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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 
Wedstrijdleider Extern: Evert Baak evert.baak@planet.nl 3940945 
Wedstrijdleider Intern: André Wagner amwagner@xs4all.nl 3825072 
Jeugdleider: vacant   
 
Commissarissen 
Webmaster: Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092 
Materiaalbeheerder: Wim Vermeulen  3636124 
Redacteur: Pim van der Meiden gwvandermeiden@hetnet.nl 3543606 
 
Jeugdbegeleiding 
Kasha Gieben, Rik Pronk, Ton Bodaan, Eric Gieben, Ton Vissers, Gert-Jan Willighagen, Swen Hack, 
Claudia Fasil, Miron Ashkenazy, Karin Kluytmans, Mieke Bogaard, Wim Lelieveld 
 
 
Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796 
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 
 
Kopijdatum volgende clubblad:  29 augustus (verschijnt 4 september) 
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- Van de redacteur / Pim van der Meiden   4 
- Interne competitie / André Wagner   6 
- Rapidkampioenschap voor Rik Pronk / André Wagner   9 
- Open Rapidkampioenschap / André Wagner 11 
- Schaakgedicht / Pieter Struiksma 13 
- Paramaribo. Uit en thuis, heden en verleden / Pim van der Meiden 16 
- Schaken in een winkelcentrum / Ben Spierings 17 
- Het negatieve imago van de schaker... / Pim van der Meiden 19 
- Concert op zondagmiddag / Pim van der Meiden 21 
- Training in praktijk / William van Zanten 22 
- Schaakagenda 26 
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Van de voorzitter 
 

Zeer geachte clubleden, 
 

In deze oranjegekleurde periode loopt het schaakseizoen van de 
Schaakcombinatie HTV bijna geruisloos af. Als iedereen nu net zoveel verstand 
van schaken als van voetbal had, dan zou .....?  Kasparov bedrijft politiek met 
het schaakspel als fundament. En dat nog wel nadat hij door een politieke 
tegenstander met een houten bord op zijn kop had gekregen. 
Alle gekheid op een stokje. Ik hoop dat u kunt terugblikken op een geslaagd jaar 
binnen de club. Het bestuur – ja, er zijn nog steeds vacatures – is opgewekt en 
met kennis van zaken bezig om het komende seizoen weer een succes te kunnen 
laten worden. Zo worden bijvoorbeeld extra jeugdtrainingen op zondag en 
sessies met Job de Lemarre & William van Zanten voorbereid. Over de 
voorgenomen plannen kunt u zich natuurlijk op de ALV van 11 september 
uitspreken. Middels enquêtes heeft u reeds uw wensen kenbaar kunnen maken. 
Ik ben er van overtuigd dat het bestuur deze zal omzetten in een aanvaardbaar 
menu. 
Graag wil ik iedereen danken die zich voor de club heeft ingezet en wil blijven 
inzetten.  
 
Mede namens het bestuur een zeer prettige zomer toegewenst, 
 

Armin Segger 
 
 
 
 
 

Van de redacteur 
 
Dit is het laatste nummer van het verenigingsjaar. De lezer is min of meer 
gewend geraakt aan filosofische beschouwingen over de vraag hoe het allemaal 
moet met het clubblad, maar dit keer meen ik daar eens van af te zien. De 
samenwerking tussen ondergetekende en André Wagner gaat gewoon door en de 
bedoeling is dat deze wordt geïnstitutionaliseerd. Dan mag ik me misschien wel 
echt hoofdredacteur noemen en is André de eindredacteur. Aan de leden-
vergadering is het om hier al dan niet mee akkoord te gaan. De vraag wie van 
ons tweeën voor de ander het lastigste is geweest om mee samen te werken is 
niet aan de orde. Misschien moeten we daarover ook maar onze mond stijf dicht 
houden en vooral benadrukken dat we elkaar voortreffelijk aanvullen en meestal 
goed aanvoelen. 



