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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Evert Baak voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3940945
Secretaris
Hugo van der Laan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 3509931
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 3615975
PR & Sponsoring
(via waarnemer) pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Hans Segers wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3562239
Wedstrijdleider intern
René Weerts wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53964552
Voorzitter jeugdcommissie
Evert Baak jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3940945

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
Wim Vermeulen 3636124

Jeugdbegeleiding

Kasha Gieben, Rik Pronk, Ton Bodaan, Eric Gieben, Ton Vissers, Swen Hack, 
Claudia  Fasil,  Miron  Ashkenazy,  Mieke  Bogaard,  Wim  Lelieveld,  Stella 
Roeleveld,  Niels  Poppe,  Mei  Luk,  Geurt  Jan  van der  Meiden,  Nico  Gouzij, 
Supanida 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: € 95 per jaar; jeugd: € 75 per jaar; gezinslid tweede 
junior: € 10 korting per jaar; derde junior: € 20 korting per jaar;
girorekening 5255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

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

Een verdrietig nummer

Veel verdriet in onze club. Een tragedie bij de familie Spierings waar nu juist 
grote vreugde gekomen leek te zijn heeft iedereen diep geschokt en we willen 
hier namens de gehele club ons medeleven betuigen.

Het overlijden van de heren Visscher en Olvers is voor de oudste generatie een 
schok. Het nog vroege heengaan van Arjen de Leeuw heeft een grotere groep 
leden aangesproken. Alle drie hebben zij veel betekend voor De Haagse Toren. 
Hennie  en vooral  Arjen waren ook markante  figuren in  De Vogelwijk.  Arjen 
heeft daar jaren gefungeerd als een altijd opgewekte, misschien soms te weinig 
orthodoxe, wedstrijdleider, maar door zijn speelsheid immens populair.

Het leven gaat door en naast al  dit  verdriet vindt u in dit  nummer weer een 
variëteit  aan  nieuws  en  achtergrondartikelen.  De  rubriek  Mijn  favoriete  
schaakboek,  boordevol  passie  en subjectiviteit,  lijkt  nog steeds  succesvol.  Ik 
reken  op  meer  bijdragen,  en  vooral  ook  op  zwaarwichtige.  We  willen  ons 
clubblad inhoud geven en dat lukt alleen wanneer iedereen die iets te zeggen 
heeft dat ook daadwerkelijk doet.

Pim van der Meiden

Van de voorzitter

Clubgenoten,

Het seizoen is alweer ver onderweg en zowel jeugd- als clubbestuur hebben in 
een vergadering de tussenbalans opgemaakt van het lopende seizoen. Er gaat 
veel goed en soms iets verkeerd.
Om  met  goed  nieuws  te  beginnen:  het  ledenaantal  bij  de  jeugd  stijgt.  De 
integratie  van  een  aantal  jeugdige  leden  in  de  seniorencompetitie  verloopt 
voorspoedig.  Misschien  winnen  ze  te  veel  ,  maar  verder  hoor  ik  geen 
wanklank.
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Nog  mooier  is,  dat  maar  liefst  3  jeugdleden  zich  geplaatst  hebben  voor  de 
Nederlandse Kampioenschappen in hun leeftijdscategorie (E t/m H). Eén van 
hen deed dit zelfs terwijl hij nog maar een maand lid was van onze club. Zo ziet 
u, het kan snel gaan bij de jeugdopleiding.
De totale jeugdbegeleiding bestaat inmiddels uit 17 leden/ouders en er is altijd 
behoefte  aan  nieuwe trainers.  Om dit  te  stimuleren gaat  Geurt  Jan een  plan 
maken, met als doel de continuïteit en de kwaliteit nog beter te maken.
De schaaktrainingen voor  senioren worden ook redelijk  bezocht,  maar  in  de 
laatste bestuurvergadering hebben wij ons afgevraagd: hoe verder? Een externe 
trainer  is  relatief  duur  ten  opzichte  van  het  aantal  mensen  dat  de  training 
bijwoont. Als u hier ideeën over heeft, schroom niet en mail ze naar het bestuur.
De interne competitie wordt druk bezocht. Na wat startproblemen kunnen we nu 
alleen  maar  onze  pet  afnemen voor  René.  De  externe  wedstrijden  gaan ook 
goed, hoewel net als vorig seizoen het aantal afschrijvingen hoog is, voor mijn 
gevoel. Het vijfde lijkt zich tegen de verwachting in te gaan handhaven. Het 
derde heeft nog een puntje (of liever 2) nodig, maar dat gaat zeker lukken. Het 
eerste gaat gewoon geweldig.

We hebben nog steeds een vacature voor een sponsorcommissaris en sinds de 
laatste  bestuurvergadering  zoeken  we  iemand  die  zich  naast  Eric  Alvares 
(technisch beheer) met de site wil bezig houden. René heeft zich al aangeboden, 
maar hij zal het niet alleen aankunnen. De bedoeling is, dat de inhoud van de 
site  regelmatig  wordt  vernieuwd  als  pagina’s  verouderd  zijn  of  gewoon 
aanpassing nodig hebben.

Negatief  puntje  of  misschien  meer  een  punt  van  verbazing:  bij  de  interne 
competitie  worden  gedurende  de  avond  nauwelijks  borden  en  stukken 
opgeruimd,  omdat  dat  te  veel  herrie  zou  maken,  maar  vervolgens  staan  we 
gezellig  aan de bar  en kunnen de achtergebleven schakers  zichzelf  niet  eens 
meer horen denken. Ik zou zeggen, ruim je bord toch maar gewoon op en zorg 
dat het aan bar gezellig, maar iets stiller is.

Tot slot moet ik de onvoorwaardelijke complimenten geven aan de redactie. De 
redactie  produceert  mooie  clubbladen  met  hier  en  daar  vlijmscherpe 
commentaren, waarbij niemand wordt gespaard. U begrijpt, ik zal niets negatiefs 
over ze te zeggen.

Evert
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In memoriam

Op 6 januari trachtte ik kwart voor drie telefonisch kontakt te maken met Arjen 
de Leeuw. Hij lag op een mooie kamer in de Preva Stichting, waar hij drie dagen 
eerder was opgenomen, omdat het thuis niet meer ging. Zijn mobiel lag naast 
hem. Arjen nam niet meer op. Hij was enkele minuten eerder overleden. Hij had 
de ongelijke strijd met de gevreesde ziekte moeten opgeven.
Twee dagen daarvoor was ik nog bij hem. Hij heeft gepraat, gelachen en zich 
kwaad gemaakt over allerlei zaken. Toen ik weg wilde gaan moest ik nog even 
blijven, want dan kon hij nog even onder toezicht een peuk roken en met z’n 
rollator naar het toilet. Op weg naar huis dacht ik: “Die gaat nog wel even door”. 
Het is niet zo gegaan.
Arjen is onder goede omstandigheden en zonder pijn overleden. Jan van der 
Meer, buurman Koos en Anne, mijn vrouw, hebben Arjen geweldig gesteund.
Jarenlang was Arjen lid van de Vogelwijk en Haagse Toren, maar niet van de 
fusieclub SHTV. Hij ging naar Haeghe Ooievaar, waar hij nog een aantal jaren 
aktief was als wedstrijdleider. “Heeft iedereen het naar z’n zin?” zullen we niet 
meer horen. Een symphatieke, blijmoedige schaakvriend ging van ons heen.

Karel Stolte

Arjen....een scherpe geest.... die met zijn briljante moves tijdens het loperspel 
menig ongeoefende-zwart-speler plotseling in een totaal onverwacht mat,  dan 
wel in no-time in een zéér pennibel eindspel manoeuvreerde. Arjen zat dan met 
fonkelende pretoogjes, maar met een serieus gezicht,  achter zijn bord en zei: 
“Tja,...sorry... je hebt toch wel goed gespeeld hoor en keek dan even ondeugend, 
om even later in een schaterlachje uit te barsten... dan onmiddellijk weer serieus 
zei: “Wil je het nog eens proberen? Dan zal ik het je uitleggen... want je bent een 
ruwe  diamant  die  alleen  nog  maar  geslepen  moet  worden  door  de  juiste 
mensen...nooit opgeven, gewoon blijven oefenen! Komop dan gaan we even een 
peukie roken....”. Dan even naar de bar voor een biertje en een paar bitterballen. 
Met z’n allen stonden we dan te praten en te lachen. Arjen had een groot gevoel 
voor humor en was een echt sociaal gezelligheidsdier, altijd interesse voor zijn 
medemens.
We zullen zijn aanwezigheid helaas voortaan moeten missen...
Maar we zullen Arjen nooit vergeten !!

