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Schaakcombinatie HTV 
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Van de voorzitter 
 

Zeer geachte clubleden, 
 

Vanaf deze plaats bedank ik iedereen die zich het afgelopen jaar voor de 
Schaakcombinatie HTV heeft ingezet. Onze vereniging van jong & oud wordt  
door veel mensen gestut. Speciaal wil ik noemen Eric Alvares, die de website  
verzorgt. Ook een bijzonder woord van dank aan Pim van der Meiden. Deze rijk 
gevulde uitgave van ‘Samengevat’ is de tweede onder zijn hoede. 
Graag nodig ik u uit voor het jaarlijkse oliebollentoernooi. Laten we een 
prachtig jaar vieren, waarin het eerste team kampioen van de HSB is geworden. 
Schaken, praten, eten & drinken vormen een prettige combinatie!  
Mede namens het bestuur, wens ik u allen een gezond 2008 toe.  
 

Armin Segger 
 
 

Van de redacteur 
 

Redigeren en geredigeerd worden 
 

Nou, dat viel bitter tegen. Nadat ik al meer dan dertig jaar artikelen en ook 
enkele boeken publiceerde en dus geredigeerd werd, wilde ik ook de keerzijde 
wel eens zien en bood me aan redacteur te worden van het clubblad. Ik had 
mezelf weer eens overschat. Als reddende engel heeft André Wagner het 
eindredacteurschap op zich genomen. Daardoor is het nog goed gekomen. De 
fouten moet u mij aanrekenen. Eén verslag van een externe wedstrijd heb ik 
gewoon zoekgemaakt. Knoeiwerk als gevolg van te weinig inzicht in de 
computer. De ergste spellingsfouten heb ik in mijn eigen redactionele stukje 
zorgvuldig gehandhaafd om te laten zien hoe het niet moet. Beschaamd heb ik 
op de club rondgelopen, maar echt aangesproken ben ik niet. Dat was heel 
aardig van iedereen. 
Dan had ik als ambitie dat alle externe wedstrijden van SHTV de 
onsterfelijkheid deelachtig worden doordat een verslag in het clubblad 
verschijnt. Die ambitie heb ik nog, maar het blijkt niet altijd te lukken. We 
blijven hopen. 
U hebt weer een nieuw blad in handen en ik doe een bewogen beroep op de 
verslaggevers. Het clubblad is boven alles een visitekaartje van onze club en in 
één opzicht ben ik heel trots. Het is een blad van ons allen en het aantal 
medewerkers is groot. Ik wil niemand tekort doen, maar wel vermelden dat ik 
moeite heb te kiezen wie als meest solide medewerkers een erepalm verdiend 
hebben: het echtpaar Gieben of de gebroeders Baak, twee duo’s die op een heel 
verschillende wijze het leven van een redacteur aangenaam maken. 
 

Pim van der Meiden 
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KORTE BERICHTEN 
 

VAN DELDEN OLIEBOLLENTOERNOOI 
Op de donderdag na kerst zal ons gezellige toernooitje wederom gehouden 
worden, vroeg op de avond voor de jeugd en daarna gaan de hekken open en 
worden de senioren (en sterkere jeugd) op elkaar losgelaten. 
Voor de senioren geldt geen afmeldingsverplichting. Wie aanwezig is om 20 uur 
wordt ingedeeld voor de eerste ronde. Wie later binnenkomt kan nog wel 
meedoen vanaf de tweede ronde. na aanvang van de tweede ronde is het niet 
meer mogelijk in te stappen. 
De oliebollen worden dit jaar gesponsord door: 
 

 
 

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. 
 
 

 
 

LAATSTE NIEUWS 
 

De wedstrijd Tal/DCG 1 - Schaakcombinatie HTV 1 op zaterdag 15 december is 
geëindigd in 2,5-5,5. 
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Interne competitie 
 
Twaalf ronden zijn er gespeeld en de kanshebbers voor het kampioenschap zien 
met genoegen dat de concurrentie het niet altijd even gemakkelijk heeft. Zo 
blijken meerdere spelers toch moeite te hebben met het jeugdtempo, wat voor 
verrassende uitslagen heeft gezorgd. Toch een reden om voor volgend seizoen 
nog eens de zaak tegen het licht te houden, want we kunnen ook weer niet 
verwachten dat 10-jarigen pas na middernacht hun bed in gaan. 
Deze keer zijn de gespeelde avonden ook in de tussenstand opgenomen. Het is 
nog te vroeg om er iets van te zeggen, maar voorlopig zijn de meesten nog op 
koers om aan de criteria te gaan voldoen. Enkelen staan op het punt uit de lijst te 
vallen, maar daarvan moet ook gezegd dat die (vrijwel) niet hebben gespeeld in 
de interne. De rest doet lekker fanatiek mee. 
 
 
 naam % prt w r v s av 
  1 William van Zanten 100,0 4 4 0 0 2 7 
  2 Harold Fikkert 100,0 1 1 0 0 1 4 
  3 Aleksander Henke 81,3 8 5 3 0 0 11 
  4 Sander Pauw 80,0 5 4 0 1 -1 9 
  5 Ton Bodaan 78,6 7 5 1 1 1 12 
  6 Evert Baak 75,0 6 4 1 1 1 11 
  7 Aron Vitner 75,0 2 1 1 0 0 2 
  8 Melchior Vesters 71,4 7 5 0 2 -1 13 
  9 Rik Pronk 70,0 10 6 2 2 0 16 
10 Hans Segers 68,8 8 5 1 2 0 8 
11 Ben Spierings 66,7 6 3 2 1 0 11 
12 Mike Hoogland 65,0 10 6 1 3 2 14 
13 Jan Verheijen 62,5 8 5 0 3 0 11 
14 Stijn Gieben 62,5 8 5 0 3 0 11 
15 Ruben Wiegerink 62,5 4 1 3 0 -2 9 
16 Ton Vissers 60,0 10 4 4 2 -2 16 
17 Karel Stolte 60,0 5 2 2 1 -1 10 
18 Armin Segger 58,3 6 3 1 2 0 8 
19 Franck Melssen 58,3 6 3 1 2 -1 8 
20 Jan van Delden 58,3 6 3 1 2 0 9 
21 Bas Kalma 57,1 7 4 0 3 -1 6 
22 Marten Kats 57,1 7 4 0 3 0 10 
23 Paul den Boer 57,1 7 3 2 2 1 12 
24 Henk Bouma 50,0 10 5 0 5 0 13 
25 Pim van der Meiden 50,0 9 4 1 4 -1 11 
26 Rutger Kramer 50,0 8 4 0 4 0 8 
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27 Joop van Wallinga 50,0 9 3 3 3 1 13 
28 Gert Jan Willighagen 50,0 8 3 2 3 0 13 
29 Frans Coers 50,0 7 3 1 3 1 10 
30 Piet Sikkes 50,0 6 3 0 3 -1 8 
31 Ard van der Zwart 50,0 6 3 0 3 1 6 
32 Niek Wisse 50,0 6 2 2 2 0 9 
33 Frans Hoynck van P. 50,0 0 0 0 0 0 5 
34 Paul Regeer 50,0 0 0 0 0 0 3 
35 Bastiaan Dessing 50,0 0 0 0 0 0 3 
36 Sharief Mahomedradja 50,0 0 0 0 0 0 2 
37 Pieter Struiksma 50,0 0 0 0 0 0 0 
38 Merley Mahomedradja 50,0 0 0 0 0 0 3 
39 Gerard Küpfer 50,0 0 0 0 0 0 0 
40 Karl Baak 45,0 10 3 3 4 0 14 
41 André Wagner 43,8 8 3 1 4 0 13 
42 Hugo van der Laan 42,9 7 3 0 4 -1 11 
43 Eric Alvares 42,9 7 3 0 4 1 11 
44 Hans Dwarshuis 40,0 10 3 2 5 0 10 
45 Kees van Gelder 38,9 9 3 1 5 -1 9 
46 Rob Dijkstra 37,5 8 3 0 5 0 8 
47 Theo Dekker 37,5 4 1 1 2 0 9 
48 Koos Roeleveld 36,4 11 3 2 6 1 11 
49 Claudia Fasil 33,3 9 3 0 6 2 9 
50 René Weerts 33,3 6 2 0 4 0 9 
51 Swen Hack 33,3 6 2 0 4 0 4 
53 Jan Bonsel 30,0 10 2 2 6 0 10 
53 Pascal de Leeuw 21,4 7 1 1 5 -1 10 
54 Monique Keuzenkamp 20,0 5 1 0 4 0 7 
55 Bert van Dijk 18,2 11 2 0 9 0 12 
56 Wim Vermeulen 16,7 6 1 0 5 0 8 
57 Theo Bovenlander 0,0 1 0 0 1 -1 7 
58 Peter van Noort 0,0 1 0 0 1 -1 2 
 
Achtereenvolgens vermeld: plaats, naam, percentage, aantal partijen, winst, 
remise, verlies, kleursaldo en aantal avonden 
 
 

André Wagner 
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SHTV toont zich de sterkste in stadsderby 
 
Op 3 november stond in de derde ronde van de KNSB competitie de stadsderby 
DD 2 – SHTV op het programma. Zo’n drie weken eerder had een geheime 
verkenningsoperatie plaatsgevonden. Op donderdag 11 oktober waren enkele 
eerste teamspelers vermomd als bekerteam het Nationaal Schaakgebouw 
binnengedrongen op zoek naar bruikbare informatie. Die missie slaagde 
wonderwel. Het team liet zich geruisloos met een schamel half bordpunt en een 
veelvoud aan huiswerk de deur weer uitwerken. Geen enkele DD-er had 
argwaan zo leek het.  
 
De oudste speler van DD, de 76-jarige Otto Rost van Tonningen, viel de eer ten 
beurt om middels een slag op de gong de wedstrijd officieel van start te laten 
gaan. Zelf mocht hij aan slag tegen de bijna 50 jaar jongere Paul. Ik geef de pen 
graag over aan Paul. 
 
Rost van Tonningen, Otto (2055) - Den Boer, Paul (1920) 
DD 2 – Schaakcombinatie HTV 1 
KNSB 3e klasse E Den Haag (4), 03.11.2007 
[Paul den Boer] 
 
1.Pc3 Pf6 2.Pf3 Pc6 3.e4 e5 4.d4 exd4 5.Pd5 Le7  
Belgrado Gambiet. De hoofdvariant gaat verder met 5... Pxe4 6.De2 f5 7.Pg5 d3 
8.cxd3 Pd4 9.Dh5+ g6 10.Dh4 c6 
6.Pxd4 0–0 7.Pb5 Pxd5 8.exd5 Te8  
Dreigt 9...Lb4++ dubbelschaak met mat. 
9.Le2 Pe5 10.d6 Lxd6 11.Pxd6 cxd6 12.Dxd6 Pg4  
De witte dame staat op het sterke veld d6, maar kan gemakkelijk weggejaagd 
worden met Te6. De zwarte dame kan uitvallen naar b6, f6 of h4 met druk op f2. 
Met deze paardzet val ik veld f2 aan en houdt de toren op de e-lijn wits koning 
in het midden 
13.Lf4 b6 14.c4?  
Beter 14.Kf1 Pf6 15.Ld3 met gelijke stelling 
14... La6 15.b3 Te6 16.Dd2 
Of 16.Dd5!? De8 17.Df3 en zwart staat duidelijk beter 
16... Df6 
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XIIIIIIIIY 

9r+-+-+k+0 

9zp-+p+pzpp0 

9lzp-+rwq-+0 

9+-+-+-+-0 

9-+P+-vLn+0 

9+P+-+-+-0 

9P+-wQLzPPzP0 

9tR-+-mK-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

17.0–0 Txe2! 18.Dxe2 Dxf4 19.g3 Df5  
Hier controleert de zwarte dame veel witte velden en houdt ze druk op wits f-
pion. 
20.Tfe1 h5  
Wit dreigde mat 
21.f3 Pf6  
Hier heeft het zwarte paard invloed op de centrumvelden e4 en d5, verdedigt het 
pion d7, pion h5 en veld e8, en kan het eventueel deelnemen aan een aanval via 
veld g4. 
22.Df2 Lb7 23.Te3 Te8 24.Tae1 Txe3  
Ik heb overwogen 24... Te6 met de dreiging 25.Lxf3, waarna 26.Txf3? faalt op 
26... Te1+ 
25.Txe3 Db1+ 26.Te1 Dd3 27.De3 Df5 28.Tf1 Kf8  
Om binnendringen van een wit stuk op e7 te voorkomen 
29.Df4  
Wit wil niet lijdzaam afwachten maar zoekt een sprankje hoop in het eindspel 
29... Dxf4 30.gxf4 
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-mk-+0 

9zpl+p+pzp-0 

9-zp-+-sn-+0 

9+-+-+-+p0 

9-+P+-zP-+0 

9+P+-+P+-0 

9P+-+-+-zP0 

9+-+-+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

30...d5 31.Kf2 dxc4 32.bxc4 Ke7 33.f5 La6 34.Tc1 Kd6  
Eenvoudiger volgens Fritz 10 is 34... Pd7 met het idee Kf6 
35.Ke3 Kc5 36.Tg1 Lxc4 37.a3 b5 38.Txg7 a5 39.Kf4 b4 40.axb4+ axb4 
41.Kg5 
Ook 41.Ke3 verliest uiteindelijk 
41... Pe8 42.f6  
Op 42.Tg8 volgt het aftrekschaak 42... f6+ en na 42.Th7 b3 43.Th8 Pd6 44.Tb8 
Lb5 promoveert de zwarte vrijpion. 
42... Pxg7 43.fxg7 f6+ 44.Kxh5 b3 45.Kg6 b2 46.f4 b1D+ 47.f5 Le6  
Mat in zeven zetten 
0–1 
 
Dat verliep redelijk soepel. Inmiddels waren links en rechts al wat klappen 
gevallen.  
 
William offerde in een theoretische variant van het Grunfeld-Indisch zijn a-pion. 
In ruil daarvoor kreeg hij het initiatief, met name de zwarte dame kon moeilijk 
een plek vinden om tot rust te komen. De ex-DD-er won het kleinood terug, 
waarna een ruwweg gelijkstaand dame+toren-eindspel ontstond. De conversie 
naar een toren-eindspel leverde een minimiem voordeeltje voor William op, 
maar niet lang daarna werd alsnog de vrede getekend.  
 
Ondergetekende maakte eenvoudig gebruik van een misser van Wim Vink in de 
opening. Die was belust op revanche na een nederlaag met de witte stukken in 
het ACT van 2005 maar dat uitzicht vervloog al in het vroege middenspel. 
 
