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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Ben Spierings voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3629780
Secretaris
Pim van der Meiden secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 3543606
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 3615975
PR & Sponsoring
Ben Spierings pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Hans Segers wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3562239
Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Jeugdleider
Gert-Jan Willighagen jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3972633

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
Hugo van der Laan hugovdla@wxs.nl 3509931

Jeugdbegeleiding

Ton Bodaan, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Gert-Jan Willighagen, Mieke 
Bogaard, Wim Lelieveld, 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

Elektronische hulpmiddelen

Tijdens  het  WK  voetbal  afgelopen  zomer,  wellicht  hebt  u  er  nog  iets  van 
meegekregen want er werd wel enige aandacht aan besteed in de media, laaide 
weer eens de discussie op rond het gebruik van elektronische hulpmiddelen om 
de arbitrage bij te staan in hun lastige taak. Doelpunten werden goedgekeurd als 
ze  ongeldig waren en omgekeerd.  Spelers  kregen kaarten als  ze  geen zware 
overtreding begingen en vice versa, de kranten stonden er bol van en de critici 
hielden er hele polemieken over. De oplossing is al jaren bekend en wordt in 
diverse  sporten  toegepast,  maar  wereldvoetbalbond  FIFA en  meer  bepaald 
voorzitter Sepp Blatter voelen er niets voor. Het zou de spanning en emotie uit 
de  sport  halen.  Onzin  natuurlijk,  want  iedereen  is  gebaat  bij  een  zo  eerlijk 
mogelijk verloop van een wedstrijd, want ook dan zal men ruziënd over straat 
gaan om een ongewenste uitslag. Dat blijft altijd. Dus waarom niet toestaan om 
met  behulp  van  televisiebeelden  tijdens  een  wedstrijd  een  buitenspelsituatie 
laten beoordelen?

In  de  FIDE-regels  komt  een  bepaling  voor  dat  er  tijdens  een  partij  geen 
elektronische  hulpmiddelen  gebruikt  mogen  worden.  Nu  hebben  mensen  de 
onhebbelijkheid om vals  te  spelen als  zich de gelegenheid  voordoet  en daar 
moeten ook regels voor zijn, maar de FIDE-regel gaat net even te ver.
Twee grootmeesters zitten tijdens een toernooi een spannende partij te spelen en 
zijn in vliegende tijdnood. Er valt een vlag en volgens de regels moet er een 
reconstructie plaatsvinden. Men trekt zich in gezelschap van een arbiter terug in 
een (achter)kamertje om met een extra bord de partij tot het moment van het 
vallen van de vlag te reconstrueren, om tenslotte tot de conclusie te komen dat 
de  partij  voortgezet  kan  worden  of  dat  de  speler  waarvan  de  vlag  niet  viel 
gewonnen heeft. Het publiek begrijpt er niets van, want zij weten het antwoord 
allang,  omdat  er  in  de  speelzaal  een  groot  scherm  hangt  dat  de  partij 
gemakkelijk te volgen maakt. Waarom gebruiken ze dat niet? Het scherm zegt 
immers  geen  zetten  voor,  wat  inderdaad  niet  toegestaan  is.  Tsja,  het  is  een 
elektronisch hulpmiddel en dat mag dus niet.

Het  lijkt  er  steeds  meer  op  dat  FIDE  en  FIFA,  die  zoals  bekend  een 
onbetwistbare integriteit tentoon spreiden, om het hardst proberen zich vooral 
niet aan de 21e eeuw aan te passen. De namen beginnen ook bij beide met FI, 
wat officieel staat voor Fédération Internationale, maar evengoed zou kunnen 
betekenen  flagrant idioot of misschien wel  finaal incompetent. De grote vraag 
zal zijn wie er uiteindelijk die enge stap in de toekomst het eerst zal durven 
nemen, de voetbalbond of de schaakbond?

André Wagner
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Interne competitie

De stand na 14 ronden:

Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  1 Tjomme Klop 80,0 8 6 2 0 122,5 0
  2 Jan Willem le Grand 75,0 8 6 1 1 122,0 0
  3 Ton Bodaan 68,2 9 5 3 1 114,0 1
  4 Geurt J. v.d. Meiden 66,7 1 1 0 0 103,5 -1
  5 André Wagner 66,7 1 1 0 0 102,5 1
  6 Toon van Weel 66,7 1 1 0 0 102,5 1
  7 Karl Baak 65,0 8 4 3 1 113,5 0
  8 Owen Poppe (J) 63,6 9 5 2 2 113,5 2
  9 Koos Roeleveld (J) 62,5 10 5 3 2 112,5 2
10 Melchior Vesters 62,5 6 3 2 1 113,0 0
11 Hans Segers 61,5 11 6 2 3 115,0 -1
12 Niek Wisse 61,5 11 5 4 2 114,5 1
13 Mike Hoogland 60,7 12 4 7 1 113,0 2
14 Jaimy Luk (J) 60,0 3 2 0 1 97,0 0
15 Jan van Delden 58,3 4 2 1 1 101,5 0
16 Piet Sikkes 57,1 12 5 4 3 100,5 2
17 Gert Jan Willighagen 55,6 7 4 0 3 104,5 -1
18 Jaap Luyendijk 55,0 8 4 1 3 100,0 0
19 Armin Segger 53,8 11 5 2 4 97,5 -1
20 Hugo van der Laan 53,6 12 5 3 4 106,5 0
21 Nico Gouzij 53,6 12 5 3 4 100,5 0
22 Monique Keuzenkamp 50,0 8 3 0 4 91,5 1
23 Wim Vermeulen 50,0 8 3 0 4 88,5 1
24 Karel Stolte 50,0 6 3 0 3 100,0 0
25 Remko de Waard 50,0 4 2 0 2 100,5 0
26 Mitchell Vuong (J) 50,0 2 1 0 1 96,5 0
27 Marco van Straaten 50,0 1 0 1 0 98,5 -1
28 Rob Dijkstra 46,9 14 6 1 7 89,0 0
29 Pim van der Meiden 45,8 10 4 1 5 93,5 0
30 Ben Spierings 45,5 9 4 0 5 99,0 1
31 René Weerts 45,5 9 4 0 5 91,0 -1
32 Jan Bonsel 43,8 14 3 6 5 89,5 -2
33 Jan Verheijen 42,3 11 4 1 6 99,0 1
34 Leo Nijst 41,7 10 4 0 6 82,5 -1
35 Lex van der Meer 38,9 7 2 1 4 88,5 -1
36 Kees van Gelder 38,9 7 2 1 4 87,5 -1
37 André Langeveld 37,5 6 2 0 4 98,5 0
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38 Hans Dwarshuis 37,5 6 0 4 2 87,5 -2
39 Henk Bouma 33,3 10 2 2 6 85,5 0
40 Joëlle Vuong (J) 33,3 4 0 0 3 76,0 -1
41 Joris van Berckel (J) 33,3 1 0 0 1 93,0 -1
42 Kenneth Lelieveld (J) 33,3 1 0 0 1 91,0 -1
43 Cor Kanters 33,3 1 0 0 1 91,0 1
44 Eric Kwappenberg 32,1 12 3 1 8 85,5 0
45 Bert van Dijk 30,8 11 3 0 8 84,5 0
46 Ricki Luk (J) 25,0 2 0 0 2 84,5 0
47 Thomas Luk (J) 14,3 5 0 0 5 71,0 -1

Het is een meisje!

Kort  voor  de  sluitingsdatum van  dit  nummer  bereikte  ons  het  heuglijk 
bericht  dat  Ben en  Inge Spierings  op 13 december  een dochter  hebben 
gekregen. Haar naam is Linda.

Ongetwijfeld zal haar vader mettertijd gaan proberen om haar het edele 
schaakspel bij te brengen, maar dat ligt nog wel enige jaren in de toekomst.

Namens het bestuur en de leden feliciteren wij de kersverse ouders.
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Externe competitie

Leiden ontzet (verslag: Tjomme Klop)
Op zaterdag 20 november speelde het eerste van SHTV tegen Philidor Leiden 
voor de derde ronde van de KNSB-competitie.. We verloren nipt met 3½-4½.

