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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, Geurt Jan 
van der Meiden, Rik Pronk, Pim van der Meiden, Niek Wisse, Pip Kanters, 
Andreas von Imhof

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

Redactionele potpourri 

U krijgt weer een mooi nummer in handen en als u daar zelf iets voor gedaan 
hebt, bekijk het dan met trots. Als u nu al weer niet dat stukje geschreven hebt 
dat u in gedachten had, doe het dan gauw, want het volgende nummer moet vol. 
Met smart moeten we vaststellen dat we niet altijd verslagen krijgen van externe 
wedstrijden. Teamleiders: doet u dat alstublieft wel en als u er zelf geen zin in 
hebt, vraag dan één van de leden van het team dat te doen. Het bevordert het 
clubgevoel  en  deze  verslagen  worden  volgens  de  laatste  opinieonderzoeken 
beter gelezen dan al het overige dat in ons blad verschijnt.
Uw hoofdredacteur inmiddels zeventig geworden, niets bijzonders, maar er is 
wel een kleine zorg bijgekomen. Ik haal altijd de nummers van Samengevat op 
in Delft bij Kontrast en breng ze vervolgens op de club. Binnenkort gaat dat niet 
meer, want op 22 november verloopt mijn rijbewijs en aangezien ik de mening 
ben toegedaan dat al die grijsaards op de weg een groot gevaar zijn, zal ik zelf 
het goede voorbeeld geven en het niet verlengen. Die ritten naar Delft waren 
avontuurlijk. De eerste keer heb ik een uur moeten zoeken in Delft-Zuid, want ik 
had het niet nagekeken van te voren, tom-toms vertrouw ik niet en ik heb er 
altijd  oprecht  van  gehouden  in  eerste  instantie  verkeerd  te  rijden en  op  die 
manier wat meer van de wereld te zien. Het bedrijf (Kontrast dus) ligt in een 
bocht van de weg en van de parkeerplaats wegrijden is niet zonder gevaar. Het 
woedende getoeter van enkele  Delftenaren toen ik onvoorzichtig de Tanthof-
dreef  op  reed,  zit  nog  in  mijn  oren.  Als  u  het  eenmaal  weet  en  de  situatie 
beheerst,  is  er  geen probleem meer.  De echte  uitdaging is  bij  mij  inmiddels 
verdwenen.  Een  groot  voordeel  van  de  reis  is  wel  dat  naast  Kontrast een 
goedkope en onbemande benzinepomp gevestigd is, met ook nog een wasstraat. 
De kosten van de rit kunt u er uit halen.
Om jeugd en volwassenen te integreren kom ik op het door mijzelf gelanceerde, 
geslaagde,  maar  omstreden  project:  de  vegetarische  maaltijd.  Al  twee  keer 
hebben we heel gezellig gegeten bij Water en Brood. Enkele mensen hebben mij 
gevraagd nu eens een ander restaurant uit te kiezen en ik had al gedacht aan een 
sympathieke  Chinees-vegetarische  eetgelegenheid  in  Duindorp  (Yeah, 
Pluvierstraat  402),  maar  een  nadeel  is  dat  er  geen  alcoholische  dranken  te 
verkrijgen zijn en er geen goede kroeg in de buurt is. Er was echter nog een 
reden om wederom voor  Water  en Brood te  kiezen.  Die ligt  besloten in  het 
volgende, waargebeurde verhaal.
Kort geleden heeft een vooraanstaand VVD’er, prof. dr. X.R. gegeten in Water 
en Brood.  Hij  moest  iets  bespreken met een partijgenoot die vegetariër  was. 
Sommige VVD’ers hebben menselijke trekjes en deze man was van huis  uit 
