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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

De Olympische gedachte

Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja ja,  maak dat een schaker maar eens 
wijs. Er zijn verhalen genoeg over agressief gedrag van schakers die niet tegen 
hun  verlies  kunnen.  Toch  al  getypeerd  als  een  wereldvreemde  zonderling, 
verglaast  de blik bij  het zien van een bord met 64 velden en 32 al  dan niet 
bijpassende stukken. En vervolgens helpt er geen lieve moedertje meer aan om 
de adept van Caïssa, nota bene een muze die niet eens bestond in de klassieke 
oudheid, nog enige aandacht voor iets te laten krijgen. Veel schakers zijn niet 
voor niets alleenstaande zonderlingen. Of althans, zo ziet de buitenwacht hen. Er 
zijn wel degelijk ook zonderlingen bij met een relatie, waarvan de partner vaak 
een haat/liefdeverhouding met het schaakspel heeft. Tenzij men het geluk heeft 
om een fanatiek schakende partner te vinden.

Wel,  dat zonderlinge imago, daar moest maar eens verandering in komen, zal 
men bij de FIDE gedacht hebben toen men aansluiting zocht bij het IOC. De 
grote droom van de FIDE is nog altijd dat er in de toekomst een schaaktoernooi 
onderdeel zal gaan uitmaken van de Olympische Spelen, want als je dat weet te 
bereiken heb je écht iets bereikt. De KNSB volgt de grote broer hier in, maar om 
meer  prozaïsche  redenen.  Door  aansluiting  bij  het  NOC*NSF  toucheert  de 
landelijke bond een aardige subsidie van 250.000 euro per jaar en daar heeft de 
noodlijdende schaakbond wel goesting naar.

En zo hebben we nu bijvoorbeeld een dopingreglement dat op punten speciaal is 
aangepast voor schakers, want wist u bijvoorbeeld dat u tijdens een reguliere 
schaakpartij  niet meer dan drie koppen koffie mag drinken, omdat anders de 
norm  wordt  overschreden?  Andere  sporters  moeten  het  met  minder  doen. 
Alcohol en nicotine zijn ook van die stoffen waar speciale aanpassingen zijn 
gemaakt, want ook daar weten veel schakers wel raad mee. Meer reglementen, 
zoals  een  tuchtreglement,  moeten  nog  volgen,  maar  inmiddels  heeft  onze 
landelijke bond weer een paar nieuwe doelen weten te halen van de in totaal 17 
die nodig zijn om serieus genomen te worden door de Olympiërs. Want dat zal 
wel gaan gebeuren... toch?

Amateurschakers lachen hier om en terecht, want andere denksporters hebben 
ook  nooit  de  Olympus  beklommen.  Ja,  sommige  grootmeesters  hebben  het 
misschien hoog in de bol (en nog zonder zich in ijle lucht te begeven), maar het 
overgrote deel van de schakers spelen het spelletje voor hun plezier en hebben 
geen boodschap aan doping- en tuchtreglementen. En als een grootmeester als 
Ivanchuk, getergd door een verlies weghollend, niet aan zijn dopingverplichting 
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voldoet, wordt de zaak in der minne geschikt door hem maar te laten lopen. Zou 
hij  dan  volgens  het  tuchtreglement  dan  niet  voor  een  bepaalde  tijd  moeten 
worden geschorst? Geen enkele bobo die dat in zijn hoofd zal halen; je ontneemt 
al snel iemand zijn bron van inkomsten. Schakers zijn zelfstandig ondernemers. 
Een voetballer of een wielrenner heeft een contract volgens welke hij/zij betaald 
wordt en er gaan grotere bedragen in rond dan een willekeurige schaker zich kan 
voorstellen.

Ik vraag me trouwens af wat voor impact tuchtiging van amateurschakers zou 
hebben. “Meneer, u mag de komende twee maanden niet spelen, want u drinkt 
herhaaldelijk vier koppen koffie tijdens een partij.” Grote kans dat men voortaan 
maar thuis internetschaak gaat spelen.

De soep zal zeker niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend.
De Olympische gedachte, prachtig, maar schakers zullen altijd blijven vinden 
dat meedoen aardig is, maar winnen belangrijker. Vraag maar aan Ivanchuk.

André Wagner
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Paastoernooi

Op 1 april (Witte Donderdag) werd een apart paastoernooitje gespeeld dat tevens 
als  experiment  fungeerde.  Voor  de  indeling  werd  namelijk  het  Systeem 
Amsterdams gebruikt, een systeem waarbij een aantal halve competities worden 
afgewerkt, waar bij het vaststellen van de volgende ronde wordt uitgegaan van 
het behaalde resultaat.
Er werd gespeeld in groepen van vier.  Hoewel een paar kleine kinderziektes 
naar  voren  kwamen,  ging  het  in  de  eerste  plaats  om het  spelen  van  negen 
partijen met een bedenktijd van 10 min.p.p.p.p., maar tijdgebrek aan het eind 
van avond noopte de wedstrijdleiding om dat te versnellen naar 8 min.p.p.p.p. 
Het is twijfelachtig of dit erg veel invloed heeft gehad op de uitslagen.
Tjomme Klop behaalde uiteindelijk met een mooie voorsprong de eerste plaats.

Pos Naam Prt W R V Score
  1 Tjomme Klop 9 8 0 1 8,0
  2 Ton Bodaan 9 6 2 1 7,0
  3 Melchior Vesters 9 6 2 1 7,0
  4 Gert-Jan Willighagen 9 6 1 2 6,5
  5 Remko de Waard 9 6 0 3 6,0
  6 Jan Willem le Grand 9 5 2 2 6,0
  7 Mike Hoogland 9 5 1 3 5,5
  8 Niek Wisse 9 5 1 3 5,5
  9 Koos Roeleveld 9 5 0 4 5,0
10 Armin Segger 9 3 3 3 4,5
11 Jan Verheijen 9 4 1 4 4,5
12 Ben Spierings 9 4 0 5 4,0
13 Kees van Gelder 9 4 0 5 4,0
14 Rob Dijkstra 9 3 0 6 3,0
15 Pim van der Meiden 9 3 0 6 3,0
16 Hans Dwarshuis 9 2 1 6 2,5
17 Owen Poppe 9 2 1 6 2,5
18 Bert van Dijk 9 2 1 6 2,5
19 Monique Keuzenkamp 9 2 0 7 2,0
20 Jan Bonsel 9 1 0 8 1,0

André Wagner
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Snelschaakkampioenschap

Vierentwintig  schakers  deden  op  8  april  mee  aan  het  SHTV-snelschaak-
kampioenschap. Na 9 ronden bleek André Wagner  de enige schaker uit deze 
groep die 7,5 punt wist te behalen. Daarmee werd hij de nieuwe snelschaak-
kampioen van onze  vereniging. Als goede tweede eindigde Melchior Vesters 
met een half puntje achterstand op André. Ook Koos Roeleveld  deed het goed 
door met 6,5 punt de derde plaats te bereiken. Dat het een spannende strijd was 
blijkt wel uit het feit dat  er na zes ronden nog vier spelers met elk 5 punten 
gezamenlijk aan kop stonden (naast de reeds genoemde spelers  stond ook Mike 
Hoogland in dit rijtje). In de laatste drie ronden lieten Mike, Koos en Melchior 
echter  net  wat  meer  punten  liggen  dan  André,  waardoor  de  hieronder 
weergegeven eindstand werd bereikt.

 1 André Wagner 1719 7.5 48.5 40.25
 2 Melchior Vesters 1974 7.0 50.0 36.00
 3 Koos Roeleveld (J) 1690 6.5 48.5 34.25
 4 Tjomme Klop 1956 6.0 50.0 29.00
 5 Hans Segers 1929 6.0 47.5 27.50
 6 Ton Bodaan 1891 6.0 47.0 26.00
 7 Armin Segger 1870 5.5 47.5 24.25
 8 Gert-Jan Willighagen 1787 5.5 40.5 23.25
 9 Mike Hoogland 1979 5.0 50.0 25.00
10 Niek Wisse 1717 5.0 45.0 20.50
11 André Langeveld 1539 5.0 42.0 21.50
12 Jan Willem Le Grand 1660 4.5 39.0 11.75
13 Jan Verheijen 1602 4.5 38.0 14.25
14 Ben Spierings 1660 4.5 38.0 13.25
15 Kees van Gelder 1554 4.0 40.0 11.00
16 Hugo van der Laan 1697 4.0 39.0 13.50
17 Harold Fikkert 1545 4.0 36.0 12.00
18 René Weerts 1660 4.0 30.0   8.00
19 Owen Poppe (J) 4.0 29.0   6.00
20 Piet Sikkes 1691 3.5 34.0   8.25
21 Pim van der Meijden 1416 3.0 34.5   7.50
22 Jan Bonsel 1462 2.0 33.0   1.00
23 Bert van Dijk 1250 1.0 32.5   0.00
24 Leo Nijst 0.0 32.5   0.00

Piet Sikkes
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Interne competitie

De stand na 25 ronden. Nog één ronde en dan starten de playoffs.