 5 

U krijgt weer een gevarieerd nummer in handen. Dit keer voel ik me geroepen 
enkele beschouwingen te wijden aan onze club in het algemeen. 
Fabelachtig goed is het met onze club gegaan. We zijn nu duidelijk de tweede 
club van Den Haag geworden. We spelen KNSB en we blijven dat doen. Helaas 
is de trouwe lezer van het clubblad niet altijd op de hoogte gesteld van het wel 
en wee van ons eerste team, maar misschien heeft uw redacteur (hoofdredacteur) 
niet altijd genoeg zijn best gedaan verslagen te ontfutselen aan de talloze 
begenadigde scribenten die in het eerste team te vinden zijn. Ontegenzeggelijk 
had Sander op dit gebied wat meer leidinggevende capaciteiten kunnen tonen. 
De heren hadden wel eens wat meer eigen initiatief kunnen tonen. Bij enkele 
andere teams is de situatie nog veel slechter geweest. 
Intern hebben we weer een mooi jaar achter ons. Vaker dan ooit is Monique op 
tijd gekomen. De wedstrijdleider heeft nu twee jaar lang onze club door woelige 
wateren geloodst en ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van zijn 
daadkracht, wijsheid en inzet, ook in vroeger tijd dat we samen in De Vogelwijk 
zaten. Helaas, hij houdt er mee op en ik maak me zorgen of er een opvolger zal 
komen die in zijn schaduw kan staan. Dan is er een vacature voor de zware post 
van jeugdleider. Ook wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter en tot slot is 
er het werkelijk sombere nieuws dat Ben Spierings zich uit het bestuur 
terugtrekt. Er is ook nog een vacature voor de functie van penningmeester. 
André, Kasha, Armin en Ben hadden alle vier grote, zeer uiteenlopende 
verdiensten. Het zal niet meevallen om de opengevallen plekken in te vullen op 
een wijze die maakt dat we de komende jaren iedere week even tevreden en 
zorgeloos op de clubavond ons uitsluitend bezig houden met datgene waarvoor 
we naar de Bosbeskapel komen: gewoon een mooie en spannende partij spelen 
zonder een zorgelijk gezicht te trekken bij de vraag of we dat de komende jaren 
kunnen blijven doen. 
Laten we hopen dat het rompbestuur en de ledenvergadering in staat zullen 
blijken een bevredigende oplossing te vinden voor de vele vraagstukken 
waarvoor we ons gesteld zien. We wensen hen sterkte toe. 
 

Pim van der Meiden 
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Interne competitie 
 
De laatste weken van de playoffs waren nog ongemeen spannend. Omdat er een 
ongelijk aantal partijen waren gespeeld door Sander Pauw en William van 
Zanten was er geen moment duidelijkheid en moesten beide kemphanen tot het 
uiterste gaan om de leiding te krijgen en te houden. Sander had een halfje 
verspeeld tegen Hans Segers, maar wist de onderlinge partij te winnen. Met een 
half punt voor kwam hij echter tegen Paul den Boer niet verder dan een remise. 
Aangezien beiden in de laatste ronde wisten te winnen, zou een barrage 
uitsluitsel moeten brengen, zoals was voorgesteld en aangenomen in de 
ledenvergadering. Sander bedankte, met redenen omkleed, voor de eer en 
daarmee is William de nieuwe clubkampioen geworden. 
 
Stand: 
 Naam punten S.B. 
  1 Sander Pauw 5 14.75 
  2 William van Zanten 5 11.00 
  3 Ton Bodaan 3,5   7.00 
  4 Aleksander Henke 3   4.50 
  5 Gert Jan Willighagen 2   2.50 
  6 Hans Segers 1,5   3.25 
  7 Paul den Boer 1   4.25 
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In de ladder streden de andere spelers om een goede positie. Niet alleen wordt 
de eindstand door Evert Baak gebruikt voor het samenstellen van de teams 
(uitleg is een aantal nummers geleden in het clubblad gepubliceerd), ook zal er 
worden gekeken wie in aanmerking komen voor een ‘ratingprijs’. Aan het begin 
van het seizoen is daartoe door mij een beginladder opgesteld, die weer was 
gebaseerd op de eindstand van vorig jaar. In het jaarverslag in het volgende 
nummer zal die beginladder in eindstand verwerkt worden. 
Spelers die niet in aanmerking komen zijn in onderstaande eindstand reeds in 
cursief vermeld. Zij hebben één of beide criteria (24 avonden, 16 partijen) niet 
gehaald. 
 