theosoof en zachtaardig. Tot zijn ontzetting merkte prof. R. dat het eten heel 
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goed  was.  Ongeveer  even  lekker  als  de  kiloknallers  die  zijn  vrouw  thuis 
bereidde  en  eigenlijk  nog  lekkerder  dan  de  kaviaar  en  ganzenlever  die  zijn 
lijfrestaurant  serveerde.  Niet  dat  hij  daar  echt  van houdt,  maar  het  hoort  nu 
eenmaal  zo.  Natuurlijk  at  hij  niet  de  diervriendelijke  kaviaar  die  ze  tegen-
woordig in Eindhoven produceren en waarbij de steur in leven blijft, maar de 
echte  uit  de  Kaspische  Zee,  waarbij  moeder  steur  hardhandig  wordt 
doodgeknuppeld. Toen R. de rekening van het eten bij Water en Brood kreeg (de 
beide VVD’ers deelden de kosten) werd hij boos. Dit was concurrentie met de 
restaurants in de buurt. Ook VVD’ers houden van nivelleren, al verstaan zij daar 
wat anders onder dan wij, gewone stervelingen. Hij had toch al een rekeningetje 
te vereffenen met zijn disgenoot die tijdens de maaltijd had zitten zeuren over 
het  rituele  slachten  en  dat  de  VVD in  de  Senaat  voor  het  wetsvoorstel  van 
Marianne Thieme moest stemmen. Hij besloot tot actie. Prof. R. bedacht dat de 
fractie van zijn partij in de Haagse raad die krakers eens moest aanpakken.
Het verhaal wordt nu duisterder. Vermoedelijk heeft R. eerst met zijn partijleider 
gesproken. Nog iets minder zeker is het of deze daarna toestemming is gaan 
vragen aan de grote Wilders voor de volgende actie. Als een paal boven water 
staat dat de gemeenteraadsfractie van de VVD in Den Haag maatregelen is gaan 
eisen van B en W.
Ik kan hier niet tegen. Uit afschuw voor die Prof. X.R. en boordevol solidariteit 
met Water en Brood wil ik vegetariërs, flexitariërs en sympathisanten uitnodigen 
mee te gaan naar  Water en Brood.  Ouders,  echtgenoten,  vrienden,  ze mogen 
allemaal  komen,  alleen  carnivoren die  gaan  klagen  dat  ze  zonder  vlees  niet 
kunnen eten, worden gevraagd weg te blijven.
De  kosten  bedragen  ongeveer  15  euro  per  persoon,  we  komen  vrijdag  9 
december bij elkaar om 18.30 in Water en Brood, Hellingweg 127. U moet zich 
uiterlijk  1  december  bij  mij  hebben  aangemeld  gwvandermeiden@hetnet.nl, 
want het restaurant moet het tijdig weten. U kunt veilig parkeren in de buurt en 
Rob Dijkstra moet dat ook maar doen, want hij kan in elk geval met mij niet 
meer meerijden om eerder vermelde redenen.
Tot slot nog dit. Laatst was ik op een Rapidtoernooi in Delft. Daar sprak ik een 
fotograaf die naam maakt met zijn opnames van allerlei sportevenementen. Hij 
vertelde me dat het maken van goede foto’s van schaakwedstrijden en schakers 
moeilijker is dan van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden of hockeyers. Ik was te 
veel  in  beslag  genomen  door  andere  zaken  om  direct  te  denken  aan  de 
magnifieke prestaties van André Wagner die we regelmatig op het omslag van 
ons clubblad aantreffen. Ik doe het bij deze. Kijkt u er nog eens goed naar en 
koester ze. Dit keer is er iets uitzonderlijks: u treft een foto aan van iemand die 
niet schaakt, geen lid is van onze club en er toch bij hoort.