Naam SPrc Prt W R V
  1 Melchior Vesters 77,8 18 11 6 1
  2 Mike Hoogland 73,9 23 12 8 2
  3 Stijn Gieben (J) 70,0 15 9 3 3
  4 Hans Segers 63,6 22 11 4 6
  5 René Weerts 62,5 12 6 1 4
  6 Evert Baak 62,5 12 5 5 2
  7 Jan Verheijen 62,5 16 10 0 6
  8 Koos Roeleveld (J) 62,5 16 9 2 5
  9 Tjomme Klop 60,7 14 8 1 5
10 Jan Willem Le Grand 60,7 14 7 3 4
11 Ton Bodaan 60,7 14 6 3 4
12 William van Zanten 60,0 10 3 4 2
13 Nico Gouzij 58,3 12 6 2 4
14 Gert-Jan Willighagen 56,7 15 7 3 5
15 Karl Baak 56,7 15 6 3 5
16 Ben Spierings 54,5 11 2 6 2
17 Hugo van der Laan 54,2 12 6 1 5
18 Niek Wisse 53,8 13 6 2 5
19 Paul den Boer 53,8 13 5 4 4
20 Remko de Waard 53,6 14 7 1 6
21 Henk Bouma 52,9 17 9 0 8
22 Piet Sikkes 52,8 18 8 1 8
23 Harold Fikkert 50,0 8 4 0 4
24 Joop van Wallinga 50,0 11 5 1 5
25 Armin Segger 50,0 11 3 5 3
26 Jaimy Luk (J) 50,0 15 7 1 7
27 Rob Dijkstra 48,0 25 11 2 12
28 Monique Keuzenkamp 46,2 13 6 0 7
29 Jan van Delden 44,4 9 4 0 5
30 André Langeveld 43,8 16 5 2 8
31 Kenneth Lelieveld (J) 43,3 15 6 1 8
32 Pim van der Meiden 43,2 22 7 3 11
33 Lex van der Meer 42,9 14 4 4 6
34 Kees van Gelder 42,9 21 8 2 11
35 Jan Bonsel 42,5 20 6 5 9
36 Thomas Trouwborst 40,0 15 5 2 8
37 Owen Poppe (J) 40,0 20 8 0 12
38 Hans Dwarshuis 38,2 17 5 3 9
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39 Eric Alvares 36,4 11 3 0 7
40 Bert van Dijk 33,3 21 6 2 13
41 Hans Knipscheer 23,5 17 3 2 12
42 Wim Vermeulen 23,3 15 3 1 11

Verder doen/deden mee onderstaande spelers die de norm niet meer kunnen 
halen: 
  1 Maarten Stolte 100,0   1 1 0 0
  2 Claudia Fasil 100,0   1 1 0 0
  3 Marco van Straaten 75,0   4 2 2 0
  4 Alex van Leuken 66,7   3 2 0 1
  5 Geurt Jan vd Meiden 57,1   7 4 0 3
  6 André Wagner 41,7   6 2 1 3
  7 Jan Zonnenberg 40,0   5 2 0 3
  8 Joris van Berckel (J) 30,0   5 1 1 3
  9 Marten Kats 25,0   2 0 1 1
10 Ard van der Zwart   0,0   1 0 0 1
11 Leo Nijst   0,0   3 0 0 3
12 Mireille Rubert   0,0   6 0 0 6
13 Timothy Lelieveld (J)   0,0   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

Doorgebroken pion (verslag: André Wagner)
Omdat er vier van de vijf landelijke teams van Caïssa uit speelden, hadden onze 
gastheren  besloten  om  een  andere  locatie  te  zoeken  dan  de  gebruikelijke 
Sporthal 'De Pijp' (die ik nog ken uit de tijd dat de laatste Lost Boys-toernooien 
daar werden gespeeld).  De keuze viel  op Café Batavia  1920, waar niet  lang 
geleden nog een toernooitje is gehouden om aanstormend talent de kans te geven 
een meesternorm te halen. Het knusse binnenzaaltje achterin bevatte exact acht 
tafels,  waarvan er  echter vier net  buiten het  daglicht dat  door de ramen viel 
stonden. Dit gaf aanleiding tot interessante bespiegelingen:

Maarten (tegen André): De zwartspelers zijn in het donker in het voordeel.
André: Die zwarte stukken verdwijnen anders wel tegen de achtergrond van de  
donkere velden.
Maarten: Ja, maar een schaker weet de positie van zijn eigen stukken net een  
beetje beter.

Het was de eerste keer dat de mensen van Caïssa daar speelden, dus van enig 
voordeel was uiteindelijk niets te merken, getuige de resultaten aan de laagste 
borden. Integendeel, de matchredder zat aan het laatste bord.
Hoewel ze hadden verloren met grote cijfers  van DSC 2,  onderschatte ik de 
tegenstander  zeker  niet.  Op  papier  ongeveer  gelijkwaardige  teams  zijn 
doorgaans de lastigste om te verslaan. Bovendien moesten we het doen zonder 
William  (nog  niet  helemaal  hersteld)  en  Bastiaan  (aan  het  werk  in  Dubai). 
Vervangers  werden  gevonden  in  Melchior,  die  ik  al  in  een  vroeg  stadium 
probeerde vast te leggen vanwege het belang van deze wedstrijd, en TonBo, die 
daags er voor was verjaard en 's  avonds nog een feestje had ter gelegenheid 
daarvan. Desondanks kon ik van zijn diensten gebruik maken. Gelukkig maar, 
zoals bleek, want anders had ik zelf moeten spelen en dan was het waarschijnlijk 
allemaal anders verlopen.

Het begon veelbelovend. Alle spelers hadden optisch al snel prettige ruimte op 
het bord, met uitzondering van Melchior, maar daar maak ik me nooit zorgen 
om, want hij speelt graag exotische openingen met potentieel sterk flankspel. 
Maarten en Hans leken beiden een puike stelling te hebben bereikt. Bij Maarten 
was  nog  niet  veel  aan  de  hand  verder,  maar  Hans  zat  met  een  geïsoleerde 
dubbelpion, berekend zoals later bleek. Mike stond ook al niet beroerd en aan de 
andere borden was het ongeveer gelijk. Het enige zorgenkindje was nog even 
Sander, die een aansluiting met de trein had gemist omdat hij een kaartje vanaf 
Schiphol moest kopen (abonnement gold niet verder) en hij begon met een half 
uur achterstand.
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Na een tweetal uur spelen begon er meer tekening in de strijd te komen. Ton 
stond  met  zijn  rug  tegen  de  muur  en  kon  zich  daardoor  gemakkelijker 
verdedigen, zoals hij het zelf uitdrukte. Sander moest verdedigende zetten gaan 
bedenken, want zijn tegenstander bleek van het agressieve type (op het bord dan, 
want het was een rustige man, zoals wel vaker bij spelers met een agressieve 
stijl). Melchior had zich inmiddels meer ruimte weten te verschaffen en zocht 
naar het beste plan. Bij Mike leek het er op dat hij deze keer wel een potje ging 
breken, maar Maarten had twee pionnen geïnvesteerd voor onduidelijke aanval. 
Ik maakte me daar toch al een beetje zorgen. Hans had het initiatief naar zich toe 
weten te trekken en maakte handig gebruik van een zwakke witte  loper.  Bij 
Tjomme waren stukken geruild en hij zocht naar een weg om de overhand te 
krijgen. Een vrije d-pion moest daarbij helpen, maar zijn koning stond nog niet 
veilig en een loper kon daardoor zijn werk niet voldoende doen. Marco had een 
vrijwel dichtgeschoven stelling en leek in een loopgravenoorlog aan te sturen op 
remise.
De schaker met het meeste geduld zou Hans worden, want hij overspeelde zijn 
tegenstander en zou de rest van de wedstrijd moeten wachten tot iedereen klaar 
was. Om de gastheren niet te veel tegen de haren in te strijken, want het blijft  
een vriendelijke jongen, liet Mike zich op de damevleugel oprollen en was het 
weer gelijk.

