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Schaakcombinatie HTV 
 

Bestuur 

Voorzitter: Armin Segger armin.segger@wanadoo.nl 3913570 

Secretaris: Hugo van der Laan hugovdla@wxs.nl 3509931 

Penningmeester: Claudia van Kampen claudia@pauw-ict.nl 06-29088275 

PR & Sponsoring: Ben Spierings beneninge@wanadoo.nl 3629780 
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Jeugdleider: Kasha Gieben kasha.gieben@versatel.nl 06-55517443 
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Materiaalbeheerder: vacant   

Redacteur: Pim van der Meiden gwvandermeiden@hetnet.nl 3543606 
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Speelavond: Donderdag 

Speeltijden:  Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19:30 uur; 

 Jeugd stap 3 en hoger: 18:15 tot 19:45 uur; 

 Senioren: intern vanaf 20:00 uur 

Contributie: senioren: ! 85 per jaar; jeugd: ! 65 per jaar; gezinslid tweede 

junior: ! 10 korting per jaar; derde junior: ! 20 korting per jaar; 

 girorekening 5255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV 

Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl 
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Van de voorzitter 

 

Een daverend succes kende Merel Schoonman, speelster van het derde team. Op 

22 september is zij Nederlands kampioen snelschaken bij de meisjes geworden. 

Merel, proficiat! 

Van het financiële front kwam Claudia van Kampen met het volgende nieuws.  

De tenaamstelling van de girorekening 5255286 is gewijzigd in 

Schaakcombinatie HTV. Degenen die hun contributie nog niet hebben voldaan, 

kunnen dit onder vermelding van deze mooie naam nu alsnog doen.  

Er breekt een drukke tijd aan. Allerlei toernooien staan op stapel. Ik noem het 

Haagse Weekend Toernooi, dat in samenwerking met Haeghe Ooievaar en DD 

wordt gehouden, en het SIO toernooi op 10 november te ‘s-Gravenzande. Voor 

de andere evenementen verwijs ik graag naar onze website. 

 

Veel schaakgenoegen gewenst, 

 

Armin Segger 

 

 

Van de redacteur 

 

Medewerkers gezocht! 
 

Eindelijk ligt het nieuwe clubblad er. In het vorige nummer hebt u al een nieuwe 

naam als redacteur aangetroffen, de mijne, maar met de redactie heb ik toen 

niets te maken gehad. Maarten Stolte en André Wagner moeten bij deze 

geprezen en bedankt worden voor hun inzet. Ik hoop dat ik er in zal slagen in de 

toekomst het blad op tijd te laten verschijnen en dat ik er in zal slagen de 

technische problemen die ik nu nog heb gehad, te overwinnen.  

We gaan met zijn allen iets moois van het blad maken. Een website en e-mail 

maken dat een  clubblad een andere functie vervuld dan in het verleden, maar de 

ervaring tot nu toe wijst ook uit dat een clubblad een belangrijk middel is de 

band tussen de leden te verstevigen.  

Er zijn een paar programmapunten. Ik streef er naar van iedere externe wedstrijd 

een verslag te ontvangen. Al van oudsher heb ik op dit gebied de stukjes van 

Ben Spierings heel goed gevonden: ze zijn een model van hoe een dergelijk 

verslagje hoort te zijn. Maar het mag natuurlijk ook anders en een zekere 

vrijheid zal ik alle verslagleggers graag gunnen.  

Natuurlijk moeten zeer beslist de wedstrijden van het eerste team vermeld 

worden. Hier hebben we met enkele problemen te maken. Er moet aangemaand 

worden en dat zal ik ook blijven doen. Gelukkig waren de aanmaningen 

succesvol. Het tweede probleem is dat zowel Maarten als Sander goede 
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verslagen maken: nu ja, met een dergelijk probleem heb je als redacteur 

natuurlijk graag te maken.  

Ik wil graag stukken ontvangen die zowel voor de jeugd als de senioren 

aantrekkelijk zijn, en dan ook nog voor ouders die niet schaken. Het moet 

natuurlijk wel over schaken gaan. Een persoonlijk stukje als dat van Eric Gieben 

is daar een goed voorbeeld van.  

Dan  zijn er nog de stukken die alleen voor een kleine groep liefhebbers geschikt 

zijn. William van Zanten vertelde me verdrietig dat hij eigenlijk niets gehoord 

had over zijn mooie stuk in het vorige nummer en dat hij alleen wat gezeur had 

ontvangen over een paar kleine redactionele foutjes. Uit het stukje dat wij nu 

over hem plaatsen, blijkt wel duidelijk hoezeer hij voor ons club een verrijking 

is, niet alleen als sterke schaker, maar ook als ‘systeembouwer’. We hopen hem 

in het clubblad vaak tegen te komen.  

Als eerste artikel van een nieuw te starten serie treft u een beschouwing aan van 

Henk Bouma over zijn favoriete schaakboek. Ik reken op een lange serie van 

beschouwingen. Natuurlijk mag ‘mijn favoriete cd-rom’ ook een keer komen en 

we hoeven niet altijd positief te blijven: er mag wel eens stukje komen over een 

schaakboek dat maar beter niet geschreven had kunnen worden. Het zal iedereen 

duidelijk zijn welk boek in deze reeks door William van Zanten behandeld zal 

worden. 

Ook zijn we gestart met een reeks interviews. Hugo van der Laan interviewde 

Merel Schoonman die een beetje uit het zicht driegde te raken. Haar stadgenoot 

Geurt Jan van der Meiden schreef een artikeltje over zijn nieuwe club. Uit 

enkele andere stukken in dit blad blijkt dat hij nog niet vergeten is. 

Beschuldigingen van nepotisme wijzen wij beide krachtig van de hand.   

Schaken is niet altijd positief in het nieuws. Er was de schaakbordmoordenaar in 

Moskou. De vent bleef maar moorden. Hij was van plan net zo lang door te gaan 

tot hij een schaakbord gevuld had met de vermelding van zijn misdaden. Hij was 

al aardig op weg naar de 64, toen hij in de kraag gegrepen werd. Graag wil ik 

stukjes over het imago van ‘de schaker’, liefst natuurlijk in positieve zin, maar 

de keerzijde mogen we ook wel een onder ogen zien. Ik bereid een stukje voor 

over de Schachnovelle van Stefan Zweig waarin beide aspecten aan bod komen.  

Tenslotte een aankondiging. Binnenkort verschijnt er een boek dat de 

schaakgeschiedenis geheel op zijn kop gaat zetten. Een grondige herziening van 

de eerste eeuw van het moderne schaak, dat is de zestiende eeuw na Christus, zal 

binnenkort de schaakwereld op zijn grondvesten doen schudden. Eén van onze 

leden, die kennis heeft genomen van de inhoud, zal als allereerste recensent 

hiervan een bespreking plaatsen in ‘Samengevat’. Een wereldprimeur derhalve. 

 

Pim van der Meiden 
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KORTE BERICHTEN 
 

BESTUURSBESLUIT 

Tijdens de bestuursvergadering van 1 november heeft het bestuur het volgende 

besluit genomen. 

Het betreft een aanpassing van de regels voor plaatsing van de playoffs. Dit 

seizoen al zal het scoringspercentage voor de playoffs  berekend worden op 

basis van de gespeelde, dan wel op basis van de wedstrijden die gespeeld zouden 

moeten zijn. Mensen die niet het vereiste aantal interne partijen hebben gespeeld 

worden opgenomen op basis van hun resultaat / door het (voor hen) vereiste 

aantal partijen. 
 

Voorbeeld; 

Iemand zou 15 wedstrijden moeten hebben gespeeld. Hij/zij scoort 10 punten in 

12 partijen. Het percentage wordt dan 10/15 = 66,67%. 
 

Bij de oude regel was de persoon uit de ranglijst geschrapt. 

Op dezelfde manier gaan we in de laatste weken (na de externe, voor de 

playoffs) van het seizoen de interne ranglijst produceren, zodat er (conform de 

wens van de ledenvergadering) een beter inzicht is in de stand en de eigen 

kansen. 

Hiermee samenhangend het antwoord op de vraag welke activiteiten meetellen 

om aan het aantal “normavonden” te voldoen. Hiervoor tellen mee: interne 

partijen, externe partijen (inclusief bekerwedstrijden) en het 

wedstrijdleiderschap bij externe wedstrijden. 

Het aantal intern te spelen partijen berekent men dus door het normaantal te 

verminderen met de externe partijen en de keren dat men wedstrijdleider is 

geweest. Hierbij kan men niet onder het vastgestelde minimum uitkomen. 

 

Voor vragen met betrekking tot deze wijziging kunt u zich wenden tot Evert 

Baak. 

 

AFMELDEN VOOR INTERNE COMPETITIE 

Afmelden bij de wedstrijdleider intern vóór 18.30 uur op de speeldag, liefst 

eerder. Telefonisch: 3825072; e-mail: amwagner@xs4all.nl; SMS: 06-34101782 

Afmeldingen bij anderen tellen niet als geldige afmelding. Afmelding wegens 

het spelen van een externe wedstrijd op dezelfde avond is niet nodig, want de 

opstelling van het team wordt door de teamleider doorgegeven. 
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Ratings per 1 november 
 

Sinds de lijst van 1 augustus zijn o.a. het open NK jeugd in Hengelo, PK HSB, 

Leiden Chess Tournament, Open NK in Dieren, Stukkenjagers weekendtoernooi 

en het Watertoren weekendtoernooi verwerkt. Stijn Gieben is 194 punten 

gestegen, maar zijn knappe prestatie in Hengelo is onterecht verwerkt 

(speeltempo in zijn leeftijdsgroep voldoet niet aan criteria) en zal worden 

teruggedraaid. Verder zijn de volgende mutaties te noteren: Mike Hoogland +49, 

Melchior Vesters +42 Bastiaan Dessing +24 , René Weerts +19, Karl Baak +18, 

Paul den Boer -8, Monique Keuzenkamp -20,en Hugo v/d Laan -53. 

 
S.A. Pauw  2109 

W.P.C. van Zanten  2098 

M.J. Stolte  2049 

B. Dessing  2022 

J.C.M. Segers  2006 

A.C.Z. Henke  1993 

M. Hoogland  1983 

F. Hoynck 1976 

M. Vesters  1976 

R. Pronk  1923 

P.M. den Boer  1920 

Th. Hartman  1888 

T. Bovenlander  1881 

A. Bodaan  1863 

A. Segger  1841 

S. Gieben  1815 

P.A. Regeer  1815 

I.M. Schoonman  1801 

E.E. Baak  1787 

O. van Leeuwen  1783 

A. Vissers  1759 

K.L. Baak  1757 

A. Vitner  1754 

B.X.A. Spierings  1747 

E. Olvers  1745 

A.M. Wagner  1744 

M.K. Schoonman  1740 

G.J. Willighagen  1734 

M. Jager  1722 

N. Wisse  1714 

K.P. Stolte  1706 

P.Th. Dekker  1705 

D.J. Lindhout  1676 

P. van Noort  1669 

E.F. Coers  1668 

J. van Wallinga  1661 

J. van Delden  1656 

R.F. Thierry  1653 

H. v/d Laan  1649 

R.T. Wiegerink  1643 

R.J. Weerts  1638 

E.F.S. Alvares  1635 

B. Kalma  1626 

J. Verheijen  1620 

P. Sikkes  1598 

G.W. v/d Meiden  1596 

R. Kramer  1575 

S. Mahomedradja  1563 

R.W. Dijkstra  1540 

H. Fikkert  1536 

E. Korff de Gidts  1519 

J. Bonsel  1475 

P.J.C. Dwarshuis  1474 

M.G. Barendse  1465 

S. Hack  1465 

K. Roeleveld  1464 

P.R.L. de Leeuw  1462 

A. v/d Zwart  1441 

P. Struiksma  1386 

M. Kats  1347 

M. Mahomedradja  1333 

Y.M. Keuzenkamp  1318 

H.H. Bouma  1290 

L.B. van Dijk  1250 

W. Vermeulen  1225 

G. Küpfer  1190 
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Interne competitie 
 

Met zes ronden gespeeld is er nog niet veel te zeggen over de stand. De 

kanshebbers voor het kampioenschap komen langzaamaan boven drijven, dat 

wel, maar echt opvallend kan dat natuurlijk niet genoemd worden. 

Uiteraard gaat de aandacht ook uit naar onze beste jeugdspeler van het moment. 

Hij neemt voorlopig een fraaie 14e plaats in. 