Pim van der Meiden



7

Interne competitie

De stand na 6 ronden (20 oktober 2011):

Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  1 Hans Segers 78,6 4 4 0 0 22,5 0
  2 Mike Hoogland 71,4 4 3 1 0 21,5 0
  3 Ed Olvers 70,0 2 2 0 0 22,0 2
  4 Peter Vorstermans 66,7 3 2 1 0 20,0 -1
  5 Ton Bodaan 66,7 3 1 1 0 20,0 2
  6 Niek Wisse 64,3 4 2 2 0 19,5 0
  7 Karl Baak 62,5 5 3 1 1 20,5 -1
  8 Jaimy Luk (J) 62,5 1 1 0 0 21,0 1
  9 Melchior Vesters 60,0 2 1 1 0 22,0 0
10 Karel Stolte 60,0 2 1 1 0 20,5 -2
11 Jean Michel Beeloo 58,3 3 2 0 1 21,5 1
12 Jan Willem le Grand 58,3 3 2 0 1 20,5 -1
13 Gert-Jan Willighagen 58,3 3 1 2 0 20,0 -1
14 Jan Verheijen 58,3 3 2 0 1 18,0 -1
15 Armin Segger 57,1 4 2 1 1 19,5 0
16 Piet Sikkes 56,3 5 3 0 2 18,5 1
17 Hugo van der Laan 56,3 5 3 0 2 16,5 -1
18 René Weerts 56,3 5 3 0 2 16,0 1
19 Henk Bouma 50,0 5 2 1 2 19,0 -1
20 Pim van der Meiden 50,0 5 2 1 2 18,0 1
21 Eduard Supit 50,0 5 2 1 2 17,0 1
22 Cor Kanters (J) 50,0 4 2 0 2 15,0 0
23 Rob Dijkstra 44,4 6 2 1 3 19,0 0
24 Eric Kwappenberg 44,4 6 1 3 2 16,0 0
25 Kees van Gelder 43,8 5 1 2 2 17,5 1
26 Ben Spierings 42,9 4 1 1 2 18,5 0
27 Tjomme Klop 42,9 4 1 1 2 18,0 0
28 Nico Gouzij 42,9 4 1 1 2 15,5 0
29 Jan van Delden 41,7 3 1 0 2 17,5 -1
30 Justus van Klaveren (J) 41,7 3 1 0 2 16,5 -1
31 Paul Koks 40,0 2 0 1 1 16,0 0
32 Bert van Dijk 38,9 6 1 0 4 13,0 -1
33 Hans Dwarshuis 37,5 5 0 3 2 15,0 1
34 Thomas Luk (J) 37,5 1 0 0 1 15,5 -1
35 Twan van der Togt (J) 35,7 4 1 0 3 16,0 2
36 Jan Bonsel 33,3 6 1 1 4 15,0 0
37 Wim Vermeulen 25,0 3 0 0 3 12,5 -1
38 Leo Nijst 21,4 4 0 0 4 13,5 0
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Gesprek met de koster

Al een paar keer heb ik in Samengevat ter sprake gebracht dat we als SHTV van  
geluk mogen spreken dat we over een goede bar beschikken. Aandacht aan de  
man die daar achter staat, hebben we eigenlijk niet besteed. Reden om toch eens  
met hem te gaan praten.
Onduidelijkheid bestaat er over de vraag of het Rik de Vries is of Rick de Vries.  
Die onzekerheid is alleen maar groter geworden. Een echt interview is het niet  
geworden, het was een genoeglijk gesprek, vooral omdat Ri(c)k en ik geen van  
beide ons aan het gebod houden ‘Gij zult van Uw naaste geen kwaad spreken’  
(volgens een andere exegese ‘gij zult niet roddelen’). Ik ben geen christen meer  
en Ri(c)k heeft het in zijn exemplaar van de Heilige Schrift niet aangetroffen.  
Duidelijk mag zijn dat we geen geluidsapparatuur bij de hand hadden. U krijgt  
een gecensureerd verslag.