André (tegen Maarten en Sander): We hebben er een 1800-speler bij.
Maarten: Oh ja, hoe heet-ie?
André: Mike Hoogland.

Ton bleef zich stug verdedigen, maar Sander kwam er niet uit. Zijn tegenstander 
had te veel mobiliteit en hield druk op de ketel. De strijd bij Maarten werd met 
elke zet onduidelijker en het viel te vrezen dat zijn ongeslagen status nu echt op 
het punt stond tot het verleden te gaan behoren. Tjomme peinsde verder en kreeg 
een vrije b-pion. Dat beloofde een interessant eindspel te gaan worden. Met een 
fraaie pion-opstoot brak Melchior de koningsvleugel van zijn opponent open en 
hoewel deze op de andere vleugel aanviel, hield onze man het hoofd koel en 
sprokkelde met zijn paard de pionnen bijeen. De tegenstander van Marco liet 
zich niet verleiden tot een geheel dichtschuiven van de stelling en viel aan over 
de h-lijn, daarbij gebruik makend van de lastige positie van de zwarte koning. 
Na een mindere zet van zijn opponent bood Ton remise aan, wat na overleg met 
de teamleider werd aanvaard.
Melchior kreeg een remiseaanbod, terwijl ik naast zijn bord stond te kijken:

Melchior: Doen we remise, André?
André: Liever niet.
Melchior: Voilá!

Hij speelde door en een handvol zetten later was de winst een feit.
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Marco werd intussen gedwongen om zijn dame voor toren en loper te geven en 
het ergste werd gevreesd. Maar hij  bleef stug door zoeken naar tegenspel en 
zette zijn torens op de nu open h-lijn. En kort na de winst van Melchior wist hij 
de winst te pakken, een onverwachte meevaller die heel belangrijk bleek te zijn. 
Want aan de andere borden was het allemaal niet zo duidelijk.
Maar toen bleek Maarten toch nog over voldoende reserves te beschikken om de 
zaak in evenwicht te houden en was het eerste matchpunt binnen. Helaas had 
Sander inmiddels een stuk ingeboet en speelde met een pion tegen een paard 
achter. Na nog even tegenstribbelen moest hij het opgeven.
Tjomme  speelde  de  partij  van  de  dag,  want  hij  haalde  als  enige  de  eerste 
tijdcontrole  en  wel  in  een  paardeindspel  met  drie  pionnen  elk,  waarbij  zijn 
tegenstander de meeste ruimte had. Een zeer tactisch eindspel waarbij tellen het 
allerbelangrijkst  is.  Tjomme  moest  er  alles  voor  geven  en  het  duurde  nog 
anderhalf uur, maar toen was ook alle spel er uit en restte de tegenstander niets 
anders dan te berusten in remise. Daarmee was onze overwinning een feit.

Na een geslaagd bezoek aan een Argentijns restaurantje in de Warmoesstraat 
werden in  de trein nog even de uitslagen nagekeken:  Tal/DCG 2 en BSG 2 
hadden  beide  verloren  tegen  respectievelijk  Philidor  Leiden  en  DSC  2. 
Bovendien morsten Kennemer Combinatie 3 en Leiderdorp (onze tegenstander 
in de laatste ronde) een matchpunt tegen elkaar, waardoor we uitzicht hebben op 
een mogelijk zesde en misschien wel vijfde plaats.
Maar het allermooiste is: SHTV 1 mag voor een vierde seizoen in de KNSB-
competitie gaan spelen!

Caïssa 5 (1982) SHTV 1 (1959) 3½-4½
Eric Coppoolse (-) Ton Bodaan (1891) ½-½
Angelo Spiler (2028) Sander Pauw (2047) 1-0
Olaf Ephraim (1986) Melchior Vesters (1974) 0-1
Kees Sterrenburg (1998) Mike Hoogland (1979) 1-0
Martijn Miedema (1970) Maarten Stolte (2043) ½-½
Ridens Bolhuis (2032) Hans Segers (1929) 0-1
Herre Trujillo (1910) Tjomme Klop (1956) ½-½
Sander Tigelaar (1949) Marco van Straaten (1851) 0-1

Aanraken is zetten (verslag: André Wagner)
27 maart 2010 - Met maar liefst drie invallers, voor resp. William, Bastiaan en 
Maarten, traden we enigszins gehandicapt aan tegen BSG 2. Toevallig kampte 
dat met hetzelfde probleem, want ook zij hadden drie invallers opgesteld. De 
krachten  waren  dus  redelijk  gelijk  verdeeld,  zodat  we  toch  nog  aan  onze 
sportieve plicht tegenover Caïssa 5 konden voldoen. Die immers verkeren in 
degradatiegevaar en een overwinning van ons team zou hen heel goed van pas 
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komen,  omdat  ze  het  zelf  moesten  opnemen  tegen  het  topteam  van  De 
Waagtoren.
Het was een zware week geweest voor de teamleider, want veel spelers uit het 
tweede team mochten niet meer invallen en sommige konden of wilden niet. Nu 
ja, je kunt iemand ook niet dwingen en de speurtocht zette zich voort tot in het 
derde team. Gelukkig was Ton Bodaan nog wel  beschikbaar  voor  een derde 
invalbeurt,  omdat  hij  zijn  eerste  voor  aanvang  van  de  HSB-competitie  had 
gehad. En René Weerts reageerde verrast, maar enthousiast, toen hij gevraagd 
werd. Het derde bord besloot ik zelf te gaan verdedigen, ook een beetje met de 
gedachte in het achterhoofd dat BSG hoogstwaarschijnlijk hun team in de jacht 
op een overwinning door elkaar gehusseld zou hebben en hun topspeler daarbij 
op drie opgesteld. Dat bleek een juiste inschatting, waardoor ik een leuke partij 
kon spelen zonder de druk om tot elke prijs iets te scoren. Nadeel was dan weer 
wel dat ik van veel partijen niet zo veel heb meegekregen en slechts een enkele 
wandeling langs de borden kon doen voor een globale indruk.

Aanvankelijk zag het er allemaal wel veelbelovend uit. Ton startte bescheiden en 
forceerde niets en Sander kreeg al snel een prettige stelling. Marco opende goed, 
Tjomme  kreeg  de  Sokolsky-opening  tegen  zich  (wat  altijd  een  leuke  partij 
oplevert) en ook bij René zag het er allemaal niet slecht uit. Mike kreeg een 
stelling die hij  als lesmateriaal  geschikt vond en alleen de stelling van Hans 
vertrouwde ik niet helemaal. De open c-lijn werd snel door zijn tegenstander 
onder controle genomen en ik zag het toch even somber in. Mijn eigen opening 
verliep niet helemaal vlekkeloos, omdat ik in een voor mij onbekend patroon 
terecht  kwam, maar  vooralsnog had ik  het  gevoel  niet  de  slechtste  zetten  te 
doen.
Ton wachtte rustig af tot de aanvalsplannen van zijn tegenstander vastliepen en 
begon toen zelf  meer  ruimte  te  maken.  Inmiddels  was  er  enige  consternatie 
ontstaan aan het bord van Marco: zijn tegenstander had een pion aangeraakt en 
wilde nu een ander stuk gaan spelen. Werk voor wedstrijdleider Ton Vissers, met 
als  uitkomst  dat  de  aangeraakte  pion  gespeeld  moest  worden  en  Marco's 
tegenstander grommend kon opgeven. Maar op dat vlak lieten wij ons ook niet 
onbetuigd,  want  Hans,  die  zich  uit  de  dreigingen  had  losgewurmd  en 
tegenkansen leek te krijgen, had ook misgegrepen en zag zich plotseling met een 
paard tegen een pion achter geconfronteerd. Alsof dat nog niet erg genoeg was, 
greep ook Ton mis en kon opgeven en begon ik voor het team te vrezen. Sander 
ging  nog  steeds  goed,  Tjomme had  een  open  a-lijn  waar  de  beslissing  zou 
moeten gaan vallen en bij Mike was het zo ingewikkeld geworden dat ik er als 
playing captain niet genoeg tijd in kon steken om een goede indruk te krijgen. 
Laat Mike maar schuiven, denk ik dan. René was intussen even bij me langs 
gekomen om te vragen of hij remise mocht aanbieden. Dat leek me geen slecht 
idee,  niet  wetend  hoe  sterk  zijn  tegenstander  precies  was,  maar  deze  had 
duidelijk andere plannen en speelde door. Zelf stond ik toen al wat benauwder, 
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maar bleef zoeken naar de beste verdediging en loerde tegelijkertijd op kansen 
om meer ruimte te krijgen.
Wellicht  een onnodige constatering,  maar als  je tegenstander 500 Elo-punten 
meer heeft, doorziet hij je zetten toch net iets beter en na 3,5 uur spelen was het 
mooi geweest. Terwijl we zaten te analyseren, kwam Hans in de analyseruimte. 
Hij had het nog lang geprobeerd, maar het stuk achter was niet te compenseren 
geweest. Tjomme brak tenslotte door de verdediging van zijn opponent en René 
kwam trots melden dat hij toch nog remise had, hoewel hij op dat moment in 
feite verloren stond.
Tegen vijf uur verscheen de wedstrijdleider in de deuropening en maakte een 
schrijvend  gebaar  naar  me.  Ik  nam aan  dat  hij  hulp  wilde  hebben  met  het 
bijhouden van notaties  in  de tijdnoodfase,  maar in  de speelzaal  aangekomen 
wees hij naar het uitslagenformulier! Of ik even wilde tekenen voor de uitslag. 
Mike bleek zich toch ergens in de stelling verslikt  te hebben en Sander had 
gewonnen.