Philidor Leiden is een team dat geen zwakkere spelers heeft. Bijna alle spelers 
hebben een rating (ver) boven de 2000 en de enkeling die dat niet heeft, had dat 
vroeger wel. Ook is het team een mix van jeugdtalenten en veteranen op leeftijd.
Gelukkig  konden  we  alle  vaste  spelers  opstellen  deze  keer.  Melchior  wilde 
echter op een lager bord spelen, omdat hij wat moddert met zijn vorm (naar 
eigen zeggen). Stijn wilde liever niet op bord 6 tegen jeugdtalent Thijs Roorda 
spelen, omdat hij met diens spel veel moeite heeft. Zo kwam het dus dat Stijn 
het  aan  het  eerste  bord  mocht  proberen  tegen  een  veteraan  en  onze 
clubkampioen op een lager bord tegen een jeugdtalent.
Helaas trapte Stijn al vroeg in een theoretische val en kwam daarmee een stuk 
achter. Zijn partij was snel voorbij. Hans Segers, Ton Bodaan en Mike moesten 
spoedig daarna opgeven. Sander wist nog wel remise te spelen. Hoe zijn stelling 
was heb ik niet meegekregen.
Melchior, Maarten en ik waren nog bezig in de opbeurende wetenschap dat onze 
partij er weinig toe zou doen, omdat de tegenstander al 4,5 punt had. Toch lukte 
het ons om de partijen te winnen. Melchior won een eindspel met een kwaliteit 
meer, Maarten tikte een gewonnen toreneindspel uit en ik zelf profiteerde van 
een extra stuk door een blunder van mijn tegenstander.
Het was echter niet voldoende: voor de tweede keer hebben we een nul. We 
moeten nog minimaal twee wedstrijden winnen om niet te degraderen. Of gaan 
we dit seizoen nog stunten in de beker tegen HSG…

SHTV 1 (1991) Philidor Leiden 1 (2069) 3½-4½
Stijn Gieben (1967) Ad van den Berg (2209) 0-1
Hans Segers (2060) Nico Kuijf (2188) 0-1
Sander Pauw (1985) Thijs Roorda (2052) ½-½
Maarten Stolte (2045) Leonore Braggaar (2026) 1-0
Tjomme Klop (1989) Herman van Halderen (2039) 1-0
Melchior Vesters (2024) Guido Bakker (2046) 1-0
Mike Hoogland (1955) Arres Oudshoorn (2009) 0-1
Ton Bodaan (1906) Piet Bakker (1984) 0-1

SHTV 1 komt weer net te kort (verslag: Tjomme Klop)
Voor de tweede keer heeft SHTV met 4,5-3,5 verloren. Dit keer van het team 
van De Stukkenjagers uit Tilburg. Gezien de sterkte van de tegenstander waren 
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we van te voren al niet te optimistisch. Hier kwam nog bij dat we het ook nog 
zonder  Maarten  en  Melchior  moesten  stellen.  Gelukkig  hadden  we  de 
beschikking over Marco en Koos.

De wedstrijd begon verrassend: Ton Bodaan, aan bord 1 als kanonnenvoer, wist 
remise te bereiken. Marco stond een kleine kwaliteit voor, maar de stelling was 
nog zeer complex. Zelf stond ik al vrij slecht in een variant van het aangenomen 
damegambiet die ik nog nooit had gezien. Hans had een stuk geofferd voor drie 
pionnen en aan de andere borden was nog niet veel duidelijk.
Het leek dus allemaal nog wel mee te vallen…
Marco kreeg te maken met niet te pareren matdreiging en zelf blunderde ik in 
een al lastige stelling een kwaliteit weg. Ik ploeterde nog even door en besloot 
toen de handdoek in de ring te gooien: 2,5-0,5.
Kort hierna gaf ook Sander het op. Hij maakte een soortgelijke fout als ik. Stijn 
kwam ook onder grote druk te staan en moest het kort hierop ook opgeven. We 
zouden weer zonder matchpunten blijven deze middag…
Toch  was  de  rest  van  de  match  plezierig,  want  Mike  had  ondertussen  een 
interessante stelling opgebouwd. Hij had een stuk ingeleverd, maar daar twee 
opgerukte  verbonden  vrijpionnen  voor  terug  gekregen.  Dit  gaf  hem  veel 
tactische kansen. De tegenstander had die ook, maar die was zich er gelukkig 
niet  van  bewust.  Mike  ontsnapte  aan  een  mat  in  twee  en  na  enig  zwoegen 
konden wij weer een punt erbij tellen.
De strijd aan bord 8 was zonder twijfel het spectaculairst. Koos, 14 lentes jong, 
beweerde in de trein als een veteraan op leeftijd dat hij uitsluitend nog voor zijn 
plezier speelt. Dat was te zien: Koos smeet het ene stuk na de andere naar de 
koning van de tegenstander. De tegenstander raakte in tijdnood in deze Tilburgse 
kermis  de  draad  kwijt  en  hiermee  kon  Koos  zijn  eerste  overwinning  in  de 
KNSB-competitie noteren.
Alleen Hans was nu nog bezig. Hij had ondertussen de stelling geopend en een 
vrijpion gecreëerd. Het extra stuk van zijn tegenstander stelde weinig voor en 
het leek vrijwel onmogelijk dat Hans de partij nog zou verliezen. Het duurde 
nog  wel  flink  wat  zetten.  Kort  nadat  er  buiten  een  demonstratie  van 
dierenactivisten was gepasseerd, kon Hans de beslissende klap uitdelen.
Het lijkt het lot van SHTV dit seizoen: net te kort komen. De tweede helft van 
het seizoen krijgen we minder sterke tegenstanders, misschien winnen we dan 
alles met 4,5-3,5.
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De Stukkenjagers 2 (2061) SHTV 1 (1938) 4½-3½
FM César Becx (2192) Ton Bodaan (1906) ½-½
Steff Helsen (2147) Hans Segers (2060) 0-1
Karel Storm (2059) Sander Pauw (1985) 1-0
Jiri Obels (2024) Marco van Straaten (1888) 1-0
Fré Hoogendoorn (2020) Tjomme Klop (1989) 1-0
Peter Huibers (2076) Stijn Gieben (1967) 1-0
Reinier Jaquet (1910) Mike Hoogland (1955) 0-1
Ruud Feelders (2063) Koos Roeleveld (1756) 0-1

Stand in KNSB klasse 3E
Philidor Leiden 1 4 7 18
Caissa 4 4 6 20½
De Stukkenjagers 2 4 6 18
De Waagtoren 1 4 5 16½
Charlois Europoort 3 4 4 15
RSR Ivoren Toren 2 4 3 15½
LSG 4 4 3 12
SHTV 1 4 2 16
ZSC-Saende 2 4 2 15
Leiderdorp 1 4 2 13½

Toch de klok... (verslag: Karl Baak)
Het begon goed. Koos trok de partij binnen 20 zetten naar zich toe en Niek vond 
het verstandig om er een halfje aan toe te voegen. Vervolgens sloeg Olav een 
schijnbaar gevaarlijke aanval af en maakte er 2½-½ van.
Terwijl ik dit gade sloeg gebeurde er achter mijn rug iets vreemds. Dat bleek 
toen ik me omdraaide om te zien of ik al aan zet was. Doch mijn oog vond geen 
klok  en  geen  tegenstander.  Van  boze  opzet  was  geen  sprake,  eerder  van 
clubliefde. Iedere vereniging heeft ze, mensen die zich iedere avond inzetten 
voor  de  club.  Stukken  opzetten  aan  het  begin  en  aan  het  eind  weer  alles 
opruimen zonder de waardering waar ze recht op hebben. Daarom vergeef ik het 
hem maar snel. Achteraf bezien leek er geen schade. Hoewel... met mijn eerste 
zet  na  de  hervatting  zette  ik  een  loper  in,  maar  mijn  tegenstander  sloeg ‘m 
vervolgens niet. Kort erna hebben we het punt gedeeld. Was dit ook gebeurd 
zonder incident?
Bij Evert liep de partij uit op zetherhaling. Met 3½-1½ stond DSC met de rug 
tegen de muur. Althans dat lees ik op hun website. In stilte had ik de hoop in 
borden 1 en 8 al opgegeven. Alles hing af van Jan Willem. Met 3 tot 4 keer meer 
tijd voor onze man werd de klok DSC uiteindelijk toch noodlottig.
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DSC 5 (1817) SHTV 2 (1788) 3½-4½
Martin Versteegh (1854) Ben Spierings (1691) 1-0
Diederik van Heijgen (1848) Jan Willem le Grand (-) 0-1
Corniel Nobel (1842) Olav van Leeuwen (1855) 0-1
Martin Verolme (1920) Evert Baak (1889) ½-½
Olivier Marincic (1746) Karl Baak (1850) ½-½
René Torenstra (1847) Koos Roeleveld (1756) 0-1
Simon Broos (1764) Niek Wisse (1701) ½-½
Nancy Kirana (1718) Ed Olvers (1772) 1-0

Op 6 december trok het tweede team naar Scheveningen voor het treffen met het 
eerste team van RSC-Belgisch Park, dat al jaren gedragen wordt door een vast 
team van solide spelers. Een verslag heeft ons nog niet bereikt, maar voor de 
volledigheid volgt hier de uitslag:

RSC-Belgisch Park 1 (1826) SHTV 2 (1816) 5-3
Gerard Milort (1966) Marco van Straaten (1888) 1-0
Bert de Groot (1805) Jan Willem le Grand (-) 0-1
Ton van der Zijden (1868) Karl Baak (1850) 1-0
Hans van der Zijden (1850) Evert Baak (1889) 0-1
Peter Ingenhoes (1793) Gert-Jan Willighagen (1793) ½-½
Dennis Wareman (1787) Koos Roeleveld (1756) 1-0
Sherief El Sayad (-) Alex van Leuken (1765) 1-0
Floris de Leeuwe (1716) Ed Olvers (1772) ½-½

Stand in HSB klasse 1A
Schaakhuis 1 3 6 19½
Lierse 1 3 4 12½
RSC-Belgisch Park 1 3 4 12½
SHTV 2 3 4 12½
DSC 5 3 2 13½
Rijswijk 3 3 2   9½
Botwinnik 3 3 1   9
WSC 3 3 1   7

SHTV 3 blijft gelijk spelen (verslag: Ben Spierings en Alex van Leuken)
Na  het  knappe  gelijkspel  tegen  Promotie  4  kregen  we  op  18  november  jl. 
Rijswijk  2  op  bezoek,  dat  in  de  eerste  ronde  had  gewonnen  van  Haeghe 
Ooievaar  1.  Onze 9-mansselectie  had te maken met twee uitvallers  (Jan van 
Delden en Danny Lindhout) en een invaller (Armin Segger).
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Bij Jaimy werd de niet gerokeerde koning onder vuur genomen en de nederlaag 
kwam vroeg in de avond. Gelukkig bracht Armin ons snel terug in de strijd door 
een degelijk opgezette aanval.
Piet  boekte  een  vervelende  nederlaag.  Hij  kreeg  een  koningsaanval  te 
verwerken, waarin hij goed moest rekenen om het mat te voorkomen. Met een 
kwaliteit achter leek hij voldoende tegenspel te hebben, maar door een ordinaire 
slaan + hout (jargon uit de stappenmethode) verloor hij een stuk en de partij.
Nico  speelde  tegen  een  op  papier  sterkere  speler  remise,  wat  op  zich 
verdienstelijk  is.  Alleen  zijn  remiseaanbod  kwam  op  een  tactisch  onhandig 
moment. Zijn tegenstander kon het zich permitteren om met het aanbod op zak 
de ontwikkelingen op een aantal borden af te wachten.
Een  schaakpartij  blijft  iets  tussen  twee  spelers,  maar  in  teamverband  moet 
rekening worden gehouden met alle borden. Vandaar dat ik als teamleider de 
spelers  altijd  vraag  eerst  even  te  overleggen  voor  een  remiseaanbod  of 
-acceptatie. Gelukkig pakte het nu goed uit.
René speelde met zwart de Pirc en kreeg een ‘Austrian attack’ aan zijn broek. 
Door listig paardenspel wist René de lopers van de tegenstander terug te dringen 
naar de eerste rij en een pion te winnen. Vervolgens wist hij een kwaliteit te 
winnen door een matdreiging. Uiteindelijk werd de kwaliteit teruggeofferd voor 
een gewonnen eindstelling.  René moest  nog wel even mat achter de paaltjes 
voorkomen, maar de volle buit werd binnengehaald.
Bij een 2½-2½ stand kreeg ik een remiseaanbod. Ik was inmiddels in de fase 
gekomen waarin tijd een rol ging spelen. Doorspelen was mogelijk, maar met 
alle  risico’s  van dien.  Alex kon het  niet  bolwerken aan het  topbord.  Hij  gaf 
volgens eigen zeggen in de opening gewoon een pion weg en daarna was het een 
‘downhill struggle’. Dankzij de passieve stelling kon Alex nog onverwacht lang 
doorspelen, mede door een voorzichtige tegenstander die het overigens netjes uit 
schoof.
Met  mijn  remise  kwamen  we  op  een  3-4  achterstand,  maar  ik  had  alle 
vertrouwen in Jan Verheijen. Jan had een gewonnen stelling en een tegenstander 
in hevige tijdnood. Jan hield zijn zenuwen in bedwang en stelde het gelijkspel 
veilig voor het team.

SHTV 3 (1689) Rijswijk 2 (1753) 4-4
Alex van Leuken (1765) Hendrik Steffers (1929) 0-1
Nico Gouzy (1719) Peter Gaemers (1885) ½-½
René Weerts (1606) Hans Hulshof (1783) 1-0
Jan Verheijen (1632) Frank van den Bos (1748) 1-0
Ben Spierings (1691) Bart van Strien (1735) ½-½
Piet Sikkes (1696) Otto Berger (1734) 0-1
Armin Segger (1854) Kees den Otter (1568) 1-0
Jaimy Luk (1548) Henk van der Tol (1639) 0-1
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Op 16 december jl. stond de thuiswedstrijd tegen Pomar 1 op het programma. 
De gasten hadden net als wij twee keer gelijk gespeeld en de strijd zou dan wel 
eens gelijk op kunnen gaan. Onze 9-mansselectie bleek weer niet voldoende om 
8 man op te kunnen stellen. Dit keer moest ik zelf verstek laten gaan en ook 
Jaimy en Danny waren verhinderd. Als invallers waren Armin Segger en Niek 
Wisse opgetrommeld.
De eindstand werd uiteindelijk ook 4-4, maar dat ging niet zonder slag of stoot. 
Omdat ik zelf verhinderd was, werd mijn rol als playing captain waargenomen 
door Alex van Leuken. Van Alex ontving ik de volgende terugkoppeling (van 
bord 8 naar bord 1):

Op bord 8 leek Niek weinig problemen te hebben met zijn tegenstander. Deze 
kwam al vroeg een pion achter bij slechte stelling, Niek handelde het bekwaam 
af.
Zware strijd op bord 7, waar Jan van Delden in een Versnelde Draak een stuk 
offerde tegen een paar pionnen. De lijnen op de koningsvleugel kwamen open en 
een wit paard vond een steunpunt in de buurt van de zwarte koning. Er volgde 
echter  geen  doorslaggevende  witte  aanval,  en  Jan  leek  wat  tegenspel  te 
ontwikkelen, maar het materiële voordeel bracht wit toch de overwinning.
Op bord 6 kwam in een vroeg stadium een vrijwel gelijke stelling op het bord, 
waarbij de tegenstander van Piet wel een wat actievere stelling had. Toch geen 
remise, want Piet’s tegenstander probeerde de stelling te forceren. Piet’s koning 
kon daardoor echter beslissend de zwarte damevleugel binnendringen.
Armin op bord 5 zette de witte koning midden op het bord fraai mat. Dit was erg 
spectaculair, maar volgens Armin wel na een foutenfestijn van beide kanten.
Jan  Verheijen  zag met  wit  in  een  Engelse  partij  geen kansen  om de  zwarte 
stelling te verzwakken. Remise.
René speelde voor hem onverwacht met zwart. Vroeg in de partij kwam hij een 
kwaliteit  achter  en  bleef  ook  nog  met  een  verschrikkelijke  pionnenstructuur 
zitten. Zolang je een paard hebt is er hoop op schwindels en René deed dan ook 
wat hij  kon.  Tevergeefs.  Zijn tegenstander behield het overzicht,  pareerde de 
dreigingen en haalde het punt binnen.
Nico op bord 2 vreesde dat zijn tegenstander in een Hollandse partij een aanval 
zou gaan opbouwen. Zijn tegenstander had het gelukkig niet gezien en nam het 
remiseaanbod aan.
4-3 voor ons, met op bord 1 een prettige stand voor Alex, die het met zwart in 
een Spaanse partij zijn tegenstander onder druk had. Wit had een pion geofferd 
om tegenspel te krijgen, wat slechts deels lukte. Alex overzag bij zijn 38e zet 
echter, dat wit simpelweg in de zwarte koningsstelling kon inslaan, waarna er 
geen verdediging meer mogelijk was. Eindstand: 4-4.
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SHTV 3 (1706) Pomar 1 (1755) 4-4
Alex van Leuken (1765) Wouter van Markenstein (1751) 0-1
Nico Gouzy (1719) Perry van der Meer (1731) ½-½
René Weerts (1606) Leo Blaas (1853) 0-1
Jan Verheijen (1632) Chris Gerritsen (1806) ½-½
Armin Segger (1854) Felix Ferschtman (1737) 1-0
Piet Sikkes (1696) Nol Kooij (1722) 1-0
Jan van Delden (1674) Kees Vink (1737) 0-1
Niek Wisse (1701) Han Terpstra (1702) 1-0

In klasse 1B lijken de teams qua sterkte dicht bij elkaar te liggen. Het riskante 
aan  zo’n  poule  is  dat  je  dan  zowel  in  de  top  kan  eindigen  als  onder  de 
degradatiestreep. Alert blijven dus de volgende wedstrijden! Ronde 4 is in het 
nieuwe jaar op donderdag 13 januari uit bij DD 4.