Anne Stolte-Croux
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Interne competitie

Stand na de 19e ronde:

Pos Naam SPrc Prt W R V S av
  1 Tjomme Klop 80,0 3 3 0 0 -1 3
  2 Mike Hoogland 78,9 17 12 4 1 -1 20
  3 Hans Segers 78,1 14 10 3 1 0 19
  4 William van Zanten 70,0 8 5 2 1 0 11
  5 Eric Alvares 66,7 7 5 0 2 -1 11
  6 Ton Bodaan 66,7 7 5 0 2 1 16
  7 Marco Van Straaten 66,7 1 1 0 0 1 1
  8 Ivo Schoonman 63,6 9 6 0 3 0 9
  9 Melchior Vesters 63,3 13 7 3 3 1 15
10 Rik Pronk 62,5 10 6 1 3 0 15
11 Jan Verheijen 60,7 12 7 1 4 0 18
12 Karl Baak 59,4 14 6 3 4 -2 18
13 Stijn Gieben (J) 59,1 9 5 1 3 1 13
14 Gert Jan Willighagen 59,1 9 5 1 3 1 13
15 Piet Sikkes 58,8 15 7 4 4 1 19
16 Hugo van der Laan 57,1 12 6 2 4 0 16
17 Paul den Boer 54,5 9 4 2 3 -2 9
18 Karel Stolte 54,5 9 3 4 2 1 13
19 Ruben Wiegerink 54,5 9 3 4 2 -1 10
20 Ben Spierings 53,8 11 4 4 3 -1 16
21 Koos Roeleveld (J) 53,3 13 5 4 4 1 15
22 Joop van Wallinga 53,1 14 6 3 5 -1 11
23 Niek Wisse 53,1 14 3 7 3 0 16
24 Lex van der Meer 52,9 15 5 6 4 1 16
25 Nico Gouzij 52,9 15 5 6 4 1 17
26 Rob Dijkstra 52,4 19 7 6 6 0 17
27 Jaimy Luk (J) 50,0 18 9 0 9 2 16
28 Hans Dwarshuis 50,0 15 5 5 5 1 13
29 Arif Somer 50,0 15 5 5 5 -1 12
30 Evert Baak 50,0 8 4 0 4 0 11
31 Theo Bovenlander 50,0 0 0 0 0 0 6
32 Alexander Henke 50,0 0 0 0 0 0 4
33 Bas Kalma 50,0 0 0 0 0 0 0
34 Gerard Küpfer 50,0 0 0 0 0 0 0
35 Peter van Noort 50,0 0 0 0 0 0 3
36 Sander Pauw 50,0 0 0 0 0 0 3
37 Maarten Stolte 50,0 0 0 0 0 0 3
38 Ton Vissers 47,2 16 4 7 5 1 21
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39 Claudia Fasil (J) 46,7 13 5 2 6 1 11
40 René Weerts 46,4 12 4 1 6 -3 14
41 Pascal de Leeuw 46,2 11 4 0 6 0 13
42 André Wagner 44,4 7 2 2 3 -1 16
43 Pim van der Meiden 44,1 15 6 1 8 -1 18
44 Henk Bouma 43,8 14 6 0 8 0 17
45 Wim Vermeulen 43,8 14 6 0 8 0 12
46 Kees van Gelder 43,3 13 3 3 6 0 11
47 Jan van Delden 42,9 5 0 4 1 -1 5
48 Jan Bonsel 41,7 16 5 3 8 0 14
49 Monique Keuzenkamp 40,0 13 5 0 8 -1 13
50 Frans Coers 40,0 3 1 0 2 -3 8
51 Joris van Berckel(J) 39,5 17 6 1 10 -1 15
52 Owen Poppe (J) 38,2 15 5 1 9 -1 13
53 Joost van Kempen (J) 36,7 13 4 1 8 0 7
54 Bert van Dijk 34,2 17 5 1 11 0 15
55 Marten Kats 33,3 7 2 0 5 1 12
56 Theo Dekker 33,3 1 0 0 1 1 7
57 Swen Hack (J) 33,3 1 0 0 1 1 1
58 Ard van der Zwart 31,3 6 0 1 4 0 5
59 Jos Delorme 28,6 5 0 2 3 1 3
60 Mireille Rubert 20,6 15 2 1 12 2 16
61 Fleur Gieben (J) 18,2 9 0 2 7 1 9
62 Bart Holterman (J) 18,2 9 0 0 8 1 5
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Corus Chess 2009

Wijk aan Zee, een klein dorpje in de 
duinen ten westen van Beverwijk en 
direct  grenzend  aan  het  immense 
bedrijfsterrein  van  staalgigant 
Corus, de Nederlandse afdeling van 
het  gelijknamige  Britse  bedrijf. 
Omdat  het  bedrijf  eind  jaren  90 
Hoogovens had opgekocht, was het 
een  logische  stap  naar  voortzetting 
van  sponsoring  van  een  groot 
schaaktoernooi dat zijn eerste editie 
reeds  in  1938  beleefde.  Alleen  in 
1945  werd  het  toernooi  niet 
gehouden  en  begrijpelijk  ook.  Het 
westen  van  Nederland  was  door 
omstandigheden  geïsoleerd  geraakt 
en voedselvoorraden waren schaars, 
de hongerwinter.
In de loop der jaren hebben vrijwel 
alle  wereldkampioenen  die  in  de 
periode  die  dit  toernooi  bestrijkt  wel  eens  acte  de  présence  gegeven  in  de 
hoogste groep. In de deelnemerslijst ontbreken twee namen: Alexander Aljechin, 
die de laatste jaren van zijn leven (hij overleed in 1946) een twijfelachtige naam 
opbouwde met het schrijven van antisemitische stukken en ongetwijfeld persona 
non  grata  werd  verklaard,  en  Bobby  Fischer  die  na  het  behalen  van  de 
wereldtitel nooit meer speelde op een toernooi.
In De Moriaan, dorpshuis, vergaderlocatie en sporthal in één, passen heel veel 
mensen, maar tijdens het jaarlijkse schaaktoernooi wordt voor de ingang een 
voorhal aangebouwd voor de kleumende boekverkopers (want warm is het er 
niet) en nog is het dringen. Er moeten zelfs groepen worden ondergebracht in 
het naastgelegen Café De Zon. In een speciaal op de dorpsweide opgezette 'tent', 
Paviljoen genoemd, is ruimte voor de explicateurs en hun publiek. Wijk aan Zee 
heeft  een  bewonerstal  van  ongeveer  2400  en  tijdens  het  toernooi  wordt  dat 
aantal vrij gemakkelijk verdubbeld met alle spelers, toeschouwers en aanhang.
Wat  nog het  meest  opvalt  aan dit  toernooi is  de variatie  in speeltempi.  Niet 
alleen worden dagelijks (behalve op de tweede donderdag als het een algemene 
rustdag is) partijen met lange bedenktijd gespeeld, ook is er een rapidtoernooi 
halverwege  het  toernooi  en  in  de  laatste  week  voor  de  echte  junks  een 
snelschaaktoernooi  (waarvan  het  speeltempo  deels  afhangt  van  het  aantal 
deelnemers).
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Evenals bij veel andere grote toernooien zitten amateurs en profs in dezelfde 
ruimte  te  spelen,  met  dien  verstande  dat  de  grootmeestergroepen  achter  een 
balustrade  plaatsvinden.  Het  uitzicht  op  met  name de C-groep is  uitstekend, 
aangezien de aandacht van de meeste toeschouwers toch uitgaat naar de andere 
twee groepen. En ze vormen dan ook een enorme mensenhaag. Monitoren met 
enkele partijen maken het volgen wel iets eenvoudiger.
Het enige minpuntje heeft niets met het toernooi zelf te maken. De reizigers per 
openbaar  vervoer,  en  dat  zijn  er  velen  onder  de  schakers,  die  uit  zuidelijke 
richting komen moeten rekenen met ongeveer 25 minuten tijd tussen aankomst 
van de trein en vertrek van de bus. Maar ja, als het mooi weer is, kan ook de 
benenwagen richting kust genomen worden.
In deze hele ambiance liepen ook SHTV-ers rond, vier in een vierkamp en twee 
gekken die zich voor een tienkamp hadden opgegeven. Eén van die laatsten was 
ondergetekende, die voor de allereerste keer aan het toernooi deelnam onder het 
motto ‘Elke zichzelf respecterende schaker MOET een keer aan Corus hebben 
deelgenomen’.  Andere  clubgenoten  waren  Ton Bodaan,  Hugo van der  Laan, 
Marten Kats, Rik Pronk en Stijn Gieben.
Desgevraagd lieten Ton en Rik weten dat het toernooi hun niet zo bevallen was. 
Ik neem aan dat dit met name sloeg op hun prestaties en de daarmee gepaard 
gaande zelfverachting. Dat gevoel had ik zelf alleen na mijn zevende partij, toen 
ik mijn winstkansen om zeep hielp door een schielijk gearresteerd pionnetje. 
Hugo speelde een prima toernooi en haalde zijn Elo flink op.
Hoe het ook zij, het Corustoernooi is zeker eens een goede gelegenheid om er 
lekker uit te zijn en een vakantiegevoel te hebben. Dat gevoel hoort bij Wijk aan 
Zee, want als de schakers zijn afgedropen, valt er voor een paar maanden weer 
even een weldadige stilte... tot de zomervakantie begint!

