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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

Schaakstukken
Op de achterkant van Karel van der Weide’s boekje Schaken voor huisvrouwen, 
een  hilarisch  werkje  over  de  zieleroerselen  van  een  schaker,  wordt  gewag 
gemaakt van de moeizame relatie die deze beoefenaar van onze denksport heeft 
met  vrouwen.  En  alsof  dat  nog  niet  genoeg  is  heeft  al  enige  tijd  terug  de 
‘chessbabe’ haar  intrede  gedaan.  Jonge  schaaksters  van  modelachtige  allure 
worden steeds vaker achter het bord aangetroffen en schaken kunnen ze ook nog 
eens op hoog niveau. Hele websites worden aan hen gewijd. De naam Alexandra 
Kosteniuk is de eerste die daarbij bij de meesten zal opkomen, een grootmeester 
die  behalve  het  behalen  van  een  aantal  wereldtitels  ook  regelmatig  voor  de 
camera van dankbare fotografen poseert. Dat ze zich daarnaast ook nog kwijt 
van haar taak als moeder kan niet anders dan bewondering wekken voor deze 
schaakdame.

Maar ze is niet de enige getalenteerde en knappe speelster. Wie de foto’s bekijkt 
die in december gemaakt zijn tijdens het laatste WK in Turkije, gewonnen door 
de Chinese Hou Yifan, waant zich soms op een bijeenkomst van kandidates voor 
een schoonheidswedstrijd, ware het niet dat de borden, stukken en klokken op 
tafel  duidelijk  maken  dat  het  hier  wel  degelijk  gaat  om  een  schaak-
kampioenschap. Schoonheid en hersens gaan samen en dat is alleen maar toe te 
juichen.  Weg met  de stereotypen.  Het  spijt  me voor  Jan Hein Donner,  maar 
vrouwen kunnen wèl schaken!

In  het  kielzog  van  de  dames  komen  de  jonge 
mannen die  naast  de beoefening van hun sport 
andere activiteiten ontplooien. Zo kon men enige 
tijd geleden Magnus Carlsen vanaf een reclame-
affiche van G-Raw dreigend de wereld  in  zien 
kijken.

Schaken wordt sexy en verkoopt; schaakstukken 
zijn  voortaan  niet  alleen  meer  van  levenloos 
materiaal. Het mooiste zou zijn wanneer dit leidt 
tot een groei in het aantal actieve schakers, zodat 
we in Nederland niet meer wanhopig hoeven te 
wachten  op  een  nieuw  ‘Euwe-effect’,  maar 
misschien is dit te veel wensdromen.

En de eerste die mij kan vertellen wie de damesgrootmeester op de foto is, heeft 
goed opgelet en krijgt van mij een drankje.

André Wagner
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Van de voorzitter

Indicatoren
Hoe  gaat  het  met  onze  schaakvereniging?  Je  kan  die  vraag  natuurlijk  op 
meerdere manieren beantwoorden.
Het aantal leden is een belangrijke indicator.  Als ik de laatste update van de 
secretaris mag geloven, dan zijn we inmiddels de magische grens van 100 weer 
gepasseerd.  Kanttekening  daarbij  is  dan  wel  dat  dit  met  name  aan  de 
jeugdafdeling  is  te  danken.  De goede naam van onze  jeugdbegeleiding reikt 
steeds verder en ouders lijken wel wat verder te willen rijden voor een goede 
schaakles en leuke competitie voor hun kinderen. Het gaat zelfs zo goed, dat er 
tijdelijk een jeugdledenstop is afgekondigd.

Zo anders is het toch met de seniorenafdeling. De clubavonden zijn gezellig en 
de interne competitie wordt door Piet Sikkes formidabel geleid. Er zijn mijns 
inziens echter  te weinig deelnemers en dat  beeld werd ook bevestigd bij  het 
interne  rapidkampioenschap  en  snelschaakkampioenschap.  Sommige  leden 
spelen alleen maar extern en anderen spelen wel intern maar komen zelden. Al 
met al hebben we meer deelnemers nodig. Nieuwe senioren zijn dan ook van 
harte  welkom.  Niks  doen  is  geen  optie,  dus  besloot  het  bestuur  tot  het 
rondbrengen  van  folders  rondom  de  Bosbeskapel  met  de  wervende  tekst 
“Schaken  op  loopafstand”.  Samen  met  Karel  Stolte  bracht  uw voorzitter  de 
folders  rond met  gevaar  voor  eigen leven.  Ongeïnteresseerde buurtbewoners, 
grote  honden  en  vele  brievenbussen  met  een  Nee-Nee  sticker  werden 
getrotseerd. De folders met een aankondiging van een introductiecursus, die ook 
in het AD op de pagina met wijknieuws werd geplaatst, hebben enkele reacties 
opgeleverd. De ingeslagen weg zal worden voortgezet en er zullen meer wegen 
worden bewandeld om onze club meer bekendheid te geven.

Een andere indicator is het resultaat van de externe teams. De kopijdatum van 
het clubblad komt net te vroeg, want als u dit leest is zojuist de slotronde van de 
1e  klasse  gespeeld.  SHTV  2  kan  kampioen  worden  en  SHTV  3  staat  op 
degraderen. Wat wel bekend is,  is dat SHTV 4 in de middenmoot van de 3e 
klasse is geëindigd en dat het jeugdteam SHTV 5 klasse 4a heeft gewonnen.
Het vlaggenschip SHTV 1 staat nog op een degradatieplaats in klasse 3E van de 
KNSB en uw voorzitter  heeft  van  de  teamleider  niks  minder  dan  een  over-
winning geëist. Alleen dan kan immers degradatie worden ontlopen.

Er zijn nog vele andere indicatoren, maar echte rode alarmbellen klinken er niet. 
Het bestuur opereert in goede harmonie en schakelt onderling snel. Als u nog 
zaken ter bespreking heeft, neem gerust contact op met het bestuur.

Ben Spierings
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Dankwoord van Jan Bonsel

Met enige nadruk verklaarde ik op 3 maart 2011 dat het niet in het voornemen 
van het bestuur lag om ieder lid van de club die jarig was geweest toe te spreken 
en een cadeau te overhandigen en dat het een hoge uitzondering was dat nu Jan 
Bonsel  bij  zijn  90e  verjaardag  werd  toegesproken  en  een  cadeau  werd 
overhandigd. Zijn positieve inzet voor het clubleven was ook een reden om hem 
eens extra in het zonnetje te zetten. Wat ik niet wist, was dat Jan als tienjarige 
jongen voor het eerst in Den Haag kwam en dat de lichtkrant van de Haagsche 
Courant, het planetarium, het gebouw van de Bijenkorf een diepe indruk op hem 
hadden gemaakt en dat hij sinds 1946 zich echt Hagenaar voelt. Hij meldde mij 
dat het boek over Den Haag met 130 afbeeldingen van Leo Wisselink dat ik hem 
namens de club overhandigde  een “kostelijk geschenk” was, een “lust voor het 
oog” en dat hij de club wilde bedanken “voor dit uiterst fraaie boekwerk”.

Pim van der Meiden

Wederom een schaakbaby!!
Ons bereikte het verheugende bericht dat Jan van Delden en zijn echtgenote op 
woensdag 6 april de blije ouders zijn geworden van zoon Jurgen.

Namens het bestuur feliciteren wij de kersverse ouders van harte.

Op zaterdag 14 mei speelt het eerste team zijn laatste wedstrijd 
van dit seizoen. Wij roepen de leden op om ons vlaggeschip te 
komen aanmoedigen tijdens de gemeenschappelijke laatste ronde 
van KNSB klasse 3E.