We  hebben  ons  best  gedaan  en  zeker  als  de  misgrepen  niet  hadden  plaats-
gevonden was de uitslag mogelijk omgekeerd geweest. Dat neemt niet weg dat 
het  team uit  Bussum verdiend gewonnen heeft en in de laatste  ronde in een 
directe confrontatie met Caïssa 5 zal gaan strijden om behoud voor de landelijke 
competitie.
Zelf  gaan  we  op  bezoek  bij  en  in  Leiderdorp,  hopelijk  met  het  voltallige 
basisteam, om te zien of  we revanche kunnen nemen voor de nederlaag van 
vorig jaar.

SHTV 1 (1879) BSG 2 (1898) 3½-4½
Ton Bodaan (1891) Bert Balke (1852) 0-1
Sander Pauw (2047) Rik Weidema (1787) 1-0
André Wagner (1719) Emile Wüstefeld (2215) 0-1
Mike Hoogland (1979) Theo Slisser (2061) 0-1
René Weerts (1660) Rob Tijssens (1751) ½-½
Hans Segers (1929) Ruben Hilhorst (1981) 0-1
Tjomme Klop (1956) Mark Pieterse (1772) 1-0
Marco van Straaten (1851) Henrich Simonian (1766) 1-0

Eindspel (verslag: André Wagner)
De laatste wedstrijd van ons eerste dit seizoen werd gespeeld in Leiderdorp, in 
een basisschool midden in een woonwijk. Iedereen was mooi op tijd aanwezig, 
behalve de teamleider die verdwaald was geraakt in een buitenwijk van Leiden. 
Een brug te vroeg zogezegd, want nadat de weg gevraagd was aan een rasechte 
Leidse (inclusief accent) was de locatie snel genoeg gevonden. De spelers zaten 
toen al diep in gedachten achter het bord, met als invallers Melchior en Koos, 
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dankzij Bastiaan die zijn mobieltje had gebruikt om de e-mail met de opstelling 
te checken. William en Sander hadden zich afgemeld.

Er kwamen soms wilde openingen op het bord. Hans had een, zoals hij zelf later 
zei,  dubieus  gambiet  gespeeld  en  moest  het  van  actief  stukkenspel  hebben. 
Marco  leek  weinig  problemen  te  hebben  om  zijn  eigen  spel  te  spelen  en 
Melchior's opening zag er ook goed uit. Mike verdedigde rustig, maar daar zag 
het er allemaal ook goed uit. Bastiaan pakte het goed aan, maar had al veel tijd 
gebruikt.  Aan  de  overige  borden  zag  de  stelling  van  Tjomme  er  solide  uit, 
Maarten gooide zich in een scherpe stelling en Koos bouwde zijn verdediging op 
volgens het boekje.
Het duurde een hele tijd voor er tekening in de strijd kwam, maar toen gooide 
Maarten de knuppel in het hoenderhok en kwam in een eindspel met ongelijk 
materiaal en twee vrijpionnen tegenover zich. Hij had echter een dame tegen 
paard en loper en ik schatte zijn kansen hoog in. De tegenstander van Koos wist 
een vrijpion te creëren, maar onze debutant leek niet onder indruk en speelde 
stug door. Marco's tegenstander had zijn koning enigszins tochtig staan en was 
een gewild aanvalsobject.  Hans had al  zijn  stukken goed actief  gekregen en 
stelde zijn opponent voor de nodige problemen. Mike wikkelde rustig af naar 
een iets beter eindspel en Tjomme zocht nog steeds naar een gaatje in de stelling 
aan de overkant. Alleen Bastiaan leek in moeilijkheden, want hij moest 17 zetten 
zien te vinden in 31 seconden en de stelling was heel complex. Melchior richtte 
zijn pijlen op de vijandige koningsstelling, terwijl zijn tegenstander op de andere 
vleugel aanviel. Wie zou de eerste zijn?
Het  werd  de  tegenstander  en  Melchior  moest  als  eerste  opgeven.  Maar  kort 
daarop kraakte Marco de jongen tegenover zich (ook een debutant) en trok de 
stand gelijk. Daarna vielen de uitslagen vrij snel na elkaar: Hans brak door de 
verdediging heen en Tjomme kreeg een toren cadeau. Helaas moest Bastiaan 
voor  het  eerst  in  het  seizoen  het  hoofd  buigen.  Mike  was  in  een  dubbel 
toreneindspel met twee pluspionnen gekomen en vond de juiste weg. Een hele 
opluchting voor hem, want het ging zo vaak mis en nu haalde hij  het eerste 
matchpunt binnen. Maarten was in tijdnood het spoor bijster geraakt en kon één 
van  de  vijandige  vrijpionnen  niet  stoppen.  Hij  keek  nu  tegen  een  lastige 
randpion aan, gesteund door een dame en loper, terwijl hij zelf weliswaar drie 
verbonden pionnen had, maar die stonden te ver naar achter om al gevaarlijk te 
zijn. Koos was er in geslaagd om alle gaten te dichten en wachtte rustig op wat 
zijn opponent zou gaan doen. Die peinsde minutenlang, deed een zet en bood 
remise aan. Daarmee werd Koos de matchwinnaar; wat een droomdebuut!
Maarten speelde nog even door, maar zijn pionnen verdwenen langzaam van het 
bord en hij besloot om het maar op te geven. De buit was binnen.
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Leiderdorp 1 (1935) SHTV 1 (1939) 3½-4½
Gert Michiel de Niet (2144) Melchior Vesters (1974) 1-0
Niels van Splunter (2077) Hans Segers (1929) 0-1
Arjen van Splunter (2073) Bastiaan Dessing (2089) 1-0
Luuk van Rijn (1943) Mike Hoogland (1979) 0-1
Giel van Rijn (1981) Maarten Stolte (2043) 1-0
Edwin Poels (1861) Koos Roeleveld (1690) ½-½
Marc Roozendaal (1957) Tjomme Klop (1956) 0-1
Michael Bekker (1442) Marco van Straaten (1851) 0-1

Het was geen gemakkelijk jaar voor het eerste team, dat veel invallers nodig 
had,  maar  iedereen  heeft  er  hard  voor  gestreden  en  we  kunnen  het  nieuwe 
seizoen met vertrouwen tegemoet zien. Mijn dank gaat uit naar iedereen die het 
eerste gesteund heeft, als speler of als toeschouwer.

SHTV 2 degradeert (verslag: Ben Spierings)
Op 18 maart  jl.  was de thuiswedstrijd tegen Promotie  3.  Ton Bodaan vierde 
vakantie  en die werd vervangen door  Aleksander Henke.  Olav van Leeuwen 
meldde zich op de wedstrijddag af en voor hem in de plaats speelde Jan Willem 
Le Grand.