Weekendvierkampen
Groep 5N

Naam rating pt SB TPR
1 Niels Matser 1703 2 2,75 1831
2 Stijn Gieben 1771 1,5 2 1736
2 Jaap van Meerkerk 1753 1,5 2 1736
4 Daniël Pinchasik 1717 1 1,75 1649

Groep 9I
1 Jean-Paul Brookes 1211 3 3 1598
2 Marten Kats 1350 1 1 1175
2 Toine van Lee 1311 1 1 1175
2 Henk van Lingen  1 1 1175
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Dagvierkampen
Groep 4B
1 Jacques van den Berg 1668 2,5 2,25 1983
1 Ernest van Moorsel 1824 2,5 2,25 1983
3 Rik Pronk 1899 1 0 1703
4 Peter Teunissen 1769 0 0 1468

Groep 4H
1 Willem Mook 1810 2,5 3 2027
2 Hette van Popta 1877 1,5 1,5 1834
3 Siegfried Kipper 1792 1 2 1747
3 Ton Bodaan 1857 1 1 1747

Tienkampen
groep 5A
pl  rating sc SB tpr
1 Martin Oudejans 1738 6,5 25 1869
1 Johan Buis 1756 6,5 24,25 1869
3 Willem van der Hoek 1736 6 24 1830
3 André Meester 1796 6 21,5 1830
5 André Wagner 1757 5 20,75 1756
5 Rudolf van Noord 1701 5 19,5 1756
7 Jo Clarijs 1721 3,5 11,75 1648
8 Ben Duivenvoorden 1572 3 13,5 1610
9 Theo de Bruijn 1701 2 6,75 1527
10 Jan Barteling 1721 1,5 4 1480

Groep 5B
1 Ton van Rooijen 1735 8 35 2013
2 Ferdinand Ruhwandl 1739 6,5 22,5 1866
3 Harry Stroosma 1692 6 21 1827
4 Hugo van der Laan 1614 5 21 1753
4 Marijke Kok 1718 5 17,5 1753
6 Liesbeth Rietvink 1701 4 12 1681
7 Jan van Elburg 1721 3,5 11 1645
8 Henk Haisma 1720 3 7,5 1607
9 Gerard Kuijs 1799 2 10 1524
9 Cees Walthaus 1728 2 10 1524

André Wagner
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Vroeg Oliebollentoernooi

Het  voelt  een  beetje  vreemd  aan  als  je  vóór  de  kerstdagen  al  een 
oliebollentoernooi houdt,  maar er zat weinig anders op, want beide volgende 
donderdagen  waren  niet  beschikbaar  en  op  8  januari  was  het  ten  eerste  al 
helemaal raar geweest en bovendien stond er toen al weer een externe wedstrijd 
gepland.
Als altijd waren er gasten uitgenodigd: goede (schaak)vrienden en oudleden. En 
zo zaten we dan op 18 december te snelschaken, de gebruikelijke 9 ronden van 7 
minuten per persoon per partij. Helaas hadden maar weinigen gehoor gegeven 
aan het verzoek om zich aan te melden of bedacht dat de wedstrijdleider niet 
door muren en deuren heen kon kijken en daardoor begon het toernooi pas tegen 
half negen. Het werd een latertje en diverse jeugdspelers moesten voortijdig het 
toernooi verlaten, want er wachtte de volgende dag nog een laatste schooldag 
voor de feestdagen.
Aan het eind van de avond bleek dat de speler met de hoogste rating zijn positie 
waar  wist  te  maken en zelfs  al  een ronde voor  het  einde zeker  was  van de 
overwinning.  Zelfs  in  de  laatste  ronde  gaf  hij  geen  cadeautjes  en  werd 
overtuigend winnaar met 100%.

  1 Bastiaan Dessing* 2065 9.0 52.5 52.50
  2 Mike Hoogland* 2041 7.0 50.0 35.00
  3 Melchior Vesters* 2052 6.5 47.0 32.75
  4 Niek Wisse* 1656 6.0 50.5 30.00
  5 Stijn Gieben* 1771 6.0 48.5 27.75
  6 Paul den Boer 1869 6.0 48.0 26.00
  7 André Wagner* 1757 6.0 47.5 31.50
  8 Jan van der Meer 1682 6.0 47.0 27.50
  9 Ton Bodaan 1857 6.0 43.5 28.00
10 Rik Pronk 1899 5.5 50.5 27.00
11 Gert-Jan Willighagen 1746 5.5 49.5 27.50
12 Ruben Wiegerink* 1626 5.5 47.5 24.75
13 Hans Segers 1944 5.5 43.5 22.50
14 Geurt Jan v.d. Meiden 1687 5.5 38.0 18.25
15 Karl Baak 1809 5.0 46.5 24.50
16 Jan van Delden 1706 5.0 46.5 22.50
17 Armin Segger 1854 5.0 45.0 22.00
18 Bert Gerritsma* 1627 5.0 44.5 22.25
19 Theo Dekker 1722 5.0 44.5 18.50
20 Ben Spierings 1787 5.0 43.0 21.50
21 Ton Vissers 1745 5.0 41.5 21.25
22 Piet Sikkes 1645 5.0 39.0 20.00
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23 Evert Baak 1839 4.5 46.0 21.75
24 Swen Hack* 1465 4.5 39.0 15.00
25 Sietse Luk* 1350 4.5 38.0 16.75
26 René Weerts 1527 4.5 36.0 13.25
27 Koos Roeleveld 1438 4.0 44.5 19.75
28 Hugo van der Laan 1614 4.0 42.0 14.00
29 Pim v.d. Meiden 1549 4.0 38.5 12.50
30 Kees van Gelder 1554 4.0 38.5 10.50
31 Owen Poppe* 1350 4.0 35.5 10.00
32 Joop van Wallinga 1658 4.0 34.5 10.50
33 Jaimy Luk 1450 3.5 42.0 11.75
34 Claudia Fasil* 1350 3.5 36.0 9.25
35 Lex van der Meer 1441 3.5 34.0 8.50
36 Pascal de Leeuw 1447 3.0 40.5 12.00
37 Jan Bonsel 1445 3.0 34.5 9.75
38 Bart Kaas 1300 3.0 34.0 9.00
39 Joost van Kempen 1400 3.0 34.0 6.50
40 Wim Vermeulen 1189 3.0 28.5 4.00
41 Fleur Gieben 1250 3.0 28.0 2.75
42 Monique Keuzenkamp 1246 2.0 28.5 1.50
43 Joris van Berckel 993 1.5 33.0 12.75
44 Rick Geene 1150 1.0 30.5 9.00
45 Petra Uytenhout 1350 1.0 28.0 0.50
46 Bert van Dijk 1300 1.0 25.0 0.25

André Wagner
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Externe competitie

