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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

Dank je wel, Karl

Het  kostte  grote  moeite  de  juiste  inspiratie  te  vinden  voor  een  redactioneel 
stukje. De dubbele functie van bestuurslid en redacteur heeft zo zijn bezwaren. 
Onze huidige voorzitter maait gras voor mijn voeten weg, maar omdat ik niet 
graag door gras loop, is dat alleen maar plezierig. Ik wist niet wat ik nu weer 
eens moest gaan schrijven; voortdurend maar kankeren dat er te weinig kopij is 
en dat de leden lui zijn, alleen maar kritiek hebben, er geen beweging in ze te 
krijgen is, werkt ook alleen maar contraproductief. Lovende woorden over de 
inzet van Geurt Jan die het vijfde team zo goed leidt en mooie verslagen schrijft, 
worden natuurlijk alleen maar verkeerd uitgelegd.

Dan komt op de valreep een verslag binnen van Karl Baak. Zo zijn er die mooie 
momenten  in  het  leven.  Vooral  wanneer  blijkt  dat  het  tweede  team  het  zo 
verschrikkelijk goed doet en we dankzij Karl allemaal mee kunnen genieten. Nu 
moeten we nog eens ingelicht worden over de verrichtingen van het vierde.

Heel geleidelijk aan is het zo lang geleden dat Hans Dwarshuis niet op de club 
verschenen is dat we hem echt gaan missen. André Langeveld blijft ook al lang 
weg, maar hij heeft een excuus: hij is vader geworden. Hij moet een voorbeeld 
nemen aan Ben die zijn zwangerschapsverlof inmiddels beëindigd heeft.

Tot in lengte van dagen hopen we Jan Bonsel te blijven verwelkomen. Hij is één 
van die enthousiaste leden die we niet vaak genoeg kunnen zien. Hij wordt deze 
maand negentig en misschien kan hij binnenkort eens invallen in het jeugdteam.

Vrijdag 18 februari is het veteranentoernooi van start gegaan en traditiegetrouw 
doen  er  veel  SHTV’ers  mee.  Over  de  jeugd  zeg  ik  even  niets.  We worden 
voortreffelijk ingelicht door Wim Lelieveld. De integratie van jeugd, senioren en 
veteranen is geen eenvoudige zaak, maar het is allerminst een couveusekindje, 
hooguit een lastige puber die nog meer aandacht vraagt en nodig heeft dan hij 
krijgt. Laten wij daar allemaal aan meewerken en een voorbeeld nemen aan Jan 
Bonsel die hierin een lichtend voorbeeld is.

Pim van der Meiden
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Van de voorzitter

Ontknoping
In  de  afgelopen  tijd  is  er  al  het  nodige  ontknoopt.  Melchior  Vesters  werd 
kampioen van de HSB bij de senioren en Koos Roeleveld werd kampioen t/m 14 
jaar. Ook bij de jeugdige viertallen was SHTV succesvol met het kampioenschap 
t/m  14  jaar  en  een  tweede  plaats  in  de  categorie  t/m  10  jaar.  Verder  is  de 
verdienstelijke  4e  plaats  in  de  landelijke  jeugdclubcompetitie  t/m  14  jaar 
vermeldenswaardig.  Tel  daarbij  op  dat  Stijn  Gieben  de  regerend  open 
Nederlands  kampioen  t/m  14  jaar  is  en  Hans  Segers  op  dit  moment  de 
veteranentitel van de HSB verdedigt, dan kun je toch wel stellen dat er van jong 
tot oud successen geboekt worden door onze clubgenoten.

En het seizoen is pas halverwege en in de tweede helft van het schaakseizoen 
vallen  de  nodige  beslissingen  in  diverse  competities.  De  interne  competitie 
nadert de ontknoping, althans voor wat betreft de plaatsing voor de playoffs om 
het clubkampioenschap. Met nog 6 ronden te gaan is het nog lang niet zeker 
welke  zes  spelers  zich  na  27  ronden  plaatsen.  De  eis  van  minimaal  14 
meegespeelde ronden kan voor sommige spelers ook nog roet in het eten gooien.

Het spannendst is uiteraard als er gestreden wordt om een kampioenschap of 
tegen  degradatie.  SHTV  heeft  wat  dat  betreft  zeker  niet  te  klagen.  Ons 
vlaggenschip staat op kapseizen. Met nog drie ronden te gaan moet ontsnapt 
worden aan de laatste plaats en ook de op een na laatste plaats moet worden 
ontlopen. Op zaterdag 14 mei a.s. organiseert onze club de slotronde voor KNSB 
klasse 3E en niks is leuker om na afloop te borrelen en te eten op een spannend 
seizoen en de goede afloop.
SHTV  2  liep  eerder  averij  op  in  HSB  klasse  1A,  maar  doordat  ook  de 
concurrentie  punten  heeft  gemorst  ligt  het  kampioenschap  weer  binnen 
handbereik  en  daarmee  een  directe  terugkeer  naar  de  Promotieklasse.  In  de 
parallelle  poule  1B  heeft  SHTV  3  het  na  een  goede  start  zwaar  en  hangt 
degradatie als een zwaard van Damocles boven het team. SHTV 4 doet in de 3e 
klasse goed in de subtop mee en kan vrijuit spelen. Het jeugdteam SHTV 5 is 
nog volop in de race voor het kampioenschap in de 4e klasse en moet nog zien 
af te rekenen met een directe concurrent.

Vanuit het bestuur kan ik u nog melden dat er prettig wordt samengewerkt en 
gezellig wordt vergaderd. Dat betekent zeker niet dat we het overal over eens 
zijn, maar wel dat er met respect met elkaar wordt omgegaan en dat we elkaar 
ook aanspreken op de afgesproken actiepunten. En niet alleen de lopende zaken 
worden besproken, maar ook wordt er aandacht besteed aan een blik vooruit en 
visievorming.

Ben Spierings
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Interne competitie

De race is  nog steeds niet  gelopen,  maar wel  zien we inmiddels  de sterkste 
spelers aan kop gaan. In de achtervolging is ook dit jaar een jeugdspeler en over 
zes ronden zal duidelijk worden of hij deel kan gaan nemen aan de playoffs. Dan 
zal er nog wel iemand beentje gelicht moeten worden.

Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  1 Jan Willem le Grand 81,8 11 8 2 1 271,5 -1
  2 Tjomme Klop 75,0 12 7 4 1 268,0 -2
  3 Ton Bodaan 69,2 13 7 4 2 259,0 1
  4 Mike Hoogland 68,8 16 7 8 1 258,5 2
  5 Melchior Vesters 68,2 11 6 3 2 253,0 1
  6 Hans Segers 64,7 17 10 2 5 256,5 1
  7 Koos Roeleveld (J) 62,5 12 6 3 3 248,5 0
  8 Karl Baak 60,7 14 7 3 4 250,0 0
  9 Niek Wisse 59,4 16 6 5 4 247,0 1
10 Hugo van der Laan 58,8 17 8 4 5 236,5 1
11 Piet Sikkes 56,3 16 7 4 5 232,0 0
12 Karel Stolte 54,5 11 5 2 4 232,5 1
13 Jan Verheijen 53,3 15 7 2 6 229,0 1
14 Armin Segger 52,9 17 8 2 7 233,0 -1
15 Rob Dijkstra 50,0 20 8 4 8 207,5 0
16 Nico Gouzij 50,0 17 6 5 6 227,5 -1
17 Pim van der Meiden 50,0 15 7 1 7 207,5 1
18 Ben Spierings 50,0 14 6 0 7 221,5 -1
19 Gert Jan Willighagen 50,0 13 6 1 6 228,5 1
20 Kees van Gelder 50,0 13 5 3 5 211,5 -1
21 Owen Poppe (J) 50,0 12 5 2 5 228,0 1
22 Lex van der Meer 50,0 11 5 1 5 206,0 -1
23 René Weerts 46,4 14 6 1 7 207,0 0
24 Jaap Luijendijk 45,5 11 4 2 5 217,0 -1
25 Jan Bonsel 45,0 20 6 6 8 204,0 0
26 Eric Kwappenberg 44,1 17 7 1 9 196,5 1
27 Henk Bouma 43,8 16 6 2 8 201,0 0
28 Monique Keuzenkamp 41,7 12 3 0 7 200,0 -1
29 Wim Vermeulen 33,3 15 4 0 10 181,5 0
30 Leo Nijst 26,7 15 4 0 11 175,5 -2
31 Bert van Dijk 23,5 17 4 0 13 184,0 0
32 Thomas Luk (J) 12,5 8 1 0 7 168,5 0
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Niet meer aan 14 partijen komende spelers:
33 Rik Pronk 100,0 1 1 0 0 229,5 1
34 André Wagner 100,0 1 1 0 0 229,5 1
35 Toon van Weel 100,0 1 1 0 0 229,5 1
36 Jaimy Luk (J) 80,0 5 4 0 1 237,5 0
37 Geurt Jan v.d. Meiden 75,0 2 1 1 0 232,5 0
38 Jan van Delden 50,0 5 2 1 2 220,5 1
39 Remko de Waard 50,0 4 2 0 2 223,0 0
40 Mitchell Vuong (J) 50,0 2 1 0 1 216,5 0
41 Marco van Straaten 50,0 1 0 1 0 220,0 -1
42 André Langeveld 33,3 6 2 0 4 220,0 0
43 Hans Dwarshuis 33,3 6 0 4 2 205,5 -2
44 Joëlle Vuong (J) 25,0 4 0 0 3 188,0 -1
45 Cor Kanters 0,0 2 0 0 2 202,5 2
46 Justus van Klaveren 0,0 2 0 0 2 202,0 0
47 Ricki Luk (J) 0,0 2 0 0 2 199,0 0
48 Joris van Berckel (J) 0,0 1 0 0 1 212,0 -1
49 Kenneth Lelieveld (J) 0,0 1 0 0 1 210,0 -1
50 Ard van der Zwart 0,0 1 0 0 1 210,0 -1

