7 50,0
Swen Hack 1,5 4 2,0 3 3,5 7 50,0
Rik Pronk 3,0 6     3,0 6 50,0
Pim van der Meiden 3,0 6     3,0 6 50,0
Hans Dwarshuis 1,5 4 1,0 1 2,5 5 50,0
Theo Dekker 1,5 3     1,5 3 50,0
Paul den Boer 1,0 2     1,0 2 50,0
Monique Keuzenkamp 1,0 2     1,0 2 50,0
Bastiaan Dessing 0,5 1     0,5 1 50,0
Jan Verheijen 4,5 10     4,5 10 45,0
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Evert Baak 3,0 7     3,0 7 42,9
Karl Baak 3,0 7     3,0 7 42,9
André Wagner 3,0 7     3,0 7 42,9
Pascal de Leeuw 3,0 7     3,0 7 42,9
René Weerts 2,5 6     2,5 6 41,7
Sharief Mahomedradja 2,5 6     2,5 6 41,7
Rob Dijkstra 3,0 9 1,0 1 4,0 10 40,0
Eline Korff de Gidts 2,0 5     2,0 5 40,0
Jan Bonsel 0,5 3 1,0 1 1,5 4 37,5
Karel Stolte 2,5 7     2,5 7 35,7
Miron Ashkenazy 3,5 10     3,5 10 35,0
Olaf van Leeuwen 2,0 6     2,0 6 33,3
Rutger Kramer 1,0 3     1,0 3 33,3
Merly Mahomedradja 2,0 7 1,0 2 3,0 9 33,3
Danny Lindhout 1,5 5     1,5 5 30,0
Ton Vissers 2,0 7     2,0 7 28,6
Piet Sikkes 2,5 9     2,5 9 27,8
Armin Segger 0,5 2     0,5 2 25,0
Paul Regeer 1,5 7     1,5 7 21,4
Gert-Jan Willighagen 1,0 5     1,0 5 20,0
Pieter Struiksma 0,5 3     0,5 3 16,7
Eric Alvares 0,5 5     0,5 5 10,0
Frans Coers 0,0 4     0,0 4 0,0
Remi Thierry 0,0 3     0,0 3 0,0
Henk Bouma 0,0 2     0,0 2 0,0
René Spierings 0,0 1     0,0 1 0,0
Ard van der Zwart 0,0 1     0,0 1 0,0
Xavier Onbekend     0,0 2 0,0 2 0,0
Totaal 157,5 330 10,0 14 167,5 344 48,7

 
 
Beste seizoensscore bij 6 of meer partijen 
Individueel: Niek Wisse scoorde een prachtige 91,7% (5,5 uit 6). Alle partijen 
waren voor het 5e team in HSB klasse 2B. Zijn bordbezetting was in deze 
partijen gemiddeld 2,50. 
Team: Het 1e team heeft de lat gelegd bij 35,0 bordpunten uit 56 partijen 
(62,5%) en bij 11 matchpunten uit 7 wedstrijden (78,6%). 
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Ongeslagen spelers Winst Remise Totaal % 
Sander Pauw 5 4 9 77,8 
Niek Wisse 5 1 6 91,7 
Theo Bovenlander 4 2 6 83,3 
Aron Vitner 3 3 6 75,0 
Ruben Wiegerink 2 4 6 66,7 
Stijn Gieben 5 0 5 100,0 
Theo Dekker 0 3 3 50,0 
Mark Jager 1 1 2 75,0 
Bastiaan Dessing 0 1 1 50,0 
 
Langste reeks ongeslagen 
Individueel: Sander Pauw is momenteel 9 partijen ongeslagen in het SHTV-
shirt. Zijn persoonlijk record (inclusief vorige seizoenen bij een antieke club) is 
overigens nog indrukwekkender, maar daar gaat het hier niet over. In totaal zijn 
momenteel 9 spelers van SHTV ongeslagen in hun externe carrière. 
Team: De langste reeks ongeslagen door een team is enigszins verrassend 
neergezet door het 5e team. In HSB klasse 2B wist het 4 wedstrijden op rij niet 
te verliezen (6-11-2006 RSCBP 2 4-4 gelijk; 14-12-2006 BF Wassenaar 2 4-4 
gelijk; 15-1-2007 HSV 2 4,5-3,5 winst; 8-2-2007 DSC 7 4-4 gelijk). 
 
Langste reeks overwinningen 
Individueel: Niek Wisse is voorlopig houder van dit aansprekende record met 5 
overwinningen op rij. Stijn Gieben heeft eveneens 5 volle punten op rij 
gescoord, maar deze prestatie heeft iets minder glans, omdat het 1e en het 5e 
punt in deze reeks punten waren door een NO (niet opgekomen tegenstander). 
Team: Het 1e team wist zijn laatste 3 wedstrijden te winnen. 
 
Clean score 
Stijn Gieben is de enige in ons midden met een 100% score. 
 
Grootste overwinning 
SHTV 1 wist op 15 maart 2007 thuis met 7,5-0,5 te winnen van RSC-Belgisch 
Park 1. Op 8 maart 2007 liet SHTV 6 thuis 8-0 noteren tegen Promotie 8, maar 
dit betrof 8 reglementaire bordpunten wegens niet opkomen van de 
tegenstander. In de 1/8e finale van de HSB beker werd bij HSV met 0-4 
gewonnen. 
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Hoogste aantal partijen 
Jan Verheijen en Miron Ashkenazy hebben 10 caps op hun naam. Rob Dijkstra 
werd ook 10 maal opgesteld, maar 1 maal daarvan bleef de stoel tegenover hem 
leeg. 
 
Naam Gemiddelde Partijen Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4
Danny Lindhout 1,00 5 5       
Bastiaan Dessing 1,00 1 1       
Merel Schoonman 1,43 7 4 3     
Olaf van Leeuwen 1,50 6 3 3     
Piet Sikkes 1,56 9 6 2   1 
Ton Vissers 2,00 7   7     
Hans Dwarshuis 2,00 5 2 2   1 
 
Hoogste bordgemiddelde 
Danny Lindhout speelde al zijn 5 partijen aan het 1e bord van SHTV 4. 
 
Meeste partijen op het 1e bord 
Piet Sikkes heeft 6 maal een 1e bord verdedigd, waarvan 1 keer voor SHTV 4 en 
5 keer voor SHTV 5. 
 
NO-ratio 
Soms zien wij bij een uitslag zaken staan als “n.o.” of “0-1R”. Dit betekent 
meestal dat een speler niet is op komen dagen en dat er sprake is van een 
“reglementaire uitslag”. Een verwarrende naam; ons respectabele lid LB van 
Dijk heeft meerdere malen opgemerkt dat elke uitslag van een partij, ook met 
twee opgekomen spelers, reglementair is. Ik gebruik hier “NO”. 
 