Melchior, op eigen verzoek niet aan bord 1 geplaatst, speelde tegen de snel en 
aanvallend spelende John Tan.  De stelling  vond ik niet  overtuigend voor  de 
zwarte  zijde,  het  remiseaanbod  mocht  worden  aangenomen.  Op dat  moment 
geloofde ik nog in een goede afloop voor het team.
Theo was een stuk kwijtgeraakt en toen hij na een lange zettenreeks het stuk 
weer  terug  leek  te  winnen  was  er  een  ruïne  over  en  een  nederlaag  niet  te 
vermijden. Jan Willem trok de stand weer gelijk door een fraaie overwinning. 
Vanaf  de  opening  stond  hij  heerlijk  en  hij  consolideerde  zijn  overwicht 
ontspannen.
André kreeg te maken met ongelijk materiaal, waarbij de loper en paard van de 
tegenstander sterker bleken dan zijn toren. Op alle mogelijke manieren werd er 
verdedigd, maar het verzet nam beetje bij beetje af. 
Gert-Jan was weliswaar een pion kwijtgeraakt, maar hij speelde actief en had 
zijn tegenstander met een triple-pion opgezadeld. Het eindspel was helaas een 
verloren strijd.
Stijn speelde aan het topbord. Hij werd wat in de verdediging gedrukt,  maar 
kreeg plots een kwaliteit cadeau. Het voordeeltje werd tot het laatst behouden en 
SHTV pakte een puntje terug.
Bij Paul leek lange tijd niks aan de hand. Maar de tijd ging ook een rol spelen en 
de verdediging verliep steeds moeizamer. Een kwaliteit ging verloren en ook wat
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pionnen. Tot de laatste snik werd geknokt, maar tevergeefs. De nederlaag was 
hiermee een feit.
Aleksander  bepaalde  de  eindstand  op  3-5.  Hij  had  het  moeilijk  tegen  de 
topscorer bij de tegenstander die zijn rating snel zal zien stijgen. Door actief te 
blijven spelen kon Aleksander het paardeindspel op remise houden.

SHTV 2 (1845) Promotie 3 (1845) 3-5
S. Gieben (1823) R. Kunnen (1898) 1-0
A.C.Z. Henke (1944) A. Schuurman Hess (1808) ½-½
M. Vesters (1974) H.T. Tan (1848) ½-½
G.J. Willighagen (1787) M. van Staden jr. (1842) 0-1
P.M. den Boer (1851) J.A. Baas (1881) 0-1
J.W. Le Grand (--) G. Eggink (1870) 1-0
T. Bovenlander (1820) H.L. v/d Wijk (1830) 0-1
A.M. Wagner (1719) N. Veldhuizen (1782) 0-1

Door deze nederlaag en de ongunstige uitslagen in andere wedstrijden kwam 
alles aan op de slotronde. Op woensdag 14 april jl. speelden de Promotieklasse 
en de eerste klassen in Zoetermeer een centrale slotronde. SHTV 2 speelde dus 
samen met SHTV 3 en 4 in één zaal.  Dat is  heel  gezellig,  maar  gelijktijdig 
spelen heeft ook als nadeel dat het aantal invallers een stuk beperkter is.
Hoofddoel  van deze  dag was SHTV 2 in  de  Promotieklasse  te  houden.  Om 
degradatie  te  voorkomen  moesten  er  in  ieder  geval  twee  teams  onder  ons 
eindigen. Promotie 4 troffen we in het onderlinge duel, het andere team was 
Schaakhuis 1. Wat het strijdplan bemoeilijkte was het feit dat het nog onzeker 
was of  er  vanuit  de KNSB drie HSB-teams zouden degraderen,  waardoor er 
versterkte degradatie zou volgen. Plek zeven was dan ook niet veilig.

Omdat ik zelf ook moest spelen, had ik de coaching dit keer overgedragen aan 
Tjomme  Klop  (waarvoor  dank!),  met  wie  ik  alle  mogelijke  scenario’s  had 
doorgenomen.  Paul den Boer was verhinderd deze dag en voor hem speelde 
super-sub Jan Willem.
Ik  heb  door  mijn  eigen  wedstrijd  helaas  niet  veel  kunnen  zien  van  het 
wedstrijdverloop. Aan het begin van de avond was ik in ieder geval blij dat de 
opstelling  van  de  tegenstander  conform  verwachting  was.  Onze  enigszins 
tactische opstelling was daar immers van uit gegaan.
Er werd op alle borden goed gestreden en uiteindelijk resulteerde dat in een 
zwaar bevochten 5-3 overwinning.
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Promotie 4 (1830) SHTV 2 (1836) 3-5
M. Wichhart (1967) M. Vesters (1974) 0-1
H.A.J. Boerkamp (1977) A.M. Wagner (1719) 1-0
J.A. Baas (1881) S. Gieben (1823) ½-½
R. Minnema (1784) O. van Leeuwen (1839) 0-1
J.G. Hardiek (1789) A. Bodaan (1891) 0-1
H. Kuipers (1756) G.J. Willighagen (1787) ½-½
H. Minnema (1778) J.W. Le Grand (--) 0-1
H. Knops (1705) T. Bovenlander (1820) 1-0

En toen was het billen knijpen tot en met zaterdagavond wanneer de uitslagen 
van de KNSB bekend werden. De titel van dit stuk heeft de ongunstige uitkomst 
al verraden. De broederstrijd tussen Botwinnik 1 en DSC 3 was gelijk geëindigd 
en de concurrentie  pakte  punten.  Deze  beide teams zien we,  samen met  het 
eveneens gedegradeerde Botwinnik 2 terug in de Promotieklasse.
SHTV 2 speelt dan een stapje lager, samen met SHTV 3 en 4.

Helaas ontvingen wij van de laatste wedstrijden van zowel het derde als het  
vierde en vijfde team geen verslagen. Over het laatste team is echter toch iets  
geschreven.

Exit 5e team (verslag: Pim van der Meiden)
Het vijfde  team heeft  het  afgelopen jaar  eigenlijk  niet  bestaan.  Er werd een 
teamleider aangezocht die op het punt stond te vertrekken, de man die meestal 
de verslagen leverde  voor  het  clubblad  werd niet  opgesteld omdat  hij  plaats 
moest  maken  voor  iemand  die  of  te  laat  of  helemaal  niet  kwam  (dat 
puntenverlies scheen de wedstrijdleider extern niet te deren), de meeste leden 
wilden alleen thuis spelen en we moesten zo nodig een klasse te hoog spelen. De 
situatie is enigszins gered door invallers, een paar nieuwe leden, één potentiële 
versterking werd om ondoorgrondelijke redenen het lidmaatschap van de club 
geweigerd.  Redenen  tot  gemopper,  frustraties  en  een  gevoel  van  ‘dat  nooit 
meer’. Positieve punten zijn er ook te melden: de inzet van de familie Lelieveld 
was  geweldig en  er  is  een  keer  gezellig  in  Walong gegeten.  Maar  het  blijft 
merkwaardig dat een club van ruim 100 leden niet in staat is  meer dan vier 
teams op de been te brengen. Een vijfde team heeft niet echt bestaan.
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Nu  alle  wedstrijden  gespeeld  zijn,  kunnen  ook  de  eindstanden  opgenomen 
worden. Bij deze.

KNSB klasse 3E
DSC Delft 2 18 9 50 K
De Waagtoren 1 14 9 45½
Philidor Leiden 1 14 9 39½
Moerkapelle 1 11 9 36
Leiderdorp 1 8 9 34½
Schaakcombinatie HTV 1 8 9 33½
Kennemer Combinatie 3 7 9 33½
BSG 2 5 9 34½
Caïssa 5 3 9 27½ D
Tal/DCG 2 2 9 25½ D

HSB Promotieklasse
DSC 4 14 8 45 K
Promotie 2 12 8 37
DD 2 11 8 37
Scheve Toren 1 7 8 31
Promotie 3 7 8 30
WSC 2 6 8 30
Schaakcombinatie HTV 2 6 8 28 D
Schaakhuis 1 5 8 26 D
Promotie 4 4 8 23 D

HSB klasse 1B
HSV 1 13 7 37 K
RSC-Belgisch Park 1 10 7 32
Lierse 1 8 7 28
Schaakhuis 2 8 7 27
DSC 5 7 7 31
Schaakcombinatie HTV 3 7 7 27
Botwinnik 3 2 7 22 D*
Haeghe Ooievaar 2 1 7 19 D
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HSB klasse 1A
DD 3 13 7 38 K
Schaakcombinatie HTV 4 9 7 31
Rijswijk 2 8 7 31
Haeghe Ooievaar 1 8 7 29
RHC- Arena 1 8 7 28
Botwinnik 4 6 7 21
DSC 6 2 7 22 D*
Promotie 5 2 7 22 D

HSB klasse 2B
DD 4 14 7 39 K
RSC-Belgisch Park 2 10 7 32
Rijswijk 4 8 7 32
DSC 7 7 7 28
WSC 4 7 7 27
sv Prometheus 1 5 7 31
Voorburg 1 5 7 22
Schaakcombinatie HTV 5 0 7 11 D