Na onze voorzitter werden ook André Langeveld kort geleden vader.
Namens het bestuur wensen wij vanaf deze plaats de kersverse ouders en hun 
dochter veel geluk toe.
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Oliebollentoernooi

Ter  afsluiting  van  het  schaakjaar  2010  werd  op  30  december  het  inmiddels 
traditionele oliebollentoernooi gespeeld. Deze zeer gezellige avond werd dit jaar 
door  maar  liefst  46  leden,  oud-leden  en  gastspelers  bezocht.  Ondanks  de 
resultaten van de nationale oliebollentest waren de door het stucadoorsbedrijf 
Jan van Delden ter  beschikking gestelde oliebollen van uitstekende kwaliteit en 
maar liefst 16 van de 46 spelers konden na afloop van de avond met een door 
hetzelfde bedrijf ter beschikking gesteld prijsje huiswaarts keren.

Na afloop van de avond bleek Tjomme Klop de grote winnaar; in de 9 gespeelde 
snelschaakpartijtjes wist hij maar liefst 8½ punt te behalen. Hiermee heeft hij de 
inmiddels befaamde titel  Oliebol van het jaar weten te bemachtigen. In rating-
categorie 3 was Pim van der Meiden de grote winnaar met 6 punten; helaas werd 
hij  echter  door  een  omissie  van  de  wedstrijdleiding  bij  de  prijsuitreiking 
overgeslagen. Uiteindelijk was er gelukkig toch nog een prijsje voor hem over.

ptn w.p. SB
  1 Tjomme Klop 8,5 53,0 49,75
  2 Ton Bodaan 8,0 52,5 44,00
  3 Koos Roeleveld 6,5 51,5 33,25
  4 Geurt Jan van der Meiden 6,5 51,5 32,00
  5 Hans Segers 6,0 53,0 33,00
  6 Armin Segger 6,0 51,0 30,25
  7 Jan Verheijen 6,0 45,5 27,50
  8 Pim van der Meiden 6,0 43,0 26,00
  9 Karel Stolte 6,0 39,0 22,75
10 Ben Spierings 5,5 52,5 26,75
11 André Wagner 5,5 45,5 25,25
12 Karl Baak 5,5 45,5 25,00
13 Gert-Jan Willighagen 5,5 43,0 22,25
14 René Weerts 5,5 40,0 20,25
15 Evert Baak 5,0 46,0 22,50
16 Nico Gouzij 5,0 45,0 19,50
17 Jan van Delden 5,0 44,0 17,50
18 Piet Sikkes 5,0 43,0 21,50
19 Bert Gerritsma 5,0 42,0 19,50
20 Pascal de Leeuw 5,0 40,5 19,50
21 Jaimy Luk 4,5 47,0 19,00
22 Jan van der Meer 4,5 44,0 18,25
23 Han Nicolaas 4,5 40,5 18,00
24 Rutger Kramer 4,5 39,0 14,75
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25 Sierk van der Meiden 4,5 38,0 16,00
26 Ton Vissers 4,0 42,0 15,50
27 Claudia Fasil 4,0 40,0 15,00
28 Jaap Luijendijk 4,0 38,5 13,00
29 Hugo van der Laan 4,0 37,5 14,50
30 Andre Langeveld 4,0 34,5 11,00
31 Wim Vermeulen 4,0 34,0 11,00
32 Wytze Roel 4,0 32,5 10,00
33 Bart Kaas 4,0 30,0 10,00
34 Petra Uytenhout 4,0 28,5 10,00
35 Kees van Gelder 3,5 38,0 12,75
36 Kenneth Lelieveld 3,5 38,0 12,25
37 Irene Marsman 3,0 37,0 10,50
38 Eric Kwappenberg 3,0 36,5 11,00
39 Fokke Langstraat 3,0 34,0   8,50
40 Monique Keuzenkamp 3,0 34,0   6,50
41 Timothy Lelieveld 3,0 29,0   7,00
42 Sietse Luk 2,0 38,0   7,00
43 Thomas Luk 2,0 36,5   7,00
44 Mitchell Vuong 2,0 31,5   5,00
45 Bert van Dijk 2,0 28,5   3,50
46 Wessel Oostrum 1,5 29,0   3,00

Piet Sikkes
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Snelschaken op 17 februari

Het  snelschaaktoernooi  is  gewonnen  door  Tjomme  Klop  na  een  spannende 
strijd, op de hielen gevolgd door Melchior Vesters en Mike Hoogland. Ook Hans 
Segers en Jan Willem le Grand hadden een goede avond. Gert-Jan Willighagen 
en Ton Bodaan zouden zich ook in deze kopgroep hebben gevoegd, ware het 
niet dat ze in de eerste ronde klop gekregen hadden van resp. vader en zoon Van 
der Meiden. Mij overkomt het wel vaker dat ik in de eerste ronde een sterke 
speler van het bord veeg, waarna ik op mijn lauweren ga rusten en de rest van de 
avond niet veel meer presteer. Geurt Jan is daar beter tegen bestand dan ik: hij 
had nog een mooi resultaat en een prijs. Zelf wist ik nog Cor Kanters te verslaan 
die  meteen  daarop  door  zijn  moeder  mee  naar  huis  genomen  werd.  Een 
oorzakelijk verband was er niet, verzekerde ze mij. Hij werd vervangen door een 
te laat gekomen Eric Kwappenberg. Eén speler moet nog met name vermeld 
worden:  Eduard  Supit.  Sommigen  van  ons  kenden  hem  nog  uit  de 
gemeenschappelijke zomercompetitie van De Vogelwijk en SHGP. Met gepast 
eerbetoon werd hij ontvangen: hij vertok met een prijs en het laatste nummer 
van Samengevat. We hopen dat hij een vaste lezer van dat blad zal worden.

ptn w.p.
  1 Tjomme Klop 7,50 44,0
  2 Melchior Vesters 7,00 48,5
  3 Mike Hoogland 6,50 50,5
  4 Hans Segers 6,00 46,5
  5 Jan Willem le Grand 6,00 44,5
  6 Gert-Jan Willighagen 5,50 45,0
  7 Ton Bodaan 5,00 48,0
  8 Geurt Jan v.d. Meiden 5,00 39,0
  9 Eduard Supit 5,00 39,0
10 Niek Wisse 4,50 42,0
11 Nico Gouzij 4,50 41,5
12 André Wagner 4,50 40,0
13 Piet Sikkes 4,50 35,0
14 Hugo van der Laan 4,00 36,0
15 Ben Spierings 3,50 41,5
16 Armin Segger 3,50 40,0
17 René Weerts 3,50 39,0
18 Owen Poppe (J) 3,50 36,0
19 Pim van der Meiden 3,00 38,5
20 Karl Baak 3,00 35,5
21 Monique Keuzenkamp 1,00 37,5
22 Cor Kanters 1,00 34,0
23 Eric Kwappenberg 1,00 30,0

