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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
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Voorzitter jeugdcommissie
Evert Baak jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3940945

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
vacant

Jeugdbegeleiding

Kasha  Gieben,  Ton  Bodaan,  Melchior  Vesters,  Mike  Hoogland,  Gert-Jan 
Willighagen,  Mieke Bogaard,  Wim Lelieveld,  Stella  Roeleveld,  Niels  Poppe, 
Mei Luk, Geurt Jan van der Meiden, Supanida Lelieveld, Angelique Iyer

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

Goede voornemens

Het was oudjaarsavond. Buiten klonken al uren explosies van te vroeg ontstoken 
vuurwerk.  Binnen ging de schaker zitten en legde een maagdelijk vel papier 
voor zich op tafel. Hij haalde zijn pen uit zijn zak, drukte op het knopje om de 
punt naar buiten te dwingen en dacht even na. Toen schreef hij:

“Mijn goede voornemens voor 2010:

1. Ik ga meer studeren op openingen.

2. Ik ga meer studeren op het middenspel.

3. Ik ga meer studeren op het eindspel.”

Hij kraste de drie regels door en schreef:

“1. Ik ga meer studeren op openingen, middenspel en eindspel.

2. Ik ga niet meer boos worden als ik verlies.

3. Ik zal niet meer met mijn voeten tikken, want het hindert mijn tegenstander.

4. Ik zal niet meer in tijdnood raken.

5. Ik ga ook eens iets anders doen dan schaken.”

Hij las het geschrevene nog eens door, zuchtte diep, verscheurde het vel papier, 
maakte er een prop van en wierp het naar de prullenbak. Mis. Opnieuw zuchtend 
stond hij op en liep naar het propje. Voordat hij het in de prullenbak liet vallen 
keek hij er nog een keer naar, grinnikte even en liet het propje vallen. Hij liep 
naar  de  boekenkast,  pakte  bord  en  stukken  en  zette  de  beginstelling  op  het 
bord...

Weet u wat? Neemt u zich alleen maar voor om u niets voor te nemen. Dat is 
wel zo veilig.

Beste wensen voor het nieuwe jaar,

André Wagner
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Van de voorzitter

Clubgenoten,

Het einde van het jaar nadert dus laat ik beginnen om iedereen fijne feestdagen 
en een goed uiteinde te wensen!
Het is ook bij  uitstek de tijd voor levensbeschouwingen bij een kerstdiner of 
gewoon een oliebol. Zo diep wil ik nu niet gaan, maar de lopende zaken wil ik 
wel evalueren. Als bestuur hebben we de interne als speerpunt aangewezen en 
de interne draait goed en er bereiken mij geen wanklanken.
In de externe zijn er wel wat dingen misgegaan. Een team van ons kwam niet 
opdagen bij  een wedstrijd,  een kast  zat  op slot  bij  het  eerste  en er  zijn wat 
klokproblemen geweest.  Bij  dat  alles  zijn er  volgens mij  te  veel  afschrijvers 
voor externe wedstrijden.
De jeugdbegeleiding is altijd een speerpunt. Er zijn wat nieuwe leden en ook in 
de begeleiding zien we enkele nieuwe gezichten. Het schoolschaaktoernooi was 
succesvol en ik mocht zelfs een TV-interview geven. Ik ben nu op zoek naar die 
ene landgenoot die de uitzending hiervan gezien heeft .
Mooi was ook dat we hiermee een geldbedrag voor SHTV verdienden, waarmee 
we een tweede financiële meevaller hadden. De eerste was een sponsorbijdrage 
van de Shell.

Het onderwerp waar de meeste tijd en energie in is gaan zitten is  het kamp. 
Jammer  dat  het  standpunt  van  het  bestuur  in  deze  niet  werd  begrepen  of 
verkeerd  werd  weergegeven.  Om kort  te  zijn  (want  ik  ga  de  discussie  niet 
overdoen): “We hebben een kamp, we willen een kamp” Alle reacties aanhorend 
staan we daarin niet alleen.
De ALV was echter ook duidelijk; “bestuur neem een standpunt in”. Willen we 
dit niet financieel loskoppelen van de rest van SHTV? Het bestuur heeft gekozen 
voor een organisatorische splitsing en we zouden graag een duidelijke structuur 
zien in de organisatie van het kamp.
Deze week bereikte mij goed nieuws. Het ‘kampbestuur’ is onderling in gesprek. 
Ik kreeg een hele positieve terugkoppeling van deze gesprekken en op basis 
daarvan  kunnen  we  de  toekomst  met  vertrouwen  tegemoet  zien.  Op  korte 
termijn gaan we weer met elkaar in gesprek.

Nogmaals fijne feestdagen,

Evert Baak
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Interne competitie

De stand na 14 ronden. De verschillen zijn klein en het gaat een hete lente 
worden.

Naam SPrc Prt W R V
  1 Melchior Vesters 78,6 11 8 3 0
  2 Jan Verheijen 70,8   9 7 0 2
  3 Marco van Straaten 70,0   2 2 0 0
  4 William van Zanten 70,0   7 3 3 0
  5 Paul den Boer 68,2   8 5 2 1
  6 Gert-Jan Willighagen 66,7   9 5 3 1
  7 Tjomme Klop 63,6   8 5 1 2
  8 Mike Hoogland 63,3 12 5 4 2
  9 Maarten Stolte 62,5   1 1 0 0
10 Stijn Gieben (J) 62,5   9 5 2 2
11 Nico Gouzij 60,7 11 6 2 3
12 Koos Roeleveld (J) 59,1   8 4 2 2
13 Remko de Waard 58,3   9 5 1 3
14 Ben Spierings 57,1   4 0 3 0
15 Hans Segers 56,7 12 5 2 4
16 Hugo van der Laan 56,3   5 3 0 2
17 Geurt Jan vd Meiden 55,0   7 4 0 3
18 Ton Bodaan 55,0   7 3 2 2
19 Evert Baak 54,5   8 2 5 1
20 Piet Sikkes 54,2   9 5 0 4
21 Henk Bouma 54,2   9 5 0 4
22 Joop van Wallinga 53,8 10 5 1 4
23 Armin Segger 50,0   5 2 1 2
24 Karl Baak 50,0   8 3 2 3
25 Eric Alvares 50,0   8 3 0 4
26 Jan Willem Le Grand 50,0   9 4 1 4
27 André Langeveld 50,0 10 5 0 5
28 Niek Wisse 50,0 10 4 2 4
29 Kenneth Lelieveld (J) 50,0 12 6 0 6
30 Kees van Gelder 47,1 14 6 1 7
31 Thomas Trouwborst 46,7 12 5 1 6
32 Owen Poppe (J) 46,4 11 5 0 6
33 Jaimy Luk (J) 45,8   9 4 0 5
34 Lex van der Meer 45,8   9 3 2 4
35 André Wagner 44,4   6 2 1 3
36 René Weerts 44,4   6 1 1 3
37 Rob Dijkstra 44,1 14 5 2 7
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38 Jan Zonnenberg 43,8   5 2 0 3
39 Pim van der Meiden 42,9 11 4 1 6
40 Marten Kats 40,0   2 0 1 1
41 Jan Bonsel 40,0 12 3 3 6
42 Ard van der Zwart 37,5   1 0 0 1
43 Joris van Berckel (J) 37,5   5 1 1 3
44 Monique Keuzenkamp 37,5   9 3 0 6
45 Jan van Delden 35,7   4 1 0 3
46 Hans Knipscheer 32,1 11 3 0 8
47 Hans Dwarshuis 32,1 11 2 2 7
48 Bert van Dijk 30,8 10 2 1 7
49 Wim Vermeulen 30,0   7 1 1 5
50 Mireille Rubert 16,7   6 0 0 6
51 Timothy Lelieveld (J) 15,0   7 0 0 7

Afmelden voor een speelavond van de interne competitie kan op één van de 
volgende manieren:

1. Een e-mail sturen naar afmelden@schaakcombinatiehtv.nl  (het mailtje dient 
voor 19.00 van de betreffende speelavond zijn ontvangen);

2. Voice mail inspreken van de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574 
280 97 (voor 19.00 van de betreffende speelavond dient de voice mail te zijn 
ingesproken);

3. Sms-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574 280 
97 (voor 19.00 van de betreffende speelavond dient die sms te zijn ontvangen);

4. Mondeling en persoonlijk bij de interne wedstrijdleider tussen 19.30 en 19.45 
op de betreffende speelavond;

5. Door naam en de betreffende speelavond(en) in te vullen op de daarvoor 
bestemde lijst die daartoe elke speelavond in de speelzaal aanwezig is.
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Externe competitie

Pionverlies (verslag: André Wagner)
31 oktober - Met een deels afgesloten A12, allerlei wegwerkzaamheden op de 
provinciale wegen en een enorme verkeersdrukte was het geen wonder dat het 
team moeite had om in Moerkapelle te komen. Bij aanvang van de wedstrijd 
waren 5 borden bezet en even later kwam speler nummer 6 binnen.  Gert-Jan 
(invaller voor Bastiaan) had al gebeld: er reed geen bus en hij moest een taxi 
zoeken.  Het kostte  hem een klein kwartier en ongetwijfeld heeft  het  invloed 
gehad op zijn spel, want dan speel je toch echt niet meer op je gemak. Mike en 
ik waren al fietsend ook maar net voor enen bij Dorpshuis 'Op Moer', ondermeer 
omdat ik de merkwaardige eigenschap heb om zonder moeite van Den Haag 
naar Moerkapelle te rijden en dan in het dorp verkeerd te rijden.  Dat was de 
vorige keer ook al. Nu ja, iedereen heeft zo zijn afwijking. Hans was ook op de 
fiets en had een mooi fietspad gevonden langs de A12, waar we op de terugweg 
goed gebruik van konden maken.
Wat de spelers niet wisten was dat het team van Moerkapelle extra gebrand was 
op een overwinning, want het voorval van de vorige keer speelde nog steeds op 
de  achtergrond  mee.  Misschien  ook  wel  bij  ons,  want  goede  stellingen 
veranderden in brandhout, terwijl onze nieuwe spelers het juist heel goed deden. 
In ieder geval hebben we wel degelijk kans op een overwinning gehad.
Het  was  Tjomme die  een  stuk  cadeau kreeg  en  vrij  snel  tegen een  prettige 
stelling  aankeek.  Zijn  tegenstander  probeerde  het  hem  nog  wel  moeilijk  te 
maken, maar Tjomme liet zich niet verleiden tot onvoorzichtig spel en haalde 
het eerste punt binnen.
Op dat moment was de stand op veel borden nog onduidelijk, maar Gert-Jan 
stond al voor een flinke opgave na het verlies van een pion en Marco’s stelling 
vond ik er ook wat benauwd uitzien. William had na een overzichtelijke opening 
inmiddels een complexe stelling opgebouwd, waar moeilijk van in te schatten 
was wie er de betere kansen had. Sander stond wat gedrukt, maar solide, wat 
voor hem niet uitzonderlijk is. Hij is heel goed in het spelen op de counter, wat 
ook later zou blijken. Bij Maarten was het ongeveer gelijk en Mike had ook een 
stelling die uitgebalanceerd leek. Hans had met de zwarte stukken de ruimte 
weten te veroveren en zocht naar een plan om door te breken.
Tot zover niets aan de hand, zou je zeggen. Maar Mike raakte in het eindspel het 
spoor bijster en kreeg niet alle zwaktes gedekt. Als tweede was hij klaar met een 
nul en stond het gelijk. Maarten had een aanval van zijn tegenstander weten af te 
stoppen ten koste van een kwaliteit en besloot zelf op de aanval te gaan spelen. 
Hij  slaagde er  in  zijn  e-pion  op de  voorlaatste  rij  te  posteren  en  stelde  zijn 
tegenstander voor zo veel  problemen dat  deze na lang duwen en trekken tot 
overgave werd gebracht. Hans had het goede plan niet kunnen vinden en streed 
een wanhopige strijd  met twee pionnen minder die  ook nog eens  verbonden 
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vrijpionnen waren. Toen ook nog de witte dame binnendrong, was het bekeken. 
Opnieuw gelijk.
Gelet op de stand op de andere borden (Gert-Jan nog steeds een pion achter, 
Marco in een gedrongen positie), moesten Sander en William een winstpoging 
doen om in ieder geval een 4-4 veilig te stellen. Sander slaagde daar goed in, 
want  zijn  tegenstander  bereikte  de  40e  zet  in  een  hopeloze  stelling.  Ik  heb 
begrepen dat hij daarbij ook net nog de tijd overschreed.
Achteraf vraag ik me af of ik William wel had moeten zeggen om winst in zijn 
toreneindspel te vinden, want een paar minder gunstige zetten bezorgden zijn 
tegenstander een vrijpion die heel vervelend werd. Marco toverde intussen een 
eindspel  P+2  tegen  L+3  op  het  bord,  waarbij  zijn  paard  sterker  kon 
manoeuvreren dan de loper van zijn tegenstander. Remise.
Gert-Jan speelde op dat moment al een hele tijd een ingewikkeld eindspel waar 
het moeilijk was een sluitend plan te vinden. William werd in zetdwang gebracht 
en moest opgeven. En dus was de laatste die kon aanschuiven ook de laatste die 
nog zát te schuiven. Helaas zag zijn tegenstander kans om steeds verder op te 
rukken en ging ook hier de koning om.
Tot mijn frustratie waren, terwijl  ik het wedstrijdformulier ondertekende, alle 
spelers (behalve die op de fiets waren gekomen) direct verdwenen, terwijl ik een 
tafel bij een restaurantje in Zoetermeer had gereserveerd en aangezien ik nog 
niet het juiste adres had doorgegeven, leek de conclusie gerechtvaardigd dat men 
teleurgesteld huiswaarts was gekeerd. Ik zal maar niet herhalen wat ik geroepen 
heb;  het  was  niet  fraai.  Toen  we  gedrieën  aankwamen  bij  Brasserie  ‘De 
Aandacht’ in de Dorpsstraat (aanrader, wat mij betreft!) bleken de andere drie 
daar inmiddels gearriveerd, elk van de andere twee denkend dat die mij hadden 
ingelicht. Het werd dus toch nog een gezellige avond en we waren lekker laat 
thuis.