Eindstand: 
 Naam Prc Prt W R V av 
  1 William van Zanten 96,2 13 12 1 0 24 
  2 Aron Vitner 75,0   2 1 1 0 2 
  3 Hans Segers 73,7 19 13 2 4 25 
  4 Melchior Vesters 73,3 15 10 2 3 22 
  5 Sander Pauw 72,7 11 8 0 3 26 
  6 Evert Baak 72,2   9 5 3 1 18 
  7 Aleksander Henke 70,8 12 7 3 2 24 
  8 Ton Bodaan 66,7 15 9 2 4 30 
  9 Rik Pronk 63,6 22 12 4 6 34 
10 Gert Jan Willighagen 61,5 13 7 2 4 29 
11 Paul den Boer 61,5 13 6 4 3 26 
12 Mike Hoogland 60,0 25 12 6 7 34 
13 Karel Stolte 57,9 19 8 6 5 27 
14 Karl Baak 57,7 26 11 8 7 36 
15 Stijn Gieben 57,5 20 11 1 8 29 
16 André Wagner 57,1 21 8 8 5 32 
17 Hugo van der Laan 56,8 22 12 1 9 31 
18 Jan Verheijen 56,5 23 11 4 8 32 
19 Ton Vissers 56,0 25 9 10 6 38 
20 Ruben Wiegerink 53,8 13 4 6 3 22 
21 Nico Gouzij 53,1 16 6 5 5 16 
22 Piet Sikkes 52,8 18 8 3 7 24 
23 Niek Wisse 52,4 21 9 4 8 27 
24 Koos Roeleveld 51,9 26 10 7 9 28 
25 Rutger Kramer 50,0 19 9 1 9 19 
26 Bas Kalma 50,0 13 6 1 6 12 
27 Ben Spierings 50,0 19 5 9 5 30 
28 Jan van Delden 50,0 15 5 5 5 22 
29 Frans Coers 50,0   9 4 1 4 15 
30 Peter van Noort 50,0   2 1 0 1 6 
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31 Harold Fikkert 50,0   2 1 0 1 9 
32 Henk Bouma 48,1 27 13 0 14 32 
33 Hans Dwarshuis 48,0 25 8 8 9 25 
34 Rob Dijkstra 47,8 23 10 2 11 27 
35 Joop van Wallinga 47,4 19 6 6 7 29 
36 René Weerts 47,1 17 8 0 9 25 
37 Eric Alvares 47,1 17 8 0 9 26 
38 Franck Melssen 47,1 17 7 2 8 21 
39 Ard van der Zwart 46,9 16 6 3 7 15 
40 Marten Kats 46,4 14 6 1 7 19 
41 Jos Delorme 46,2 13 6 0 7 15 
42 Armin Segger 46,2 13 5 2 6 18 
43 Lex van der Meer 42,9 14 5 2 7 13 
44 Pascal de Leeuw 42,5 20 7 3 10 26 
45 Kees van Gelder 41,7 24 8 4 12 24 
46 Owen Poppe 41,7   6 2 1 3 6 
47 Pim van der Meiden 39,6 24 9 1 14 30 
48 Claudia Fasil 37,5 16 5 2 9 16 
49 Theo Dekker 37,5   4 1 1 2 13 
50 Wim Vermeulen 35,0 20 6 2 12 25 
51 Swen Hack 33,3   6 2 0 4 4 
52 Jan Bonsel 28,8 26 5 5 16 27 
53 Monique Keuzenkamp 26,5 17 4 1 12 23 
54 Bert van Dijk 16,7 30 5 0 25 30 
55 Theo Bovenlander   0,0   1 0 0 1 10 
56 Maarten Stolte   0,0   1 0 0 1 1 
 

André Wagner 
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Rapidkampioenschap voor Rik Pronk 
 
Het rapidkampioenschap werd ook dit jaar verspeeld over twee avonden met elk 
4 ronden. Wie een avond moest overslaan kreeg voor die avond een punt. 
  
Na de eerste avond stonden Ton Vissers en André Wagner er met 100% prima 
voor. De laatste had echter een week later een slechte dag en viel terug. Ton 
behield wel oog op de toppositie, maar moest op het laatst Rik Pronk naast zich 
dulden en die bleek bij de eindafrekening een handvol weerstandspunten meer te 
hebben en mocht daardoor de beker en een naturaprijs mee naar huis nemen. 
 
Dat de volgende generatie er aan zit te komen mag wel blijken uit het de mooie 
vierde plaats voor Stijn Gieben, die met zijn 10 jaar menige meer ervaren speler 
het nakijken heeft gegeven. 
 
 
 Naam punten w.p. S.B. 
  1 Rik Pronk 6.5 40.0 30.75 
  2 Ton Vissers 6.5 37.5 29.50 
  3 Hans Segers 6.0 41.0 29.50 
  4 Stijn Gieben 5.5 41.5 26.75 
  5 Ben Spierings 5.5 36.0 21.25 
  6 André Wagner 5.0 41.0 24.50 
  7 Armin Segger 5.0 35.5 19.00 
  8 Nico Gouzij 5.0 29.5 13.50 
  9 Karel Stolte 4.5 38.0 17.75 
10 Melchior Vesters 4.5 36.5 23.25 
11 Ton Bodaan 4.5 35.5 17.25 
12 Karl Baak 4.5 35.5 15.75 
13 Gert-Jan Willighagen 4.5 34.0 14.25 
14 Mike Hoogland 4.5 33.0 17.50 
15 Niek Wisse 4.0 33.0 13.00 
16 Eric Alvares 4.0 32.5 18.50 
17 Jan van Delden 3.5 34.0 18.75 
18 Jan Verheijen 3.5 31.0 16.50 
19 Hans Dwarshuis 3.5 28.5   7.75 
20 Hugo van der Laan 3.0 36.5 11.00 
21 Piet Sikkes 3.0 33.0 10.75 
22 Rob Dijkstra 3.0 32.0   9.00 
23 Franck Melssen 3.0 31.5 13.50 
24 Pim van der Meiden 3.0 28.5   7.50 
25 Pascal de Leeuw 3.0 27.5   7.00 
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26 Jos Delorme 3.0 25.0   7.50 
27 Rutger Kramer 3.0 24.5 10.75 
28 Henk Bouma 2.5 29.0   6.75 
29 Claudia Fasil 2.5 26.0   9.75 
30 Jan Bonsel 2.0 30.0   3.50 
31 Lex van der Meer 2.0 24.5   6.25 
32 Monique Keuzenkamp 2.0 24.0   8.00 
33 Mireille Rubert 2.0 23.5   6.25 
34 Koos Roeleveld 1.5 28.5 10.50 
35 Bert van Dijk 1.5 24.5   2.25 
36 Owen Poppe 0.5 30.0 12.75 
 