Locatie: SBS Denksportcentrum, Kerketuinenweg 2.
Aanvang: 13.00 uur.
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Interne competitie

De 27-rondige laddercompetitie  is  afgerond en de namen van de deelnemers 
voor de playoffs zijn bekend: Tjomme, Ton, Mike,  Jan Willem, Melchior en 
Hans zullen gaan strijden om de clubtitel. Het had niet veel gescheeld of Koos, 
de best geplaatste jeugdspeler, had zich bij het groepje gevoegd ten koste van 
Hans. De mensen die niet aan de playoffs deelnemen, zullen in een Zwitserse 
nacompetitie tegen elkaar spelen.
De  eindstand  na  27  ronden telt  53  deelnemers,  waarvan  er  30  minimaal  14 
partijen hebben afgewerkt. Remisekampioen werd Mike met 10 gelijkspelen.

Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  1 Tjomme Klop 73.3 15 8 6 1 431.5 -1
  2 Ton Bodaan 71.4 14 8 4 2 425.0 0
  3 Mike Hoogland 68.4 19 8 10 1 425.0 1
  4 Jan Willem le Grand 67.9 14 8 3 3 421.0 0
  5 Melchior Vesters 67.9 14 7 5 2 420.5 2
  6 Hans Segers 65.9 22 13 3 6 420.5 0
  7 Koos Roeleveld (J) 65.6 16 9 3 4 419.5 0
  8 Armin Segger 61.4 22 12 3 7 392.0 0
  9 Hugo van der Laan 59.1 22 11 4 7 394.0 0
10 Niek Wisse 57.9 19 7 6 5 402.0 0
11 Piet Sikkes 57.1 21 10 4 7 392.5 1
12 Karl Baak 55.9 17 8 3 6 402.5 1
13 Gert Jan Willighagen 52.9 17 8 2 7 376.0 -1
14 Jan Verheijen 52.6 19 9 2 8 383.0 -1
15 René Weerts 52.6 19 9 2 8 347.5 -1
16 Nico Gouzij 52.4 21 8 6 7 373.5 -1
17 Rob Dijkstra 50.0 20 8 4 8 351.5 0
18 Pim van der Meiden 50.0 19 9 1 9 341.0 0
19 Kees van Gelder 50.0 18 7 4 7 360.5 -2
20 Owen Poppe (J) 50.0 14 6 2 6 368.0 1
21 Jan Bonsel 48.0 25 8 8 9 342.0 0
22 Henk Bouma 47.6 21 9 2 10 340.0 1
23 Ben Spierings 47.1 17 7 0 9 363.0 0
24 Lex van der Meer 46.4 14 6 1 7 351.0 -1
25 Karel Stolte 46.4 14 5 3 6 366.5 2
26 Monique Keuzenkamp 40.0 15 4 0 9 334.5 1
27 Eric Kwappenberg 39.5 19 7 1 11 327.0 1
28 Wim Vermeulen 30.0 20 5 0 14 305.5 1
29 Leo Nijst 25.0 20 5 0 15 290.0 -1
30 Bert van Dijk 22.5 20 4 1 15 295.5 1
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Spelers met minder dan 14 partijen:
31 Rik Pronk 100.0 2 2 0 0 388.5 0
32 André Wagner 100.0 1 1 0 0 377.0 1
33 Toon van Weel 100.0 1 1 0 0 377.0 1
34 Jaimy Luk (J) 80.0 5 4 0 1 389.0 0
35 Eduard Supit 58.3 6 3 1 2 382.0 0
36 Remko de Waard 50.0 4 2 0 2 365.5 0
37 Geurt Jan v.d. Meiden 50.0 3 1 1 1 367.0 1
38 Mitchell Vuong (J) 50.0 2 1 0 1 359.0 0
39 Marco van Straaten 50.0 1 0 1 0 364.0 -1
40 Twan v.d. Togt (J) 50.0 1 0 1 0 363.5 -1
41 Jaap Luyendijk 45.5 11 4 2 5 359.5 -1
42 Hans Dwarshuis 38.9 9 1 5 3 341.5 -1
43 Jan van Delden 35.7 7 2 1 4 365.5 1
44 André Langeveld 33.3 6 2 0 4 362.5 0
45 Thomas Luk (J) 29.2 12 2 1 8 296.0 -1
46 Cor Kanters (J) 25.0 8 2 0 6 311.5 0
47 Justus v. Klaveren (J) 25.0 4 0 2 2 334.5 0
48 Joelle Vuong (J) 25.0 4 0 0 3 321.0 -1
49 Ricki Luk (J) 0.0 2 0 0 2 337.0 0
50 Gioia Fransesco (J) 0.0 1 0 0 1 355.0 1
51 Joris van Berckel (J) 0.0 1 0 0 1 352.5 -1
52 Kenneth Lelieveld (J) 0.0 1 0 0 1 350.5 -1
53 Ard van der Zwart 0.0 1 0 0 1 350.5 -1
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Rapidkampioenschap

Op 7 en 14 april werden de acht ronden van het rapidkampioenschap afgewerkt. 
Het toernooi verliep voor de een beter dan de andere, maar het voordeel van 
twee avonden spelen is dat de ‘vorm van de dag’ kan verschillen.
Na de eerste  avond stond Tjomme als enige nog met 100% bovenaan en de 
tweede avond begon ook goed met een overwinning op Melchior. Niets leek 
hem in de weg te staan... behalve Mike, die nog even de spanning terugbracht. 
Maar Tjomme struikelde niet meer en prolongeerde met een mooie 7 uit 8 zijn 
titel.

  1 Tjomme Klop 7 38 31,50
  2 Mike Hoogland 6,5 40 31,25
  3 Melchior Vesters 5,5 40,5 25,25
  4 Koos Roeleveld 5,5 39 23,75
  5 Jan Verheijen 5 35 18,50
  6 Armin Segger 4,5 34 15,00
  7 Eduard Supit 4,5 29 14,25
  8 André Wagner 4,5 28 11,25
  9 Nico Gouzij 4 35,5 21,50
10 Niek Wisse 4 35 13,00
11 Hugo van der Laan 4 31 12,25
12 Jan Bonsel 4 30 14,50
13 Hans Segers 4 28 12,00
14 Piet Sikkes 3,5 37,5 14,75
15 Geurt Jan v.d. Meiden 3,5 34 18,25
16 Jan Willem le Grand 3 37 20,00
17 Monique Keuzenkamp 3 30 12,50
18 Bert van Dijk 3 28 7,50
19 Owen Poppe 2,5 35,5 10,25
20 René Weerts 2,5 27 11,50
21 Wim Vermeulen 2,5 24,5 3,25
22 Justus van Klaveren 2 31,5 11,75
23 Thomas Luk 2 31 15,50
24 Kees van Gelder 2 29,5 2,50
25 Gert-Jan Willighagen 1,5 32 12,75
26 Pim van der Meiden 1 26,5 6,50
27 Hans Dwarshuis 1 25,5 4,25
28 Leo Nijst 1 23,5 0,25
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Externe competitie