Moerkapelle 1 (1930) SHTV 1 (1987) 4½-3½
Gerard van Ommeren (1990) William van Zanten (2092) 1-0
Hugo van Elteren (1902) Sander Pauw (2055) 0-1
Arno Luinenburg (1914) Maarten Stolte (2009) 0-1
Wouter Vroegindeweij (1955) Mike Hoogland (2041) 1-0
Boudewijn Weijermars (1890) Gert-Jan Willighagen 1-0
Dick Bac (2020) Hans Segers (1966) 1-0
Maarten Vriegindeweij (1923) Tjomme Klop (1949) 0-1
André Nieuwlaat (1847) Marco van Straaten (1960) ½-½

Mataanval (verslag: André Wagner)
21 november - Soms heb je van die dagen, dan lukt echt absoluut niets. Om te 
beginnen versliep ik mij  en moest me haasten om op tijd in de speelzaal  te 
komen. Dat lukte dus net niet. William had zich ‘s morgens  ziek gemeld en 
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daarom moest ik zelf gaan invallen aan bord 1. Aangekomen op de speellocatie 
was iedereen gezellig met elkaar aan het praten, wedstrijdleider Louis Wulffers 
wachtte rustig af wat er ging gebeuren en het waarom werd me pas duidelijk 
toen ik de speelzaal in liep: geen materiaal dat klaar stond! Reden: de sleutel van 
de kast waar ons materiaal in staat was spoorloos.
Iemand  had  Ben inmiddels  gebeld  en  gelukkig  had  die  het  nummer  van  de 
beheerder, die naar het bridgehome kwam en ons uit de brand hielp. Volgens de 
regels werd aan elk bord de tijd die verstreken was in mindering gebracht op de 
klokken van onze spelers en vervolgens konden we dan toch beginnen.

Dat  met  zo’n  voorgeschiedenis  niemand  meer  echt  lekker  speelde,  laat  zich 
raden.  Stijn,  invallend voor Bastiaan,  maar wel aan een lager bord,  liet  zich 
pardoes h-lijnen en kon al snel weer huiswaarts. Gelukkig woont hij bijna naast 
de speelzaal.  En niet  veel  later bleek dat  ook Tjomme niet  goed uit  de verf 
kwam en de tweede koning ging om op een moment  dat  de wedstrijd  strict 
genomen nog maar nauwelijks was begonnen.
Zelf was ik de derde die in het stof beet, nadat ik mijn laatste kans niet had 
gegrepen. Mijn tegenstander, met 500 Elo-punten meer (dat wel), maakte daana 
geen fout meer. Aan de andere borden leek het allemaal nog wel redelijk tot 
goed  te  gaan.  Maarten,  Mike  en  Hans  leken  goede  stellingen  te  hebben  en 
Sander en Marco stonden zo op het oog gedegen. Helaas had ik het verkeerd 
gezien,  want  wederom kon een nul  worden aangetekend,  nu  aan  het  achtste 
bord.
Het is een bekend gegeven dat in de laatste zet(ten) voor de tijdcontrole vaak 
veel  fouten  worden  gemaakt.  Hans  zag  zijn  aanvankelijk  goede  stelling 
volkomen in elkaar storten, terwijl het er ook bij Sander niet echt lekker meer 
uitzag. Maarten speelde inmiddels in een goed eindspel onverdroten door en bij 
Mike zag het er interessant uit. Hij wist een stuk te winnen, maar onderschatte 
de daardoor ontstane mogelijkheden van zijn tegenstander en werd prompt mat 
gezet.
Met een verloren wedstrijd op het bord werd de malaise nog vergroot, doordat 
Hans en Sander kort na elkaar  de koning konden omleggen.  Alleen Maarten 
knokte nog door, maar het was steeds duidelijker dat hij ook niet tot winst zou 
gaan komen. Daarentegen stelde hij nog wel de remise veilig, zodat we niet met 
een ei op het scorebord naar huis hoefden.
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SHTV 1 (1917) De Waagtoren 1 (2121) ½-7½
André Wagner (1730) Frank van Tellingen (2206) 0-1
Sander Pauw (2055) Jos Vlaming (2176) 0-1
Tjomme Klop (1949) Danny de Ruiter (2195) 0-1
Mike Hoogland (2001) Frank Agter (2096) 0-1
Maarten Stolte (2017) Jeroen Smorenberg (2105) ½-½
Hans Segers (1970) Gerard de Geus (2060) 0-1
Stijn Gieben (1722) Daan Geerke (2079) 0-1
Marco van Straaten (1889) Roland Punt (2050) 0-1

Remisekans (verslag: André Wagner)
12 december - Na de desastreus verlopen vorige wedstrijd moest het eerste team 
zich zien te herpakken tegen een bekende tegenstander. Probleem is dan altijd 
dat je zelf ook geen onbekende meer bent voor hen en hoewel spelend met een 
invaller kregen we het heel zwaar tegen Philidor Leiden.

Marco was een schaduw van zijn normale zelf, want hij was niet helemaal fit en 
vocht tegen de rillingen en een goede jeugdspeler. Desondanks zag het er in het 
begin helemaal niet slecht uit, totdat zijn tegenstander een gat wist te maken in 
Marco’s verdediging. En dus stonden we al binnen twee uur een punt achter.
William had een voorbereide  variant  op  het  bord gezet,  die  een  interessante 
strijd beloofde. En dat bleek een eufemisme. Sander was als altijd heel rustig 
begonnen en stelde zich solide op om later te proberen tot de counter te komen. 
Bestaat  eigenlijk  wel:  catenaccio-schaak?  Mike  had  ik  misschien  kunnen 
waarschuwen voor de  kennis  van  zijn  tegenstander  van de Engelse  opening, 
maar hij kweet zich prima van zijn taak en liet zich niet onder de voet lopen, 
zoals mij ooit eens overkwam.
Bastiaan en Maarten hadden gelijkwaardige tegenstanders en konden slechts een 
zo goed mogelijke stelling zien te bereiken. Niet veel aan de hand daar in de 
openingsfase. Ook bij Tjomme was dat het geval, want zijn tegenstander bleek 
van het caliber ‘betonschaker’ te zijn en deze hield de deur constant dicht door 
zo veel mogelijk pionnen op het bord te houden. Hij bood dan ook na 15 zetten 
al remise aan, maar gelet op de toen reeds ontstane achterstand leek het Tjomme 
beter om door te spelen. Hans tenslotte kwam in een opening terecht die zijn 
tegenstandster ook veel met omgekeerde kleuren speelt, maar zij koos met wit 
een  zeer  rustige  opstelling.  Desondanks  leek  Hans  daar  vooralsnog  geen 
voordeel tegen te kunnen behalen.
De tijd tikte door en de verhoudingen op de borden verschoven hier en daar. 
William kreeg een zeer open stelling met veel, maar ongelijk materiaal (toren en 
2 pionnen tegen twee paarden) en ook nog eens twee verbonden vrijpionnen. Hij 
stak er heel veel tijd in en het leek even te vrezen dat de tijdnood hem parten zou 
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kunnen  gaan  spelen,  maar  zoals  zou  blijken  had  William  de  stelling  goed 
doorzien. De vraag was alleen of hij zijn pionnen tijdig naar de overkant zou 
weten te manoeuvreren. Bastiaan keek inmiddels tegen een vrijpion aan die hij 
constant  in  het  oog  moest  houden  en  Maarten  wikkelde  af  naar  een  dame-
eindspel  met  een  pion  meer.  Tjomme had  gedaan  wat  hij  kon,  maar  in  het 
resterende eindspel met lichte stukken zat er echt geen muziek meer in en werd 
het punt gedeeld. Sander keek inmiddels ook tegen een vrijpion aan, wat zijn 
damevleugel  flink verlamde en Mike noch zijn tegenstander kwam een steek 
verder, zoals het zich liet aanzien. Hans had een complexe stelling bereikt en 
enkele open lijnen op het bord gekregen. Of hij daar iets mee kon doen, zou 
moeten  blijken.  Hij  miste  echter  een  pionzetje,  waardoor  zijn  loper  verloren 
ging. Hij probeerde nog de aanval als beste verdediging te gebruiken, maar werd 
pardoes mat gezet.
Nu was toch wel een flinke achterstand ontstaan en de druk op de resterende 
spelers nam toe. William redde het niet, kreeg wel druk, maar moest toen in 
zetherhaling berusten en het punt werd gedeeld. Dat deed even later ook Mike 
en er kwam een grote nederlaag heel dicht bij. Maar gelukkig waren daar nog 
Maarten en Bastiaan, die beiden lieten zien hoe een eindspel met zware stukken 
gespeeld dient te worden. Maarten wist alle essentiële velden met zijn dame te 
dekken, loodste zijn koning naar voren en maakte het fraai af. Niet veel later 
verzilverde Bastiaan zijn partij door heel tactisch zijn ver opgerukte vrijpion in 
combinatie met een matdreiging uit te spelen.
Nu  hing  het  allemaal  om  de  partij  van  Sander.  Hij  had  veel  tijd  moeten 
investeren om in een eindspel met lichte stukken te komen, om vervolgens een 
eindspel met ongelijke lopers op het bord te krijgen. De omstanders hielden de 
adem in, want de twee pionnen van zijn tegenstander kwamen steeds dichter bij 
de overkant. Alleen het blokkeren van de zwarte velden zou hem nog kunnen 
redden. Helaas slaagde hij er niet in om zijn laatste pion te geven om met zijn 
loper de juiste diagonaal te bezetten en door zetdwang moest hij opgeven.