Ik had je al aangekondigd dat ik je de vraag zou stellen of je op je 17e jaar 
al de ambitie had koster te worden. Kort geleden was de sjocheet van het 
Nederlands  Israëlitisch  Kerkgenootschap  in  het  nieuws.  Hij  had  al  op 
jeugdige leeftijd de ambitie dieren met een scherp mes de halsslagader door 
te  snijden,  te  laten  doodbloeden,  zodat  de  gelovigen  volgens  de  regels 
geslacht vlees te eten krijgen.
Neen zeg. Het komt op zijn zachtst gezegd vreemd op me over. Op mijn 17e 
kwam ik van de meao en werd verkoper verzekeringen. Kort daarna ging ik als 
dienstplichtig militair naar Suriname. Ik had daar een geweldige tijd. Ik werd 
onderofficier en dat was me op het lijf geschreven. Leiding geven, orde houden, 
je aan regels houden en dat ook anderen opleggen. Ook verder had ik er een 
mooie tijd. Het binnenland vond ik schitterend. Leguanen de boom uit schieten 
en vervolgens opeten. Het is net kip. Ja, inderdaad: het ressort Brownsweg, waar 
jij  vorig  jaar  was,  heb  ik  mee  aangelegd.  Jammer  dat  de  onafhankelijkheid 
kwam. Toen moesten we weg. Eenmaal terug in Nederland had ik wel willen 
bijtekenen, maar dan zou ik de hele opleiding hebben moeten overdoen. Dat 
ging me te ver. Ik ging weer bij een verzekeringsmaatschappij werken en werd 
later  vertegenwoordiger  bij  een  groothandel  in  tapijten.  Toen  ging  ik  in  de 
verkoop van auto’s. Zwaar en zenuwslopend werk. Op 5 december 1994 kreeg 
ik  ruzie  met  mijn  baas  en  werd  op  staande  voet  ontslagen.  Achteraf  gelijk 
gekregen, maar op het moment heb je daar niets aan. Leuk sinterklaascadeautje. 
Mijn  vrouw was  ernstig  ziek  en  het  had  zijn  voordelen.  Maar  ik  vond  het 
verschrikkelijk. Na twee maanden kwam Jan Eikelboom, de wijkpredikant bij 
me. Een geweldige vent. Ik was diaken en we kenden elkaar goed. Hij vroeg me 
of ik op proef koster wilde worden. Eerst in de Petrakerk op de Thorbeckelaan, 
later  als  opvolger  van Wim hier  in  de Bosbeskapel.  Ik  moest  natuurlijk  wel 
aftreden als diaken. Het is uitstekend bevallen, al vind ik de spanningen van het 
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laatste jaar over kerksluitingen wel vervelend.

Ik  ben  een  domineeszoon  en  herinner  me  dat  er  vaak  spanningen  zijn 
tussen  predikant,  koster  en  organist.  Ik  heb  er  Wim  Vermeulen,  het 
tegendeel van een ruziezoeker, wel eens naar gevraagd en die vertelde me 
dat jullie drieën het goed met elkaar kunt vinden. Is dat ook jouw ervaring?
Zonder meer. Wel is het zo dat de kerkenraad me wel eens irriteert, omdat het 
mensen zijn die weinig kennis van zaken hebben en veel invloed uitoefenen. 
Maar Wim heeft helemaal gelijk.

Er  komen  hier  nog  al  wat  verenigingen  over  de  vloer  die  buiten  het 
kerkelijke  leven  staan.  Zo  zijn  wij  hier  regelmatig  en  je  hebt  ook  een 
bridgeclub.  Bridgers  en  schakers  zijn  gedeeltelijk  dezelfde  types.  Maar 
laatst  zei  een  bridger/schaker  me  dat  in  zijn  bridgeclub  eigenlijk  geen 
aandacht  was  voor  wat  ik  ‘een  goede  catering’ zou  willen  noemen  en 
waarvoor ik jou regelmatig loop te prijzen. Komt dat ook op jou zo over?
Helemaal niet. Die bridgers weten van consumeren. Ik vind de schakers in het 
algemeen aardige mensen.  Onder de bridgers,  vooral  bij  de dames,  zijn veel 
mensen die erg op hun strepen staan en je niet in je waarde laten. Ik laat me dan 
wel gelden, maar voor mij zijn de donderdagen plezieriger.

De vorige koster en jij zijn andere persoonlijkheden en in het begin hebben 
de schakers wel eens lopen klagen.
Wim woont hier naast, in het gebouw eigenlijk. Hij had er geen bezwaar tegen 
om tot diep in de nacht de bar open te houden. Die overgang was niet helemaal 
gemakkelijk, maar er is nu een goed compromis gevonden.