Go, SHTV! (verslag: André Wagner)
Amstelveen, weer een verre bestemming voor een uitwedstrijd en er wachtte een 
tegenstander die vooraf als zeer lastig werd ingeschat. Het toeval wilde dat het 
eerste  team  nood  had  aan  twee  invallers,  waardoor  het  tweede  team  iets 
verzwakt  aan  de start  verscheen.  Dat  nam niet  weg dat  er  goed gepresteerd 
moest worden, want een club met hoog landelijk niveau heeft doorgaans nog wel 
meer kanonnen in huis.
Het European Go Cultural Centre ligt als een eiland van denksporters aan het 
Schokland. Een mooi gebouw met ruime zalen waar schakers en toeschouwers 
ruim aan hun trekken kunnen komen.
De openingen verliepen goed, met aan de meeste borden zelfs al spoedig een 
duidelijk voordeeltje. William kreeg een ingewikkelde, gesloten stelling op het 
bord die een lange strijd leek te beloven. Bij Sander gingen juist snel stukken 
van het bord en ontstond een scherpe strijd met tegengestelde rokades. Bastiaans 
partij  was  weer  overzichtelijk  en  hij  zocht  naar  elk  voordeeltje  dat  hij  kon 
vinden.  Mike  had  het  op  het  oog  gemakkelijk,  omdat  zijn  opponente  het 
initiatief al snel verloor en bovendien veel tijd investeerde. Paul deed zijn best 
voordeel  te  bereiken,  maar het  zag er  naar  uit  dat  het  evenwicht  moeilijk te 
verstoren zou zijn. Maarten kwam prettig uit de opening en de meegereiste Ton 
Bodaan fluisterde me al in de analyseruimte toe dat Maarten gewonnen stond. 
Hans maakte ook al een goede start, dus het beloofde een mooie wedstrijd te 
gaan worden. Gert-Jan en zijn tegenstander maalden kennelijk beiden niet erg 
om ontwikkeling, want na 11 zetten waren wat pionnen geruild en leek verder 
bijna alles nog nauwelijks van zijn plek gekomen; het was in ieder geval een 
merkwaardige stand. Kennelijk waren de spelers het ermee eens, want plotseling 
was de partij ten einde en voegde Gert-Jan er aan toe dat hij geen moment greep 
op de partij had gekregen.
Met de eerste remise op het bord offerde de tegenstander van William een pion. 
Gedwongen, zoals onze kopman na de partij opmerkte, omdat hij anders zelf in 
het voordeel was gekomen. Helaas aarzelde William toen om een tweede pion te 
winnen en de stelling gelijk te trekken, want de zwartspeler drukte opeens stevig 
door en was het uit. Bastiaan en Mike waren op dat moment zichtbaar in het 
voordeel gekomen en aan de andere borden ging het duwen en trekken vrolijk 
verder. Terwijl de eerste tijdcontrole naderde, vroeg Paul of hij remise mocht 
aannemen. Omdat Bastiaan op dat moment een toreneindspel met twee pionnen 
meer speelde, dat bij het juiste spel gewonnen is, zag ik daar geen probleem 
mee. Een minuut later meldde Bas dat zijn partij in remise was geëindigd. De 
eindspelkennis  van  de teamleider  van  de gastheren bleek van een  zeer  hoog 
niveau  en  hij  was  er  in  geslaagd  om van  de  mindere  zetten  van  onze  man 
gebruik te maken. Pijnlijk, aangezien het nu beter was dat Paul door zou spelen, 
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vooral ook omdat Maarten het spoor ergens bijster was geraakt en Hans in een 
poging een kwaliteit  te winnen zijn dame voor twee torens moest  geven. De 
stelling  zag  er  daarna  niet  zo  heel  gezond  meer  uit.  Sanders  positie  was 
inmiddels iets beter dan van zijn tegenstander, maar hij zou nog veel moeten 
manoeuvreren om er meer dan een halfje uit te halen. De enige die met een 
paard meer de winst in handen had was Mike, maar zijn tegenstandster liet het 
zich graag allemaal bewijzen.
Toen moest Maarten opgeven en even later ook Hans en hingen we op de rand 
van verlies. De resterende drie partijen moesten gewonnen worden om nog een 
matchpunt te scoren. Gelukkig had Paul dat inmiddels al begrepen en hoewel in 
tijdnood, speelde hij  stug door.  Sander wist  niet  of  hij  meer dan remise zou 
hebben, maar had de boodschap ook begrepen.
Mike mocht dan eindelijk zijn punt in ontvangst nemen, met nog een halfuur te 
gaan in de wedstrijd. Sander had in een lopereindspel twee pluspionnen en de 
witte koning op de achterste rijen in de tang. Met een fraaie techniek blokkeerde 
hij  de  cruciale  velden  en  kon  met  genoegen  de  uitgestoken  hand  van  de 
Amstelvener schudden.
Als laatste was Paul nog in de strijd. Ook hij had zijn tegenstander onder druk, 
maar die kon nog een paar grapjes in de stelling breien. De geconcentreerde blik 
op het  gezicht  van Paul en zijn tijdvoordeel  vertelden me dat  hij  alles in de 
peiling had en dat bleek.  Rond tien voor zeven ’s avonds was zijn punt ook 
binnen.
Omdat het team van Rijswijk zijn wedstrijd verloor, staat ons eerste nu op de 
tweede plaats,  slechts 3 bordpunten achter Amstelveen. Het is maar goed dat 
zoiets pas achteraf duidelijk wordt, want stel dat we gewonnen hadden... Aan de 
andere kant waren er ook bij de tegenstander kansen die niet benut werden en 
mogen we zeer tevreden zijn met het resultaat tegen dit sterke team.

Zukertort Amstelveen 2 (2014) SHTV 1 (1993) 4-4
Paul-Peter Theulings (2156) William van Zanten (2123) 1-0
Jan Helsloot (2054) Sander Pauw (2091) 0-1
Eric Roosendaal (2088) Bastiaan Dessing (2052) ½-½
Esther de Kleuver (2033) Mike Hoogland (2060) 0-1
Peter de Heer (1998) Paul den Boer (1871) 0-1
Gijs IJzermans (1862) Maarten Stolte (2019) 1-0
Harold de Boer (1951) Hans Segers (1949) 1-0
Olav Lucas (1969) Gert-Jan Willighagen (1782) ½-½
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Stand na 5 ronden
Zukertort Amstelveen 2   7 5 25
Schaakcombinatie HTV   7 5 22
Rijswijk   6 5 23½
HWP Zaanstad   6 5 21½
Tal/DCG   6 5 20½
Philidor Leiden   5 5 19
Leiderdorp   4 5 20
DD 2   4 5 16
LSG 4   3 5 17
Utrecht 4   2 5 15½

Winterdip (verslag: André Wagner)
Het nieuwe jaar begon voor het tweede team niet geheel naar wens. Aan de ene 
kant was er het goede nieuws dat concurrent Rijswijk 2 tegen Pomar was blijven 
steken op gelijkspel, maar aan de andere kant zaten in ons team enkele mensen 
behoorlijk  te  prutsen  (waarbij  ik  beide  handen  in  eigen  boezem steek).  We 
mochten echt van geluk spreken dat onze gastheren ook niet op alle borden even 
scherp  waren.  Teamleider  Jan  van  der  Meer  had  flink  gehusseld  met  zijn 
opstelling, mede omdat hij twee vaste, betrouwbare krachten moest missen: de 
ons ontvallen Arjen de Leeuw en de ook al in de lappenmand verkerende Hugo 
Brits.
Men had dan ook gerekend met een nul op het eerste bord door een minder 
sterke speler op te offeren tegen Aleksander. Die offerde in een vroeg stadium 
een pion met de gedachte het boertje op een later moment weer met voordeel 
terug te kunnen winnen. Stijn had in ongeveer dezelfde tijd al  een heel stuk 
getoucheerd en ook Ton kreeg materiaal cadeau van zijn naamgenoot aan de 
andere kant van het bord. Theo ging niet zo lekker, maar hij speelde dan ook 
tegen de altijd gevaarlijke Frans Pieter van den Bos, die weer zijn specialiteit uit 
de kast haalde: stukken solide opstellen en wachten op de counter. Olav had een 
prettige stelling opgebouwd. Aan de overige borden bleef het vooralsnog vaag. 
Karel stond wat gedrongen, Riks stelling was gelijk en zelf had ik een klein 
plusje door licht ruimtevoordeel.
Het duurde niet lang of we hadden ons eerste punt binnen, want Stijn walste 
over  zijn  aangeslagen  tegenstander  heen,  niet  veel  later  gevolgd  door  een 
tevreden  Ton.  Aleksander  zag  inmiddels  dat  hij  zijn  pion  nooit  meer  zou 
terugzien en kwam slechter te staan. Een zwarte pion op e3 stak heel naar in zijn 
stelling. Theo wrong zich in alle bochten, maar kreeg het ook steeds benauwder 
en moest opgeven. Olav daarentegen haalde de partij naar zich toe. Karel stond 
inmiddels ook niet meer zo fris en het was wachten op de genadeslag. In mijn 
partij zag ik het niet somber in en begon al te rekenen met een remise of meer. 
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Rik had weten afwikkelen naar een P tegen L-eindspel en daar heeft hij er al 
heel veel van weten te winnen. Ik zag het positief in.
Toen  vielen  enkele  uitslagen  kort  na  elkaar.  Theo  gaf  op,  Olav  won  en 
Aleksander boog ook het moede hoofd. Een moment van onoplettendheid bracht 
mij een vervelende penning die een kwaliteit zou gaan kosten, maar erger was 
kort daarop een impulsieve damezet die positioneel een ernstige fout was. Altijd 
blijven opletten! En dus stond het opeens 3-3.
Na veel vijven en zessen profiteerde Rik van de tijdnood van zijn tegenstander 
en wist hem op tempo een cruciale pion afhandig te maken. Eén matchpunt was 
er binnen en Karel, die met alle geluk van de wereld een gelijke stelling had 
gekregen mocht remise maken. Hij dacht nog wel de mogelijkheid te hebben om 
te winnen en greep helaas in tijdnood mis, waarmee het gelijkspel een feit was.

Haeghe Ooievaar 1 (1798) SHTV 2 (1831) 4-4
Jaap Luyendijk (1769) Aleksander Henke (1963) 1-0
Bob Barbier (1726) Rik Pronk (1899) 0-1
Frans Pieter v.d. Bos (1845) Theo Bovenlander (1862) 1-0
Ton Thijssen (1931) Ton Bodaan (1857) 0-1
Maurits Bons (1803) Olav van Leeuwen (1820) 0-1
Jan v.d. Meer (1682) Karel Stolte (1716) 1-0
Maarten van Veen (1841) André Wagner (1757) 1-0
Floris van Gorkum (1791) Stijn Gieben (1771) 0-1