Verloren tijd (verslag: Melchior Vesters)
I want a refund.
Voor eenieder die zich af vraagt waar dit over gaat: het was maar goed dat u 
zaterdag 12 maart niet bent gekomen om uw clubgenoten van SHTV 1 aan te 
moedigen.  Jongens en  mannen ter  plekke gingen gebroken en geknakt  huis-
waarts, nog des te meer alleen dan zij ’s morgens op pad togen. Oftewel: het was 
K, niemand heeft een leuke dag gehad, en nu moet er uitgehuild worden. Onze 
goede vriend Jarvis Cocker vertolkt ons gevoel in Monday Morning, zodat we, 
met vochtige oogjes, desalniettemin gesteund zijn om dit stukje te schrijven of 
lezen.
O amateurs,  medekrukken,  stelletje  blinden:  we kunnen met  elkaar  door  het 
leven zolang lief en leed evenredig worden verdeeld. Maar tegen het absurde 
moeten we in het geweer komen. SHTV 1, het vlaggenschip, vermaard om zijn 
rationaliteit, spiritueel evenwicht en mannen van stavast, is dit seizoen gedoemd 
keer  op  keer  ten  onder  te  gaan  tegen  teams  vol  van  gebrekkige,  misleide, 
inspiratieloze clochards.  Dit intens maar relatief  onbeduidend leed moet juist 
hierom eens meeslepend worden beschreven. Open uw hart voor het menselijk 
drama dat zich in de wedstrijd voltrok.
Aanvang:  teamleider  Tjomme  had  ons  lang  van  tevoren  gemaild.  In  zijn 
planning zit standaard enige speling, zodat wij in theorie tijd hebben voor een 
modern saamhorigheidsritueel (koffie/thee). In theorie. In de praktijk heeft de 
captain te maken met lamzakken, in wie zelfs zijn gereformeerde spreuken nog 
geen plichtsgevoel aanwakkeren. Maar als geconditioneerde dieren hebben wij 
wel  respect  en ontzag voor de autoriteit  van wedstrijdleider  Ton Vissers.  De 
wedstrijd begon derhalve toch met volledige en gesloten linies. En met resultaat: 
hoewel  enkele  van onze borden in complexe openingen wat passief  stonden, 
groef iedereen zich goed in.
Op bord 1 speelde dit keer Sander (zwart), terwijl ik op bord 3 speelde. Een 
tactische  opstelling?  Nee,  een  kwestie  van  niveau.  Sander  had  vorige  keer 
wedstrijd  al  aangetoond  uit  zijn  vormcrisis  te  zijn,  terwijl  bij  mij  inmiddels 
ernstig de klad er in zit. Hierom had Sander zich voorbereid om de positioneel 
sterke John Leer te bestrijden.  Die man neutraliseerde Sanders voorbereiding 
echter  op de meest  efficiënte  wijze:  hij  kwam niet.  Aldus moest  Sander im-
proviseren tegen een ook niet kinderachtige tegenstander.
De witspeler speelde volgens mij een eigen systeem in een damepionopening, 
met enkele subtiele zetten. Het resultaat was, nog voor het eind van de opening, 
een atypische stelling. Wit ging onvermijdelijk een kwal winnen, maar Sander 
had ontwikkelingsvoorsprong. Of dit allemaal zo gepland was weet ik niet, maar 
in de partij bleek Sanders activiteit beslissend. Het is zijn tweede mooie over-
winning op rij.
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Intussen had ik al voor het eerste resultaat gezorgd, met mijn derde remise op rij. 
In de vorige thuiswedstrijd werd mijn spel al bekritiseerd; dit keer des te erger, 
en  terecht.  Opnieuw  krijg  ik  strategische  troeven  in  handen  en  een  ruime 
voorsprong  op  de  klok,  en  laat  ik  het  razendsnel  verzanden.  Mijn  tweede 
verpeste squeeze. Of eigenlijk de derde, want in de vorige wedstrijd tegen De 
Waagtoren overspeelde ik mijn tegenstander wel volledig, maar rondde ik zo 
belabberd  af  dat  Tjomme  in  zijn  verslag  wijselijk  volstond  met  “Melchior 
stuurde op remise aan.” Een fragment:

T_ _T_M_
_J_SjJlJ
 jJ_ sJ_
_ _ _ _ 
 _ iN_ _
_ i _B_I
Ii _ iI_
r b r k 
Borst-Vesters, stelling na 15.Pe4

In de  diagramstelling staat  zwart  al 
iets  beter.  Wit  kreeg  in  de  opening 
het loperpaar, maar Lf3 bijt op beton. 
Zwart  heeft  echter  op lange termijn 
goede velden voor  zijn extra  paard. 
Het  juiste  plan  is  een  stel  paarden 
ruilen,  wits  breekzet  d5  blijven 
verhinderen door ...e6 te doen, en het 
eigen  paard  goed  neerzetten  met 
...b5, ...Pb6-Pc4. Daarna heeft zwart 
een prettig voordeeltje in activiteit, 

wat hij zal proberen om te zetten in 
een  gunstig  eindspel  (bijv.  met 
gelijke,  zwartveldige  lopers,  want 
zwarts  loper  is  beter).  Ik  wil  niet 
zeggen dat zwart gaat winnen, maar 
het speelt wel een stuk prettiger. Met 
het  oog  op  de  klokstand,  ongeveer 
1:15  tegen  0:45,  zou  zwart  goede 
praktische kansen hebben.
Dan  nu  in  het  kader  ‘goed  plan, 
slechte uitvoering’: 15. ...b5? Gezien 
het partijvervolg is beter  15. ...Pd5!, 
en dan ...b5,  ...h6 en ...P5f6!,  zodat 
zwart  onder  betere  omstandigheden 
paarden  ruilt.  16.  Pxf6†  Pxf6 
(16.  ...Lxf6   17.  d5!  vond  ik  te 
onduidelijk)  17.  Lg5!  e6  18.  Lxf6 
Lxf6 en het is al potremise. Volstrekt 
idioot dat ik dit toesta, terwijl ik dit 
nota  bene  had  gezien  en  juist 
beoordeeld had toen ik tot 15. ...b5? 
besloot.

Kwestie van een slechte dag? Nee, gelukkig zijn er in dit soort gevallen de heren 
Bodaan en Willighagen die mij doen inzien dat de algehele standaard van mijn 
spel simpelweg ontoereikend is. Dank.
Toch leken wij de wedstrijd naar ons toe te trekken, want Maarten gebruikte zijn 
forse tijdvoorsprong wel om druk op zijn tegenstander te zetten. Met wit leken 
zijn manoeuvres in een open Siciliaan vrij standaard, maar blijkbaar bakte de 
tegenstander er niets van. Ik zag Maarten f5 doorschuiven, voorbode voor een 
beslissende aanval op de rokadestelling. Zwart moet kunnen counteren in het 
centrum, en hoewel ik de finish niet heb gezien, vermoed ik dat dit onvoldoende 
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is gelukt.
Dus de stand was al  2½-½ met bovendien nog enkele goede stellingen.  Ton 
stond in de opening even minder, maar zijn jonge tegenstander profiteerde niet 
van de mogelijkheid een langetermijnvoordeel te pakken. Logisch, jeugdtalenten 
snappen in de regel nog niets van statische elementen en potentieel op lange 
termijn. Ton echter wel en zodoende ruilde hij de juiste stukken af om een zeer 
prettige stelling te krijgen. De tegenstander kon weinig en Ton kon een breekzet 
voorbereiden. Meestal heb je na die zet dan beslissend voordeel in activiteit. Van 
Ton begreep ik dat het ook even gewonnen was, en daarna natuurlijk nog remise. 
Maar wat een stappenkind ontbeert qua strategisch inzicht, compenseert het met 
het herkennen van matbeelden. Dus banaal maar waar, Ton ging mat. Ook ik sta 
hier met mijn mond vol tanden...
Het noodlot begon zich nu op meer borden te voltrekken. Mike had al in de 
opening een strategisch solide stelling gekregen, maar de vraag was of het meer 
was dan remise. Waarschijnlijk niet, tot Mike op de beruchte 40e zet de partij 
beëindigde - in het voordeel van zijn tegenstander. Dat was even slikken, zeker 
als je dan ook nog het ‘begrip’ (spot) van ondergetekende over je heen krijgt. 
Mike produceerde heel therapeutisch een ander inmiddels klassiek ‘Hooglandje’ 
door zijn bier naar mij om te stoten en mij vervolgens even flink te stampen. Op 
het bord, dat dan nog wel.
De stand was dus weer gelijk en werd nog 3-3 door een remise van Stijn. Hij 
won  in  de  opening  een  pion,  maar  de  tegenstander  kreeg enige  druk op de 
koningsstelling van Stijn.  Uiteindelijk  resulteerde een eindspel  van torens en 
ongelijke  lopers,  met  vrijpionnen  voor  beide  partijen.  Remise  bleek  hier  de 
juiste uitslag. Hiermee bereikt Stijn het licht aan het eind van de tunnel (lees een 
‘eierenrek’ in het midden van het seizoen).
En dan Hans. Zijn tegenstander speelde een afwachtende opening, maar stond 
wel solide. Toen de stelling wat werd geopend leek Hans dan ook niet veel te 
hebben. Maar de tegenstander ging veel tijd verbruiken, wat erop wees dat Hans 
toch druk had. De verwikkelingen heb ik niet meegekregen, maar Hans wist een 
eindspel met kwal meer te bereiken, en bouwt een straal gewonnen stelling op. 
Maar net als Maarten in de voorgaande ronde... het fatum: toren wegblunderen 
en Schluss. We voelen ook jouw pijn, Hans.
Tot  slot,  onze  captain  Tjomme.  Hij  schoof  geen  remise,  blunderde  ook niet 
onder druk, maar bleef werken om onder de druk van zijn tegenstander uit te 
komen. Na de tijdscontrole kreeg hij eindelijk het centrum in handen, en leken 
zijn  stukken  beter  te  staan.  Sommigen  spraken  al  van  een  kwestie  van  uit-
schuiven. Een dergelijke oerdegelijke overwinning zou echter niet in harmonie 
zijn  met  de  andere  gebeurtenissen  op deze  zaterdag:  een  waar  kapitein  gaat 
immers met het schip ten onder.
Over het karakter van onze leider mag geen twijfel bestaan: het is voor dit soort 
mannen dat Walt Whitman Oh captain, my captain schreef. Tjomme bepaalde de 
eindstand op 3-5 en verdient hiervoor ieders achting. Ik voor mij, ik zal hem 