Hoe heb je de fusie van Haagse Toren en Vogelwijk ervaren?
Positief. Het heeft leven in de brouwerij gebracht. Die grote hoeveelheid jeugd 
vind ik ook leuk. In het begin was het een wilde boel. Ik heb er wel eens wat van 
gezegd en dan vonden ze me te streng. Maar het loopt nu goed en ik heb er 
aardigheid in.

We zullen hopen dat de Bosbeskapel open blijft en de samenwerking blijft 
voortbestaan.

We praten nog wat na, onder andere over onze vakanties. Ik was de afgelopen  
zomer in Adelboden, op ruim 1400 meter hoogte en maakte bergwandelingen  
voor zover de regen dat toeliet. Ri(c)k verblijft graag in de bergen, ook in de  
winter. Verder staat een bezoek aan Suriname op het programma en over dat  
onderwerp raken we moeilijk uitgepraat.

Pim van der Meiden
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Massakamp

Op donderdag 1 september speelden de bevriende schaakverenigingen SHTV en 
Haeghe Ooievaar een massakamp. Er werden 4 ronden rapid gespeeld van 20 
minuten pppp, waarbij de spelers per viertal aan elkaar werden gekoppeld. Op 
die manier trof je dus alle vier de tegenstanders van de tegenpartij. Alleen aan de 
staart werd er in een vijftal tegen elkaar gespeeld, waarbij je één tegenstander 
niet tegenover je kreeg.
Een massakamp indelen is het leukst en het makkelijkst als je in ieder team even 
veel spelers  hebt die ongeveer even sterk zijn. De inschrijvingen bij  Haeghe 
Ooievaar kwamen echter wat moeizaam op gang en enkele sterke spelers waren 
niet present, maar uiteindelijk trokken 18 spelers naar gastheer SHTV. Aan de 
zijde van SHTV waren er meer spelers, dus moest er wat geschoven worden. 
Hans Segers, Karel Stolte (beide ex-lid van Haeghe Ooievaar) en Ton Bodaan 
werden toegevoegd aan het team van Haeghe Ooievaar.
Haeghe  Ooievaar  was  goed  uit  de  startblokken  gekomen en  nam brutaal  de 
leiding na de eerste twee ronden, maar in de laatste twee ronden heeft SHTV de 
winst als nog binnen gesleept met 43½-40½.
Aan de bar was het tijdens en na de massakamp ook erg gezellig met een hapje 
en  een  drankje.  Het  is  zeker  voor  herhaling  vatbaar!  Meteen  een  afspraak 
gemaakt: volgend jaar bij Haeghe Ooievaar!

Bord 1-4
Mike Hoogland 2025) 3 / 4 Hans Segers (SHTV, 1960) 1½ / 4
Tjomme Klop (2002) 3½ / 4 Ton Bodaan (SHTV, 1938) 2 / 4
Melchior Vesters (1985) 1 / 2 Ton Thijssen (1860) 1 / 4
Armin Segger (1883) 1 / 4 Maurits Bons (1736) 1 / 4
Koos Roeleveld (1812) 2 / 2

Bord 5-8
Peter Vorstermans (1950) 3 / 4 Rafal Zydek (1700*) 4 / 4
Gert-Jan Willighagen (1798) 1 / 4 Rob Warmerdam (1700*) 1½ / 4
Eduard Supit (1750*) 2½ / 4 André Wagner (1682) 2½ / 4
Ben Spierings (1710) 0 / 1 Jan de Liefde (1653) 0 / 4
Piet Sikkes (1702) 1½ / 3

Bord 9-12
Jaap Luijendijk (1706) ½ / 4 Karel Stolte (SHTV, 1661) 3 / 4
Jan van Delden (1674) 1 / 4 Jan v.d. Meer (1640) 2½ / 4
René Weerts (1658) ½ / 4 Dominique Nierop (1629) 4 / 4
Hugo v.d. Laan (1650) 3 / 4 Aad van Eijk (1612) 1½ / 4
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Bord 13-16
Jan Verheijen (1616) 3 / 4 Ben de Jager (1600*) 3 / 4
Kees van Gelder (1554) 1 / 4 Geert v.d. Berg (1595) 2 / 4
Paul Koks (1511) 2 / 4 Hans Hendriks (1591) 1½ / 4
Rob Dijkstra (1510) ½ / 4 Koos Suijker (1548) 3 / 4