* Botwinnik 3 en DSC 6 komen beide in aanmerking voor versterkte degradatie, 
maar  hebben dezelfde score.  Aannemelijk  is  dat  er  nog een degradatiematch 
gehouden zal moeten worden. De toekomst zal het leren.
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Haagse Rapidcyclus

De Haagse Rapidcyclus is halverwege. Tot nu toe vielen de deelnemerscijfers 
nogal tegen, maar dat lag zeker niet aan de deelnemers die er wel waren. De 
aftrap vond plaats bij Haeghe Ooievaar, dat het toernooi organiseerde in het SBS 
Denksportcentrum, waar in juni de cyclus door ons zal worden afgesloten.
Na een valse start, door een communicatiefoutje kwam de medewerkster van het 
denksportcentrum  later  dan  de  bedoeling  was.  Maar  daarna  ging  het  snel: 
deelnemers hielpen bij het klaarzetten van het materiaal, terwijl wedstrijdleider 
Louis Wulffers de deelnemerslijst in de computer zette en met enige vertraging 
gingen we van start. De huizenhoge favoriet Henk Alberts deed wat van hem 
verwacht werd en hij won dan ook het toernooi.

  1. Henk Alberts (Prom) 2131 6.0 29.0 23.75
  2. Philip Westerduin (RSR/IvT) 2010 5.5 30.5 22.50
  3. Willem Reimer (DD) 1799 5.0 32.5 21.50
  4. Maurice Manoch (Prom) 1841 5.0 30.5 20.00
  5. Frans Pieter van den Bos (HO) 1834 4.5 26.5 14.25
  6. Lothar van der Sluijs (DD) 1839 4.5 26.0 14.00
  7. Ed Eveleens (Botw) 1711 4.5 25.5 12.75
  8. Jan van der Meer (HO) 1713 4.5 22.5 11.75
  9. Maurits Bons (HO) 1825 4.0 25.0 12.50
10. Koos Roeleveld (SHTV) 1690 4.0 21.0 12.25
11. Otto Boot (Botw) 1500 3.5 26.0 11.75
12. Pim van der Meiden (SHTV) 1416 3.5 25.5 9.25
13. Sjaak van As (RHC-Arena) 1615 3.5 25.0 12.75
14. Jaco Arkesteijn (DD) 1560 3.5 24.0 7.75
15. Edwin van der Leij (HO) 1620 3.5 22.5 7.00
16. David Jonkman (SH) 1894 3.5 22.0 10.00
17. A.J. van Weel (DD) 1606 3.0 23.5 8.25
18. Dominique Nierop (HO) 1678 3.0 23.5 7.75
19. Paul Koks (HSV) 1596 3.0 23.0 7.75
20. Rob Bes (HO) 1642 3.0 22.0 8.75
21. Aad van Eijk (HO) 1652 3.0 19.5 3.25
22. André Wagner (SHTV) 1719 3.0 17.5 5.50
23. Koos Suijker (HO) 1587 2.5 25.5 7.25
24. Boudewijn van der Haar (SH) 1539 2.5 25.0 8.00
25. Franke Boersma (HO) 1691 2.5 22.5 6.50
26. Selahhattin Ciftci 2.0 24.0 4.75
27. Harry Boot (HSV) 1510 1.0 21.5 0.25
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Drie weken later stond het toernooi van HSV op de agenda. Het werd na de 
heren die het eerste toernooi aan kop gingen vooral een goed toernooi voor onze 
clubgenoten  (3e,  4e  en  5e  plaats!).  De  overwinning ging op weerstand naar 
Philip  Westerduin,  maar  Henk  Alberts  blijft  vooralsnog  de  beste  papieren 
houden om een derde cyclusoverwinning op zijn naam te zetten.

  1. Philip Westerduin (RSR/IvT) 2050 5.5 33.0 25.50
  2. Henk Alberts (Prom) 2131 5.5 31.5 23.75
  3. Tjomme Klop (SHTV) 1956 5.0 28.5 18.75
  4. Ton Bodaan (SHTV) 1891 5.0 27.5 17.50
  5. André Wagner (SHTV) 1719 4.5 30.5 17.00
  6. Norbert Harmanus (SH) 1876 4.5 30.0 20.50
  7. Wim Reimer (DD) 1799 4.5 30.0 16.50
  8. Frans Hoynck v. Papendr. (DD) 2033 4.5 28.0 15.25
  9. Otto Berger (R'wijk) 1648 4.0 28.5 15.25
10. Koos Roeleveld (SHTV) 1690 4.0 27.0 12.00
11. Ed Eveleens (Botw) 1711 4.0 25.5 12.00
12. Maurits Bons (HO) 1825 4.0 25.0 11.50
13. Lothar van der Sluijs (DD) 1839 4.0 21.5 10.25
14. Armin Segger (SHTV) 1870 3.5 25.5 11.00
15. Mark Jager (HSV) 1701 3.5 23.0 7.25
16. Theo van Vorselen (DD) 1749 3.5 21.5 7.75
17. Paul Koks (HSV) 1596 3.5 19.5 8.75
18. Jan van der Meer (HO) 1713 3.0 21.5 4.00
19. Rob Bes (HO) 1642 3.0 21.0 4.00
20. Pim van der Meiden (SHTV) 1416 3.0 18.5 3.25
21. Ruud Hählen (HSV) 1392 2.5 24.0 6.75
22. Koos Croes (HO) 1443 2.5 21.5 3.50
23. Edwin van der Leij (HO) 1620 2.5 21.0 3.25
24. Rob van Duivenboden (HO) 1343 2.5 19.5 3.75
25. René Weerts (SHTV) 1660 2.0 21.5 4.25
26. Harry Boot (HSV) 1458 2.0 20.0 3.25
27. Selahattin Ciftci (HSV) 1350 1.0 17.0 0.25

André Wagner
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Mijn favoriete schaakboek
Chess for Tigers- Simon Webb

En waarom intellectuelen niet kunnen schaken.

Een hoogopgeleide  vriend vertelde mij  ooit  vol  walging een ervaring uit  de 
externe competitie. Hij had als academisch geschoold jurist (goede betrekking, 
stijlvol gekleed, NRC Handelsblad etcetera) verloren van iemand die net uit de 
bajes leek te zijn weggelopen. Deze man had een trainingsbroek aan, stonk en 
dronk jonge jenever tijdens de partij. Ook sprak hij met een plat Amsterdams 
accent dat wemelde van de taalfouten.
De vriend liet mij de partij  zien: Hij had braaf volgens het boekje gespeeld, 
strategische  principes  toegepast,  maar  was  in  het  middenspel  door  allerlei 
smerige  trucs  helemaal  weggespeeld…  Hij  kon  deze  nederlaag  moeilijk 
verkroppen.

Ik  ben  ervan  overtuigd  dat  vele  (misschien  elke?)  hoogopgeleide  schaker 
bovenstaande  ervaring wel  eens  gehad heeft.  Elke  schaker  probeert  voor  de 
partij zijn tegenstander in te schatten. Mijn vriend dacht dat zijn veel grotere 
intellectueel  kapitaal  wel  genoeg  zou  zijn  om  te  winnen,  maar  hij  kwam 
bedrogen uit.

Veel intellectuelen zien schaken als een vorm van wetenschap en soms als ze 
cultureel  onderlegd zijn (of nog meer een snob) als een vorm van kunst.  Ze 
vergeten maar al te vaak dat schaken – misschien wel in de eerste plaats – een 
spel is. En mensen die zich bijna aan de zelfkant van de maatschappij bevinden 
weten maar al te goed hoe je een spel moet spelen, hoe je moet imponeren, 
bluffen, bedriegen en vooral: op de man moet spelen.