Over en uit (verslag: André Wagner)
Geen hond die het gelooft als je het achteraf zegt, maar aan het begin van het 
seizoen was ik het meest beducht voor de wedstrijd van 12 februari. Het enige 
jeugdteam in de groep zou weleens een obstakel kunnen gaan worden, hoewel 
ze op papier  minder sterk zouden moeten zijn.  Ten eerste  is  er  natuurlijk de 
kortere  bedenktijd,  waar  bepaalde  spelers  in  ons  team  moeite  mee  zouden 
kunnen hebben. Dan is er het feit dat jeugdspelers nogal eens 'underrated' zijn en 
tenslotte kennen veel jeugdspelers vaak openingsvarianten van buiten, waardoor 
een fout snel afgestraft wordt.
De speler die dit keer een totale dipdag had, was Olav. Tot dusver was hij één 
van de best scorenden van het team, maar in een vlaag van schaakblindheid koos 
hij een onzalig plan, wat een volle toren ging kosten. Zo ver liet hij het niet 
komen en al na 10 zetten was het afgelopen en stonden we achter. Ik had mezelf 
voor de gelegenheid aan het 8e bord gezet nu Karel verstek moest laten gaan en 
Hugo de voorkeur gaf aan spelen met zwart. Daardoor kreeg ik een aanmerkelijk 
zwakkere tegenstandster (hoewel je altijd moet blijven opletten natuurlijk), die 
de opening dus a tempo speelde en pas na vele zetten kon het zelf bedenken 
beginnen.  Een stuk dat  in  de aanbieding werd gedaan,  werd gratig  aanvaard 
(hoewel ook andere voortzetting een mooie stelling voor wit beloofden, aldus de 
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analyse)  en  de  rest  was,  zoals  dat  mooi  heet,  techniek.  Een  schaak  met 
damewinst maakte de stand weer gelijk.
Op dat moment was aan de hoogste vier borden nog niet veel duidelijk, behalve 
dat de spelers daar er een ingewikkelde boel van maakten. Stijn had aan bord 6 
een plusstelling afgewikkeld naar een lastig eindspel met een kleine kwaliteit 
achter. Paard en loper van zijn tegenstander werkten wel erg lastig samen en er 
moest  voor  het  ergste  gevreesd  worden.  Een  omstander  maakte  zelfs  al  het 
bekende 'keelafsnijgebaar' (mag niet, want dat is een zichtbaar oordeel over de 
partij!), maar Stijn rekende dieper. Hij gaf zijn toren voor de zwarte loper, hield 
het zwarte paard af van zijn laatste pion en promoveerde. Zwart deed dat ook, 
maar nadat zijn paard verloren ging, restte slechts remise. Bij Hugo ging het op 
dat  moment  niet  zo  lekker  meer.  Zijn  stelling  leek  aanvankelijk  nog  wel  te 
houden, maar toen er massaal werd opgetrokken tegen zijn koning deed hij een 
optisch logische zet, die echter verliezend was.
Nog steeds zag ik het rooskleurig in, want aan de vier topborden stonden we 
soms in tijd voor en waren de stellingen niet minder. Heel even dacht ik zelfs 
aan 4-0 daar. Ton leek dat vermoeden te bevestigen, want hij duwde langzaam 
maar zeker zijn opponente van het bord en maakte gelijk. Naast hem was Theo 
in een eindspel P+6 tegen L+4 terecht gekomen, na een moeizame partij waar de 
kansen een beetje heen en weer leken te zijn gegaan. Helaas had hij nog slechts 
1 minuut om de zaak uit  te  schuiven en dat  was te  veel  van het  goede.  Hij 
verloor het overzicht en ging in verloren stelling door zijn vlag.
Aleksander,  die  de  hele  tijd  een  boeiende  partij  had  gespeeld  en  zeker  niet 
minder stond, was ook het spoor bijster geraakt. De witspeler zag kans een pion 
op a7 te posteren, die de hele tijd op promoveren stond. Toen de b-pion zijn 
broertje gezelschap kwam houden en de dames van het bord gingen, was het dan 
ook bekeken. Het resteren toreneindspel was volledig gewonnen voor wit.
Rik  speelde  als  altijd  een  complexe  partij  en  toen  zijn  tegenstander,  de 
teamleider van de gasten, de d-lijn in bezit kreeg, leek het een beetje benauwd te 
gaan worden, maar Rik kan goed diep rekenen en startte een koningsaanval die 
doorsloeg. Met klassiek h-lijnen maakte hij het uit en redde nog een beetje de 
eer.
Opmerkelijk  genoeg  staan  we  nog  steeds  goed  in  de  stand,  maar  een 
kampioenschap is wel verkeken, zo lijkt het. Theoretisch kan er nog van alles, 
maar in de praktijk zou alleen de beste 2e plaats in de 1e klasse nog voor een 
troostprijs  in de vorm van promotie kunnen zorgen.  Dan moet er echter  wel 
tweemaal gewonnen worden.
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SHTV 2 (1822) Botwinnik 3 (1669) 3½-4½
Aleksander Henke (1981) Sander van der Vlugt (1716) 0-1
Rik Pronk (1925) Arno Middelkoop (1743) 1-0
Theo Bovenlander (1845) Hugo van Diepen (1768) 0-1
Ton Bodaan (1867) Nancy Kirana (1733) 1-0
Olav van Leeuwen (1836) Marc van der Ham (1677) 0-1
Stijn Gieben (1718) Thom Beeren (1743) ½-½
Hugo van der Laan (1637) Wouter Bik (1681) 0-1
André Wagner (1769) Olivia Meng (1298) 1-0

Stand na 5 ronden
Rijswijk 2   9 5 25
Haeghe Ooievaar 1   7 5 21½
Schaakcombinatie HTV 2   7 5 21½
Botwinnik 3   6 5 20½
RHC- Arena 1   4 5 19½
Pomar 1   3 5 18½
DD 4   2 5 17½
Promotie 5   2 5 16

SHTV 3 – Scheve Toren 2 (verslag: Hugo van der Laan)
Onder  de  leiding  van  Karel  Stolte  speelden  we  een  gelijkspel,  4-4,  dat  het 
eindresultaat  was  van  drama  en  grote  gebeurtenissen.  Deze  eindstand  werd, 
zoals dit jaar wel vaker, in vliegende tijdnood bepaald door Ben Spierings die 
met nog 25 seconden op de klok remise accepteerde. Kort daarvoor had Hugo 
van der Laan gewonnen, maar Jan Verheijen had zijn partij verloren, omdat hij 
in  een  gewonnen  stand een  vork  over  het  hoofd  had  gezien.  Grote  spijt  en 
teleurstelling, daar moet een schaker ook van houden. De winnende treffer op je 
schoen hebben en dan gaat hij er niet in.
Een belangrijke bijdrage aan het eindresultaat leverde wederom Piet Sikkes, die 
met zwart goed gebruik maakte van zwaktes die zijn tegenstander hem bood. 
Het ging als volgt:

G. Rutten (Scheve Toren 2, 1599) – Piet Sikkes (SHTV 3, 1645)
(Analyse: Hugo van der Laan en Piet Sikkes)
1. c4 e5
2. Pc3 Pf6
3. d3

(niet erg aktief van wit)

Lb4
4. e4

(en nu zelfs een zwakte op d4; Piet 
legt deze vast met)
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Pc6
5. Pf3 d6
6. Le2 a6
7. 0-0 Lc5
8. h3 Pd4
9. Le3 Pxf3
10. Lxf3 Lxe3
11. fxe3

(maar nu is ook g3 zwak geworden)

Ld7
12. b3 c5
13. a3 h5
14. Ta2 h4
15. Taf2 Le6
16. d4 De7
17. Td2 0-0-0
18. d5 Ld7
19. Tb2 Kb8
20. De2 Th6
21. Tfb1 Tg6
22. Kh2 Pe8
23. a4

(erg zwak,  omdat het ‘t venijn uit de 
witte  aanvalskansen  op  de 
damevleugel haalt!)

a5
24. De1 Dg5
25. Pb5 Dg3+
26. Dxg3 Txg3
27. Tf1 Lxb5
28. axb5 b6
29. Te2 Td7
30. Lg4 Ta7
31. Tf3 Pf6
32. Txg3 hxg3
33. Kxg3 Pxe4+
34. Kh2

1222222223
4 L + + +5
4T + +oO 5
4 O O + +5
4OpOpO + 5
4 +p+m+b+5
4+p+ P +p5
4 + +r+pK5
4+ + + + 5
7888888889

a4

(de zwarte toren van Piet staat veel 
actiever)

35. bxa4 Txa4
36. Lf5 Pf6

(Txc4 was prima geweest, maar het 
voordeel van de actieve toren blijft)

37. Tc2 Ta3
38. g4 Txe3
39. Ta2 g6
40. g5 gxf5

(Pxd5  of  Ph7  had  direct  en 
beslissend materiaal gewonnen)

41. gxf6 f4
42. h4 Tg3

(en nu moet wit echt Tg2 spelen, al 
helpt ook dat hem niet meer, maar:)

43. h5 Tg5
44. Kh3 Txh5+
45. Kg4 Th8
46. Kf5 f3
47. Tf2 Th4
48. Txf3 Txc4
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(en zwart heeft twee vrijpionnen)

49. Kg5 Tf4
50. Tg3 c4
51. Tc3 Kc7
52. Kh6 Txf6+
53. Kg7 Tf4
54. Kf8 f5

55. Ke7 Td4
56. Ke6 f4
57. Ta3 e4
58. Ta7+ Kb8
59. Te7 c3
60. Kxd6 c2

0-1

Als invallers deden Karl Baak (met wit) en Evert Baak (met zwart) mee. Karl 
speelde tegen de Hollandse verdediging; op een moment dat ook zetherhaling 
mogelijk was liet hij helaas ook een loper ongedekt staan, en dat kostte de partij. 
Evert speelde Stonewall, zag het beter, en won verdiend. Nico Gouzij droeg, 
zoals wel vaker,  met een remise bij aan het resultaat. Ton Vissers deed in een 
betere stelling een paar  mindere zetten en verloor van Marijke, en al met al 
kwam zo Scheve Toren 2 goed weg, weer terug naar Pijnacker. We hebben nu 
vier punten, en we gaan nog drie partijen tegemoet.