Vink, Wim (2030) - Pauw, Sander (2109) 
DD 2 – Schaakcombinatie HTV 1 
KNSB 3e klasse E Den Haag (3.2), 03.11.2007 
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XIIIIIIIIY 

9r+l+r+k+0 

9+p+-+pzp-0 

9-snp+-wq-zp0 

9+-+psN-+-0 

9pvl-zP-+-+0 

9+PsN-+-zP-0 

9P+-wQPzPLzP0 

9tR-+-tR-mK-0 

xiiiiiiiiy 
Stelling na 15.Pf3-e5? 

 
15...Txe5! –+ 16.dxe5 Dxe5 17.Tac1 d4 18.e3 Lxc3 19.Txc3 dxc3 20.Dd8+ 
Kh7 21.Dxb6  

XIIIIIIIIY 

9r+l+-+-+0 

9+p+-+pzpk0 

9-wQp+-+-zp0 

9+-+-wq-+-0 

9p+-+-+-+0 

9+Pzp-zP-zP-0 

9P+-+-zPLzP0 

9+-+-tR-mK-0 

xiiiiiiiiy 
Zwart heeft aan de kleine combinatie een prettige pion op c3 overgehouden die 
niet veel later steun kreeg van zijn b-collega. Derhalve  
0 - 1 na 40 zetten. 
 
Ton Bodaan speelde op bord 7 een enerverende partij tegen Jacob Kort. Beide 
spelers waren na afloop overtuigd gedurende de partij aan het roer te hebben 
gestaan. Ton zal elders in dit clubblad een poging doen boven water te krijgen 
wie nu echt de kapitein op het schip was. 
 
Bij Mike valt het voornamelijk op wanneer hij niet komt. Als hij er wel is, 
scoort hij geruisloos zijn puntje. Ik meen me te herinneren dat Mike al spoedig 
een stuk voor kwam, nog een paar nauwkeurige zetten moest doen om de 
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beperkte dreigingen van zijn tegenstander te neutraliseren, en afsluitend zijn 
vrije a-pion het doodvonnis liet tekenen. 
 
Dan de partij van Maarten... Juist, laten we even stilstaan bij de partij van 
Maarten. Maarten. Bord 4. Zwart. Zat tussen Frans en Bastiaan. Maarten had 
zwart. Drinkt altijd thee. Was volgens mij keurig op tijd aanwezig. Om zijn 
partij gaat het hier dus. Was dat niet iets met een stuk meer, paar dreigingen van 
tegenstander neutraliseren en dan met zijn a-pion naar voren kachelen? Nee, dat 
was Mike. Of was dat toch Maarten? Maar als het Maarten was, hoe ging de 
partij van Mike dan? Maarten. Mike. Mike. Maarten. Werkelijk geen idee hoe 
die gasten aan hun punten komen. Het gaat blijkbaar zo gemakkelijk en 
vanzelfsprekend dat er bij uw teamleider niets van blijft hangen. Godzijdank 
doet Maarten de komende twee ronden niet mee. Dat maakt de reconstructie vast 
een stuk eenvoudiger.  
 
Frans werd er vrij regelmatig vanaf gezet door Jos de Waard. Kan gebeuren 
natuurlijk. Voor Frans is het bij dit soort wedstrijden altijd lastig om zich als 
bezoeker te laten gelden. Het was hem dit keer meer waard om na afloop nog 
gewoon zijn huis in te kunnen. 
 
Bastiaan speelde een typische Dessing partij. Ik waag me niet aan commentaar 
en laat graag de witspeler zelf spreken: 
 
Dessing, Bastiaan (2022) - Munninghoff, Alexander (1995) [B27] 
DD 2 – Schaakcombinatie  
KNSB 3e klasse E Den Haag (3), 03.11.2007 
[Bastiaan Dessing] 
 
1.e4 c5 2.Pf3 g6 3.c3 Lg7 4.d4 cxd4 5.cxd4 d6 6.h3 Ph6?!  
Normaal is bv. 6...Pf6 7.Pc3 0–0 8.Le2 Pc6 9.0–0  
7.Pc3 0–0  
7...f5? bv 8.Lb5+ Ld7 9.Pg5 Pc6 10.d5 Pd4 11.Lxd7+ Dxd7 12.Pe2 Pxe2 
13.Dxe2±  
8.Lc4 Kh8 9.0–0 e6 10.Lg5  
10.Lf4 f5 11.e5 d5 12.Lb3 (of 12.Le2 Pf7 13.b4 g5 14.Lc1 a6 15.a4²) 12...Pf7 
13.Dd2 Ld7 14.Tac1 Pc6²  
10...f6 11.Lf4 Pc6 
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XIIIIIIIIY 

9r+lwq-tr-mk0 

9zpp+-+-vlp0 

9-+nzppzppsn0 

9+-+-+-+-0 

9-+LzPPvL-+0 

9+-sN-+N+P0 

9PzP-+-zPP+0 

9tR-+Q+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

12.Lxe6!?  
Interessant, maar niet helemaal wat je wilt. Doel was om op deze manier de druk 
op d6 te verhogen of, eventueel, d5 te bezetten met het paard. Dit bleek echter 
ten koste te gaan van de wat inactievere zwarte stelling. Beter is 12.Pb5! Pf7 
(12...e5?! 13.dxe5 dxe5 14.Le3 De7 15.Dc1 Pg8 16.Lb3±) 13.d5 a6 (of 
13...Pce5 14.dxe6 Pxc4 15.exf7 Le6 16.b3 Pe5 17.Pxd6±) 14.Pbd4 Pxd4 
15.Pxd4 exd5 16.Lxd5±  
12...Lxe6 13.d5 

XIIIIIIIIY 

9r+-wq-tr-mk0 

9zpp+-+-vlp0 

9-+nzplzppsn0 

9+-+P+-+-0 

9-+-+PvL-+0 

9+-sN-+N+P0 

9PzP-+-zPP+0 

9tR-+Q+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

13...g5! 14.Lh2 g4 15.hxg4 Lxg4 16.dxc6 Tg8!? 
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XIIIIIIIIY 

9r+-wq-+rmk0 

9zpp+-+-vlp0 

9-+Pzp-zp-sn0 

9+-+-+-+-0 

9-+-+P+l+0 

9+-sN-+N+-0 

9PzP-+-zPPvL0 

9tR-+Q+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

16...bxc6 17.Dxd6 Db6 18.Tab1 Lxf3 19.gxf3÷  
17.c7?  
Doel was om een mooi paard op d5 te garanderen. 17.cxb7! Tb8 18.Dxd6 Dxd6 
19.Lxd6 Txb7 20.Tab1 Lxf3 21.gxf3 f5 22.Kh1 Pf7 23.Lg3 Pe5 24.Lxe5 Lxe5 
25.Pd5 en een betere stelling voor wit 
17...Dxc7 18.Dd3 f5  

XIIIIIIIIY 

9r+-+-+rmk0 

9zppwq-+-vlp0 

9-+-zp-+-sn0 

9+-+-+p+-0 

9-+-+P+l+0 

9+-sNQ+N+-0 

9PzP-+-zPPvL0 

9tR-+-+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

19.Pd5?! 
Te ongeduldig. 19.Lxd6! Tad8 20.e5 
19...Df7 20.Pg5 Dh5 21.De3  
21.Dd2  
21...Tae8?  
21...fxe4 22.Pe7³  
22.f3 
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XIIIIIIIIY 

9-+-+r+rmk0 

9zpp+-+-vlp0 

9-+-zp-+-sn0 

9+-+N+psNq0 

9-+-+P+l+0 

9+-+-wQP+-0 

9PzP-+-+PvL0 

9tR-+-+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

22...fxe4  
22...Lxf3!! 23.Txf3 Lxb2 24.Tb1 Pg4 25.Th3 Dxg5 26.Dxg5 Ld4+ 27.De3 Pxe3 
28.Pxe3 Txe4 23.fxg4 Dxg4  
23...Pxg4?! 24.Pf7+ Dxf7 25.Txf7 Pxe3 26.Pxe3 Lxb2 27.Td1± 
24.Tf2  

XIIIIIIIIY 

9-+-+r+rmk0 

9zpp+-+-vlp0 

9-+-zp-+-sn0 

9+-+N+-sN-0 

9-+-+p+q+0 

9+-+-wQ-+-0 

9PzP-+-tRPvL0 

9tR-+-+-mK-0 

xiiiiiiiiy 
 

24.Tf6!! 
24...Le5 25.Lxe5+ Txe5  
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XIIIIIIIIY 

9-+-+-+rmk0 

9zpp+-+-+p0 

9-+-zp-+-sn0 

9+-+Ntr-sN-0 

9-+-+p+q+0 

9+-+-wQ-+-0 

9PzP-+-tRP+0 

9tR-+-+-mK-0 

xiiiiiiiiy 
 

26.Ph3?  
De beslissende fout. 26.Pxe4! 
26...Pf5 27.Dc3 e3 28.Pxe3 Pxe3 29.Pf4 Dg7 30.Te1 Pg4 31.Tc2  

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+rmk0 

9zpp+-+-wqp0 

9-+-zp-+-+0 

9+-+-tr-+-0 

9-+-+-sNn+0 

9+-wQ-+-+-0 

9PzPR+-+P+0 

9+-+-tR-mK-0 

xiiiiiiiiy 
 

31...Txe1+ 32.Dxe1 Dd4+ 33.Tf2 Dxf2+ 34.Dxf2 Pxf2 35.Kxf2 Tc8 36.Ke3 
Tc2 0–1 
 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat we verdiend gewonnen hebben. Er had 
zelfs meer in gezeten. Dat geeft hoop. Ik kijk uit naar de volgende wedstrijd! 
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   DD 2 (2010) - Schaakcombinatie HTV (1997) 3½ - 4½ 
1. Remco de Waard (2068) - William van Zanten (2098) ½ - ½ 
2. Wim Vink (2035) - Sander Pauw (2109) 0 - 1 
3. Jos de Waard (2010) - Frans Hoynck van P. (1976) 1 - 0 
4. Jan Willem Koelmans (1973) - Maarten Stolte (2049) 0 - 1 
5. Alexander Munninghoff (1995) - Bastiaan Dessing (1998) 1 - 0 
6. Otto Rost v. Tonningen (2046) - Paul den Boer (1928) 0 - 1 
7. Jacob Kort (2062) - Ton Bodaan (1887) 1 - 0 
8. Foppe Montsma (1894) - Mike Hoogland (1934) 0 - 1 
 
 

 
 
 

De ene combinatie is de andere niet 
 
24 November 2007. Schaakcombinatie HTV – Kennemer Combinatie 3. De 
tweede thuiswedstrijd voor ons en een uitstekende mogelijkheid om het verblijf 
in de landelijke competitie in een vroeg stadium zo goed als zeker te stellen. 
SHTV moet het deze en de volgende ronde zonder William en Maarten stellen. 
Kennemer Combinatie had evenwel meer moeite een representatief team op de 
been te brengen. De eerste drie teams van Kennemer Combinatie kampten met 
maar liefst acht afmeldingen hetgeen voornamelijk zijn weerslag vond in de 
bezetting van het derde team. 
 
Het eerste punt werd al vroeg in de middag door Paul op het droge gebracht. De 
soep was vermoedelijk nog niet eens klaar. In een Siciliaanse Draak bleek zwart 
de theorie niet op orde te hebben. Een doodzonde in deze variant. Met twee 
thematische pionoffers werd het zevenkoppig monster uit zijn schuilplaats 
gelokt. Niet veel later vloeide het bloed rijkelijk over het bord.  
 
Den Boer, Paul (1920) - Van Kesteren, Yashin (1715) 
KNSB 3e klasse E Den Haag (4), 24.11.2007 
[Fritz 11] 
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1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Ld7 8.Dd2 
Pc6 9.g4 0–0 10.0–0–0 Tc8 11.h4 h5 12.Le2  
12.Pxc6 Lxc6 13.Lh6 Kh7 14.Lxg7 Kxg7 15.gxh5 Pxh5 16.Lh3 Ld7 17.Lg4 
Th8 18.Dd4+ f6 19.Lxd7 Dxd7 20.e5 fxe5 21.Dxe5+ Pf6 22.Dd4 Df5 23.Thg1 
Dc5 24.Dd3 Th6 25.Tg2 Dc4 26.De3 e6 Paksa,R (2340)-Jakus,K 
(2160)/Hungary 1995/EXT 1999/1–0 (31) 
12...hxg4  
12...Pe5 13.Tdg1 Pc4 14.Lxc4 Txc4 15.Pde2 b5 16.Lh6 b4 17.Lxg7 Kxg7 
18.Pd5 Pxd5 19.exd5 Da5 20.Kb1 Tfc8 21.gxh5 Lf5 22.hxg6 Txc2 23.gxf7+ 
Kxf7 24.Tg7+ Kxg7 25.Dg5+ Lg6 26.Dxe7+ Kh6 27.Dg5+ Kucypera,M (2069)-
Kulicka,A/Bartkowa 2002/EXT 2005/½–½ 
13.h5N  
13.Pxc6 Txc6 14.Lh6 Tc5 15.h5 g3 16.hxg6 fxg6 17.Tdg1 Th5 18.Lc4+ Kh7 
19.Lg5 Txh1 20.Txh1+ Ph5 21.Pd5 Txf3 22.Dg2 Lg4 23.Th4 Dc8 24.Pe3 Txe3 
25.Lxe3 Lf6 26.Txg4 Dxg4 27.Le2 Dh4 Belov,V-Timofeev,A/Kazan 1997/EXT 
2000/0–1 (35)  
13...gxh5  
13...Pxh5 14.Tdg1 Pxd4 15.Lxd4³  
14.Pf5  
[¹14.fxg4!? is de beste optie die wit heeft: 14...Pxd4 15.Lxd4±  
14...Lxf5µ 15.exf5 

XIIIIIIIIY 

9-+rwq-trk+0 

9zpp+-zppvl-0 

9-+nzp-sn-+0 

9+-+-+P+p0 

9-+-+-+p+0 

9+-sN-vLP+-0 

9PzPPwQL+-+0 

9+-mKR+-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

15...e6?? 
Met dit soort zetten worden geen oorlogen gewonnen. Een laatste poging er nog 
iets van te maken had moeten beginnen met 15...Da5  
16.Lh6± 
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XIIIIIIIIY 

9-+rwq-trk+0 

9zpp+-+pvl-0 

9-+nzppsn-vL0 

9+-+-+P+p0 

9-+-+-+p+0 

9+-sN-+P+-0 

9PzPPwQL+-+0 

9+-mKR+-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

16...Ph7?? 
Zwart bezwijkt onder de druk. Fritz geeft als alternatief16...Pd4 17.Lxg7 Pxe2+ 
18.Pxe2 Txc2+ (18...Kxg7 laat de volgende matcombinatie toe 19.Dg5+ Kh8 
20.Txh5+ Pxh5 21.Dxh5+ Kg7 22.Dxg4+ Kf6 23.Dh4+ Ke5 24.Dd4+ Kxf5 
25.Df4+ Kg6 26.Tg1+ Kh5 27.Dg4+ Kh6 28.Th1+ Dh4 29.Txh4#) 19.Kxc2 
Pe8+-  
17.Txh5  
¹17.Lxg7 is zelfs nog beter 17...Dg5 18.Lxf8 Dxd2+ 19.Txd2 Pxf8 20.Txh5 exf5 
21.fxg4 fxg4 22.Lxg4 Te8+- 
17...Df6  

XIIIIIIIIY 

9-+r+-trk+0 

9zpp+-+pvln0 

9-+nzppwq-vL0 

9+-+-+P+R0 

9-+-+-+p+0 

9+-sN-+P+-0 

9PzPPwQL+-+0 

9+-mKR+-+-0 

xiiiiiiiiy 
 

17...Lxc3 18.bxc3 Df6+-  
18.Tdh1 Lxh6  
Ook 18...Dd4 helpt natuurlijk niet: 19.Lxg7 Dxd2+ 20.Kxd2 Kxg7 21.Txh7+ 
Kf6 22.fxg4 d5+- 
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19.Txh6 Dxf5 20.Ld3 De5 21.Lxh7+  
21.Txh7 Tfe8 22.Dh6 De3+ 23.Dxe3 f6 24.Th8+ Kf7 25.T1h7# 
21...Kg7+- 22.Ld3  
22.T6h5 geeft Fritz aan als mogelijk een snellere weg naar het punt: 22...Kf6 
23.Pe4+ Ke7 24.Txe5 Tcd8+- Maar echt veel maakt het natuurlijk allemaal niet 
meer uit. 
22...Pd4 23.T1h5 Pxf3 24.Th7+ Kf6 25.Dh6+ 1–0 
 
 
Ton speelde een snelle remise. Een partij waarin de balans zo op het eerste 
gezicht nooit echt verstoord werd. 
 