14

volgen, al is het tot de 3e klasse onderbond, een dinsdagavond in het Westland, 
tweehoog achterin.

Dat was op zaterdag, toen wij dus weer geslagen werden. Een apocalyptisch 
scenario voltrekt zich, maar laat dit ons niet van slag brengen: It’s all good (Bob 
Dylan). Als wij al onze wedstrijden door het fatum verliezen, moeten wij dit 
omarmen. Wie zei dat ook weer, en hoe liep het met diegene af? Laten wij ons 
daar nu niet om bekommeren, we hebben ons eigen verdriet. We huilen verder, 
maar voelen ons juist daar goed bij.

SHTV 1 (1995) Charlois Europoort 3 (1998) 3-5
Sander Pauw (1974) Ben Boog (2084) 1-0
Hans Segers (2059) Jaap Staal (2103) 0-1
Melchior Vesters (2003) Filip Borst (1998) ½-½
Maarten Stolte (2058) Albert Kamman (1930) 1-0
Tjomme Klop (1990) Kresna Soerjadi (1993) 0-1
Stijn Gieben (1957) Arjen Kouwenhoven (1990) ½-½
Mike Hoogland (2015) Mathieu Middelkoop (2031) 0-1
Ton Bodaan (1901) Robin Lecomte (1859) 0-1

Langs het randje (verslag: André Wagner)
Om teamleider Tjomme te ontlasten en zich volledig op zijn partij te kunnen 
laten concentreren, had ik aangebodenm om als non-playing captain mee te gaan 
naar  Zaandam.  Dat  werd  dankbaar  aabvaard  en  bleek  geen  overbodige 
maatregel, want Tjomme was bijna de volle speeltijd bezig.

Met twee goede invallers moesten we het deze keer rooien tegen een op papier 
sterker  team.  Er  was  dan  ook  gekozen  voor  een  tactische  opstelling  om te 
voorkomen dat de tegenstanders zich adequaat konden voorbereiden.
Er was lange tijd weinig over de stellingen te zeggen, behalve dat zowel Stijn als 
Melchior een creatieve opstelling kozen waarmee hopelijk de tegenstander uit 
balans zou kunnen worden gebracht. De tegenstander van Tjomme offerde een 
pion voor tegenspel en het was zaak om te proberen die pion vast te houden. 
Hans kreeg een tactische stelling met druk op de witte koningsstelling. Het was 
allemaal echter niet zo duidelijk en zoals Hans zelf na de partij zei: “Ik speel het 
beste in stellingen die ik niet begrijp.” Mike zocht en vond een plan om de druk 
op zijn opponent te verhogen en Gert-Jan manoeuvreerde op de hem bekende 
wijze om zijn stukken daar te zetten waar hij ze wilde hebben. Bij Marco en 
Sander leek er vooralsnog weinig aan de hand.
Mike was als  eerste  klaar.  Hij  was  door de zwarte  verdediging gebroken en 
toucheerde een punt. Op dat moment won Tjomme een tweede pion en ik dacht 
dat ook daar de race gelopen was. Gert-Jan hield nog steeds de deur goed dicht 
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en leek op remise aan te sturen. Dat lukte via stellingherhaling. Bij Hans begon 
er schot in de strijd te komen, want er werden lijnen geopend en kwam het er op 
aan wie daar het meest mee kon doen. Stijn had een stuk voor twee pionnen 
gegeven, maar keek tegen een lastig loperpaar aan. Het is de vraag of zijn lange 
rokade  wel  een  goede  keus  was.  Analyse  zal  dat  moeten  uitwijzen.  Marco 
volgde een variant op de bekende bridge-uitdrukking ‘de eerste man doet wat hij 
kan’ en het  zag  er  allemaal  helemaal  niet  slecht  uit  wat  hij  deed.  Ook daar 
hoopvolle vooruitzichten. Sander had een miniscuul voordeeltje en Melchior’s 
stelling was voor mij nogal ondoorgrondelijk. Mike was er positief over, maar ik 
maakte me zorgen om de zwarte g-pion, die door twee stukken gedekt moest 
worden.
Stijn kon het niet bolwerken en de stand werd door de gastheren weer gelijk 
getrokken.  De  tegenstander  van  Marco  bleek  net  iets  beter  de  stelling  te 
doorgronden en alle hoop op minstens een halfje werd gedecideerd de grond in 
geslagen.  Sander  was  binnengedrongen  via  de  open  c-lijn,  maar  moest 
zorgvuldig manoeuvreren, omdat er nog veel pionnen op het bord stonden. De 
zwartspeler slaagde er in om alle cruciale velden gedekt te houden en de vrede 
werd getekend. Nog drie partijen te gaan: Hans had een onduidelijke stelling, 
Melchior koos een merkwaardige voortzetting door zijn koning uit de veiligheid 
van  de  koningsvleugel  te  spelen  en  Tjomme  stond  in  een  vereenvoudigde 
stelling nog steeds die ene pion voor. En toen moest melchior opgeven. Allerlei 
combinaties kwamen in de stelling en hij kon niet meer alles keepen.
De overgebleven strijders haalden de tijdcontrole. Tjomme koos er voor zijn a-
pion te offeren, waarmee zwart’s toren en paard aan de verkeerde kant van het 
bord werden gelokt. In ruil won Tjomme een pion op de andere vleugel. Hans 
maakte zich intussen zorgen om zijn kans om te winnen. In het eindspel van 
dame en toren zag hij  veel  mogelijkheden voor zijn tegenstander om eeuwig 
schaak te maken en de wedstrijd  te winnen. Die ging een half  uur na zitten 
denken en kwam met een mindere zet.  Hans kon de dames ruilen en in  het 
resterende  toreneindspel  wist  hij  de  weg  naar  winst  te  vinden,  omdat  zijn 
verbonden vrijpionnen verder waren opgerukt dan die van de witspeler. Tjomme 
had tijdens deze schermutselingen in zijn partij een tweede pion gewonnen en 
had de winst voor het grijpen. Dat deed hij zeer nauwgezet. Geen ingewikkelde 
opdracht, maar ik wil de lezer graag even laten meegenieten:
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 _ _ _ _
_ _ _M_ 
R_ _ _J_
_ _ _S_ 
 _ _ _Ni
_ _ _I_K
 _ _T_I_
_ _ _ _ 

1. h5! Pe7  2. Tf6† Kg7  3. h6† Kg8  4. 
Ta6 Kf7  5. Ta7 Te6  6. Kh4 Kg8  7. 
Kg5 Kf7  8. f4 Te2  9. Pe5† Ke6  10. 
g4 Th2  11. Pxg6

En daarmee toch een gelijkspel en, zoals later zou blijken, nog steeds kans voor 
ons eerste om zich te handhaven.