SHTV 3 (1730) Scheve Toren 2 (1652) 4-4
Ben Spierings (1787) Casper Ruigt (1800 ) ½-½
Nico Gouzij (1748) Jeroen Kleijn (1565) ½-½
Ton Vissers (1745) Marijke Meijering (1728) 0-1
Karl Baak (1809) Wim Bergers (1657) 0-1
Evert Baak (1839) Rob Reiding (1634) 1-0
Jan Verheijen (1655) Richard Klijnsma (1737) 0-1
Piet Sikkes (1645) Gerard Rutten (1599) 1-0
Hugo van der Laan (1614) Agus Sutrisno (1499) 1-0

Stand na 5 ronden
Promotie 4 10 5 26½
DSC 5   8 5 22½
RSC-Belgisch Park 1   7 5 21
HSV 1   6 5 21
Schaakhuis 2   4 5 20½
Schaakcombinatie HTV 3   4 5 18
Scheve Toren 2   1 5 14½
Rijswijk 3   0 5 16
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Wat gebeurde er verder? (Verslag: Karl Baak)
Sinds de kopijdatum van het vorig nummer is er heel wat gebeurd. Maar liefst 
drie rondes werden er afgewerkt.
Na de zeperd tegen Haeghe Ooievaar moesten we 15 december naar WSC 3, 
welke op dat moment de ranglijst aanvoerde. Theo hoopte vooraf op een snelle 
remise. Net uit de opening kreeg Frans een klassiek loperoffer te verwerken en 
moest snel opgeven. Koos vond, zoals hij later vertelde, dat hij een toren moest 
offeren. Hij leverde nog wel strijd,  maar moest deze al vrij snel staken. Ook 
Evert  had  zich  in  de  nesten  gewerkt  en  moest  het  van  complicaties  zoeken 
hebben. Groot was mijn verbazing toen ik hoorde dat de vroege achterstand was 
omgebogen in een 4-3 voorsprong. Helaas kon ik als laatste hier geen halfje aan 
toevoegen.

WSC 3 (1744) SHTV 4 (1670) 4-4
Wilco Oversloot (1833) Evert Baak (1839) 1-0
Dirk van Nieuwkerk (1807) Karl Baak (1809) 1-0
Leo den Broeder (1774) Ed Olvers (1749) 0-1
Vincent Kuyvenhoven (1698) Theo Dekker (1722) 0-1
Jan van der Heiden (1705) Frans Coers (1670) 1-0
Frits van der Gaag (1703) Eric Alvares (1609) 0-1
Robert Merle (-) René Weerts (1527) 0-1
Bert de Jong (1685) Koos Roeleveld (1438) 1-0

Vervolgens kwam 15 januari Schaakhuis 3 op bezoek met slechts zeven spelers. 
Vrij snel werd duidelijk dat Koos zijn eerste overwinning ging boeken. Tegen 
een drie rijen verdediging werden eerst alle stukken goed gezet. Daarna werd 
een lijn geopend gevolgd door een torenoffer op de onderste rij, paardvork en 
mataanval.
Ook de andere borden gingen goed. René maakte er voor de zekerheid 4½ van 
door  zetherhaling  waar  winst  ook mogelijk  was.  Eric  speelde  een  gepolijste 
aanvalspartij van ruim 20 zetten in bijna 7 kwartier. Om ca. half elf was de 7-1 
een feit en hingen de meeste spelers aan de bar.

SHTV 4 (1670) Schaakhuis 3 (1563) 7-1
Evert Baak (1839) Ron van Houten (1647) 1-0
Karl Baak (1809) Boudewijn van der Haar (1541) 1-0R
Ed Olvers (1749) Pepijn de Boer (1703) ½-½
Theo Dekker (1722) Marcel. Cruden (1606) 1-0
Frans Coers (1670) Ruud Kleijwegt (1512) 1-0
Eric Alvares (1609) Thomas Trouwborst (1364) 1-0
René Weerts (1527) Koen van Venetië (1568) ½-½
Koos Roeleveld (1438) Marko Blom (-) 1-0
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Op 9 februari moesten we voor de tweede keer naar het Westland. Nu naar de 
nieuwe koploper Lierse. Om 19:45 waren beide teams nog lang niet compleet. 
Kort voor achten werd toch maar gestart met 7 tegen 5 spelers. Een kwartier 
later  kwamen  de  laatste  drie  verdwaalde  spelers  binnen.  Ondertussen  was 
duidelijk  geworden  dat  Lierse  voor  een  tactische  opstelling  heeft  gekozen, 
waarbij de eerste twee borden worden opgeofferd.
Een goed geluimde Theo biedt  drie  lichte  stukken voor  een  dame aan.  Zijn 
tegenstander denkt meteen “verkocht”.  Het  uiteindelijke mat kon het humeur 
van Theo niet bederven.
Ed en Frans waren voortvarend van start gegaan. De hoop was gericht op een 
halfje van een van de laatkomers. Voor Koos was minder tijd geen probleem, 
maar te fel op winst spelen wel. Ook René miste het kwartier niet maar trof een 
tegenstandster die zich nergens toe liet verleiden en daar kan het spel van René 
niet zo goed tegen. Dus zou de sleutelpartij in handen van diepzeedenker Eric 
moeten zijn.
Doch eerst  eist  Frans de hoofdrol  voor zich op door groot  voordeel  te  laten 
wegglijden  naar  een  toreneindspel  zonder  winstkansen.  Dan  besluit  de 
tegenstander zelf op winst te gaan spelen. Een wankel dynamisch evenwicht is 
het gevolg, maar dan besluit Frans tot mijn afgrijzen remise aan te bieden. 
De teamleider van Lierse heeft geen idee dat ie de winst voor het oprapen heeft 
en geeft opdracht door te spelen. Frans die ondertussen heeft begrepen wat er 
van  hem verwacht  wordt  speelt  zijn  enige  troef  uit  waarop  de  tegenstander 
misgrijpt. Ed sleept het vierde punt op het droge. René staakt de strijd en helaas 
kan Eric zijn stelling niet houden.

Lierse 1 (1674) SHTV 4 (1670) 4-4
Pascal van Dijk (1597) Evert Baak (1839) 0-1
Gerard Stolze (1720) Karl Baak (1809) 0-1
Teun van Dijk (1694) Ed Olvers (1749) 0-1
Johan 't Hart (1839) Theo. Dekker (1722) 1-0
Adriaan Verduijn (1563) Frans Coers (1670) 0-1
Jaap de Jong (1808) Eric Alvares (1609) 1-0
Gera de Jong-v.d. Berg (1561) René Weerts (1527) 1-0
Jan Valstar (1608) Koos Roeleveld (1438) 1-0

Met nog twee rondes te gaan staan we op een veilige vierde plek, maar veel 
meer  zit  er  dit  jaar  niet  in.  Wel  kunnen  we  in  de  laatste  ronde  nog  een 
beslissende rol spelen in de strijd om het kampioenschap.
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Stand na 5 ronden
WSC 3   8 5 25½
RSC-Belgisch Park 2   8 5 24
Lierse 1   7 5 25
Schaakcombinatie HTV 4   6 5 23
Haeghe Ooievaar 2   6 5 21½
DD 6   2 5 14
Promotie 6   2 5 14
Schaakhuis 3   1 5 13