Pim van der Meiden
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Externe competitie

Het eerste team in zwaar weer… (verslag: Tjomme Klop)
Dit is één van de eerste clichés over degradatie, die mij te binnen schiet na de 
verloren wedstrijd tegen Caïssa 4. De eerste donderwolk kwam ik al tegen toen 
ik  Maarten  bij  aankomst  tegenkwam aan  de  bar.  Hij  was  snipverkouden  en 
vertelde mij dat hij zich tijdens de partij aan een strikt dieet van paracetamol zou 
houden. Paracetamol staat toch niet de dopinglijst? Het kon zijn dat winnen er 
niet helemaal in zat vandaag...
Hierna klaarde het  iets  op,  toen het  team van Caïssa  binnenkwam. Allemaal 
oude routiniers, van wie ik de meeste nog wel kende van mijn Amsterdamse 
schaakjaren. Roel van Duyn bevond zich ook onder hen. De oud-provo begon á 
la Voskuil uit te wijden over zijn Haagse jeugd in de Vruchtenbuurt en vertelde 
mij ook nog dat mijn naam ‘kabouter’ betekent in Scandinavische talen. Dat 
sprak hem natuurlijk aan.

De wedstrijd begon voortvarend. Kabouter Roel van Duyn mocht het opnemen 
tegen reus Hans Segers. Geen David en Goliath vandaag, Hans won de partij 
met krachtige zetten.
Melchiors stelling vervlakte spoedig en remise was de uitkomst. Hierna werd ik 
volledig in beslag genomen door mijn eigen partij. In een Tartakower-stelling, 
die ik van de zomer ook al eens op het bord had gehad, leek alles te vervlakken. 
Ik meende echter een zet te moeten doen, die er enig leven in bracht en weldra 
rezen er allerlei tactische complicaties in een eindspel met ieder twee torens en 
een verschillend licht stuk. Ik zag cumuluswolken zich ontwikkelen tot zware 
donderfabrieken en vreesde het niet droog te houden. Mijn tegenstander miste 
gelukkig de scherpste voortzetting en toen maakte ik als teamleider een fout. 
Met slechts enkele minuten op de klok meende ik een tegenstander in de zaal 
horen zeggen dat “ze er beroerd voorstonden”. Onmiddellijk bood ik remise aan 
en  mijn  tegenstander  accepteerde  dat.  De  tegenstander  was  echter  onze 
voorzitter die als toeschouwer was binnengekomen. Wij stonden er dus beroerd 
voor. Ik troost mijzelf met de gedachte dat de stelling in de analyse ook zeer 
remiseachtig  bleek te  zijn.  Het  was  met  mijn  stelling  bijna  niet  mogelijk  te 
winnen.
Het noodweer had ondertussen flink toegeslagen: Invaller Jan Willem verloren, 
Ton een stelling verprutst en Stijn ook aan het kortste eind getrokken. Sander 
was nog bezig, maar dat werd na nog een uur ploeteren remise. De stand was 
hiermee 3-5 in het nadeel van SHTV.

We  moeten  zeker  nog  twee  wedstrijden  winnen  om  aan  degradatie  te 
ontsnappen. Er schiet mij nog een stichtelijke wandtegelspreuk over zwaar weer 
op het water te binnen. Deze spreuk hing lang geleden aan de muur in het huis 
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van mijn Friese Pake en Beppe: “God heeft ons geen rustige overtocht beloofd, 
maar wel een behouden aankomst”. Laten we in dit zware weer dit maar tot ons 
mantra maken, zij het dat we het wel zelf moeten doen en waarschijnlijk niet op 
hulp van boven hoeven te rekenen.

SHTV 1 (1997) Caissa 4 (2044) 3-5
Melchior Vesters (2024) Jos ten Hacken (2121) ½-½
Hans Segers (2060) Roel van Duijn (2062) 1-0
Sander Pauw (1985) Rob Bodicker (2031) ½-½
Maarten Stolte (2045) Helmer Wieringa (2065) ½-½
Tjomme Klop (1989) Evert-Jan Straat (1998) ½-½
Stijn Gieben (1967) Robert Jan Schaper (1977) 0-1
Ton Bodaan (1906) Aad Roemersma (2077) 0-1
Jan Willem le Grand (-) Avni Sula (2023) 0-1

Geen afgang en geen matchpunten (verslag: Tjomme Klop)
In de trein op weg naar Alkmaar viel mij iets dramatisch in. Als dit  jaar het 
eerste  degradeert,  zijn  alle  drie  de  teams  waar  ik  ooit  teamcaptain  van  ben 
geweest  gedegradeerd.  Gelukkig zijn  niet  alle  teams waar  ik  speler  van ben 
geweest gedegradeerd. Er is dus nog hoop.
In het team is gelukkig ook nog geen spoor van defaitisme te bespeuren. Net als 
ik hebben de teamleden de overtuiging dat het simpelweg even tegenzit. Veel 
wedstrijden zijn net verloren gegaan; niet één was een afgang voor ons. Zouden 
we  een  punt  kunnen  pakken  tegen  De  Waagtoren  uit  Alkmaar?  We  hadden 
slechts  één  invaller  voor  de  zieke  Ton  Bodaan  en  niet  de  minste:  Koos 
Roeleveld.

Al vrij  snel gedurende de match vroeg Koos of hij  remise mocht aanbieden. 
Gezien de stand op de borden kon het, maar helaas werd het geen remise en 
verloor Koos. Ongeveer op hetzelfde tijdstip lukte het Mike om te winnen. Mike 
verkeert in tegenstelling tot het team in grote vorm dit seizoen.
Stijn  stond  lastig  en  ikzelf  had  een  klein,  maar  duidelijk  voordeeltje  in  de 
stelling. Mijn stelling was zeker niet te verliezen. Maarten had naast mij een 
toreneindspel op het bord, waarin hij twee extra pionnen had. Melchior stuurde 
op remise aan en het leek alsof we een matchpunt zouden gaan pakken daar in 
Alkmaar.
Toen gebeurde er iets dramatisch... Maarten blunderde zijn toren weg en kon 
meteen opgeven. Zijn tegenstander was nog zo aardig om “sorry” te zeggen. Ik 
heb Maarten niet meer gesproken na de match, maar elke schaker weet wat voor 
een hel hij moet hebben doorgemaakt en waarschijnlijk nog steeds doormaakt. 
Dit soort dingen overkomt ook constante spelers als Maarten.
Zelf deed ik allerlei winstpogingen en ik ging zelfs bijna te ver.  Mijn tegen-
stander had echter een vesting en ik moest het punt delen. Nu zag het er toch 
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somber uit. Stijn maakte een tactische fout en verloor. Hans had remise binnen 
handbereik, maar deed, zoals later bleek, een onverantwoorde winstpoging. Met 
nog één bord te gaan en slechts twee punten voor ons, kon Sander vrij spelen. 
Dit deed hij echter keurig en sleepte nog een winst binnen. Eindstand: 5-3.

Weer was het geen afgang, maar toch zaten we weer met nul matchpunten bij de 
Chinees. In de trein terug speelden we nog een soort Pim-Pam-Pet. Zou er ook 
een zaterdagcompetitie in dit spel zijn?