De 70-jarige nestor van KC 3, Rob de Haan, sprak bij een 2,5-0,5 tussenstand al 
zijn zorgen uit over het wedstrijdverloop. “We worden afgeslacht” fluisterde hij 
zijn teamleider net iets te luid in. Vermoedelijk was deze analyse enigszins 
negatief beïnvloed door zijn eigen ruïne. Tegenstander Rik had met wit in de 
vorm van een pion op e5 een plijtzwam tussen het zwarte hout aangebracht. De 
zwarte koning bivakkeerde de hele partij in de nabijheid van zijn startveld 
waardoor de torens zich de aanwezigheid van een collega aan de andere zijde 
van het bord nooit hebben opgemerkt. Rik wist wel raad maar deze 
discoördinatie en drong via de enige open lijn vernietigend de zwarte stelling 
binnen. 
 
Onze clubkampioen Melchior maakte eindelijk zijn opwachting op het eerste 
bord van het eerste. Tegen Frans Arp speelde hij een gecompliceerde partij met 
kansen over en weer. Helaas ontbrak me de tijd om de zetten zelf van 
verhelderend commentaar te voorzien. Computers zijn gelukkig nooit te beroerd 
om zo’n partij met wat variantjes op te vrolijken. 
 
Arp, Frans (1988) - Vesters, Melchior (1976) 
Schaakcombinatie HTV 1 – Kennemer Combinatie 3 
KNSB 3e klasse E Den Haag (4), 24.11.2007 
[Fritz 11] 
 

1.e4 Pc6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Lb5 e6 5.Pf3 a6 6.Lxc6+ bxc6 7.0–0 Db8N  
7...Le7 8.Lf4 g5 9.Le3 Tb8 10.b3 h5 11.De2 h4 12.Dxa6 h3 13.Dxc6+ Kf8 
14.g3 g4 15.Pe1 Lb4 16.Pd3 Tb6 17.Da4 Le7 18.Pd2 Db8 19.Pc5 Lxc5 20.dxc5 
Tb4 21.Dd7 Lxc2 22.c6 Markov,J-Castro Rojas,O (2380)/Haifa 1976/EXT 
2000/½–½ (47) 
8.b3 c5 9.La3 cxd4 10.Lxf8 Kxf8 11.Pxd4  Lg6 12.c4 Pe7 13.cxd5 exd5 
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XIIIIIIIIY 

9rwq-+-mk-tr0 

9+-zp-snpzpp0 

9p+-+-+l+0 

9+-+pzP-+-0 

9-+-sN-+-+0 

9+P+-+-+-0 

9P+-+-zPPzP0 

9tRN+Q+RmK-0 

xiiiiiiiiy 
 

14.f4 Da7 15.Kh1 c5 16.Pf3 Td8 17.Pa3 Pf5 18.Pc2  
XIIIIIIIIY 

9-+-tr-mk-tr0 

9wq-+-+pzpp0 

9p+-+-+l+0 

9+-zppzPn+-0 

9-+-+-zP-+0 

9+P+-+N+-0 

9P+N+-+PzP0 

9tR-+Q+R+K0 

xiiiiiiiiy 
 

18.Dd2!? met het idee 19.Da5 is het overwegen waard. 
18...h5= 19.De1 h4 20.Pe3 De7 21.Pxf5 Lxf5 22.Da5 Th6 
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XIIIIIIIIY 

9-+-tr-mk-+0 

9+-+-wqpzp-0 

9p+-+-+-tr0 

9wQ-zppzPl+-0 

9-+-+-zP-zp0 

9+P+-+N+-0 

9P+-+-+PzP0 

9tR-+-+R+K0 

xiiiiiiiiy 
 

Zwart wil graag verder met h3 [22...h3 23.g3³ (‹23.Dxa6 hxg2+ 24.Kxg2 Th6µ)] 
23.Tac1  
Met de dreiging: Rc1xc5 [23.Tfc1 Tc8 24.b4 c4 (24...cxb4? 25.Pd4 g6 26.Txc8+ 
(‹26.Dxa6 Txc1+ 27.Txc1 Kg7+-; 26.Pxf5?! Txc1+ 27.Txc1 gxf5±) 26...Lxc8 
27.Tc1+-) 25.Dxd5 Le6=  
23...Tc8  
23...h3 24.Tfd1 (‹24.Dxc5 hxg2+ 25.Kxg2 Lh3+ 26.Kg1 Tg6+ 27.Pg5 Lxf1 
28.Kxf1 Th6µ) 24...hxg2+ 25.Kxg2=  
24.Pg5 d4 25.Tfe1  
25.h3!?  
25...h3 

XIIIIIIIIY 

9-+r+-mk-+0 

9+-+-wqpzp-0 

9p+-+-+-tr0 

9wQ-zp-zPlsN-0 

9-+-zp-zP-+0 

9+P+-+-+p0 

9P+-+-+PzP0 

9+-tR-tR-+K0 

xiiiiiiiiy 
 

26.gxh3  
26.Pxh3?? Lxh3 27.Dd2 Db7–+ 
26...Db7+ 27.Kg1 f6 
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XIIIIIIIIY 

9-+r+-mk-+0 

9+q+-+-zp-0 

9p+-+-zp-tr0 

9wQ-zp-zPlsN-0 

9-+-zp-zP-+0 

9+P+-+-+P0 

9P+-+-+-zP0 

9+-tR-tR-mK-0 

xiiiiiiiiy 
 

27...Thc6!?³  
28.exf6² gxf6 29.Txc5 Lxh3 30.Txc8+ Dxc8 31.Pxh3 Txh3 

XIIIIIIIIY 

9-+q+-mk-+0 

9+-+-+-+-0 

9p+-+-zp-+0 

9wQ-+-+-+-0 

9-+-zp-zP-+0 

9+P+-+-+r0 

9P+-+-+-zP0 

9+-+-tR-mK-0 

xiiiiiiiiy 
 

32.Db4+ Kg8 33.Dc4+ Dxc4 34.bxc4 Tc3 35.Te6 a5 36.Txf6 Txc4 37.Td6 a4 
38.a3 Kf7 39.h4 Ke7 40.Td5 Ke6 ½–½ 
 
 
Mike was wederom met een vol punt uit de strijd gekomen. Hoe? U vraagt hoe? 
Ik heb werkelijk geen idee. Ik was erbij, ik keek ernaar en kon me er later niets 
meer van herinneren. Ik zal hem de volgende ronde eens vragen om zijn partij 
op te sturen. Want er gaat op deze manier ongetwijfeld een heleboel 
instructiemateriaal verloren. 
 
 



 24 

Uw verslaggever vergaloppeerde zich op de beruchte veertigste zet. Ik dacht met 
een handig schaakje mijn koning van iets meer frisse lucht te kunnen voorzien. 
Dit werd echter beantwoord met een nog veel handiger tegenschaakje waarmee 
de partij direct afgelopen was. 
 
Pauw, Sander (2109) - Snijders, Gerard (1936) 
Schaakcombinatie HTV 1 – Kennemer Combinatie 3 
KNSB 3e klasse E Den Haag (4.2), 24.11.2007 

XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 

9+-+-+p+p0 

9L+-+-+-+0 

9+-+-mkl+-0 

9-zP-+-+-+0 

9tr-+-+-+-0 

9-+-+-tRKzP0 

9+-+-+-+-0 

xiiiiiiiiy 

Stelling na 39...Txa3 

 
40.Te2+?? 
Na 40.Lf1 (het enige alternatief) was remise de meest waarschijnlijke uitslag 
40...Le4+  –+ 
en na nog een paar zetten 0-1 
 
 
Man van de dag was Frans. Met een oogstrelend passief dame-offer kreeg hij de 
handen van iedereen op elkaar. De kunstenaar zelf heeft de partij uitgebreid van 
commentaar voorzien op onze website. Maar een kunstwerk als dit verdient 
natuurlijk ook op het papier vereeuwigd te worden.  
 
Roosink, Tim (1877) - Hoynck van Papendrecht, Frans (1976) 
Schaakcombinatie HTV 1 – Kennemer Combinatie 3 
KNSB 3e klasse E Den Haag (4), 16.12.2007 
[Fritz 11] 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Pc6 4.Pxe5 Pxe5 5.d4 Pc6 6.d5 Pe5 7.f4 Pg6 8.e5  
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XIIIIIIIIY 

9r+lwqkvl-tr0 

9zppzpp+pzpp0 

9-+-+-snn+0 

9+-+PzP-+-0 

9-+-+-zP-+0 

9+-sN-+-+-0 

9PzPP+-+PzP0 

9tR-vLQmKL+R0 

xiiiiiiiiy 
 

8...Lc5N  
Zoals iedere kwajongen, heeft ook Tim weleens eerder met vuur gespeeld: 
8...Pe4 9.Pxe4 Lb4+ 10.c3 La5 11.d6 cxd6 12.Pxd6+ Kf8 13.Dd5 De7 14.Dxa5 
b6 15.Dd5 Tb8 16.Pxf7 Tg8 17.Pg5 Lb7 18.Pxh7+ Ke8 19.Dxg8+ Pf8 20.Le2 
Lxg2 21.Lh5+ Kd8 22.Pxf8 Kc7 23.Dc4+ Roosink,T-Bergkamp,M/Haarlem 
2004/CBM 101 ext/1–0 (31) 
9.exf6 0–0 10.fxg7 Te8+ 11.Le2 d6 12.Dd3  

XIIIIIIIIY 

9r+lwqr+k+0 

9zppzp-+pzPp0 

9-+-zp-+n+0 

9+-vlP+-+-0 

9-+-+-zP-+0 

9+-sNQ+-+-0 

9PzPP+L+PzP0 

9tR-vL-mK-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

12...Ph4 13.Kf1 Lf5 14.Dg3 Lxc2 15.Ld3?  
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XIIIIIIIIY 

9r+-wqr+k+0 

9zppzp-+pzPp0 

9-+-zp-+-+0 

9+-vlP+-+-0 

9-+-+-zP-sn0 

9+-sNL+-wQ-0 

9PzPl+-+PzP0 

9tR-vL-+K+R0 

xiiiiiiiiy 
 

15...Pf5! –+ 16.Lxf5 Lxf5 17.Ld2  
En hier komt het.... 

XIIIIIIIIY 

9r+-wqr+k+0 

9zppzp-+pzPp0 

9-+-zp-+-+0 

9+-vlP+l+-0 

9-+-+-zP-+0 

9+-sN-+-wQ-0 

9PzP-vL-+PzP0 

9tR-+-+K+R0 

xiiiiiiiiy 
 

17...Dh4!! 18.Dxh4 Ld3+ 19.Pe2 Txe2 20.Dh3 Txd2+  
20...Tae8 21.Dxd3 Tf2+ 22.Kg1 Txf4+ 23.Le3 Txe3 24.Dxh7+ Kxh7 25.g8D+ 
Kxg8 26.h3 Txh3# 21.Ke1–+  
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XIIIIIIIIY 

9r+-+-+k+0 

9zppzp-+pzPp0 

9-+-zp-+-+0 

9+-vlP+-+-0 

9-+-+-zP-+0 

9+-+l+-+Q0 

9PzP-tr-+PzP0 

9tR-+-mK-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

Het is over en sluiten.  
21...Lb4 22.Dd7 Te2+ 23.Kd1 Tae8  

XIIIIIIIIY 

9-+-+r+k+0 

9zppzpQ+pzPp0 

9-+-zp-+-+0 

9+-+P+-+-0 

9-vl-+-zP-+0 

9+-+l+-+-0 

9PzP-+r+PzP0 

9tR-+K+-+R0 

xiiiiiiiiy 
 

24.Dxe8+ Txe8 25.a3 Lc5 26.Kd2 Lc4 27.b4 Lf2 28.g3 Te2+ 29.Kd1 Te4 
30.Tc1 Lxd5 31.Tf1 Lb6 0–1 
 
Als laatste was Bastiaan bezig. De afgelopen jaren heeft hij her en der al laten 
zien op schaakgebied volwassen te zijn worden, met name in Groningen en 
Leiden is hij in zijn element. In de externe bleef hij tot nu toe evenwel steeds 
aan de verkeerde van de score. Dit keer werd met hard werken een inferieur 
eindspel na bijna zes uur alsnog beloond met een welverdiend halfje. Daarmee 
kwam de eindstand op 5,5-2,5, hebben we zes matchpunten vergaard en 
presteert het eerste boven verwachting. 
 