Toch is er een oplossing voor intellectuelen: een boek lezen!
Dit keer geen zware kost, maar een boek dat je helpt om de man tegenover jou te 
verslaan. Ik heb het over het boek Chess for Tigers van Simon Webb. Dit boek 
maakt je streetwise in schaken.
Simon Webb noemt de echte winnaars tigers. Tigers hebben geen medelijden 
met hun slachtoffers; tigers spelen geen stellingen, maar tegenstanders.
Dit is het enige schaakboek dat ik ken, waarin uitgebreid aandacht is voor de 
kunst van het schwindelen. Vaak is het beter om een minder correcte zet te doen 
wanneer je slecht staat, als je ziet dat je tegenstander een grote kans heeft om 
verkeerd te  reageren.  Het  boek staat  vol  voorbeelden van dit  soort  situaties, 
waarbij ik soms last van plaatsvervangende schaamte kreeg.
Ook is er een hoofdstuk over de kunst van zwakkere spelers verslaan: houd het 
zo eenvoudig mogelijk en speel slechts een winnende voortzetting als je zeker 
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weet dat die winnend is. Tegen sterkere spelers moet je juist agressief spelen. 
Veroorzaak problemen en laat hem het maar bewijzen. Wat heb je per slot van 
rekening te verliezen? 
Het grappigste advies van Webb vond ik hoe je moet spelen tegen spelers die te 
veel  tijd  verbruiken.  Geef  ze  eenvoudige  stellingen  zonder  geforceerde 
varianten, maar waar meerdere plannen mogelijk zijn. Laat ze ook alleen achter 
het bord, zodat ze helemaal op kunnen gaan in hun vrome bespiegelingen. Als je 
weer terugkomt achter het bord, moet je als je gaat zitten net doen alsof je iets 
schokkends opgevallen is  in de stelling.  De tegenstander zal  naar  aanleiding 
daarvan weer een kwartier gaan nadenken.
Dit boek heeft mij de ogen geopend voor de meer ludieke kant van het spel. Een 
kant die ik misschien wel het meest ben gaan waarderen. Vaak moet ik aan dit 
boek denken als ik weer eens een doctor in de wijsbegeerte hoor verklaren hoe 
zijn  stelling met  de  winnende pionstructuur  en  voorpost  a  la  Nimzowitsch  / 
Lipnitsky toch vreselijk  verloren  ging,  doordat  hij  in  ernstige  tijdnood  listig 
matgezet werd… door een proleet!

Tjomme Klop
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Een spectaculaire partij

Wit: Stijn Gieben (1823)
Zwart: Gert Legemaat (2239)
DSC 2 - SHTV 1
6 februari 2010

1. e4 Pc6  2. Pf3 d6  3. d4 Pf6  4. 
Pc3 Lg4  5. Le3 e6  6. h3 Lxf3  7. 
Dxf3 d5  8. Ld3
a3 was wel handig geweest...
8. ...Pb4  9. 0-0-0 c6  10. g4 Da5  11. 
Kb1 Le7  12. g5 dxe4  13. Lxe4 
Pfd5  14. Lxd5 cxd5  15. Ld2 Tc8 
16. h4 0-0  17. a3 Pc6  18. Pe2 Db6 
19. Dd3 Pa5  20. Lxa5 Dxa5  21. f4 
b5  22. h5 b4  23. g6 h6  24. gxf7+ 
Txf7  25. Thg1 bxa3  26. b3 a2+  27. 
Ka1 Lf6  28. Tg6 Kf8  29. Tdg1
Dit is niet goed. Ik kan niks met die 
zet. Gelijk het plan Kb2 is veel beter, 
want dan heb ik gewoon een tempo 
meer!!!
29. ...Tc6  30. Kb2 Ta6  31. Ka1
Hier bood ik remise aan...
31. ...Tc6  32. Kb2 Tfc7  33. c3 Ta6 
34. Ta1 Da3+  35. Kc2 Tac6  36. 
Tg3
(18 minuten over)
36. ...a5
(Hij heeft nog 11 minuten over)
37. Db5 (15m) Db4 (6m)  38. Da4 
(13m) Dxa4 (3m)  39. bxa4 (13m) 
Tb6 (22 sec)
...Tc4!
40. Txa2 Tcb7  41. Tg1 (1u 13m) 
Kf7 (53m)  42. Tf1 Tb8  43. Tg1 

Le7  44. Tf1 Ld6  45. Pg1 g6  46. 
hxg6+ Kxg6  47. Pe2 Kf5  48. Th1 
Lf8  49. Th5+ Kg4  50. Te5 Lg7  51. 
Te3 Kf5  52. Tg3 Lf6  53. Th3 Th8 
54. Ta1 h5  55. Tf1 h4  56. Pc1 Tg8 
57. Th2 Tg3  58. Pd3 Tc6  59. Kd2 
Tc4  60. Ta1 h3  61. Te2 (29m) Tc8 
(16m)  62. Tae1 Th8  63. Th1 Thg8 
64. Thh2 (26m) T8g4 (12m)  65. 
Tef2 (25m) Lh4 (11m)  66. Te2 Lf6 
67. Tef2 Tg8  68. Te2 Tc8  69. Te3 
(24m) Txe3 (6m)  70. Kxe3 Txc3 
71. Txh3 Tc4  72. Pe5 Tc3+  73. Pd3 
Ta3  74. Th5+ Kg6  75. Th1 Txa4 
76. Pe5+ Lxe5  77. fxe5 Ta3+  78. 
Kd2 Kf5  79. Th6
Th5 80. Ke4 Th4+  81. Kf5 Th5+  82. 
Kg6
79. ...Ke4  80. Th4+ Kf5  81. Th6 a4 
82. Tf6+ Ke4  83. Txe6 Kxd4  84. 
Kc2 Tc3+  85. Kb2 a3+  86. Ka2 
Te3  87. Te8 Txe5  88. Ta8 Te3  89. 
Ta4+
Ik bood weer remise aan.
89. ...Ke5  90. Ta5 Ke4  91. Ta8 d4 
92. Te8+ Kf3  93. Td8 d3  94. Kxa3 
Ke2  95. Kb2 Te6  96. Th8 Kd2  97. 
Th2+ Te2  98. Th1 Tg2  99. Kb1 
Te2
Kc3 wint!!!
100. Kb2 Te1  101. Th2+ Kd1  102. 
Kc3 Te3
Uiteindelijk bood hij remise aan met 
22 seconden op de klok (voor hem) 
1/2-1/2

Stijn Gieben
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Blunders
geordend naar de trigger 'ontdekken'

Meestal  worden  combinaties  geordend  naar  het  tactisch  motief  dat  wordt 
uitgevoerd,  zoals  een  penning,  een  aftrekaanval,  een  vork  of  een  andere 
dubbelaanval.  Dit  artikel  is  gebaseerd  op  een  andere  indelingsgrondslag, 
namelijk op het  soort ‘trigger’ dat de combinatie mogelijk maakt.  Waardoor 
komt de penning, of de dubbelaanval, of enig ander tactisch motief, ineens in de 
stelling? Vaak zal de trigger bestaan uit een fout van de tegenstander. Ik heb 
gekeken naar de soorten fouten (of blunders) die leiden tot combinaties. Eén 
zo’n soort fout, één type trigger van combinaties bestaat in het opgeven van de 
controle over een veld, waardoor de tegenstander onnodig nieuwe kansen krijgt. 
Ik noem dit het ‘ontdekken’ van een veld. Aan deze trigger, ontdekken, is dit 
artikel gewijd.
Andere  triggers  zijn  bv.  het  ontdekken  van  een  stuk  of  pion,  het  vrijwillig 
wegspelen van een verdediger of een verdediger een 2e functie toekennen; het 
verslechteren van de eigen koningsstelling, vrijwillig in een penning, vork of 
aftrekaanval gaan staan, de tegenstander een aanvalsroute cadeau doen, en het 
opgeven van blokkade.  Nogmaals,  hier  staat  slechts  één trigger centraal,  het 
ontdekken van een veld.

Laten  we  eerst  eens  kijken  hoe 
iemand in één zet een prima stelling 
kan  bederven,  door  de  tegenstander 
een veld cadeau te doen, en daarmee 
de  gelegenheid  tot  een  simpele 
combinatie.  We  zullen  achtereen-
volgens een aftrekaanval, een skewer 
en een vork zien.

Fischer - Spassky, Reykjavik (8), 
1972

19. …Pd7??

Ontdekt  (eenmaal)  veld  d5  –  en 
daarmee krijgt wit de gelegenheid tot 
een aftrekaanval.