De Waagtoren 1 (2072) SHTV 1 (1979) 5-3
Frank van Tellingen (2170) Melchior Vesters (2003) ½-½
Roland Punt (2100) Hans Segers (2059) 1-0
Jos Vlaming (2121) Sander Pauw (1974) 0-1
Daan Geerke (2092) Maarten Stolte (2058) 1-0
Gerard de Geus (2063) Tjomme Klop (1990) ½-½
Frank Agter (2056) Stijn Gieben (1957) 1-0
Henry Veneman (2080) Mike Hoogland (2015) 0-1
Henk Westerman (1893) Koos Roeleveld (1778) 1-0

Stand in KNSB klasse 3E
Philidor Leiden 1 6 10 29½
De Stukkenjagers 2 6   9 28
De Waagtoren 1 6   9 26
Caissa 4 6   8 28
RSR Ivoren Toren 2 6 6 25
Charlois Europoort 3 6 6 22½
ZSC-Saende 2 6 4 23½
Leiderdorp 1 6 3 19½
LSG 4 6 3 16
SHTV 1 6 2 22

Het tweede team zette tegen WSC 3 opnieuw een mooi resultaat neer.

SHTV 2 (1829) WSC 3 (1722) 5½-2½
Marco van Straaten (1888) Vincent Kuyvenhoven (1707) 1-0
JanWillem le Grand (-) Leno den Broeder (1744) 0-1
Olav van Leeuwen (1855) Dirk van Nieuwkerk (1825) 1-0
Evert Baak (1889) Leo Duijvesteijn (1773) 1-0
Karl Baak (1850) Wim Duijvesteijn (1707) 0-1
Koos Roeleveld (1756) J. v/d Heiden (1716) 1-0
Gert-Jan Willighagen (1793) André van der Weijde (1650) 1-0
Ed Olvers (1772) Frits v.d. Gaag (1653) ½-½
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Lierse 1 krijgt schaakles van SHTV 2 (verslag: Karl Baak)
Op  maandag  7  februari  werd  door  ons  tweede  bij  en  tegen  de  Lierse 
Schaakvereniging gespeeld. Met twee invallers kwam Lierse licht verzwakt aan 
de start.

Na twee uur kwam de eerste nul op het scorebord; Gera de Jong speelde haar 
geliefde Frans, maar Gert-Jan bleek er meer van te begrijpen. Hij kwam al snel 
positioneel  beter  te  staan  en  zijn  klassiek  loperoffer  op  h7 kon niet  worden 
genomen op straffe van mat in 3. Maar niet nemen bleek ook niet goed, want er 
volgde een enorme aanval op de koning en na nog een tiental zeten ging behalve 
enkele  pionnen  ook  nog  een  stuk  verloren.  Daarom gooide  ze  de  handdoek 
terecht in de ring (0-1).
De huidige HSB-kampioen tot 14 jaar, Koos, kwam slechts iets minder uit de 
opening.  Na  een  paar  onnauwkeurige  zetten  van  de  witspeler  greep  hij  het 
initiatief. Daar weet Koos wel raad mee en hij won de dame tegen een toren en 
een loper. De rest was eenvoudig, waarna de volgende uitslag op het scorebord 
kwam (0-2).
Als oud-lid van Lierse keek Olav al maanden uit naar deze ontmoeting. Olav 
drong  de  zwarte  stelling  binnen,  waarna  de  zwartspeler  de  dekking  van  de 
pionnen moest opgeven. Hierna was er geen houden meer aan, maar - zo sprak 
de Westlander - “het was een leuke pot en een gezellige avond”, hetgeen Olav 
beaamde (0-3).
Zelf  speelde  ik  tegen  een  invaller  die  voorzichtig  opende  en  zijn  stelling 
langzaam opbouwde. Wel onderschatte hij het aanvalsgevaar van een dubbelpion 
en na een paar slechtere zetten verprutste hij zijn inactieve stelling. Op de 34e 
zet gaf hij op en gaf het scorebord een 0-4 stand aan.
Jan Willem verdedigde zich solide tegen een tegenstander die te voortvarend en 
gretig van start ging. Weldra verloor de Westlander het initiatief en dreigde ook 
nog in tijdnood te komen. Al met al moest hij z’n aanvankelijke gretigheid duur 
betalen (0-5).
Ed kwam na de opening plotseling met een matdreiging op de proppen.  Dit 
‘geintje’ leverde  een  pion  op,  maar  door  goed  te  blijven  schaken  wist  zijn 
tegenstander de pion terug te winnen. Met een eindspel met ongelijke lopers 
bleef Ed voor de winst gaan, maar moest tenslotte toch in remise berusten.
Marco speelde aan het eerste bord met de witte stukken tegen de sterkste, en erg 
degelijke, tegenstander die vooral het evenwicht handhaafde. Hij beperkte zich 
tot solide verdedigen en al vroeg op de avond wilde Marco in remise berusten, 
maar  toen  ik  aangaf  dat  dit  niet  in  het  strijdplan  paste,  werd  het  een 
avondvullend gemanoeuvreer rond de h-lijn en uiteindelijk toch remise (1-6).
Evert wist met een bekende openingstruc een centrumpion te winnen. Lang bleef 
de  tegenstander  hopen  met  dreigingen  de  dans  te  ontspringen.  Doch  in  de 
slotfase miste hij een schijnoffer en moest met een stuk minder verder, maar 
deed dat niet lang (1-7).
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Met  deze  monsterzege  en  de  verrassende  nederlaag  van  Schaakhuis  zijn  de 
kansen op een kampioenschap aanzienlijk gestegen.

Lierse 1 (1675) SHTV 2 (1829) 1-7
Johan 't Hart (1889) Marco van Straaten (1888) ½-½
Adriaan Verduijn (1741) Jan Willem le Grand (-) 0-1
Cees de Vos (1623) Olav van Leeuwen (1855) 0-1
Dick Valk (1638) Evert Baak (1889) 0-1
Pascal van Dijk (1548) Karl Baak (1850) 0-1
Gerard Stolze (1615) Koos Roeleveld (1756) 0-1
Gera de Jong-v/d Berg (1668) Gert-Jan Willighagen (1793) 0-1
Jan Valstar (1677) Ed Olvers (1772) ½-½

Stand in HSB klasse 1A
SHTV 2 5 8 25
RSC-Belgisch Park 1 5 8 22
Schaakhuis 1 5 6 25½
DSC 5 5 6 23
Botwinnik 3 5 5 20
Lierse 1 5 4 17
Rijswijk 3 5 2 15
WSC 3 5 1 12½

Degradatiezorgen voor SHTV 3 (verslag: Ben Spierings)
In HSB-klasse 1B lijken de teams redelijk gelijkwaardig aan elkaar, gezien de 
vele gelijke spelen en kleine overwinningen. SHTV 3 draaide goed mee door 
drie gelijke spelen tegen op papier sterkere teams. Door pijnlijke nederlagen 
tegen  DD  4  en  Haeghe  Ooievaar  1  staat  het  team  nu  nog  slechts  twee 
bordpunten boven de degradatiestreep.

Op 13 januari jl. speelden we uit bij DD 4, dat gemiddeld ruim 100 Elo-punten 
meer aan de borden had. Desondanks was er hoop op een goed resultaat en die 
hoop  werd  gesteund  door  een  snelle  1-0  voorsprong,  dankzij  een  mooie 
koningsaanval van Jaimy Luk. Met 19. h4 (zie diagram) heeft de tegenstander 
geprobeerd de aanval tegen te gaan, maar dit hielp Jaimy alleen maar verder in 
het zadel.
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 kR_Q_ r
_Ii _ i 
 bN_I_ _
i _I_ _ 
Jj jBl i
_ _ jS_J
 _J_DjL_
tT_ _M_ 
Jaco Arkesteijn - Jaimy Luk
Stelling na 19. h4

19. ... gxh4
20. Lxh4 Dg4
21. g3 Pd4
22. Lxb7+ Kxb7
23. Pxd4 Dxh4
24. Db3+ Kc8
25. Pf5 Txg3+
26. Pxg3 Dxg3+
27. Kh1 Dh3+
28. Kg1 Tg8#
0-1

Door nederlagen van René Weerts en Jan Verheijen kwam het team echter op 
achterstand. De remise van Jan van Delden veranderde daar niets aan. Met nog 
vier partijen gaande hoopte ik toch nog op een gelijkspel voor het team. Nico 
Gouzij heeft zich de hele avond taai verdedigd, maar moest helaas het punt aan 
de tegenstander laten. Alex van Leuken is van de hatelijke nul af door een fraaie 
overwinning  aan  het  topbord.  Zijn  tegenstander  deed  na  de  opening  een  te 
ambitieuze zet waardoor hij zonder compensatie een pion verloor. Alex bouwde 
zijn  voordeel  uit  en  kon  na  afruil  van  stukken  eenvoudig  de  pluspion 
verzilveren. Piet Sikkes speelde een goede partij, waarbij de tegenstander vooral 
bezig leek met remise maken. Zijn remiseaanbod werd door mij als teamleider 
dan ook vriendelijk weggewuifd en het geduld van Piet werd aan het eind van de 
avond beloond. De tegenstander liet zich uit het niets mat zetten.
Zelf speelde ik een zware partij waarin ik een pion was kwijt geraakt. Op alle 
mogelijke manieren probeerde ik een remise er uit te slepen, maar in tijdnood 
verloor ik een tweede pion waardoor het verdere eindspel kansloos was. Een 
pijnlijke 4½-3½ nederlaag tegen een sterk team.