Als club wil je natuurlijk zo min mogelijk NO’s op je naam hebben. Dit seizoen 
is het 4 keer voorgekomen dat een speler van ons niet aan zijn bord verscheen 
bij een externe wedstrijd. De redenen zijn mij niet bekend. Op het totaal van 344 
wedstrijden is dat een ratio van 1,2%. Eens kijken of we volgend seizoen een 
lagere NO-ratio neer kunnen zetten. Overigens was het aantal keer dat een bord 
van de tegenstander leeg bleef talrijker. De club heeft hieraan 10 bordpunten te 
danken. Dit is niet alleen maar leuk, behalve om te winnen schaken wij ook om 
te schaken. 
 
Nou, ik denk over het geheel genomen: goed gespeeld! 
 

Maarten Stolte 
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Interne competitie 
 
Nog drie avonden interne competitie, waarbij er nog twee ronden te gaan zijn 
voor de playoffs. Het is inmiddels al duidelijk dat de strijd in de laatste ronde op 
31 mei beslecht gaat worden tussen Frans Hoynck van Papendrecht en Melchior 
Vesters. De stand op dit moment: 
 
1. Melchior Vesters 3 ½ (4) 3.25 
2. Frans Hoynck van Papendrecht 3 (3) 2.50 
3. Mike Hoogland 2 (4) 1.50 
4. Ton Bodaan 1 (3) 0.00 
5. Rik Pronk ½ (3) 1.75 
6. Hans Segers 0 (3) 0.00 
 
In de ladder spelen de anderen intussen onverdroten verder voor de beste positie 
achter de toppers. De ‘best of the rest’ is op dit moment Karl Baak. De stand: 
 
 % prt w r v s av 
  1 Maarten Stolte 100,0 1 1 0 0 1 7 
  2 Frans Hoynck v. Papendrecht 90,0 15 12 3 0 -1 26 
  3 Sander Pauw 87,5 12 10 1 1 -2 20 
  4 Bastiaan Dessing 75,0 2 1 1 0 0 3 
  5 Kees van Gelder 75,0 2 1 1 0 0 2 
  6 Melchior Vesters 71,4 14 8 4 2 -2 24 
  7 Theo Bovenlander 71,4 7 5 0 2 2 13 
  8 Mark Jager 66,7 6 3 2 1 0 7 
  9 Paul Regeer 66,7 3 2 0 1 1 9 
10 Mike Hoogland 65,8 19 11 3 5 1 28 
11 Paul den Boer 65,0 10 6 1 3 1 11 
12 Ton Bodaan 64,3 14 8 2 4 0 25 
13 Hans Segers 63,6 22 13 2 7 -1 25 
14 Karl Baak 63,6 22 12 4 6 -1 28 
15 Rik Pronk 63,2 19 10 4 5 1 26 
16 Evert Baak 60,7 14 7 3 4 0 20 
17 Armin Segger 58,8 17 6 8 3 1 20 
18 Theo Dekker 58,3 6 3 1 2 -1 8 
19 Karel Stolte 57,9 19 9 4 6 0 27 
20 Joop van Wallinga 56,7 15 6 5 4 -1 22 
21 Gert Jan Willighagen 55,9 17 8 3 6 1 22 
22 Ton Vissers 54,8 21 9 5 7 1 31 
23 Geurt Jan v.d. Meiden 54,2 12 5 3 4 0 20 
24 Ivo Schoonman 53,1 16 8 1 7 0 22 
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25 Hugo van der Laan 53,1 16 6 5 5 0 23 
26 René Weerts 52,4 21 9 4 8 1 26 
27 Niek Wisse 52,4 21 9 4 8 -1 27 
28 Stijn Gieben 52,3 22 11 1 10 0 26 
29 Rob Dijkstra 52,3 22 10 3 9 1 32 
30 Jan Verheijen 50,0 20 10 0 10 1 30 
31 Ben Spierings 50,0 18 7 4 7 0 25 
32 Piet Sikkes 50,0 15 7 1 7 1 24 
33 Ruben Wiegerink 50,0 15 5 5 5 -1 21 
34 Hans Dwarshuis 50,0 13 5 3 5 0 18 
35 Aron Vitner 50,0 11 4 3 4 -1 16 
36 Harold Fikkert 50,0 6 3 0 3 1 16 
37 Franck Melssen 50,0 6 3 0 3 0 6 
38 Eline Korff de Gidts 50,0 2 1 0 1 -1 5 
39 Koos Roeleveld 47,4 19 8 2 9 0 19 
40 André Wagner 46,9 16 5 5 6 0 23 
41 Pim van der Meiden 45,0 20 9 0 11 0 26 
42 Eric Alvares 43,8 8 3 1 4 0 12 
43 Rutger Kramer 43,3 15 5 3 7 -1 18 
44 Ard van der Zwart 42,9 14 4 4 6 -1 14 
45 Jan Bonsel 42,5 20 5 7 8 -1 24 
46 Pascal de Leeuw 42,1 19 5 6 8 0 25 
47 Sharief Mahomedradja 41,7 12 4 2 6 0 16 
48 Monique Keuzenkamp 39,5 19 7 1 11 0 21 
49 Henk Bouma 38,0 25 9 1 15 1 27 
50 Jos de l'Orme 37,0 23 7 3 13 2 30 
51 Jan van Delden 36,7 15 5 1 9 0 20 
52 Wim Vermeulen 35,7 21 7 1 13 2 25 
53 Miron Ashkenazy 33,3 3 1 0 2 -1 13 
54 Annelies Kool 32,4 17 5 1 11 0 17 
55 Merley Mahomedradja 30,0 10 3 0 7 0 16 
56 Sierk van der Meiden 25,0 2 0 1 1 1 2 
57 Swen Hack 22,7 11 2 1 8 0 14 
58 Frans Coers 20,0 5 1 0 4 -1 8 
59 Bert van Dijk 13,0 23 2 2 19 -1 23 
60 Anne Croux 0,0 1 0 0 1 -1 1 
61 Frans Wentholt 0,0 1 0 0 1 -1 1 
62 Gerard Küpfer 0,0 1 0 0 1 -1 1 
 
Achtereenvolgens vermeld: plaats, naam, scoringspercentage, aantal partijen, 
winst, remise, verlies, kleursaldo en aantal avonden. 

André Wagner 
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Turbo-Melchior 
 
We hebben twee snelschaaktoernooien gehouden dit seizoen. Het eerste was het 
traditionele Oliebollentoernooi, waar we in het gezelschap van oud-leden en 
bevriende schakers in het strijdperk traden. Vanaf de start was Melchior goed op 
dreef en scoorde het ene punt na het andere, met als gevolg een 100%-score. 
 