Stand in HSB klasse 1B
Rijswijk 2 3 5 14
DD 4 3 4 14½
RHC- Arena 1 3 4 13½
Pomar 1 3 3 12
SHTV 3 3 3 12
Schaakhuis 2 3 3 10
Promotie 4 3 2 11½
Haeghe Ooievaar 1 3 0   8½

Vierde team
Het vierde team heeft helaas geen officiële teamleider en derhalve moeten wij 
volstaan met slechts de uitslagen, die ook weer niet compleet zijn, zoals u ziet. 
De reden is dat de ledenlijst die gebruikt wordt op de HSB-site op dit moment 
nog niet actueel is. Echter, er wordt aan gewerkt en de verwachting is dat binnen 
afzienbare tijd alle uitslagen weer volledig zullen zijn.

SHTV 4 (1368) Promotie 7 (1336) 2½-5½
? (-) Franklin van der Vlies (1436) 0-1
Frans Coers (1614) Maurice Hettfleisch (1349) 0-1
André Langeveld (1498) Wouter van Rijkom (1354) 0-1
Henk Bouma (1272) Reinout van Rijkom (1179) 0-1
Lex van der Meer (1347) Max Kanbier (1360) 0-1
? (-) ? (-) ½-½
Monique Keuzenkamp (1228) Guy Kanbier (-) 1-0
Bert van Dijk (1250) ? (-) 1-0
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Paris 1 (1284) SHTV 4 (1372) 1-7
M.J.A. Westerouen v. M. (1065) Frans Coers (1614) 0-1
? (-) André Langeveld (1498) 0-1
M.E. Attema (1374) Pim van der Meiden (1395) 0-1
N. Tavakolly (1295) Lex van der Meer (1347) 0-1
J.M. van Wessem (1408) Henk Bouma (1272) 0-1
C.P.R. van Bree (1313) ? (-) 0-1
L. Frima (1074) Monique Keuzenkamp (1228) 0-1
J. Becker (1459) Bert van Dijk (1250) 1-0

Stand in HSB klasse 3A
DD 7 3 5 15½
WSC 6 3 5 15
SHTV 4 3 4 15
Promotie 7 3 4 12½
Promotie 6 2 2   8½
Botwinnik 5 3 2   9½
Paris 1 2 0   3
Pomar 3 3 0   9

Debuut vijfde team (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Op donderdag 28 oktober speelde dan ook het vijfde team haar eerste wedstrijd. 
Tegenstander  was  het  vijfde  team  van  Haeghe  Ooievaar  5.  (tot  zover  de 
standaardregeltjes).  Het vijfde team is een jeugdteam en ook de tegenstander 
kwam met vijf jeugdspelers en een seniorenlid naar de Bosbeskapel.

Een paar dagen voor de wedstrijd hadden de spelers de volgende mail van de 
teamleider mogen ontvangen:
“Aanstaande donderdag moeten we extern spelen tegen Haeghe Ooievaar 5, ook 
een jeugdteam. We beginnen 19.30 in de Bosbeskapel. Jullie hebben daarvoor 
les dus ik neem aan dat jullie er dan al zijn. Mijn vader zit in Suriname dus de 
opstelling is iets wat gewijzigd, de even borden hebben wit: (bla bla bla)
Mocht je remise aangeboden krijgen of willen aanbieden dan wil ik jullie vragen 
dit eerst even aan mij te vragen of dit mag/kan gezien de stand.
Het speeltempo is 1:30 uur pppp gebruik deze tijd!!!! Ook zeker in het begin, 
dan kun je lekker rustig beginnen en speel je niet de hele partij met een stuk of 
meer  minder!  Op  dit  niveau  ga  je  niet  meer  winnen  door  snel  te  spelen, 
makkelijke  trucjes  of  met  geluk.  Je  moet  nadenken en  laten  zien  dat  je  een 
serieuze partij kan spelen.Ik verwacht van jullie dat jullie dit kunnen, dus laat 
dat ook zien.
Succes en tot donderdag!”
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Zwaar gemotiveerd begonnen we dus aan de eerste ronde. Onze tegenstander 
was echter een stuk minder ervaren dan wij en dus werden de punten her en der 
met wat moeite binnengehaald.
Timothy won zeer snel. Hij offerde een stuk en kon daardoor mat zetten. 1-0. 
Kenneth won ook redelijk rap en daardoor stond het binnen een half uur 2-0. 
Owen stond wat lastig en het bleef lang onduidelijk tot zijn tegenstander een 
dame weggaf en toen was het 3-0. (Sorry, dit ging allemaal zo rap dat ik nog 
amper tijd had om het te verwerken). David speelde een keurige partij, maakte 
amper tot geen fouten en won heel constant en rustig van zijn tegenstander. 4-0! 
Twee matchpunten in de pocket. De twee bejaarde leden van ons team, onder-
getekende en Eric Kwappenberg (die inviel voor mijn vader) waren nog druk 
bezig.  Hoewel  mijn  tegenstander  zeker  mogelijkheden  kreeg  op  een  slecht 
verdedigde koningsvleugel kon ik door erg veel actieve stukken uiteindelijk een 
punt  scoren.  5-0.  Eric  was  nog  bezig.  Hoewel  het  zeker  niet  vanzelf  ging, 
scoorde hij door rustig spel en het uitbuiten van een stuk voorsprong een vol 
punt.  Dit  ging met keurige zetten. 6-0! Hoewel een enkele verdwaalde PSV-
supporter al begon te scanderen: “tien, tien, tien” was de wedstrijd daarmee ten 
einde. Volgende wedstrijd: DD 8 uit. Ongetwijfeld een ervaren tegenstander.

SHTV 5 (1300) Haeghe Ooievaar 5 (760) 6-0
Geurt Jan v.d. Meiden (1664) Koen Willemsen (976) 1-0
Eric Kwappenberg (1391) Iris Hartzheim (596) 1-0
Owen Poppe (-) Jason de Liefde (708) 1-0
Kenneth Lelieveld (1128) Arthur de Vries (-) 1-0
David Dijkerman (-) Wesley Hartman (-) 1-0
Timothy Lelieveld (1015) Y.B. Heemskerk (-) 1-0

Jeugdig optimisme te sterk voor ervaring (verslag: Geurt Jan v.d. Meiden)
De vijfentwintigste is natuurlijk altijd al de mooiste dag van de maand, maar 
deze keer was die vijfentwintigste in november extra mooi. De laatste dag dat de 
herfst nog onschuldig was (de volgende dag zou de kou doorbreken en konden 
we de wisselverwarming alweer aan het werk zetten voorzover die het deed).
Ook het jeugdteam van SHTV moest aan de bak en wel tegen het sterke en 
ervaren  DD8.  Na  een  6-0  opwarmertje  tegen  Haeghe  Ooievaar  werden  de 
gameboy’s weggestopt, de messen geslepen en het duel kon beginnen.