DD 4 (1779) SHTV 3 (1683) 4½-3½
Theo van Orsouw (1867) Alex van Leuken (1765) 0-1
Lothar v.d. Sluijs (1839) Nico Gouzij (1719) 1-0
J. van Eesteren (1820) René Weerts (1606) 1-0
Herman Arends (1806) Jan Verheijen (1632) 1-0
Eric Koreman (1845) Ben Spierings (1691) 1-0
Jan Bartel (1731) Piet Sikkes (1696) 0-1
Frans Wentholt (1730) Jan van Delden (1674) ½-½
Jaco Arkesteijn (1590) Jaimy Luk (1548) 0-1

Op 3 februari jl. ontvingen we thuis Haeghe Ooievaar 1, dat verrassend genoeg 
onderaan stond in de poule.  Het was belangrijk  om vooral  niet  te verliezen, 
zodat er een gat bleef van twee matchpunten.
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Weer was het Jaimy Luk die ons een snelle voorsprong opleverde. Het begon 
met een pionnetje en nog een pionnetje en daarna volgde een stuk, waardoor het 
een kwestie van tijd was dat de buit binnen was. Die voorsprong werd teniet 
gedaan door een nederlaag van René Weerts. René ging weer voor een snelle 
koningsaanval en offerde daarbij een kwaliteit, maar de tegenstander offerde die 
snel terug voor een eindspel met twee pionnen meer. Desondanks kreeg René 
nog  enig  tegenspel.  Uiteindelijk  offerde  de  tegenstander  naar  een  boeiend 
eindspel met twee verbonden vrijpionnen tegen een kale toren van René, dat bij 
goed tegenspel nog remise kon opleveren, maar helaas werden de pionnen rap 
naar de tweede rij opgeschoven en was de nederlaag niet af te wenden.

De Jannen haalden deze keer 1 uit 2 binnen. Jan van Delden kwam in een slecht 
eindspel terecht wat niet meer te keepen was, waardoor op papier een kostbaar 
punt verloren ging. Jan Verheijen daarentegen pakte de volle winst.
Alex van Leuken en Nico Gouzij troffen aan de borden 1 en 3 de twee kanonnen 
van Haeghe Ooievaar. Op papier een ongelijke strijd, maar in de praktijk twee 
spannende partijen waarin ik als teamleider hoopte op twee halfjes. Het werden 
echter toch twee nullen.
Zelf  kon  ik  in  de  opening  profiteren  van  een  snelle  pionwinst,  maar  moest 
daarna alle zeilen bijzetten om in een open koningsstelling niet overlopen te 
worden.  In  hevige  tijdnood  bleef  ik  dankzij  de  extra  10  seconden  per  zet 
overeind  en  was  ik  blij  dat  mijn  remiseaanbod  aangenomen  werd.  Het 
toreneindspel  waarin ik een pion minder had was weliswaar remise,  maar je 
moet toch maar steeds de juiste zet vinden in tijdnood.

SHTV 3 (1644) Haeghe Ooievaar 1 (1705) 3½-4½
Alex van Leuken (1765) Ton Thijssen (1909) 0-1
Piet Sikkes (1696) Maurits Bons (1749) 1-0
Nico Gouzij (1719) Henk van Huizen (2007) 0-1
Jan Verheijen (1632) Jan Langerak (1688) 1-0
Ben Spierings (1691) Jan van der Meer (1703) ½-½
René Weerts (1606) Dominique Nierop (1629) 0-1
Jan van Delden (1674) Edwin v.d. Leij (1640) 0-1
Jaimy Luk (1365) Rob Bes (1618) 1-0

Door deze nederlaag heeft Haeghe Ooievaar nu ook drie matchpunten en slechts 
twee bordpunten minder dan wij. Schaakhuis 2 staat precies gelijk met hun. In 
de volgende ronde (3 maart) moeten we op bezoek bij RHC-Arena 1, waarna in 
de slotronde (20 april) Schaakhuis 2 wacht voor een degradatiegevecht.
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Stand in HSB klasse 1B
Rijswijk 2 5 9 23
DD 4 5 6 22½
RHC- Arena 1 5 6 20½
Promotie 4 5 5 21
Pomar 1 5 5 20
SHTV 3 5 3 19
Schaakhuis 2 5 3 17
Haeghe Ooievaar 1 5 3 17

Het  nog steeds teamleiderloze vierde team lijkt  zich  daar  weinig van aan te 
trekken en vecht zich met wisselende uitslagen naar een goede positie om zich te 
handhaven.

Pomar 3 (1429) SHTV 4 (1349) 6½-1½
Tim van Rijswijk (1440) Frans Coers (1614) 0-1
Vincent Steemers (1509) André Langeveld (1498) 1-0
Hans Jacobs (1424) Lex van der Meer (1347) ½-½
onbekend Henk Bouma (1272) 1-0
Harry van der Stap (1439) Eric Kwappenberg (1391) 1-0
Markus Lohrer (1409) Monique Keuzenkamp (1228) 1-0
Giuseppe Gastaldi (1298) Wim Vermeulen (1189) 1-0
Jan Falandt (1486) Bert van Dijk (1250) 1-0

SHTV 4 (1468) DD 7 (1499) 5½-2½
Jaap Luijendijk (1706) A. Vokurka (-) 1-0
Geurt Jan v.d. Meiden (1664) R.J.M. Claessens (1569) ½-½
Kees van Gelder (1554) Stephen Rees (-) 1-0
André Langeveld (1498) Kees van Hulst(1559  ) 1-0
Lex van der Meer (1347) Auke de Vries (1434) 0-1
Jan Bonsel (1455) Aad Boer (1485) 1-0
Henk Bouma (1272) Rein de Ruiter (1448) 1-0
Bert van Dijk (1250) Erik Frima (-) 0-1

Stand in HSB klasse 3A
WSC 6 5 9 25
Promotie 7 5 7 22½
SHTV 4 5 6 22
DD 7 5 6 22
Promotie 6 5 5 23
Botwinnik 5 5 4 16½
Pomar 3 5 3 19½
Paris 1 5 0   9½
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SHTV 5 opnieuw succesvol (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Na een jarenlange negatieve trend van ledendalingen en weinig aandacht voor 
jeugdbeleid lijkt SHTV weer de goede weg ingeslagen en dit vertaalt zich direct 
in  het  succes  van  het  enige  jeugdteam  van  SHTV.  Dit  team,  volledig 
ondersteund door het bestuur, heeft tot nu toe al zijn wedstrijden gewonnen. Of 
we kampioen worden hangt  van de  komende twee wedstrijden af,  maar  een 
grotere winst dan dat dit team in ieder geval gevormd kon worden is al niet meer 
te halen. Ook tegen Botwinnik 6 was de teamgeest weer zeer goed. Kenneth kon 
helaas op het  laatste moment door huiswerkverplichtingen niet  meedoen.  Dit 
kan gebeuren en sterinvaller Thomas Luk werd door Kenneth zelf gevraagd of 
hij kon invallen voor hem. Hierdoor moesten David en Timothy ook een bord 
hoger spelen en Owen mocht het met wit op bord 2 proberen.