Philidor Leiden 1 SHTV 1 4½-3½
Ad van den Berg William van Zanten (2110) ½-½
Nico Kuijf Sander Pauw 1-0
Harry van Vliet Bastiaan Dessing 0-1
Herman van Halderen Mike Hoogland ½-½
Piet Bakker Maarten Stolte 0-1
Leonore Braggaar Hans Segers 1-0
Pim Braggaar Tjomme Klop ½-½
Thijs Roorda Marco van Straaten 1-0
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SHTV 2 krabbelt langzaam op (verslag: Ben Spierings)
Vol goede moed, na de nipte nederlaag tegen Promotie 2, startte SHTV 2 op 
maandag 26 oktober tegen Schaakhuis 1. Het was een duel tussen twee teams 
die  normaliter  tegen  degradatie  moeten  vechten,  dus  een  overwinning in  de 
onderlinge strijd  is  broodnodig.  Helaas zonder onze kopmannen Melchior en 
Paul, maar met Rik (uit Friesland overgevlogen) en Hugo als invallers. Ik was 
vanwege mijn vakantie niet aanwezig en heb verder geen verslag gezien, maar 
de uitslag was even duidelijk als pijnlijk: 5-3.

Schaakhuis 1 (1839) SHTV 2 (1805) 5-3
R. Brouwers (1779) Stijn Gieben (1718) ½-½
D. Leenman (1932) André Wagner (1709) ½-½
R. Baas (1911) Ton Bodaan (1926) ½-½
D. Jonkman (1894) Gert Jan Willighagen (1823) 1-0
D. Dekker (1899) Theo Bovenlander (1836) 1-0
J. Beeloo (1735) Olav van Leeuwen (1817) 0-1
P. Tjioe (1801) Rik Pronk (1894) ½-½
P. Regeer (1761) Hugo v/d Laan (1716) 1-0

Donderdag 19 november speelden we thuis tegen DSC 4, de koploper van de 
Promotieklasse  na  al  twee  sterke  tegenstanders  te  hebben  verslagen.  Van 
outsider  naar  gedoodverfde  kampioen?  Extra  leuk  om  daar  punten  van  te 
snoepen, maar die illusie was snel voorbij. Rond de klok van tien stonden we al 
3-0 achter. Theo, André en Stijn hadden ieder op een verschillende wijze een 
stuk ingeleverd en opgegeven.
Ton speelde een degelijke partij tegen een tegenstander die dit seizoen nog niet 
had verloren en Ton was zo aardig om daar verandering in te brengen: 1-3.
Armin was op het laatste moment ingevallen voor de zieke Gert-Jan en speelde 
tegen de clubkampioen (!) van DSC. Hij kwam drie soldaatjes achter en ondanks 
stug verdedigen dreigde er meer materiaalverlies: 1-4.
Op bord  2  trof  Paul  de  hoogste  ratinghouder  van de  tegenstander.  Het  ging 
redelijk gelijk op, maar Paul had forse tijdnood en kwam een pion achter en dat 
werden  er  op  een  gegeven  moment  twee.  Met  een  1-5  tussenstand  was  de 
nederlaag een feit.

De leukste partij voor mij als teamleider en toeschouwer kwam op naam van 
Olav. Hij won een stuk voor twee pionnen en het bord stond meteen in de fik. 
Beide  spelers  moesten  aanvallen  en  verdedigen  in  een  open  stelling  met 
koningen op de tocht. Na veel rekenwerk trok Olav aan het langste eind: 2-5.
Melchior’s bord gaf een mooi plaatje met een pionnenketen van b3 naar f7. Zelf 
zag ik eerlijk gezegd niet hoe je op dit  volle bord voordeel kon halen, maar 
gelukkig voor deze teamleider  heeft  hij  daarom mensen als  Melchior in zijn 
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team. Een combinatie van een paar zetten leverde beslissend voordeel op en 
bracht de eindstand op 3-5. Tja, geen kans op teamwinst, maar had de 4-4 er dan 
toch ingezeten als er niet zo vroeg op de avond voor Sinterklaas was gespeeld?

SHTV 2 (1838) DSC 4 (1962) 3-5
Melchior Vesters (1965) J.A. Flohil (2047) 1-0
Paul den Boer (1889) C. Padurariu (2169) 0-1
Armin Segger (1854) J.P. van Zandwijk (2054) 0-1
Ton Bodaan (1863) K. van der Meer (1984) 1-0
Theo Bovenlander (1836) J.P. de Vries (1893) 0-1
Olav van Leeuwen (1817) R.C.M. Smits (1818) 1-0
Stijn Gieben (1722) R.H.S. ten Have (1900) 0-1
André Wagner (1730) M. Versteegh (1832) 0-1

Met drie nederlagen op zak wordt het lastig om het degradatiespook te ontlopen. 
De  wedstrijd  op  vrijdag  11  december  tegen  Scheve  Toren  1  was  dan  ook 
cruciaal. André en Olav hadden zich afgemeld en voor hun in de plaats werden 
Evert en Armin opgetrommeld. De voorzitter en de oud-voorzitter konden er 
persoonlijk voor zorgen dat we de weg omhoog weer vonden.
Niets  werd  aan  het  toeval  overgelaten  deze  avond.  Om  18.45  uur  werd  er 
verzameld bij de Bosbeskapel met Evert en Eric (vader van Stijn) als chauffeurs. 
Ondergetekende kon als teamleider invallen als er onverhoopt iemand weg bleef. 
Onze kopman maakte dit scenario even voelbaar door te laat te komen. Er werd 
al  druk  gespeculeerd  over  het  tijdstip  dat  we  uiterlijk  weg  zouden  rijden. 
Gelukkig kwam het niet zo ver en kon ook de tweede auto vertrekken en er in 
Pijnacker achter komen dat de eerste auto die 20 minuten eerder was vertrokken 
nog niet gearriveerd was. Het verschil zat hem in het al dan niet negeren van 
werkzaamheden aan de weg en het gevaar dat je na een stukje rijden niet meer 
verder kan.

Hoe dan ook waren we ruim op tijd compleet. De spanning was voelbaar en de 
tegenstanders  praatten  onderling over  een  vierpunten-duel.  Het  team dat  zou 
verliezen krijgt het wel heel zwaar onderaan de ranglijst.
Het werd een fantastische schaakavond en niet alleen vanwege de eindstand. Er 
werd volop gestreden op alle borden, overleg gevoerd met de teamleider over 
remises  en  er  kwamen  leuke  schaakstellingen  die  niet  snel  beslist  konden 
worden.

De eerste twee resultaten werden geboekt op de borden 3 en 4. Ton en Gert-Jan 
hadden in eerste instantie een remiseaanbod afgeslagen, maar kwamen toch niet 
verder met hun pogingen: 1-1.
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Theo had al snel een pion te pakken, maar ook het initiatief. Zijn winstpunt had 
ik de hele avond al in potlood genoteerd, want de tegenstander kreeg weinig 
kans en verbruikte zeeën van tijd. Het was mij op de meeste borden opgevallen 
overigens dat er een grote voorsprong in tijd was voor onze mannen.
De manier waarop Theo de partij naar winst voerde was even rustig als fraai.
Tegenover deze overwinning stond een nederlaag van Melchior. Hij voelde zich 
al wat onzeker en wilde remise aanbieden, maar werd plots geconfronteerd met 
geslagen hout. De niet gerokeerde koning kwam toen fors onder vuur te liggen 
en de nederlaag was onvermijdelijk: 2-2.

Evert voelde zich thuis op een vol bord met flexibelere stukken dan die van zijn 
tegenstander.  Vanuit  het  niets kwam opeens de koningsaanval  met materiaal-
winst en was de 3-2 voorsprong een feit.
Op het bord van Armin was een eindspel ontstaan van dames, ongelijke lopers 
en wat pionnen. Het leek mij in eerste instantie remiseachtig, maar het vuur in 
de ogen van Armin gaven mij hoop op een hoger plan. Zijn dame was een stuk 
actiever dan die van de tegenpartij en er werd handig gebruik gemaakt van de 
slechte stand van de koning, terwijl die van Armin veilig stond. Beetje bij beetje 
werd de wurggreep aangetrokken tot dat mat onvermijdelijk was: 4-2.

Paul en Stijn werd ingefluisterd dat een remise voldoende was. Bij Paul was het 
echter net misgegaan in de verdediging en een stuk ging verloren. Paul bleef 
doorvechten,  tot  dat  het  andere bord zekerheid gaf.  Daar had Stijn  een pion 
gewonnen en had in een plus-remise in handen, maar uiteraard probeerde zijn 
tegenstander van alles om de remise te voorkomen. Stijn bleef koelbloedig en 
dwong niet alleen de remise maar zelfs winst af. Paul kon opgeven, de eindstand 
was 5-3 voor ons. Het biertje na afloop smaakte heerlijk!

Scheve Toren 1 (1855) SHTV 2 (1846) 3-5
K. Dekker (2020) Melchior Vesters (1965) 1-0
W.P.A. Kenstra (1952) Paul den Boer (1889) 1-0
R. de Smit (1832) Ton Bodaan (1863) ½-½
A. van Gent (1854) Gert Jan Willighagen (1800) ½-½
J. Kleijn (1575) Theo Bovenlander (1836) 0-1
D. Theyn (1807) Evert Baak (1838) 0-1
H. Vermeer (1912) Stijn Gieben (1722) 0-1
J. de Graaf sr. (1887) Armin Segger (1854) 0-1

SHTV 3 - Botwinnik 3 (verslag en analyse: Hugo van der Laan)
29 oktober 2009 begon de HSB-competitie voor SHTV 3 met de thuiswedstrijd 
tegen Botwinnik 3. Het werd een overwinning. Daar heeft Aleksander Henke 
flink aan bijgedragen. Hij had gevraagd om in het derde te kunnen spelen en dat 
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heeft het team versterkt, ook al omdat daardoor de andere teamleden een bordje 
lager kunnen gaan spelen. Zijn eerste partij voor het derde ging als volgt.

D. Eijsbroek (1870) - A. Henke 
[A40]
1. d4 Pc6  2. c4 e5  3. d5 Pce7  4. 
Pc3 Pg6  5. Pf3 Pf6  6. g3 Lb4  7. 
Lg2 0–0

1222222223
4t+vW Tl+5
4OoOo+oOo5
4 + + Mm+5
4+ +pO + 5
4 Vp+ + +5
4+ N +nP 5
4pP +pPbP5
4R BqK +r5
7888888889
Wit staat toe dat zwart op c3 ruilt en 
krijgt  daardoor  zwakke  c-pionnen. 
Db3 of Ld2 was nodig.
8. 0–0 Lxc3  9. bxc3 d6  10. Pd2 b6 
11. a4 a5
En  nu  is  ook  de  a-pion  zwak. 
Aleksander speelt inventief tegen de 
zwaktes en laat geen tegenspel meer 
toe.
12. Pb1 Pe8  13.  e4 Ld7  14.  Pa3 
Dc8  15. Le3 Lh3  16. f3 Lxg2  17. 
Kxg2 f5 18. Lf2 Dd7  19. Pc2 Pf6 
20. exf5
Rustig afgewacht totdat wit zelf zou 
slaan...
20. ...Dxf5  21. Pe3 Dd7  22. Db3
De dame moet offside gaan staan om 
de Toren van a1 in het spel te kunnen 
brengen, anders valt de a-pion.
22. ...Tae8  23. Db5

Hier moet zwart niet de dames ruilen, 
want dan kan wit zijn zwakke c-pion 
opheffen.
23. ...Dd8  24.  Tad1 Pd7  25.  Pc2 
Tf6  26. Le3 h6  27. Db1 Tef8  28. 
Pe1 T8f7 29. Dc2 Pdf8  30. De2 Dd7
De  dame  (of  de  toren)  moet  weer 
terug om de a-pion te dekken...
31. Dc2 Pe7
Van  de  tempo's  die  wit  kado  doet 
maakt zwart gebruik om zijn paarden 
beter te zetten.
32. Kh1 Ph7  33. Pg2
Wit  kan  geen  verdediging  meer 
bedenken. De zet kost de eerste pion.
33. ...Txf3  34. Txf3 Txf3  35. De4 
Tf7  36. Ph4 Dxa4
En de tweede.
37. Tg1 Pf6  38. Dd3
Wit moet ruil van de loper toestaan.