De oude garde van het team, ikzelf en mijn vader begonnen zeer rustig, maar op 
de andere borden was er na een half uur al menig stuk geslagen, pion gewonnen 
of stond de uitslag al vast, maar ja, het blijft een jeugdteam, dus alles kon nog 
veranderen...
Uitgerekend de oudste  speler  van het  team (Pim),  ongeveer even oud als  de 
leeftijd van de andere spelers bij elkaar, op bord 2 tekende voor de eerste uitslag. 
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Na een opening die actief spel voor beide spelers beloofde, werden er op een 
gegeven  moment  een  aantal  zetten  gespeeld  waardoor  het  complete  spel 
doodbloedde  en  na  overleg  met  beide  teamleiders  (dus  niet)  werd  remise 
overeengekomen. (Sommige verslagen noteren nu de tussenstand, maar u kunt 
ook zelf tellen).
Timothy, vorige keer al goed voor de snelle 1-0 voorsprong, stond ook nu al zeer 
snel zeer goed. Omdat zijn tegenstandster nog wat moeite had met accepteren 
van mat duurde het wat langer, maar dat maakte Timothy niets uit; die bleef 
keurig en rustig achter zijn bord zitten wachten op de hand van de tegenstander. 
Hiermee staat Timothy nu extern op 2 uit 2! Pak de recordboekjes er maar vast 
bij!
Kenneth stond al snel een stuk achter, hij had echter wel tegenspel en door goed 
spel veroverde hij weer materiaal terug. Toen hij uiteindelijk zijn beide torens en 
dame op de koningsstelling van de tegenstander kon zetten, was het gauw uit. 
Deze uitslag was voor mij een meevaller, omdat Kenneth lang een stuk achter 
stond, was ik in mijn hoofd al aan het rekenen wat ik moest doen.
David, op bord 5, stond de hele partij minder. Door goed te spelen maakte hij het 
zijn tegenstander nog wel moeilijk, maar de eerste nederlaag op een bord van 
ons team was helaas een feit.
Nu waren Owen en ik nog bezig. Ikzelf zat het vooral mijzelf moeilijk te maken. 
Ik  stond  na  de  opening  niet  slecht  en  ging  op  zoek  naar  een  aanval  op  de 
koningsvleugel van mijn tegenstander. Dit bleek een verschrikkelijk slecht plan, 
mijn tegenstander kon zeer gemakkelijk zijn aanval sneller op mijn damevleugel 
opzetten. Maar door een onzorgvuldigheid gaf hij hierbij wel een centrumpion 
weg. Hierdoor kreeg ik tegenkansen en uiteindelijk na het afslaan van de aanval 
maakte  ik  het  weer  mijzelf  lastig  door  te  veel  ruimte  weg  te  geven.  Mijn 
tegenstander  offerde  echter  een  stuk  teveel  weg  en  nu  was  dat  stuk  niet 
belangrijk, maar wel het feit dat ik daardoor een matdreiging in de stelling kreeg 
waardoor mijn tegenstander geen stille zetten meer kon doen. Dit brak hem op 
en de teamoverwinning was een feit.
Owen speelde zeer goed. Hij won snel een pion door goed actief te spelen op de 
open c-lijn en bleef de hele tijd geconcentreerd spelen. Dit leverde hem nog een 
pion  op  en  na  wat  afrondende  werkzaamheden  kon  ook  hij  zijn  tweede 
overwinning dit seizoen bijschrijven. 4½-1½, op naar het Westland!

DD 8 (1546) SHTV 5 (1320) 1½-4½
C.K. Bronts (1649) Geurt Jan van der Meiden (1664) 0-1
P.B.J. Riemersma (1582) Pim van der Meiden (1395) ½-½
D. Hennink (1547) Owen Poppe (1400) 0-1
R. van Eibergen (1404) Kenneth Lelieveld (1128) 0-1
(Onbekende Speler) David Dijkerman (-) 1-0
Mireille Rubert (-) Timothy Lelieveld (1015) 0-1
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SHTV 5 wint ook derde wedstrijd (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Op 6 december vertok het vijfde team naar ‘s-Gravenzande. Dat is zeg maar Den 
Haag uit, dan 2 rotondes naar rechts, drie rotondes rechtdoor, 1 naar links en dan 
nog twee rechtdoor.  Ik  kan hier  weer  een  heel  verhaal  houden over  externe 
wedstrijden  op  verre  afstand  zoals  die  ik  heb  gespeeld  in  Barneveld  en 
Bunschoten  en  zo,  maar  die  verhalen  zal  ik  u  besparen.  Als  u  overigens 
geïnteresseerd bent, Justus van Klaveren (jeugdspeler) kan u er wel een en ander 
over vertellen. Tot zover het geblaat zoals mijn vader dit zou omschrijven. (ik 
had  trouwens  ook  een  heel  epistel  kunnen  houden  over  6  december  en 
Sinterklaas en zo of over de voetbalwedstrijd ADO-AZ die ik de dag daarvoor 
had bijgewoond.)
David had zich aan het begin van het seizoen al afgemeld voor deze wedstrijd en 
Thomas Luk kon hierdoor zijn externe debuut maken voor SHTV (op dezelfde 
locatie waar ik dat ooit,  zo’n jaartje of vijftien geleden, ook deed). Hierdoor 
speelde Timothy op bord 5.
Owen op bord drie stond al vrij snel zeer goed. Net zoals mijn vader en ook 
ikzelf stond hij ontwikkeld en actief. Onze toekomst, op bord 4-6, had het nog 
wat moeilijker, maar hadden nog alle kans.
Ikzelf  had  mijn  stukken  zeer  actief  kunnen  opstellen  en  mijn  tegenstander 
speelde ongelooflijk snel. Hij had nog wel wat kunnen leren van de rust van 
Thomas en Timothy bijvoorbeeld. Maar goed, uiteindelijk maakte hij dus twee 
fouten en dit kostte hem twee kwaliteiten.
Owen was ook lekker begonnen en rondde dit ook gewoon goed af. Owen moet 
dit seizoen laten zien dat hij ook kan winnen als hij gewoon moet winnen en tot 
nu lukt hem dat prima en zonder moeite. Dat is 3 uit 3 voor Owen!
Timothy had het zwaar.  Af en toe wisselden de kansen wel licht,  maar door 
actief te spelen en de tegenstandster naar voren te lokken met haar koning wist 
hij er een aantal dubbelaanvalletjes in te krijgen die achtereenvolgens een dame 
en een toren opleverden; toen was het uit. Ook dat is 3 uit 3!
Nog drie borden bezig! Vindt u het ook zo spannend?
Kenneth won degelijk. Heel netjes en zonder een zichtbaar foutje schoof hij de 
partij naar winst. Had ik al iets gezegd over 3 uit 3?
Mijn  vader  stond  eigenlijk  na  10  zetten  al  gewonnen.  Nadat  hij  wat  kleine 
complicaties  had  weggewerkt,  kon  ook  dit  puntje  worden  bijgeschreven. 
Keurige overwinning hoor, pa!
Thomas  speelde  tegen  de  op  papier  sterkste  tegenstander  van  het  team. 
Bijzonder  dat  die  op bord 6 speelt,  maar rating zegt  ook niet  alles.  Thomas 
speelde heel goed. Hield zeer goed stand, maar gaf ergens een kwaliteit weg en 
dat was net iets te veel. Zijn tegenstander speelde erg goed en dus incasseerde 
hij  een nul (en ook dat komt overeen met mijn externe debuut).  Hij was als 
laatste klaar en dat vertelde genoeg over zijn vechtlust, denk ik.



19

WSC 7 (1346) SHTV 5 (1320) 1-5
A. van der Kruk (1423) Geurt Jan van der Meiden (1664) 0-1
J. Hofland (1352) Pim van der Meiden (1395) 0-1
G. v/d Hout (1332) Owen Poppe (1400) 0-1
L. Grootscholten (1314) Kenneth Lelieveld (1128) 0-1
C.H. v/d Gaag-Pronk (1192) Timothy Lelieveld (1015) 0-1
A.W. den Duijf (1460) Thomas Luk (-) 1-0

Stand in HSB klasse 4A
SHTV 5 3 6 15½
Corbulo 1 2 4   7½
Botwinnik 6 2 2   8
DD 8 2 2   6
DSC 9 2 1   4½
WSC 7 3 1   6
Haeghe Ooievaar 5 2 0     ½

KNSB-bekerwedstrijd in Moerkapelle (verslag: Tjomme Klop)
Het is SHTV gelukt om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de KNSB-
beker door Moerkapelle te verslaan.
Het was een echte uitwedstrijd zoals ik mij die nog herinner toen ik in mijn 
jeugd in de NOSBO speelde. Met de auto een donkere provinciale weg af om 
dan in een verlaten dorp in een door TL-buizen verlichte  zaal  te spelen.  De 
koffie mag je zelf inschenken, als je maar een muntje deponeert in het bakje. Het 
eerste kopje is natuurlijk van de vereniging.
In deze ambiance ging de wedstrijd van start. Een bekerteam bestaat uit vier 
personen en dit jaar had ik al vroeg vier personen met mijzelf erbij. Als vijfde 
persoon meldde Melchior zich aan. Melchior is de laatste tijd in bloedvorm, dus 
die moest ik als ambitieuze teamcaptain wel opstellen. Zelf besloot ik dus op de 
bank te zitten. Ik heb geen spijt hiervan, al was het alleen maar omdat ik genoten 
heb van een bloedstollende wedstrijd.