André Wagner 
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Open Rapidkampioenschap 
 
Een enigszins magere opkomst met 34 spelers, waarvan 14 clubgenoten, maar 
de deelnemerslijst was letterlijk topzwaar, met een handvol spelers in de 2000+-
categorie. Desondanks zag Frans Pieter van den Bos kans om tot de voorlaatste 
ronde aan de leiding te blijven, mede omdat zijn concurrenten tegen elkaar 
remises ten beste gaven. De gedoodverfde kanshebbers Happel en Alberts 
kwamen uiteindelijk toch boven drijven en deelden de eerste plaats, maar de 
overwinning ging naar de voorzitter van DD, die een weerstandspunt meer had. 
 
De overwinning in de rapidcyclus als geheel was al een aantal weken geen 
geheim meer, omdat Henk Alberts de eerste drie toernooien op zijn naam had 
geschreven. Uit zijn beste drie toernooien scoorde hij 19 punten, slechts een 
tweetal onder het hoogst mogelijke. 
 
Volgend jaar beleeft de Haagse Rapidcyclus, ooit begonnen als samenwerking 
tussen Ooievaar, Vogelwijk en Haagse Toren, alweer de tiende editie en 
gelukkig heeft de sponsor van dit jaar, Brouwer-Belderbos Assurantiën, zich ook 
dan garant gesteld voor de overallprijzen. 
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Eindstand: 
 
  1. Henk Happel (DD) 2180 6.0 30.5 25.25 
  2. Henk Alberts (Prom) 2131 6.0 29.5 24.00 
  3. Frans Pieter van den Bos (WSC) 1873 5.5 29.0 21.00 
  4. Melchior Vesters (SHTV) 2031 5.0 26.5 18.00 
  5. Stijn Gieben (SHTV) 1622 5.0 26.0 17.50 
  6. Wim Reimer (DD) 1843 4.5 29.5 17.00 
  7. Wim Vink (DD) 1969 4.5 28.0 16.50 
  8. Lothar van der Sluijs (DD) 1850 4.5 26.5 16.25 
  9. Karl Baak (SHTV) 1755 4.5 19.5 14.00 
10. Ben Spierings (SHTV) 1752 4.0 28.0 13.50 
11. Aad van Eijk (HO) 1604 4.0 27.0 12.50 
12. Hans Segers (SHTV) 2012 4.0 26.0 12.00 
13. Ton Bodaan (SHTV) 1837 4.0 25.5 11.50 
14. Geurt Jan v.d. Meiden (SHTV) 1655 4.0 25.5   9.00 
15. Hugo van der Laan (SHTV) 1643 4.0 24.0   9.50 
16. Maurits Bons (HO) 1903 4.0 23.5 11.50 
17. Arjen de Leeuw (HO) 1736 3.5 27.5   8.50 
18. Rob Bes (HO) 1550 3.5 24.0 10.75 
19. Jan van der Meer (HO) 1702 3.0 24.5   6.50 
20. Dirk Brinkman (Prom) 1606 3.0 23.0   8.50 
21. Rik Pronk (SHTV) 1896 3.0 23.0   7.50 
22. Jan de Pree (Botw) 1642 3.0 22.5   8.25 
23. Pim van der Meiden (SHTV) 1596 3.0 22.5   6.00 
24. Jaimy Luk (SHTV) 1108 3.0 21.0   7.25 
25. Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1734 2.5 25.5   6.25 
26. Monique Keuzenkamp (SHTV) 1318 2.5 24.5   8.75 
27. Koos Roeleveld (SHTV) 1496 2.5 24.0   6.50 
28. Jim Loke (HSV) 1579 2.5 23.5   6.25 
29. Edwin van der Leij (HO) 1641 2.5 23.5   5.75 
30. Ruud H‰hlen (HSV) 1502 2.0 24.0   7.00 
31. Thom de Ruiter (R'wijk) 1144 2.0 14.0   3.00 
32. Wesley van der Burg (R'wijk) 1131 1.5 21.0   3.25 
33. Poulien Knipscheer (Pionn) 1530 1.5 20.0   2.50 
34. Paul Koks (DD) 1481 1.0 20.5   3.00 
 

André Wagner 
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Schaakgedicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘t Boertje van binnen. 
 