Ik speelde zelf met zwart op bord 1. Mijn partij kon ik snel winnen door een 
openingsonnauwkeurigheid van mijn tegenstander.
Timothy speelde  op bord  5  een  goede wedstrijd.  Ergens  kwam hij  een  stuk 
achter,  maar  wat  ik  intussen  wel  geleerd  had,  was  dat  dit  helemaal  niets 
betekent. Timothy wist door goed spel zich terug te knokken en maakte remise.
Intussen had ook mijn vader op bord 3 zijn punt binnengehaald. Hoewel er in 
eerste instantie wat kritiek was van de teamleider na een ½ uit 1, werd hier de 
tweede overwinning binnengehaald door deze routinier.
David speelde een zeer goede wedstrijd. Hij liet zich niet gek maken door de 
Franse opening van de tegenstander, maar kwam door wat pech een stuk achter. 
Door taai te spelen en allemaal nauwkeurige zetten werd zijn tegenstander in een 
fout gelokt en was remise ook op dit bord een feit, hoewel zijn partij best een 
punt waard was. Helaas werkt het zo nog niet.
Owen maakte na een keurige partij zonder fouten ook remise. Ook hij staat nu 
op 3½ uit 4 en dat is prima.
Uiteraard was Thomas als laatste klaar. Thomas nam zijn tijd en stond heel goed, 
maar richtte zich iets te veel op de aanval en vergat even een tussenzet te doen, 
waardoor zijn tegenstandster remise kon maken. Hierdoor kwam Thomas er met 
een halfje wat bekaaid af, maar intussen heeft hij wel aangetoond dat hij het 
niveau prima aankan.

Goed, 4-2 dus. In de familie Van der Meiden werd nog even grappig opgemerkt 
dat  de overwinning deze keer wel  van de familie  moest  komen, maar dat  is 
natuurlijk  onzin.  Het  team heeft  opnieuw aangetoond dat  ze  best  een  klasse 
hoger kunnen spelen volgend seizoen! Nu nog waarmaken.
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SHTV 5 (1369) Botwinnik 6 (1252) 4-2
Geurt Jan v.d. Meiden (1664) Merlijn Albers((-) 1-0
Owen Poppe (1400) Piet Soeterbroek (1357) ½-½
Pim v.d. Meiden (1395) Arjen van der Zee (-) 1-0
David Dijkerman (-) Wouter Parent (-) ½-½
Timothy Lelieveld (1015) Hans van Asperen (1329) ½-½
Thomas Luk (-) Rina Westerduin (1069) ½-½

Stand in HSB klasse 4A
SHTV 5 4 8 19½
Corbulo 1 5 8 19½
WSC 7 5 5 15
DD 8 5 5 15
DSC 9 4 4 13½
Botwinnik 6 4 2 12½
Haeghe Ooievaar 5 5 0   1
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Wijk aan Zee

Elk jaar staat in januari de schaakwereld in het teken van ‘Wijk aan Zee’. Een 
schitterend  groots  opgezet  schaakevenement  dat  twee  weken  duurt,  waaraan 
zowel de wereldtoppers meedoen als ook de schaakamateurs van alle niveaus en 
het  leuke  is  dat  er  grotendeels  in  één  grote  speelzaal  wordt  gespeeld.  Het 
toernooi staat veelal nog bekend als Hoogovens en wie net gewend was aan de 
naam Corus moet nu weer wennen aan de nieuwe naam Tata Steel.

Als het even kan ga ik elk jaar wel een dagje kijken en sfeer proeven. Een paar 
jaar geleden heb ik mij ook laten verleiden om eens mee te doen, destijds met de 
weekendvierkampen. Dat beviel zo goed dat ik het jaar daarop ook weer mee 
deed. Na twee edities overgeslagen te hebben, speelde ik deze keer weer mee. 
Samen met Karel Stolte en Han Nicolaas (Pomar) reisde ik drie dagen op en 
neer voor de dagvierkampen. Vader en zoon Van der Meiden deden ook mee en 
het werd een gezellige bedoening. De sfeer wordt vaak ook mede bepaald door 
de successen op het schaakbord en het hielp dan ook mee dat we allemaal in 
onze groep in de prijzen vielen.

In de tweede ronde kwam ik na een gelijk opgaande partij beetje bij beetje beter 
te staan. In de diagramstelling had ik zojuist 29. Dc4 gespeeld en zwart had nu 
het  beste  De5 of  Dh5 kunnen spelen,  waarna  30.  a5  waarschijnlijk  de beste 
voortzetting voor mij was. Het plan dat mijn tegenstander koos was veel te traag 
en bracht mij snel de overwinning.

 _ _ tM_
_ _ _Jj 
 _Ln _Tj
_ j _ d 
IjQ_J_ _
_I_ i i 
 _ r i i
_ _R_ k 
Ben Spierings (1691)-Jack Klopmeijer (1641)

29. ...h5  30. Pxf7 Df6  31. Pe5+ Kh7 
32. Pxg6 Dxg6  33. Dxc5
1-0

Dagvierkampen Score Groep Prijs TPR
Ben Spierings 2½ uit 3 groep 6 1e prijs 1826
Karel Stolte 2½ uit 3 groep 6 1e prijs 1778
Geurt Jan v.d. Meiden 2 uit 3 groep 6 2e prijs 1735
Pim v.d. Meiden 2½ uit 3 groep 9 1e prijs 1518
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In het  café  kwamen Karel  en ik  na 
afloop  van  de  tweede  speeldag  nog 
wat bekenden tegen uit  de HSB. Of 
we even konden helpen met een mat 
in  2  prijsvraag,  een  zogenaamde 
Challenger  van  IM Yochanan  Afek. 
Hoe  moeilijk  kan  dat  zijn  denk  je 
dan?  Nou,  best  wel  moeilijk.  Na 
diverse  pogingen  gingen  we  huis-
waarts zonder de oplossing te hebben 
gevonden.  Die  vervelende  zwarte 
koning  lijkt  bij  elke  witte  zet  te 
ontsnappen  en  de  dreiging  van  de 
promotie  van  de  zwarte  pion  hangt 

ook in de lucht.

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _B_
_ _ _R_ 
 lN_ _ _
j _ j _ 
 _M_J_ r
q _ _ _K
Mat in 2 (wit aan zet)

Tot zover de belevenissen van de dagvierkampen. Voor zover ik kan overzien 
deden er deze keer geen clubgenoten mee in de weekendvierkampen. Wel deden 
Hans Segers en Hugo van der Laan mee in de tienkampen en niet zonder succes.

Tienkampen Score Groep Prijs TPR
Hans Segers 7½ uit 9 groep 3 1e prijs 2189
Hugo van der Laan 5½ uit 9 groep 6 2e prijs 1702

Hans  Segers  was  oppermachtig  in  zijn  groep.  Slechts  één  remise  en  één 
nederlaag  (tegen  uitgerekend  de  op  papier  zwakste  uit  de  poule)  moest  hij 
incasseren. Onderstaande partijfragment is uit de vijfde ronde.

 _T_TlM_
_L_R_J_J
J_I_I_J_
_D_ _ n 
J_ _Rb _
_ _ _ _I
 iQ_ iI_
_ _ _ k 
Hans Segers (2060)-Wytse v.d. Velde (1937)

27. ...f5  28. Pxh7 Le7  29. Dc3 Txc6 
30. Pf6+ Kh8  31. Dg3 Lxf6  32. Dxg6 
Tc1+  33. Lxc1 Tg8  34. Dh6#
1–0

Naast al dit amateurgeweld waren natuurlijk ook de wereldtoppers bezig. Het 
toernooi  werd  enigszins  verrassend  gewonnen  door  de  Amerikaan  Hikaru 
Nakamura, die met 9 uit 13 wereldkampioen Viswanathan Anand een halfje voor 
bleef.
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De meest opzienbare partij was waarschijnlijk de snelle overwinning van ‘onze’ 
Anish Giri (zwart) op Magnus Carlsen, de nummer 1 van de wereld.

1. d4 Pf6  2. c4 g6  3. g3 Lg7  4. Lg2 d5  5. cxd5 Pxd5  6. Pf3 Pb6  7. Pc3 Pc6 
8. e3 0-0  9. 0-0 Te8  10. Te1 a5  11. Dd2 e5  12. d5 Pb4  13. e4 c6  14. a3 cxd5 
15. axb4 axb4  16. Txa8 bxc3  17. bxc3 Pxa8  18. exd5 Pb6  19. Td1 e4  20. 
Pg5 e3  21. Db2 Dxg5  22. Lxe3 Dg4  0-1

Het is een aanrader om volgend jaar zelf mee te doen met dit  evenement of 
anders toch zeker een dagje te gaan kijken!