Bord 17-21
Jan Bonsel (1455) 1½ / 4 Koos Croes (1526) 1 / 4
Pim v.d. Meiden (1452) 3 / 4 Eric de Liefde (1503) 1 / 4
Twan v.d. Togt (1419) 3 / 4 Aad Middeldorp (1416) 1½ / 4
Cor Kanters (1400*) 3 / 4 Louis Wulffers (1328) 3 / 4
Monique Keuzenkamp (1194) 3 / 4 Paul Deege (1151) 0 / 4

Scores
Bord   1-  4 10½ 5½
Bord   5-  8   8   8
Bord   9-12   5 11
Bord 13-16   6½   9½
Bord 17-21 13½   6½
Totaal 43½ 40½

Ben Spierings



12

Verslag ledenvergadering 8 september 2011

Aanwezig  volgens  de  presentielijst:  Ben Spierings  (voorzitter),  Sander  Pauw  
(penningmeester),  Piet  Sikkes  (wedstrijdleider  intern) ,  Gert-Jan Willighagen  
(jeugdleider)  ,Hans  Segers  (wedstrijdleider  extern),  Pim  van  der  Meiden  
(secretaris) , André Wagner, Jan Bonsel, Hans Dwarshuis, Eduard Supit, Peter  
Vorstermans, Karl Baak, Hugo van der Laan, René Weerts, Bert van Dijk, Geurt  
Jan van der Meiden, Wim Vermeulen, Kees van Gelder, Paul Koks, Niek Wisse,  
Melchior Vesters, Ton Bodaan, Armin Segger, Jan van Delden, Rob Dijkstra,  
Henk Bouma
Afwezig met bericht: Danny Lindhout, Tjomme Klop