 
Nederig stukje hout op 64 velden 
geen officier, soldaat, slechts pion genoemd 
wat valt er over u te melden 
anders dan tot dekken of ruilen gedoemd? 
U slachtofferen tot nuttig Gambiet benoemd. 
 
Maar toch, al zijt gij de geringste in het spel 
in de promotie berust uw kracht. 
De overkant halen, beseft gij dat wel 
geeft u alle, behalve koninklijke macht. 
Oh, wie heeft toch dat krankzinnige spel bedacht? 
 
Duitsers weten u helaas niet op waarde te schatten 
noemen u geringschattend boer 
maar voor ons die u beminnen 
blijft u altijd wegens ‘t spelen op de koer 
geen boertje van buiten, maar ‘t boertje van binnen. 
 
 
© Pieter Struiksma 
 



 

 

 
 
 

 

Gratis haalbaarheidsonderzoek 
t.b.v. eventuele bouwplannen. 

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 

 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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Paramaribo. Uit en thuis, heden en verleden 
 
In de week van 12 tot 19 mei was ik in Paramaribo, één van de plaatsen van 
mijn jeugd. Van mijn tiende tot mijn veertiende jaar woonde ik er: ik leerde er 
schaken en mijn liefde voor het vak geschiedenis is er zodanig verdiept dat ik 
jaren later een dissertatie heb geschreven over de eerste eeuw van het bestaan 
van de voormalige Nederlandse kolonie, waarvan Paramaribo de hoofdstad is. 
Dat boek was herdrukt en ik was in Suriname voor de aanbieding van de 
herdruk. Het was een enerverend gebeuren, heftig, emotioneel, druk en 
vermoeiend. Eén avond had ik vrij. Ik ging op bezoek bij Surinaamse vrienden, 
vrienden van mijn ouders en van mij, mensen met wie de banden dateren van de 
vroege jaren vijftig. 
Het was een heerlijke avond, maar de beschrijving van het genoeglijke gesprek 
op het balkon in de tropenschemering, de goede maaltijd in het Indische 
restaurant, anders dan in Nederland en toch ook hetzelfde, de conversatie met 
Surinaamse vrienden, de heerlijke ontspannen sfeer die maakte dat ik nu al weer 
terug verlang, het heeft niets met de doelgroep van dit blad te maken. Voor de 
lezer is van belang dat ik maar kort van de ontspannen sfeer van de buitenwijk 
had kunnen genieten, of ik zat achter het schaakbord en constateerde dat mijn 
jonge Surinaamse vriendje in de laatste jaren flinke vorderingen had gemaakt. 
Na drie partijen hielden we er mee op. Ik ging mee naar de schaakclub en daar 
belandde ik midden in een schaakles. Ik was opeens vijftig jaar jonger. Een open 
lokaal, straatlawaai. Maar ze kregen, niet zoals ik vroeger rekenles, geschiedenis 
of KDN (kennis der natuur). Er werd schaakles gegeven met behulp van de 
stappenmethode en ik waande me terug in de tijd: enkele jaren geleden, toen ik 
zelf bij De Vogelwijk schaaklessen gaf. 
Er zijn in Paramaribo twee schaakclubs. Ook buiten Paramaribo, in de districten, 
wordt geschaakt. De gesprekken die ik gevoerd heb, waren onderdeel van de 
voorbereiding tot een serieuzer artikel: de geschiedenis van het schaakleven in 
Suriname, de vroeger niet onbekende schaker Branicki, een Poolse jood die in 
Paramaribo in de vroege jaren zestig rabbijn was en een groot stimulator van het 
schaakleven, het aantal clubleden in Suriname, de kampioenen, de wel en niet 
bestaande banden met de KNSB, de vraag hoeveel jeugdschakers geestdriftig 
naar de club komen om schaken te leren of dat ze gebracht worden om de ouders 
een uurtje rust te gunnen. 
Helaas, ik moet de lezer teleurstellen. Ik was te moe. Ik kwam bij van grote 
vermoeienissen. We gaan in wezen naar een schaakclub om ons eens een 
avondje in te spannen. Soms werkt het anders. Mijn avond was er een van 
ontspanning en mijn bezoek aan de schaakclub was daar een wezenlijk 
onderdeel van. 
 

Pim van der Meiden 
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Schaken in een winkelcentrum 
 
Op zaterdag 19 april jl. zette onze schaakvereniging het winkelcentrum aan het 
Savornin Lohmanplein op zijn kop. In het verleden hebben Haagse Toren en 
Vogelwijk, zowel samen als afzonderlijk, jaarlijks een Schaakdag 
georganiseerd. Een leuke manier om het schaken in het algemeen en de 
vereniging in het bijzonder te promoten. De afgelopen jaren was de Schaakdag 
niet georganiseerd, maar de traditie is dit jaar in ere hersteld. 
 