1222222223
4 + + +k+5
4+ O MtO 5
4 O O M O5
4O +pO + 5
4w+p+ + N5
4+ PqB P 5
4 + + + P5
4+ + + Rk5
7888888889
38. ...Pg4  39. h3 Pxe3  40. Dxe3
En dat kost nog een pion.
40. ...Dxc4
Ook d5 gaat verloren, 0-1.

Op bord 2 speelde Ben Spierings tegen Peter Heek (1833) een remise, spannend, 
en, zoals we hem kennen, in tijdnood en weer als laatste klaar. Op bord 3 moest 
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Jan van Delden tegen D. de Witt, een veel sterkere tegenstander (1838) en deze 
kwam geleidelijk beter te staan. Er viel een pion en Jan werd langzaam uit de 
partij  geschoven.  Nico Gouzij  stond op bord 4 overwegend,  de tegenstander 
Frank Michielen (1806) stond verkrampt en dit leidde tot een plusremise. Jan 
Verheijen (bord 6) had het grootste ratingverschil te overbruggen, tegen Thomas 
van Beekum (1787). Hij had een moeilijke partij, die hij afwikkelde naar een 
stelling die hij tegen een gelijkwaardige tegenstander zeker niet had hoeven te 
verliezen. Zoals het ging haalde zijn tegenstander na eindeloos gemanoeuvreer 
toch nog het punt binnen.
Maar de overige drie partijen eindigden in winst voor ons. Piet speelde met grote 
volhoudendheid een lange Konings-Indische partij.

W. van Os - Piet Sikkes [E91]
1. d4 Pf6  2. c4 g6  3. Pc3 Lg7  4. e4 
d6  5. Le2 0–0  6. Pf3 c5  7. d5 Pbd7 
8. 0–0 Pb6  9. a4 Ld7  10. Db3 Tb8 
11.  h3 Pa8  12.  Lf4 Pc7  13.  Dc2 
Pa6  14. Dd2 Pb4  15. Tfe1 a6  16. 
e5  Pe8  17.  Lf1  Tc8  18.  Pe4 Lf5 
19  .g4  Lxe4   20.  Txe4  dxe5   21. 
Pxe5 Pd6  22. Tee1 Te8  23. Ta3 e6

1222222223
4 +tWt+l+5
4+o+ +oVo5
4o+ Mo+o+5
4+ OpN + 5
4pMp+ Bp+5
4R + + +p5
4 P Q P +5
4+ + RbK 5
7888888889
Hier  moet  wit  op  e6  slaan;  de 
volgende  zet  is  niet  goed,  want  nu 
kan zwart zelf op d5 slaan.
24. Pf3 exd5  25. Txe8+ Pxe8  26. 
Lh6
En  nu  staat  wit  toe  dat  zwart  een 
vrijpion op d4 maakt.
26.  ...d4  27.  Lxg7 Pxg7  28.  Dh6 
Pe6  29. h4 Df8  30. Dd2 Dd6  31. 
Ta1 Df4  32. Dxf4 Pxf4  33. Pe5 Te8 

34. Pd7 Td8  35. Pxc5 b6  36. Pe4 
d3  37. Pd2 Td4  38. Te1 Pc2  39. 
Te8+ Kg7  40. Tb8

1222222223
4 R + + +5
4+ + +oLo5
4oO + +o+5
4+ + + + 5
4p+pT MpP5
4+ +o+ + 5
4 PmN P +5
4+ + +bK 5
7888888889
Dit wint de pion op g4.
40.  ...Pe2+  41.  Kh2 Txg4  42.  f3 
Txh4+  43. Kg2 Pe3+  44. Kf2 Pxc4 
45. Pxc4 Txc4  46. Lxe2 dxe2
Tc2 is veel sterker.
47.  Txb6 Txa4   48.  Kxe2 h5   49. 
Ke3 h4  50. f4 Kh6  51. Kf3 a5  52. 
Tb7  Kg7  53.  Tb5  Tb4   54.  Txb4 
axb4  55. Kg4 Kf6  56. Kxh4 Kf5 
57. Kg3 f6  58. Kf3
Na ...b3 is wit in zetdwang en moet 
de dekking van f4 opgeven.
58.  ...g5   59.  fxg5 Kxg5  60.  Kg3 
Kf5
0-1
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Ook Hugo van der  Laan won,  in  een partij  met fouten over  en weer,  en de 
tegenstander maakte de laatste in een ingewikkelde combinatie.

René Weerts maakte zijn debuut in het derde, en met succes. Hij bouwde een 
gewonnen stelling op:

1222222223
4 + + + +5
4+k+ + Pp5
4 + + P +5
4P + Po+ 5
4 Q +o+o+5
4+oW + +o5
4 + R + +5
4+ T +l+ 5
7888888889
In deze stand speelde René (met wit) Te8+ , waarna de koning naar c7 ging. 
Door ruil van de torens kon wit de g-pion winnen, en na ruil van de dames de 
partij. Ook dit maakte het verschil en zo speelden we 5-3 tegen dit qua Elo veel 
sterkere team.

Haeghe Ooievaar 2 - SHTV 3 (verslag en analyse: Hugo van der Laan)
Op 26 november 2009 speelden we onze tweede wedstrijd, uit tegen Haeghe 
Ooievaar 2 in hun nieuwe, sfeervolle speellocatie.
Aan  de  eerste  drie  borden  werd  de  basis  voor  onze  overwinning  gelegd. 
Aleksander won als eerste. Hij speelde een positioneel prachtige partij, waarin 
hij gebruik maakte van een zwakte op d5.

Aleksander  Henke  -  Geert  van  den 
Berg (1624)  [A25]
1. c4 e5  2. g3 Pf6  3. Lg2 Pc6  4. 
Pc3 d6  5. e4 Le7  6 .Pge2 Pb4  7. 
d4 exd4  8. Pxd4 c5
Wit geeft de beheersing over d5 uit 
handen, en verzwakt pion d6.
9. Pde2 Pc6  10. 0–0 0–0  11.  Lf4 
Pe5  12.  b3 a6  13.  Dd2 Dc7  14. 
Tad1 Le6

1222222223
4t+ + Tl+5
4+oW VoOo5
4o+ OvM +5
4+ O M + 5
4 +p+pB +5
4+pN + P 5
4p+ QnPbP5
4+ +r+rK 5
7888888889
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Deze  loper  kan  met  tempo  worden 
teruggedreven:
15. Lg5 Tad8  16. f4 Pc6  17. f5 Lc8
Waarna  de  pionnen  van  zwart's 
koningsstelling  kunnen  worden 
verbroken met
18.  Lxf6  Lxf6   19.  Pd5  Da5   20. 
Pxf6+ gxf6  21. Dh6 Dxa2
Pe5 moest..
22. Pc3 Db2  23. Pd5 Kh8  24. Pxf6
En zwart moet zijn dame geven om 
mat te voorkomen.

Ben Spierings speelde een remise en 
invaller  Armin  Segger  won.  Armin 
wilde  er  na  afloop  niet  veel  over 
kwijt. “een McCutcheon, ik wist het 
niet  zo goed,  mijn tegenstander ook 
niet”,  vertelde  hij,  tevreden  aan  de 
pils.

Deze goede resultaten werden geheel 
niet ondersteund door Hugo van der 
Laan  die  blunderde  en  verloor.  Piet 
Sikkes  vocht  voor  remise,  maar  ja. 
Maar er kwam weer een half punt bij 
omdat Nico Gouzij remise speelde.
René Weerts, met zwart, boekte zijn 
tweede overwinning voor het  derde. 
Hij bereikte na een moderne opening 
bij zet 40 de volgende stelling:

1222222223
4 + T + +5
4+ +lM + 5
4 +o+ R +5
4Oo+ + +o5
4 + + + P5
4+p+ + B 5
4p+ K P +5
4+ + + + 5
7888888889

Hier  kan  wit  bijvoorbeeld  Th6 
spelen,  of  met  Ke1  alvast  uit  het 
schaak  gaan.  Het  ging  echter  als 
volgt:

41. f4 Pf5
(Txf5? Ke6+)
42. Tg6 Kc7+  43. Kc2 Te8  44. Kd2 
Te4  45. Tg5
Niet goed; Le1 was het beste.
45. ...Pxg3  46. Txg3 Txf4  47. Th3 
Tf2+  48.  Ke3 Txa2  49.  Kf4 Tg2 
50. Kf3 Tg4  51. Tg3 a4
0-1

Aleksander vertelde na afloop van de 
wedstrijd,  hoe  in  Meester  tegen 
Amateur Euwe  schreef,  dat  een 
kenmerk van amateurs  is,  dat  zij  in 
één partij meerdere fouten maken en 
dat  je  daar  als  meester  gewoon  op 
kan  gaan  zitten  wachten.  En  dan 
winnen,  omdat  je  zelf,  als  meester, 
geen fouten maakt, of slechts één.

Het  vijfde  punt  werd  ook  op  die 
manier  binnengehaald  door  Jan 
Verheijen. Hij vertelde na afloop dat 
hij was gaan zitten om te winnen, en 
dat deed hij gewoon.

Erik van Breugel (1613) - Jan 
Verheijen [B22]
1. e4 c5  2. Pf3 e6  3. c3 Pc6  4. d4 
cxd4  5. cxd4 Pf6  6. Ld3 Db6  7. 
Lc2 Lb4+ 8. Pc3 d5  9. e5 Pe4  10. 
Dd3 Da5  11. Ld2 b6  12. Pxe4 dxe4 
13. Dxe4 Lb7  14. Dd3 Lxd2+  15. 
Dxd2  Dxd2+   16.  Kxd2  Td8   17. 
Ke3 Ke7  18.  Thd1 Pb4  19.  Td2 
Tc8  20.  Le4 Lxe4  21.  Kxe4  Tc4 
22. a3 Pc6  23. Kd3 Ta4  24. b3 Ta5 
25.  Taa2  Td8  26.  Ke4  Tad5  27. 
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Tac2 Kd7  28. Td3 f5+  29. Ke3 h6 
30. Tdc3 Tc8 31. g3 g5  32. b4 a6 
33. Tc4
Niet  aktief;  wit  had  beter  zelf  g4 
kunnen spelen, of Pd2
33. ...g4  34. Pd2 Pe7  35. Txc8 Pxc8 
36. Pb3 Pa7  37. a4 Pc6

1222222223
4 + + + +5
4+ +l+ + 5
4oOm+o+ O5
4+ +tPo+ 5
4pP P +o+5
4+n+ K P 5
4 +r+ P P5
4+ + + + 5
7888888889

Nu is Tc4 een goede zet; na 38. ...b5 
39. axb5 axb5  40. Txc6 Kxc6 komt 
het paard van wit op c5. Maar: 38. a5 
geeft het voordeel aan zwart.
38. ...Pxb4  39. Tc4 Tb5  40. axb6
Niet goed; Kd2 of Pc1 was de zet.
40. ...Pd5+  41. Kd2 Txb3
0–1

En zo gaf ook Jan een voorbeeld van de wijsheid van Euwe: afwachten tot de 
fouten komen,  en dan winnen;  ondertussen  zelf  niks  verkeerds doen kunnen 
overigens alleen de meesters.

Onrustige avond (verslag: Aleksander Henke)
Soms zijn externe teamwedstrijden degelijk en rustig waar niets onverwachts 
gebeurt,  maar  soms  loopt  zo  een  avond  anders  dan  verwacht.  André  als 
wedstrijdleider klonk streng, met zijn opmerking: “Telefoons moeten stil zijn, 
trillen mag, maar als ik ook maar een biepje hoor, dan is de partij verloren”, dus 
heb ik mijn telefoon maar uitgezet, want ik wilde niets aan het toeval overlaten; 
ik wilde graag dat ons team zou winnen.

Omdat  wij  de  afgelopen  twee  wedstrijden  gewonnen  hadden,  stonden  we 
koploper in onze klasse. En als je koploper bent waan je jezelf al kampioen, 
maar wie zich te veel verheugt kan behoorlijk teleurgesteld worden. En toen de 
avond vorderde voelde ik mij ook steeds ongemakkelijker.