De stand: 

 

 

 % prt w r v s 

  1 William van Zanten  100,0 4 4 0 0 2 

  2 Melchior Vesters  100,0 3 3 0 0 1 

  3 Sander Pauw  100,0 2 2 0 0 0 

  4 Harold Fikkert  100,0 1 1 0 0 1 

  5 Aleksander Henke  80,0 5 3 2 0 1 

  6 Eric Alvares  75,0 4 3 0 1 0 

  7 Niek Wisse  75,0 2 1 1 0 0 

  8 Aron Vitner  75,0 2 1 1 0 0 

  9 Hans Segers  70,0 5 3 1 1 -1 

10 Gert Jan Willighagen  70,0 5 3 1 1 -1 

11 Ton Vissers  70,0 5 3 1 1 -1 

12 Paul den Boer  66,7 6 3 2 1 2 

13 Armin Segger  66,7 3 2 0 1 -1 

14 Stijn Gieben  66,7 3 2 0 1 -1 

15 René Weerts  66,7 3 2 0 1 -1 

16 Karel Stolte  66,7 3 1 2 0 1 

17 Ruben Wiegerink  66,7 3 1 2 0 -1 

18 Ben Spierings  66,7 3 1 2 0 1 

19 Mike Hoogland  62,5 4 2 1 1 0 

20 Rik Pronk  62,5 4 2 1 1 0 

21 Evert Baak  62,5 4 2 1 1 0 

22 Joop van Wallinga  60,0 5 3 0 2 1 

23 Karl Baak  60,0 5 2 2 1 1 

24 André Wagner  50,0 6 3 0 3 0 

25 Frans Coers  50,0 5 2 1 2 1 

26 Hugo van der Laan  50,0 4 2 0 2 0 

27 Marten Kats  50,0 4 2 0 2 0 

28 Swen Hack  50,0 4 2 0 2 0 

29 Ton Bodaan  50,0 3 1 1 1 -1 

30 Mark Jager  50,0 2 1 0 1 0 

31 Bas Kalma  50,0 2 1 0 1 0 



 9 

32 Frans Hoynck van P.  50,0 0 0 0 0 0 

33 Paul Regeer  50,0 0 0 0 0 0 

34 Bastiaan Dessing  50,0 0 0 0 0 0 

35 Peter van Noort  50,0 0 0 0 0 0 

36 Eline Korff de Gidts  50,0 0 0 0 0 0 

37 Sharief Mahomedradja  50,0 0 0 0 0 0 

38 Pieter Struiksma  50,0 0 0 0 0 0 

39 Miron Ashkenazy  50,0 0 0 0 0 0 

40 Merley Mahomedradja  50,0 0 0 0 0 0 

41 Gerard Küpfer  50,0 0 0 0 0 0 

42 Koos Roeleveld  40,0 5 2 0 3 -1 

43 Pim van der Meiden  40,0 5 2 0 3 1 

44 Claudia Fasil  40,0 5 2 0 3 0 

45 Franck Melssen  37,5 4 1 1 2 -2 

46 Jan Bonsel  37,5 4 1 1 2 0 

47 Kees van Gelder  37,5 4 1 1 2 0 

48 Henk Bouma  33,3 6 2 0 4 0 

49 Jan Verheijen  33,3 3 1 0 2 -1 

50 Jan van Delden  33,3 3 1 0 2 1 

51 Hans Dwarshuis  25,0 4 1 0 3 0 

52 Monique Keuzenkamp  25,0 4 1 0 3 -1 

53 Rutger Kramer  25,0 4 1 0 3 0 

54 Theo Dekker  25,0 2 0 1 1 0 

55 Pascal de Leeuw  20,0 5 1 0 4 -1 

56 Theo Bovenlander  0,0 1 0 0 1 -1 

57 Piet Sikkes  0,0 2 0 0 2 -1 

58 Rob Dijkstra  0,0 2 0 0 2 0 

59 Ard van der Zwart  0,0 3 0 0 3 -1 

60 Wim Vermeulen  0,0 1 0 0 1 1 

61 Annelies Kool  0,0 3 0 0 3 1 

62 Bert van Dijk  0,0 5 0 0 5 1 

 

Achtereenvolgens vermeld: plaats, naam, scoringspercentage, aantal partijen, 

winst, remise, verlies en kleursaldo. 

 

 

André Wagner 
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Eerste verliest eerste wedstrijd 
 

Toen we vorig seizoen in de laatste ronde de promotieklasse wonnen hadden we 

keihard de wind mee. Volgens de Wet van Behoud van Ellende kun je hem dan 

ergens tegen verwachten. 

 

Melchior viel in en speelde remise. Vervolgens verloor ik. Deze partij staat 

elders in dit blad geanalyseerd. Aan het eind van de opening kwam ik in het 

nadeel en heb vervolgens meerdere kansen op gelijk spel laten liggen. Ik zat er 

qua oordeel veelvuldig naast in dit potje. 

 

William van Zanten was goed op weg in zijn debuutpartij voor SHTV. In een 

dominante positie koos hij voor een koningsaanval, waarbij hij de vijandelijke 

dame tegen zijn twee torens ruilde. Daarop volgde helaas een fout, die na lang 

schuiven uiteindelijk hem de partij kostte. 

 

Paul den Boer liep met zwart op hete kolen, maar bleef doorknokken en hield 

zich staande. De pion achterstand werd dan ook goed gemaakt door actieve 

stukken. De tegenstander had niet beter dan remise geven. 

 

Ton Bodaan speelde naar eigen zeggen een verkeerde zet in de opening. Nu is 

dit normaal nog wel overkomelijk, maar zijn tegenstander wist hier ook 

werkelijk met sterk spel van te profiteren. 

 

Frank Hoynck van Papendrecht speelde met wit erg goed en boekte een 

regelmatige overwinning tegen een sterke tegenstander. Ook Mike Hoogland liet 

zien hoe je met wit het initiatief vasthoudt, het centrum verovert en de partij 

naar je toetrekt. 

 

Bastiaan Dessing stond lang wat gedrukt met zwart, kwam in ernstige tijdnood 

voor de 40e zet, stond toen wel gewonnen, blunderde toen een kwaliteit weg, 

maar bereikte de 40e zet toch nog met een gewonnen stelling. De volgende 

sessie gebruikte hij weer veel tijd en miste enkele winstwegen. 

 

Het bleek dat de 4-4 ons niet gegund was. Bastiaan kwam weer in tijdnood en 

toen hij nog 3 seconden had, claimde hij remise in een gelijke stelling. Hoezeer 

dit bij wederzijds optimaal spel ook remise was, de wedstrijdleider kon niet 

observeren dat Bastiaans tegenstander “niet voldoende probeerde op een 

normale manier te winnen” (zo staat het in het FIDE reglement, artikel 10.2 c). 

Overigens valt er meestal weinig te observeren wanneer één speler nog maar 3 

seconden heeft. Daarom is het verstandig om een remiseclaim te doen als er nog 

een substantieel aantal seconden over is (maximaal 2 minuten, want dan mag het 

pas, en minimaal 20 seconden, denk ik). Echter, een belangrijke de reden dat 
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Bastiaan tot het uiterste wachtte met zijn remiseclaim, was dat hij voor het team 

moest winnen. 

 

Volgens de Wet van Behoud van Ellende staat hierna niets ons in de weg om in 

het vervolg weer matchpunten te scoren. 

 

 ZSC-Saende 1 (2071) - SHTV 1 (1976) 5 - 3 

1. M. van Schaardenburg (2246) - William van Zanten (2098) 1 - 0 

2. Mark Grondsma (2039) - Bastiaan Dessing (1998) 1 - 0 

3. Eric Bark (2153) - Frans Hoynck van P. (1976) 0 - 1 

4. Erik Janssen (2074) - Maarten Stolte (2049) 1 - 0 

5. Cor Roet (2095) - Mike Hoogland (1934) 0 - 1 

6. Edwin Woudt (2046) - Melchior Vesters (1934) "-" 

7. Yuri Eijk (1984) - Ton Bodaan (1887) 1 - 0 

8. Ben van den Bergh (1932) - Paul den Boer (1928) "-" 

 

Maarten Stolte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAATSTE NIEUWS 
 

De wedstrijd DD 2 - Schaakcombinatie HTV 1 op zaterdag 3 november is 

geëindigd in 3,5 - 4,5. 
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Eerste KNSB-succes voor het eerste team 
 

SHTV 1 heeft zijn eerste landelijke punten binnen! In de tweede ronde werd 

thuis in de voormalig thuislocatie van De Vogelwijk de wedstrijd tegen 

Zukertort Amstelveen 2 met 5,5 - 2,5 gewonnen. De grote uitslag kwam mede 

tot stand door een gelukkig begin.  

 

Om klokslag een uur zette wedstrijdleider Ton Vissers de klokken in werking. 

Op dat moment was er nog geen spoor van drie spelers: Mike en twee 

Amstelveners. Bord zes was daardoor akelig verlaten en ook het bord van 

Maarten was slechts half bezet. Na ruim vijftig minuten speeltijd was er nog 

geen verandering in deze situatie gekomen.  

Een toevallig aanwezige clubgenoot (Ben) werd daarom vriendelijk verzocht de 

vacante plek aan onze zijde op te vullen. Ben was eerst nog bevreesd dat in de 

resterende acht minuten de Amstelvener alsnog bezweet de speelzaal zou binnen 

komen vallen. Met vijftig minuten achterstand op de klok en honderden 

elopunten minder zou hij geen schijn van kans hebben. Niet veel later 

realiseerde hij zich echter dat dit voor hem een unieke kans zou zijn om op 

landelijk niveau een vol punt te scoren. Het clubbelang gaf uiteindelijk de 

doorslag. Met één hand in de zak, licht voorovergebogen staand achter zijn bord, 

schoof hij quasi onverschillig de damepion twee velden naar voren en zette de 

klok van zwart in werking. Acht lange spannende minuten volgden. Geen 

seconde verloor hij de klapdeuren uit het oog. Zouden ze nog komen? Gelukkig 

voor Ben was dat niet het geval. (1-0) 

Maarten viel vanzelfsprekend eenzelfde gratis punt ten deel waarmee de stand 

op 2-0 voor SHTV kwam. Pas om tien over half drie kwamen de twee 

ongelukkige Amstelveen-spelers eindelijk bij de Bergkerk aan. De twee hadden 

voor hun reis naar Den Haag hun rotsvaste vertrouwen in de moderne techniek 

getoond: een heuse tomtom. Deze hagelnieuwe navigator was pas enkele 

minuten voor vertrek uit het folie getrokken en stond schijnbaar in sight-seeing 

mode. De hele bollenstreek hebben de heren doorploegd en het duurde tot 

Leiden voordat ze voor het eerst de snelweg zagen.  

 

Maar er werd ook nog geschaakt. Geheel op eigen kracht werden er nog 3,5 punt 

bijeengesprokkeld. Ondergetekende bracht in een open siciliaans op de zevende 

zet al nieuwtje wat op zich al een hele prestatie genoemd mag worden. Met 

dezelfde creativiteit werd vervolgens de zwarte koning gezocht. De Amstelveen-

speelster liet zich uiteindelijk op zet 25 mat zetten.  

 

Pauw,Sander (2109) - De Kleuver,Esther (2040) 

Schaakcombinatie HTV 1 – Zukertort Amstelveen 2 

KNSB 3e klasse E Den Haag (2.2), 06.10.2007 
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1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 d6 6.g4 Pge7 7.Pde2N 

Improvisatie achter het bord. Een chronisch gebrek aan openingskennis is 

meestal een nadeel maar een enkele keer een voordeel. Het idee was om 

proberen te profiteren van de wat ongelukkige opstelling van de zwarte paarden. 

Zwart wilde graag Pxd4 gevolgd door Pc6 spelen. De vraag is natuurlijk of het 

tempoverlies dat wit nu accepteert, het allemaal wel waard is.  

7...Pg6 8.Pg3 Le7 9.f4  d7 10.Le3 Da5 11.Dd2 Tc8 12.g5 

Ik wilde graag ... Lf6 voorkomen. Het zwarte paard op g6 staat niet lekker. Met 

h4-h5 dreigt wit de stukken van zwart op de koningsvleugel volledig vast te 

zetten. 

12...a6 13.h4! b5 14.h5 Pf8 15.h6  

Doel bereikt. 

15.. g6 16.Ld3 b4 17.Pd1 e5 18.f5 gxf5 19.exf5 d5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zwart centrum ziet er imposant uit maar de zwarte stukken werken niet 

samen. De bewerkte bewegingsruimte van de zwarte koning springt in het oog.  

20.Df2!? 

Een multifunctionele zet. Met Lb6 dreigt wit nu het enige vluchtveld van de 

zwarte monarch af te nemen. Daarnaast wordt veld d2 vrijgemaakt voor de witte 

loper na bijv. 20... d4 21.Ld2. De witte dame staat op de f-lijn natuurlijk ook een 

stuk beter gepositioneerd voor een aanval tegen de zwarte koning. 

20...b3+ 21.c3 bxa2  

21... Dxa2 was natuurlijk ook mogelijk. Na 22. Tc1 heeft wit voldoende 

compensatie voor de pion.  

22.Lb6 Da4 

22...Pb4! was hier nog een mogelijkheid dat zwart tegenspel zou kunnen geven. 

Zwart begon hier echter al de druk van de tijd te voelden. 

23.Ph5±  
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Beslissend. Er is geen goede verdediging meer tegen Pg7 mat.  

23...f6  

Of 23...Pe6 24.Pg7+ Pxg7 25.hxg7 Tg8+– 

24.g6 e4??  

Bezwijkt onder de druk maar ook 24...hxg6 25.fxg6 Pe6 26.Pxf6 is winnend 

voor wit dankzij het duo op g6 en h6. 

25.Pg7#  

 
 

 1–0 

 

Tussenstand: 3-0. 
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William trof op het eerste bord de sterke Bart-Piet Mulder. Een moeilijke 

positionele partij waarbij wit de hele tijd het voordeel van een iets betere 

structuur genoot. Een aantal kleine onnauwkeurigheden van William vergrootte 

het witte voordeel beetje bij beetje tot het de status “beslissend” bereikte (3-1).  

 

Frans had op bord 3 binnen no-time een eindspel bereikt waarbij hij zelf een 

slechte loper en zijn tegenstander een goede loper had. Wit wist zich echter geen 

raad met dit kleine positionele voordeel. Frans manoeuvreerde als een vis in het 

water en wist steeds kleine dreigingen in de stelling te brengen. Hij mocht zelfs 

voorzichtig aan winst beginnen te denken, maar jammer genoeg slaagde wit erin 

zijn stelling bij elkaar te houden (3,5 – 1,5) 

 

Skoric,Branco (1913) - Bovenlander,Theo (1881) 

Schaakcombinatie HTV 1 – Zukertort Amstelveen 2 

KNSB 3e klasse E Den Haag (2.7), 06.10.2007 

 

1.e4 e6 2.Pc3 c5 3.Pf3 Pc6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 e5 6.Pf3 d6 Pf6 8.Lc4 Le7 9.0–0 

0–0 10.Le3 Pa5 11.Ld3 Le6 12.De2 Tc8 13.Tfd1 a6 14.a4 Pc4  

Wit heeft eigenlijk de hele partij nog niets gedaan. Theo heeft ondertussen wel 

zijn stelling steeds verder verbeterd en klopt nu maar eens op de witte deur. 

15.Lc1 Pd7 16.b3 Pcb6 17.Lb2 Pc5=  

 

De stukken van Theo staan mooi actief opgesteld. Bij wit is het slechts gissen 

wat zijn plan is.  

18.a5 Pxd3  

Een eerste succesje. Zwart heeft het loperpaar. 

19.Txd3 Pd7 20.Tdd1 
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Als je het loperpaar hebt, moet je de stelling zoveel mogelijk openen. Theo heeft 

dat goed begrepen en gaat voortvarend het inspiratieloze witte spel te lijf. 

20...f5! 21.De3 fxe4 22.Dxe4 Tf4 23.De3 Df8 24.Pe1  

 

Een paar zetten later. Zwart is heer en meester en de volgende krachtzet 

onderstreept dat nog eens 

24...d5!! –+ 25.Dg3? 

Briljant gespeeld! De pion op d5 is vergiftigd: 25.Pxd5 Lc5 26.Dd3 e4. De 

dreiging Txf2 wordt wit te veel. Het is een schoolvoorbeeld van de kracht van 

het loperpaar. Zwart staat op winst. 