De openingen waren heel verschillend. Melchior kwam vrij snel in een eindspel 
terecht  waarin  allerlei  subtiliteiten  speelden.  Hans  kwam  met  wit  in  de 
problemen: hij dreigde een pion te verliezen en om dit te voorkomen moest hij 
zijn  tegenstander actief  spel  geven.  Stijn offerde een kwaliteit  in  een Franse 
partij en kreeg daarvoor een prachtig centrum. Hij leek allerlei mogelijkheden te 
hebben om zijn stelling te verbeteren, wat voor zijn tegenstander met wit veel 
moeilijker leek. Mike kreeg met wit het Von Hennig-Scharagambiet tegen. Een 
dubieuze  koffiehuisvariant  die  ik  niet  graag  onvoorbereid  tegen  zou  willen 
hebben. De stelling was tricky, maar Mike leek met gezonde actieve zetten zijn 
pluspion  te  consolideren.  In  deze  fase  was  ik  redelijk  optimistisch  ik  ging 
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minimaal uit van 1,5 -2,5.
Het laatste anderhalf uur veranderde mijn oordeel. Hans verdedigde zich actief 
en leek vast besloten de huid duur te verkopen. Het zag ernaar uit dat hij succes 
zou hebben, want hij veroverde de kleine kwaliteit na een tactische fout van zijn 
tegenstander. Mike’s stelling werd allengs beter. Gevaarlijke stukken van zijn 
tegenstander  werden geruild  en  bovendien bezorgde Mike hem ook nog een 
zwakte. Stijn, die speciaal uit Drenthe was gekomen voor deze partij, bleef zijn 
stelling  maar  verbeteren.  Alle  stukken  stonden  gereed  om  beslissende 
mokerslagen uit te delen. Melchior verkreeg nu toch echt een substantieel plusje. 
Zijn  loper  was  iets  actiever  en  het  paard  van  zijn  tegenstander  hing  in  het 
centrum. Mijn optimisme zwol tot ongekende grootte.
Zoals  altijd in een bekerwedstrijd  gebeuren er  gekke dingen.  Hans lukte  het 
maar niet om zijn loper en paarden te coördineren tegen zwarts toren en loper. 
Ook was hij zichtbaar aan het eind van zijn krachten. Hij verloor in het gespartel 
met zijn lichte stukken ook nog drie pionnen. Even later moest  hij  opgeven. 
Gelukkig had Mike net gewonnen, dus was het nu 1-1.
Melchior leek nu serieus een belangrijke pion te gaan winnen, wel moest hij nog 
al het tegenspel van wit eruit halen. Dit deed hij door een nauwkeurig tussen-
schaak, dat hij a tempo bestraffend uitvoerende, zoals een ouderwetse docent 
razendsnel een corrigerende tik geeft. Enkele zetten later gaf Melchiors tegen-
stander op.
Alleen Stijn was nog bezig. Een remise zou voldoende zijn. Stijn deelde zijn 
mokerslagen uit, maar toen iedereen de beslissende klap verwachtte, leek opeens 
wit te gaan promoveren. Stijn probeerde nog van alles, maar het was allemaal 
niet genoeg. Een prachtige partij  van Stijn met een ongewenst resultaat.  Wel 
draag ik bij deze Stijn voor voor de publieksprijs.

Nu was het 2-2 en moest er gevluggerd worden. Stijn pepte zich even op in het 
toilet  en  won hard  en  snel.  Mike  deed hetzelfde  en  Melchior  kwam in  een 
stelling terecht die hij niet kon verliezen. Alleen Hans blunderde, waardoor wij 
met 2,5-1,5 de vluggertjes wonnen.
Een enerverende avond. Op naar de volgende ronde.

Moerkapelle (2002) SHTV (1992) 2-2
Gerard van Ommeren (2049) Melchior Vesters (2004) 0-1
Jesse van Elteren (1980) Hans Segers (2062) 1-0
Wouter Vroegindeweij (2013) Stijn Gieben (1955) 1-0
Arian de Bruine (1964) Mike Hoogland (1946) 0-1
(Na vluggeren wint SHTV met 2,5-1,5)

Amateurs tegen meesters (verslag: Tjomme Klop)
In het vorige verslag vertelde ik hoe wij heroïsch in een donkere polder in Zuid-
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Holland ons een ronde verder knokten in de beker. In dit verslag vertel ik hoe 
wij niet minder heroïsch strandden in de beker.

Het  eerste  van  HSG  is  een  team  dat  bijna  uitsluitend  uit  grootmeesters  en 
meesters bestaat. Aan bord 7 speelt daar normaal de ons niet onbekende IM Jop 
Delemarre. Van Jop had ik al gehoord dat hij niet kon, maar dat betekende dat in 
plaats  daarvan  waarschijnlijk  een  andere  (groot)meester  zou  komen.  In  de 
KNSB-beker mag je elke speler opstellen die je maar wilt, dus wij waren erg 
benieuwd naar hun opstelling. Ik vermoed dat zij iets minder benieuwd waren 
naar onze opstelling.
De  opstelling  van  HSG  was  gezien  hun  gemiddelde  sterkte  niet  heel 
indrukwekkend, maar nog steeds ruim voldoende om een stelletje amateurs in de 
pan te hakken. Je kunt het vergelijken met een leger dat besluit om verouderde 
F-16’s in te zetten in plaats van Joint Strike Fighters tegen een groep pygmeeën 
met speren.

Aan bord 1 zat GM Friso Nijboer, aan bord 2 aanstormend talent IM Robin van 
Kampen.  Tot  zover  de  spelers  met  een  titel.  Aan bord 3  zat  slechts  hun 8e 
bordspeler Henk Vedder (rating 2363) en aan bord 4 Kees Nagtegaal met een 
rating van 2228. Dat viel al weer mee. Geen Van Wely, Stellwagen, Smeets of 
Giri, toch?
Tegen dit gezelschap mochten Melchior, Hans, Mike en ik zelf het opnemen. We 
waren van te voren niet fatalistisch, dat is namelijk een doodzonde in de sport. 
Wij zagen onszelf niet als pygmeeën, maar we waren het er wel over eens dat we 
het zwaar zouden krijgen...
Melchior  speelde  tegen Friso  Nijboer.  Hij  speelde  vol  overtuiging en  bracht 
zowaar  een  interessant  pionoffer.  Friso  gebruikte  zijn  bedenktijd  en  wist  in 
Melchiors spel tactische fouten bloot te leggen. Melchior verloor uiteindelijk, 
maar Friso Nijboer analyseerde samen met hem nog enige tijd de partij. Hij gaf 
toe dat Melchiors pionoffer interessant was.
Hans stond in een Siciliaanse stelling voortdurend onder druk en had enkele 
zwaktes. Robin van Kampen verzilverde dit koeltjes.
Zelf kwam ik in een variant van het Schots terecht die ik niet goed kende en had 
veel tijd nodig om uiteindelijk toch in een mindere stelling terecht te komen. In 
tijdnood wikkelde ik af naar een verloren toreneindspel terwijl ik ook af had 
kunnen  wikkelen  naar  een  toreneindspel  dat  nog  enige  remisekansen  bood. 
Helaas.
De held van de avond was zonder meer Mike: hij kreeg gevaarlijke kansen, maar 
het was net niet genoeg. Mike nam eeuwig schaak en redde hiermee de eer van 
SHTV.

De uitslag was dus 0,5-3,5. Geen sensatie, simpelweg een heldere overwinning 
van een sterk team op een zwakker team. Heroïsch.
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SHTV (2007) HSG (2403) ½-3½
Melchior Vesters (2024) Friso Nijboer (2568) 0-1
Hans Segers (2060) Robin van Kampen (2452) 0-1
Tjomme Klop (1989) Henk Vedder (2363) 0-1
Mike Hoogland (1955) Kees Nagtegaal (2228) ½-½

Hieronder volgt nog de partij van Melchior. Het commentaar is van hemzelf.

Friso Nijboer (2568) - Melchior Vesters (2024)
1. e4 g6  2. d4 Lg7  3. Pc3 c6  4. Pf3 d5  5. h3 dxe4  6. Pxe4 Pd7  7. Lc4 Pgf6 
8. Pxf6+ Pxf6  9. 0-0 0-0  10. Te1 b6
Tempoverlies als ik straks ...b5 doe. Nijboer vindt ...b5 te verzwakkend, ik vind 
het de manier om actief tegenspel te maken.
11. De2 e6  12. Lf4 b5  13. Lb3 a5  14. a4 La6  15. Dd2 bxa4  16. Txa4 Lb5 
17. Ta3 c5!