SHTV 5 ten onder tegen WSC 5 (verslag: Pim van der Meiden)
Op maandag 5 januari 2009 speelden we tegen WSC in Naaldwijk. Mireille was 
nog maar net terug in Europa en kwam iets te laat binnen, toen we allemaal al 
aan het bord zaten. Allemaal, behalve Monique die naar later bleek uit een of 
ander noordelijk gebied, Finland, Jutland of Friesland – de exacte berichtgeving 
is  me  ontgaan  en  interesseert  me  eigenlijk  niet  –  zo  rond  acht  uur  op  de 
voicemail van Marten berichtte dat ze niet meer op tijd kon komen. Hij kon die 
natuurlijk  pas  rond tien uur beluisteren.  Alle  partijen  begonnen goed.  In  het 
eindspel kreeg ik een remise aangeboden, weigerde die optimistisch en kon een 
paar zetten later opgeven. Ook met Peter leek alles goed te gaan, maar hij kon 
afruil  op  een  gegeven  moment  niet  verhinderen  en  ging  ten  onder.  Marten 
speelde een leuke partij met veel wendingen en won. Lex maakte remise en zijn 
tegenstander  gelukkig:  deze  was  blij  dat  het  nog  zo  goed  met  hem  was 
afgelopen. Pascal had een tegenstander die passief speelde en een actieve man 
als Pascal  weet  dan korte metten te maken. Ruben had misschien een beetje 
geluk dat hij in de tijdnoodfase nog remise kon maken en niet door de vlag ging. 
Als Monique gewonnen had, dan hadden we als team ook gewonnen, maar door 
haar gedrag is het misgelopen. Marten, als teamleider de mildheid zelve – ik heb 
heel wat hardere jongens meegemaakt – deelde mee haar niet meer op te stellen. 
Tegenstand ondervond hij bij ons niet. Intussen is Monique dankzij het wijze 
beleid  van  het  bestuur  weer  in  genade  aangenomen.  Wel  heeft  zij  nu  het 
gezellige  samenzijn  in  een  Chinees  restaurant  voorafgaand  aan  de  wedstrijd 
tegen Lierse gemist. Wij misten haar niet. Wie heeft er nu zin in om bij zijn 
mandarijnenijs of gemberbol naast iemand te zitten die luidkeels niet kan kiezen 
of ze nu een kippensoep of een loempia zal bestellen? Ik vind natuurlijk ook dat 
de club zonder Monique niet meer de club is, maar bij een externe wedstrijd uit 
met Monique als onzekere factor, kost het mij de grootste moeite mijn gevoel 
voor humor te bewaren.
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WSC 5 SHTV 5 5-3
Jan Dekker (1805) Ruben Wiegerink (1626) ½-½
Jan van Paassen (1782) N.O. 1-0R
André Duijvesteijn (1649) Peter van Noort (1641) 1-0
Dick Post (1691) Pim van der Meiden (1549) 1-0
Jan van den Ende (1600) Pascal de Leeuw (1447) 0-1
Kees Flikweert (1692) Lex van der Meer (1441) ½-½
Leen van Nieuwkerk (1554) Mireille Rubert (1074) 1-0
Ronald van Etten (-) Marten Kats (1350) 0-1

Stand na 5 ronden
Botwinnik 4   9 5 30
WSC 4   6 4 18
DSC 6   5 4 21½
DCSV 1   5 4 18½
Lierse 2   3 4 11½
Schaakcombinatie HTV 5   2 5 13
B.F. /Wassenaar 2   0 4   7½
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Mijn favoriete schaakboek
De Koning

Mijn favoriete schaakboek is De Koning van J. H. Donner (redactie Tim Krabbé 
en Max Pam, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1988).
Dit is een bundeling van de mooiste artikelen (168 van de meer dan 1000) die 
Hein Donner in kranten en in schaakbladen heeft geschreven. Is het wel een 
schaakboek? Als je het ruim ziet wel, maar daar is veel goede wil voor nodig. 
Want in wezen gaan de meeste van deze stukjes over J.H. Donner en de boze 
buitenwereld. Hij was een nare man die niets liever deed dan zich afzetten, in 
woord en geschrift, tegen alles en iedereen. Heerlijk!
Volgens de initiatiefnemer, Pim van der Meiden, worden de boeken in deze serie 
gekenmerkt door passie en subjectiviteit. In dit boek vinden we passie genoeg en 
subjectiviteit, nou zeg maar liever vooringenomenheid.
Donner was een telg uit een roemrucht geslacht van notabelen, magistraten en 
bestuurders  (de  huidige  minister  van  SZW is  een  neef).  Er  werd  van  hem 
verwacht dat hij het ver zou brengen. Aan aanleg ontbrak het hem niet, maar wel 
aan  ijver,  om het  zacht  uit  te  drukken.  Dat  gold voor  zijn  maatschappelijke 
loopbaan en evenzeer voor zijn loopbaan als schaker en als schrijver.
Om in zijn levensonderhoud te voorzien (je kon een halve eeuw geleden nog 
niet van het schaken leven) schreef hij zeer veel, onder andere in De Volkskrant, 
NRC Handelsblad, Het Parool, Vrij Nederland, Haagse Post, De Tijd, Hollands 
Diep en Avenue.  Altijd  was  er  een  deadline  en nooit  begon hij  op tijd.  Het 
haastwerk kan je er van af lezen. Aanzetten tot veel moois worden stelselmatig 
afgeraffeld. Behalve als hij er een volgende keer op kon doorgaan. Het beste van 
zijn  schaakpublicaties  bestaat  dan  ook  uit  miniseries  over  bepaalde  thema’s, 
partijen of toernooien. Als hij dan eenmaal zijn draai te pakken had, kon hij zelfs 
enthousiast  worden  en  merkwaardigerwijs  juist  daardoor  aan  objectiviteit 
winnen.  Een  mooi  voorbeeld  is  zijn  verslaggeving  over  de  beroemde  partij 
Timman-Velimirovic in het interzonetoernooi in 1979 te Rio de Janeiro. Je had 
toen nog afgebroken partijen, die moesten worden uitgespeeld op vrije dagen en 
zonodig in  de ochtenduren.  Timman sleepte deze partij  uit  de achtste ronde, 
waarin hij een kwaliteit voor stond, meer dan twee weken met zich mee. Telkens 
wist Velimirovic de beste verdediging te vinden en na enige tijd kwam de 50-
zetten  regel  om  de  hoek  kijken.  Timman  moest  de  meest  economische 
winstvoering  vinden  om  binnen  de  50  zetten  te  kunnen  blijven.  In  een 
opmerkelijke reeks van vijf artikelen, gepubliceerd in De Volkskrant van 4 tot 20 
oktober 1979, houdt Donner ons op de hoogte van de wisselende kansen. Hij 
haalt het wel, hij haalt het niet, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Alsof 
je er bij bent (Donner zat rustig in Amsterdam). En tussendoor in het vierde 
artikel een hele weergave van de eindspeltheorie van Cheron. Gewoon in de 
krant, kom daar nu eens om.
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Donner’s beroemdste, schijnbaar eindeloze serie, betreft zijn vete met Lodewijk 
Prins. Het enige dat Prins misdaan had, was dat hij een keurige heer was, maar 
in Donner’s ogen was dat genoeg. De beledigingen in tientallen stukjes kennen 
geen  einde  (Hij  kan  er  niets  van.  Hij  kan  geen  paard  van  een  loper 
onderscheiden). Eerst is het wel leuk, maar na een tijdje gaat het vervelen.
Een hoogtepunt vind ik de verslaggeving rond het Nederlands kampioenschap 
1971 en de nasleep daarvan. Men moet weten dat Donner al ruim een decennium 
de beste Nederlandse schaker was: Koning in het land der blinden. Het was voor 
hem vanzelfsprekend om de Nederlandse titel op te halen, maar dat zou anders 
lopen. Hij kreeg te kampen met tegenslagen en moest tot zijn grote verbazing de 
eerste  plaats  delen  met  Hans  Ree.  Dat  zou  hij  echter  wel  oplossen  in  de 
tweekamp  die  ter  beslissing  werd  gehouden  en  waaraan  hij  een 
voorbeschouwing wijdde onder de titel: “Ik win natuurlijk”. De tweekamp werd 
pas een paar maanden later gehouden, omdat de spelers al andere verplichtingen 
hadden.  Zo  nam  Ree  deel  aan  het  open  kampioenschap  van  Canada  te 
Vancouver. Dit was een zeer sterk bezet toernooi met diverse wereldtoppers. De 
nog volstrekt onbekende Ree speelde de sterren van de hemel en won samen met 
Spassky. Niemand wou het geloven en zeker Donner niet. In een briljant artikel 
in  Schaakbulletin,  getiteld  “Bestaat  Canada?”,  trekt  hij  de  waarheid  van  de 
berichtgeving in twijfel.  Hij  vertelt  van een ontmoeting met Kapsenberg,  die 
voor de schaakbond in Vancouver is geweest en de gebeurtenissen met eigen 
ogen heeft aanschouwd. “Men begrijpe mij goed, ik wil niets van Kapsenberg 
persoonlijk  zeggen.  Ik  bedoel:  de  hardwerkende secretaris  van  onze  bond is 
natuurlijk  volkomen  te  goeder  trouw.  Ik  geloof  beslist  niet  dat  de  man 
opzettelijk staat te liegen. Maar de wonderbaarlijke mare, die hij mij overbrengt 
is nog veel moeilijker te geloven!”. Uiteindelijk werd de tweekamp gehouden in 
(het restaurant van) het Olympisch stadion in Amsterdam. Over deze match valt 
veel te vertellen, maar dat staat niet in het hier besproken boek (doe ik later nog 
wel eens). Wel een stukje van Donner over de afloop: “Ik heb dus verloren”, 
waarvan  ik  de  beginzin  citeer:  “Nadat  ik  deze  partij  geheel  beheerst  had 
opgegeven en in de beste Angelsaksische traditie mijn tegenstander waardig de 
hand had gedrukt, rende ik naar huis, waar ik mij brullend en krijsend op mijn 
bed wierp en de dekens hoog over mijn gezicht heen trok”.
Hoewel Donner dus in geschrifte de vloer aanveegde met alles en iedereen, was 
daarop vanzelfsprekend één uitzondering: de Allerhoogste. Als voorzitter van de 
FIDE had Euwe een zeer grote invloed. Donner was nu ook weer niet zo gek dat 
hij zijn eigen glazen wilde ingooien door het beledigen van de Grand Maître. 
Volgens Donner-biograaf Münninghoff  sprak hij  Euwe wel eens kritisch aan, 
maar  nooit  in  het  openbaar.  In  één  stukje  in  De Koning zien  we  wat  (voor 
Donner bijzondere) milde spot doorklinken. Donner en de inmiddels stokoude 
Euwe reizen in 1982 samen naar Jordanië om propaganda voor het schaken te 
maken. Tot hun verbazing merken zij dat het programma ook inhoudt dat zij een 
demonstratiepartij  tegen elkaar  spelen.  “We moeten er  wel van tevoren even 
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over praten, Hein”, zei Euwe voorzichtig, want tot het laatst verloor hij uiterst 
ongaarne  een  partij  schaak,  maar  ik  kon hem slechts  antwoorden:  “Ach,  gij 
goede en grote, ook al zou ik het willen, ik zou niet eens meer kunnen winnen 
tegen u” (remise).
Een belangrijke aspect van Donner’s leven was zijn langdurige vriendschap met 
Harry Mulisch. Donner heeft daarover wel geschreven, maar daarvan is niets te 
vinden in De Koning, omdat het immers een boek met schaakstukken is. In 1983 
kreeg Donner een hersenbloeding, die hem vrijwel volledig verlamde. Tijdens 
zijn ziekte stelden Tim Krabbé en Max Pam de bundel  De Koning samen. Zij 
vroegen Mulisch het boek aan Donner aan te bieden. Deze sprak de woorden: 
“Lieve Hein. Op 24 augustus 1983 gooiden de goden een stuk marmer naar je 
hoofd. Helemaal oprichten kon je je niet meer, maar kapot gekregen hebben ze 
je niet. Die koning, die hier op het opslag staat, dat ben jij”. Het schaaktijdschrift 
Matten publiceerde in 2007 een interview met Mulisch over zijn vriendschap 
met Donner. De schrijver zegt daarin onder andere dat hij nog steeds lijdt aan 
Heinwee (Donner stierf in 1988). De hoofdpersoon van zijn magnum opus, De 
Ontdekking van de Hemel, Onno Quist, is gebaseerd op Hein Donner.
Lui  en  altijd  in  tijdnood,  je  zou misschien  denken  dat  de  producten  van zo 
iemand heel beknopt zijn. Maar het omgekeerde is waar. Schrijven is schrappen, 
en Donner had nooit tijd en zin om te schrappen, zodat vaak een bombastische 
omhaal  van woorden bleef  staan.  Daar  kwam plotseling  een eind aan op 24 
augustus 1983. Pas na jaren kon hij heel moeizaam enkele bewegingen maken. 
Hij begon weer te schrijven, letter voor letter, woord voor woord, met uiterste 
inspanning.  Het  ging  niet  meer  over  schaken,  maar  over  het  leven  in  een 
verpleeghuis.  Omdat  het  zo  veel  moeite  kostte,  moest  hij  over  ieder  woord 
wikken en wegen. Hij schrapte al voorafgaand aan het schrijven. Nu hij moest, 
was het hem wel toevertrouwd. Schaken is eigenlijk ook schrappen, tot je maar 
één zet overhoudt. Deze minimale columns werden gepubliceerd in Avenue. Het 
gruwelijke  beeld  dat  Donner  schetst  van  de  totale  afhankelijkheid  in  het 
verpleeghuis behoort naar mijn mening tot de hoogtepunten van de Nederlandse 
litteratuur. De stukjes zijn gebundeld in het boek “Na mijn dood geschreven”.
Maar eerst, toen hij weer een beetje kon schrijven, nam hij afscheid van zijn 
schaaklezers in het Schaakbulletin. De slotzin van dit stukje is tevens de slotzin 
van De Koning èn de beginzin van Na mijn dood geschreven. De lezers van dat 
laatste  boek  zijn  overwegend  niet-schakers.  Of  zij  de  diepe  waarheid  van 
onderstaande zin kunnen doorgronden, betwijfel ik, maar wij kunnen dat wel:
Mijn wereld is nu zeer klein geworden, als schaker ben ik dat wel gewend.