  1. Melchior Vesters 9.0 49.5 49.50 
  2. Rik Pronk 8.0 52.5 43.50 
  3. Hans Segers 6.0 52.0 29.50 
  4. Theo Hartman 6.0 50.0 27.75 
  5. Ton Bodaan 6.0 45.5 26.50 
  6. André Wagner 5.5 52.5 27.00 
  7. Gert Jan Willighagen 5.5 50.5 29.00 
  8. Jan v.d. Meer 5.5 47.0 24.25 
  9. Aron Vitner 5.5 45.0 22.75 
10. Geurt Jan v.d. Meiden 5.5 43.5 25.50 
11. Stijn Gieben 5.5 40.5 22.00 
12. Ivo Schoonman 5.0 50.0 21.50 
13. Arjen de Leeuw 5.0 41.0 19.00 
14. Harold Fikkert 5.0 40.5 20.25 
15. René Spierings 5.0 38.0 16.50 
16. Karel Stolte 4.5 45.5 21.75 
17. Niek Wisse 4.5 43.5 19.25 
18. Ruben Wiegerink 4.5 41.0 14.75 
19. Ben Spierings 4.5 40.5 14.50 
20. Hugo v.d. Laan 4.5 40.0 16.25 
21. Jan Verheijen 4.5 40.0 13.75 
22. Pim v.d. Meiden 4.0 41.0 16.75 
23. André Wilken 4.0 39.5 10.00 
24. Theo Dekker 4.0 38.0 13.00 
25. Monique Keuzenkamp 4.0 34.0 13.25 
26. Sierk v.d. Meiden 4.0 27.5   9.00 
27. Koos Roeleveld 3.5 41.0 13.25 
28. Ton Vissers 3.5 30.5   7.00 
29. Jos de l'Orme 3.0 35.0   7.00 
30. Bert van Dijk 3.0 35.0   6.25 
31. Annelies Kool 3.0 31.0   5.75 
32. Anne Croux 3.0 30.5   4.25 
33. Henk Bouma 2.5 28.0   3.50 
34. Rob Dijkstra 2.0 30.5   4.00 
35. Wim Vermeulen 1.5 27.5   1.50 
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Op 5 april, bij het officiële clubkampioenschap ging het niet anders, behalve dat 
Melchior tweemaal in een remise moest berusten. Na deze twee toernooien is 
het duidelijk wie de beste snelschaker op dit moment is op onze club. 
 
  1. Melchior Vesters 8.0 50.5 44.25 
  2. Evert Baak 7.0 49.0 34.50 
  3. Rik Pronk 6.5 53.0 37.50 
  4. Ivo Schoonman 6.5 44.0 32.00 
  5. Mike Hoogland 6.0 49.0 29.50 
  6. Gert Jan Willighagen 6.0 48.0 30.00 
  7. Hans Segers 6.0 47.0 30.25 
  8. Armin Segger 5.5 49.0 25.50 
  9. Ruben Wiegerink 5.5 41.5 20.50 
10. Sander Pauw 5.0 52.5 26.50 
11. André Wagner 5.0 50.0 24.00 
12. Sharief Mahomedradja 5.0 46.5 20.75 
13. Geurt Jan v.d. Meiden 5.0 46.0 20.75 
14. Niek Wisse 5.0 42.0 20.75 
15. Theo Dekker 5.0 38.0 18.00 
16. Hugo v.d. Laan 5.0 35.5 14.00 
17. Paul den Boer 4.5 43.5 19.25 
18. Mark Jager 4.5 43.0 16.25 
19. Jan Verheijen 4.5 41.0 16.25 
20. Jan van Delden 4.5 40.0 18.75 
21. Ton Vissers 4.5 39.5 18.25 
22. Ben Spierings 4.5 36.0 13.75 
23. Rob Dijkstra 4.0 41.5 15.00 
24. Pim v.d. Meiden 4.0 37.0 13.00 
25. Joop van Wallinga 4.0 33.5 10.00 
26. Piet Sikkes 3.5 40.5 11.50 
27. Pascal de Leeuw 3.5 35.5   9.00 
28. Jan Bonsel 3.5 35.5   7.25 
29. Henk Bouma 3.5 29.5   8.25 
30. Hans Dwarshuis 3.0 35.0   7.25 
31. Merley Mahomedradja 3.0 34.0   7.75 
32. Jos de l'Orme 3.0 31.0   4.75 
33. Bert van Dijk 3.0 29.5   7.25 
34. Karl Baak 3.0 27.5   4.25 
35. Monique Keuzenkamp 1.0 29.0   0.25 
36. Annelies Kool 0.0 34.5 12.25 
 

André Wagner 
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Kasha Gieben nieuwe jeugdleider 
 
Hallo allemaal, 
 
Totdat op de algemene ledenvergadering mijn taak als jeugdleider officieel 
vastgesteld gaat worden, althans dat hoop ik, neem ik tot die tijd voorlopig deze 
functie van Geurt Jan over. Dat doe ik met veel plezier. 
 
Ik wil allereerst Geurt Jan van harte bedanken voor zijn meer dan geweldige 
inzet voor de jeugdafdeling. Behalve op Grand Prixtjes waar sowieso al veel 
jeugdleden van onze club spelen, was hij ook te vinden op toernooien waar 
slechts één of twee kinderen speelden. Hiervoor waren reisjes naar Waalwijk, 
Eindhoven, Heerenveen en Maarssen geen uitzondering. De organisatie van alle 
jeugdzaken waren bij hem in goede handen. Niemand hoefde zich zorgen te 
maken dat er een keer iets niet geregeld was. Hij was voor iedereen bereikbaar. 
 
Geurt Jan, heel veel succes met de laatste loodjes op school en bedankt voor 
alles wat je voor de club gedaan hebt! 
 

Kasha Gieben 
 
 
 

Jeugdtraining 
 
Groep 1B: Fiona, Sophie, Julia, Kathelyne, Andrea, Bas, Niels 
 

In de afgelopen periode hebben 
Bart, Niels, Jaimy en Fiona 
proefexamen gedaan voor stap 
1. Zij hebben het alle vier heel 
goed gedaan. Bart, Jaimy en 
Fiona kunnen verder in stap 2. 
Niels gaat nog een paar 
onderwerpjes bekijken en dan is 
ook hij klaar voor stap 2. Verder 
zijn we flink aan het werk in ons 
boek. 
 

Geurt Jan en Wytze 
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Deze groep bestaat uit Eirean,Gorrith,Hendrik,Jimmy,Revlinho,Yorrick,Ruben 
en Sander. Trainers : Miron en Ton. 

 
De kinderen hebben dit jaar 
al heel wat geleerd, 
iedereen weet al hoe de 
stukken gaan en wat de 
waarde is. 
 
Nu gaan we verder oefenen 
met ruilen,dekken en mat 
zetten. Ook mogen de 
kinderen soms zelf 
spelletjes verzinnen met het 
bord en de stukken… 
 
 

Een paar kinderen hebben zelfs al meegedaan met een echt schaaktoernooi : de 
Grand prix en dat ging al heel goed !! 
 