 



 28 

   Schaakcombinatie HTV (1961) - Kennemer Combinatie 3 (1838) 5½ - 2½ 
1. Melchior Vesters (1934) - Frans Arp (2020) ½ - ½ 
2. Sander Pauw (2109) - Gerard Snijders (1936) 0 - 1 
3. Frans Hoynck van P. (1976) - Tim Roosink (1858) 1 - 0 
4. Rik Pronk (1923) - Rob de Haan (1793) 1 - 0 
5. Bastiaan Dessing (1998) - Max Kerkvliet (1884) ½ - ½ 
6. Mike Hoogland (1934) - Michiel Lowie (1759) 1 - 0 
7. Ton Bodaan (1887) - Fer Mesman (1729) ½ - ½ 
8. Paul den Boer (1928) - Yashin van Kesteren (1725) 1 - 0 
 
 

Sander Pauw 
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Tweede team laat weer een goede kans liggen 
 
Maandag 5 november mocht ons tweede team op bezoek bij de Westlandse 
Schaak Combinatie. 
Beide teams hadden de eerste ronde verloren ondanks uitzicht op een goed 
resultaat.  
Uiterlijk leek iedereen ontspannen, maar opvallend snel waren er drie spelers die 
vroegen of een aanbod voor remise gedaan mocht worden. Was het nerveusheid 
of een tactische zet bedoeld om de druk bij de tegenstander te leggen? Nu mag 
de teamleider zich niet met de partij bemoeien dus hield ik me bij de feiten, 
zijnde een brilstand en twee partijen met een uiterst scherp begin. 
 
Allereerst was daar was er Rik (met wit) die een stuk aangeboden kreeg: 1.e4 e5  
2.Pf3 Pc6  3.Lb5 a6  4.Lxc6 dxc6  5.0–0 Lg4  6.h3 h5  7.d3 Df6  8.Pbd2 Lc5  
9.Te1 Pe7  10.c3 Pg6 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+k+-tr( 

7+pzp-+pzp-' 
6p+p+-wqn+& 

5+-vl-zp-+p% 
4-+-+P+l+$ 

3+-zPP+N+P# 

2PzP-sN-zPP+" 
1tR-vLQtR-mK-! 

xabcdefghy 

 
Dan was er, spelend met zwart, Gert-Jan die inviel voor Olav. En ook hij mocht 
een loper slaan. 
1.e4 e6  2.d4 d5  3.Pd2 Pf6  4.e5 Pfd7  5.Ld3 c5  6.c3 Pc6  7.Pe2 cxd4  8.cxd4 f6  
9.Pf4 !? 
Een populaire zet die zwart dwingt tot een kwaliteitsoffer. 
9….Pxd4  10.Dh5+ Ke7  11.Pg6+ hxg6  12.exf6+ Pxf6  13.Dxh8 Kf7  14.0–0 e5  
15.b3 e4 
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XABCDEFGHY 
8r+lwq-vl-wQ( 

7zpp+-+kzp-' 
6-+-+-snpsn& 

5+-+p+-+-% 
4-+-+p+-+$ 

3+P+L+-+-# 

2PvL-sN-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 

xabcdefghy 
 

16.Lb2 Pf5  17.Tfe1 Ph6 
 
Spelend op het eerste bord bood Melchior reeds na 7 zetten (met toestemming 
dus) remise aan. 
Gelukkig werd het aanbod geweigerd, want vervolgens werd de tegenstander 
strategisch overvleugeld en van het bord gezet.  
Ton pakte het slim aan, tegen de waarschijnlijk gevaarlijkste aanvalsspeler, door 
snel aan te sturen op een eindspel. Remise werd aangeboden. De tegenstander 
probeerde het nog een paar zetten, maar het evenwicht bleef in stand. 
Tenslotte was er Paul. Ook hij mocht remise aanbieden, maar besloot toch er 
mee te wachten. Het werd een lange partij die in de slotfase verloren ging. 
Nadat de loper bij Rik een aantal zetten had ingestaan, zag Rik zijn kans schoon 
sloeg ‘m eraf. Hij wist de dreigingen over de open h-lijn te pareren maar kwam 
niet verder dan zetherhaling. 
 
Ondertussen was Evert met wit goed bezig. In een stelling waar beide spelers 
een geïsoleerde e-pion hadden, was de vraag wie daar het meest last van had. 
Eerst leek het wit, maar langzaam werd duidelijk dat wit om de pion heen, over 
de witte velden aan een aanval op de zwarte monarch werkte. 
Enige schoonheidsfoutje was dat mat in vier werd gemist, maar de partij duurde 
daar niet langer door. 
Wie heeft meegeteld weet dat de tussenstand 3-3 is. En de laatste twee borden 
staan niet slecht. 
In tegendeel, Gert-Jan zijn goede vorm bevestigend heeft zich zonder 
theoretische kennis van de gespeelde variant vanaf de negende zet naar een 
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winststelling gespeeld. Met ongelijk materiaal (dame voor stukken) is het verre 
van gemakkelijk. En dan door een enkele paardzet te missen worden alle 
inspanningen te niet gedaan. De dame van Gert-Jan moet het tegen de 
numerieke meerderheid van witte stukken afleggen. 
Nu had het nog 4-4 kunnen worden, maar met ieder nog twee minuten op de 
klok ontaard de partij in een foutenfestival waarbij ik in plaats van een loper te 
winnen een toren weggeef. 
 
 WSC 2 1927  Schaakcombinatie HTV 2 1822 5 - 3 
1. Michiel van Woerden 1963 -  Melchior Vesters 1934 0 - 1 
2. Thierry Bieger 1817 -  Theo Bovenlander 1881 1 - 0 
3. Marco Kuyvenhoven 2026 -  Rik Pronk 1923 ½ - ½ 
4. Ton Dulk 1950 -  Paul Regeer 1815 1 - 0 
5. Frans Vreugdenhil 1948 -  Ton Vissers 1759 ½ - ½ 
6. Rob van Lom 1899 -  Gert-Jan Willighagen 1734 1 - 0 
7. Frans Pieter v.d. Bos 1934 -  Evert Baak 1787 0 - 1 
8. Leo Duijvesteijn 1879 -  Karl Baak 1739 1 - 0 
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Verslag DD 3 - Schaakcombinatie HTV 2 (20 nov. 2007) 
 
Voor de meesten een uitwedstrijd. Zo niet voor Paul die hiervoor niet eens de 
deur uithoeft. Doch als de eerste zetten zijn gespeeld dringt het tot ons door dat 
Paul nog ligt te snurken. Met hulp van buurman Frans wordt hij opgetrommeld 
en verschijnt even later uitgeslapen aan het bord. 
 
Bij het eerste taxatie van onze kansen ben ik erg pessimistisch en vrees een 6-2 
nederlaag (of erger). De vraag leek te zijn, laten we mensen op winst spelen, als 
je weet dat de 4 punten er niet in zitten. Voorlopig maar even afwachten. Feit is 
dat bord 2 (Rik) gekraakt staat en van de rest valt weinig vrolijks te melden,  
hoewel er verder niemand straal verloren staat. 
 
De eerste die klaar is Olav, hij had een gat op d6 en zijn tegenstander een sterk 
Paard op d5 of is het toch een "funny horse". Olav start een counter, creëert 
(mat)dreigingen en de tegenstander grijpt in verloren stelling mis. Het mat in 
twee had Olav waarschijnlijk al lang gezien; 0-1. Olav wordt gefeliciteerd en 
gebombardeerd tot teamleider nummer drie.  
 
Rik komt vragen of hij remise mag aanbieden. Gezien de stelling die ik twee 
alinea's terug nog had gezien is het antwoord: uiteraard. Als ik de stelling ga 
bekijken dan blijkt zijn tegenstander zich vergaloppeert te hebben. De 
binnengevallen dame raakt ingesloten. Zetherhaling is een optie, even zoekt Rik 
nog naar meer, om vervolgens toch voor het halfje te gaan; ½ - 1½ . 
 
Melchior speelt zeer sterk en heeft een kwaliteit gewonnen. De opponent 
genereert nog wel wat tegenspel, maar dit word ingenieus door Melchior 
weerlegd. Vervolgens combineert hij er nog een kleine kwaliteit bij en is zijn 
tegenstander aan het opknopen, die houdt daar niet van en staakt de strijd; ½ - 
2½ . 
 
Het gaat veel beter dan verwacht, nog vijf borden te gaan. Ton vraagt of hij 
remise mag aannemen. Liever niet, hij staat het beste van de 5 resterende 
borden; Paul staat waarschijnlijk verloren en de andere drie (Theo, Karl en 
ikzelf) staan onduidelijk. Theo heeft tegen Lothar wel een plusje maar zit krap in 
zijn tijd. Mijn stelling is van een klein voordeeltje verzand in misschien wel 
nadeel. 
 
Als ik even later naar Ton zijn stelling kijk, zie ik dat hij gewonnen staat en 
besluit zelf remise aan te bieden, want een matchpunt zou al welkom zijn. 
Overigens is Ton zijn stelling wel gewonnen maar zeker niet makkelijk; een 
dame eindspel met een pion meer en een positioneel voordeeltje.  Mijn aanbod 
wordt aangenomen; 1-3. 
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Met nog 1 minuut en 45 seconden biedt Theo remise aan. Zijn tegenstander 
weigert gezien de stand en Theo is gedwongen om iets te forceren. Dat lukt, 
even later blijkt hij gewonnen te staan, maar heeft met een "vol" bord nog 1 
minuut en 17 seconden op de klok. Olav heeft de notatie dan al overgenomen, 
maar Theo blijft zelf ook noteren. Zijn tegenstander heeft ongeveer nog een 
minuut of twintig. Niet veel later zie ik de klok van Theo nog op 44 seconden 
staan, hier wordt zijn notatieblaadje voor de zekerheid maar afgepakt. 
 
Inmiddels nadert Karl de laatste 5 minuten en staat Paul alleszins redelijk en kan 
remise aanbieden. 
 
Dan komt het moment dat de partij Theo - Lothar is afgelopen. Ik bespeur geen 
reactie die duidt op een anticlimax als gevolg van een gevallen vlag. Er is te veel 
commotie. Even kijk ik op en prompt vergeet ik een zet te noteren (van Karl). Er 
wordt geroepen: 1 seconde ongelofelijk! Theo heeft mat gegeven met nog één 
seconde op de klok. Het summum van tijdsmanagement of......... In ieder geval 
1-4. 
 
Ton en Paul bieden gelijk remise aan en beiden worden geaccepteerd 2-5. 
Alleen Karl is dan nog bezig. Beide spelers hebben 3 minuten op klok, als er 
meer tijd zou zijn dan zou ik denken dat Karl verloren staat. Nu geeft hij Toren 
aan zijn nog net wakkere tegenstander cadeau en dat werkt ook niet; 3-5. 
 
Een nuttige overwinning, als we ons willen handhaven. De stemming zat er 
gelijk goed in zodat we zo ongeveer het gebouw moeten worden uitgezet. 
 
 DD 3   SHTV 2  3 - 5 
1. Lothar v/d Sluijs 1803 -  Theo Bovenlander 1881 0 - 1 
2. Pieter Smeele 2024 -  Rik Pronk 1923 ½ - ½ 
3. Alexander Munninghoff 1995 -  Melchior Vesters 1934 0 - 1 
4. André Lopies 1853 -  Paul Regeer 1815 ½ - ½ 
5. Jaap van Eesteren 1886 -  Ton Vissers A 1759 ½ - ½ 
6. Wim Reimer 1865 -  Olav va n Leeuwen 1783 0 - 1 
7. Reinhard Henn 1864 -  Evert Baak 1787 ½ - ½ 
8. Piet Mulder 1905 -  Karl Baak 1739 1 - 0 
 
 

Evert Baak 
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Wisselvallig SHTV 3 
 
Vol enthousiasme werd er vrijdag 30 november door het derde team afgereisd 
naar Pijnacker waar de strijd met Scheve Toren 2 op het programma stond. Na 
de winst op DD 5 en Rijswijk 2 was er goede hoop op een derde overwinning. 
Scheve Toren 2 had reeds twee keer verloren en was op papier iets zwakker.  
De avond begon met twee dames die een toren weggaven. Oud Vogelwijker 
Marijke Meijering deed André Wagner er eentje cadeau, die deze terugofferde 
om in een gewonnen toreneindspel te komen. Aan onze kant gaf Merel 
Schoonman een toren weg in een voordelige stelling.  
Dit was de inleiding op meer rampspoed. Gert Jan Willighagen was aanvallend 
ingesteld en stond twee stukken voor, maar liet zich flessen door een smerige 
matwending. Hugo v/d Laan gaf een kwaliteit op zoek naar de winst, maar 
verrekende zich. Aleksander Henke speelde tegen Henry Eising, de andere oud 
Vogelwijker. Aleksander had eerder op de avond met een pion minder remise 
afgeslagen en deed dit later in een betere stelling nogmaals, maar gaf pardoes 
een toren weg. Karel Stolte raakte ook ergens het spoor bijster en verloor 
materiaal. Ben Spierings had een wat mindere stelling omgebogen naar een 
gewonnen eindspel, maar hielp die in tijdnood om zeep en kwam tot een 
puntendeling. Tot slot Theo Hartman, die in was gevallen voor Armin Segger en 
al een tijd niet meer geschaakt had, boekte een solide remise zonder fratsen, 
waarmee de eindstand op 6-2 kwam voor de thuisploeg.  
 
 Scheve Toren 2 (1744) - SHTV 3 (1782)   6  -  2 
1 H.A. Eising (1854) - Aleksander Henke (1993)   1  -  0 
2. C.J.G. Ruigt (1815) - Theo Hartman (1888) 0,5 - 0,5 
3. J. Angenent (1770) - Merel Schoonman (1740)   1  -  0 
4. M.C.C. Meijering (1747) - André Wagner (1744)   0  -  1 
5. W. Bergers (1627) - Ben Spierings (1747) 0,5 - 0,5 
6. R. Reiding (1622) - Gert Jan Willighagen (1734)   1  -  0 
7. C. Kerkhof (1735) - Karel Stolte (1706)   1  -  0 
8. R. Klijnsma (1779) - Hugo v/d Laan (1702)   1  -  0 
 
Op donderdag 13 december traden we, eindelijk in de basisopstelling, 
gemotiveerd aan tegen het derde team van Botwinnik. De bittere smaak van die 
pijnlijke nederlaag moest weggespoeld worden. 
 