Ben Spierings

Partijen

Hugo van der Laan - Mike Hoogland
Interne competitie, 13-1-2011

1. e4 c5 2.  Pf3 d6  3. d4 cxd4  4. 
Pxd4 Pf6  5. Pc3 a6  6. Le2 e5  7. 
Pb3 Le7  8. a4

TsLdM_ t
_J_ lJjJ
J_ j s _
_ _ j _ 
I_ _I_ _
_Nn _ _ 
 iI_BiIi
r bQk _R

Een  idee  tegen  het  gewone  zwarte 
tegenspel met ...b5 en ...b4. Direct 0-
0 gevolgd door Le3/Dd2 en dan pas 
a4-a5  of  Le3,  gevolgd  door  g4-g5, 
Dd2  en  0-0-0/Kb1  zijn  de 
alternatieven. Deze partij moet maar 

uitmaken wat me het beste ligt.
8. ...0-0  9. Le3 Le6
Nu  kan  hier  ook  Pd5  -vanwege  de 
dreiging Lb6-  gevolgd door  Dd3 of 
misschien Lf3. Mike vindt  Le2 heel 
wat minder dan Pe5 en zou hem nooit 
ruilen.
10. 0-0
Ik  speel  liever  Lf3  nadat  ik  f4  heb 
gespeeld, maar misschien is Dd2 en 
0-0-0  een  betere  opzet,  want  dan 
krijgt  wit  er  een  toren  op  de  d-lijn 
direct bij. De dame kan dan naar e1 
en  g3  zonder  dat  zwart  ...d5  kan 
spelen.  Maar  het  bezwaar  is  dat  ik 
met a4 de koningsvleugel daar al heb 
verzwakt.
10. ...Pbd7  11. f4
Eerst Dd2 is beter.
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T_ d tM_
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11. ...exf4
Fritz 10 speelt ...Dc7 en vindt fxe5 of 
f5 dus geen probleem.
12. Txf4
Dit is goed.
12. ...Pe5
Dit ook (Fritz 10).
13. Pd4
Dit  is  ook  goed;  Tf4  dekt  tegen 
...Pfg4
13. ...Tc8  14. Pf5
Dit  is  ook  allemaal  goed  (...Lxf5 
Txf5) en wit beheerst d5.
14. ...Dc7
Nu  speelt  Fritz  10  Pxe7  Dxe7  16. 
Ld4 gevolgd door De1 en Dg3. In de 
partij  keek  ik  alleen  naar  De1-g3 
maar  De1  kan  hier  niet  vanwege 
...d5.

 _T_ tM_
_Jd lJjJ
J_ jLs _
_ _ sN_ 
I_ _Ir _
_ n b _ 
 iI_B_Ii
r _Q_ k 

15. a5

Dit  speelde  ik  tegen  het 
verwachte  ...Td8  om  ...d5  voor  te 
bereiden.
15. ...Tfe8
Nu is de stelling van zwart versterkt 
omdat hij na Pxe7 met de toren kan 
terugnemen
16. Lb6 Dc6
Lb6 is niet goed. Mike wilde toch al 
Dc6  spelen  (alhoewel  hier  ...Dd7 
beter  is  omdat  dan  met  Peg6  het 
motief  van  het  torenoffer  op  c3  er 
direct in zit.)
17. Tc1
Dit is al direct fout vanwege ...Lxf5 
exf5 en ...Pfd7. Het plan van Fritz is 
nog steeds Pxe7 en Ld4
17. ...Pg6

 _T_T_M_
_J_ lJjJ
JbDjLsS_
i _ _N_ 
 _ _Ir _
_ n _ _ 
 iI_B_Ii
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Teruggaan leidt hier tot nadeel. Fritz 
10  geeft  de  volgende  voortzetting: 
18.  Pxe7+  Txe7  19.  Txf6  gxf6  20. 
Ld3 Pe5 21. De1 Lc4 22. Lxc4 Dxc4 
23. Pd5 Te6 24. b3 Dc6 25. Dh4 f5 
26. exf5 Dxd5 en wit heeft nog steeds 
voordeel.
18. Pd4 Dd7
Fritz 10 doet het echter wèl.
19. Tf2
Nu is ...Ld8 goed en zwart krijgt de 
velden  op  c7  en  d8  terug  met  als 
bonus een zwakke a-pion voor wit.
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19. ...Txc3

 _ _T_M_
_J_DlJjJ
Jb jLsS_
i _ _ _ 
 _ nI_ _
_ t _ _ 
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Mike  kan  het  niet  weerstaan. 
Positioneel blijkt hier een nadeel van 
het verdedigingsconcept met Le2 en 
a4.  Wit  bedwingt  wel  het  tegenspel 
met  ...b5  en  ...b4  maar  niet  het 
tegenspel  met  Ta8-c8xc3.  Wat 
resteert zijn versplinterde en moeilijk 
te  verdedigen  pionnen  op  de 
damevleugel  waar  geen  enkel 
aanvalspotentieel meer in zit.
20. bxc3 Pxe4  21. Tf3 Lg5
Ik kom onder druk en raak uit mijn 
comfort zone; dan ga ik meestal ook 
blunderen. Ik zou 22. Pxe6 Dxe6  23. 
Ta1 kunnen doen. 22. ...Lxc1 dan is 
niet goed: 23. Pxg7 valt Te8 aan.
22. Tb1
Direct een eerste blundertje, nog niet 

direct verliezend: 22. ...Pd2  23. Pxe6 
Dxe6  24. Ld3 is nog niet zo erg.
22. ...Pe5  23. Pxe6
Correct.
23. ...Pxf3+  24. Lxf3

 _ _T_M_
_J_D_JjJ
Jb jN_ _
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 _ _S_ _
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24. ...Dxe6
En nu 25. Dd3 d5 en zwart heeft een 
pluspion tegen het loperpaar.
25. Ld4
Deze  logisch  uitziende  zet  is  de 
verliezende blunder wegens
25. ...Le3+
Mike zag het meteen. Klasse!
26. Kf1
Kh1 verliest de dame na ...Pf2+
26. ...Pd2+  27. Ke1 Lxd4+  28. Le2 
Lxc3  29. Tb3
0-1

Thomas Luk-Rina Westerduin
SHTV 5-Botwinnik 6, 27 januari 2011
1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Pc3 Pf6  4. Lc4 Lc5  5. d3 0-0  6. Lg5 d6  7. Pd5 h6  8.  
Pxf6+ Kh8  9. Ph7 f6  10. Pxf8 Dxf8  11. Le3 Lg4  12. Lxc5 dxc5  13. h3 Lh5  
14. Ld5 Pb4  15. Lxb7 Td8  16. 0-0 Tb8  17. Ld5 Pxd5  18. exd5 Td8  19. c4 
c6  20. dxc6 Tc8  21. Da4 Dd6  22. Dxa7 Dxd3  23. Dxc5 Lxf3  24. gxf3 Dxf3 
25. Tad1 Dxh3  26. c7 Dg4+  27. Kh2 Dh4+
½-½



27

Wie is die jongen naast René Weerts?

Jaarlijks na het Hoogovens/Tata Steel Toernooi geeft een van deelnemers een 
simultaan in de tweede kamer, vorig jaar was dat Bianca Muhren en dit jaar 
Anish Giri. Dankzij Reinier van de Berg, de vaste barbezoeker van de club, kon 
ik na de nodige veiligheids-checks ook gaan kijken bij de simultaan. Tot mijn 
teleurstelling  werd  er  pas  halverwege  de  simultaan  bier  geschonken,  maar 
gelukkig kon ik na de simultaan de achterstand snel inhalen.