Het bestuur van de winkeliersvereniging werkte op alle fronten mee en het 
contact verliep erg prettig. Er werden mooie posters gedrukt en opgehangen in 
het winkelcentrum om het winkelende publiek attent te maken op de schaakdag. 
Ook in de Loosduinse Krant werd geadverteerd voor deze schaakdag. Aangezien 
ons logo en onze naam ook werden genoemd, was dat mooie PR voor ons. 
Er werden onder de winkeliers prijzen losgeweekt voor de prijswinnaars van de 
diverse activiteiten. Ook werden er tafels en stoelen beschikbaar gesteld.  
 

 
 
De schaakdag verliep erg soepel. Bij het opzetten van alle spullen moest nog wel 
even de goede plek voor alles gevonden worden, zodat de toegang van de 
winkels niet werd belemmerd. Er waren diverse activiteiten waar men aan mee 
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kon doen. Zo was er een schaaksimultaan waar men kon aanschuiven, er kon 
worden gevluggerd tegen ‘De Beer’, er kon geschaakt worden met het grote 
tuinschaakspel en er kon mee worden gedaan aan een prijsvraag. Ook werden er 
vele (oranje) flyers uitgedeeld en bleken onze oranje sleutelhangers een gewild 
aandenken voor de deelnemers. Hoewel we vanaf 10 uur in de weer waren, werd 
de geplande eindtijd van 16 uur met plezier overschreden. 
 

 
 
Samen met Kasha, Stijn, Miron, Ton V., Ton B., Karl, Rik, Nico, Gert Jan en 
Armin (hopelijk ben ik niemand vergeten) kan ik terugkijken op een leuke 
schaakdag die zeker voor herhaling vatbaar is. Dat vond gelukkig ook het 
bestuur van het winkelcentrum. 
 

Ben Spierings 
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Het negatieve imago van de schaker en Stefan Zweig 
 
Het imago van het schaakspel en de schaker heeft in de loop der eeuwen de 
nodige wisselingen ondergaan. Het lijkt aannemelijk dat het nooit in hoger 
aanzien heeft gestaan dan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Heel weinig 
grote schakers hadden aan de kant van Hitler gestaan. Schaken was typisch een 
spel van intellectuelen, een groot percentage was van joodse origine en zelfs 
enkele eigenaardige antisemitische ontsporingen van Aljechin hadden de 
wereldkampioen nog niet gemaakt tot iemand die bruikbaar was voor 
nationaalsocialistische propaganda. De schaker gold als een hoogstaand 
intellectueel, en schaken was een belangrijk wapen in de Koude Oorlog. 
 
Daar is geleidelijk verandering in gekomen. Sommige psychologen keerden zich 
tegen het cerebrale spel en in 1974 verscheen een bestseller Idle passion. Chess 
and the Dance of Death van de hand van de journalist Alexander Cockburn, 
vrijwel direct ook in het Nederlands vertaald, voorzien van een voorwoord van 
Jan Hein Donner, onder de titel Loze passie. Het succes van dit boek was zeker 
niet te danken aan een heldere stijl en betoogtrant. Het was een warrig, 
onsystematisch, rancuneus boek van iemand die er slecht tegen kon dat zijn 
moeder beter schaakte dan hijzelf en koketteerde met een verwrongen kennis 
van psychoanalyse. De populariteit was gedeeltelijk te wijten aan het vreemde 
gedrag van Bobby Fischer, ontegenzeggelijk één van de grootste schaakgenieën 
die de geschiedenis heeft gekend. 
 
Een heel hoofdstuk in dit boek is gewijd aan één van de bekendste, zeker ook 
mooiste werken uit de wereldliteratuur waarin het schaakspel een grote rol 
speelt: de Schachnovelle van Stefan Zweig. Ik wil hier de overtrokken theorieën 
van Cockburn en zijn uit alle verbanden gerukte beschouwingen verder laten 
rusten om de aandacht te vestigen op de novelle van Zweig. Wezenlijk populair 
is dit boek onder schakers niet, zeker niet als ze het ook gelezen hebben, en dat 
is heel begrijpelijk. Er staan te veel onwaarschijnlijkheden in. Het is ook 
duidelijk dat de auteur maar weinig wist van het schaakspel. Toch is het 
onmiskenbaar dat hij er wel enige kennis van had. Vermoedelijk is die beperkt 
gebleven tot het befaamde boek van Tartakower Die hypermoderne 
Schachpartie uit 1924. Dat boek heeft model gestaan voor het werk dat Dr. B., 
één van de hoofdfiguren uit de novelle, tijdens zijn gevangenschap uit de zak 
van één van zijn ondervragers wist te ontvreemden. 
 