25...Lh4–+ 26.Dxf4 
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Het is triest maar er zit niets anders op want 26.Dh2 helpt ook niet echt meer: 

26...Txf2 27.Pf3 Txc2 –+ 

26...Dxf4 27.Pf3 Lf6 28.Ta4 e4 29.Pe2 Dh6 30.Pfd4 Lxd4 31.Pxd4  

 
31...Lxh3!  

Jaja, die Theo laat er geen gras over groeien. Waarom zit die man eigenlijk niet 

vast op het eerst bord in het eerste? 

32.gxh3 Dxh3 33.Te1 Pe5 34.Te3 Pf3+ 35.Pxf3 exf3 36.Txf3 Dxf3 37.Tb4 

Te8 

En wit modderde in vliegende tijdnood nog een paar zetten door totdat hij 

anderhalve seconde de tijd had om te realiseren waar hij nou eigenlijk nog mee 

bezig was. Een uitstekende partij van Theo!  

0–1 

Daarmee waren de matchpunten binnen: 4,5 – 1,5. 

 

 

Den Boer,Paul (1928) - Ikpa,Pauline 

Schaakcombinatie HTV 1 – Zukertort Amstelveen 2 

KNSB 3e klasse E Den Haag (2.8), 06.10.2007 

 

22.Re3± 
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Paul heeft een prettig voordeeltje. Zwart staat optisch iets aktiever maar omdat 

wit geen zwaktes heeft is dit voordeel niet veel waard. Zwart heeft daarentegen 

een groot probleem met de coordinatie van zijn stukken en met name pion e6 is 

een zorgenkindje.  

22...Ref8?  

Beter is 22... Td8 om een stel torens te ruilen zodat de zwarte koning mee kan 

helpen met de verdediging van pion e6.  

23.g3! +– 

In feite al beslissend. Wit dreigt met 24.f4 de e6-pion op de korrel te nemen. 

23... g5  
 

 
Zwart probeert zich tactisch te redden maar eigenlijk valt dit in de categorie 

"pure wanhoop". 
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24.Txe5  

Paul maakt het zich moeilijker dan nodig. 24.gxf4 wint gewoon een stuk: 

24...gxf4 25.Th3+– 

24...Txe5 25.gxf4 Txf4  

Met twee stukken voor de toren heeft wit waarschijnlijk wel beslissend 

voordeel. De koningsvleugelpionnen van zwart zijn moeilijk te verdedigen. 

26.Te2 Txe2 27.Lxe2 a6 28.Ld3 h5 29.Pe4 Kd7 30.h3 g4 31.h4 b6 32.Pg3 

Ta4 33.b3  

Paul geeft nog een pion maar zwart was al uitgeteld tot zijn laatste seconden.  

33...Txa2 34.Pxh5 1–0 (vlag) 

 

Daarmee werd het 5,5 – 1,5. Alleen bord 5 resteerde nog. Daar zat invaller Rik 

met zwart een stevige pot te schaken tegen de sterke Eric Roosendaal. Veel heb 

ik van deze partij niet gezien, maar Rik heeft een goede partij gespeeld. Helaas 

moest hij in het verre eindspel het punt toch aan zijn tegenstander laten. 

Daarmee kwam de einduitslag op 5,5 – 2,5 en zijn de eerste matchpunten 

binnen! 

 

Dank aan Ton V. voor de uitstekende wedstrijdleiding, Anne voor de 

overheerlijke catering en aan Karel, de broertjes Baak, Ton B., Rob, Melchior 

voor de support. Op 3 november de uitwedstrijd tegen DD 2! 
 

 

 

 Schaakcombinatie HTV 1964 - Zukertort Amstelveen 2 2051 5" - 2" 

1. William van Zanten 2098 - Bart-Piet Mulder 2152 0 - 1 

2. Sander Pauw 2109 - Esther de Kleuver 2040 1 - 0 

3. Frans Hoynck van P. 1976 - Jan Helsloot 2066 " - " 

4. Maarten Stolte 2049 - NO  1 – 0R 

5. Rik Pronk 1923 - Eric Roosendaal 2084 0 - 1 

6. Ben Spierings 1747 - NO  1 – 0R 

7. Theo Bovenlander 1881 - Branko Skoric 1913 1 - 0 

8. Paul den Boer 1928 - Pauline Ikpa  1 - 0

  
 

Sander Pauw 
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Verslag Schaakcombinatie HTV 2 – Scheve Toren 1  op 11 

oktober 2007 
 

Het lot had het tweede voor de openingswedstrijd dezelfde tegenstander gegeven 

als waarmee het vorig seizoen was afgesloten. Toen een smadelijke nederlaag 

met zes nullen en twee remises. Er viel wat goed te maken. 

Scheve Toren verscheen met dezelfde mensen in een licht gewijzigde opstelling. 

Jan-Aart van der Steen (speelde ooit voor Haagse Toren) met 2150 de speler met 

de meeste elo-punten in de promotieklasse had het eerste bord overgedaan aan 

de nieuwe clubkampioen Kees Dekker. Ons tweede is t.o.v. vorig seizoen 

versterkt met drie mensen uit “het eerste” en heeft ook nog de clubkampioen in 

zijn gelederen. 

Toch bleven we gemiddeld bijna honderd elo-punten achter bij onze 

opponenten. Ondergetekende op bord 8 was de enige die op basis van een 

dergelijke vergelijking wel verplicht was om te scoren. In vlot tempo kwam de 

zijtak van het Slavisch op het bord die ik s’-ochtends bekeken had. Twaalf 

zetten in evenveel minuten en een tegenstander die zijn reputatie als 

diepzeedenker waar maakte leverde ruim een half uur voorsprong op. 

Een blik de overige borden leerde dat de meeste teamgenoten een voorsprong in 

tijd hadden en bovendien in stellingen die ze liggen. 

• Op het bord naast me zag ik dat Evert in een vaker gespeelde variant van 

het doorschuif Frans een tempo cadeau kreeg en ook veel meer tijd had. 

• Olav op bord 6 had met wit twee pionnen geofferd in het Siciliaans en 

moest zijn gelijk en dat van de theorie gaan bewijzen. 

• Rik op bord 1 weerde zich met zijn geliefde Pirc en dynamisch tegenspel. 

• Op bord 2 had Theo zich gewaagd aan de vergiftigde pion van het Frans 

wat garant staat voor een scherpe strijd. 

• Op bord 3 herhaalde Melchior de verdediging die hem ook in het PK 

tegen Happel kansen had gebracht. 

• Op bord 4 had Paul het witte voordeel vastgehouden in iets wat veel leek 

op Gesloten Siciliaans. 

• Ton op bord 5 speelde, in een Hollandse Verdediging, veel pionnen naar 

voren. 

Het begin was alleszins hoopvol.  

Ondertussen had mijn tegenstander zwak voortgezet door mijn dubbelpion geen 

strobreed in de weg te leggen. Na b3-b4-b5xc6 was ik van dit nadeel af. 

Vervolgens nam hij een Paard (met een dreigend schaak) in de veronderstelling 

dat dan altijd wordt teruggenomen. Doch c6xb7 met aanval op de zwarte Toren 

en nog vijf nauwkeurige zetten was genoeg om na 23 zetten het eerste punt te 

noteren. 1-0 voor. 
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Pas in het laatste kwartier zorgde Olav die knap de druk had vastgehouden voor 

de tweede winst. Doch bijna gelijktijdig raakte trainingspartner Theo in een 

hectische strijd zijn laatste stuk kwijt. 2-1 voor. 

Evert raakte zijn Dame kwijt maar slaagde met Toren, Loper en Paard om zijn 

twee minuten voorsprong te behouden en ook schaaktechnisch orde op zaken te 

stellen. Dat de tegenstander werd toegestaan een aantal zetten schaak te staan 

alvorens de monarch op een reglementair veld te plaatsen, deed aan de uitslag 

niets af. Aansluitend moest Ton boeten voor zijn flankaanval met een 

centrumdoorbraak . 3-2 voor. 

En dan de laatste drie borden. Drie remises zaten erin. Paul: Stuk geofferd, 

stukwinst gemist, stuk toch teruggekregen en dan tijdsoverschrijding in een 

houdbare stand. Ook Rik en Melchior werd de rol van verdediger met een pion 

meer bij het doortikken van de klok noodlottig. 

Weer met lege handen maar nu wel met opgeheven hoofd. 

 

 Schaakcombinatie HTV 2   Scheve Toren 1  3 - 5 

1. Pronk R.  1923 -  Dekker K.  2066 0 - 1 

2. Bovenlander T.  1881 -  Steen J.A. van der 2150 0 - 1 

3. Vesters M.  1934 -  Kentstra W.P.A.  2008 0 - 1 

4. Regeer P.A.  1815 -  Graaf sr. J. de 1919 0 - 1 

5. Vissers A.  1759 -  Vermeer H.  1863 0 - 1 

6. Leeuwen O. van 1783 -  Gent A. van 1905 1 - 0 

7. Baak E.E.  1787 -  Theyn D.  1847 1 - 0 

8. Baak K.L.  1739 -  Kleijn J.  1573 1 - 0 

 

Karl Baak 
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Goede start derde team 
 

Op dinsdag 9 oktober ging het derde team op bezoek bij DD 5. In de 

voorbeschouwingen leek de winst haalbaar, ondanks het gemis van Aleksander 

Henke en Armin Segger. 

 

Het eerste punt viel binnen het uur. De zaal schrikte op van een mobieltje. 

Omdat ik de ringtones van mijn teamgenoten niet ken, keek ik snel rond richting 

het geluid. Het bleek de tegenstander van Eric Alvares te zijn, die de telefoon 

ook nog vrolijk op nam. De wedstrijdleider bood Eric het recht aan de partij te 

claimen. Je komt dan als speler in een soort tweestrijd, je komt immers om te 

schaken en Eric was lekker bezig. Maar als teamleider heb ik de wedstrijdleider 

simpelweg verwezen naar het reglement dat zeer duidelijk is op dit punt: 1-0. 

 

In het tweede speeluur kwam de 2-0 op naam van Gert Jan Willighagen. Hij had 

een stuk geofferd tegen twee pionnen om een koningsaanval op te zetten. De 

vijandelijke koning was al snel ten dode opgeschreven en toen dameverlies 

dreigde werd er opgegeven. 

 

Nog voor de klok van tien haalde Karel Stolte al niezend het derde punt binnen. 

Ook Karel was op koningsjacht en drukte de tegenstander steeds verder in de 

problemen wat tot opgave leidde. 

 

Niet veel later werd er een remise bijgetekend door André Wagner. Zijn 

tegenstander bood na 14 zetten al remise aan, maar dat werd na overleg met de 

teamleider geweigerd. Blijkbaar had de tegenstander geen zin in schaken, want 

hij bleef maar remise aanbieden. Ik zat er naast en keek er naar. Eigenlijk heb je 

dan psychisch al gewonnen, maar bewijs het dan maar op het bord. André ging 

er dan ook nog even voor zitten. In het eindspel leek de winst toch binnen 

bereik, maar uiteindelijk moest de vrede worden getekend. 

 

Merel Schoonman wilde niet aan een te laag bord zitten, dus kreeg ze dit keer 

bord 1. Merel verbruikte zeeën van tijd, terwijl de tegenstander juist heel snel 

speelde, waardoor een onoverbrugbare tijdsachterstand werd opgelopen. Een 

pion ging verloren en tegen het einde van de partij ook nog een kwaliteit, wat 

voldoende was voor de winst voor de DD-er. Hiermee was de tussenstand 3,5-

1,5 in ons voordeel. 

 

Hugo van der Laan had een stuk geofferd tegen twee pionnen om aan te vallen, 

maar dit had nog tot weinig resultaat geleid. Een wat slechtere stelling werd 

omgebogen naar een gewonnen stelling, toen hij de tegenstander dwong zijn 

dame te geven voor twee torens. Samen met een vrijpion was de dame van Hugo 

machtig genoeg om de teamwinst binnen te slepen. 
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Ed Olvers had een gelijkopgaande partij, maar had meer tijd verbruikt. Ik heb 

het einde van de partij niet meer gezien, maar ging er van uit dat het in remise 

zou eindigen. Ik was dan ook aangenaam verrast dat ook hier de volle winst 

werd binnen gehaald. 

 

In mijn eigen partij was tot elf uur eigenlijk niet veel gebeurd. Een beetje heen 

en weer schuiven en hier en daar een speldenprikje naar elkaar uitdelen. Dat 

kwam op zich mooi uit aangezien ik als teamleider ook de andere borden in de 

gaten moet houden. Omdat in de slotfase er 1 uit 3 moest worden gescoord op de 

borden van Ed, Hugo en mijzelf en omdat ik nog allerminst was overtuigd dat 

het bij mijn teamgenoten goed zou aflopen, heb ik de stelling niet geforceerd. 

Maar toen de teamwinst veilig was, wilde ik toch een winstpoging wagen. Dit 

pakte al snel slecht uit en ik verloor een kwaliteit en later ook de partij. Een 

onnodige maar verdiende nederlaag, soms moet je niet meer willen dan remise. 

 

Zo hield ik toch een kleine kater over aan de ruime overwinning. Huiswaarts op 

de fiets werkte de stromende regen ontnuchterd. 

 

 DD 5 (1654) - SHTV 3 (1719) 2,5 - 5,5 

1. G. Horst (1716) - Merel Schoonman (1740)    1 - 0 

2. J.C.K.W. Bartel (1766) - André Wagner (1744) 0,5 - 0,5 

3. F. Wentholt (1695) - Ben Spierings (1747)    1 - 0 

4. W.L. Goudriaan (1639) - Gert Jan Willighagen (1734)    0 - 1 

5. R.A. van Manen (1661) - Karel Stolte (1706)    0 - 1 

6. M. van Herpen (1613) - Hugo v/d Laan (1702)    0 - 1 

7. R.J.M. Claessens (1589) - Ed Olvers (1745)    0 - 1 

8. J.P. Arkesteijn (1554) - Eric Alvares (1635)    0 - 1 

 

 

Ben Spierings 
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SHTV 4 tegen Promotie 5 (11 oktober 2007)  2,5-5,5 
 

Het was geen gelukkige en ook geen gezellige avond. We zaten in één zaal met 

SHTV 2 dat tegen Scheve Toren speelde en onze teamleider Ton Vissers had het 

te druk met zijn eigen partij om ons een hart onder de riem te steken. Terecht 

hield Ton Bodaan als wedstrijdleider de teugels kort en dat hield in dat er in de 

zaal geen woord te veel werd gezegd. Ik nam waar dat bord twee, Piet Sikkes, te 

laat kwam. De arme man had zich niet gerealiseerd dat we extern moesten 

spelen. Piet deed goed zijn best. Hij behandelde met Wit het Hollands 

onorthodox, maar vanaf de 17e zet ging hij langzaam maar zeker de mist in. 