André  heeft een snelle speelstijl en is meestal als eerste klaar. Dit keer moest er 
helaas een nul genoteerd worden. Ik had nog gezien dat er een pion verloren was 
gegaan, maar heb het einde van de partij niet meer gezien (0-1). Hugo speelde 
een gelijkopgaande partij die in remise is geëindigd (0,5-1,5). 
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Gert Jan was weer erg aanvallend bezig geweest en had een kwaliteit en een 
pion gewonnen en leek rechtstreeks op de overwinning af te stevenen. Zijn 
tegenstander bood remise aan, maar dat werd dan ook ondanks de tijdnood 
geweigerd. Door een ongelukkig schaakje kwam onze man nog in 
moeilijkheden, maar herstelde zich en deelde het punt (1-2). 
Aleksander boekte een regelmatige overwinning. Er werd eerst een pion 
gesnoept en toen nog eentje en later offerde de tegenstander materiaal wat echter 
niet kon voorkomen dat Aleksander de overwinning behaalde (2-2). 
Zelf speelde ik een partij waarin ik al snel in tot verdedigen moest overgaan. 
Een kans om wat materiaal te ruilen en de stelling open te gooien pakte ik dan 
ook met beide handen aan. Ik won materiaal, maar kreeg in tijdnood een 
paardvork op koning, dame en toren te verwerken. Ik was perplex dat ik dit niet 
had aanzien komen en dacht eerlijk gezegd al aan opgeven, toen ik plots zag dat 
ik het paard gewoon kon slaan en per saldo een volle toren vol stond (3-2). 
Armin eindigde in een toreneindspel, waarin hij een toren had en de 
tegenstander een toren en pion. Er werd van alles geprobeerd, maar het eindigde 
in remise (3,5-2,5). 
Merel speelde tegen Yvonne Ferrier, oud jeugdkampioen van Vogelwijk die een 
paar jaar geleden de overstap maakte naar Botwinnik. De strijd ging tot het 
pionneneindspel gelijk op, waarin Merel haar tijdvoordeel uitbuitte (4,5-2,5). 
De buit was binnen en Karel speelde nog. Zijn remiseaanbod was geweigerd en 
moest nog even aan de bak. De tegenstander wist helaas een pion tot dame te 
promoveren waardoor dit punt naar Zoetermeer ging: eindstand 4,5-3,5. 
 
 SHTV 3 (1776) - Botwinnik 3 (1763) 4,5 - 3,5 
1 Aleksander Henke (1993) - R.M. de Witt (1845)   1  -  0 
2. Armin Segger (1841) - A. Termaat (1780) 0,5 - 0,5 
3. Merel Schoonman (1740) - Y. Ferrier (1744)   1  -  0 
4. André Wagner (1744) - E. Eveleens (1708)   0  -  1 
5. Ben Spierings (1747) - A. Ameling (1733)   1  -  0 
6. Gert Jan Willighagen (1734) - Th. van Beekum (1804) 0,5 - 0,5 
7. Karel Stolte (1706) - G. Arp (1726)   0  -  1 
8. Hugo v/d Laan (1702) - M.C. van Spronsen (----) 0,5 -  0,5 
 
Een nipte overwinning, maar het had net zo goed andersom kunnen uitpakken. 
Daarom is het belangrijk om met de teamleider te overleggen over remise 
aanbieden en aannemen. Helaas houdt niet iedereen zich aan deze afspraak. 
Uiteindelijk is het overigens altijd een beslissing van de individuele speler of het 
advies van de teamleider (wat zwaar zou moeten wegen) wordt opgevolgd. 
 

Ben Spierings 
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DCSV 1 - SHTV 4, 2 november 2007 
 
Deze keer een sfeerverslag van de partij van het 4e team tegen het Delftse 
DCSV. Ondergetekende was ziek die week dus had hij zijn vrouw als 
remplaçant met de mannen van het 4e op pad gestuurd. En vrouwlief Kasha zou 
een gemakkelijke avond te wachten staan werd haar verteld door de schakers 
van het 4e. Of ze geen boek had meegenomen? Of ze tussendoor niet liever even 
naar huis wou? Nee hoor, niets van dat alles. Kasha was wel toe aan wat rust en 
ging graag mee om eens te kijken naar een rustig potje schaken.  
Maar hoe anders kunnen de zaken lopen... 
Om te beginnen was er een paar dagen eerder al wat averij opgelopen. Op 
verzoek van DCSV werd er vooruit gespeeld. Dat kwam ons bij nader in zien 
niet slecht uit want ook Niek had op de eigenlijke speeldag niet gekund. Niek 
moest uiteindelijk op bord 6 spelen tegen M. Jager. Het lag binnen de 
verwachting dat dit voor hem te doen moest zijn, maar helaas pakte het anders 
uit. Niek had duidelijk zijn avond niet en verloor de partij. 
Daarmee begon het 4e team met een achterstand de uiteindelijke speelavond op 
die 2e november.  
Danny Lindhout was die avond als eerste klaar. Hij haalde mooi een half puntje 
binnen voor het team. René Weerts gaf al in een vroeg stadium aan onze 
nieuwbakken teamleidster te kennen dat het voor hem wel eens op een remise 
uit zou kunnen lopen maar bleef dapper verder strijden. Terwijl René zijn best 
deed op bord 7 haalde Frans Coers het eerste volle punt binnen voor het 4e team. 
Joop Wallinga, die als invaller het team completeerde sleepte ook een half punt 
binnen op bord 2. Stijn Gieben was bepaald niet fortuinlijk en moest zijn 
meerdere erkennen in R. van der Veen. Op bord 1 pakte Ed Olvers mooi de 
volledige winst. Drie punten waren er daarmee veilig gesteld en wedstrijdwinst 
behoorde daarmee nog steeds tot de mogelijkheden voor beide teams. Eric 
Alvares en René waren de laatste der Mohikanen. Eric raakte naar mate de partij 
vorderde in tijdnood toen zijn tegenstander een onreglementaire zet deed. Hij 
kreeg er -heel plezierig- wat speeltijd bij en men ging verder. Even later was het 
echter andersom; het was Eric die nu een fout beging en nu kreeg zijn 
tegenstander er extra tijd bij. Van de wedstrijdleider moest Eric vervolgens met 
hetzelfde stuk verder spelen (wat bepaald niet goed uitkwam) waarop Frans 
Coers zo vriendelijk was om Kasha bij te staan met goede adviezen. Per slot van 
rekening hoefde in het vergelijkbare eerdere geval de tegenstander van Eric ook 
niet met hetzelfde stuk door te spelen! Een heftige discussie volgde. Terwijl 
Kasha -als vervangend teamleider- nog volop met Rens ter Veen in debat was 
over de in onze ogen toch duidelijke situatie, vroeg René zich met luide stem af 
of hij remise moest accepteren waarop door zijn teamgenoten bevestigend werd 
geantwoord. Uiteindelijk werden we na een hele discussie toch in het gelijk 
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gesteld waarvoor hulde aan een alerte Frans! De partij van Eric Alvares eindigde 
even later ook in een remise.    
 
Daarmee werd het 4-4 die avond. En Kasha, die gaat nooit meer mee als 
vervangend teamleider om een avondje te ontspannen  

 
Vierde team onderuit 
 
Op 22 november trad SHTV 4 in het strijdperk tegen Botwinnik 4, een 
jeugdteam. Dat had gevolgen voor het speeltempo wat met een kwartier per 
persoon ingekort zou worden. Dat er goede schakers in het 4e van Botwinnik 
zaten wisten we. Marco Kirana (rating 1908) heeft al een behoorlijke staat van 
dienst opgebouwd. Hetzelfde geldt voor Thom Beeren en Marc van der Ham. 
Stuk voor stuk getalenteerde en goede spelers.  
Frans Coers speelde op bord 3. Hij kreeg in zijn partij tegen Thom Beeren geen 
grip op het spel en verloor helaas al snel. Daarentegen had Niek Wisse het met 
wit tegen Marc v.d. Ham gemakkelijker. Na een te snel gespeeld c7-c5 in de 
opening van zwart kwam Niek kwalitatief snel beter te staan. Toen zwart kort 
daarna een stuk weggaf, behield Niek goed de controle over het spel en heeft hij 
het keurig uitgespeeld. Na een niet te stoppen koningsaanval was het over voor 
zwart. Peter van Noort trad na anderhalf jaar afwezigheid weer binnen in de 
schaakarena. En duidelijk met plezier. Peter won met wit op bord 8 al snel een 
stuk. Dat werd vervolgens een hele toren voorsprong. Zijn dame stond enige tijd 
geïsoleerd op het bord waardoor samenwerking met andere stukken even 
uitbleef. Het duurde even voordat de dame zo in stelling stond gebracht dat deze 
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bij kon dragen aan de mat in de 36e zet. Een puntje was binnen voor SHTV 4. 
René Weerts had het duidelijk lastig tegenover een prima spelende Nancy 
Kirana. Al in de opening ging het fout met de door René ingezette Pirc en kon 
hij de boel niet meer goed op de rails krijgen. Hij moest al snel de partij 
gewonnen geven.  
Ed Olvers trof met zwart op bord 1 de op papier sterkere tegenstander Marco 
Kirana. Diens spel was gedegen en foutloos, maar weinig spannend. Hij speelde 
nogal passief en leek ook weinig zin te hebben in een fijne avond schaak, 
getuige het feit dat hij aan de wedstrijdtafel een boek zat te lezen. Ed heeft na 30 
zetten gespeeld te hebben van zijn opponent een remise geaccepteerd in een 
gelijke stelling. Voor Ed, een prima resultaat in een weinig verheffende partij. 
Stijn Gieben speelde tegen de voor hem bekende tegenstander Jaimy 
Soeterbroek. Alhoewel Stijn vaker wint van Jaimy dan andersom lagen de 
kaarten ditmaal anders. Lange tijd ging de partij redelijk gelijk op en had Stijn 
qua materiaal zelfs licht een voorsprong. Jaimy had veel meer tijd per zet nodig 
dan Stijn waardoor het verschil aan het eind van de partij aanzienlijk was. Jaimy 
had nog 2 minuten op de klok, Stijn bijna nog een uur. Maar het lange nadenken 
van Stijn’s tegenstander had wel effect gesorteerd. Zijn stelling was beduidend 
gunstiger en een matstelling kon niet lang meer uitblijven. Door het tekort aan 
tijd echter bood Jaimy uiteindelijk remise aan die Stijn accepteerde. Ruben 
Wiegerink was zo vriendelijk om voor de 2e keer in te vallen in het 4e team. Hij 
speelde tegen het enige seniorlid van Botwinnik. Na een Italiaanse opening 
kwam Ruben met wit redelijk gedrukt te staan. Zijn tegenstander speelde op een 
koningsaanval en leek gemakkelijk te gaan winnen. Op het beslissende moment 
echter speelde hij een paar mindere zetten waardoor Ruben dames kon ruilen en 
kon afwikkelen naar een gelijkstaand eindspel. Met enig fortuin toch nog een 
half puntje binnengehaald. Zo waren er dus drie en een half punt binnen. 
Daarmee draaide alles dus om de laatste partij van Eric Alvares. Het was druk 
aan het eind van de avond rondom zijn bord, want daar zou de beslissing vallen. 
Eric speelde met wit op bord 4 tegen Maurice Manoch. Lange tijd was Eric in 
het voordeel. Alleen leek Eric problemen te hebben met het kortere speeltempo. 
In de eindstelling was Maurice intussen beter te komen staan dan Eric die zijn 
gunstigere stelling eerder uit de partij niet om had kunnen buigen in een vroege 
winst. In een terugblik na de verloren partij bleek dat Eric er nog een remise uit 
had kunnen slepen in de vorm van een eeuwig schaak. Door de tijdsdruk echter 
zag hij dit over het hoofd en had hij de partij uit handen moeten geven. De 
eindstand werd 3,5-4,5 in het voordeel van Botwinnik. 
 
Eric Gieben 
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Het vijfde team tegen Wassenaar 2, een nipte overwinning 
 
Iedereen die wel eens een bezoek heeft gebracht aan de naburige gemeente 
Wassenaar, weet dat inwoners daar goede rekenaars zijn. Schrijven is lastiger en 
ik herinner me van mijn lagere school – ik zat op een dorpsschool – dat 
sommige leerlingen nooit verder kwamen. Die herinnering kwam bij me boven, 
toen aan de borden zes en acht de vreemdste dingen gebeurden. De tegenstander 
van Pascal eiste op een gegeven moment een ander bord, want noteren aan een 
bord zonder letters en cijfers was het noteren te moeilijk. Bij bord zes stond  Piet 
glad gewonnen, toen Ton Vissers kwam ingrijpen en eiste dat de keurige 
Wassenaarse mijnheer naar behoren noteerde. De man bleek het niet te kunnen, 
vertrok kwaad en ging een gesprek aan, wellicht over zijn beleggingen, met de 
moeder van één van onze tegenstanders. Piet moest wachten tot hij zijn 
reglementaire één kon incasseren toen zijn afwezige tegenstander door de klok 
ging. Joop en Ruben schoven intussen langzaam, maar degelijk remise en Theo 
incasseerde een nul na een lang gevecht. Jan van Delden was snel klaar. Zijn 
jeugdige tegenstandster gaf zich luid lachend gewonnen. Jan Verheijen had een 
jeugdige tegenstander tegenover zich die slecht begon. Jan dacht al dat het slecht 
met hem ging, maar heel geleidelijk aan bouwde hij een superieure stelling op. 
De winst liet hij helaas glippen, maar het was remise. Zelf leer ik het nooit. Ook 
mijn tegenstander knoeide in de opening, ik dacht dat het wel vanzelf zou gaan 
en kon na zeventien zetten opgeven. 
 
 
BF-Wassenaar 2 Schaakcombinatie HTV 5 4½-3½ 
Theo Dekker (1705) A. Schwencke (1806) 0-1 
Joop van Wallinga (1661) J. Blom (1661) ½-½ 
Ruben Wiegerink (1643) D. Lim (1481) ½-½ 
Jan Verheijen (1620) M. Ensing (1451) ½-½ 
Pim van der Meiden (1596) A. Hoseni (1464) 0-1 
Piet Sikkes (1598) Samuels de Wilde (1174) 1-0 
Jan van Delden (1656) M. Gosman 1-0 
Pascal de Leeuw (1462) W. Roozen (1063) 1-0 
 

Pim van der Meiden 
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Bekerteam houdt het lang spannend 
 
Op 27 november 2007 mocht ik mee als non-playing captain naar de 
bekerwedstrijd Rijswijk - Schaakcombinatie HTV. Wel een stuk makkelijker 
dan spelen en nog iets van zeven andere partijen proberen te begrijpen.  
 
Melchior verloor de toss en speelde dus met zwart. Na een uur spelen wilde ik 
een tussenstand opmaken en noteerde voor Theo een kleine nul en Olav een 
klein plusje. 
 