Hoogst irritant is de beschrijving van de wereldkampioen Czentovic. Men hoeft 
maar heel weinig kennis van schaken te hebben om te begrijpen dat het absoluut 
onmogelijk is dat iemand die niet kan snelschaken en totaal niet in staat is zelfs 
maar een eenvoudige partij blind te spelen, wereldkampioen wordt. Wie zich 
aan onwaarschijnlijkheden in een verhaal stoort, zodanig stoort dat hij of zij een 
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boek terzijde legt, moet de Schachnovelle ongelezen laten liggen. Dan maakt het 
zelfs niet uit of de lezer wel of niet kan schaken. 
 
Toch laat die lezer dan een boek liggen dat wel degelijk ook schakers iets te 
zeggen heeft. Uit biografische gegevens is bekend dat Zweig een weliswaar zeer 
slechte schaker was, zo slecht dat hij vermoedelijk iedere club na één bezoek de 
rug zou hebben toegekeerd, maar wel degelijk zijn de beschrijvingen van de 
spanningen waaraan schakers onderhevig zijn tijdens een partij authentiek. Het 
inlevingsvermogen van de kunstenaar was groot. Maar ook is duidelijk dat de 
emoties en spanningen van schakers universeel zijn. Laten wij als schakers 
Stefan Zweig niet aan de antischakers over! Ook ons heeft hij iets te zeggen, 
mits wij de vele onwaarschijnlijkheden voor lief kunnen nemen. 
 
Zelfs in de onsympathieke Czentovic herkennen wij trekken van de schaker, al 
zijn dat niet de sympathiekste. Wat zou u zeggen van zijn opmerking nadat hij, 
volslagen ten onrechte van zijn tegenstander gewonnen heeft: ‘Schade. Der 
Angriff war gar nicht so übel disponiert. Für einen Dilettanten ist dieser Herr 
eigentlich ungewöhnlich begabt.’? 
 

Pim van der Meiden 
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Concert op de zondagmiddag 
 
In menig opzicht leert een mens zichzelf nooit kennen en blijft hij worstelen met 
zijn identiteit. Was ik nu als SHTV’er, hoofdredacteur van ‘Samengevat’ of 
gewoon als persoon aanwezig bij het huisconcert dat op 15 juni ten huize van 
Wim Vermeulen en zijn echtgenote Bep Weber gegeven werd? Een moeilijke 
vraag die ik indirect ook aan Theo Hartman en Armin Segger gesteld heb, waar 
ik geen antwoord op gekregen heb en nog steeds mee worstel. 
Theo speelde trompet, Wim orgel, Armin piano en Paul Regeer droeg gedichten 
voor van Emily Dickinson die door Jay Rizzetto van trompetbegeleiding waren 
voorzien. 

 
Het was een grandioos huisconcert, dat zelfs uniek genoemd moet worden. Ik ga 
hier geen recensie schrijven, want daarvoor was ik niet gekomen en bovendien 
ben ik me bewust van eigen tekortkomingen op dit gebied. 
Kunt u zich een huisconcert indenken met negen werken, waarvan er maar liefst 
vier van Nederlandse componisten zijn? Hoe staat u tegenover de gedachte op 
één middag vier razend spannende contemporaine composities aan te horen? 
Eén was er speciaal voor Armin Segger geschreven, en dan was er ook een 
improvisatie waarbij de componist aan het orgel zijn eigen werk speelde. Ik 
denk dat het het meest fascinerende huisconcert was dat ik ooit in mijn zo 
langzamerhand lange leven heb meegemaakt. (Het eerste werk, van Sweelinck, 
‘Mein junges Leben hat ein Ende’ was niet echt voor mij geschreven!) Maar 
waarom verkeerde ik in de eigenaardig unieke positie het enige lid van onze 
club te zijn bij een concert waar alle uitvoerenden lid waren van SHTV? 

Pim van der Meiden 
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Training in praktijk: aanval op een verdedigend stuk 
 
Henk Bouma zei op de laatste avond van de play-offs tegen me, dat hij in zijn 
partij één van de trainingen aan het toepassen was. Hij won die avond. 
 
Als trainer juich ik dit natuurlijk toe. 
Wat Henk niet wist, is dat ik die avond dezelfde ervaring had: net als hij kon ik 
een thema uit de training inzetten – alleen ging dit om een thema dat ik nog niet 
had gepresenteerd, alleen nog maar voorbereid voor het seizoen 2008-2009. Met 
andere woorden: als trainer steek je ook wat op. Paul den Boer werd hiervan de 
dupe. 
 
Laat ik eerst het thema introduceren: de aanval op een verdediger. De idee is dat 
de tegenstander een stuk heeft dat een ander stuk moet verdedigen (het staat in); 
vervolgens gaan wij ertoe over de verdediger aan te vallen. Die verdediger staan 
dan voor de keus: zichzelf opofferen, of het verdedigend contact opgeven, zodat 
het verdedigde object verloren gaat. Beide opties leiden tot materiaalverlies (of 
soms tot positionele nadelen, tijdverlies of promotie). 
 
Enkele voorbeelden. 