Bord één ging beter. Franck Melssen speelt graag Russisch en hij had groot 

succes. Hij was snel klaar. Jan van Delden haalde ook een punt binnen; hij had 

het moeilijk, maar zijn tegenstander gaf de partij op de 31e zet weg door een 

blunder. Pascal had veel aardigheid in zijn partij, al was zijn tegenstander 

duidelijk sterker en kwam Pascal er eigenlijk niet aan te pas. Joop van Wallinga 

moet nog wennen. Hij was blij dat er veel Vogelwijkers in het team zaten, want 

hij voelt zich in de nieuwe club nog niet helemaal thuis. Waarnemers 

constateerden dat Joop het ook op het bord moeilijk had, maar hij is een taaie en 

het werd remise. Ruben had het van het begin af moeilijk. Hij was pessimistisch 

en met enige zorg sloeg ik gade dat hij aan het bier begon. Zijn tegenstander 

deed dat overigens ook en omdat hij toch niet meer mocht rijden, offerde hij zijn 

paard. Daarna stond hij gewonnen en Ruben droop af. Jan Verheijen speelde een 

gezellige, spannende partij, maar zijn tegenstander had nog meer plezier en kon 

een punt incasseren. Met mijzelf leek het goed te gaan. Ik kwam in een gunstig 

eindspel terecht. Tarrasch schijnt eens gezegd te hebben dat niets zo moeilijk is 

als het winnen van een gewonnen staande partij en die uitsprak is bij me blijven 

hangen. Ik word op een gegeven moment ook moe en ben geen held in 

eindspelen. Niet helemaal verdiend moest ik met een nul naar huis gaan. Wie 

leert mij eens hoe ik de juiste mentaliteit en techniek ontwikkel om in zulke 

situaties me niet te laten intimideren? 

 

Franck Melssen (-) N. Veldhuizen ( 1789) 1-0 

Piet Sikkes (1598) J. van den Berg (1722) 0-1 

Ruben Wiegerink (1643) G.M.B. Toxopeus (1646) 0-1 

Pim van der Meiden (1596) D.J.F. van Nies (1633) 0-1 

Joop van Wallinga (1661) I.T.L. Tjin A Lin (1622) 0,5-0,5 

Jan Verheijen (1620) A. Schuurman Hess (1621) 0-1 

Jan van Delden (1656) F. Hoek (1511) 1-0 

Pascal de Leeuw (1462) N. Smit (1449) 0-1 

 

Pim van der Meiden 



 25 

De externe 07–08 
 

De competitie is voor de meeste teams net begonnen, dus er valt nog weinig te 

zeggen over kansen op ………… of het risico van………. Er zijn zeven 

wedstrijden gespeeld nog zesendertig te gaan. De HSB heeft een turbo 

programma in elkaar gezet. De wedstrijden liggen dicht tot zeer dicht op elkaar 

en 13 maart 2008 is de laatste wedstrijd al. Andre ziet als intern competitieleider 

de voordelen wel. Vanaf 13 maart heeft iedereen nog 6 weken om zich 

(ongehinderd door de externe) voor de finales te plaatsen. 

 

Alleen het eerste heeft twee wedstrijden gespeeld, maar die moeten dan ook in 

totaal negen externe wedstrijden spelen. Ze verloren tegen ZSC Saende, hoewel 

ze daar niet kansloos waren. De tweede wedstrijd werd gewonnen van Zukertort 

Amstelveen. 

Van de andere teams wisten alleen het derde en het vierde hun eerste wedstrijd 

te winnen. Het tweede, vijfde en zesde gingen ten onder. In totaal speelden we 

dus zeven externe wedstrijden; drie gewonnen en vier verloren. De bordpunten 

zijn nog net positief 28,5 uit 56. 

Over topscoorders valt nog weinig te zeggen behalve dat Paul en Frans, beiden 

uit het eerste met 1,5 uit 2 goed begonnen zijn. 

Negatief is dat er al vier reglementaire punten werden uitgedeeld. Eén 

tegenstander liet zijn telefoon afgaan en begon vervolgens ook nog een gesprek; 

oké dat is niet zo handig. Twee tegenstanders vertrouwden de TomTom in 

plaatst van zelf na te denken, dat valt in dezelfde categorie. Eén keer kwam 

SHTV met een speler te weinig naar de wedstrijd. Wat mij betreft niet goed en 

éénmalig. 

 

De uitslagen: 

 

ZSC-Saende - SHTV 1 5 - 3 

SHTV 1 - Zukertort Amstelveen 2 5,5 - 2,5 

SHTV 2 - Scheve Toren 1 3 - 5 

DD 5 - SHTV 3 2,5 - 5,5 

SHTV 4 - Voorburg 1 6 - 2 

SHTV 5 - Promotie 5 2,5 - 5,5 

Promotie 7 - SHTV 6 5 - 3 

 

 

Evert Baak 
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Jeugdkamp 2007 
 

Dit jaar was het onze eerste ervaring met kamp. Vanaf de eerste dag was het 

super leuk. We waren net teruggekomen van vakantie en gingen de volgende 

dag gelijk op kamp. We hadden er geen idee van dat het zo leuk zou worden. 

We hebben heel veel leuke dingen gedaan zoals wandelen, zingen, spelletjes, 

zwemmen, toneelspelen en we zijn zelfs naar een pretpark geweest. Tijdens het 

wandelen heeft is mijn broertje gebeten door een teek. De leiding haalde de teek 

er goed uit. Ze hebben ook een EHBO koffer. Dus er is altijd hulp. We maakten 

’s avonds soms ook een kampvuur. We hebben ook een keer brood gebakken. 

De laatste avond was er een groot feest. Iedereen deed iets op het feest zoals 

zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen of een truc. Daarna kwam een 

knallende disco. Wij gaan volgend jaar zeker weer mee! Hopelijk zien we jouw 

dan ook! 

 

Kenneth en Timothy Lelieveld. 
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Open Nederlandse Kampioenschappen in Mierlo 
 

Op het moment dat heel Den Haag nog in diepe zondagsrust was, verzamelden 

zich een aantal enthousiastelingen bij de Boskapel (07.45u.) voor een vroeg ritje 

naar het Brabantse Mierlo (achter Eindhoven). Hier werden namelijk op zondag 

30 september de Open Nederlandse Kampioenschappen (ONK) gehouden.  

 

Na een voorspoedige rit met een tikkie regen kwamen we om circa 09.45u. aan 

in het zonnige Mierlo. Een groot aantal deelnemers stond al te trappelen van 

ongeduld. Sporthal de Weijer was voor deze gelegenheid omgedoopt tot een 

groot schaakfestijn. In de kleine hal speelden de A, B en C-spelers. De grote hal 

was bestemd voor de D, E en F-spelers.  

Vanuit onze club hebben we twee teams kunnen samenstellen, een D –en een E-

team, elk met 5 spelers, dus met 1 reserve speler per team. In het D-team 

speelden: Stijn, Owen, Joris, Fleur en Koos. 

 

 
 

Het E-team bestond uit: Daniel, Bart, Jaimy, Sophie en Sander. Onze 10 in 

oranje gehulde clubgenoten waren door de felle kleuren in de hal al van verre af 

zichtbaar ! 

 

Ditmaal werd het ONK voor de 30e keer in Mierlo gehouden. Om dit heugelijke 

feit te vieren was nu ook de burgemeester uitgenodigd. Tijdens het 

openingswoord stonden een 2-tal gigantische dozen met lint op het podium. Een 

ieder was nieuwsgierig wat er in deze dozen zou zitten. Nadat uiteindelijk beide 

dozen waren geopend sprongen er 2 vrolijke clowns uit met een heleboel 

taartjes. Zij hadden voor elke deelnemer van het toernooi een taartje 

meegenomen ! 

 

Na deze verrassing werd de burgemeester gevraagd dit toernooi te openen. 

Hiertoe deed ze een eerste openingszet op een groot schaakspel, het toernooi 

kon beginnen. 
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Ik begeleidde het E-team, ons 2
e
 team dus. De eerste wedstrijd begon maar net 

op tijd. Onze tegenstander, afkomstig uit Brussel, België, was bijna te laat. 

Gelukkig maar, want 2 winstpunten noteren zonder te spelen is ook niet echt de 

bedoeling. Onze Brusselse vrienden waren blijkbaar een beetje van slag. De 

eerste wedstrijd werd door ons team gewonnen met 3" winstpunt. Een 4
e
 plaats 

in de rangschikking was het gevolg. De 2
e
 partij verliep minder voorspoedig, de 

schaakclub uit Bergen op Zoom was een maatje te groot. Ons team wist slechts 

een " puntje te verzamelen. 

 

 
 

Tussen de ronden door moest natuurlijk allereerst het taartje verorberd worden. 

Daarnaast was het buiten schitterend herfstweer waardoor er in intensief gebruik 

werd gemaakt van het springkussen. Ook de clowns van de opening vertoonden 

hier hun kunsten. Er waren circa 170 teams van elk 4 spelers aan het werk wat 

een gezellige drukte gaf in –en om de speelzalen. 

 

 
 

Na een voorspoedige start wist het 2
e
 team pas in de 5

e
 wedstrijd weer de volle 

winst te behalen. De 2 laatste partijen eindigden in remise waardoor ons 2
e
 team 

op een verdienstelijke 10
e
 plaats eindigde. Een mooie prestatie van dit nog jonge 

team!  

Het 1
e
 team had ook een zware strijd achter de rug en is uiteindelijk op de 12

e
 

plaats geëindigd. Ook dus een goede prestatie ! 

 

Voor de prijsuitreiking werd er nog een ballonnenwedstrijd gehouden. Alle 170 

teams lieten 1 ballon op met een kaartje met de naam van de schaakvereniging 



 29 

erop. Nu maar hopen dat iemand ver weg van hier onze ballonnen vindt en het 

kaartje terugstuurt.  

 

De prijsuitreiking had nog een kleine verrassing in petto. Als eerste werd er een 

soort van poedelprijsje uitgereikt voor de meest sportieve teambegeleider van 

het toernooi. En wat een verbazing: ondergetekende werd dus naar voren 

geroepen !  

 

Wij, de begeleiders en onze schakers konden terugkijken op een geslaagde dag. 

De locatie was perfect en de sfeer was meer dan gezellig; het weer heeft ons 

natuurlijk wel een beetje geholpen. Ook een bedankje voor de organisatie, 

Kasha had het weer prima voor elkaar. 

 

Na de prijsuitreiking en het oppeuzelen van een “patatje met” & ijsje, was het 

tijd voor de thuisreis. Ik kan zo maar bedenken dat menig schaakspeler spontaan 

aan het snurken is gegaan tijdens de lange rit terug. Bij mij in de auto had ik in 

ieder geval 2 slapers; mogelijk in dromenland nogmaals de dag belevend. 

 

Volgend jaar wordt het dus de 31
e
 keer dat het ONK te Mierlo wordt 

georganiseerd. Wij hopen dat wij dan met nog meer teams mee kunnen doen; dit 

toernooi is zeker een aanrader. Tot volgend jaar dan maar in Mierlo. 

 

Met vrolijke groet, 

 

Ronald van der Kooij 

 



 

 

 

 

 

 

Bouwbureau S.B.A.  

Ing. Herman Hoogland 

Th.Morrenpark 32 

2552 MG Den Haag 

Tel:    070-391.22.98 

Fax:   070-391.22.98 

Mobile: 06.513.11.430 

E-mail: sba@wanadoo.nl 

Gratis haalbaarheidsonderzoek 

t.b.v. eventuele bouwplannen. 

! Bouwkundig Tekenwerk 

! Binnen en Buiten Architectuur 

! Aanvragen  

• Bouwvergunningen 

• Milieuvergunningen 

• APV en Horeca vergunningen 

! Advisering en Begeleiding bij Bouwprojecten 

! Isolatie Adviezen en Berekeningen 

 

Computer Aided Design 
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Grand Prix in Naaldwijk (13 oktober) 
 

 
 

Het was de eerste Grand Prix van dit jaar, dit maal in het zonnige Naaldwijk 

gehouden. 

Het wemelde weer van de fanatieke schakers, wel 96 stuks. 

Wat opviel was al het oranje van de SHTV! Erg leuk om te zien en vooral 

makkelijk te herkennen. 

Een aantal van deze in het oranje gehulde schakers, ging huiswaarts met geld 

prijzen, of goud, brons of zilver. 

Helaas viel niet iedereen dit geluk ten deel, maar wat kenmerkte was het plezier 

in het schaken en de gezelligheid en......volgende keer beter! 

 

 
 

Het is niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook de ouders hebben een 

"gezellige" middag. 

De vaders van Sander, Timothy en Kenneth hebben zich bovendien nog erg 

nuttig gemaakt met het begeleiden van een groepje. 

Ronald en Wim, hartelijk dank hier voor! 

 

Karin Kluijtmans 
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Zaterdag 20 oktober 2007 

SHTV jeugd op Nederlands kampioenschap Rapidschaak 
Gein in de trein, prestaties in de partijen 

 

Al jaren gaan we met de schaakclub naar het NK-rapid tot 20 jaar in eindhoven. 

Dat is een toernooi waar iedereen van dezelfde leeftijd tegen elkaar speelt. 9 

partijen van 20 minuten bedenktijd. Het is een echt Nederlands Kampioenschap 

dus er spelen hele goeie mee. Maar de groepen zijn groot dus iedereen heeft 

kans om een paar potjes te winnen. 

 

Het was vroeg op want de trein vertrok om kwart voor 8. Stijn, Sophie, Bart en 

Jaimy waren gelukkig op tijd. Begeleiders Rik en Geurt jan hadden de kaartjes 

al gekocht. 

We hadden zo’n oude trein en een coupe voor onszelf. Bart vermaakte zich met 

BrumBrum, Sophie met vragen stellen aan Geurt Jan. Stijn en Jamie haalden al 

snel een schaakbord tevoorschijn. Om kwart over 8 (!!) gingen de tassen weer 

open voor het ontbijt: chips. 