Iedereen kan daar aan meedoen en speelt dan tegen kinderen die ongeveer even 
sterk zijn. 
 
Het is bij iedere les wel hééél belangrijk om je stappenboek mee te nemen want 
kinderen zonder stappenboek kunnen eigenlijk niet meedoen met de training ! 
 
Maar gelukkig hebben bijna alle kinderen altijd hun boek bij zich 
En nu maar hopen dat het weer snel donderdag wordt want dan kunnen we weer 
lekker  SCHAKEN bij de SCHAAKCOMBINATIE htv. 

 
Ton 

 
Groep 1G 
 
In deze groep zitten Koen, Michael, 
Timothy, Ray, Ruben en Maarten. 
Ze krijgen les van Swen en Niek. Een 
stukje over deze groep komt 
waarschijnlijk de volgende keer in het 
clubblad. 
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Groep 2B 
 

De laatste periode van het 
seizoen breekt weer aan. We 
trachten de puntjes op de ‘I‘ te 
zetten. Systematisch werken 
we nu de bladzijden van de 
werkboekjes door om een zo’n 
goed mogelijke indruk te 
krijgen hoever iedereen nu is. 
En het is leuk om te zien dat er 
al enkele schakers zijn die veel 
onderwerpen goed onder de 
knie beginnen te krijgen. De 
dubbele aanval met de dame 

begint bij vele al goed erin te zitten. De laatste tijd zijn we vooral bezig om een 
goede opening te kunnen spelen. Daarvoor moet je natuurlijk de gouden regels 
goed kennen. Afgelopen les hebben we dit getest dmv een kleine simultaan met 
Stijn als tegenstander. Uit deze simultaan bleek dat sommigen de regels hiervan 
al best aardig beheersen. Anderen werden weer verrast door het snel verliezen 
van hun dame in de opening…Oeps, nog even oefenen dus en veel partijen 
spelen. Dat kan natuurlijk op een grand prix  van de HSB, of thuis met je ouders, 
broertjes of zusjes. Schaken buiten de club is belangrijk. Omdat je er veel van 
kunt leren, maar vooral ook omdat het natuurlijk superleuk is! En dat het ook 
leuk is in de lessen kun je op de foto van ons zien.  
 
Met de hartelijke groeten van ons allemaal: 
 

Max, Kenneth, Daniel, Joris, Timothy, Martijn, David, Brent, Rik en Eric 
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Ten aanval! 
 
Dat stap 3 helemaal niet 
makkelijk is, daar is de stap 3 
lesgroep nu ook achter! 
 
Wil je verder komen, dan moet er 
gewerkt worden! 
 
Gelukkig komt iedereen daarom 
tegenwoordig gewapend met 
potlood en boek bij de les aan. 

 
De afgelopen weken hebben we o.a. gewerkt aan: insluiten van stukken, 
beginselen van het pionneneindspel, aftrekschaak en dubbelschaak en vooral: 
aanvalsdoelen! Die zijn zo belangrijk dat de trainers Swen en Rik er geen 
genoeg van kunnen krijgen! 
 
 
Groep 4,5 
 
Deze groep bestaat nu uit 
Claudia,Joost,Koos,Machiel 
en Owen. 
 
De trainers zijn Miron en 
Ton. 
 
Helaas moest Xaveer 
stoppen omdat hij te veel 
huiswerk moest maken op 
donderdag ( schande !). 
 
De meeste kinderen werken nu in stap 4 maar tijdens de training zijn we vooral 
bezig met het analyseren van de eigen partijen die tijdens de interne competitie 
zijn gespeeld. 
 
De komende weken gaan we wel weer meer uit het stappenboek werken om 
weer wat nieuwe dingen te leren. Ook lijkt het me leuk om met deze groep aan 
een toernooi mee te doen en daarna met zijn allen naar de MAC ! 
 

Ton 
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De laatste Grand Prix van 2006-2007 
 
 
Met buiten 24 graden Celsius op de teller, werd er binnen in het ‘Bridge-Home’ 
in Zoetermeer op 14 april de laatste Grand Prix van dit seizoen gespeeld. De 
opkomst namens onze club was niet al te groot; er gingen 15 kinderen mee. De 
animo was over de gehele linie ook wat minder te noemen: er waren slechts 19 
groepjes actief dit keer. De sfeer was er echter niet minder om. Er werd volop 
geschaakt. En de resultaten voor onze club waren heel behoorlijk te noemen. 
 
Drie 1e prijzen (Jaimy, Fleur en Stijn)             
Drie 2e prijzen (Niels, Sophie en Kenneth)   
Eén 3e prijs (Bart) 
 

En een ‘lucky loser’ medaille 
voor Owen en Daniël. Of ze 
daar erg ‘lucky’ mee waren, 
valt nog te bezien. Zowel 
Owen als Daniël hadden dit 
seizoen niet eerder een lucky 
loser medaille gekregen. En 
de regel zegt nu eenmaal dat 
wanneer je dit twee keer in 
één seizoen overkomt, je dan 
een taartje krijgt. Dubbel 
pech dus. 
 

 
De andere kinderen die dit 
keer buiten de prijzen vielen 
mogen zich troosten met het 
feit, dat ze zeker een 
volgende keer weer nieuwe 
kansen maken om weer een 
prijs te winnen. Iedere keer 
worden er volgens de laatste 
gegevens nieuwe groepen 
ingedeeld. Dus als het eens 
een keertje tegenvalt, geen 
paniek, want de volgende 
keer begint het hele circus 
weer van voren af aan.  
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Bij de uitreiking van de seizoensbekers hadden Owen, Koos en Stijn namens 
onze club kans om hoog te eindigen en een prijs mee te nemen.  
Owen moest nog knokken voor een plaats bij de laatste 5 bij de D tjes (kinderen 
geboren in ’96 of ’95). Desondanks zat die beker er deze keer nét niet in. Met 2 
uit 5 die dag heeft hij uiteindelijk de 7e plaats gepakt in het algemeen 
klassement. Net geen beker dus, maar wel een prachtige prestatie. 
 
Stijn had na het debacle van het NK in Waalwijk de kans om het een en ander 
goed te maken. En dat heeft hij gedaan. Met 4 uit 5 én winst op enkele geduchte 
tegenstanders, werd Stijn groepswinnaar in het hoogste groepje en verzekerde 
hij zich van de eerste plaats bij de E tjes. Stijn mocht de wisselbeker die niet al 
te lang geleden nog bij Roger Meng en Arthur Pijpers op de kast had gestaan 
voor een jaartje mee naar huis nemen. 
 