 

Kalantas – Petrosian, Erewan 1946 
Petrosian speelde 21…Pxf3 ! 
Zijn idee is dat na 22.Txf3 een stelling zou ontstaan, waarin alleen de witte 
Koning verhindert dat Tf3 wordt geslagen door Db7. Zodoende zou zwart dan 
alleen nog Kg2 hoeven aan te vallen, om Tf3 te winnen. Met 22...Te2+ bereikt 
zwart dit doel, zie analysediagram. 
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Analysediagram na 22...Te2+ 
 
Hiermee was de partij beslist. Er volgde nog 22. Td5 Pfe5 23. Kh3 Pf6 24. 
Tdd1 Peg4 25. Pd4 Pe3 0-1 
 
 
 












Analysestelling Ragozin - Capablanca, Moskou 1936 
Zwart aan zet. Beoordeel de stelling na 1…Dd5 
 
Na 1…Dd5 is het belangrijk om te zien dat alleen Kg8 nog Tf8 verdedigt. 
Zodoende verliest 1…Dd5 na 2.Ph6+ gxh6 3.Dg3+, de verdediger wegjagend. 
 
Los van ons thema is er trouwens meer over de diagramstelling te melden: 
1. Als zwart tweemaal op f7 slaat, volgt 3.Df3+ en Dxe2). 
2. Toch staat zwart helemaal niet slecht, als hij begint met de tegenaanval 
1…Da8! 
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Hao - Deepan, World Junior Championship, Yerevan 2007 
Hopelijk ziet u inmiddels meteen, dat Td7 alleen wordt gedekt door Pe5. Kunt u 
dit stuk aanvallen? 
Wang Hao (met 2684 inmiddels nr. 35 op de Elo-lijst) vond: 38.f4 Rxd6 39.fxe5 
1–0 
 
Terug naar de play-offs. 












Van Zanten - Den Boer, SHTV, Den Haag, 5 juni 2008 
Paul heeft zojuist met de dame op d5 teruggeslagen. 
Als eerste keek ik naar 1.c4, waarna pion e5 driemaal instaat, zodat ik e5 kan 
slaan. 
Vervolgens kwam ik op het idee om de volgorde om te draaien met 18.Pxe5; ik 
berekende enkele varianten. Wat de doorslag gaf was dat ik zo een 
trainingsthema kon inzetten, wat me zeer tevreden stemde. 
 
18.Pxe5 Lxe5 19.c4 (zie diagram) 
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Nu is de dame de enige verdediger van Le5, en zij staat aangevallen door c4 – 
waardoor meteen Le5 extra wordt aangevallen. 
Zwart verliest geen materiaal, maar hij raakt de Loper kwijt die zijn 
koningsstelling veilig maakte. 
Paul probeerde nog 19…Lxh2+ 20.Kxh2 bxc4 21.Dc2 [niet 21.Txe7? Dd6+] 
21…Pc6 22.Dc3 f6 23.Pxc4 Pd6? 24.Pb6 1–0 
 
Ik hoop dit thema volgend seizoen te behandelen in de training – en ik reken 
erop dat de deelnemers het dan vaak zullen toepassen. 
 

William van Zanten 
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ZOMERSCHAAKAGENDA 
 
 
 
JULI 2008 
vr 11 t/m zo 20 2e Leiden Chess Tournament [volgeboekt!] 
ma 21 t/m do 31 Open Kampioenschap van Nederland (Dieren) 
 
 
AUGUSTUS 2008 
ma   4 t/m za   9 [jeugd] Open Nederlands Jeugdkampioenschap (Enschede) 
vr 29 60e Westlands Druivenschaaktoernooi; ronde 1 (Naaldwijk) 
 
 
SEPTEMBER 2008 
di   2 60e Westlands Druivenschaaktoernooi; ronde 2 
do   4 1e clubavond van het nieuwe seizoen 
vr   5 60e Westlands Druivenschaaktoernooi; ronde 3 
do 11 Algemene Ledenvergadering 
za 13 12e OGD Rapidtoernooi (Delft) 
  3e R. Limbachtoernooi voor vrouwen- en meisjes (Baarn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopieerservice bij KONTRAST 

als goed in meervoud moet 
KONTRAST 

Tanthofdreef 7 te Delft 
Tel.  (015) 2618823 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

NIEUW! 
 

School of Future Champions 3: Secrets of Endgame Technique 
 – Dvoretsky/Yusupov € 32,70 

DGT960 (opklapbare schaakklok) – € 29,95 
Play 1. b4! – Lapshun/Conticello € 20,95 

The Chebanenko Slav According to Bologan – Bologan € 24,95 
Play the Slav – Vigus € 20,95 
Matten No. 4 – Ten Geuzendam/Hoogland/Vuure € 11,95 

 
NIEUW CHESSBASE SOFTWARE: 

 
DVD Torre Attack – Davies € 26,50 
DVD Colle System– Davies € 26,50 

 

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 
 

 