In eindhoven hing Merel al snel om Geurt jan’s nek. Voor onze jonge lezertjes: 

Merel heeft jarenlang bij de shtv jeugd geschaakt, studeert nu in Utrecht maar is 

nog steeds lid van shtv en speelt met de senioren mee in het 3
e
 team. 

 

Ronde 1 

Merel is kampioen! (Haar concurrente in leeftijdsklasse 1988 heeft zich 

teruggetrokken) Dat heeft ze nog nooit zo snel voor elkaar gekregen. Prompt 

slaat de arrogantie natuurlijk toe en begint ze te denken dat ze gelijk overal 

gelijk in heeft door ons continu irritant te verbeteren en zelfs te slaan! Over 

ongewenste intimiteiten gesproken. Overigens heeft Merel deze ronde “verliert” 

en dat lijkt me ook geen correct nederlands (met een hoofdletter waarschijnlijk). 

Bart speelt een geweldige partij en ziet zelfs binnen 1 seconde een aftrekschaak. 

Zijn tegenstander ziet er even later ook een en dat is iets teveel voor Bart. 

Sophie speelde ook een leuke partij, dacht ook aan wat kan ik slaan, wat kan de 

tegenstander slaan maar het was nog even niet genoeg. 

Stijn zat lekker relaxed achter het bord. Schoof een pionnetje naar de achterste 

rij en won. Jaimy won ook maar we weten niet goed hoe. 

 

De tijd tussen de rondes werd gevuld met de stappen cd en verschillende 

irritante denkspelletjes van Rik. 

 

Ronde 2 

Victorie en 1
e
 winst voor Merel, Bart en Sophie. Jaimy staat flink achter maar 

zijn tegenstander prakt het tot pat ipv mat. Stijn vergeet ergens een toren kan het 

niet meer terug truuken, 
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Verder loopt de organisatie gigantisch uit omdat er computerproblemen rond 

groep 1997 lijken te zijn die 3 bobo’s maar niet kunnen oplossen. Dus snel naar 

ronde 3 

 

Ronde 3 

Sophie, Bart en Jaimy lopen tegen sterke tegenstanders op. Merel staat remise 

maar heeft die nog niet. Stijn speelt tegen Erwin Kalle een soort Pirc, komt 

gedegen tot het eindspel, wint een pionnetje en de partij. 

Even later komt Merel tevreden melden dat ze het gekeept heeft. 

 

Ronde 4 

Is weer een toppertje: Merel houd weer remise tegen een sterke tegenstander. 

Bart, Stijn en Jaimy winnen. Alleen Sophie heeft het nog even moeilijk. 

 

Ronde 5 

Merel komt stralend binnen. Punt! Even later doet jaimy hetzelfde. Goed hoor. 

Bij de anderen is de pijp even leeg.  

 

Ronde 6 

Typisch zo’n ronde die je snel wil vergeten. Alleen Stijn haalt een punt met een 

prachtig lang eindspel. Sophie weet er een halfje uit te slepen. Iedereen gaat 

maar weer eens achter de stappen-cd om te oefenen. 

 

Ronde 7  

Het helpt. Bart en Sophie halen weer een punt binnen. Jaimy zit nog steeds op 

hoge borden en heeft het dus zwaar. Maar Stijn hengelt alweer een moeilijk 

eindspel naar binnen. Daarom zit hij dus niet achter die stappen-cd: die doet niet 

zoveel met eindspelen. Merel doet er nog een halfje bij. 

 

Ronde 8 

TOPRONDE! 4,5 uit 5. Stijn, Jaimy, Bart en Sophie winnen allemaal. Jaimy 

won omdat “zijn tegenstander zijn loper niet wou slaan”. Bart won omdat “zijn 

tegenstander gewoon heel slecht was en hij een röntgenschaak kon doen op de 

dame en koning”. Stijn won omdat “????”” en Sophie (maakt wat handgebaren) 

omdat “toren hier, toren daar en mat” 

Merel speelt remise. Ze heeft nu 4 uit 8. Geurt Jan bedreigt haar meteen door te 

zeggen dat er een nieuwe regel is dat je als Nederlands Kampioen minimaal 

50% moet hebben anders wordt de titel ingetrokken. Merel gelooft dit soort 

onzin natuurlijk terecht niet en begint Geurt Jan met plastic bestek op zijn hoofd 

te slaan.    
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Ronde 9 

Sophie komt een stuk achter en biedt remise aan: dat doet haar tegenstander 

natuurlijk niet. Even later staat Sophie een stuk voor en raad eens? Sophie 

weigert, kijkt even goed en zet dan snel mat. Totaal 4,5 hardstikke goed. Bart 

verslikte zich net in een pion en eindigt met 4 punten in de middenmoot. Wel 

enorm goed want er had ook nog meer ingezeten. Jaimy wint weer en haalt een 

magistrale score van 5,5. Die zit dus gewoon in de top 10. 

Merel speelt op de live borden een snelle remise tegen koploper Matthew Tan. 

Zonde van de live borden. 

Als laatste is Stijn nog bezig. Hij zet de winning mood ook in de laatste ronde 

door. Met 7 uit 9 eindigt hij op een prachtige 3e plaats. 

 

De organisatie is wel wat uitgelopen. De laatste ronde eindigt om half zeven. 

Phoei. 

Natuurlijk wachten we wel op de 2 prijzen. Dan komt de patat maar wat later.  

 

De terugreis 

Een klein uurtje later en met de patat, snacks en frisdrank achter de kiezen zit 

Bart Merel uit te horen over wie ze nu eigenlijk is en wat met Geurt Jan heeft. 

Hij verstaat natuurlijk alleen de belangrijke zinnen en maakt daaruit op dat 

Geurt Jan en Merel wel snel zullen gaan trouwen. 10 minuten later weet de hele 

trein dat en ook alle omwonenden rond station Utrecht moeten iets opgevangen 

hebben. 

Gelukkig willen Bart en Jaimy ook wel eens blindschaken………………. 

 

Om half tien ’s-Avonds rolde de trein weer Den Haag binnen. Het einde van een 

vermoeiende, maar mega-gave dag. 

 

Rik Pronk 

 

PS: wil je meer weten over het NK rapid? Alle uitslagen en standen staan op: 

www.nbsb.nl/NKrapid2007.php 
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Schaakhumor 
 

Direct uit onze schaakzaal: De wedstrijdleider legt aan een kind uit dat ieder 

stuk een bepaalde hoeveelheid punten vertegenwoordigd, waarop het kind 

zegt: ‘Hebben die poppen punten dan?’ 
 

Wanneer moeder thuiskomt van haar werk begint Jantje opeens te huilen. 

‘Maar jongen toch, wat is er gebeurd?’ ‘Ik heb vanochtend een partijtje 

schaak verloren van mijn kleine zusje.’ ‘En je begint nu pas te huilen?’ ‘Ja, 

want vanochtend was jij er nog niet.’ 
 

De meester geeft de analyses van de partij tussen de schaakgrootmeesters 

Anatoli Karpov en Viswanahtan Anand terug aan zijn pupillen. Als hij bij 

Kees komt zegt hij: ‘Je hebt een knappe analyse gemaakt van deze partij, 

maar hij lijkt zet voor zet op die van je buurman. Wat moet ik daar van 

denken?’ ‘Dat de analyse van mijn buurman ook knap is, meester.’ 
 

Moeder: ‘Wat zei je vader toen hij ontdekte dat jij hem mat had gezet Elsje?’ 

‘Zal ik alle vloeken en lelijke woorden die hij zei maar weglaten?’ Moeder: 

‘Natuurlijk’. Elsje: ‘Hij zei niks.’ 
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Merel Schoonman 

Nederlands kampioen snelschaken bij de meisjes A 
 

Op 22 september is het 

Nederlands kampioenschap 

snelschaken voor de jeugd 

gespeeld in Akkrum. Merel 

Schoonman werd Nederlands 

kampioen bij de meisjes A. We 

feliciteren haar van harte en 

hadden de volgende vragen:  

 

Was het spannend? 

 

De laatste en beslissende partij 

wel. Iedereen die meedeed 

kent elkaar natuurlijk al van 

eerdere toernooien, en het was 

van het begin af aan duidelijk 

dat het zou gaan tussen Henriët 

Springelkamp en mij. Zij had 

genoeg aan remise, ik moest 

winnen. Tijdens de partij had 

ze al remise aangeboden, maar 

dat had ik dus geweigerd en toen kwamen we in een stelling (diagram: wit Kb6, 

Lg1, Pion a5, b5 en zwart Ka8, Lc3 en pion h3) waar ik mooi had kunnen 

winnen met Ld4 schaak. Ik zag dat niet en speelde L maal a5 en K maal a5, 

maar daarna had zij nog zes seconden en ik achttien. Ik heb haar toen door de 

vlag gestampt. Toen ze verloren had keek ze me aan en zei: ‘wat ben jij 

onsportief’. Ze vond dat ik remise had moeten accepteren, maar ik vind dat dat 

bij snelschaken niet hoeft, dan hoort de tijd erbij. Je moet gewoon hard zijn dan, 

het gaat tenslotte wel om de titel. Op een echt NK zou het misschien wel 

onbeschoft zijn, dan win je liever met een goede stelling. Nou ja, ze is, geloof ik, 

niet kwaad meer, ze zei me laatst weer vriendelijk gedag. 

 

Ben je relatief beter in snelschaken? 

 

Ja, misschien wel, want ik ben niet zo’n openingsdier. Ik vind het ook leuker 

dan lange partijen want als je dan een fout maakt is je hele avond bedorven, 

terwijl je met snelschaken altijd weer aan een nieuwe partij kunt gaan beginnen. 

En op zo’n snelschaakdag kun je gelijk in één dag winnen, het duurt niet een 
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heel seizoen. Kinderen zijn denk ik relatief goed in snelschaken want ze zijn 

impulsiever en minder gênant om de tegenstander te vlaggen.  

Maar ik heb na het NK Snelschaken ook in Eindhoven meegespeeld in het 

laatste NK Rapid, daar werd ik tiende, en daarvoor heb ik ook (op invitatie) 

meegespeeld in het laatste NK in Venlo met gewone lange partijen. Daar ben ik 

zesde geworden, tegen veel zwaardere tegenstanders dan in Akkrum.  En 

misschien word ik daarvoor volgend jaar weer gevraagd, als ik tenminste eerst 

een match tegen Yvonne Ferrier win en als ik dan nog steeds qua rating bij de 

hoogste blijf horen. Maar als ik niet wordt uitgenodigd om mee te spelen ga ik 

toch mee, en dan als begeleidster, omdat ik de sfeer daar zo gezellig vind.  

 

Hoe ben je zo goed geworden? 

 

Ja, door training, en vooral door veel toernooien te spelen. Ik heb eerst schaken 

geleerd op school en toen ik zeven was of zo ben ik eerst lid geworden van De 

Ooievaar, en later van De Vogelwijk, dat was beter, daar was Ben Spierings toen 

jeugdleider. Van Maarten Stolte heb ik nog privé-training gekregen. Later ben ik 

overgestapt naar de Haagse Toren; daar was de jeugdafdeling nog weer groter en 

sterker, die werd geleid door Rik Pronk. Door hem en door Geurt-Jan is die 

afdeling groot geworden. Sterke spelers als Mike en Melchior en zo kwamen 

daar ook van af. Ik werd daar jeugdkampioen en toen ben ik overgegaan naar de 

senioren. Ik heb toen bij Haagse Toren ook zelf de stap 1 en 3 gegeven aan 

jeugdleden.  

Maar ik heb heel veel jeugdtoernooien gespeeld, Grand Prix, Grand Slam, 

snelschaken voor clubteams in Mierlo, enzovoorts, en dat heb ik altijd het 

leukste gevonden van schaken, dat je zo, over het hele land, mensen leert 

kennen. De helft van mijn vrienden zijn schakers, en trouwens, mijn twee exen 

zijn dat ook allebei. Schakers zijn heus niet die contactgestoorden waarvoor ze 

soms worden gehouden, tenminste, lang niet allemaal.  

 

Hebben kinderen iets aan schaken in hun ontwikkeling of bij hun opvoeding? 

 

Tja….Ik heb me wel leren concentreren, en er wordt wel veel van je verwacht, 

zeker als je talent hebt, zoals Stijn en andere talentvolle jeugdspelers. 

Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat je serieus bent in de partij. Van je trainers 

komen de zwaarste verwachtingen, zeker als je eenmaal bent uitgenodigd voor 

de training van de HSB en de KNSB. Ze blijven je alleen vragen als je resultaten 

ook goed zijn, en dan, je wilt die mensen ook niet teleurstellen. En het is ook 

wel leuk dat je zelf weer serieus genomen wordt door diezelfde trainers, die dan 

je partijen met je naspelen.   

Maar van tennissen heb ik ook veel geleerd, het is, zoals mijn moeder zegt, dat 

je iets moet doen met je lichaam en met je geest. 
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Ik merk dat meisjes wat onzekerder zijn dan jongens over hun 

schaakkwaliteiten. Een meisje accepteert vaker remise in een betere stelling, uit 

onzekerheid of ze niet per ongeluk een slechte zet zal gaan doen of de 

tegenstander juist ineens een hele briljante. Jongens zijn vechtlustiger als ze een 

betere stelling hebben, dan hebben ze iets van dat zal ik wel even gaan winnen. 

Maar verliezen vinden jongens en meisjes even erg, en je moet dat als schaker 

ook leren. 

 

Ikzelf heb in de tijd dat ik B-meisje was van 15/16 jaar, teveel stress gekregen. 

Ik denk dat dat kwam door de hoge verwachtingen dat ik goed zou spelen, en 

doordat ik waarschijnlijk last van faalangst heb. Ik deed toen mee aan een NK 

maar ik kreeg veel hoofdpijn, ik sliep negen dagen niet en ik kon er bijna niks in 

houden. Ik heb dat NK wel netjes afgemaakt, maar daarna heb ik twee jaar lang 

bijna alleen maar extern voor de club gespeeld. Als ik me een tijdje terugtrek, 

neemt de stress af en dan krijg ik er weer zin in. Maar ik vind het niet leuk om 

bij de favorieten te horen, ik heb van het schaken geleerd dat je mij niet teveel 

onder druk moet zetten.  