ZSC-Saende 2 (1990) SHTV 1 (1961) 4-4
Edwin Woudt (2080) Marco van Straaten (1895) 1-0
Mark Grondsma (2055) Hans Segers (2059) 0-1
Joris Moes (1928) Sander Pauw (1974) ½-½
René Hennipman (2085) Stijn Gieben (1957) 1-0
Hein Middelhoven (1972) Tjomme Klop (1990) 0-1
Robert Boes (1885) Melchior Vesters (2003) 1-0
Huib Middelhoven (1963) Mike Hoogland (2015) 0-1
Evert Blees (1955) Gert-Jan Willighagen (1793) ½-½

Tweede team leidt
Van de teamleider van het tweede ontvingen wij helaas geen verslag en dat is 
jammer, want het won opnieuw.

SHTV 2 (1829) Rijswijk 3 (1655) 5-3
Marco van Straaten (1888) Carel Gijsen (1742) 1-0
Jan Willem le Grand (-) Henk van der Tol (1639) 1-0
Olav van Leeuwen (1855) Mark Kraakman (1818) ½-½
Evert Baak (1889) Wesley van der Burg (1467) 1-0
Karl Baak (1850) Erik Orie (-) ½-½
Koos Roeleveld (1756) Paul Kraakman (1649) ½-½
Gert-Jan Willighagen (1793) Marc Berger (1612) 0-1
Ed Olvers (1772) Felipe Gallardo Banez (-) ½-½
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SHTV 3 strijdend ten onder (verslag: Ben Spierings)
Op donderdag 3 maart jl. stond voor SHTV 3 de belangrijke uitwedstrijd tegen 
RHC-Arena 1 op het  programma. In de strijd tegen degradatie  moest  er  een 
matchpunt worden gepakt en het liefst twee.
Vol goede moed gingen we dan ook richting de Ametisthorst in Mariahoeve, 
waar er werd gespeeld in het verzorgingshuis. Om naar binnen te gaan, moest je 
eerst  de  eerste  schuifdeur  door  en  pas  toen  die  dicht  was,  ging  de  tweede 
schuifdeur  open.  Ik  dacht  meteen  even  terug  aan  het  Dreeshuis,  de  oude 
speellocatie van Vogelwijk. Die gedachte kwam ook terug toen het verplegend 
personeel nabij de speelzaal liep en in luid gesprek met de bewoners was. Het 
was nog te vroeg om je daaraan te irriteren, de wedstrijd moest nog beginnen. 
Maar aan geluidsoverlast geen gebrek deze avond. Dat moet dan eigenlijk in de 
gaten worden gehouden door de wedstrijdleider, maar dat was de wel bekende 
Jacques van As, die allereerst te laat was, de openingsspeech in twee delen hield 
(het tweede deel nadat we al een tijdje waren begonnen) en in het allerminst 
geluiddichte rookhok in de speelzaal gezellig aan het kletsen was. Het is dat het 
zo’n aardige vent is, anders zou je je zeker bij hem beklagen.

En dan de wedstrijd zelf, die verliep dramatisch en als playing captain had ik 
een zware avond. Na een uur spelen verloor Piet Sikkes, die tot dusverre extern 
goede resultaten heeft geboekt, door stukverlies, waarna de tegenstander alles 
afruilde. Een snelle tegenstoot kwam van Jaimy Luk. Hij speelde tegen Jacob 
Hansen, die met zijn 91 jaar maar liefst 7x zo oud was als Jaimy! Beide spelers 
rokeerden niet en Jaimy wist daar beter raad mee dan zijn tegenstander.
Een grote tegenvaller was de snelle  remise van Nico Gouzy tegen een lager 
ingeschatte invaller aan de andere zijde. Toen de dames afgeruild waren, bleef 
een potdichte stelling over met alleen torens en gelijke lopers, waarin er slechts 
bewogen kon worden achter de eigen pionnen. Een eerste remiseaanbod moest 
door mij nog worden afgeslagen, maar een tweede aanbod werd geaccepteerd 
omdat er geen beweging meer in zat.
Jan  Verheijen  kwam  mij  al  melden  dat  hij  het  niet  ging  redden  en  aldus 
geschiedde. Met nog vier borden te gaan was het nu 2½-1½ voor de tegenpartij. 
Desondanks had ik nog steeds goede hoop om niet met lege handen naar huis te 
gaan. Daarmee ook al rekening houdend met een nederlaag van René Weerts 
tegen oud-Vogelwijker Alex Dries. René ging zoals altijd vol in de aanval en 
speelde zeer degelijk, maar beetje bij beetje nam Alex hem in de tang en bracht 
daarmee de voorsprong op 3½-1½.

De drie overgebleven partijen werden door onze spelers die klaar waren goed in 
de gaten gehouden. Positieve geluiden waren er over Alex van Leuken en Armin 
Segger, beiden konden de partij wel eens gaan winnen. Dat bracht mij in een 
dilemma over mijn eigen partij. Mijn tegenstander bood mij tot twee keer toe 
remise  aan  in  een  stelling  waarin  hij  een  koningsaanval  had  met  duidelijke 
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matdreiging en waarin twee paarden op f7 konden inslaan.  Met gevaar voor 
eigen leven ben ik doorgegaan en heb een kwaliteit geofferd om de stelling open 
te breken. Een derde remiseaanbod werd ook weggewuifd en de hele trukendoos 
ging open, maar ik kreeg maar geen mogelijkheid om winst te forceren.
Intussen was bij  Armin de  ogenschijnlijk  gewonnen stelling  omgezet  in  een 
eindspel van een loper tegen twee verbonden vrijpionnen van de tegenstander, 
dat uiteindelijk in remise eindigde.
Nog steeds was 4-4 mogelijk, maar Alex zat in tijdnood en kon de betere stelling 
niet  tot  winst  omzetten.  Een remiseaanbod  werd op mijn  aangeven nog wel 
geweigerd, maar een paar zetten later kon hij niet anders dan toch de vrede te 
tekenen.
De teamnederlaag was nu een feit  en voor de verandering bood mijn tegen-
stander weer remise aan. Enigszins gefrustreerd over mijn eigen partij en het 
verloop van de teamwedstrijd besloot ik alles of niets te spelen. De tijdnood 
speelde parten aan beide kanten, maar met 10 seconden per zet er bij kan het nog 
raar lopen. Toen mijn tegenstander een pion dreigde te promoveren ging mijn 
tijd  erg  hard  naar  nul.  Met  nog  enkele  seconden  op  de  klok  begon  ik  een 
zettenreeks waarvan ik niet wist waar die precies zou eindigen. Ik won met mijn 
paard zijn toren door een gedekte pion te laten promoveren op veld b1 en sprong 
vervolgens naar hoekveld a8 aan de andere kant van het bord, waar deze de 
koning op zich af zag komen. Het paard sneuvelde, de pion promoveerde naar 
a8, maar met zijn nieuwe dame moest hij genoegen nemen met eeuwig schaak, 
aangezien mijn pion inmiddels hard op weg was naar h1. Een partij met alles er 
op en er aan. Slecht voor je hart en uiteindelijk toch remise.