Mijn eigen tegenstander kwam helaas niet opdagen. Hij had laten weten dat een 
vriend van hem net was omgekomen bij een verkeersongeval en hij op weg was 
naar de echtgenote om troost te bieden. Wrang om zo een punt te krijgen, maar 
ik kon er niets aan doen.
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Aan het laatste bord, bord acht, zat René, die hiervoor al twee keer goed had 
gespeeld en had gewonnen. Mijn verwachtingen waren dus hoog, dat hij weer 
zou scoren. De opening en vlak erna ging gelijk op. Na een half uurtje spelen 
kwam ik weer kijken aan zijn bord en ik snapte niets van wat ik zag. René had 
een  dame  minder  bij  een  verloren  stelling,  een  paard  als  enige  schamele 
compensatie. Ik keek nog goed of zijn dame toch ergens verstopt was tussen de 
andere stukken, maar nee, hij was z'n dame echt kwijt. Hij ploeterde nog een 
lange tijd door, maar het was duidelijk. Zijn tegenstander keek hem ook de hele 
tijd medelijdend en verwonderd aan en je zag hem denken: “Wat ben je nou aan 
het doen, geef nou op, je bent al dood”. Na afloop, aan de bar vroeg ik hem nog 
twee keer wat er nou was gebeurd. Maar het enige wat hij hoofdschuddend kon 
uitbrengen was: “Ik snap het zelf ook niet”; een vlaag van verstandsverbijstering 
misschien vroeg ik hem, “Ja” was het antwoord en ik liet hem maar alleen met 
z'n bier. Een punt voor Schaakhuis, met 1-1 als tussenstand.

Piet  zat  aan  het  zevende  bord,  en  leek  alleen  verdedigend  te  spelen.  Hij 
probeerde alle plannen van zijn tegenstander te verijdelen met pionnen op a5, 
c5, f5 (een gatenkaas dus) en met zijn koning die het hele spel in het midden 
bleef  staan.  Ja,  dan  wordt  het  moeilijk  winnen.  Zijn  stelling  bevatte  geen 
aanvalsmogelijkheden,  maar  zijn  tegenstander  deed  het  volgens  de 
standaardprocedure  die  sinds  Napoleon  bekend  is.  Aanvalsstukken  (twee 
paarden  en  een  loper)  naar  de  gaten  in  Piet's  stelling,  twee  torens  naar  de 
middenlijnen tegenover de koning, een dame die vanuit de achterhoede op c2 
staat te loeren en dan gewoon naar voren aanvallen, zonder na te denken of te 
rekenen, gewoon naar voren, succes is gegarandeerd. Piet offerde nog een toren 
tegen een paard, maar het hielp niet. Dat was het tweede verliespunt voor ons. 2-
1 voor Schaakhuis.

Op het zesde bord zat kleine Koos, die mocht invallen. Het is altijd leuk om een 
klein jochie te zien spelen tegen een gewichtige meneer met stropdas. Zeker 
omdat Koos de hele tijd een klein beetje slechter stond, maar steeds de meest 
aanvallende  zet  deed,  waardoor  hij  actief  tegenspel  kreeg.  Voor  mij  en  de 
omstanders was het ook een plezier om te zien welke onverwachte actieve zet 
hij nu weer zou verzinnen uit een schijnbaar moeilijke stelling. Het kon allemaal 
net.  Was  dat  nou  geluk  of  inzicht?  De  Schaakhuismeneer  had  het  dan  ook 
moeilijk tegen hem. Op een gegeven ogenblik was eigenlijk remise bereikt, met 
een  middenspel  met  alleen  pionnen  en  lopers  van  verschillende  kleur  en 
koningen die niet in elkaars stelling konden inbreken. Dit zou een goed resultaat 
zijn geweest voor Koos en voor ons. Helaas ging Koos voor winst spelen en dat 
heeft hem de das omgedaan. Hij kwam twee pionnen achter te staan en zelfs met 
ongelijke lopers was er geen houden meer aan. Hij had wel goed gespeeld, dat 
wel,  maar  had  het  eindspel  overschat.  Derde  punt  tegen  ons:  3-1  voor 
Schaakhuis.
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Op het vijfde bord zat Hugo met zwart Sicilliaans te spelen. De witspeler ging 
gigantisch in de aanval tegen de zwarte koningsstelling, met een paard op d4, 
open d-lijn, pionnen op e4 en f4 en toren op Th3 en Dh5, wat Hugo net kon 
dekken met Ph7. Hugo daarentegen was alleen aan het verdedigen met al zijn 
stukken en pionnen op de zevende en achtste rij (zijn eigen rijen). Ik keek er de 
hele tijd met spanning tegenaan. De ene aanval na de andere, de witte pionnen 
kwamen naar voren, daarna een witte pion op g6 (ziet er altijd eng uit).  Het 
enige  wat  Hugo  deed  was  verdedigen,  ik  verwachtte  eigenlijk  ergens  de 
doorbraak voor wit, maar het lukte hem de hele tijd net niet. En toen gebeurde 
het, ik zag het aan het gezicht van de tegenstander, maar ik denk dat Hugo het 
niet zag. De wangen werden rood en zijn ogen glazig,  hij  gaf de aanval  op. 
Vanaf dat moment deed de witspeler alleen nog planloze zetten, zelfs blunders 
(hij zette een toren op d3, die meteen met een paard werd geruild). Dit was het 
klassieke geval van iemand die al zijn energie in een aanval had gestopt en dan 
uitgeput en teleurgesteld was geraakt dat hij niet snel kon winnen. Langzaam 
kroop Hugo uit z'n schulp en won makkelijk, vanwege materieel overwicht en 
met twee torens op de tweede rij en een ontblote witte koning. Gelukkig een 
punt voor ons. Stand 3-2 voor Schaakhuis.

Op bord twee speelde Ben met wit tegen een tegenstander met een vreemde Elo-
rating  (1398?),  terwijl  de  eerste  tien  zetten  of  zo  theorie  van  het  Grünfeld-
Indisch waren. Nog vreemder was het feit dat hij met een hand op zijn wang 
speelde, omdat hij verschrikkelijke kiespijn had. Hij liep ook de hele tijd heen 
en weer naar het toilet voor een glas koud water tegen de pijn. Hij vertelde dat 
hij  de  dagelijkse  dosis  van  pijnstillers  en  aspirines  al  meerdere  keren  had 
overschreden. Dus die twee pillen van de koster/barhouder konden er ook nog 
bij. Ik adviseerde hem nog dat hij beter naar de tandarts kon gaan in plaats van 
te schaken. Maar ja, wat ik zei was natuurlijk onzin. Halverwege de partij kwam 
hij zelfs lichtelijk beter te staan, omdat hij een pionnenmeerderheid (twee tegen 
een) had op de damevleugel.
Maar  blijkbaar  besefte  hij  dat  niet,  want  in  plaats  van zich op die  pionnen-
meerderheid  te  richten,  ging  hij  Ben's  centrumpionnen  aanvallen.  Op  dat 
moment stonden wij 3-1 achter en bood hij remise aan met de mededeling dat hij 
last had van zijn kies, waarop Ben medogenloos zei dat wij last hadden van de 
3-1 achterstand.  Er werd dus doorgespeeld,  geen genade voor  zijn kies.  Een 
tijdje  later  speelde  hij  totaal  onverwacht  zijn  pion  h7-h5,  zonder  enige 
aanleiding, Ben kon daardoor zijn toren op c1 op de zevende rij neerzetten en de 
pionnen van de  zijkant  aanvallen,  zomaar  gratis  voor  niks.  Als  toeschouwer 
dacht ik ook “neerzetten die toren en voordeel pakken”; Ben dacht dat ook en 
pakte zijn toren op en zette hem van c1 naar c7 en net toen hij zijn toren wilde 
loslaten, hield hij hem vast enige seconden en zette hem weer terug op c1. Het 
was  een  valstrik.  Het  was  bijna  pionverlies  geweest  of  mat  achter  paaltjes. 
Gelukkig net op tijd gezien, maar omdat aanraken zetten is ging de toren niet 
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naar de vijandelijke stelling maar naar d1 om zijn eigen centrum te versterken. 
Het  was  wel  een  mooie  list,  door  zo een  nutteloze  pionzet  te  doen.  Bij  het 
tweede remiseaanbod van de tegenstander accepteerde Ben het maar; het leek 
mij ook remiseachtig. Stand 3½-2½ voor Schaakhuis.

Nico speelde met wit en een geisoleerde pion op d4. Het was een klassiek spel. 
Zwart speelde tegen de geisoleerde pion op d4 en benutte constant het veld d5. 
Nico kon helaas geen aanval ontwikkelen met zijn open lijnen en steunpunten op 
c5 en e5. Maar zijn tegenstander gebruikte steeds meer tijd, en Nico bleef maar 
geduldig rondhuppelen met zijn stukken (zonder voordeel trouwens). Maar zijn 
tegenstander raakte toen het spoor kwijt. In plaats van stukken te ruilen, wat je 
moet doen tegen een geïsoleerde pion, ging hij aanvallen op de damevleugel. De 
pionnen werden geruild, maar daardoor kwamen zwart z'n stukken op een kluitje 
te staan. Samen met de tijdnood die voor de tegenstander ontstond (hij had zo 
een  40  minuten  achterstand)  kon  Nico  een  stuk  winnen  of  op  f7  inslaan. 
Winstpunt  voor  Nico  die  een  solide  partij  had  gespeeld.  De  hele  tijd  het 
evenwicht vasthouden, geen gekke dingen doen, tijd pakken en op het einde een 
combinatie zien die onder andere ook door de tijdnood van de tegenstander was 
ontstaan. Het was nu 3½-3½.

Jan was met de laatste partij bezig tegen Paul Regeer. Eigenlijk was het gelijk 
op, materieel gelijk, en positioneel gelijk. Net op het moment dat ik dacht dat we 
het  net  gingen  redden,  maakte  Jan  een  blunder  waardoor  hij  twee  pionnen 
weggaf. Zijn pion op f7 was gepend door een loper op c4. pion g6 kan dan niet 
spelen, maar dat was hij blijkbaar vergeten. Ontreddering bij ons, hetgeen Nico 
goed illustreerde door z'n twee handen in de lucht te gooien en te mompelen: 
“Nou maakt die een blunder”. Later vertelde Jan mij dat hij direct na die blunder 
dacht aan opgeven. Maar dat deed hij niet. Hij probeerde nog op eeuwig schaak 
of  zoiets  te  spelen.  En  toen  gebeurde  er  iets  geks.  Materieel  stond  Paul 
gewonnen, maar hij ging steeds langer nadenken. Hij kon blijkbaar geen plan 
verzinnen hoe het nu verder moest. Toegegeven, Jan stond twee pionnen achter, 
maar  positioneel  was  het  een gelijke stelling en met ieder  nog pionnen,  een 
dame,  een  toren  en  een  licht  stuk  kon  er  nog  van  alles  gebeuren.  De  twee 
pluspionnen  moesten  naar  voren,  maar  daardoor  zou  de  koning  van  Paul 
helemaal onbeschermd op het bord staan. Er kon dus nog van alles gebeuren. 
Paul huppelde wat rond met zijn dame en Jan deed wijs hetzelfde, om in ieder 
geval afruil te verhinderen. De hele tijd verbruikte Paul meer en meer tijd. Paul 
had nog 4 minuten en nog wat seconden (een teamgenoot begon zijn zetten al te 
noteren), Jan had nog 12 minuten of meer. Jan zat eigenlijk in een comfortabele 
positie, hij verbruikte veel minder tijd, hoefde geen aanval of plan te verzinnen 
en kon rustig afwachten totdat Paul een aanval zou opzetten en dan op eeuwig 
schaak spelen. Het was op dat moment zelfs nog mogelijk om te winnen voor 
Jan, omdat in tijdnood materieel voordeel makkelijk kan verdampen.
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Maar  op  dat  moment  greep  André,  de  wedstrijdleider  in.  Het  bleek  dat  de 
klokken verkeerd waren ingesteld. Blijkbaar werden er geen 10 seconden per zet 
bijgeteld.
Om dit te compenseren kreeg iedere speler zes minuten kloktijd erbij (36 zetten 
maal 10 sec),  klinkt redelijk. Paul's  kloksaldo bedroeg opeens 11 minuten of 
zoiets. Op dat moment vervloog mijn hoop. 11 minuten is heel veel tijd om een 
partij uit te spelen, zeker als je twee pionnen voor staat. Ook al had Jan nog 
meer tijd, Paul had genoeg tijd om de partij af te maken. Maar het werd nog 
gekker.  Paul  ging  nog  langzamer  spelen  dan  hij  al  speelde!  Jan  huppelde 
verdedigend rond met zijn dame en Paul deed hetzelfde maar langzamer, en dus 
ging Paul uiteindelijk door zijn tijd.  Winst voor Jan, die heel verbaasd keek. 
Eerst  een  blunder  maken,  dan  aan  opgeven  denken  en  dan  uiteindelijk  toch 
winnen,  omdat  de  tegenstander  gewoon  geen  zetten  doet.  Hoe  gek  kan  het 
worden; blijkbaar is dit ook schaken.