Bojanowski - Bovenlander v. Leeuwen – v/d Stap 
XABCDEFGHY 

8-+-+rmk-+( 

7zppzp-+-zp-' 

6-+nvl-+L+& 

5+-+p+p+-% 

4-+-zP-+l+$ 

3+-zPK+NzP-# 

2PzP-sN-zPP+" 

1+-+-+-+R! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8r+-+kvl-tr( 

7zpp+q+pzpp' 

6-+-zp-sn-+& 

5+-zp-+-+-% 

4-+-zpPzP-+$ 

3+-+P+-sN-# 

2PzPPvL-+PzP" 

1tR-+Q+RmK-! 

xabcdefghy 
Na 17.Ta1xh1 Na 12.Lc1-d2 

 
 
 
Ik had me nog maar net omgedraaid, 
om bij de eerste twee borden te 
kijken, zie ik dat de tegenstander van 
Theo zijn hand uitsteekt.  
 

XABCDEFGHY 

8-+-+L+-tR( 

7zppzp-mk-zp-' 

6-+nvlr+-+& 

5+-+p+l+-% 

4-+-zP-zP-+$ 

3+-zPK+N+-# 

2PzP-sN-zPP+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 
 Na 20. gxf4?, Lg4-f5+ 
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Vervolgens krijgt Rik een remise 
aanbod. 
We kijken samen naar de stelling 
van Olav, waarop Rik vraagt: mag ik 
doorspelen? 
Ik stem in, maar een zet later zie ik 
dat Olav mat in één cadeau krijgt. 
 
Hadden we voor tienen thuis kunnen 
zijn. 
 

XABCDEFGHY 

8r+-+-mkr+( 

7zpp+n+p+-' 

6-+-zp-+q+& 

5+-zp-+N+-% 

4-+-+PzP-wQ$ 

3+-+P+-+P# 

2PzP-+-+P+" 

1tR-+-+RmK-! 

xabcdefghy 

 Na 20. De1xh4, Dh5-g6?? 
 
 
Rik knoeit en zich van een betere stelling naar een passief eindspel met een pion 
minder, een dubbelpion en een flinke achterstand in tijd 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-trk+( 

7+pzpntrpwqp' 

6p+p+-+p+& 

5+-+-zp-+-% 

4-+-+P+N+$ 

3+-+PzPQzPP# 

2PzPP+-tRK+" 

1+-+-+R+-! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+pzpr+pmk-' 

6p+-+-+p+& 

5+-+-zp-zP-% 

4-+-+P+-+$ 

3+-+PzP-tr-# 

2PzP-+KtR-+" 

1+-+R+-+-! 

xabcdefghy 

 
 
Melchior tart het noodlot door veel tijd te verbruiken, half uur voor tiende zet, 
10 minuten voor de twaalfde. Het tijdsverschil loopt op tot drie kwartier. En dan 
moet de strijd nog beginnen. 
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Gaemers - Vesters Met zijn negentiende zet stelt 

Melchior remise voor,  
XABCDEFGHY 

8-tr-wqksnntr( 

7zp-+lvlpzpp' 

6-+-zp-+-+& 

5+-zp-zp-+-% 

4-+P+P+-+$ 

3+-sN-vL-zPP# 

2PzPQ+-zPL+" 

1tR-+-sNRmK-! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8-tr-wqk+-tr( 

7+-+l+pzpp' 

6-+nzp-vl-+& 

5zp-zp-zp-+-% 

4-+PsnP+-+$ 

3zP-+N+-zPP# 

2-zPQvLNzPL+" 

1+R+-+RmK-! 

xabcdefghy 

Na 14.Pf3-e1 wat (zoals verwacht) wordt 
geweigerd, 

waarop de stelling in korte tijd een ware metamorfose ondergaat. 
20.Dd1 Dc8 21.Pxd4 Pxd4 22.Kh2 a4 23.Le3 Da6 24.Lxd4 cxd4 25.c5 Lb5 
26.Pb4 Da8 27.cxd6 Lxf1 28.d7+ Kxd7 29.Dg4+ Kd6 30.Lxf1 h5 31.Df5 Txb4 
32.axb4 Dc8 33.Df3 Dc2 34.Ld3 Dd2 35.b5 h4 36.De2 hxg3+ 37.fxg3 Dh6 
38.Df1 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-+pzp-' 

6-+-mk-vl-wq& 

5+P+-zp-+-% 

4p+-zpP+-+$ 

3+-+L+-zPP# 

2-zP-+-+-mK" 

1+R+-+Q+-! 

xabcdefghy 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-+pzp-' 

6-+-mk-+-wq& 

5+P+-zp-+-% 

4R+-zpP+-+$ 

3+-+L+-zPP# 

2-zP-vl-+-mK" 

1+-+-+Q+-! 

xabcdefghy 
 

38.Df1 38…Lg5 39.Ta1 Ld2 40.Txa4 
 
Fritz zou voor zetherhaling kiezen met Dh6-d2-h6, maar Melchior wil zijn loper 
in de aanval betrekken. 
De tijdsachterstand is weggewerkt, maar de stelling is zo goed als verloren als 
hij voor het schijnbaar gedwongen f7-f6 kiest om de dreigende aanval over de 
zesde rij te onderbreken. Fritz, niet gehinderd door enige emotie, komt met het 
betere Ld2-a5. 
Nog twee stellingen uit de 89 zetten lange partij die illustreren hoe dichtbij de 
nul was. 
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XABCDEFGHY 

8-+-+-+-tr( 

7+-+-wQ-zp-' 

6-+-+-zp-+& 

5mkq+-zp-+-% 

4-+-zpP+-+$ 

3+-+-+-+P# 

2-zP-+-tRK+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

XABCDEFGHY 

8-+-wq-+-+( 

7+-+-+-mk-' 

6-+-mK-+-+& 

5+-+-+Q+-% 

4-+-+P+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

Wit heeft mat in 10 Alleen wit zag de winst niet 
 
Aan het eind mocht Melchior nog demonstreren hoe je de oppositie houdt. 
Een paar minuten eerder hadden Rik en zijn tegenstander de vrede getekend, 
waardoor de zege al veilig was.  
 
Rijswijk Schaakcombinatie HTV 3-1 
Peter Gaemers - Melchior Vesters ½-½ 
Gallardo Banez - Rik Pronk ½-½ 
Roman Bojanowski - Theo Bovenlander 1-0 
Harry v/d Stap - Olav van Leeuwen 1-0 
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De externe 07–08 
 
De competitie is in volle gang. Maar eerst een kleine aanvulling op het vorige 
verslag. Er werd ook nog een wedstrijd voor de KNSB-beker gespeeld, deze 
ging met 3,5-0,5 verloren tegen DD. Hier was geen eer te behalen. Bij de HSB-
beker hebben we meer kans. In de eerste ronde hadden we een bye en de tweede 
ronde leverde een 1-3 winst op uit Rijswijk. De loting voor ronde 3 moet nog 
plaatsvinden. 
Inmiddels zijn er 21 wedstrijden gespeeld; nog 22 te gaan. Als u dit leest, zijn 
we al weer 3 wedstrijden verder. 
Het eerste heeft 5 wedstrijden gespeeld en er daarvan 4 gewonnen. Er kan 
voorzichtig naar boven worden gekeken. De echte zware tegenstanders moeten 
nog komen! 
Het tweede heeft in de derde wedstrijd zijn eerste overwinning geboekt. Nu 
moeten ze tegen de twee sterkste teams en vervolgens kunnen ze in de laatste 
twee rondes keiharde degradatieduels gaan spelen. Tenzij ze nog voor een 
stuntje zorgen. 
Het derde had in de derde ronde een forse uitglijder, de eerste nederlaag. Ze 
hebben voor promotie alles nog in eigen hand maar er mag niets meer mis gaan. 
Het vierde liep ook in de derde ronde tegen de eerste nederlaag op en voor het 
vierde geldt hetzelfde als voor het derde: alle kansen hebben ze nog in eigen 
hand. 
Het vijfde heeft ook pas één keer verloren maar wel van de gedoodverfde 
kampioen (Promotie). De degradatie zal niet aan de orde zijn, maar de 
kampioenskansen lijken ook slechts theoretisch. 
Het zesde speelt tot nu toe ongelukkig, alle wedstrijden gingen verloren en hier 
doemt al een degradatiespook op. Enkele overwinningen zijn hier hard nodig en 
gezien de andere uitslagen niet onmogelijk. 
In totaal speelden we dus 21 externe wedstrijden: 10 gewonnen, 1 gelijk en 10 
verloren. De bordpunten zijn nog net negatief 83,5 uit 168. 
 

De huidige topscorers zijn: 
 % score  partijen 
Mike Hoogland 100% 4,0 uit 4 
Olav van Leeuwen 100% 3,0 uit 3 
Franck Melssen 100% 2,0 uit 2 
Jan van Delden 100% 3,0 uit 3 
Evert Baak   88% 3,5 uit 4 
Paul den Boer   80% 4,0 uit 5 
Armin Segger   75% 1,5 uit 2 
André Wagner   70% 3,5 uit 5 
Ed Olvers   70% 3,5 uit 5 
Theo Dekker   70% 3,5 uit 5 
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De laatste uitslagen: 
 
Pomar 2 - SHTV 5 2-6 
DCSV 1 - SHTV 4 4-4 
DD 2 - SHTV 1 3,5-4,5 
WSC 2 - SHTV 2 5-3 
SHTV 3 - Rijswijk 2 5-3 
SHTV 6 - Botwinnik 5 2-6 
Lierse 2 - SHTV 6 7-1 
DD 3 - SHTV 2 3-5 
SHTV 4 - Botwinnik 4 3,5-4,5 
SHTV 1 - Kennemer Combinatie 3 5,5-2,5 
SHTV 5 - BF/Wassenaar 2 4,5-3,5 
Scheve Toren 2 - SHTV 3 6-2 
SHTV 3 - Botwinnik 3 4,5-3,5 
Tal/DCG 1 - SHTV 1 2,5-5,5 
 

Evert Baak 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Mijn favoriete schaakboek 
 
Ik heb een ernstige ziekte. Deze ziekte heet bibliofilie en wordt steeds erger. 
Het is begonnen toen ik een jaar of veertien was. Vlakbij waar ik woonde was 
een boekhandel aan het Vuurtorenplein in Noordwijk. Ik was net jarig geweest 
en had voor mijn verjaardag een schaakbord met stukken gekregen. Bij die 
boekhandel heb ik mijn eerste schaakboek gekocht “Prismaschaakboek I”van 
Hans Bouwmeester. Ik heb daar goed de eerste beginselen van het schaken uit 
kunnen leren. Toen al kon ik het niet laten om van mijn zakgeld of van voor 
mijn verjaardag gevraagde boekenbonnen deel 2 tot en met deel 11 te kopen. 
Sindsdien zijn ruim 40 jaren verstreken en ben ik ruim 320 schaakboeken 
verder. Ik heb vrijwel alles van Euwe en wat ook symptomatisch voor mijn 
ziekte is, soms in twee of drievoud. Ik mag nu alleen nog een nieuw boek kopen 
van mijn vrouw als ik er een boekenkast bij koop. 
Ondanks dat ik veel boeken  heb over openingen, middenspel en eindspelen ben 
ik op schaakgebied een sukkel gebleven. Zo’n speler waarbij de tegenstander 
denkt “kat in het bakkie”. Ik heb mij afgevraagd hoe het komt dat  ik, ondanks al 
die boeken, niet verder vooruit kom. De meeste schaakauteurs zijn topschakers 
en geven vaak ook weer les aan jonge potentiële topschakers die op jeugdige 
leeftijd al mijlen verder zijn dan een simpele ziel als ik. Ze hebben geen idee van 
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de basale problemen waarmee de eenvoudige schaker worstelt. Zelfs Euwe 
veronderstelt teveel a priori kennis,  hoewel zijn “Praktische Schaaklessen” wel 
in de richting komen. 
Er is echter licht in de duisternis en hoop voor de eenvoudige van geest. Een jaar 
of acht geleden was ik bij van Stockum. Rogier van Egmond bestierde nog de 
schaakafdeling en ik vroeg aan hem of hij een goed boek wist voor een 
eenvoudige schaker als ik. Hij haalde toen uit de kast met biografieën een al wat 
vergeeld boek tevoorschijn. Het rook heerlijk naar ouderwetse inkt. Het heette 
“C.J.S. Purdy, his life,his games and his writings”, geschreven door J. 
Hammond en R. Jamieson (Engelse notatie). Mijn favoriete schaakboek. 
Cecil Purdy (1906-1979) was  een niet zo heel getalenteerde Australische 
schaker die het door hard werken en doorzettingsvermogen tot de eerste 
wereldkampioen correspondentieschaak had gebracht. De biografie brengt zijn 
levensgeschiedenis, een keur van zijn partijen en vooral 39 instructieve 
artikelen, een selectie uit de honderden artikelen die hij heeft geschreven in een 
door hemzelf geredigeerd tijdschrift speciaal voor de gewone schaker. Hij 
begreep als geen ander de problemen, waarmee de beginnende schaker worstelt, 
omdat hij ze zelf heeft gehad. 
Een aantal  titels: On castle walls, How to avoid traps, Why a pawn centre, How 
to think in chess, How to reduce oversights in chess, etc. Bobby Fischer vond 
dat dit boek in de boekenkast van iedere schaker te vinden moest zijn. 
Inmiddels is Purdy weer in de belangstelling. Thinkers Press heeft recent een 
“PURDY LIBARY” uitgegeven. Het belangrijkste boek uit die serie is, naast 
mijn favoriete boek, volgens mij “Guide to Good Chess”. Een geweldig boek 
voor beginners. Purdy benadrukt hierin het feit dat voor schakers tot een rating 
van 1800 het weinig zin heeft aan openingstudie te doen. Algemene 
openingsprincipes zijn voldoende. Een moeizaam verworven theoretisch 
openingsvoordeeltje word moeiteloos door vreselijke blunders weer 
weggegeven, waarbij het ook wel weer zo is dat de tegenstander dat vaak weer 
niet in de gaten heeft. En zo blunderen ze voort. Schaken is meer zien dan 
denken, zodat het belangrijk is je schaarse tijd die je als goedwillende amateur 
beschikbaar heb te besteden aan tactiek en het voorkomen van blunders (how to 
reduce  oversights). Eenvoudige schakers aller landen, er is nog hoop. 
  

Ard van der Zwart 
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Vijf prijswinnaars op 2e Grand Prix op 10 november 
 
De tweede Grand Prix van de Haagse schaakbond werd georganiseerd door 
Botwinnik in het Stedelijk College in Zoetermeer. Omdat de Grand Prix hier 
voor het eerst werd gehouden was het even zoeken, maar gelukkig vond 
uiteindelijk iedereen de mooie zaal aan het Van Doornenplantsoen. 
Van de 98 deelnemers waren er tien leden van SHTV. Dat hadden er twee meer 
kunnen zijn maar helaas waren zowel Stijn Gieben als Fleur Gieben door ziekte 
afwezig.  
De deelnemers namens SHTV kwamen in verschillende groepen uit. De hoogst 
gekwalificeerde deelnemer was Owen Poppe. Hij behaalde in zijn groep een 
mooie tweede plaats. In groep 6 speelden twee leden van onze vereniging, Jaimy 
Luk en Bart Holterman. 
 