 

Zo, dat heb je dan toch maar mooi geleerd, op je achttiende… 

 

Ja, het belangrijkste voor mij is, dat het leuk is, en blijft. Vroeger was het wel 

sport, met trainen en hele weekeinden weg, maar nu wil ik schaken omdat het 

gezellig is, het is vermaak. Ik heb twee jaar geleden KNSB training geweigerd 

toen ik gevraagd werd. Maar als ik weer met het NK mee mag doen, ga ik 

misschien wel wat meer studeren op openingen of zo en dan zien we wel weer.  

 

En je plannen? 

 

Ja, ik ben nu tweedejaars biomedische wetenschappen in Utrecht, en ik wil de 

Master Neuroscience gaan volgen. Het liefst word ik daarna aio en ga ik 

wetenschappelijk onderzoek doen. Ik woon ook in Utrecht, en zal volgend jaar 

misschien wel een schaakclub in Utrecht gaan zoeken, maar dat hoeft helemaal 

geen club uit de eerste klasse te zijn want zo ambitieus ben ik niet. En ik houd 

eigenlijk nog meer van muziek maken, ik speel trompet en piano, en wil dat ook 

blijven doen.  

Maar dit jaar speel ik nog in het derde van SHTV en in de jeugdtoernooien. De 

interne zal er niet van komen, het is lastig om heen en weer vanuit Utrecht te 

komen en ik heb vijf volle dagen college per week, met veel practica. Dat gaat 

dus voor. 

 

Hugo van der Laan 
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Clubhoppen 
 

Ik zal me eerst even voorstellen voor de nieuwe leden die mij niet kennen. In de 

afgelopen tweeënhalf jaar was ik jeugdleider van de Haagse Toren/SHTV. Naast 

dat ik een actief lid was van Haagse Toren, schaakte ik ook bij de Vogelwijk. 

Sinds dit seizoen schaak ik niet meer voor een Haagse club. Ik ben verhuisd naar 

Utrecht omdat ik daar een baan kon nemen bij Strukton, een aannemer met als 

100% aandeelhouder de NS. In mijn nieuwe baan ga ik mij bezig houden met 

het plannen en organiseren van nieuwe spoorbanen. Voorlopig zit ik nog wel 

een aantal jaar in een opleidingstraject wat me tot nu toe prima bevalt.  

Ik schaak nu bij Moira-Domtoren en op verzoek van mijn vader schrijf ik een 

stukje voor het clubblad om mijn eerste impressies uit de Domstad te geven. 

Wat bepaalt de keuze van een club als je niemand kent in Utrecht en ook geen 

idee hebt van de situatie op schaakgebied in deze stad. Uiteindelijk bleek de 

leukste club ook nog eens de beste clubavond te hebben en ook nog een leuke 

jeugdafdeling. Moira-Domtoren speelt extern ook in de landelijke klasse. Zij 

zijn in 2 jaar ook twee keer gepromoveerd, een stunt die Vogelwijk ook wel 

eens gedaan heeft. Erg leuk ook is dat de jeugd van Moira-Domotren ook extern 

de kans krijgt. Iets wat Haagse Toren ook altijd heeft gesierd. Zo speelt het 

getalenteerde jeugdlid Hugo ten Hertog mee in het eerste. Zelf speel ik volgend 

jaar 2
e
 klasse SGS in het derde team. De motivatie voor het schaken is weer 

helemaal terug en als de vorm ook weer terugkomt (en die is ver weg) dan zou 

ik misschien nog best eens sterker kunnen gaan schaken dan de afgelopen jaren.  

We zijn nu een maand verder en het bevalt allemaal prima in de wereldstad 

Utrecht.  

Utrecht is toch wel een andere stad dan Den Haag. In Utrecht ligt alles veel 

compacter bij elkaar, het is een stad maar toch een graadje kleiner dan Den 

Haag. Door de vele studenten wel heel gezellig. 

Het is als vaak aan mij gevraagd, zowel in Utrecht als in Den Haag: “ ga je weer 

wat met de jeugd doen?” Uiteraard, maar niet meteen. Op dit moment heb ik 

twee keer les gegeven bij Benoordenhout (een club die geleid wordt door Miron) 

en ook zitten er veel leuke activiteiten met jeugd in de pijpleiding. Dit zijn 

redelijk innovatieve ideeën en dus heb ik helaas nog wat tijd nodig om ze te 

kunnen ontplooien (dit klinkt wel heel spannend maar helaas kan ik het even 

niet anders formuleren). Ook heb ik niet voor niets een nieuwe club met jeugd 

uitgekozen dus ook daar zou ik best nog wel eens wat tijd in kunnen gaan 

steken. Ideeën genoeg, nu nog uitvoeren. In elk geval is de kans dat ik volgend 

jaar weer mee ga met het SHTV-zomerkamp redelijk groot. Ik vond het 

namelijk ook weer erg gezellig toen ik op 13 oktober een Grand-Prix bezocht. 

Binnen no-time stonden er 15 SHTV-kinderen om me heen, erg leuk!   

 

Geurt Jan van der Meiden 
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Mijn FAVORIETE schaakboek 
Door Henk Bouma 

 

Thuis heb ik maar een heel klein schaakbibliotheekje. Dat komt omdat ik nu pas 

een beetje fanatiek begin te worden. Maar het komt ook, omdat je veel ideeën 

door de computer kan laten uitzoeken. Het is dus het niet meer zo nodig om alle 

varianten in de boekenkast te hebben. Het opbouwen van een bibliotheek hoeft 

niet veel te kosten. Tweede hands is er voor weinig veel te vinden; internet 

Boekwinkeltjes.com, marktplaats en niet te vergeten kringloopwinkels. Een 500 

pagina’s varianten Siciliaans koop je al voor vijf euro’s. 

 

In mijn jeugdjaren had ik een Prisma-pocket openingenboekje van Lodewijk 

Prins, maar dat is in de diverse verhuizingen verloren gegaan. Het oudste 

schaakboek in mijn bezit is jawel Euwe en Hertog “Praktische Schaaklessen”, 

gekregen van mijn oude hospes. Die had ooit een schaakbevlieging gekregen en 

toen boekjes van Euwe aangeschaft, die hij naderhand had laten inbinden. De 

inbinder had niet zoveel verstand van schaken, want ik kan er geen kop en staart 

in vinden, maar een clubgenoot vertelde mij laatst dat dat bij Euwe wel eens 

vaker gebeurde. Ook nog een jeugdzonde is “Karpov Kortsjnoi schaken om de 

wereldtitel” 1978!!!. daar ga ik later nog wel eens serieus naar kijken. 

 

Het mooist uitgevoerde schaakboek heb ik op mijn verjaardag gekregen. “De  

Schaakbijbel van James Eade 2004, vertaald uit het Engels. Graaft niet diep 

maar geeft wel een compleet overzicht van het spel en de stellingen zijn 

schitterend driedimensionaal afgebeeld. 

 

Maar goed je hebt rating 1200 en dat moet 2200 worden. Dus op naar de 

boekhandel en aangezien ik – als beginnend amateur - e2-e4 prefereer, ben ik 

bezweken voor “ Winnen met open spelen” van Van der Tak 2
e
 druk, deel 1 uit 

de serie Taktiek in de schaakopening. Dat behandelt de opening aan de hand van 

de partijen en dat is voor mij nog net 200 punten te hoog. Maar dat komt nog 

wel.  

 

Nu heb je ook spelers die met d2-d4 beginnen. Dat heeft het voordeel dat de 

openingspion gedekt staat. Dus hierover ook maar een boekje meegenomen en 

wel Paul van der Sterren “De wereld van de  Schaakopening”  deel 1 d2-d4. 

Pedagogisch wel een van de betere boeken. Die d-openingen hebben van die 

heerlijk romantische namen zoals Nimzo-indisch en Bogo-indisch, oude Benoni 

en niet te vergeten de Trompowski-aanval.  

 

Maar mijn favoriete boek of liever boekje komt van de kringloopwinkel op 

Scheveningen en is van B.F. Enklaar “De schaakopening open spelen/ spaans/ 

frans” uit de serie leer goed schaken, deel 5 (1975). Paperback 126 bladzijden. 
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Ik viel eerst voor de typografie. et is gedrukt door Krips Repro in Meppel , waar 

ik ook nog gewoond heb en de druktechniek is offset en dat was iets tussen de 

stencilmachine (dat leg ik een andere keer wel aan de jeugddivisie uit) en de 

laserprinter in. Enklaar behandelt de opening zo dat je er precies genoeg en niet 

teveel aan hebt, zodat je daarna klaar bent voort het zware werk. Het kan in je 

binnenzak, dat is ook een voordeel. Bij mij is het favoriete schaakboek dus het 

boek wat op dat ogenblik het best bij mij past.  

De oplettende lezer heeft inmiddels begrepen welke opening ik nu speel. Maar 

begin nu niet allemaal met c5 tegen mijn e4, want dan ga ik echt de 500 pagina’s 

varianten Siciliaans kopen en dan heb je geen poot meer om op te staan. Ik 

zweer het je. 
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Hans Ree, 26 juni 1993 in NRC Handelsblad, later opgenomen in Ree’s boek 

Schitterend Schaak (en in de engelstalige versie) 

De Nimzowitsch van Amstelveen 

Een vergeten schaakdenker is de Amerikaan Franklin Knowles Young, die 

tussen 1984 en 1923 een serie van zeven boeken publiceerde met titels als Chess 

Generalship, Grand Reconnaissance en Field Book of Chess Generalship, Grand 

Operations. Samen vormden zij een volledige handleiding voor het schaken, 

gebaseerd op militaire strategie. 

De strategen aan wie Young zijn schaakwetten ontleende waren niet Steinitz en 

Philidor, maar Napoleon en Alexander de Grote. De stijl van Young kan blijken 

uit het volgende citaat. Ik laat het maar in de oorspronkelijke versie staan, want 

in vertaling zou veel smaak verloren gaan en nauwelijks begrip gewonnen 

worden. Eerlijk gezegd zou een vertaling mijn krachten ook te boven gaan: “A 

Grand Strategic Front is formed by the extension of a salient two points along 

that diagonal upon which the minor strategic front is already established. It may 

properly be aligned and reinforced by the minor crochet, the major crochet 

aligned, or supplemented by the formations, echelon, enceinte and en potence”. 

Dit citaat werd, enigszins sarcastisch, in het nummer van Chess Review 

afgedrukt als “Gedachte van de Maand”. Veel invloed had Young niet met zijn 

fantastische terminologische monsterbouwwerken. Wel zijn er Amerikaanse 

schakers geweest die hun gebrekkige speelkracht weten aan het feit dat ze in hun 

jeugd aan een boek van Young waren blootgesteld. 

Zo bont al Young het maakte is het later in de schaakgeschiedenis niet herhaald, 

maar ook praktischer schakers konden behagen vinden in een spel met een 

bizarre eigengemaakte terminologie. Nimzowitsch met zijn ‘zwemverbod’, 

‘bruggenbouw’ en ‘transplantatie van verlammingsverschijnselen naar het 

achterland’. Kmoch met zijn ‘Aussenschnap’, ‘Getarnter Einzelgänger’ en 

‘Helfershelfer’. In het begin is het jargon misschien nog bedoeld om zo treffend 

mogelijk een schaakverschijnsel te beschrijven. Al gauw krijgt het plezier in de 

systematiek de overhand, geheel onafhankelijk van het studiegebied dat 

gesystematiseerd moest worden. De terminologie wordt een kunstwerk dat het 

schaakbord ontstijgt, kunst om de kunst. 

Verborgen voor het grootste deel van de Nederlandse schaakwereld blijkt een 

vergelijkbare schaakdenker de afgelopen decennia in ons midden te hebben 

verkeerd: William van Zanten, de Nimzowitsch van Amstelveen. 

Ik kreeg een jubileumboek van de schaakclub Zuckertort Amstelveen 

toegestuurd. L’Echec 100 heet het. Het honderdste nummer van het clubblad. 

Een verzameling van stukken die in de afgelopen achttien jaar zijn verschenen. 

Door de redactie wordt deze mij voordien onbekende William van Zanten “een 

speelse maar systematische, specialistische maar encyclopedische geest 

genoemd”. De stukken die hij tussen 1980 en 1989 schreef stempelen hem 
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voorwaar tot een machtige systeembouwer in de geest van eerdergenoemde 

denkers. Zich beroepend op Robert Musil, Gott macht die Welt und denkt dabei, 

es könnte ebensogut anders sein” wenst hij zich niet te onderwerpen aan de 

dictatuur van de toevallige empirische verschijnselen. Eerst het systeem, dan 

kijken wat je ermee vangen kunt, niet andersom. Negen jaar lang schijnt hij met 

zijn begrippen als ‘het hof’, ‘de zone’, ‘de uitgestelde climax’ en ‘de POTVA’ 

(Paarden Op Twee Velden Afstand) de goeroe van de Amstelveense schakers te 

zijn geweest, soms bespot als Young, vaker eerbiedig geciteerd als 

Nimzowitsch. ”En wanneer het om een hergroepering gaat, wie stelt zich dan 

niet onmiddellijk de vraag of deze niet mechanisch dan wel functioneel van aard 

is? En wie kan de verleiding weerstaan om niet zo nu en dan de zakjapanner ter 

hand te nemen om de coördinatiecoëfficiënt te berekenen?”. Zo eerde Sander 

Los in 1985 de denkbeelden van zijn mederedacteur. 

 

L’ Echec 100 is een aardig boek, niet omdat alle stukken zo mooi zouden zijn, 

maar omdat er een aanstekelijk vrolijk beeld van het clubleven uit naar voren 

komt. Er wordt wel erg veel bier gedronken in dit boek. Het is de samenstellers 

ook opgevallen en ze wijten het in de inleiding aan de lichtzinnige en verwende 

studentengeneratie van de jaren zeventig, waarvoor het schaken een hinderlijke 

onderbreking van het drinkgelag zou zijn geweest. Het kan zijn, maar in de jaren 

dat de ernstige jeugd van nu de pen heeft overgenomen, wordt er nauwelijks 

minder drank gemorst. Maar bij alle uitspattingen is er ook de serieuze studie en 

de gemeenschappelijke schaakreizen naar Joegoslavië en Spanje. De club heeft 

menige steunpilaar van het Nederlandse schaak afgeleverd en al met al krijgt de 

lezer de indruk dat Amstelveen de afgelopen achttien jaar een aardige club moet 

zijn geweest om lid van te zijn. 

 

De systeembouwers zijn niet altijd de beste schakers en sommige van de 

discipelen van William van Zanten hebben het verder gebracht dan de meester 

zelf, maar bezienswaardige partijen blijkt de Steinitz van Uilenstede toch wel 

degelijk te hebben gespeeld. 