Kees van Gelder
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Onzalige speler.

Vol goede moed van start gegaan
de opening bekend, geen valkuil gevreesd
steeds naar eigen dunken goede zetten gedaan
en in eens zijt gij er geweest.

Niet dat gij dat zelf al ziet
gij droomt nog van het volle punt
krachtige zetten, gij geniet
wellicht zij de ander remise gegund.

Maar dan vordert de partij
ingesloten, opgesloten, vastgepind
stukverlies, nog meer averij
dan het besef, die ander wint.

Wat gij dan over die onzalige speler denkt geef ik niet vrij
immers onder de lezers zijn er ook kinderen bij.
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Ratinglijst per 1-2-2009

De  nieuwe  ratinglijst  is  verschenen.  Daarin  verwerkt  ondermeer  de  meeste 
uitslagen van de eerste drie ronden van de HSB-competitie. Dat is dit jaar voor 
het eerst. Voorheen werden die uitslagen pas na afloop van de competitie aan de 
KNSB doorgegeven.
Het gaat behoorlijk goed met onze spelers. Vooral in de bovenste helft zijn er 
veel die punten hebben gewonnen. In onderstaande lijst de nieuwe ratings met 
de wijziging tussen haakjes er achter.

William van Zanten 2123 (+9)
Sander Pauw 2091 (+2)
Melchior Vesters 2078 (+26)
Mike Hoogland 2060 (+19)
Bastiaan Dessing 2052 (-13)
Maarten Stolte 2019 (+15)
Aleksander Henke 1981 (+18)
Hans Segers 1949 (+5)
Rik Pronk 1925 (+26)
Paul den Boer 1871 (+2)
Ton Bodaan 1867 (+10)
Theo Bovenlander 1845 (-17)
Olav van Leeuwen 1836 (+16)
Evert Baak 1816 (-23)
Ivo Schoonman 1793 (-8)
Karl Baak 1784 (-25)
Gert-Jan Willighagen 1782 (+36)
André Wagner 1769 (+12)
Ton Vissers 1745 (0)
Nico Gouzij 1734 (-14)
Ed Olvers 1730 (-19)
Theo Dekker 1727 (+5)
Jan van Delden 1726 (+20)
Stijn Gieben 1718 (-53)
Ben Spierings 1702 (-85)
Karel Stolte 1669 (-47)
Niek Wisse 1665 (+9)
Danny Lindhout 1662 (+6)

Joop van Wallinga 1658 (0)
Jan Verheijen 1655 (0)
Piet Sikkes 1651 (+6)
Peter van Noort 1646 (+5)
Hugo van der Laan 1637 (+23)
Frans Coers 1635 (-35)
Bas Kalma 1626 (0)
Eric Alvares 1624 (+15)
Ruben Wiegerink 1612 (-14)
Arif Somer 1601 (0)
René Weerts 1556 (+29)
Kees van Gelder 1554 (0)
Rob Dijkstra 1536 (0)
Koos Roeleveld 1522 (+84)
Pim van der Meiden 1518 (-31)
Jos Delorme 1493 (0)
Hans Dwarshuis 1480 (+13)
Swen Hack 1465 (0)
Jan Bonsel 1445 (0)
Ard van der Zwart 1441 (0)
Lex van der Meer 1438 (-3)
Pascal de Leeuw 1426 (-21)
Marten Kats 1339 (-11)
Henk Bouma 1270 (+20)
Bert van Dijk 1250 (0)
Monique Keuzenkamp 1247 (+1)
Gerard Kupfer 1190 (0)
Wim Vermeulen 1189 (0)

André Wagner

33



Schaakagenda

Februari 2009

za 21 t/m zo 22 [jeugd] Grand Slam (Rijswijk)
do 26 20e ronde seniorencompetitie

Schaakcombinatie HTV 3 - DSC 5

Maart 2009

do 5 Rapidkampioenschap; ronde 5-8
vr 6 DCSV 1 - Schaakcombinatie HTV 5
za 7 Schaakcombinatie HTV 1 - Philidor Leiden 1
do 12 21e ronde seniorencompetitie

Schaakcombinatie HTV 4 - DD 6
za 14 HSB PK Snelschaken

Open Rapid Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus 1)
do 19 22e ronde seniorencompetitie
di 24 Promotie 5 - Schaakcombinatie HTV 2
do 26 23e ronde seniorencompetitie
za 28 Schaakcombinatie HTV 1 - Rijswijk 1
zo 29 [jeugd] Jeugdclubcompetitie, cat. CE

April 2009

do 2 24e ronde seniorencompetitie
za 4 Open Rapid HSV (Haagse Rapidcyclus 2)
ma 6 RSC-Belgisch Park 2 - Schaakcombinatie HTV 4
wo 8 Rijswijk 2 - Schaakcombinatie HTV 2

Schaakcombinatie HTV 3 - Schaakhuis 2
do 9 Snelschaakkampioenschap
do 16 25e ronde seniorencompetitie; 1e ronde playoffs

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823
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