 
 
Jaimy werd in deze groep knap tweede en Bart werd zesde. Ook in groep 7 twee 
deelnemers namens SHTV. Abel van der Hoeven was hier knap groepswinnaar 
en Sophie Gieben eindigde op plaats 6. In groep 11 speelde Sander van der 
Kooij die met een mooie derde plaats naar huis ging. Joffrey Straub die de 
schaaklessen van CB Leijenburg volgt bij Rik en Kasha deed hier ook mee 
namens SHTV en eindigde als vijfde. De eerste drie spelers in groep 12 
eindigden heel dicht op elkaar met slechts een halve punt ertussen. Tim 
Castenmiller werd hier knap tweede. In groep 13 speelde Thomas Luk die zesde 
werd en in groep 14 behaalde zijn zusje Ricki Luk eveneens de zesde plaats. 
 

 
 
Al met al gingen vijf van de tien spelers met een mooie trofee naar huis. Een 
knappe prestatie. Allemaal van harte gefeliciteerd.  
 

Irene & Jacques Castenmiller 
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Verslag Grand Prix Wassenaar 
 
Op zondag 9 december 2007 waren 15 van onze jeugdleden op uitnodiging van 
schaakvereniging Bobby Fischer naar Wassenaar gekomen voor deelname aan 
de 3e Grand Prix 2007. In totaal deden 148 jeugdige schakers mee aan deze 
Grand Prix. 
 

 
 
De partijen werden gespeeld in het Adelbert College. Een mooi schoolgebouw 
waar de jeugdige schakers 7 lokalen tot hun beschikking hadden. Ouders en 
begeleiders konden comfortabel zitten in de aangrenzende ruimte. 
 

 
 
De verschillende niveaus waren netjes opgedeeld en de schakers konden in alle 
rust hun partijtjes spelen. De schakers die eerder klaar waren met hun partij 
konden met de bekende consumptiebon iets te eten en te drinken krijgen bij de 
kantine die in een ander deel van de school gesitueerd was. Ook dit kwam de 
rust voor de schakers ten goede omdat de kinderen niet in de lokalen bleven 
“hangen”. Al met al een prima accomedatie en organisatie. 
 
We hebben deze zondag een aantal mooie prijzen in de wacht gesleept. 
4 maal goud, 2 maal zilver en 5 maal brons. De meeste van onze deelnemers 
gingen tevreden met een prijs naar huis (73%). De minder fortuinlijke 
deelnemers zijn de volgende keer misschien aan de beurt? 
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4 maal goud. 
Stijn Gieben  (formule 1 groep A) 
Bart Holterman (groep 10) 
Sander van der Kooij (groep 14) 
Hüseyin Harmankaya (groep 27) 
 
2 maal zilver. 
Koos Roeleveld (formule 1 groep A) 
Ricki Luk (groep 28) 
 
5 maal brons. 
Fleur Gieben (groep 3) 
Kenneth Lelieveld (groep 10) 
Sophie Gieben (groep 11) 
Joffrey Straub (groep 19) 
Twan van Reenen (groep 23) 
 

Wim Lelieveld 
 
 
 
 
Schaakpuzzel voor de jeugd 
 










 
Wit wil graag rokeren. Welk stuk raakt hij het eerst aan? 

a. de toren 
b. de koning 
c. beiden 

 
Het antwoord kun je vóór 16 januari mailen naar kasha.gieben@versatel.nl 
Voor een goed antwoord krijg je 10 punten voor de ladder! 



 52 

1e team Groene Hart, 14 december  
 

 
 
Het 1e team speelde op vrijdagavond 14 december in Leiderdorp. Stijn Gieben, 
Koos Roeleveld, Owen Poppe en Fleur Gieben hebben de nodige puntjes weer 
binnengesleept. 
In de Groene Hart jeugdcompetitie heeft het 1e team keer op keer bewezen dat 
ze het hun tegenstanders het echt lastig kunnen maken. Iedere keer zijn ze nog 
als eerste geëindigd in een poule die bestaat uit vier steeds wisselende teams die 
op zo’n avond tegen elkaar spelen. Voorwaar dus een mooie prestatie. Stijn, 
Koos, Owen en Fleur vullen elkaar dan ook aan als het nodig is. Als iemand 
even een wat minder moment heeft dan wordt de klap weer opgevangen door 
een ander. De teamgeest is dus goed. Maar gezellig is het vooral ook. Lekker 
schaken, tussendoor wat limonade drinken, een koekje eten, soms even wat 
analyseren. En naderhand goedgemutst weer de auto in op weg naar huis. 
Spelletjes doen in de auto en moppen vertellen. En een leuke avond achter de 
rug. Kortom, zeer aan te bevelen aan alle andere kinderen die het leuk vinden 
om een paar avonden per seizoen eens lekker te gaan schaken in 
competitieverband in een team! En een mooie aanvulling op de lessen en de 
interne competitie die iedere week plaatsvindt. 
 

Eric Gieben 
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Verslag Groene Hart Jeugdcup SHTV 2, 14 december 
 
Vrijdag 14 december was alweer de 3e avond van de Groene Hart Jeugdcup. Het 
team SHTV 2 (Sophie, Jaimy, Joris en Bart) vertrok naar Berkel en Rodenrijs. 
Volgens de Tom Tom zou deze rit 22 minuten duren, maar dat werd toch wel 
bijna 1 uur. De kinderen merkten daar weinig van, die zaten te schaken en te 
gamen en amuseerden zich prima. Er werd zelfs niet geprotesteerd toen we een 
zelfde rotonde 3 keer van een verschillende kant opreden! 
Precies om 19:00 uur stormden de kinderen de zaal in, waar ze dus gelijk 
konden beginnen. De 1e ronde ging heel erg goed. Bart, Jaimy en Sophie 
wonnen allemaal, Joris had het moeilijk op bord 1. 3 punten dus. 
 

 
 
De 2e ronde begon verwarrend, na 1 minuut spelen moest iedereen het spel 
staken, de leiding had 2 groepen verwisseld: die konden dus na verhuizen naar 
een andere tafel opnieuw beginnen! Onze kinderen hervatten hun spel gewoon 
weer. Sophie en Bart zag ik al snel dames slaan, dus dat ging goed. Sophie had 
een grote voorsprong op haar tegenstander maar liet het helaas tot pat komen, 
die jongen was wel blij! Jaimy won, Joris had het nog steeds moeilijk op bord 1: 
2½ punt in deze ronde. 
De 3e ronde was ook erg spannend, Sophie won, Joris en Jaimy verloren, en Bart 
speelde een lange partij tegen een goede tegenstand(st)er. Veel kinderen 
kwamen kijken, en toen… verspeelde Bart zijn dame! Hierna deed hij nog wel 
zijn best, maar toen hij ook zijn toren kwijt raakte, gaf hij het op. 
Joris probeerde nog revanche te halen bij zijn laatste tegenstander en toen was 
het alweer tijd om te gaan. Met 6½ punt een 2e plekje (7½ punt voor het team 
dat won), goed gedaan hoor! 
Op de terugweg hebben we nog een leuke ontmoeting gehad met 2 
politieagenten, die het erg knap vonden dat alle kinderen die in de auto zaten 
konden schaken!  
Toen we thuis kwamen waren de kinderen eigenlijk nog niet klaar met spelen 
achterin, het is dan ook wel heel erg gezellig in de auto van de familie Luk (Mei, 
nog eens bedankt voor het invallen voor mij)! 
 

Juul (moeder van Bart) 
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Verslag Groene Hart Jeugdcup Gouda 
 
Op Vrijdag 14 december 2007 moest SHTV 3 voor de derde ronde van de 
Groene Hart Jeugdcup naar Gouda. Omdat Daniël ziek was, had Joost 
aangeboden zijn plaats in te nemen. Nog bedankt Joost! 
 

Aangekomen in Gouda parkeerden we de auto bij sporthal “De Mammoet”. De 
wedstrijd zou plaatsvinden op Catslaan 100, schuin tegenover de sporthal. Deze 
locatie was echter niet eenvoudig te vinden. Al zoekende naar nummer 100 
groeide onze SHTV-groep al snel aan tot 30 personen die allemaal zoekende 
waren. Even dachten we de locatie gevonden te hebben, een schoolgebouw 
tegenover de sporthal. Maar het bleek hier te gaan om een kinderdisco. 
Uiteindelijk zijn de ronddwalende schakers door iemand van de organisatie van 
straat afgehaald. De wedstrijd kon een kwartier later dan gepland beginnen. 
 

De 1e en 2e ronde van dit toernooi hadden we niet goed gespeeld. Dit keer ging 
het een stuk beter. Na drie wedstrijden tegen Messemaker 2, Klim Op 2 en 
Moerkapelle 1, eindigden we op een 2e plaats. 
 

 
 
SHTV 3 – Messemaker 2 3-1 (winstpartij van Timothy, Kenneth en Brent). 
Klim Op 2 – SHTV 3 2-2 (winstpartij van Timothy en Kenneth). 
SHTV 3 – Moerkapelle 2-2 (winstpartij van Brent, pat voor Joost en 
Kenneth). 
 

We hebben een goed toernooi gespeeld. Het enige minpuntje was dat Timothy 
z’n tegenstander 15 zetten schaak stond zonder dat beide spelers dit merkten! 
Jammer genoeg verloor Timothy deze partij ook nog. Misschien een les voor 
iedereen, kijk telkens weer wat er nu eigenlijk op het bord staat! Het is zonde 
om zo een punt te verliezen. 
 

We hebben goede vooruitzichten voor de volgende 4 wedstrijden van de Groene 
Hart Jeugdcup. Deze 2e plaats is goed voor ons zelfvertrouwen. Ga zo door, 
jongens! 
 

Wim Lelieveld 
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Zomerkamp 2007: Van dag tot dag 
 

Al 11 jaar organiseert onze vereniging elke zomervakantie een kamp. 
Een heleboel jeugdleden en oud jeugdleden gaan mee. Het is elk jaar een 
unieke week met veel plezier met en zonder schaakspellen.  
Elk jaar heeft ons kamp een thema. Dit jaar was het “oranje” om de 
nieuwe clubkleur te vieren. 
Wat is er weer veel gebeurt! Hoog tijd om het eens even op een rijtje te 
zetten: 
De foto’s staan binnenkort op de website! 

 
 
Zaterdag 25 augustus: We gaan van start! 
Bij de verzamelplaats zaterdag waren natuurlijk grote oranje ballonnen. Alle 
leiding zag er prachtig uit in hun oranje overall’s. Sietse had een vrolijke oranje 
cd opgezet en de stemming zat er al weer in. Na een korte toespraak van Rik 
(waar de vader van Sietse het zwaar mee had want Rik zat op zijn rug) vertrok 
de auto karavaan naar Apeldoorn.  
Zoals altijd was Geurt Jan weer de eerste die bij het kamp terrein aankwam, en 
het uitladen luchtbed opblazen en slaapzakje uitrollen kon beginnen.  
De hele middag waren we druk oranje t-shirts verven en spelletjes waarbij we 
ingewikkelde opdrachten samen moesten uitvoeren. Zo leerde iedereen elkaar 
goed kennen!  
Na het avondeten verrasten we iedereen met een dropping. De ouderen wel wat 
verder dan de jongeren. Sommige oudere, maar nieuwe deelnemers maakten 
gelijk kennis met hoe onze oudere jeugd een dropping loopt: “O moeten we 
volgens het bord links af? Nou, dan gaan we lekker rechts!” Het werd een 
latertje bij het kampvuur! 
 
Zondag 26 augustus: eerst even relaxen 
De zondag begon dus heel relaxed (net als dat bomen heel relaxed zijn, aldus 
enkele deelnemers) met Yoga. Overigens was het Yoga met 36 mensen nog best 
druk in een kleine zaal. Echter dankzij de expertise van de danslerares en de 
rustgevende muziek konden we ons toch goed opladen voor de rest van de dag.  
Na het tevens rustige ontbijt en de corvee gingen we condichess doen. 
Overigens wel in een soort vorm die nog al wat hilariteit veroorzaakte. Iedereen 
zat in een kring met een schaakbord en aan de overkant van de kring stond de 
klok. Met als gevolg dat na het startsein er ongeveer 30 kinderen tegelijk naar 
een klok toe sprintte. Overigens was de kortste partij de winst van Suzanne bij 
vier op een rij. 
De middag was het hoog tijd om het prachtige bos in te gaan. Tijdens het 
matkwartetten (een soort SHTVkruising tussen vlaggenroof, boskwartetten en 
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matpuzzels maken) kon iedereen goed alle stukken bos verkennen want er moest 
flink gerend, gezocht, gedacht en overlegd worden. 
Toen het na het eten snel donker werd gingen we weer het bos in voor het “agent 
orange” spel: Een soort groot smokkelspel met allemaal oranje spullen en 
opdrachten die via sms-jes werden verstuurd. Plotseling kan een donker stil bos 
dan ook opeens heel eng zijn! 
 
Maandag: hard werken! 
Op Maandag gingen we een speurtocht lopen in het park Hoge Veluwe. Hierbij 
gingen de oudste deelnemers lopend naar het station en dan met de bus. Terwijl 
de jongsten de privilege kreeg om met de auto vervoert te worden. De oudste 
groep onder leiding van Femke kreeg een ware heuveltocht voorgeschoteld met 
flink wat trappen en de opdracht was dan ook om het aantal gelopen traptredes 
te tellen. Ook mochten alle drie de groepen een GPS tocht in de Hoge Veluwe 
lopen. Dit houdt in dat je een GPS bepaler krijgt en een startpunt. Daar loop je 
heen en dan moet je in een omtrek van ongeveer 10 meter zoeken naar een 
nieuw GPS punt wat ergens op een paaltje/ hek of wat dan ook staat. Het leukste 
van deze tocht is dat je op plekken in de Hoge Veluwe komt waar je normaal 
nooit komt en dus ook geen andere mensen ziet. Rik en Geurt Jan konden in de 
voorbereiding een paaltje niet vinden, maar de drie groepen vonden dat paaltje 
toch wel het makkelijkst☺ Intussen werd er nog wat heen en gefietst naar de 
ingang en uitgang. Maar ook het fietsen naar de lunchplek behoorde tot het 
programma. Na een dagje wandelen en fietsen werd de terugrit aanvaard en 
mochten alle groepen in de auto duiken. Dit leverde wat heen en weer rijden 
voor de bestuurders op, maar dat had iedereen wel verdiend. De avond bleven 
we daarom lekker in het kamphuis en er werd heel wat afgeschaakt. 
 