 

William van Zanten - Cardon (Sas van Gent 1984) 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.d4 Pf6 5.O-O cxd4 6.Dxd4 a6 7.Lxd7+ Lxd7 

8.Lg5 e6 9.Pc3 Le7 10.Tad1 Lc6 11.De3 Dc7 12.Lxf6 Lxf6 13.Pd4 O-O-O 

14.b4 Ld7 15.Td3 Kb8 16.Tb1 Thg8 17.b5 Ka8 18.bxa6 bxa6 19.Pcb5 Db6 

20.Ta3 Lc8 21.Pc6 

Zie diagram 1 
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Zwart gaf op wegens 20 ... Dxe3 21. Pc7 mat, misschien aanleiding tot de 

introductie van een nieuw begrip, de POEVA. 
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Washington Square Park 
 

In de herfstvakantie ben ik met vrouw Kasha en dochter Fleur naar New York 

geweest. Bij aankomst was het er maar liefst 25 graden. Het was lang geleden 

dat het er in deze tijd van het jaar zo warm geweest zei men. Een 

winkelbediende uit Manhattan schreef dit meteen toe aan de ‘global warming’. 

Maar deze warme temperaturen stelden ons echter wel in staat om veel buiten te 

zijn. Voor vertrek hadden we al een briefje gemaakt met dingen die we graag 

wilden bezoeken. Musea, jazzclubs, vegetarische restaurants (op Lexington 

Street zaten er drie Indiase vegetarische restaurants op een rij!). Parken en 

pleinen stonden ook op onze lijst. Het is een waar genot om daar te vertoeven en 

te kijken naar alle mensen die er rondlopen. Zo zijn er volgens mij veel New 

Yorkers die alleen maar met hun werk bezig zijn om vervolgens om te komen in 

de stress. Net als je denkt dat iemand die je tegemoet loopt je aanspreekt en je 

wat terug wilt zeggen, besef je dat de persoon in kwestie volop in een 

telefoongesprek verwikkeld is en dat hij een bijna onzichtbaar oortje in heeft. 

Iedereen lijkt er op zichzelf te zijn. In de Subway is er geen oogcontact. Mensen 

kijken er strak naar de grond. Op straat is het leven er al even jachtig. Al koffie 

drinkend uit grote kartonnen bekers met een plastic mondstuk erop haasten veel 

mensen zich naar hun kantoor. In lange brede colonnes waaraan geen einde lijkt 

te komen lopen de New Yorkers achter elkaar over het trottoir. En dat gedurende 

bijna vierentwintig uur per dag. ‘New York, the city that never sleeps’.  

Maar in het park of op het plein is het anders. Daar lijkt alle bedrijvigheid te 

verdwijnen. Daar komt men voor een moment van bezinning en rust. Het 

Washington Square Park is een van die plaatsen. Aan de rand van het plein staat 

een grote triomfboog. Een eindje verderop in het midden van het plein staat een 

grote fontein met veel bankjes er omheen. Tussen de hoogbouw is dit park een 

oase van groen en rust. 
 

 
 

Behalve veel mensen zie je er ook eekhoorntjes. Veel eekhoorntjes. De beestjes 

zijn eind oktober al ijverig bezig met het aanleggen van hun wintervoorraad. 

Ook zijn er veel honden uitlaters. Mensen, die beroepshalve op de honden van 

anderen passen terwijl hun baasje op het werk is. Van kleine keffertjes met 
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strikjes in het haar die beter gekleed gaan dan de zwervers die langs de kant van 

de weg liggen, tot grote honden, waarvan je je afvraagt waar ze de beesten laten 

in de onmetelijk dure appartementen in Manhattan die per vierkante meter vele 

malen prijziger zijn dan de appartementen uit de duurste stad van Europa.   

Ergens op een hoek van het Washington Square Park in de buurt van Thompson 

Street, staan onder wat platanen een twintigtal stenen schaaktafels. 

 

  
 

Een mooie en bekende schaakplek voor veel New Yorkers. Het was geen toeval 

dat ook wij wisten van deze plaats. Niet al te lang geleden had Rik Pronk me het 

boek ‘Searching for Bobby Fisher’ te leen gegeven. Daarin wordt uitvoerig 

beschreven hoe Josh Waitzkin, een schaaktalent uit de Verenigde Staten als 

klein kind uitgroeit tot een schaker van topniveau. Een prachtig boek wat 

naderhand ook onder de gelijknamige naam verfilmd is, en waarin onder andere 

Ben Kingsley, Joe Mantegna en Max Pomerance acteren. Vele uurtjes heeft deze 

Josh Waitzkin doorgebracht aan het Washington Square Park, om daar te 

schaken tegen vaak zeer goede spelers.  

De plaats is er eigenlijk zó bekend dat we er wel moesten gaan kijken. En het 

was er mooi. Overal werd er geschaakt. Een enkele speler had de stukken in de 

beginstelling staan, wachtend op een tegenstander. Of ik ook speelde? Nee, 

helaas. Geen schaak. Wel piano, ook nog jazz als het moet, maar daar houdt het 

bij mij op. We hebben lang gekeken naar een partij tussen een afro-Amerikaan 

en een Amerikaan van een duidelijk Italiaanse origine. 

  

 
 

De spelers waren redelijk aan elkaar gewaagd en leken elkaar goed te kennen.  
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Op de achtergrond klonk uit de speakers van een portable cd-speler van een van 

de ‘brothers’ de muziek van jazzpianist Thelonious Monk met, zo te horen, 

Gerry Mulligan op baritonsax. Er werd ontspannen geschaakt en genoten van 

een mooie najaarsdag in het park. Tijdens en na afloop van de partij die 

overigens gewonnen werd door de Italiaan, heb ik nog wat foto’s genomen. De 

schakers lieten het allemaal gewillig toe. Er waren nog andere partijen bezig. 

Jong en oud speelden met elkaar. Wat een mooie sfeer hing er daar. 

  

 
 

Misschien zou dit ook iets zijn voor de stad Den Haag? En wellicht kunnen we, 

nu we het North Sea Jazz festival al aan Rotterdam kwijt zijn geraakt er een 

bescheiden schaakhoekje voor terug krijgen. Nou ja, deze link zal ze op het 

stadhuis waarschijnlijk wel ontgaan. Waar zou de meest geschikte locatie zijn 

voor het Haagse schaakpleintje? Aan het plaatsje bij ijssalon Florencia aan de 

Torenstraat? Of op het Plein of een locatie in het Zuiderpark? Ik vermoed wel 

dat wanneer er zo’n mooie plek in Den Haag zou zijn, ik daar Stijn regelmatig 

weg zou moeten halen. Maar het lijkt me geweldig wanneer het er nog eens ooit 

zou komen. 

 

Eric Gieben 
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Zo’n leuke verliespartij 
 

Als je regelmatig partijen van jezelf publiceert, moet je ook eens een keer een 

verliespartij laten zien. Het kan niet zo zijn dat toevallig alleen je overwinningen 

leuk zijn voor de neutrale toeschouwer. Wat dit betreft is het voor mij de 

hoogste tijd. 

 

In onze eerste KNSB wedstrijd in Zaandam van 15 september jl. speelde ik een 

partij, die alleraardigst was, hoe vervelend het ook was voor mij en het team om 

die te verliezen. Overigens heeft een teleurgestelde teamgenoot daags na de 

verloren wedstrijd publiekelijk beweerd dat ik deze partij “eigenlijk voor het 

oprapen had”, maar deze bewering zal hierna genuanceerd worden tot “zwart 

heeft diverse kansen op gelijk spel gemist”. 

 

Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik mijzelf na deze partij op passende wijze 

diende te straffen. Ik heb een aanzienlijke hoeveelheid van een bepaalde 

gezonde doch vieze groente bij de supermarkt gehaald, op oud Hollandse wijze 

bereid en helemaal opgegeten. Vroeger vertelde ik ook welke groente dit precies 

was, maar Jan Bonsel heeft mij bij een Algemene Ledenvergadering eens 

dringend verzocht om deze groente niet meer met naam en toenaam in 

publicaties te noemen, omdat hij deze toevallig een overheerlijke groentesoort 

vindt, vandaar. 

 

 

ZSC-Saende 1 – SHTV 1, bord 4 

 

Wit:  Erik Janssen (2074) 

Zwart: Maarten Stolte (2049) 

 

Russisch 

 

1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 

 

5. Pc3  
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Deze variant is genoemd naar Aaron Nimzowitsch, die hem onder andere ten 

tonele bracht op de toernooien van San Sebastian in 1911 en Sint Petersburg in 

1914. Adolf Anderssen speelde de zet tegen Johann Jacob Löwenthal in een 

vrije partij tijdens het beroemde toernooi van Londen 1851. 

Hoewel de hoofdvarianten na 5. d4 veel vaker gespeeld worden, heeft 5. Pc3 

volgens mijn databases een opvallend goede score voor wit. In mijn persoonlijke 

schaakverleden heb ik de variant een keer of vijf gehad en ook hier heeft zwart 

niet best gescoord. Ik herinner mij een partij tegen ene Martijn Naaijer, ergens 

rond 1992 toen ik met het jeugdteam van “De Ooievaar” naar een rillerig koud 

en door de plaatselijke padvinderij geterroriseerd speelzaaltje in Vlissingen 

reisde in het kader van de landelijke jeugdclubcompetitie. Genaaid werd ik niet, 

maar moest vechten voor de remise. Zo’n acht jaar geleden schoof ik tijdens een 

rapidtoernooi aan voor een treffen met wijlen Leo Rijntjes, die menigeen zich 

wellicht nog herinnert als iemand die noch het leven, noch het schaak al te 

zwaar opnam. Gepaard met deze attitude speelde hij de opzet in kwestie a tempo 

en ik werd totaal, maar dan ook totaal van het bord geramd. Gezien het verschil 

van zo’n 400 ratingpunten in mijn voordeel, heb ik mijzelf toen verbouwereerd 

verplicht tot het nader bestuderen van deze variant. 

 

5. .. Pxc3 

Verreweg het meest gespeeld. Viswanathan Anand, de huidige nummer 1 op de 

FIDE ratinglijst, blunderde in Biel 1988 tegen Alonso Zapata met 5. .. Lf5?? en 

gaf het na 6. De2 al op wegens a) 6. .. d5 7. d3 of b) 6. .. De7 7. Pd5. Van de site 

www.chessgames.com begreep ik dat Anand in de veronderstelling was dat 5. .. 

Lf5 de laatste stand der theorie was. Hij zou de partij Miles-Christiansen, San 

Fransisco 1987 in de Informator tegengekomen zijn en deze zonder te 

analyseren in zijn hoofd hebben geprent. Wat niet in de Informator stond was 

dat Miles en Christiansen voor aanvang van deze partij al een remise 

overeengekomen waren. Toen zwart de loperzet gedaan had zag Miles wel dat 6. 

De2 winnend was, maar bedacht zich dat hij een herenakkoord met zijn 
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opponent had gesloten. Na het veld e2 een aantal keer grondig met zijn vinger 

schoongemaakt te hebben vervolgde hij uiteindelijk met 6. Pxe4? Lxe4 7. d3 en 

kwamen de heren op zet 28 de elkander beloofde remise overeen. 

 

Aardig is dat 5. .. d5? een pion verliest, maar wit moet oppassen voor de 

tegenaanval: 6. De2 Le7 7. Pxe4 dxe4 8. Dxe4 O-O en nu niet zoiets als 9. Ld3 

g6 10. Dd4 Ld6 11. Dh4? Te8+ 12. Le2 Dxh4 13. Pxh4 Pc6 14. c3 g5 15. Pf3 g4 

16. Pg1 Pe5 17. d4 Pd3+ 18. Kf1 Lf5 19. b3 a5 20. Le3 a4 21. b4 a3 22. Lxd3 

Lxd3+ 23. Ke1 f5 24. Kd2 Lc4 25. f3 Te6 26. g3 Tae8 27. Lf4 Lxf4+ 28. gxf4 

Te3 0-1 Gunsberg –Schlechter, Monte Carlo 1902, maar wel zoiets briljants als 

9. Lc4 Ld6 10. O-O Re8 11. Dd3 Pc6 12. b3! Df6 13. Lb2!! Dxb2 14. Pg5 Le6 

15. Lxe6 fxe6 16. Dxh7+ Kf8 Aljechin – Rabinovitsch, Moskou 1918 en nu 

wint wit het snelst met 17. c3!, aangegeven door Aljechin himself. 

 

6. dxc3 

Ook de bekendste. Een natuurlijke consequentie van 5. Pc3 Pxc3 6. dxc3 is dat 

wit snel tot een lange rokade kan komen. Zwart rokeert “gewoon” kort en 

daardoor wordt het plan “pionnenstorm tegen de vijandelijke koning” een optie 

voor beide spelers. 

Toch is ook 6. bxc3 is speelbaar, zoals de sterke DSC-speler Marten Wortel op 

8-jarige leeftijd al pijnlijk aan mij duidelijk maakte. 

 

6. .. Le7 7. Le3 0-0 8. Dd2 Pd7 

Vaak gaat het paard via c6 naar e5. Het voordeel daarvan is dat de loper op c8 

eventueel eerst gespeeld kan worden. De tekstzet biedt echter ook de 

mogelijkheden Pd7-f6 en Pd7-c5, waarvan de eerste meestal onnodig verdedigen 

van de koningsstelling inhoudt en de tweede wel in de grootmeesterpraktijk 

voorkomt, maar zwart geen bevredigende resultaten geeft. 

 

9. 0-0-0 Pe5 

Het doel is niet zozeer een dubbelpion op f3 maken, want een open g-lijn is nog 

zo gek niet in de witte aanvalsplannen, maar wel het frustreren van de witte 

lopers. Als wit met 10. Pxe5 dxe5 ruilt heeft zwart een mobiele 

pionnenmeerderheid op de koningsvleugel en kan zwart zijn stukken goed 

ontwikkelen. 

Hoe zet wit voort? Er zijn de laatste 10 jaar een aantal grootmeesterpartijen 

gespeeld die, conform “het stormplan”, verder gingen met 10. h4 en niet zonder 

succes voor wit. 

 

10. Pd4 
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Deze veelgespeelde zet was nieuw voor mij. Wat moet zwart in deze stelling 

doen? Normaal wil hij zijn dameloper op e6 zetten. Na enige voorbereiding kan 

Lxa2 dan een dreiging worden en daarom moet wit tijd verliezen door Kb1 of 

zoiets te spelen. 