RHC Arena 1 (1710) SHTV 3 (1696) 5-3
Edo Nitzsche (1651) Alex van Leuken (1739) 0,5-0,5
Muhannad Kamar (1856) Armin Segger (1854) 0,5-0,5
Alex Dries (1917) René Weerts (1598) 1-0
Titus Hylkema (1740) Jan Verheijen (1654) 1-0
Joost Scholten (1757) Piet Sikkes (1696) 1-0
Jan de Pree (1641) Ben Spierings (1693) 0,5-0,5
André van Dijk (1563) Nico Gouzy (1719) 0,5-0,5
Jacob Hansen (1555) Jaimy Luk (1615) 0-1

Een  peperdure  5-3  nederlaag.  Degradatie  ontlopen  wordt  erg  lastig  en  we 
hebben het niet meer in eigen hand. De centrale slotronde op woensdag 20 april 
moet uitsluitsel geven.
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Waarnemend teamleider van het vierde (verslag: Pim van der Meiden)
In  een  onbewaakt  moment  heb  ik  ergens  (ik  zou  moeten  nagaan  waar) 
geschreven dat we in het clubblad graag eens iets zouden vernemen van ons 
vierde team. De straf bleef niet uit. Dinsdag 8 maart moest ik niet alleen invallen 
in  het  team als  speler,  maar  ook als  leider.  Leider  bleek ditmaal  gespeld  te 
moeten worden met een lange ij. Hans Segers deelde mee dat we met zeven man 
zouden spelen, want hij had veel afzeggingen en een invaller minder. Ik had nog 
de tijd zelf voor een invaller te zorgen en belde Rob Dijkstra. Deze goede oude 
vriend stond meteen in de startblokken. We zouden derhalve met een volledig 
team de strijd aangaan. Drie vaste leden van het team en vijf invallers.

De reis naar Zoetermeer viel niet mee. Het werd onderweg steeds donkerder en 
station  Voorweg  Laag  was  nog  somberder  dan  ik  me  herinnerde.  Een  paar 
jongetjes  deelden  mee dat  ik  voor  de  sporthal  Olympus eerst  naar  Voorweg 
Hoog diende te  klimmen,  in  strijd  met  de  waarheid,  en met  een zwartgallig 
gemoed  en  bange  voorgevoelens  kwam  ik  aan.  Eenmaal  binnengekomen 
vrolijkte ik op. Vader Poppe kwam na korte tijd binnen met een licht bezorgd 
gezicht. Hij was Owen kwijt die hij bij de verkeerde deur had afgezet en die nu 
aan het dolen was. Gelukkig was Owen snel weer terecht. Toen we begonnen 
waren we met zijn zessen. Als enig vast lid van het team was Lex van der Meer 
aanwezig. Hij ging de zetten herhalen in een stelling die misschien nog kansen 
bood. Owen won betrekkelijk snel. Eric Kwappenberg en Rob Dijkstra kwamen 
niet tot hartverheffende resultaten en Eric Alvares verloor heel laat in de avond 
met nog enkele seconden te gaan in een stelling die misschien nog kansen bood, 
maar met een tegenstander die zwom in de tijd. Zelf ergerde ik me kapot aan de 
spelers  die  niet  kwamen opdagen,  liep  voortdurend  naar  buiten  in  vergeefse 
verwachting, maar speelde toch wel een grappige partij. Op de zeventiende zet 
stond ik een volle toren achter.

1. e4 e5  2. f4 Pc6  3. Pf3 exf4  4. Lc4 
Le7  5.  0-0 d6  6.  d4 Lg5   7.  Pxg5 
Dxg5  8. Lxf7† Kxf7  9. Lxf4 Db5  10. 
Lxd6† Pf6  11. Pc3 Dxb2  12. Txf6† 
Kxf6  13. Df3† Ke6  14. Tf1 Kxd6
Zwart  staat  nu een toren en een loper 
voor. Toch was ik in deze stelling blij 
dat ik de witspeler was.
15. e5† Pxe5
Ook Kd7 verliest.
16. dxe5† Kc5  17 Dd5†
Zwart geeft op.

T_L_ _ t
jJj _ jJ
 _ _ _ _
_ mQi _ 
 _ _ _ _
_ n _ _ 
IdI_ _Ii
_ _ _Rk 



20

Promotie 6 (1352) SHTV 4 (1490) 5½-2½
I. Smit (-) N.O. 1-0R
Peter Hijma (1427) Eric Alvares (1617) 1-0
W.P.M. Jutte (1448) Lex van der Meer (1347) ½-½
H. Bragonje (1437) Rob Dijkstra (1518) 1-0
J. de Roo (1409) Pim van der Meiden (1395) 0-1
C. Schoon (1384) Eric Kwappenberg (1391) 1-0
Rick Dekker (1344) N.O. 1-0R
J.P. Bruinsma (1017) Owen Poppe (1400) 0-1

Acht dagen later speelde het team de laatste wedstrijd thuis en deze keer was het 
wèl  voltallig.  De tegenstander was echter  zowel  op papier  als  in de praktijk 
sterker en ging met de winst naar huis.

SHTV 4 (1395) WSC 6 (1490) 3½-4½
Eric Alvares (1617) Jan van den Ende (1604) 1-0
Lex van der Meer (1347) Remco Trompetter (1599) ½-½
Kees van Gelder (1554) Leen Prins (1584) 0-1
André Langeveld (1498) Leen van Nieuwkerk (1517) 0-1
Henk Bouma (1272) Thijs Janssen (1388) 0-1
Jan Bonsel (1455) Jos van der Knaap (1293) 1-0
Monique Keuzenkamp (1228) Bertus Groot (1443) 0-1
Wim Vermeulen (1189) Matthijs Jansen (-) 1-0

Kampioenschap! (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Lang twijfelde ik over de titel. In eerste instantie kwamen meer titels in mij op 
zoals  ‘met  de  hakken  over  de  sloot’ of  ‘verlies  maar  toch  winst’.  Maar  we 
hebben gewoon gezien het seizoen het kampioenschap behaald. Hoewel we de 
laatste  wedstrijd  dus  verloren  hebben  tegen  Corbulo  1,  ozes  rechtstreekse 
concurrent, bleven we ze op 1 bordpunt voor.
Het kostte me iets meer bellen en regelen om het team in orde te krijgen dan 
normaal.  Een invaller  voor  mijn vader was  snel  gevonden. Twan wou graag 
invallen (en hoe dat afliep leest u hieronder). Maar de check of alle spelers om 
half 8 in Leidschendam zouden zijn kostte iets meer tijd. Maar uiteindelijk lukte 
het allemaal met speels gemak.