Dus  stond  het  opeens  4½-3½  voor  ons.  Het  Schaakhuis  tekende  natuurlijk 
protest aan, tegen de gang van zaken rond de verkeerd ingestelde klok. Maar ja, 
dat is natuurlijk flauw, pas protest indienen als je verloren hebt, want als ze die 
partij gewonnen hadden, dan was er geen protest geweest. Maar goed het is nu 
afwachten wat er wordt besloten door de arbitrage.

In ieder geval was het een zeer spannende en enerverende avond. Shakespeare 
had  het  niet  beter  kunnen  verzinnen  met  aan  de  borden  hoogmoed, 
overschatting, passiviteit en planloosheid, drama, list en bedrog, uitputting en 
verstandsverbijstering, alleen de mooie vrouw ontbrak nog in dit verhaal.

SHTV 3 (1727) Schaakhuis 2 (1659) 4½-3½
Aleksander Henke (1928) (Reglementair) 1-0R
Ben Spierings (1696) Boudewijn van de Haar (1398) ½-½
Jan van Delden (1690) Paul Regeer (1761) 1-0
Nico Gouzij (1720) Osman Bruls (1777) 1-0
Hugo van der Laan (1716) Pepijn de Boer (1745) 1-0
Koos Roeleveld (1685) Nadeem Taverne (1727) 0-1
Piet Sikkes (1723) Ron van Houten (1625) 0-1
René Weerts (1660) Marcel Cruden (1582) 0-1

SHTV 4 - RHC-Arena 1 (verslag: Karl Baak)
Deze wedstrijd betekende het debuut van het vierde in de eerste klasse en voor 
de meesten een eerste kennismaking met het nieuwe (Fischer) tempo.
Het  meest  opvallende  was  de  tweede  bordspeler  van  RHC-Arena.  Eerst 
schitterde hij nog door afwezigheid. Een paar minuten voor het verstrijken van 
het reglementaire uur, betrad hij de zaal en begon aan het opwerpen van een 
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verdedigingslinie.  Het  werd  een  'muur  van  steen'  gesterkt  door  twee  snelle 
knock-outs van Danny en Frans. Geen schande aangezien Frans iemand trof die 
m.i.  op  bord  3  thuishoort  en  Danny trof  iemand bij  wie  het  vaak hollen  of 
stilstaan is. Deze avond was hij goed op dreef.
De tegenstander van Evert stelde remise voor. Gezien de 0-2 met nog geen winst 
in zicht een moeilijke beslissing. Ik besloot dat het nog kon en Evert koos voor 
het halve ei. Goed werk van Jaimy bracht ons het eerste bordpunt.
Vervolgens  moest  Ed  remise  weigeren  van  Evert  en  liet  zich  mat  zetten. 
Onnodig zoals hij zelf aangaf. Hierna volgde nog een remise door zetherhaling 
bij Eric in wat leek op een iets mindere stelling.
Met  een  2-4  tussenstand  was  het  duidelijk  wat  de  opdracht  voor  Niek  en 
ondergetekende was. Niek sloeg een bres in zwarte stelling en bracht de stand 
naar 3-4.
Daarmee kwam het tweede bord weer in het middelpunt van de belangstelling. 
De laatkomer had ondertussen een flinke voorsprong in tijd opgebouwd, maar 
verloor een stuk toen de remise nog maar enkele minuten verwijderd leek. Het 
op de klok spelen bleek door het Fischer-tempo een kansloze missie met een 4-4 
eindstand als resultaat.

Schaakcombinatie HTV 4 RHC- Arena 1 4-4
Evert Baak (1838) Peter Vis (1941) ½-½
Karl Baak (1798) Mohemmed Kamar (1894) 1-0
Ed Olvers (1755) Alex Dries (1884) 0-1
Niek Wisse (1681) Titus Hylkema (1727) 1-0
Danny Lindhout (1662) Joost Scholten (1760) 0-1
Eric Alvares (1649) Edo Nitzsche (1646) ½-½
Frans Coers (1621) Theo van Orsouw (1842) 0-1
Jaimy Luk (1365) Jacob Hansen (1600) 1-0

Botwinnik 4 - SHTV 4 (verslag: Karl Baak)
5  november -  De eerste  uitwedstrijd  gaf  weinig  problemen.  Op  alle  borden 
begonnen we goed. Jaimy iets later omdat zijn tegenstander er nog niet was.
Koos  speelde  sterk  en  wikkelde  met  zwart  binnen een  half  uur  af  naar  een 
gunstig eindspel. Ed was als eerste klaar. Zijn tegenstander en hij probeerden 
allebei  iets  met  een  onderste-rij-motief,  maar  Ed  was  sneller.  Evert  won 
eenvoudig met een vrije randpion.
Jaimy weerlegde een koningsaanval. Zijn moeilijkste fase was toen bleek dat 
zijn tegenstander nog niet tegen zijn verlies kon. Koos bood tot twee keer toe 
remise aan, maar de tegenstander moest weigeren van zijn teamleider. In plaats 
van af te wachten kwam Koos met een gevaarlijk loperoffer. Helaas zat er een 
rekenfout in. Hij besefte dat eerder dan de omstanders, maar kon verlies niet 
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meer  vermijden.  Eric  streed meer tegen de klok dan zijn tegenstander,  maar 
won.
Frans, die goede kansen creëerde maar ook steeds miste, greep wel zijn kans om 
het beslissende halfje te scoren. Daar heb ik als teamleider altijd waardering 
voor.
Niek  leek  bezig  met  een  avondvullende  mataanval  toen  zijn  tegenstander 
ontsnapte met een torenoffer voor vier pionnen. Meer dan complimenten leverde 
deze inventiviteit niet op. Zelf was ik weer de laatste. De strijd begon pas toen 
4½ punt binnen was. Met een dreigend mat in twee boven mijn hoofd gaf ik 29 
keer schaak en de laatste bleek mat.

Botwinnik 4 SHTV 4 1½-6½
Hugo van Diepen (1794) Evert Baak (1838) 0-1
Wouter Bik (1741) Koos Roeleveld (1685) 1-0
Thom Beeren (1795) Ed Olvers (1755) 0-1
Rogier Zoun (1627) Karl Baak (1733) 0-1
Gerard Arp (1736) Niek Wisse (1681) 0-1
Han Perluka (1608) Eric Alvares (1649) 0-1
Bob de Jong (1576) Frans Coers (1621) ½-½
Rob Splint (-) Jaimy Luk (1513) 0-1

SHTV 4 – Promotie 5 (verslag: Karl Baak)
3 december  -  Promotie toonde zich een veel  hardere  noot om te kraken dan 
vooraf verwacht.  Koos die op revanche zinspeelde voor een partij tijdens het 
Haags Weekendtoernooi zat al snel in een alles-of-niets-scenario. Het werd niets.
Ed  kreeg  een  remiseaanbod  in  mindere  stelling  en  dan  kan  je  beter  niet 
weigeren.  Gelukkig  had  Jaimy  zijn  stukken  veel  beter  neergezet  dan  zijn 
tegenstander. Wat hem spoedig op 3 uit 3 bracht. De stand was weer gelijk.
Vervolgens  wilde  Niek  ook  remise  aannemen  en  werd  Eric  tot  hetzelfde 
gedwongen door zetherhaling. Dat was mooi meegenomen, want Ed toonde aan 
dat Eric verloren stond.
Evert en Frans moesten nauwkeurig spelen en ikzelf stond mooi, maar had nog 
niets bereikt. Toen bleek dat mijn tegenstander mijn bedoeling niet doorzien had. 
Het kostte een loper en hij blunderde er een kwaliteit bij.
Vervolgens wist Frans zich te bevrijden en een pion te winnen. Onder de indruk 
van  zulk  sterk  spel  gaf  de  tegenstander  tot  verbazing  van  vriend  en  vijand 
pardoes op.
Evert had tenslotte het geluk dat zijn tegenstander de sterkste zet miste en kon 
toen een eindspel van loper tegen paard naar zich toetrekken.
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SHTV 4 Promotie 5 5½-2½
Evert Baak (1838) Jan Busman (1756) 1-0
Koos Roeleveld (1685) Jaap van de Berg (1692) 0-1
Ed Olvers (1755) Erwin Guijt (1622) ½-½
Karl Baak (1733) Max Toxopeus (1688) 1-0
Niek Wisse (1681) Dirk Brinkman (1643) ½-½
Eric Alvares (1649) Mischa van Spronsen (1782) ½-½
Frans Coers (1621) Frans Martens (1674) 1-0
Jaimy Luk (1513) Pieter Hijma (-) 1-0

Kortom het gaat lekker met het vierde. De doelstelling om ons te handhaven 
kunnen we zo goed als afvinken. Vanaf nu kunnen we wel omhoog kijken, maar 
daar staat niet zo veel.

Bekerteam door (verslag: André Wagner)
10 december - Nadat we de eerste ronde waren vrijgeloot, moest ons viertal nu 
aantreden tegen de vertegenwoordigers van Botwinnik. Zeker geen zwak team, 
maar  het  is  toch  wel  een  voordeel  als  de  twee  topteams  van  zo’n  sterke 
vereniging in de landelijke competitie spelen. Dat nam niet weg dat er tot laat in 
de avond gestreden werd en het lange tijd niet duidelijk was naar welke kant de 
weegschaal zou doorslaan.
Melchior kreeg ruimte en wist uiteindelijk de stelling van zijn tegenstander als 
eerste te slechten. Daarna was het de beurt aan Ton, die in zijn gedegen stijl het 
tweede punt toucheerde. Lange tijd was het onduidelijk wat er aan de andere 
twee borden gebeurde, maar hoewel zijn tegenstander nog probeerde binnen te 
dringen, hield Paul zijn hoofd koel en trok ook zijn partij naar zich toe. De buit 
was binnen en het feest compleet toen ook Gert-Jan zijn opponent tot overgave 
wist te dwingen.
Ons bekerteam is daarmee een kanshebber aan het worden voor de titel, want de 
concurrentie heeft  al averij opgelopen.  Het sterke team van WSC werd door 
Prometheus uitgeschakeld.

SHTV (1879) Botwinnik (1800) 4-0
Melchior Vesters (1965) Frank Michielen (1806) 1-0
Paul den Boer (1889) Wouter Bik (1706) 1-0
Ton Bodaan (1863) Dave Eijsbroek (1870) 1-0
Gert-Jan Willighagen (1800) Peter Heek (1818) 1-0
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Schoolsport schoolschaaktoernooi

Het  jaarlijkse  Schoolsport  schaaktoernooi  werd  dit  jaar  voor  de  derde  keer 
georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Den Haag, Sport Support en 
de Schaakcombinatie HTV.

Vier jaar geleden waren er 15 deelnemers; ieder jaar worden het er meer en dit 
jaar  hadden  zich  121  kinderen  aangemeld.  De  reden  om  het  toernooi  te 
verplaatsen van de sporthal aan de Steenwijklaan, naar de Kameleon. Hier kan 
zelfs nog een verdere groei plaatsvinden.