Het was mooi om te zien hoe snel Giri langs de borden liep. Frits Wester werd 
getrakteerd op een variant van het herdersmat en al snel moest menigeen het 
loodje leggen tegen dit  nieuwe talent.  Alleen bij  Jan Nagel (oud-politicus en 
lijsttrekker 50+) bleef hij af en toe wat langer staan. Maar uiteindelijk won Giri 
alle 29 partijen. Jan Nagel kreeg wel een prijs omdat hij de meeste tegenstand 
had geboden. Dit uitstekende resultaat is natuurlijk weinig geëvenaard; Bianca 
Muhren verloor vorig jaar een partij en had een paar remises.

Wat opviel was dat Giri zelf een beetje verlegen over kwam, maar aangezien hij 
nog maar  16 jaar  is,  valt  dat  wel  te  begrijpen.  Nepalese  vader  en  Russiche 
moeder,  is  dit  het  geheim  van  zijn  talent,  mixed  cultures  results  in  higher 
performance?  Maar  waarschijnlijk  ligt  het  toch  aan  zijn  geboorteplaats  St. 
Petersburg; in Rusland wordt schaken met de paplepel ingegeven.

Ik werd zelf  een beetje  verlegen van zo'n  schaaktalent  maar  Reinier  regelde 
resoluut een fotoshoot. Bezie het resultaat.

René Weerts
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Het mooiste schaakspel

Het  mooiste  schaakspel  dat  ik  ooit  bezeten  heb,  was  een  erfstuk  van  mijn 
grootvader. Het was in rood en wit uitgevoerd en vervaardigd van been. Al mijn 
vriendjes waren jaloers. In 1903 had mijn grootvader het gekregen. Hij was toen 
dominee in Dubbeldam en de eerste  partij  die  hij  er  mee speelde was tegen 
dokter  Mes,  een  huisarts.  Mijn  grootvader  won.  Dat  had  hij  op  het  doosje 
geschreven. Dokter Mes was de man met wie hij regelmatig schaakte in die tijd. 
Mes kon slecht tegen zijn verlies. Het gebeurde vaak dat hij bij mindere stand 
het bord omver stootte en dan was de partij niet meer te construeren. Duidelijk is 
dat de Dubbeldamse notabelen geen sterke spelers waren, want goede spelers 
reconstrueren  na  afloop  moeiteloos  de  partij  zonder  hun  notatieblaadje  te 
consulteren. Misschien was het wel aan dokter Mes te wijten dat een van de 
kantelen van een rode toren ruw was afgebroken en ik deed altijd mijn best daar 
omheen te kijken, nadat ik als tiener het spel had geërfd. Ik droomde ervan dat 
dit nog eens hersteld zou worden. Toen gebeurde het hele erge.
Een vroeger vriendinnetje van mijn zuster en haar verloofde gingen schaken met 
mijn  stukken.  Ruw  gingen  ze  er  mee  om  en  wanneer  ik  hen  vroeg  wat 
voorzichtiger te zijn met mijn bezit, keken ze me spottend aan en beschouwden 
me als gek. Ik kreeg geen gelijk, ook niet van mijn ouders die vonden dat ik 
overdreef. Totdat het oor van een paard verdwenen bleek en er nog een andere 
beschadiging waar te nemen viel. Wat precies weet ik niet meer. Ik was in alle 
staten en kreeg gelijk. Er werd een nieuw, goedkoop schaakspel aangeschaft en 
het mijne verdween in de kast in afwachting van een restauratie. Die heeft nooit 
plaatsgevonden. Bij verhuizingen werd ik met het leed geconfronteerd en mijn 
moeder beloofde mij de laatste keer dat het nu afgelopen zou zijn en ik het niet 
meer hoefde te zien. Loze belofte: na haar dood kwam het tevoorschijn en mijn 
zuster dacht dat ik nu wel heel blij zou zijn. Ik was het niet, deelde nog eens mee 
dat ik er niets meer mee te maken wilde hebben en het is nu verdwenen. Ik hoop 
vurig voorgoed. Maar ik was inmiddels wel zo ver dat ik er toch nog even naar 
heb kunnen kijken. Het waren eigenlijk helemaal geen mooie stukken en omdat 
alles nu eenmaal vergankelijk is, vond ik het allemaal niet meer zo erg.
Schaakspelen zijn bijna nooit echt mooi. Ze zijn nuttig en het spel is soms mooi. 
Tot echte kunst inspireert het schaakspel bijna nooit: in ledige momenten peins 
ik  daar  wel  eens  over.  Wanneer  ik  in  Londen  in  het  British  Museum  de 
beroemde schaakstukken ga bekijken die in 1831 gevonden zijn bij Uig op het 
eiland  Lewis,  dan  is  het  ook  niet  vanwege  de  esthetiek.  Algemeen  wordt 
aangenomen dat  ze  heel  oud zijn.  Die stukken zijn  niet  echt  mooi,  maar ze 
fascineren wel. De uitdrukkingen van de gezichten zijn even mysterieus als de 
geschiedenis van de stukken. In de museumwinkel heb ik vele jaren lang, iedere 
keer  dat  ik  er  kwam,  gefascineerd  naar  daar  te  koop  aangeboden  replica’s 
gekeken. Alleen daar, ik heb ze nooit ergens anders gezien. Ik vond ze te duur. 
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Elke keer kwam ik toch weer terug. Vorig jaar zijn er nieuwe replica’s gekomen, 
uitgevoerd  in  rood en wit.  Emoties  kwamen boven die  niet  meer  te  houden 
waren. Er staat nu een doos op mijn studeerkamer. Er zal nooit mee geschaakt 
worden. Ze zijn van hars en lijken stevig. Iedereen mag ze bekijken, niemand 
mag ze aanraken.

Over de Lewis-schaakstukken is bijna niets bekend, dus is er des te meer over  
geschreven. Ze zijn van walrusivoor en vermoedelijk uit  de 12e eeuw. Harry  
Potter  heeft  er  mee  gespeeld  in  één  van  zijn  films.  Op  het  internet  is  veel  
informatie: o.a. het artikel ‘Lewis Chessmen’ op Wikipedia. Ook over het juiste  
aantal is discussie. Volgens de website van het British Museum zijn er daar 82  
en 11 in het Schots Nationaal Museum in Edinburgh. In het afgelopen jaar zijn  
er  tentoonstellingen  geweest  in  Schotland.  Schotse  nationalisten  willen  alle  
stukken  in  Schotland  hebben,  maar  volgens  de  meeste  experts  zijn  ze  
vervaardigd in Scandinavië. Ook IJsland gooit hoge ogen als mogelijke plaats  
van herkomst. Er is bij mijn weten nog geen geleerd werk verschenen waarin  
staat  dat  de  stukken  veel  te  mooi  waren  om zo  oud  te  zijn  en  dat  het  een  
vervalsing betreft uit de 19e eeuw.

Pim van der Meiden
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Schaakagenda

Februari 2011
za 26 Open Rapidkampioenschap Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus 1)

Maart 2011
do   3 Seniorencompetitie ronde 23

RHC-Arena 1 - SHTV 3
SHTV 5 - DSC 9

di   8 Promotie 6 - SHTV 4
do 10 Seniorencompetitie ronde 24

SHTV 2 - Rijswijk 3
za 12 SHTV 1 - Charlois Europoort 3

[jeugd] Grand Prix (Botwinnik)
do 17 Seniorencompetitie ronde 25

SHTV 4 - WSC 6
do 24 Seniorencompetitie ronde 26

Corbulo 1 - SHTV 5
do 31 Seniorencompetitie ronde 27

April 2011
za   2 Open Rapidkampioenschap HSV (Haagse Rapidcyclus 2)

[jeugd] Grand Prix (Lierse)
do   7 Rapidkampioenschap, avond 1
za   9 ZSC-Saende 2 - SHTV 1
do 14 Rapidkampioenschap, avond 2
za 16 HSB Snelschaken voor teams
wo 20 Schaakhuis 1 - SHTV 2 (centrale ronde in Zoetermeer)

SHTV 3 - Schaakhuis 2 (idem)
do 21 Playoffs (avond 1) en nacompetitie
za 23 [jeugd] Grand Prix (Rijswijk, onder voorbehoud)
do 28 Playoffs (avond 2) en nacompetitie

Aankomende evenementen:

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

Prinsenstadtoernooi (Delft) 22 t/m 24 april 2011

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