T_ d tM_
_ _ _JlJ
 _ _JsJ_
jLj _ _ 
 _ i b _
_B_ _N_I
 iIq iI_
r _ r k 

Stelling na 17. …c5

18. dxc5 Dxd2  19. Pxd2 Pd7  20. Ld6 Tfd8?!  21. Lc4 Lc6  22. Tfb1 Pxc5? 
23. Lxc5 Txd2  24. Ld3 Tb8  25. Le3 Txb2  26. Tc1!
Gemist.
...Txd3  27. cxd3 Lb7
Ik heb hier nog een soort vesting.
28. Txa5 h5  29. d4 Lf6  30. Tc7 Tb1+  31. Kh2 Ld5  32. Td7 Td1?  33. Taa7 
Txd4  34. Lxd4 Lxd4  35. Txf7 Lxa7  36. Txa7 h4  37. Ta4
1-0

Knock-out (verslag: Karl Baak)
Ook ons tweede bezoek aan DSC dit jaar was er een met verrassingen. Door een 
administratieve fout liep onze vierde man een enorme tijdsachterstand op, wat 
niet hielp het krachtsverschil te compenseren of het witte voordeel uit te buiten. 
De andere drie borden brachten het  tot kansen op voordeel.  Koos kwam het 
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verst. Hij bracht zijn tegenstander op 32 seconden van de afgrond toen met een 
enorme klap  de  klok werd  gedegradeerd  tot  een  nutteloos  voorwerp.  Teveel 
mensen wilde zich hiermee bemoeien, maar wedstrijdleider Arno kwam eruit. 
De strijd werd hervat, waarna de voorzitter van DSC er 10 zetten in evenveel 
secondes uit perste met een handval voorstellen tot remise. Koos nam de laatste 
aan en redde daarmee nog een beetje onze eer.

DSC SHTV 3½-½
Jaap Flohil Evert Baak 1-0
Hora Vlam Karl Baak 1-0
Willem-Jan v/d Broek Koos Roeleveld ½-½
Rob Smits Jan Verheijen 1-0
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Haags Weekendtoernooi

Het  was  even  schrikken  in  2009  toen  het  aantal  inschrijvingen  voor  ons 
weekendtoernooi sterk achterbleef bij de jaren er voor. Moesten we doorgaan of 
stoppen? DD zag  het  niet  zitten  en  trok  zich  terug  uit  de  organisatie,  maar 
Haeghe Ooievaar was uit ander hout gesneden en durfde het nog wel aan en zo 
gingen  we  met  twee  clubs  van  start  om een  doorstart  te  maken.  Dat  lukte 
wonderwel, want de aanmeldingen stroomden veel sneller binnen dan vorig jaar 
en half november konden we 115 deelnemers verwelkomen voor twee etmalen 
van harde strijd op de 64 velden.
Vooral onze club was ruim vertegenwoordigd en er werd alles aan gedaan om de 
prijzen binnen te halen. Maar er bleken een paar flinke kanonnen van buiten te 
zijn die vrijwel ongenaakbaar leken.
In de A-groep was oud-Botwinnikspeler Arthur Pijpers goed op dreef en moest 
slechts  een  halfje  prijsgeven op weg naar  de  toernooizege,  op  korte  afstand 
gevolgd door Guido Bakker (LSG) en Jasper Broekmeulen (HMC), de enige 
meester in het gezelschap. Helaas overkwam Haags kampioen Melchior Vesters 
de absolute nachtmerrie van een toernooischaker... hij versliep zich op zondag 
en miste de laatste twee ronden, in welke hij zijn toernooiprestatie nog wat glans 
had kunnen geven. Pijnlijk, maar het gebeurt soms. Voor Stijn Gieben en Hans 
Segers liep het allemaal dan toch wat beter, want beiden eindigden bij de eerste 
tien.
In de B-groep ging het zelfs nog beter, vooral met onze jeugdspelers die steeds 
beter worden en met hun ervaring in het spelen in een seniorencompetitie goed 
beslagen ten ijs kwamen. Ze moesten alleen nog Dennis Flohr (SG Amersfoort) 
en  Vincent  Oudewaal  (DD,  ex-Haagse  Toren)  voor  laten  gaan.  Dennis  had 
trouwens na 5 ronden met een 100%-score de beste papieren voor de eindzege, 
maar faalde in de laatste  ronde jammerlijk  en verloor alsnog op weerstands-
punten. Pijnlijk, maar het gebeurt soms.
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Onderstaand een uittreksel van de eindstanden met de top 3 en alle (overige) 
SHTV’ers.

Groep A ptn wp SB
  1 Arthur, Pijpers 5.5 24.0 22.25
  2 Guido Bakker 5.0 23.0 18.50
  3 FM Jasper Broekmeulen 5.0 22.5 17.00

  9 Hans Segers 4.0 20.5 13.00
10 StijnGieben 4.0 20.5 11.00
20 Sander Pauw 3.5 19.0 8.25
23 Evert Baak 3.5 18.0 8.50
34 Remko de Waard 3.0 17.5 7.50
35 Marco van Straaten 3.0 17.5 7.00
38 Ton Bodaan 3.0 16.5 5.75
41 Karl Baak 2.5 18.0 6.25
43 Alex van Leuken 2.5 13.0 3.50
54 Melchior Vesters 1.5 15.0 4.75

Groep B ptn wp SB
1 Vincent Oudewaal 5.0 23.0 17.75
2 Dennis Flohr 5.0 20.5 16.00
3 Koos Roeleveld 4.5 22.0 16.00

4 Jaimy Luk 4.5 21.0 14.50
9 Ben Spierings 4.0 20.5 12.25
12 Jan Verheijen 4.0 16.5 9.00
16 René Weerts 3.5 20.0 10.00
17 Niek Wisse 3.5 19.5 10.75
20 Hugo vd. Laan 3.5 19.0 9.50
36 Karel Stolte 2.5 16.5 4.50
39 Pim vd. Meiden 2.5 15.5 5.75
50 Henk Bouma 1.5 14.5 3.75
52 Eric Kwappenberg 1.5 11.5 1.00

André Wagner
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Pomartoernooi

Voor de 45e maal werd het gezellige toernooi, georganiseerd door de Rijswijkse 
schaakvereniging Pomar, gehouden. Ook deze keer was de locatie Sporthal ‘De 
Schilp’ aan de Schaapweg. In de belendende sportzaal kun je als schaker ook 
nog genieten van trainende jongelui, of het nu korfbal, zaalvoetbal of hockey is. 
Je zou bijna mee gaan doen, maar de houten legers zijn te verleidend om toe te 
geven aan meer fysieke sport. Op dat moment althans.
Buiten arriveerden de spelers in een vliegende sneeuwbui en de vertraging bij 
aanvang was voor het belangrijkste deel hier aan te wijden, maar daarna gingen 
de klokken aan en liepen we de achterstand snel in.
Er  werd  dit  keer  in  groepen  van  vier  teams  gespeeld,  omdat  dat  voor  de 
organisatie beter uitkwam. Met twintig teams in totaal was het toernooi gelukkig 
weer beter bezet dan vorig jaar en alweer dichter bij het maximum van 24 (meer 
passen er nu eenmaal niet in de zaal).  Dat er nu geen vijf,  maar zes ronden 
gespeeld moesten worden vond uiteraard niemand een probleem.

Onze beide teams deden het redelijk tot goed en alleen Marco’s Idee, een team 
van schaakvrienden uit Delft dat vernoemd is naar Marco Anink die ooit het idee 
opperde maar nooit meespeelde, wist boven hen te eindigen. Voor de derde keer 
in successie wonnen zij de hoogste groep. Ze moesten echter wel een match 
prijsgeven,  maar desondanks was de zege afgetekend. Ons eerste  team bleef 
boven de middenstreep met 7 matchpunten.
Ons tweede team had het moeilijker, met uitzondering van Pim van der Meiden, 
die zich profileerde als ‘goalgetter’. De tweede match tegen HSV bleek tenslotte 
het breekpunt. Een bordpunt meer en onze club had een nog een tweede plaats 
behaald. Het mocht niet zo zijn.

Groep A mp bp
1 Marco's idee 10 18½
2 SHTV 1   7 14
3 Haeghe Ooievaar 1   5 11½
4 HSB-bestuur   2   4

Groep C mp bp
1 Rijswijk 1   9 15
2 HSV 1   7 13
3 SHTV 2   5 11½
4 Haeghe Ooievaar 2   3   8½

Individuele scores:
Hans Segers 2
Ton Bodaan 4½
Armin Segger 3½
Jan Willem le Grand 4

Niek Wisse 1½
André Wagner 2½
René Weerts 3½
Pim van der Meiden 4

André Wagner
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Een oase aan de haven