Koos was in eerste instantie wat teleurgesteld. Hij kwam niet in het 
prijzenklassement voor. Na de prijsuitreiking was de moeder van Koos even 
gaan kijken op welke plaats hij dan wél geëindigd was. En al snel werd duidelijk 
dat er een fout was gemaakt. Koos behoorde op de 5e plaats te komen (en mét 
beker dus). Johan Voorberg heeft dit achteraf goed op kunnen lossen. Koos was 
dus alsnog blij verrast. Een mooie plaats hoor. En als Koos deze dag nog wat 
steviger op zijn benen had gestaan (hij had last van naweeën van een zwáár 
feestje van een dag ervoor ☺), dan had iedereen zijn borst nat kunnen maken! 
 

 
Zo eindigden we dus een 
mooi seizoen met 
wedstrijden van de HSB. 
Met de hartelijke dank aan al 
die mensen die zo hard 
hebben gewerkt om het jaar 
weer tot een succes te 
maken! We hopen op 
minstens een net zo mooi 
seizoen voor het volgende 
jaar. Onze club zal er in ieder 
geval alles aan doen om te 
helpen daar waar het kan.  

 
 

Eric Gieben 
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Verslag Nederlands Kampioenschap E  
 
Een tijdje geleden hebben Stijn en Koos zich op de PK (Persoonlijk 
Kampioenschap) E geplaatst voor de NK E. 
Afgelopen (goede) vrijdag en zaterdag was het dan zover.  
In hotel Waalwijk werd het kampioenschap gehouden. Omdat dat niet naast de 
deur is hebben we in het hotel ook geslapen. Alleen dat was al heel leuk. Er 
sliepen veel meer kinderen die mee deden en de Noord-Brabantse Schaakbond 
die het toernooi georganiseerde had Dirk van Dooren – een hele goede 
jeugdschaker van de nbsb - ’s avonds uitgenodigd om een potje simultaan te 
schaken. Simultaan schaken wil zeggen dat in dit geval Dirk in het midden staat 
en schaakt tegen zo’n 20 kinderen en ook wat vaders. 
 
De eerste dag moesten we ons vóór 10.00 uur aanmelden. We gingen dus al 
vroeg weg. Om half elf begon de eerste van de negen partijen die gespeeld 
zouden worden. Alle jongens gingen zenuwachtig de grote zaal binnen, de 
meisjes een kleinere zaal. Ze hadden allemaal 35 minuten op de klok. Voor 
sommige veel, voor andere te weinig. Zoals voor Stijn die al gewend is grote 
partijen te spelen en lang over zijn zetten nadenkt. Het was de bedoeling dat de 
partijen van de eerste 5 borden op een scherm en internet te volgen waren, maar 
helaas was dat door technische storingen niet altijd mogelijk. Jammer, want 
Stijn en Koos hebben regelmatig op één van deze borden gezeten. 
De eerste dag hebben ze best goede partijen gespeeld, maar de uitslagen waren 
niet denderend. Niet gek natuurlijk, want de top van Nederland zit daar toch 
mooi even bij elkaar. 
 
De 2e dag ging het beter. Na een overheerlijk ontbijt moesten er nog 4 partijen 
gespeeld worden. Stijn had al 2 ½ punt en Koos 2. Koos had van te voren een 
doel, namelijk bij de eerste 10 horen. Hij had dus geen andere keus om alle 
partijen die dag te winnen om dat voor elkaar te krijgen. De eerste 3 won hij 
inderdaad. De laatste partij op bord 4 was spannend. We konden hem helaas 
door een technische storing niet volgen op de 3 laptops die we bij ons hadden. 
We zijn Kasha en Eric, de ouders van Stijn. Mieke, de moeder van Koos. Rik en 
Geurt Jan. Het is uiteindelijk remise geworden. Dat was ook heel goed. 5 ½ punt 
uit negen is nog zo slecht niet. Het bleek goed voor de 13e plaats. Wil je meer 
over dit toernooi weten, of de partijen zien die Koos en Stijn gespeeld hebben 
kan je kijken op nbsb.nl. Koos en Stijn hebben in mei nog een groot toernooi. 
17, 18 en 19 mei gaan ze naar de NK D die in Rijswijk gespeeld wordt. Ook 
Fleur gaat naar het NK D, maar dan voor meisjes. 
 

Mieke Bogaard 
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Twee partijen van het NK E 
 
 
Ton Bodaan geeft commentaar bij twee partijen die op het Nederlands 
Kampioenschap voor de E-jeugd gespeeld werden. 
 
 
Zwirs,Jasper - Gieben,Stijn [A40] 
NK-E Jeugd (8.11), 07.04.2007 
 
 
1.d2-d4 e7-e6 2.e2-e4 Pg8-f6 3.e4-
e5 Pf6-d5 4.g2-g3 b7-b6 5.c2-c4 
Pd5-e7 6.Lf1-g2 Pb8-c6 7.Pg1-f3 
Lc8-b7 8.0-0 Pe7-g6 9.Pf3-e1 Lf8-
e7 10.Pb1-c3 0-0 Beide spelers 
hebben nogal moeite om de 
ontwikkeling te voltooien, maar 
zwart is toch als eerste klaar. 
11.Lg2-e4 d7-d6 12.Dd1-h5 Ta8-b8 
13.Pe1-f3 d6xe5 14.Pf3-g5? 

[14.d4xe5 en wit heeft niets te 
klagen.]  

14...Le7xg5 15.Lc1xg5 f7-f6 Dit zal 
de witspeler overzien hebben....... 
16.Le4xg6 h7xg6 17.Dh5-e2 
Pc6xd4! Mooie zet de loper op g5 
loopt niet weg. 18.De2-g4 Pd4-f3+ 
19.Kg1-h1 Pf3xg5+ 20.f2-f3 Dd8-d3 
21.Kh1-g2 Pg5xf3 22.Dg4xe6+ Tf8-
f7 23.Pc3-d5 Pf3-d4 24.De6-g4 
Dd3xc4 25.Kg2-g1 Dc4xd5 26.Ta1-
c1 

26. … Dd5-g2# 0-1 
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Bekkink,Sereyo - Roeleveld,Koos 
NK-E Jeugd (8.5), 07.04.2007 
 
 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 
3.Pb1-c3 Pg8-f6 4.Lf1-c4 Pf6xe4 
5.Pc3xe4 d7-d5 6.Lc4-d3 d5xe4 
7.Ld3xe4 Lf8-d6 8.0-0 Lc8-e6 9.d2-
d3 Dd8-d7 10.Lc1-g5 f7-f6 11.Lg5-
e3 0-0-0 Beide spelers hebben keurig 
hun stukken ontwikkeld en 
gerokeerd. 12.d3-d4?! Wit gooit de 
stelling ten onrechte open 12...e5xd4 
13.Le3xd4 h7-h5 Koos wil de 
koningstelling van wit aanvallen 
door met de pion naar voren te gaan. 
14.Ld4-e3 h5-h4 15.h2-h3 Le6xh3?!  