Zou c7-c5 speelbaar zijn? Het voordeel is dat Le6 straks wel kan en dat de zet 

past in een aanval op de witte koning. Het nadeel is dat er een ongezonde 

pionstructuur ontstaat. Uiteindelijk zag ik geen alternatief om er een beetje 

lekker uit te komen met zwart.  

 

10. .. c5!? 

Het blijkt dat ik met deze keuze in het gezelschap was van een Van der Sterren 

en een snelschakende Kasparov. Van der Wiel-Yusupov (1984) en Van der 

Wiel-Piket (1989) gingen echter verder met het 10. .. a6. Het oogt nogal traag, 

maar het voordeel is dat na c7-c5 het paard niet naar b5 kan en bovendien het 

stormende b7-b5 voorbereid wordt. 

 

11. Pb5 Da5?! 

Deze zet werd mogelijk door de c-pion op te spelen. Pion a2 staat nu 

aangevallen. In de blitzpartij Kramnik-Kasparov, New York 1995, ging het ook 

zo, maar ik geloof dat 11. .. Le6 de sterkste zet is. Daarmee anticipeert zwart het 

beste op inslaan op d6, zie: 12. Pxd6 Db6 13. b4 (of 13. f4 Pg4 14. f5 Bxa2 15. 

Lf4 Tfd8 16. b3 Pf6 17. Kb2 Lxd6 18. Dxd6 Txd6 19. Txd6 Dc7 20. Td4 Dc6 

21. Ta4 Lxb3 22. cxb3 Td8 23. Tg1 h6 24. Le2 b5 25. Lf3 Dd7 26. Taa1 Dxf5 

27. Le3 b4 0-1 Tukhaev- Belikov, Alushta 2005) 13. .. Lxd6 14. Dxd6 Dxd6 15. 

Txd6 cxb4 16. cxb4 Lxa2 17. Ld4 Tfe8 18. Lxe5 Txe5 19. Ld3 Td5 20. Txd5 

Lxd5 21. f3 Tc8 22. Kb2 Kf8 23. Te1 h6 24. Te5 Le6 25. Ta5 a6 26. b5 axb5 27. 

Txb5 Tc7 28. Le4 Lc8 29. h4 Ke7 30. g4 Kd8 31. g5 hxg5 32. hxg5 Te7 33. Kc3 

Kc7 34. Kd4 b6 35. c4 Ld7 36. Tb2 Lc6 37. Lxc6 Kxc6 38. Tb5 Te1 39. Tf5 

Te7 40. f4 Td7+ 41. Kc3 Te7 42. Kb4 Td7 43. Te5 Td4 44. Tf5 Td7 45. Kc3 
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Te7 46. Kd4 Td7+ 47. Ke4 Ta7 48. Te5 Kd6 49. Tb5 Kc6 50. Te5 Kd6 51. Tb5 

Kc6 52. Te5 1/2-1/2 Rohl Montes – Perea, Havana 2004. 

Verder is 11. .. Db6 nog een idee, zie: 12. f4 Pg4 13. h3 Pxe3 14. Dxe3 Le6 15. 

f5?! Dd8! (dreigt Lg5) 16. Df3 Lxa2 17. b3 a6 18. Pa3 b5 19. Kb2 Lf6 20. Kxa2 

Da5 21. b4 cxb4 22. cxb4 Dxb4 23. Db3 Da5 24. Td5 Tac8 25. c4 Dc7 26. cxb5 

axb5 27. Pxb5 Dc2+ 28. Dxc2 Txc2+ 29. Kb3 Tb2+ 30. Kc4 Ta2 0-1 Panocki- 

Mingachev, Herceg Novi 2006 

 

12. a3 

Hierna maak ik dezelfde fout als in Van der Wiel - Van der Sterren, Wijk aan 

Zee 1984 

 

 
 

12. .. a6? 

In de veronderstelling dat slaan op d6 voor wit niet goed is, dacht ik simpel het 

ingesloten paard op b5 in de tang te nemen.  

Kasparov speelde 12. .. Le6 en remiseerde na 13.Pxd6 Db6 14.f4 Pg4 15.f5 

Dxd6 16.Dxd6 Lxd6 17.Txd6 Pxe3 18.fxe6 fxe6 19.Ld3 Tae8 20.Le4 Te7 

21.Te1 Pg4 22.h3 Pf6 23.Lf3 Tfe8 24.Te5 b6 25.Lc6 Tc8 26.Lb5 Kf7 27.Lc4 

Tce8 28.b4 Pd5 29.Tdxe6 Txe6 30.Lxd5 Kf6 31.Txe6+ Txe6 32.Lxe6 Kxe6 

33.Kd2 c4 34.b5 Kd5 35.Ke3 Ke5 36.h4 h5 37.g3 g6 38.Kf3 Kf5 39.a4 Ke5 

40.g4 Ke6 41.gxh5 gxh5 42.Kf4 Kf6 43.Ke4 Ke6 44.a5 bxa5 45.Kd4 Kf5 

46.Kxc4 Kg4 47.Kb3 Kxh4 48.c4 Kg5 49.c5 h4 50.c6 h3 51.c7 h2 52.c8=D 

h1=D 53.Dd8+ Kf5 54.Dd3+ Ke5 55.De3+ Kd6 56.Dd4+ Ke6 57.Dc4+ Kd6 

58.Df4+ Ke6 59.De3+ Kd6 60.c4 Db1+ 61.Kc3 Da1+ 62.Kd2 Db2+ 63.Ke1 

Db4+ 64.Kd1 Dxc4 65.Dh6+ Kc5 66.De3+ Kxb5. 

 

13. Pxd6 Td8 14. Pxc8! 

Ik had hier niet serieus naar gekeken, omdat ik zijn dame op d2 kan meppen. Ik 

had berekend dat 14. Dd5 Lxd6 15. Lg5 (15. Lxc5? Lc7!) 15. .. Td7 voordelig 

was voor zwart. 
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Veel mensen, inclusief ikzelf en misschien ook wel mijn tegenstander, dachten 

dat zwart hier in het voordeel was. It takes quite a player to see dat het in wezen 

wit is die beter staat. Het valt niet mee om hier al te onderkennen dat de witte 

lopers en torens goed in het spel te brengen zijn en het bord gaan domineren. 

 

14. .. Txd2 

Wellicht is het toch praktischer om met 14. .. Taxc8 een pion achterstand te 

accepteren. In Rohl – Bick, Willemstad 2003, kreeg zwart wat spel en werd het 

na 15. De1 b5 16. Txd8+ Txd8 17. Le2 Da4 18. f4 Pc6 19. Kb1 b4 20. cxb4 

cxb4 21. b3 Dxa3 22. Lc1 Da5 23. Lb2 Lc5 24. Lc4 Ld4 25. Lxd4 Pxd4 26. De7 

Pxc2 remise. Maargoed, ook dat was geen moment in mij opgekomen. 

 

15. Pxe7+ Kf8 16. Lxd2 

Mijn opponent zei achteraf dat hij liever met de toren had geslagen. Zo deed 

Van der Wiel het ook tegen Van der Sterren: 16. Txd2! Kxe7 17. Td5! Pd7 18. 

Le2 b6 19. Lf3 Pf8 20. Te5+ 1-0 (20. .. Kd6 21. Lf4; 20. .. Kf6 21. Ld4). 

 

16. .. Kxe7 17. Te1 Kd6 

Op 17. .. Kf6? volgt heel sterk 18. c4! Dc7 19. Lc3 Te8 20. f4 
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18. Lf4 f6 19. Lc4 Te8 

Mijn plan was om a) met de koning op de damevleugel een veilig heenkomen te 

zoeken, b) op e5 een pion te verliezen, maar wel twee stukken te ruilen en c) de 

dame meer centraal te zetten en de ongedekte pionnen op de koningsvleugel aan 

te vallen. Dit alles lukt totaal niet. Niet voldoende was 19. .. b5?! 20. Td1+, 

maar beter was 19. .. Td8. 

 

20. Te4 Kc6 21. The1 

 

 
 

21. .. Dd8? 

Gelijk spel was mogelijk door 21. .. b5, dat ik niet deed omdat ik dan dacht dat 

mijn koning geen veilige plek meer had. Het blijkt echter dat na 22. Lf7! (niet 

22. La2 c4 met een tijdelijke opsluiting van die loper) 22. .. Te7 23. Lxe5 Txf7! 

24. Lg3 Dd8 de zevende rij veilig genoeg is. De stelling speelt wat makkelijker 

voor zwart, maar is gelijk, zie bijvoorbeeld: 25. Te6+ Kb7 26. Te8 Dd5 27. 

T1e7+ Txe7 28. Txe7+ Ka8 29. Txg7 Dxg2 30. b3! en wit staat veilig. Slopen 
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(met a6-a5-a4 etc.) leidt ertoe dat zwart eeuwig schaak kan forceren, maar ook 

niet meer. 

 

22. Td1?!  

Sterker was 22. Lg3 om eerst de hierna beschreven wending eruit te halen, 

hoewel zwart ongeveer voldoende compensatie krijgt na 22. .. b5 23. Td1 Pxc4 

24. Txd8 Txe4 25. Td1 Te2. 

 

22. .. Dc8? 

Mist de tweede kans om de zaken in evenwicht te brengen en wel door de dame 

weer terug te offeren: 22. .. Pxc4! 23. Txd8 Txe4! met tempo, want de witte 

loper op f4 staat in. Zwart heeft zeker gelijk spel na 24. Le3 Pxe3. 

 

23. Ld5+ Kb6 24. Le3! 

 

 
 

En plotseling, althans voor mij, dreigt wit met Te4-b4xb7. 

 

24. .. Pg4? 

Hierna is het duidelijk uit. Veel taaier is 24. .. Ka7 en daarna b7-b6, hoewel wit 

iets beter blijft staan. 

 

25. Tb4+ Ka5?! 26. Lxb7?! 

Winnend, maar Melchior Vesters vroeg mij kort na deze partij of 26. Lxc5! niet 

beter was. Ja, dat is zo, want ik en mijn tegenstander hadden volledig gemist dat 

er na 26. .. Dxc5 27. Txb7! vernietigend b2-b4+ dreigt. 

 

26. .. Pxe3 27. Lxc8 Pxd1 28. Tb8 Td8 
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Deze stelling had ik gezien toen ik 24. .. Pg4? speelde en dacht dat ik hier nog 

een kans had, omdat de witte stukken eventjes niks kunnen doen en ik misschien 

met P(x)f2 een tempo win, omdat ik dan Td1 mat dreig. 

 

29. Ta8 

But not at all. De toren bevrijdt zich met veel groter gevaar dan ik dacht en 

daarna komt ook de loper weer in het spel. 

 

30. .. Pxf2? 

Betekent een snelle in plaats van de langzame dood na 30. .. Kb6 31. Txa6+ Kc7 

32. Lg4 Pxf2 33. Lf3 met betrekkelijk eenvoudig gewonnen eindspel. Alleen dit 

laatste had ik gezien en doordat ik al onder enige tijdsdruk stond zette ik snel en 

hoopte ik dat 30. .. Pxf2 nog iets zou brengen. 

 

31. Txa6+ Kb5 32. a4+ Kc4 33. Le6+ 1-0 

Zwart gaat spoedig mat. 

 

Maarten Stolte 
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SCHAAKAGENDA 
 

NOVEMBER 2007 

do   8 7e ronde seniorencompetitie 

  Schaakcombinatie HTV 3 - Rijswijk 2 

  Schaakcombinatie HTV 6 - Botwinnik 5 

za 10 19e SIO Rapidtoernooi 

  [jeugd] Grand Prix 2 (Botwinnik) 

do 15 8e ronde seniorencompetitie 

vr 16 t/m zo 18 4e Haags Weekendtoernooi 

ma 19 Lierse 2 - Schaakcombinatie HTV 6 

di 20 DD 3 - Schaakcombinatie HTV 2 

wo 21 [jeugd] Schoolschaak (basisonderwijs) individueel 

do 22 9e ronde seniorencompetitie 

  Schaakcombinatie HTV 4 - Botwinnik 4 

za 24 Schaakcombinatie HTV 1 - Kennemer Combinatie 3 

wo 28 Trainingsavond 2 

do 29 10e ronde seniorencompetitie 

  Schaakcombinatie HTV 5 - BF/Wassenaar 2 

vr 30 Scheve Toren 2 - Schaakcombinatie HTV 3 
 

DECEMBER 2007 

Za   2 [jeugd] Open Delfts Meisjeskampioenschap 

do   6 11e ronde seniorencompetitie 

za   9 [jeugd] Grand Prix 3 (Wassenaar) 

wo 12 Trainingsavond 3 

do 13 12e ronde seniorencompetitie 

  Schaakcombinatie HTV 3 - Botwinnik 3 

za 15 Tal/DCG 1 - Schaakcombinatie HTV 1 

ma 17 RSC-Belgisch Park 2 - Schaakcombinatie HTV 5 

di 18 Promotie 6 - Schaakcombinatie HTV 4 

do 20 13e ronde seniorencompetitie 

  Schaakcombinatie HTV 2 - Promotie 2 

do 27 Van Delden Oliebollentoernooi 

 

 

Kopieerservice bij KONTRAST 

als goed in meervoud moet 

KONTRAST 

Tanthofdreef 7 te Delft 

Tel.  (015) 2618823 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

NIEUW! 
 

DGT 2010 klok – ! 59,- 
The Fabulous Budapest Gambit – Moskalenko ! 22,50 

Gambiteer II (Shliemann and Albin Counter-Gambit)– Davies ! 22,45 
Chess Explained: the Queen’s Gambit Declined – Rizzitano ! 19,45 

 
Ook steeds nieuwe aanbiedingen en tweede handse boeken op onze 

site!! 
 

NIEUW CHESSBASE SOFTWARE: 
 

DVD Shredder 11 –  ! 48,50 
DVD Deep Shredder 11 - Mikhalshishin ! 98,- 

 

Schaakboekenverzendhuis De Beste Zet 

WGM Erika Sziva/ IM Johan van Mil 

A. van Ostadepad 5, 5684 AS Best 

Tel: 0499-460320 

Giro Nederland: 7230110 

Giro België: 000-1701760-89 

e-mail: info@debestezet.nl 
 

 

Bezoek ook onze website: http:// www.debestezet.nl 
 