De kampioenswedstrijd:
Door de moeizame 4-2 overwinning op DSC hadden we een riante uitgangs-
positie voor deze wedstrijd. We hoefden maar 1½ bordpunt te scoren. Dit moest 
te doen zijn. Maar het werd uiteindelijk allemaal behoorlijk lastig.
Timothy verloor snel. Ergens ging er een stuk af en in het eindspel was dat te 
veel. Ik had intussen al 7 zetten gezet. Hiermee kwam Timothy op 3½ uit 6. 
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Keurig.
Bij zet 9 stonden we ineens 2-0 achter, doordat Kenneth een toreneindspel met 
een pion minder verloor. Helaas, want dat was Kenneth zijn enige verliespartij: 4 
uit 5.
Zet  11  leverde een winstpuntje  op.  Twan zette  zijn  tegenstander  flink  onder 
druk. Zette al zijn stukken in, offerde nog even een dame en zette keurig mat op 
de onderste rij. Zo mooi, dat het bijna simpel leek. 2-1 achter. Een mooie en 
belangrijke overwinning van Twan die zijn eerste externe wedstrijd speelde.
David op bord 5 had het zwaar. Hij werd behoorlijk klemgezet en zijn tegen-
stander melkte dit prima uit. 3-1 achter. David had het zwaar dit seizoen: maar 
1½ punt uit 4 (verloren tegen de twee sterkste tegenstanders) doet niet helemaal 
eer aan zijn spel. Dat was namelijk veel beter.
Owen, onze superspeler, die nog ongeslagen was op bord 2, en ikzelf speelden 
nog met de wetenschap dat 1 remise genoeg was. Toen Owen uiteindelijk remise 
maakte tegen een sterke tegenstander met 1685 kon hij zijn seizoenstotaal gaan 
tellen: 5 uit 6! (TPR van boven de 1600) en het kampioenschap gaan vieren.
Ikzelf stond aardig, redelijk goed, maar gaf toen onnodig een pion weg; einde 
partij. Met 4 uit 6 kan ik niet echt tevreden zijn. Hoewel ik deze partij gewoon 
terecht verloor, was mijn puntverlies in de vorige wedstrijd gewoon onnodig.
Volgend jaar  3e klasse!  De technische commissie  heeft  er  een uitdaging bij. 
Oh... en mijn vader had 3½ uit 4. Blijkbaar werkte de donderpreek na de eerste 
wedstrijd heel goed.

Corbulo 1 (1638) SHTV 5 (1302) 4½-1½
M. Vogelenzang (1803) Geurt Jan v.d. Meiden (1664) 1-0
J.J. van Harten (1685) Owen Poppe (1400) ½-½
A.A.M. Middendorp (-) Kenneth Lelieveld (1128) 1-0
M. Petrov (-) Twan van der Togt (-) 0-1
M. Mokadem (-) David Dijkerman (-) 1-0
R.A. Heufke Kantelaar (1425) Timothy Lelieveld (1015) 1-0

Tot slot de standen. Het eerste en derde team staan in de gevarenzone en zullen 
hun laatste wedstrijden moeten winnen om zich te handhaven. Voor het tweede 
geldt het omgekeerde, ze zullen voor winst moeten gaan om zeker te zijn van het 
kampioenschap; gelijkspel is alleen voldoende als ook RSC-Belgisch Park gelijk 
speelt  of verliest.  Het vierde en vijfde team zijn klaar  met hun seizoen.  Het 
vierde  heeft  zich  gehandhaafd  in  de  middenmoot,  het  vijfde  werd  met  een 
bordpunt voorsprong kampioen.
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Haagse Rapidcyclus 2011 (deel 1)

Op  26  februari  werd  de  rapidcyclus  als  gebruikelijk  geopend  door  Haeghe 
Ooievaar. Door de grote opkomst, met zelfs spelers uit andere regio’s, was het 
een beetje krap in de speelzaal, maar niemand die dat in de gaten zal hebben 
gehad.

  1 Peter Ypma (Mess) 2088 6.0 32.5 27.00
  2 Melchior Vesters (SHTV) 2003 6.0 27.0 21.50
  3 Wim Reimer (DD) 1801 5.0 32.5 21.50
  4 Lothar van der Sluijs (DD) 1839 5.0 32.0 22.50
  5 Frans Pieter vd Bos (HO) 1800 5.0 30.5 19.75
  6 Erik Groen in 't Woud (-) 1600 5.0 26.0 17.50
  7 Dominique Nierop (HO) 1629 5.0 25.0 14.00
  8 Jan van Elburg (Chess) 1769 5.0 23.0 14.75
  9 Robby Kevlishvili (Prom) 1671 4.5 32.0 18.50
10 André Wagner (SHTV) 1695 4.5 30.0 16.75
11 Koos Suijker (HO) 1548 4.5 28.0 17.25
12 Hugo van der Graaf (-) 1750 4.5 28.0 15.25
13 Edwin van der Leij (HO) 1637 4.0 25.0 11.00
14 Daniil Kolodkin (DD) 1832 4.0 23.0 11.50
15 Cees Troost (HZP/Sdam) 1717 4.0 22.5 9.50
16 Bert Gerritsma (HSV) 1586 4.0 21.5 10.50
17 Jaco Arkesteijn (DD) 1568 4.0 21.5 8.50
18 Gaston Merkx (-) 1875 3.5 28.5 15.25
19 Philip Westerduin (RSR/IvT) 2079 3.5 28.0 12.75
20 Pim van der Meiden (SHTV) 1409 3.5 27.5 10.75
21 Andrew Mensing (Sdrt) 1183 3.5 25.0 10.00
22 Jan van der Meer (HO) 1703 3.5 25.0 9.25
23 Geert van den Berg (HO) 1595 3.5 24.0 8.25
24 Rob Bes (HO) 1618 3.5 22.5 6.25
25 Maurits Bons (HO) 1709 3.0 25.5 9.00
26 Koos Roeleveld (SHTV) 1778 3.0 25.5 8.00
27 Thomas de Ruiter (Rwijk) 1583 3.0 25.0 5.25
28 Frans Wentholt (DD) 1715 3.0 22.0 8.00
29 Otto Boot (Botw) 1522 3.0 21.5 6.50
30 Rob van Duivenboden (HO) 1362 3.0 18.5 6.00
31 Willem de Groot (Sdrt) 1600 2.5 28.5 8.50
32 Adrian Mensing (Sdrt) 1264 2.5 25.0 6.25
33 Bert-Jan Melchers (Purm) 1418 2.5 19.0 3.25
34 Kees van Hulst (DD) 1559 2.0 22.0 4.00
35 Wouter Remmerswaal (HO) 1301 2.0 19.5 3.00
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36 Sasha Shikman (Ldorp) 1344 2.0 16.5 1.00
37 Justus van Klaveren (SHTV) 0000 2.0 16.5 1.00
38 Francesco Gioia (SHTV) 0000 1.0 19.0 0.00
39 Auke de Vries (DD) 1434 1.0 16.0 0.00
40 Thomas Luk (SHTV) 0000 0.0 19.5 0.00

Op 2 april hield HSV zijn toernooi bij SBS, omdat hun speelzaal bezet was 
Opnieuw een goede opkomst en een SHTV’er als winnaar.

  1 Melchior Vesters (SHTV) 2003 6.0 31.5 26.50
  2 Wim Reimer (DD) 1801 5.5 31.5 23.50
  3 Willem Broekman (Prom) 2008 5.5 28.0 20.75
  4 Lothar van der Sluijs (DD) 1839 5.0 28.5 18.25
  5 Ton Bodaan (SHTV) 1901 5.0 27.0 16.50
  6 Jim Loke (HSV) 1583 5.0 25.0 15.50
  7 Stijn Gieben (SHTV) 1957 4.5 29.5 16.00
  8 Chi Jin Feng (-) 1700 4.5 27.0 15.50
  9 André Loke (-) 1550 4.5 26.5 16.00
10 Armin Segger (SHTV) 1854 4.0 28.0 15.00
11 Frans Pieter v.d. Bos (HO) 1800 4.0 28.0 14.75
12 Rob Bes (HO) 1618 4.0 27.5 12.50
13 Theo van Orsouw (RHC-Arena) 1905 4.0 27.5 12.00
14 Koos Roeleveld (SHTV) 1778 4.0 26.5 12.50
15 André Wagner (SHTV) 1695 4.0 25.0 12.75
16 Maurits Bons (HO) 1709 4.0 20.0 9.50
17 Douwe Pietersma (S'mat) 1700 3.5 27.0 11.00
18 Jan van der Meer (HO) 1703 3.5 25.5 9.75
19 Wouter Remmerswaal (HO) 1301 3.0 28.0 10.00
20 Dominique Nierop (HO) 1629 3.0 24.5 7.00
21 Otto Boot (Botw) 1522 3.0 24.0 6.00
22 Harry Boot (HSV) 1396 3.0 23.5 9.75
23 Pim van der Meiden (SHTV) 1409 3.0 21.5 7.25
24 Rob Lubbers (UVS) 1317 3.0 20.0 6.25
25 Koos Suijker (HO) 1548 2.5 24.5 8.25
26 Hans Kuijper (Caïssa) 1591 2.5 23.5 6.25
27 Ruud Hählen (HSV) 1399 2.5 20.0 3.00
28 Rob van Duijvenboden (HO) 1362 2.5 17.0 3.50
29 Bert-Jan Melchers (Purm) 1418 2.0 24.0 5.00
30 Edwin van der Leij (HO) 1637 2.0 23.5 3.50
31 Justus van Klaveren (SHTV) 1100 2.0 16.5 4.25
32 Barend Lavrijsen (-) 1238 1.5 17.5 3.25
33 Selahattin Ciftci (HSV) 1350 1.0 20.0 1.75
34 Loek van Vliet (HSV) 1300 1.0 15.5 1.75
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HSB Snelschaken voor teams