Dinsdag: leidingdag! 
Op dinsdag wilde de leiding ook wel eens een rustig dagje en het toeval wilde 
dat enkele oudere deelnemers wel eens leiding wouden zijn, dat leek ze wel wat 
(toen nog wel ja haha). Eerst werden even de regels uitgelegd. Het kwam er 
ongeveer op neer dat de leiding nog steeds altijd gelijk had maar dat er wel over 
gediscussieerd kon worden. Gelukkig hadden we hiervoor eerst even 
ochtendgymnastiek gedaan waarbij sommige ex-leiding ineens in een andere 
groep liep dan dat ze eerst waren ingedeeld (heel raar). Na de gym en het ontbijt 
werd er een speurtocht gelopen. Alle oranje ballonnen werden snel gevonden 
maar het leukste waren wel de oranje getinte opdrachten. Vooral de 
boomomhelsopdracht was gedenkwaardig Hierna werd er een bezoekje gebracht 
aan het plaatselijke winkelcentrum. Hier wist de oude leiding de patatkraam 
goed te vinden en ging de rest een theezakjesrace doen. Er werd van alles 
veroverd van telefoons tot videorecorders. 
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s-avonds deden we in het donkere bos het grote SHTV-verhuisspel: Ooit 40 
man/vrouw muisstil met de complete kamphuisraad (van lepels tot tafels en 
stoelen) door een bos zien sluipen? Nou wij wel! Bij het kampvuur werd er nog 
lang over nagepraat (tussen het inmiddels wat schorre zingen door) 
 
Woensdag: Koninginnedag 
Wat is een oanjethema zonder koninginnedag. Niks toch? Dus vierden we op het 
kamp een ouderwetse koninginnedag met allerlei leuke maar o zo oubollige 
spelletjes. En juist dat maakt het leuk. Koekhappen, touwtrekken, snoephappen 
en eiergooien natuurlijk! 
De middag was compleet gereserveerd voor de SHTV levend stratego traditie. 
Levend stratego is een vredelievend spelletje tussen twee teams en vooral twee 
overgemotiveerde teamleiders. Stop er nog wat partijdige scheidsrechters bij en 
je bent klaar. Frank en Kim (driepoot) durfde dit jaar de oorlog als teamleiders 
niet aan en kozen voor het scheidsrechterschap. Geurt jan en andere Kim vonden 
een potje oorlog voeren geen probleem en al snel stond het 1-0 voor Geurt Jan, 
die een duidelijk betere tactiek had Bij het tweede potje kregen de teamleiders 
het andere team. Dit en een duidelijk betere tactiek van Kim zorgde voor een 
spannend potje. Ergens hield het team van Geurt Jan toch meer kaartjes over en 
dus levende mensen die naar de vlag konden zoeken. Hierdoor werd de stand 2-
0. En wat er toen gebeurde…… 
Het derde potje was een quick win van het team van Geurt Jan door een 
gebalanceerde en uiterst gewaagde tactiek (oja en een dosis geluk) werd binnen 
1 minuut de vlag veroverd. Deze vlag een oranje opblaasbal was “per ongeluk” 
lek en daardoor makkelijk te veroveren geweest. Wat er toen gebeurde zal de 
geschiedenis ingaan als de grootste gerechtelijke dwaling die Nederland ooit 
gekend heeft. De wedstrijdleiding (kim en frank dus) besloot Geurt jan een 
reglementaire nul te geven en de overwinning toe te kennen aan Kim, omdat een 
regel (ergens op pagina 3 van het boekwerk gemaakt door beide 
“scheidsrechters”) het verbood om de bal lek te maken. Intussen heeft de 
commissie van beroep (bestaande uit Geurt jan, die deze taak als ex-jeugdleider 
vrijwillig op zich had genomen) overigens besloten dat de 2-1 stand toch moest 
worden omgebogen naar een 3-0 overwinning voor Geurt Jan. Dit klinkt 
misschien wat partijdig, maar ik kan u garanderen, dat uit de stukken een 
weloverwogen beslissing blijkt van Geurt Jan. Overigens is al aangekondigd dat 
volgend jaar de rollen weer omgekeerd zijn. Dan zal Geurt Jan de rol van 
scheidsrechter op zich nemen. 
Intussen was Heleen (ook gearriveerd en kon de toneelavond beginnen. Heleen 
had een alleraardigst deuntje bedacht (zie ook donderdag) wat veel mensen nog 
lang zullen horen (ben ik bang). Het had iets te maken met een buur en hobbelen 
maar voor de rest ben ik het liedje een beetje kwijt. Na een hele avond 
improvisatietoneel waarbij onder meer we enkele perfecte scenes werden 
bedacht door Heleen. Zo was er sprake van een heuse persconferentie met 
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Willem-Alexander en Maxima, een heuse ruzie is een gestopte lift en ook waren 
er enkele heftige liefdesscènes (gebaseerd op de waarheid? Want het leek 
allemaal net echt). 
 
Donderdag: Walibi 
Op donderdag stond een bezoek aan Walibi op het programma. Nog helemaal in 
de hobbelstemming leerde we de bezoekers het dansje ook nog even. Voordat 
we het park in waren hadden we zodoende al twee waarschuwingen. Eentje 
vanwege het storen van bezoekers en de tweede omdat onze oranje vestjes in 
een noodsituatie niet te onderscheiden zouden zijn van het BHV-personeel. 
Sommige mensen probeerde met youtube filmpjes eeuwige roem te verkrijgen 
(deel 2 is in productie). De rest ging ook vrolijk door het park. Zelfs met de kou 
van augustus durfde sommigen in de splash battle en anderen (Rik) durfde alleen 
vanaf de zijkant achter een muur anderen nat te schieten. Frank vocht met Sietse 
zijn persoonlijke splash battle uit (iets met emmers en veel water op een terras). 
We vonden onszelf allemaal terug in het walibitheater. Toch wel leuk om met 
z’n allen naar een voorstelling voor hele jonge kinderen te kijken. Ook de 
acteurs vonden het leuk: ze hadden nu tenminste publiek wat lekker meezingt en 
meedanst. Intussen was het al weer redelijk laat aan het worden en hadden we 
dus vanaf de opening tot sluitingstijd in Walibi gezeten. Femke kon op de 
valreep nog net een knuffel kopen van haar evenbeeld (althans volgens Frank 
haar evenbeeld voor mij leek het meer op een olifant). Er werd her en der nog 
wat snoep ingeslagen voor de laatste avond en toen werd de terugrit toch echt 
aanvaard. 
De laatste avond op donderdag is wel vreemd. Maar het was er niet minder leuk 
om. Er werd gegourmet en daarna bonte avond. De bonte avond was gezellig, 
weer erg veel moppen gehoord, dansjes en toneelstukjes gezien Hierna was het 
tijd om de disco te starten en onder leiding van Femke en Kim. Andere Kim en 
Geurt Jan waren vast beraden deze avond het team van Rik en Frank te verslaan 
met bughousen en dat ging best aardig tot Rik doorhad wat de tactiek was van 
het andere team en toen veranderde plotseling het scorebord. 
 
Vrijdag: terug naar huis (via wat omwegen) 
Op vrijdag gingen we zwemmen. Maar eerst moesten we……Opruimen! Veruit 
de leukste activiteit van het kamp natuurlijk. Het opruimen ging “vlekkeloos met 
weinig gevonden voorwerpen. Nadat het opruimen succesvol was afgerond 
konden we dan echt gaan zwemmen. Terwijl de één liever in de sauna zat, 
vonden sommige (ik zal geen namen noemen) het nodig om de sauna af te 
wisselen met het buitenbad. Verder was de zijkant van het bad verwarmd en 
daar kon je dus heerlijk liggen. Het patat halen moest overigens in kleine 
groepjes, want de mevrouw van de bar die de patat moest bakken, schoot van 3 
orders tegelijk helemaal in de stress. En dat natuurlijk tot grote ergernis van 
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onze kampkok Ton die haar maar wat graag de zwembadkeuken uit had 
geschoven om het zelf te doen Maar de patat was prima! 
De terugreis naar Den Haag werd door wat megafiles behoorlijk vertraagd. Het 
werd dus wel laat maar we konden het natuurlijk niet laten om nog “even” 
levend” te jeux-de-boulen. Maar ja, dan is het toch echt opruimen en wegwezen. 
Iedereen een heleboel ervaringen en slaaptekort rijker. 
 
Het SHTV schaakkamp is zonder de belangeloze inzet van velen niet mogelijk. 
Daarom alle leiders (leden en oudleden van SHTV) en haal- en brengouders 
weer ontzettend bedankt! 
 

GeurtJan & Rik 
 
Kamp 2008: laatste nieuws! 
Let komende kerstvakantie extra goed op je brievenbus want de kampinformatie 
voor 2008 komt er al weer aan! 
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Schaaksudoku 
 
         
Deze Sudoku's werken precies zoals je gewend bent van de Sudoku's 
met cijfers 
Dus: Vul in elke rij, op elke lijn en in elk vak elk symbool 1 keer in 
Alleen staan er nu in plaats van de cijfers 1 t/m 9 
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Bodaan,Ton - Kort,Jacob [D76] 
DD- SHTV, 2007 
 
Deze partij is een leuk voorbeeld van de strijd tussen de partij die de baas over 
de witte velden (in dit gval zwart) en de zwarte velden( in dit geval wit)- 
Vele flauwe grappen schieten mij nu te binnen maar die zal ik u besparen. Het 
hoogtepunt van de partij ligt bij zet 20: wit slaat de foute pion en de witte velden 
beslissen de partij! 
1.c2-c4 Pg8-f6 2.Pb1-c3 g7-g6 3.g2-g3 Lf8-g7 4.Lf1-g2 0-0 5.Pg1-f3 d7-d5 
6.c4xd5 Pf6xd5 7.0-0 Pb8-c6 [7...c7-c5] 8.d2-d4 Pd5-b6 9.e2-e3 Tf8-e8 10.a2-
a3 a7-a5 11.d4-d5 Pc6-e5 12.Pf3xe5 Lg7xe5 13.e3-e4 e7-e6 14.f2-f4 Le5xc3 
15.b2xc3 e6xd5 16.e4xd5 Dd8-f6 17.Ta1-a2 Lc8-d7 Zwart had zich een hoop 
problemen kunnen besparen door simpel Lf5 te spelen 18.f4-f5! Zwart is de baas 
op de damevleugel en de witte velden.  18...Ld7-b5 19.f5xg6 Lb5xf1 










 

20.g6xf7+? het verkeerde schaakje ik had zet 21 van zwart simpelweg overzien 
[20.g6xh7+ Had ik deze zet gekozen dan had zwart voor zijn leven moeten 
vechten aangezien de zwarte velden rondom zijn koning niet goed te verdedigen 
zijn. 20...Kg8-h8 (20...Kg8xh7 21.Lg2xf1 Df6-d6 22.Ta2-f2 Kh7-g8 23.c3-c4 
Te8-e7 24.Lc1-b2) 21.Lg2xf1 Df6-e5 22.Ta2-f2 Pb6xd5 (22...f7-f6 23.c3-c4 
Pb6-d7 24.Lc1-b2) 23.Lc1-b2  Deze variant is maar een van de vele: het gaat 
erom dat wit de f-lijn met zijn toren bezet en met zijn loper op b2 gaat staan dan 
volgt c4 en de zwarte stelling stort in elkaar.(23.c3-c4) ] 20...Df6xf7 21.Ta2-f2 
[21.Lg2xf1 Dit kan nu helaas niet : 21...Pb6xd5 22.Ta2-f2 Df7-e6 23.Dd1-h5 
Te8-f8] 21...Lf1-e2! Zo is zwart simpel uit de problemen 0-1 
 

Ton Bodaan 
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 SCHAAKAGENDA 
 
JANUARI 2008 
do   3 14e ronde seniorencompetitie 
vr  4 t/m za   5 [jeugd] Grand Slam I (Leiderdorp) 
vr  4 t/m zo   6 OGD Weekendtoernooi (Delft) 
di   8 DSC 3 - Schaakcombinatie HTV 2 
do 10 15e ronde seniorencompetitie 
  Schaakcombinatie HTV 6 - Haeghe Ooievaar 4 
vr 11 t/m zo 27 70e Corus-toernooi (Wijk aan Zee) 
wo 16 Trainingsavond 4 
do 17 16e ronde seniorencompetitie 
  Haeghe Ooievaar 1 - Schaakcombinatie HTV 3 
  Schaakcombinatie HTV 5 - Lierse 1 
do 24 17e ronde seniorencompetitie 
  Schaakcombinatie HTV 4 - Rijswijk 3 
za 26 [jeugd] PK ABCD; voorronden 
do 31 18e ronde seniorencompetitie 
  Schaakcombinatie HTV 2 - DSC 4 
  Prometheus 1 - Schaakcombinatie HTV 4 
 

FEBRUARI 2008 
vr   1 t/m zo   3 Noteboomtoernooi (Leiden) 
di   5 Pomar 3 - Schaakcombinatie HTV 6 
do   7 19e ronde seniorencompetitie 
za   9 Schaakcombinatie HTV 1 - LSG 4 
  [jeugd] Grand Prix 4 (Haeghe Ooievaar) 
zo 10 [jeugd] PK Meisjes 
ma 11 WSC 5 - Schaakcombinatie HTV 5 
wo 13 Trainingsavond 5 
do 14 20e ronde seniorencompetitie 
  Schaakcombinatie HTV 3 - Schaakhuis 1 
za 16 PK ABCD; finales 
za 16 t/m zo 17 [jeugd] Grand Slam II (Rijswijk) 
do 21 21e ronde seniorencompetitie 
 

 
Kopieerservice bij KONTRAST 

als goed in meervoud moet 
KONTRAST 

Tanthofdreef 7 te Delft 
Tel.  (015) 2618823 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

NIEUW! 
Alle schaakborden met 20% korting in december!! 

 
Wordt verwacht in december: 

  
Opening for White According to Anand 10 – Khalifman € 22,50 

Dangerous Weapons: 1. e4 e5 – Emms/Flear/Greet € 22,95 
Starting out: the Accelerated Dragon – Greet  € 22,45 

The Sämisch King’s Indian Uncovered - Cherniav  € 22,45 
 

NIEUWE SOFTWARE: 
 

Fritz 11 Engels, Duits of Nederlands – Chessbase € 44,95 
Big Database 2008 – Chessbase  € 48,50 

Megadatabase 2008 - Chessbase€ 145,00 
Fritz Powerbook 2007  Chessbase € 48,50 

 
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 