Voor vrijdag 19 november had Pim van 
der  Meiden  voor  de  schaakclub  een 
vegetarisch  etentje  georganiseerd.  Het 
werd wederom eetcafé Water en Brood 
aan  de  Hellingweg  in  Scheveningen, 
aan de Voorhaven, de vroegere haven 
van  de  Norfolkline.  De  keuken  is 
vegetarisch, veganistisch en biologisch. 
De  ambiance  is  eenvoudig,  doch  het 
eten voortreffelijk. Het is vorig jaar zo 
goed bevallen, dat Pim besloot het dit 
jaar nogmaals daar te houden. Het eetcafé maakt deel uit van het kraakpand ‘De 
Vloek’.  Het  eetcafé  was  eerder  gevestigd  in  het  roemruchte  en  inmiddels 
gesloopte krakersbolwerk ‘De Blauwe Aanslag’.
Het  voormalige  bedrijfspand  is  sinds  2002  gekraakt  en  vernoemd  naar  het 
vroegere eilandje ‘Vloek’ of ‘Vlook’, dat bij Scheveningen lag.
Hoewel  het  een  verlaten  gebied  is,  omgeven  door  caravans,  is  het 
restaurantgedeelte een oase, waar ruim 30 personen goed en goedkoop kunnen 
eten.  Het  dagmenu bestond  uit:  als  voorgerecht  champignonsoep  of  broodje 
kruidenboter, als hoofdgerecht rijst met tomatensaus, romanesco, aubergine met 
pompoen,  linzendahl  en  salade,  en  als  nagerecht  hazelnootcake.  En dat  met 
drank voor € 12,--!
Er waren 10 deelnemers  van onze club (vegetariërs  en sympathisanten).  Het 
publiek mocht er ook wezen, sommigen konden zo naar een concert! Ook zijn er 
foto’s gemaakt, vermoedelijk door de vader van de kok, die ons ten afscheid 
groette.
‘De Vloek’ is een van de grootste sociaal-culturele vrijplaatsen van Nederland. 
In  het  voormalige  bedrijfspand  zitten  behalve  eetcafé  Water  en  Brood,  veel 
kunstenaars  en  ondernemers,  met  ateliers  en  werkruimtes,  en  er  zijn 
oefenruimtes voor bands en toneelgroepen en een drukbezochte muziek-, film- 
en theaterzaal (De Piraat).
Na de piratendemonstratie van 12 januari 2008 voor behoud van ‘De Vloek’, dat 
zou moeten wijken voor  de opslag van boten,  was het  kort  geding tegen de 
gebruikers  van de culturele broedplaats ‘De Vloek’,  dat 17 januari 2008 had 
moeten plaatsvinden, voorlopig van de baan.
Van al deze activiteiten hebben we niets gemerkt. Het zou kunnen dat in verband 
met de aangenomen antikraakwet men daar al weg is. Vorig jaar nog was de hele 
zijgevel  voorzien  van  graffiti,  met  de  uitdagende  tekst  :  KRAKEN  GAAT 
DOOR, maar dat is nu geheel verdwenen.

Rob Dijkstra
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Waarom gaan we niet dammen?

Hoe komt het eigenlijk dat ik in mijn krant wel erg veel lees over dammen en 
waarom komt nooit de schaakclub aan bod? Bij het bekertoernooi clubschaken 
komt er een grootmeester onze club bezoeken en een simpel krantenberichtje 
heb ik tevergeefs lopen zoeken? Het zijn vragen van een lid van SHTV die laatst 
op me af kwam en ik zit met een mond vol bruggen en kronen, weet geen woord 
uit  te  brengen  en  voel  me  diep  beschaamd.  Bij  nader  inzien  alleen  maar 
beschaamd, want het probleem zit dieper. Verontschuldigingen en antwoorden 
zal  ik niet  geven,  hooguit  kom ik met wat beschouwingen die inspireren tot 
verder nadenken.
Vijfenzeventig jaar geleden stond heel Nederland op zijn kop. En de spanning 
was ook in onze koloniën te merken. Er wordt nu nog over gepraat. Een paar 
jaar  geleden  sprak  ik  de  eigenaar  van  een  Indische  toko,  een  Chinees  uit 
Semarang, die me vertelde hoe zijn vader in Indië een grote mast had gekocht 
met een wereldantenne om rechtstreeks te kunnen luisteren naar de verslagen 
van de match tussen Euwe en Aljechin. Hoe komt het dat schaken toen even 
populair was als voetbal nu?
Er is iets mis met de publiciteit en populariteit van het schaken op dit moment. 
Ik heb kort geleden nog iemand geestdriftig gemaakt voor het lidmaatschap van 
onze club en misschien ziet u hem binnenkort wel verschijnen, want we hebben 
een geweldige club, onze speelgelegenheid is goed en al is de jenever bij mij 
thuis  nog  beter,  ik  geniet  donderdagvond  van  de  oude  klare  die  Rik  me 
inschenkt.  Ook  op  andere  gebieden  heeft  hij  een  aardig  assortiment:  Rob 
Dijkstra zie ik ook regelmatig aan de bar en laatst is er nog iemand lid geworden 
van de schaakclub omdat hij de Bosbeskapel zo’n gezellig café vindt. Dat moet 
niet  tot  zelfgenoegzaamheid  gaan  leiden.  En we  moeten  zeker  niet  de  ogen 
sluiten  voor  het  feit  dat  het  georganiseerde  clubleven  in  zijn  algemeenheid 
achteruit gaat.
Kort geleden bedacht ik iets aardigs. Ik ging met vakantie naar Paramaribo en ik 
had een mooi voorstel voor één van de schaakclubs aldaar. Een match tussen 
Paramaribo en Den Haag. Ik had de radiomatch van 1946 tussen de U.S.S.R. en 
de  Verenigde  Staten  in  gedachten.  Een  paar  niet-schakende  Surinaams-
Nederlandse vrienden toonden zich enthousiast. Maar ze zeiden wel: “Waarom 
ben je geen dammer? Dan krijg je meer publiciteit?” In Paramaribo viel mijn 
plan goed, maar het trof me bij het bezoek aan de club daar dat de problemen 
van het clubschaken dezelfde waren als bij ons. Het was heel gezellig, maar ook 
daar vond men dat er het nodige aan de publiciteit gedaan moest worden. Zo’n 
wedstrijd tussen Paramaribo en Den Haag kon nog wel eens voor wat publiciteit 
zorgen. We zijn nog niet veel verder gekomen dan een principeakkoord. Was ik 
maar een dammer!
Nu ben ik dat niet en ik zal het niet worden ook. Ik hoor bij die mensen niet 
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thuis en nog veel belangrijker is dat ik het spelletje niet aardig vind. Ook het 
clubdammen zal trouwens wel enigszins in de versukkeling zitten, al doen ze het 
beter op het gebied van de publiciteit dan wij. Ook op het gebied van integratie 
meen ik waar te nemen dat het in de georganiseerde damwereld beter gaat: de 
keren dat ik er iets van zag, nam ik een groot percentage allochtonen waar.
Ik ben wakker geschud door die vragen over dammers. Ik zou er nog wat aan toe 
kunnen voegen over bridgers, maar dan wordt dit stukje te lang. Als schaker 
betreur ik het geringe enthousiasme voor het georganiseerde schaken van nu. 
Soms  ben  ik  blij  dat  ik  historicus  ben.  Daardoor  geniet  ik  extra  van  de 
herinneringen  aan  1935.  De  beroemde  dichter  en  historicus  Carel  Gerretson 
sprak in het bange jaar 1942 over ons “heerlijke troostrijke vak”.
Ik besef dat ik de kritische vraagsteller hiermee niet het concrete antwoord heb 
gegeven waar hij op wachtte.

Pim van der Meiden

Oliebollentoernooi
donderdag 30 december, 19.45 uur

Een mooie gelegenheid om onder het genot van een oliebol of appelflap 
clubgenoten (weer eens) achter het bord te treffen

voor een robbertje snelschaken.
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Schaakagenda

Januari 2011
do   6 Seniorencompetitie ronde 16
za   8 SHTV 1 - Caïssa 4
do 13 Seniorencompetitie ronde 17

DD 4 - SHTV 3
za 15 - zo 16 [jeugd] Finale PK cat. ABC
do 20 Seniorencompetitie ronde 18

SHTV 2 - WSC 3
za 22 [jeugd] Grand Prix (Corbulo)
do 27 Seniorencompetitie ronde 19

SHTV 5 - Botwinnik 6
za 29 - zo 30 [jeugd] Finale PK cat. D

Februari 2011
do   3 Seniorencompetitie ronde 20

SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 1
za   5 [jeugd] PK cat. E
ma   7 Lierse 1 - SHTV 2
do 10 Seniorencompetitie ronde 21

SHTV 4 - DD 7
za 12 De Waagtoren 1 - SHTV 1
do 17 Snelschaakkampioenschap
za 19 [jeugd] Grand Prix (Haeghe Ooievaar)
do 24 Seniorencompetitie ronde 22

Aankomende evenementen:

Open Prometheus Kampioenschap
donderdagen 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april 
2011

Tata Steel Chess Tournament 14 t/m 30 januari 2011

PK senioren/veteranen (9 ronden) vrijdagen 18 februari - 15 april 2011

71e Noteboomtoernooi (Leiden) 4 t/m 6 maart 2011

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