Op zaterdag 16 april jl. stond het snelschaakkampioenschap voor clubteams van 
de Haagse Schaakbond op het programma. Er werd gespeeld in ‘De Kameleon’ 
in Den Haag en dankzij het late aanvangstijd van 11.30 uur kon je ’s ochtends 
nog mooi uitslapen en boodschappen doen.

Dit kampioenschap trok voorheen 30 à 40 teams en was behoorlijk sterk bezet. 
De afgelopen jaren is het deelnemersaantal behoorlijk gedaald en doen niet alle 
sterke clubs en spelers meer mee. Deden er vorig jaar maar 16 teams mee, dit 
jaar werd er met 12 teams een nieuw dieptepunt bereikt. Helemaal als je bedenkt 
dat enkele teams niet eens uit spelers van 1 club bestonden! Mag dat van het 
reglement? Dat was er niet...

Hoe  dan  ook,  twee  teams  van  SHTV deden  er  mee.  Er  zouden  11  ronden 
Zwitsers worden gespeeld, maar met 12 teams hoeft er eigenlijk geen computer 
aan te pas te komen voor de indeling, want alle teams kunnen immers tegen 
elkaar spelen. Stomverbaasd was ik dan ook dat organisator Eric van der Marel 
had gekozen voor 8 ronden Zwitsers, waarna de ranglijst in drie poules van vier 
teams werd gehakt en iedereen weer op nul punten stond. Dit werd gedaan om 
de prijzen eerlijker te verdelen. Eigenlijk zijn prijzen naar speelklassen niet leuk, 
als je én gemixte teams heb vanuit verschillende klassen én spelers toelaat die 
geen lid zijn van het team waarvoor ze spelen.

De Delftse Schaakclub (DSC) werd zoals verwacht kampioen, maar heel knap 
gevolgd door SHTV 1 op de 2e plaats. SHTV 2 eindigde op de 6e plaats. Arthur 
Pijpers (Botwinnik), die het laatste Haags Weekendtoernooi won, werd topscorer 
van het toernooi met 10,5 uit 11.

SHTV 1
Mike Hoogland 7,0 uit 11
Tjomme Klop 6,0 uit 11
Marco van Straaten 7,5 uit 11
Koos Roeleveld 9,5 uit 11

SHTV 2
Armin Segger 4,5 uit 11
Eduard Supit 5,0 uit 11
André Wagner 8,0 uit 11
Ben Spierings 8,0 uit 11

Ondanks  het  kleine  aantal  teams  was  het  een  gezellige  schaakmiddag.  Ik 
waardeer  de inzet  van Eric met  Bobby Fischer/Wassenaar voor het  toernooi, 
maar hoop van harte dat hij met de HSB dit kampioenschap flink omhoog kan 
trekken.

Ben Spierings
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In Memoriam: Appie Zwarts

Zaterdag 26 maart overleed Appie Zwarts.  Hij was altijd de drijvende kracht 
achter schaakhuis En Passant tot hij ziek werd, ruim twee jaar geleden.
Iedere regelmatige bezoeker van En Passant moet hem goed kunnen herinneren. 
Een man met wit haar en een witte baard, meestal shag rokend en/of aan een 
Grolsch nippend. Velen zullen hem kennen van het elke eerste zaterdag van de 
maand  door  hem  georganiseerde  snelschaaktoernooi.  Ondanks  zijn  soms 
eigenzinnige  interpretaties  van  de  snelschaakregels,  had  hij  toch  voor  elke 
deelnemer autoriteit als wedstrijdleider.

Wie  langer  in  het  schaakhuis  rondliep  of  lid  was  van  de  schaakvereniging 
Schaakhuis wist dat hij buitengewoon veel regelde en dat je ook niet om hem 
heen kon als je iets gedaan wilde krijgen. Of het nu ging om nieuwe bierviltjes 
of de teamindeling, Appie was een instituut en dat was ook wat een in beginsel 
zootje ongeregeld als het Schaakhuis nodig had.

Zelf schaken deed hij nog maar zelden. Hij had meer plezier in het kijken en het 
zijn van teamcaptain. Ook daar had hij een flinke vinger in de pap. Vrijwel altijd 
speelden de  door  hem geleide  teams in  tactische  opstellingen,  niet  altijd  tot 
genoegen van de spelers.  Zijn betrokkenheid als teamcaptain was enorm. Hij 
kon  wekenlang  toeleven  naar  een  wedstrijd  en  alle  mogelijke  eindstanden 
analyseren.

Wat hij verder in zijn leven deed of gedaan had, was bij bijna niemand bekend. 
Uit de weinige autobiografische gegevens die hij losliet was bekend dat hij ooit 
iets  met  bouwkunde  had  gedaan  en  dat  hij  een  tijd  lang  in  Duitsland  had 
gewoond.  Hij  werkte  niet  en  woonde  alleen.  Bij  zijn  crematie  waren  acht 
familieleden en ongeveer dertig schakers.

Tjomme Klop
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Schaakagenda

April 2011
za 23 [jeugd] Grand Prix (Rijswijk, onder voorbehoud)
do 28 Playoffs (avond 2) en nacompetitie
za 30 t/m zo 8-5 [jeugd] NK cat. ABC (Haarlem)
za 30 Open Rapidkampioenschap LeiSB (Voorschoten)

Mei 2011
do 5 BEVRIJDINGSDAG (geen clubavond)
za 7 Open Rapidkampioenschap DD (Haagse Rapidcyclus 3)
do 12 Playoffs (avond 3) en nacompetitie
za 14 SHTV 1 - LSG 4
zo 15 [jeugd] Grand Prix DSC
do 19 Playoffs (avond 4) en nacompetitie
za 21 HSB Rapidkampioenschap voor teams

[jeugd] NK clubteams cat. E
do 26 Playoffs (avond 5) en nacompetitie

Juni 2011
do 2 HEMELVAARTSDAG (geen clubavond)
do 2 t/m zo 4 [jeugd] NK cat. D (Rijswijk)
do 9 Playoffs (avond 6) en nacompetitie
vr 10 t/m ma 13 BSG Pinkstertoernooi (Bussum)
za 11 Open Rapidkampioenschap SHTV (Haagse Rapidcyclus 4)
zo 12 Delfts kroeglopertoernooi
do 16 Playoffs (avond 7) en nacompetitie
do 23 Playoffs (avond 8) en nacompetitie
za 25 [jeugd] NK cat. F t/m H (Roosendaal)
do 30 Feestelijke afsluiting

Aankomende evenementen:

Prinsenstadtoernooi (Delft) 22 t/m 24 april 2011
Leiden Chess Tournament 8 t/m 17 juli 2011
1e Science Parktoernooi (Amsterdam) 9 t/m 17 juli 2011

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