Op de  dag was het  voor  aanvang van het  toernooi  absoluut  schaakweer.  De 
regen kwam met bakken naar beneden. Om 12:00 uur werd begonnen met het 
inrichten  van  de  zalen  en  vanaf  13:00  uur  begonnen  de  kinderen  binnen  te 
stromen. Gelukkig was het toen iets droger geworden.
Uiteindelijk kwamen er 111 kinderen van 13 verschillende basisscholen. Er werd 
gespeeld in 4 groepen; groep 5, 6, 7 en 8.

Na een aanpassing  van de deelnemerslijsten op de PC kon het  toernooi met 
lichte vertraging beginnen. De kinderen gingen enthousiast van start en zoals 
altijd was de eerste deelnemer klaar voordat de laatste begon. In alle groepen 
kwamen de herdersmatten voorbij en soms een pat, waarmee dan een zekere 
winst verdween. Iedere groep had zijn eigen wedstrijdleider,  die niet meer te 
doen  had  dan  indelen,  uitslagen  noteren  en  zo  nu  en  dan  een  vraag 
beantwoorden.

In groep 5 had Carel Gijzen een helpende hand toegestoken, waarvoor dank, 
zeker omdat het indelingsprogramma bij deze groep vastliep. Carel bracht groep 
5 met een handmatige indeling weer aan de gang, terwijl de wedstrijdleider het 
programma  herstelde.  Het  was  gelukkig  de  enige  storing  op  het  toernooi. 
Uiteindelijk speelde groep 5 hierdoor 6 ronden en de andere groepen 7 ronden.
Om 16:30 uur kon de prijsuitreiking beginnen en kregen de eerste 5 van elke 
groep medailles en enkele ‘Lucky losers’ een chocoladeletter. Het opruimen ging 
daarna razendsnel, dankzij vele handen; allemaal bedankt!
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De uitslagen
Bij  een  gelijk  aantal  punten  (score)  is  het  aantal  weerstandpunten  (WP) 
beslissend  voor  de  ranglijst.  Als  je  de  scores  van  de  tegenstanders  van  een 
speler/speelster optelt, dan krijg je de weerstandspunten.

Groep 5
No. Name Score WP
1. Thomas Luk (Nuts Ln v. Poot) 6.0 20.5
2. Hubert Schoen (Houtrust) 5.0 20.5
3. Romano Wessink (Fontein) 4.5 23.5

Friso Jedema (Oranje Nassau) 4.5 21.5
Diederik Ploem (Oranje Nassau) 4.5 20.0

Groep 6
No. Name Score WP
1. Timothy Lelieveld (Leyenburg) 6.0 29.5

Sander v.d. Kooij (Leyenburg) 6.0 27.5
3. Max Scholten (W. de Zwijger) 5.5 26.5
4. Ricky Luk (Nuts Ln v. Poot) 5.0 29.0
5. Kastriot Saracini (W. de Zwijger) 4.5 30.5

Groep 7
No. Name Score WP
1. Tim Castenmiller (Leyenburg) 6.0 31.0

Merlijn Heuting (Fontein) 6.0 29.5
3. Sophie Gieben (Leyenburg) 5.5 29.5
4. Huseyin Harmankaya (Leyenburg) 5.0 33.5

Matthijs den Heijer (Houtrust) 5.0 31.0

Groep 8
No. Name Score WP
1. Jaimy Luk (Nuts Ln v. Poot) 7.0 30.0
2. Kenneth Lelieveld (Leyenburg) 6.0 31.0
3. Thijs Izaaks (W. de Zwijger) 5.0 29.5

Jan Biezepol (O.G. Heldring) 5.0 27.0
5. Bart Holterman (Nuts Ln v. Poot) 4.5 29.5

Evert Baak
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Mijn eerste wedstrijd met SHTV 5

Tijdens het Haags Weekendtoernooi vroeg Evert Baak aan mijn vader of ik een 
paar keer extern mocht gaan spelen voor SHTV 5. Het mocht van mijn vader en 
daarom speelde ik op 26 november mijn eerste externe wedstrijd bij SHTV 5. 
We speelden in een hogere klasse dus we wisten dat het moeilijk zou worden. Ik 
moest  tegen  een  sterke  tegenstander  die  Siciliaans  speelde.  Het  werd  een 
interessante partij waar veel trucjes in zaten. Op het gegeven moment verloor ik 
een kwal en won een pion. Hierdoor kon ik nog wel sterk tegenspel leveren. Het 
werd een interessant midden- en eindspel met een loper + dame tegen een toren 
+ dame. Uiteindelijk maakte ik er eeuwig schaak van en was het remise. Het was 
heel interessant en leuk om extern te spelen. Je leert er veel van!

Kenneth Lelieveld - Frans Wentholt
SHTV 2 - DD 6, 

1. e4 c5 2. Pc3 a6  3. f4 b5  4. a3 Lb7  5. d3 e6  6. Pf3 d5  7. Le2 Le7  8. 0-0 d4 
9. Pa2 Pf6  10. c3 Pc6  11. Ld2 0-0  12. Tb1 Db6  13. b4 c4  14. Le1 Pg4  15. 
Pxd4 Pe3 16. Dd2 Pxf1  17. Kxf1 cxd3  18. Lxd3 Dc7  19. Lf2 Tad8  20. Pc1 
Pxd4  21. cxd4 f6 22. Pb3 e5  23. Tc1 Db8  24. f5 Tc8  25. Pc5 Lxc5  26. dxc5 
Lc6  27. a4 Tcd8  28. axb5 Lxb5  29. Da2+ Kh8  30. Lxb5 Dxb5+  31. Kg1 Dc6 
32. Dc4 Td7  33. Ta1 Tfd8  34. g3 Td1+  35. Txd1 Txd1+  36. Kg2 Td7  37. Kh3 
Db5  38. De6 h5  39. De8+ Kh7  40. Dxh5+ Kg8  41. De8+ Kh7  42. Dh5+
½-½

Kenneth Lelieveld
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Analyse

Wit: Paul den Boer (analyse)
Zwart: Koos Roeleveld
SHTV interne competitie, 29-10-2009

1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Lc4 Lc5  4. 
b4 Lxb4
Evans gambiet
5. c3 La5  6. 0-0 Pf6  7. d4 0-0  8. 
Pxe5 Pxe5
Bekend is meteen 8. ...Pxe4
9.  dxe5  Pxe4  10.  Dd5  Lxc3  11. 
Pxc3 Pxc3
Wit heeft het Loperpaar
12. Df3
Een  ander  plan  is  de  dame  in  het 
centrum te houden met 12. Dd4 en na 
12. ...Pa4  13. Ld3 Pb6 met 14. Lb2 
voort te zetten.
12. ...Pa4
Fritz10  stelt  voor  12.  …d5!?   13. 
exd6  Pa4   14.  dxc7  Dxc7  met  een 
kleine plus voor wit.
13. Dg3 d5

1222222223
4t+vW Tl+5
4OoO +oOo5
4 + + + +5
4+ +oP + 5
4m+b+ + +5
4+ + + Q 5
4p+ + PpP5
4R B +rK 5
7888888889

14. Lb5
Het  idee  van  deze  zet  is  Dd7  te 
voorkomen,  want  na  14.  Lg5 
verdedigt  zwart  met  14.  ...Dd7  15. 
Lf6 Dg4. In deze variant kan wit ook 
15. Lb5 spelen 15. ...Dxb5  16. Lf6 
g6  17. De3 Pc5. Na 18. Dh6? (dreigt 
mat) heeft zwart 18. ...Pe6, maar na 
18.  Tab1  moet  zwart  het  stuk  weer 
teruggeven met 18. ...Dc4  19. Tbc1 
De4, want 18. ...Da5 faalt op 19. Dh6 
Pe6  20. Tb3 met de matdreiging Th3 
gevolgd door Dh7+ (of eerst Dh7+ en 
dan Th3+ en Th8+). In plaats van het 
gespeelde 14. Lb5 blijkt in de analyse 
dat het beste voor wit is: 14. Lh6! g6 
15. Lxf8 dxc4 (...Kxf8  16. Da3+ De7 
17. Dxa4 dxc4  18. Dxc4) 16. La3
14. ...Pc5  15. Te1
Beter 15. La3
15. ...Pe4
Of  15…Pe6  (16.f4  kan  beantwoord 
worden met 16…f5)
16. Txe4 dxe4  17. Lg5 Dd4
Beter 18. ...f6  19. exf6 Txf6
18. Lf6 Dxa1+  19. Lf1 g6  20. Dg5
Dreigt Dh6 en mat.
20. ...Dxe5  21. Lxe5
1-0
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Mat in twee: royale blunders

Ik zal twee artikelen wijden aan blunders rond de koning. De focus is gericht op 
twee veelvoorkomende fouten: (a) een verdediger weghalen en (b) tijd verliezen. 
Deze aflevering zal u hopelijk leren nooit meer tijd te verliezen – als uw koning 
in gevaar verkeert. De volgende aflevering zal gaan over een andere fout: een 
verdediger weghalen die je nodig hebt om je koning te beschermen.

Overigens laat ik een derde blundersoort buiten beschouwing: je ziet ook vaak 
dat iemand zijn koning naar voren speelt en zo in een matveld terecht komt. Dit 
is een begrijpelijke fout – in het algemeen hebben beslissers moeite om waarden 
tegen  elkaar  af  te  wegen;  hier  zijn  dat  de  waarden  activiteit  (die  wordt 
gemaximaliseerd) en veiligheid (die wordt te laag ingeschat).

Mijn verzameling van circa 550 GM-blunders bevat zo’n 25 gevallen waarin een 
verdediger ten onrechte wordt weggespeeld, met mat als gevolg. De factor tijd 
geeft de doorslag in ca. 20 gevallen. We zullen in dit artikel steeds zien dat tijd 
wordt verspild. Eén speler doet niets aan het gevaar voor zijn koning – net zoals 
Nero viool speelde terwijl Rome brandde. Steeds krijgt de tegenstander alle kans 
om mat te gaan zetten, terwijl dit niet nodig was.
Nu weten we wat er gebeurt, maar nog niet waarom. Zodoende is de centrale 
vraag van dit artikel:
Wat brengt spelers ertoe tijd te verknoeien als hun koning in gevaar is?
Of meer neutraal:
Aan welke andere doelen wordt tijd besteed, ook al is  de veiligheid van de 
eigen koning urgent?

We bekijken gevallen waarin de tegenstander de tijd krijgt om mat te zetten, 
terwijl  er  op  de  vorige  zet  tijd  is  besteed  (verspild)  aan  andere  doelen  dan 
koningsveiligheid. Waaraan werd die tijd besteed?

Soms ziet iemand het mat niet aankomen – dit is niet bijzonder leerzaam; de 
remedie is eenvoudig: beter opletten wat je tegenstander dreigt.
Verder vond ik de volgende vier redenen:

Materiaal slaan (of weigeren materiaal terug te geven)
Promotie-poging
Schaak geven, of (kortstondig, zonder succes) zelf mat dreigen
Sjablonezet: op algemene gronden de toren veilig ver weg zetten

We  kunnen  (1)  en  (2)  opvatten  als  hebzucht,  en  (3)  en  (4)  als  korte-
termijndenken of  paniek.  In  een  alternatieve interpretatie  gaat  het  om ‘over-
spronggedrag’, wat zich volgens de ethologie voordoet wanneer twee gedrags-
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sytemen van een  dier  conflicteren.  Als  een  vogel  twijfelt  tussen vluchten of 
aanvallen, kan hij besluiten te gaan eten. Vaak is voedsel-inname nuttig, alleen 
kun je  er  tijdens een  aanval  aan sterven.  Hier  zien we de  schaker  materiaal 
‘eten’, voorbijgaand aan urgenter kwesties.