16.g2xh3 Dd7xh3 Wit wordt onder 
druk gezet door een stukoffer en 
moet nu erg goed opletten. 17.Dd1-
c1?? geeft zomaar een stuk cadeau. 
17...Dh3-g4+ 18.Kg1-h1 Dg4xe4 
19.Dc1-d1 Pc6-e5 de penning van de 
dame op het paard van f3 levert nog 
een stuk op 20.Tf1-g1 Pe5xf3 
21.Tg1-g2 h4-h3 22.Tg2xg7 Pf3-g5+ 
23.Dd1-f3 De4xf3+ 24.Kh1-g1 

24. … Df3-g2# 0-1 
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Ladderstanden van 19 april     
        
Aad 5  Luuk 55  Revlinho 9
Abel 57  Maarten 29  Rick 42
Andrea 27  Machiel 10  Robin 78
Bart 1  Mariska 90  Ruben D. 5
Bas 4  Martijn 41  Ruben W. 8
Brent 27  Max 22  Russel 21
Calin 53  Michael 12  Sander 15
Cas 42  Nick 8  Sophie G. 68
Claudia 91  Niek 13  Sophie S. 0
Daniël 51  Niels 3  Stijn 33
David 50  Olaf 26  Timothy Lan. 16
Diederik 31  Owen 28  Timothy Le. 54
Eireann 18  Ray 11  Yorrick 10
Fiona 5       
Fleur 3       
Gorrit 6       
Hendrik 6       
Jaimy 5       
Jimmy 9       
Joost 2       
Joris 77       
Josey 14       
Julia 4       
Kathelijne 15       
Kenneth 53       
Koen 9       
Koos 79       
        

100 punten = prijs uitzoeken!   

Het geeft niet wie je uitdaagt    

Winst=2 pnt. Verlies/remise=1 pnt.  
 

Kasha Gieben 
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Standen jeugd 2e helft 
 

 Grootmeestergroep   Eerste klasse  
1 Koos Roeleveld 42  1 Yorrick Verhoef 31 
2 Machiel Lonzieme 35  2 Sander van der Kooij 30 
3 Claudia Fasil 33  3 Eireann van Mersbergen 28 
4 Abel van Hoeven 29  4 Fiona Smits 27 
5 Sophie Gieben 28  5 Sophie Smits 23 
6 Fleur Gieben 27  Kathelyne van Hoeven 23 
7 Owen Poppe 26  7 Hendrik Steenstra 21 
 Luuk Geene 26  8 Gorrith Lootsma 20 

9 Robin Cruden 25  Bart Holterman 20 
 Calin Bajireanu 25  10 Ruben Devilee 19 

11 Joost van Kempen 24  11 Julia Smits 17 
12 Rick Geene 22  12 Jimmy Johannis 16 
13 Olaf vd Wissel 21  13 Andrea Bajireanu 15 

 Aad Touw 21  Jaimy Luk 15 
15 Diederik Andeweg 20  15 Niels Hagendijk 14 
16 Mariska van Willigen 19  16 Quinty v. Dijk  12 
17 Russel Geerman 17  17 Niek Huizing 10 
18 Josey Falhaber 12  Revlinho Sastrowitomo 10 

    19 Bas Krijgerman 7 
 Promotieklasse      

1 Joris van Berckel 36     
2 Kenneth Lelieveld 34     
3 Martijn Lander 33     
4 David Dijkerman 32     
5 Michael Martijn 27     
6 Max Geene 25     
 Ruben Westerink 25     
 Timothy Lelieveld 25     
 Koen Westerink 25     

10 Daniel Dainenko 22     
 Brent Feller 22     

12 Ray Sital 19     
13 Maarten Regeer 17     
14 Timothy Lantinga 16     

 
Kasha Gieben 
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Enquête voor de jeugd 
 

We willen graag jullie mening horen over ons 
clubblad. Zouden jullie daarom de volgende 
vragen willen beantwoorden.  
 

1. Lees je het clubblad? 
0 altijd 
0 soms 
0 nooit 
 

2. Wat vind je van het clubblad? 
0 leuk 
0 niet zo boeiend 
0 ik zou graag een apart clubblad voor de jeugd willen 
0 ik vind het juist leuk dat dit blad voor de jeugd én de senioren is 
0 anders, nl……………………………………………. 
 

3. Welke stukjes lees je altijd? 
0 over de trainingsgroepen 
0 jeugd competitiestanden 
0 jeugd ladderstanden 
0 partijanalyses 
0 verslag van een toernooi 
0 schaakagenda  
 

4. Wat mis je nog in het clubblad? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

5. Zou je zelf iets voor in het clubblad willen schrijven / tekenen enz.?  
0 nee 
0 ja, nl. ……………………………………………………………………. 
 

6. Hoe vaak zou je iets voor het clubblad willen schrijven? 
0 één keer 
0 enkele keren 
0 elke keer als het clubblad uit komt 
 

     7.  Heb je nog andere ideeën om in het clubblad te zetten? En zo ja, welke? 
          ………………………………………………………….......................... 
 ………………………………………………………………………….. 
 

Je kunt dit formulier op donderdag inleveren bij Mieke of Karin of mailen naar 
kasha.gieben@versatel.nl  



 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grijze muis.  
 
 
Sommigen mijden alle risico 
angstig ontwijkend elk avontuur 
geven verassing graag cadeau 
zekerheid, iedere dag, elk uur. 
 
Polissen belangrijker dan leven 
doodsbang voor het onverwachte 
berekenend, alles opgeschreven 
gedachte niet open voor het ongedachte. 
 
Dierzulken, gewoonlijk als grijze muis geduid 
komen ook in ’t schaakwereldje voor 
ruilen maar, dek alles voor je ’t verbruidt 
pot dicht de boel, niemand komt erdoor. 
 
Toch tot troost voor hen in hun ziel geraakt 
het is niet altijd een grijze muis die remise maakt. 
 