20. Pd5 Dxd2  21. Pxe7+ Kf8  22. 
Txd2 Kxe7  23. Txc4 Tb1+  24. Lf1 
Pc5  25. Kg2 a5  26. e4 La1  27. f4 
f6  28. Te2 Ke6  29. Tec2 Lb2  30. 
Le2 h5  31. Td2 La3  32. f5+ gxf5 
33. exf5+ Ke5  34. Tcd4 Kxf5  35. 
Td5+ Ke6  36. Txd6+ Ke7  37. Tc6 
1-0
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Milos - Bareev, FIDE World Cup KO 
Shenyang 2000

79. Pd5??
Ontdekt zonder noodzaak veld h7 en 
geeft zodoende een skewer cadeau:
79. …Dh7+ 80.Kd6 Dxb7
en snel 0-1

Al Modiahki - Ye Jiangchuan Wuxi 
2005

29. Pe5?? [29. ab5x =]
Wit  ontdekt  veld b4,  en geeft  daar-
mee  een  vorkveld  cadeau:  xDc2  en 
matveld a2:
29. ...Lxe5  30. Txe5 Pb4  0-1

De vork door ontdekken komt veel-
vuldig voor. Nog twee voorbeelden.

Khenkin - Kozul, EUCup 1999

33. Tf7??
[33. Th1, 33. Td1 of 33. Pf3 beloven 
wit groot voordeel]
De tekstzet ontdekt de onderste rij, en 
staat  zodoende  Hinlenkung  van  de 
koning toe naar een paardvork
33. …Tg1+  34. Kc2 Pb4+  0–1

Alburt - Andersson, Hastings 1980

39. f3?? [39.a5 =+]
Dit  ontdekt  veld  g3,  zodat  wit 
hiermee een vork cadeau doet; zwart 
springt daar met tempowinst op af.
39.  …Pe2   40.  Tg1 [anders  40…
Pg3+] Lxg1  41. Kg2 Pg3  0-1

Tot nu toe hadden we geen schaak-
professor  nodig  om  de  blunders  te 
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begrijpen.  Steeds  leverde  het  op-
gegeven veld de kans om materiaal te 
winnen.
We maken het nu iets moeilijker, en 
kijken  naar  twee  andere  resultaten 
dan materiaalwinst: mat en promotie.
Tweemaal een mat.

Carlsen - Shirov, Aerosvit 2008

61. …Lg7??  [beter 61. …Lb8]
Zwart geeft zo veld g3 cadeau – en 
wit kan nu mat dreigen.
62. Kg3 Ta5  63. Lg6+ Kg5  1-0

Korchnoi - Karpov, Baguio City, 
WCH m/17 1978

39. Ta1??  [39. g3=]
Wit ontdekt veld f3.
39. …Pf3+ en wit loopt mat: 0-1

Ook  promotie  –  of  althans  het  in 
beweging  zetten  van  een  (vrij-)pion 
richting  promotie  –  kan  het  gevolg 
zijn van het ontdekken van een veld.

Ivkov - Korchnoi, EU-ch Seniors 
Davos 2006

40. Ld5 ??  [40.Td7=]
Wit ontdekt vrijwillig veld g4, zodat 
ineens  pion  f3  in  beweging  kan 
worden gezet
40. ...Pg4+  41. Kh3 f2  42. Lg2 Pe3 
43. Td2 Tf7  0-1

Rublevsky - Bacrot, ESP-chT Calvia 
2007

35. …Dc5??  [35. …h5 =]
Ontdekt promotieveld b8 en biedt wit 
daarmee de kans tot een doorbraak.
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36.  a6 bxa6  37.  b6 Lb5  38.  Pc4 
Dxc4  39. Dxe5+ Kh6  40. b7 Df1+ 
41. Kh2 Lc6  42. De3+ Kh5  43. f3 
1-0

Wellicht het moeilijkst om te zien is 
als  het  ontdekken  een  verdediging 
opgeeft, die je eerst beschikbaar had 
(en  waar  je  op  was  gaan  rekenen). 
Drie voorbeelden:

Keres - Euwe, NED m/10 1940

15. …Pf6??
[beter 15. ...Pc5, of 15. ...f4]
Zwart ontdekt veld c5 en geeft wit zo 
de kans om evt. de d-lijn te openen.
Zelfs niet zetten was beter dan deze 
blunder  –  na  c4-c5  zou  zwart  dan 
beschikken  over  Pc5x,  en  wit  heeft 
geen toegang tot d8.
16.  c5  d5   [16…dc5  17.Dd8+  Df8 
18.Lc4 +-]  17. Lxf6 Dxf6  18. Dxd5 
Le6  19. Dxb7 Taf8  20. f4 Te7  21. 
Td2 Lf7  22.  Dxa7 Dh4  23.  Db7 
Txe3  24. Dg2 g6  25. Dg5 Th3  26. 
Dxh4 Txh4  27. Td4 Txh2  28. Lf3 
Le8  29. a4 Tf6  30. Th1 Txh1+  31. 
Lxh1 Kf8  32. Lb7 Lc6  33. Lxc6 
Txc6  34. b4 Ke7  35. Kd2 h5  36. 
a5 Ta6  37. Kc3 Ta8  38. c6 Th8  39. 

b5 h4  40. b6 cxb6  41. axb6 h3  42. 
b7 h2  43. Td1 Td8  44. Txd8 h1D 
45. b8D Dc1+  46. Kb4 Db2+  47. 
Ka5 Dc3+  48. Kb6 Db4+  49. Kc7 
1-0

Keres - Capablanca, Avro 1938

25. ...Tb5??
Dit ontdekt de 7e rij.
26. Pxf7 Te8   [27. ...Kf7x Dd7+ en 
xg7]  27. g3 Dc8  28. Txf4 Dxg4  29. 
Txg4  Kxf7   30.  Td7+  Te7   31. 
Txe7+ Kxe7  32. Lxg7 Ta5  33. a4 
Tc5  34. Tb4 Ke6  35. Kg2 h5  36. 
Tc4 Txc4  37. bxc4 Kd6  38. f4  1-0

Een  bijzonder  voorbeeld  heb  ik  tot 
slot bewaard. Hier zien we hoe zwart 
de  samenwerking  tussen  zijn  eigen 
stukken kapot  maakt.  Soms zijn  we 
onze eigen ‘worst enemy’.
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Larsen - Soboticanec, Zagreb 1955

24. ...Pg4??
Dit ontdekt f7.

25. Th7+  1-0

Natuurlijk stond zwart verloren – er 
is geen verweer tegen 25. Dh6#. Toch 
– als zwart op de 24e zet geen zet zou 
hebben  gedaan,  dan  zou  hij  nu 
beschikken  over  de  sluitende 
verdediging  25.  ...Kh7x   26.  De7+ 
Tf7.  Zijn  stukken  werken  dan  dus 
verdedigend mooi samen op f7. Door 
de  paardzet  heeft  zwart  deze 
verdediging  opgegeven  –  wat 
betekent dat hij mat loopt als hij op 
h7 slaat. Vandaar 1-0.

Dit artikel illustreert de voordelen van de Blumenfeld-regel: voordat je zet, kijk 
eerst door de ogen van een patzer – let erop of jouw zet de tegenstander niet 
helpt aan een winnende combinatie op niveau stap 2 à 3.

Het artikel kun je ook zien als pleidooi om na een zet van de tegenstander eerst 
te  kijken  of  dat  geen  blunder  is  –  en  pas  als  dat  niet  zo  is  de  zet  en  haar 
dreigingen serieus te gaan nemen. 
Kijken welke velden de tegenstander heeft ‘ontdekt’ is uiterst nuttig bij het 
opsporen van blunders.

William van Zanten
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Schaakagenda

April 2010
do 22 Seniorencompetitie ronde 26
za 24 HSB Snelschaken voor Clubteams
zo 25 [jeugd] PK cat. FGH
do 29 Seniorencompetitie ronde 27
do 29 t/m za 8 mei [jeugd] NK cat. ABC (Haarlem)
vr 30 Open Rapidkampioenschap van de LSB (Voorschoten)

Mei 2010
do 6 Seniorencompetitie ronde 28
za 8 DD Open Rapidkampioenschap (Haagse Rapidcyclus)
do 13 GEEN CLUBAVOND
do 13 t/m za 15 [jeugd] NK cat. D (Rijswijk)
do 20 Seniorencompetitie ronde 29
vr 21 t/m ma 24 BSG Pinkstertoernooi (Bussum)
za 22 [jeugd] Grand Prix 7 (Delft)
zo 23 Delfts Kroeglopertoernooi
do 27 Seniorencompetitie ronde 30
zo 30 Chessrun (Zoetermeer)

Juni 2010
do 3 Seniorencompetitie ronde 31
za 5 SHTV Open Rapidkampioenschap (Haagse Rapidcyclus)
do 10 Seniorencompetitie ronde 32
do 17 Seniorencompetitie ronde 33
za 19 [jeugd] Nationale Pupillendag (cat. FGH)
do 24 Seniorencompetitie ronde 34

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