Materiaal slaan

Petrosian – Fischer, Herceg Novi 
blitz 1970

1222222223
4 + + + +5
4+ +vQ + 5
4 + + OoL5
4O + + + 5
4 +p+ + +5
4+ + +b+p5
4w+ + +p+5
4+t+ + Nk5
7888888889
De witte  koning staat  zeer  onveilig, 
en  wit  had  met  36.  Df6x  aan  de 
noodrem van eeuwig schaak moeten 
trekken. In de partij volgde hebberig: 
36. Dxd7?? Df2 met beslissend zwart 
voordeel.
37.  Kh2 [37.  Ld1  De1  -+]  37. 
...Dxg1+  38.  Kg3 De1+  39.  Kh2 
De5+  40. g3 Tb2+  41. Lg2 De4  42. 
Dd5 Txg2+  0-1

Smyslov – Rubinetti,
Palma de Mallorca izt 1970

1222222223
4 T T L +5
4+ + +o+ 5
4 + + N +5
4+ PoPoQ 5
4o+vP K +5
4W B + + 5
4o+ + + +5
4+ +r+ + 5
7888888889
44. ...Dxc3??

Zwart negeert dat zijn huis in brand 
staat  en  neemt  nog  een  hapje. 
Smyslov  gaf  destijds  al  de  correcte 
voortzetting: 44. ...a1(D)!  45. Txa1 
Dxc3  46. Ph7+ Ke8  47. Pf6+ Kf8 
48. Ph7+ met zetherhaling.

45. e6  1-0
Vanwege  45.  ...Ke7   46.  Pxd5+  of 
45. ...fxe6  46. Dg8+ Ke7  47. Dg7 
mat.
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Ivanchuk – Topalov, Sofia 2009

1222222223
4 +t+l+ +5
4+v+ + Q 5
4o+ +o+ +5
4+ W O + 5
4 O + +o+5
4+ P + + 5
4pP + +pP5
4+ K +r+ 5
7888888889
Wit  heeft  remise  in  de  hand  [37. 
Df7+ Kd8  38. Td1+ Ld5  39. De6x 
=]

Inmiddels ziet u al aankomen hoe wit 
hier een verliesweg vond:
37. Dxb7??
Wat  zwart  alle  tijd  gaf  voor  zijn 
aanval: 
37. …De3+  38. Kc2 De2+  39 .Kb3 
Dc4+  40. Kc2 b3+  41. Kd2 Td8+ 
42.  Ke1  Td1+   43.  Kxd1  Dxf1+ 
44  .Kd2 Df4+   45  .Kd1 bxa2   46 
.Dc8+ Kf7  47. Dd7+ Kf6  48. Dd8+ 
Kf5  49. Df8+ Ke4  50. Da8+ Kd3 
51. Dxa6+ Dc4  52. Da7 g3  53. h3 
Db3+  54. Ke1 Kc2  0-1

Promotie-streven

Petrosian – Furman,
URS-ch sf Gorky, 1950

1222222223
4 + Q +mL5
4O + + O 5
4 O + + P5
4+ +o+tR 5
4 + + + +5
4+ + + Rk5
4p+p+oW +5
4+ + + + 5
7888888889
63. h7??
De verleiding is duidelijk: wit dreigt 
promotie èn mat in één.
Toch  had  wit  beter  gekozen  voor 
remise  [63.  hg7x  Kh7  64.  De8  =] 
want nu had zwart tijd genoeg voor 
zijn koningsaanval:
63. …Df1+ -+  64.  Kh2 Tf2+  65. 
Tg2 Txg2+  66. Txg2 Df4+  67. Kh3 
Df3+  68. Kh2 Dh5+  0-1

Conquest – Postny,
POR-chT Evora 2006

1222222223
4 + + T L5
4+ + + V 5
4p+ + + +5
4+ O O + 5
4 T +r+ O5
4+ +b+oP 5
4rP W P K5
4+ + +q+ 5
7888888889
48. a7??  [48.Lc4 =]
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Wit  zet  alles  op  promotie  en  stelt 
daarmee een inferieure dreiging op in 
vergelijking  met  de  mataanval  die 
zwart uitvoert.
48.  …Txe4   49.  Lxe4  hxg3+   50. 
Kxg3 Df4+  51. Kh3 Lf6  0–1

Flear – Adams, Hastings 1996

1222222223
4 +l+ + +5
4+ + + R 5
4 K O + +5
4+ +n+ + 5
4 O + + +5
4+ + + O 5
4 + + + +5
4+ + + T 5
7888888889
55. …b3??  [55…Kd8=]
56. Pf6 [∆ 57.Tg8#]  Kd8 en nu had 
wit kunnen winnen met het fraaie 57. 
Kb7 & 58. Td7#

Slaan met schaak

Filip – Darga, Oberhausen 1961

1222222223
4 + + +q+5
4+vR + +o5
4 + +oO +5
4O + +l+ 5
4 + + + P5
4+ + PwP 5
4p+ + P +5
4+ + + K 5
7888888889
33. Dxh7+??

[33. g4+ Ke5  34.Tc5+ wint in enkele 
zetten, wit kan Lb7 slaan]
33. … Kg4  0-1 [34.  Tb7x Kh3 en 
wit loopt mat]
Zo zie je niet vaak een grootmeester 
een  gewonnen  stelling  in  één  zet 
weggeven.

Mat dreigen

Mamedyarov – Topalov, Hoogeveen 
2006

1222222223
4t+r+ + +5
4+ + +qOl5
4t+ No+m+5
4O + PoW 5
4 O + + +5
4+ + + + 5
4pP + Pp+5
4+ R + K 5
7888888889
35. ...Pf4??
Zwart denkt tijd te winnen – vanwege 
de matdreiging op g2. Maar na 36. g3 
komt  wit  aan  bod  (Dg8+,  Pf7+). 
Zwart had eenvoudig remise kunnen 
maken  met  35.  ...Txd6   36.  exd6 
Txc8  37. Txc8 Dd2  38. Dg8+ Kh6 
39. Dxe6 Dd1+  40. Kh2 Dh5+ =

In de partij volgde: 36. g3 Txc8  37. 
Txc8 Dg4  38. Dg8+ Kg6  39. De8+ 
Kh7  40. Dh8+ Kg6  41. Tc7 Dd1+ 
42. Kh2 Dh5+  43. Dxh5+ Pxh5  44. 
Te7 Tc6  45.  Txe6+ Kh7  46.  Pf7 
Txe6  47. Pg5+  1–0
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Sjablonezetten
Tweemaal zien we het activeren van 
een toren, die ‘schablonenhaft’ veilig 
ver  wordt  geschoven  –  terwijl  hij 
dichterbij  de  tegenstander  had 
kunnen  binden  aan  een  defensieve 
taak.

Kharlov – Zueger, Dresden 2007

1222222223
4 + + + +5
4+ O +l+ 5
4 O Or+ +5
4+ +pVk+ 5
4o+t+ O +5
4P + +p+ 5
4 + + + R5
4+ + + + 5
7888888889
54. …Tc1??
[54.  ...Tc5  was  voldoende  voor 
remise; in de partij krijgt wit tijd voor 
een matdreiging]

55. Th7+ Kg8 [met zijn toren op c5 
zou  zwart  nu  55.  ...Lg7  hebben, 
omdat 56. Tg6 dan faalt op Txd5+]
56. Td7 Kf8  57. Tee7 Th1  58. Txc7 
b5  59. Tb7 Th6  60. Tec7 Tf6+  61. 
Ke4  1-0

Anand (2715) – Kamsky (2695),
Candidates FIDE sf1 Sanghi Nagar 
(7), 1994

1222222223
4 + + + +5
4+ + + + 5
4o+ + + +5
4PvL OnR 5
4 + + +p+5
4+ + +t+ 5
4 + + + +5
4+ +k+ + 5
7888888889
52. Tg8??

Wellicht  de  meest  instructieve 
blunder  in  deze  set.  Wit  staat  niet 
prettig. Eén van de kansen die zwart 
heeft is om zijn pion naar e3 te spelen 
en mat te dreigen. Het is voor wit van 
belang  dat  hij  dan  pion  e3  meteen 
(een  tweede  keer)  kan  aanvallen. 
Daarom is 52. Tg7 veel beter, bv. 52. 
Tg7 e4 (52. ...Kd5  53. Te7 Ld3  54.  
Tb7 Tf2  55.  Td7+ Ke4  56.  Pg3+ 
Ke3  57.  Pf5+ Lxf5  58.  gxf5 Txf5  
59. Td6 e4  60. Txa6) 53. Kd2 Td3+ 
54.  Ke1  e3   55.  Te7,  zie  analyse-
stelling na 55. Te7:
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1222222223
4 + + + +5
4+ + R + 5
4o+ + + +5
4PvL +n+ 5
4 + + +p+5
4+ +tO + 5
4 + + + +5
4+ + K + 5
7888888889
Analysestelling: zwart heeft vanwege Te3x  
geen tijd voor Tb3 en Tb1#

Terug naar de partij:
52. ...e4  53. Kd2 Td3+  54. Ke1 e3

1222222223
4 + + +r+5
4+ + + + 5
4o+ + + +5
4PvL +n+ 5
4 + + +p+5
4+ +tO + 5
4 + + + +5
4+ + K + 5
7888888889
Nu  is  vrijwel  dezelfde  stelling 
ontstaan als in de analyse, alleen kan 
de witte toren hier niet naar de e-lijn. 
Als  wit  daar  alsnog  probeert  te 
komen,  kan  zwart  de  gewonnen zet 
benutten  voor  de  matdreiging:  55. 
Tg7 Tb3.
De partij besloot: 55. Tc8+ Kb4  56. 
Tc2 Tb3  57. Tc1 Tb2  58. Pd4 Tg2 
59. Pc6+ Kb3  60. Pd4+ Kb4  61. 
Pc6+ Ka4  62. Ta1+ Kb3  63. Pd4+ 
Kc4  64. Pxb5 Tg1+  65. Ke2 Txa1 
66. Pc7 Txa5  67. Kxe3 Ta1  0–1

Hopelijk heeft u genoten van de blunders – en vermijdt u voortaan tijdverlies als 
uw koning wordt aangevallen.

William van Zanten
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In Memoriam Harm Slagter

Op 18 oktober is Harm Slagter overleden. Hij bereikte de leeftijd 

van 98 jaar. Harm behoorde tot de nu vrijwel uitgestorven kern 

uit  het  oerstadium  van  de  schaakclub  `De  Vogelwijk´.  Als 

hartstochtelijk  schaakliefhebber  verscheen  hij  trouw  op  de 

clubavonden. Daarnaast nam hij deel aan een huiscompetitie met 

Baris, Loncke, Moonen, Sleeboom en anderen.

Harm was een plezierige tegenstander. Na een nederlaag was hij 

niet  ontstemd  en  hij  genoot  er  van  de  gespeelde  partij  na  te 

beschouwen.

Hij leefde mee met het wel en wee van zijn clubgenoten en ik 

bewaar  goede  herinneringen  aan  zijn  instinct  iemands 

gemoedstoestand aan te voelen.

Jan Bonsel
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Schaakagenda
Januari 2010
do 7 15e ronde seniorencompetitie

SHTV 2 - WSC 2
za 9 SHTV 1 - Kennemer Combinatie 3
ma 11 HSV 1 - SHTV 3
di 12 Rijswijk 2 - SHTV 4
do 14 16e ronde seniorencompetitie
za 16 Open Westlands Snelschaakkampioenschap (De Lier)
do 21 17e ronde seniorencompetitie

SHTV 5 - Prometheus 1
za 23 en zo 24 [jeugd] PK cat. ABCD; finales
do 28 18e ronde seniorencompetitie

Februari 2010
di 2 DD 2- SHTV 2
do 4 19e ronde seniorencompetitie

SHTV 3 - DSC 5
za 6 DSC 2 - SHTV 1
do 11 20e ronde seniorencompetitie
vr 12 t/m zo 14 Noteboomtoernooi (Leiden)
za 13 [jeugd] PK cat. E (De Lier)
ma 15 WSC 4 - SHTV 5
do 18 21e ronde seniorencompetitie

Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 4
za 20 en zo 21 [jeugd] Grand Slam (Rijswijk)

Aankomende evenementen

72e Corus Chess 15 t/m 31 januari 2010

23e Open Prometheuskampioenschap
14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april 2010

HSB PK Senioren/veteranen Medio februari tot medio april 2010

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