 

Pieter Struiksma 
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Vijftig jaar Schaakclub ‘De Vogelwijk’ 
 
 
Een persoonlijke impressie van Pim van der Meiden 
 
 
Op 8 maart jongstleden was het vijftig jaar geleden dat de schaakclub ‘De 
Vogelwijk’ werd opgericht. Aandacht is er niet aan besteed en dat is ook niet zo 
vreemd omdat de club inmiddels is opgegaan in een groter geheel. In de nieuwe 
SHTV is ook geen ruimte voor ‘bloedgroepen’; onderscheid tussen oud-leden 
van de Haagse Toren en De Vogelwijk is met een razende snelheid verdwenen, 
mede dankzij een aanwas van nieuwe leden. Eén oud-Vogelwijker sprak nog 
eens tegenover mij een gevoel van heimwee uit en zei dat hij nog niet helemaal 
gewend was. Twee weken later trok hij zijn woorden in.  
We hadden gedacht met een gedenkboek te komen, zoiets dat je in de kast legt 
om aan te geven dat je er altijd bij gehoord hebt, je niet kunt indenken dat je ooit 
ergens anders gaat schaken en dat je op je sterfbed troostend wordt toegesproken 
door de voorzitter met de woorden dat de club je nooit, nooit zal vergeten. Maar 
in deze omstandigheden is dat onwaarachtig. Het clubleven is anders geworden 
dan het vroeger was en de belangstelling voor een gedenkboek, zelfs maar een 
artikel bleek minimaal. Ons oudste lid, Hans Dwarshuis, vroeg ik naar zijn 
herinneringen aan de jaren dat hij lid was van onze club, wat er veranderd was 
en wat hetzelfde gebleven. Als altijd was Hans allervriendelijkst, maar voor 
specifieke vragen verwees hij me naar Rob Dijkstra, die op zijn beurt melding 
maakte van het artikel dat hij geschreven had voor ons clubblad ter gelegenheid 
van het veertigjarig bestaan en die zo vriendelijk was mij de oorspronkelijke 
tekst te leveren. Arthur Baris had er in zitten krassen en de tekst danig bekort. 
Van twee andere oudgedienden, Jan Bonsel en Karel Stolte, kreeg ik 
mondelinge informatie. 
Heel, heel lang geleden lijkt het dat in 1957 een schaakclub werd opgericht als 
onderdeel  van de wijkvereniging ‘De Vogelwijk’. Er werd in die dagen 
onderscheid gemaakt tussen leden, die ook lid waren van de wijkvereniging en 
buitenleden, mensen die buiten de grenzen van de wijk woonden. Er werd een 
interne competitie gespeeld, waarbij de kampioen een wisselbeker kreeg die ter 
beschikking was gesteld door de wijkvereniging. De vereniging moet succesvol 
zijn geweest en keek verder dan de wijkgrenzen, want al in 1959 werd 
deelgenomen aan de competitie van de Haagse Schaakbond. In 1960 trad Hans 
Dwarshuis toe als lid en dat was toen nog geen gebeurtenis waarvan men kon 
vermoeden dat dit veertig jaar later de aanleiding werd tot uitbundige 
feestelijkheden. Hans was toen het oudste clublid, maar de schaakclub was al 
wel heel erg van karakter veranderd en zijn veertig jaar lid zijn van de club was 
het laatste echte jubileum, waarbij het verleden herleefde. 
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De Vogelwijk, dat wil zeggen de wijk met al die straten die naar vogels zijn 
genoemd, was te klein geworden voor de bloeiende schaakclub die uit het 
Haagse schaakleven niet meer weg te denken was. Dat was te danken aan twee 
voorzitters, Arthur Baris en Ben Spierings die beiden goed hadden begrepen dat 
een schaakclub zonder jeugd geen toekomst had. Een eerder initiatief was 
overigens al genomen door Hans van Schagen, één van die echte oud-
Vogelwijkers. 
Het was in eerste instantie Arthur Baris die een ommekeer in de club tot stand 
bracht, jeugd aantrok en het elkaar met u en mijnheer aansprekende gezelschap 
van sjieke mensen uit de Vogelwijk veranderde in een eigentijds gezelschap. 
Baris was ook de oprichter van het clubblad en verder liep hij de hele wijk en de 
omgeving daar buiten af om adverteerders en sponsors te zoeken. Enige tijd was 
hij de man achter de jonge Ben Spierings, een voortreffelijk organisator en 
jeugdleider, later zijn opvolger als voorzitter.  
De schaakclub waar ikzelf in 1997 in het kielzog van mijn beide zoons lid van 
werd, was nog niet een geheel. Er waren eigenlijk twee clubs: één van bedaarde 
oudere heren (en Monique Keuzekamp natuurlijk) die rust kwamen brengen op 
het moment dat een groep wildebrassen het Willem Dreeshuis op stelten had 
gezet. Dat heb ik zelf snel zien veranderen: al gauw was er iets van integratie 
tussen deze beide onderdelen van de schaakclub te merken doordat sommige 
jeugdleden mee gingen spelen met de senioren, het nooit helemaal duidelijk was 
of Miron Ashkenazy nu een juniorlid was of een senior, en er een kleine aanwas 
van leden kwam die duidelijk nog ver verwijderd waren van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Een fusie met SHGP kwam niet tot stand, maar de 
mislukte fusiebespreking maakte wel dat De Vogelwijk één hoog te waarderen 
nieuw lid kreeg: André Wagner, die een competitieleider bleek te zijn van grote 
klasse.  
De verhuizing naar de Opstandingskerk, de latere Bergkerk, was een grotere 
verbetering wat betreft de catering. Het toetreden van Aleksander Henke tot de 
club was toe te juichen. We kregen er een sterke schaker bij en hij was stellig 
één van de oorzaken dat ons eerste team twee jaar mee speelde in KNSB 
verband. Zijn lidmaatschap van het bestuur leek soms een praktijkstage te zijn 
van een niet al te beste managementcursus. Ruud Vissers die enige tijd 
bestuurlijke activiteiten in onze club ontplooide, had beslist verdiensten, maar 
ook hier is sprake van ambivalentie. Hij was de man achter de organisatie van 
het kampioenschap Snelschaken voor clubteams, had veel initiatieven, maar 
helaas leek hij er op gebrand de goede betrekkingen te verstoren met ‘De 
Haagse Toren’, een club waar wij door veel dubbelleden ten nauwste mee 
verbonden waren. Beide heren drukten enige tijd een stempel op de club, maar 
verdwenen relatief snel. 
Een objectieve beschrijving van wat er in die jaren wel en niet goed ging, is 
moeilijk te geven. Omstandigheden die geheel buiten onze eigen club lagen, 
speelden daarin een rol. Het gaat ook niet zo goed met het schaken in 
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clubverband. Het aantal clubs loopt terug, het aantal leden gaat achteruit, de 
jeugd is wat minder gemotiveerd dan een tiental jaren terug en er is een zekere 
vergrijzing. Echte trouw aan een club zien wij steeds minder. Veel mensen doen 
aan clubhoppen, het ene jaar zitten ze hier, het volgende daar, en ze lijken dat 
heel normaal te vinden. Wat misschien nog erger is: clubs verliezen hun toch al 
magere aantrekkingskracht voor Hagenaars van allochtone origine. En onze 
sterkste schakers zoeken het vaak buiten de stadsgrenzen. Delft, Leiden en 
Zoetermeer hebben een zuigende werking op Haagse schakers en dat zou toch 
andersom moeten zijn.  
En zo ging het ook met De Vogelwijk de laatste jaren minder goed. Een warme 
geestdrift om die vijftig jaar eens groots te gaan herdenken, bleek afwezig, voor 
velen lag het schaakverleden immers ergens anders. Kort voor het 50-jarig 
jubileum kreeg De Vogelwijk een fusiepartner in De Haagse Toren, vanouds een 
club waar veel mee samengewerkt was.  
De alinea waar ik mijn stuk mee opende, geeft al aan dat het verleden razendsnel 
zeer voltooid verleden tijd is geworden. Zelfs op het gebied van muziek maken, 
een geheel nieuwe nevenactiviteit, bleken de scheidslijnen tussen de oude clubs 
verdwenen. Als historicus betreur ik het, maar het verleden, dat te weinig 
continuïteit bevatte en al lang niet meer bijdroeg tot een eigen identiteit lijkt 
mijlenver achter ons te liggen. Met dit artikel is de oude schaakclub ‘De 
Vogelwijk’ definitief ten grave gedragen. 
Wij zijn nu lid van een club die nog maar een half jaar oud is. 
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Dat kan beter 
 
 
 
In de wedstrijd SHTV 1 – DSC 3 
van 4 januari jongstleden kreeg ik 
met wit deze stelling aan het tweede 
bord. 
 

 
 

Ik was aan zet en was van plan om 
mijn dame op h7 te richten. Daarmee 
zou ik dan fijn Lxf6 en Dxh7 mat 
dreigen. 
 
Zwarts laatste zet was 17. .. Tae8, 
waarmee hij nadrukkelijk de loper 
op e7 dekt (want wat doet Tae8 nou 
nog meer?). Ik dacht: “Aha, nu gaat 
Dh4 niet meer, want hij knalt zijn 
Pf6 naar e4, onderbreekt de werking 
van Ld3 naar h7 en mijn dame staat 
aangevallen door de gedekte loper 
op e7. Vervolgens gaat hij stukken 
ruilen of Pf2+ spelen. Dit is niet 
pluis, Maart, dit moet je niet doen.” 
 
Ik speelde dus 18. Dh3 h6 (Na 18. .. 
g6 komt Pf6 in een mega-irritante 
penning te staan, zie bijvoorbeeld 

19. Dh4 Kg7 20. f5! exf5 21. Lxf5! 
en een toren doet mee over de f-lijn.) 
19. f5 Ld7! 
 

 
 

en moest concluderen dat mijn 
geplande 20. Pe4 helemaal niet goed 
was, omdat na 20. .. exf5 de dame op 
b6 inmiddels ook Pf6 aan het dekken 
is. Dit is een lichtend voorbeeld van 
waar mijn grenzen liggen bij het 
uitrekenen. Lijnruiming (twee zetten 
terug in deze variant staan er nog 
twee stukken die de dekking Db6 
naar Pf6 onderbreken) is iets dat ik, 
en ik denk ook veel anderen in de 
promotieklasse, gemakkelijk over 
het hoofd zie. 
 
Ik heb toen maar geprobeerd de druk 
te verhogen met 20. Tf4 en een paar 
zetten gebluft met het in laten staan 
van pion b2. Dit pakte goed uit en ik 
kwam weer in het voordeel om op de 
43e zet het punt te incasseren. 
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En toen werd thuis de partij door de 
computer gehaald. Wat zou ik nu 
weer allemaal gemist hebben? Het 
vlot winnende 18. Dh4! natuurlijk. 
 

 
 

Op 18. .. h6 is 19. f5 Ld7 20 fxe6 
Lxe6 heeft wit geen hangende dame 
op h3 en kan toeslaan met 21. Lxf6 
Lxf6 
 

 
 

22. Txf6! Kg8 (22. .. gxf6 23. 
Dxh6+ Kg8 24. Dh7 mat) 23. De4! 
g6 24. Txg6+ en spoedig mat. 
 
De weerlegging van het gevreesde 
18. .. Pe4 ligt in de elegante 
terugtocht 19. Dh3! 

 
 

waarna Pe4 hangt, maar ook gepend 
staat (19. .. Pf2+ 20. Txf2! Dxf2 21. 
Dxh7 mat). Geforceerd is daarom 
19. .. f5 20. Pxe4 fxe4 (20. .. Lxe4 
komt op hetzelfde neer) 21. Txe4! 
Lxe4 22. Lxe4 
 

 
 

en zwart heeft niet beter dan er een 
toren tussen te persen met 22. .. Tf5 
(22. .. h6? 23. Dxh6+) 23. g4! Db4 
24. Ld3 Da5 25. gxf5 en wit heeft 
een stuk meer! 
 
Dat had dus beter gekund. 
 

Maarten Stolte 
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SCHAAKAGENDA 
 
APRIL 2007 
do 26 30e ronde seniorencompetitie; 4e ronde playoffs 
 

MEI 2007 
do   3 Rapidkampioenschap: ronde 1-4 
do 10 Rapidkampioenschapl ronde 5-8 
do 17 HEMELVAARTSDAG (dus geen clubavond) 
do 17 t/m za 19 [jeugd] NK categorie D (Rijswijk) 
do 24 31e ronde seniorencompetitie; inhaalavond playoffs 
vr 25 t/m ma 28 Van Berkel BSG-Pinkstertoernooi (Bussum) 
za 26 Haagse Rapidcyclus: Open Rapid DD 
zo 27 Delfts Kroegloperstoernooi 
do 31 32e ronde seniorencompetitie; 5e ronde playoffs 
 

JUNI 2007 
za   2 Haagse Rapidcyclus: Open Rapid SHTV 
do   7 Open Vierkampentoernooi; ronde 1 
do 14 Open Vierkampentoernooi; ronde 2 
za 16 NK Snelschaken voor Clubteams (Hilversum) 
do 21 Open Vierkampentoernooi; ronde 3 
za 23 SHTV Schaakdag met Jop Delemarre [TIP!] 
  [jeugd] Nationale Pupillendag 
do 28 [jeugd] Laatste ronde competitie 
 
ZOMERAGENDA 
do 14 juni t/m 23 augustus Haagsche Zomercompetitie (Haeghe Ooievaar) 
do 5 en 12 juli [jeugd] snelschaken 
do 12 juli [jeugd] uitreiking bekers competitie en snelschaken 
ma 23 juli t/m do 2 augustus Open Kampioenschap van Nederland (Dieren) 
ma 6 t/m za 11 augustus [jeugd] Euro Chess Tournament 
 

Kopieerservice bij KONTRAST 
als goed in meervoud moet 

KONTRAST 
Tanthofdreef 7 te Delft 

Tel.  (015) 2618823 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Herengracht 60 
2511 EJ Den Haag 
Tel: 070-3028115 
Fax: 070-3028111 

 
 

Openingstijden 
Maandag t/m Vrijdag: 9.00 - 18.00 uur 

Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur 
Zondag: 12.00 - 17.00 uur 

 
 

Nu ook maandagochtend en  
zondag van 12.00 tot 17.00 geopend! 

 