De voorzitter opent om 20.20 uur de vergadering. Als ingekomen stuk wordt een 
mailtje behandeld van Hans Dwarshuis over de mogelijke sluiting door de PKN 
(Protestantse kerken in Nederland) van de Bosbeskapel, waardoor wij wellicht 
onze speelzaal kwijtraken. Ben deelt mee dat hij hier ook kennis van genomen 
heeft, dat het bestuur bezorgd is over de ontkerkelijking van ons vaderland (nou 
ja: de gevolgen daarvan voor onze vereniging) en dat de gang van zaken met 
argusogen gevolgd wordt.  Hans vraagt  om bij  een mogelijke verhuizing van 
speelzaal te letten op goede parkeergelegenheid. Ben deelt mee dat het vinden 
van een speelzaal niet eenvoudig zal zijn en dat door het gemeentelijk beleid om 
steeds meer betaald parkeren in te voeren het niet mogelijk is aan dit punt een 
grote prioriteit toe te kennen.
Bij het verslag van de ALV van vorig jaar merkt Hans (Dwarshuis) op dat hij 
twee maal als aanwezig staat vermeld en hij slechts één keer aanwezig was. Ben 
zegt toe dat dit gecorrigeerd zal worden, maar Pim vindt dat wanneer Hans zo 
prominent op een vergadering aanwezig is, hij ook best twee keer vermeld mag 
worden. (De goede vriendschap tussen Hans en Pim stond al onder druk doordat 
Hans vóór de vergadering eisen stelde aan de verslaglegging die door Pim bot 
waren afgewezen, maar dit terzijde.) Hans merkt ook nog op dat de klok in de 
speelzaal niet aan zijn verwachtingen voldoet. Van bestuurszijde wordt verslag 
gedaan  van  alle  inspanningen  die  verricht  moesten  worden  om  nog  meer 
tegenwerking van de zijde van de kerkvoogdij te ontlopen. René Weerts geeft 
nog een aanvulling op zijn motieven om vorig jaar te vragen in het tweede team 
geplaatst te worden.
Bij het behandelen van het jaarverslag deelt André Wagner mee dat hij graag 
gezien had dat bestuursleden met hun functies vermeld waren. Iemand in de zaal 
wijst hem er op dat dit alles in het colofon van het clubblad te vinden is. Bij het 
punt  Financiën merkt  Kees  van  Gelder  op  dat  een  post  op  de  begroting 
‘reservering aanschaf materiaal’ ontbreekt. Geurt Jan van der Meiden betreurt 
het  dat  in het  verleden een batig saldo van € 400 van het  jeugdkamp in de 
algemene middelen is verdwenen. Ben en Sander delen mee dat zij hierover met 
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hem in overleg zullen treden en dat de zaak in der minne geschikt zal worden.
Hugo van der Laan heeft meer noten op zijn zang: hij richt zich in volle lengte 
op en vindt dat de HSB te veel afdracht ontvangt, daar te weinig mee doet en 
doet  een persoonlijke aanval  op één van de bestuursleden van de HSB. Ben 
vindt dat de zaak niet in ledenvergadering van SHTV thuishoort, geeft André, 
bestuurslid van de HSB, het woord die Hugo fel van repliek dient. Het leek even 
spannend te worden, maar liep allemaal met een sisser af. De boeken van de 
penningmeester  zijn  door  de  kascommissie  in  orde  bevonden  en  met  luid 
applaus wordt de penningmeester gedechargeerd. Bij het punt Interne competitie 
wordt de wisselbeker, met de naam van de kampioen ingegraveerd, overhandigd 
aan Hans Segers. Wederom kent de geestdrift weinig grenzen: er is nog net niet 
geklaagd over burengerucht. Bij het reglement Play-offs vraagt Melchior om een 
iets  andere  reglementering  en  krijgt  zijn  zin.  De  kleurverdeling  zal  nu  door 
loting worden vastgesteld. Enkele andere, ondergeschikte punten zullen ‘en petit 
comité’ worden afgehandeld. De suggestie om hierbij omstandig en uitvoerig de 
voltallige ledenvergadering te betrekken, vindt niet voldoende weerklank.
Bij het punt Externe competitie komt nog de problematiek met betrekking tot het 
vierde team naar voren. Bij de begroting wordt gemeld dat er € 1500 zal worden 
uitgetrokken voor laptops t.b.v. de jeugdtrainingen.
Hugo van der Laan blijft materiaalcommissaris, de kascommissie gaat bestaan 
uit  Ton  Bodaan  en  Henk  Bouma,  met  Jan  Verheijen  als  reserve,  de  weinig 
belaste commissie van beroep wordt gevormd door Ard van der Zwart, André 
Wagner en René Weerts. De Technische Commissie zal bestaan uit Hans Segers, 
Ben Spierings, Gert-Jan Willighagen, Karl Baak, Geurt Jan van der Meiden, Piet 
Sikkes en de teamleider van het derde team. (Naschrift: dat zal André Wagner 
zijn)
Bij de Rondvraag wordt vermeld dat onze club de eerste prijs heeft gewonnen 
bij Raindropchess, een simultaan tegen grootmeester Matthew Sadler, hetgeen 
de problematiek van het bergen van materiaal krachtig heeft verhoogd en dat er 
een  stichting  is  opgericht  met  betrekking  tot  het  schaakkamp.  Wat  betreft 
berging van materiaal zijn er enige mogelijkheden, zo deelt de voorzitter mee. 
De belangrijkste is dat eind december Jan van Delden ruimte ter beschikking 
heeft.  Hans  Dwarshuis  maakt  zich  zorgen  over  DigiNotar  en  wil  graag  bij 
aanschaf van nieuw materiaal borden met lichtbruine velden en geen zwarte.
Armin Segger spreekt woorden van waardering voor de inzet van het bestuur. 
Sterker nog:  woorden van dank.  Gert-Jan vraagt  om (nog) meer  hulp bij  de 
jeugd. Hans Dwarshuis vraagt naar aanleiding van een artikel in het clubblad 
naar de juiste transcriptie van de naam van de Libische leider Gadaffi, Khadafi, 
of wat niet al geschreven wordt. De redacteur van Samengevat begint antwoord 
te geven, maar realiseert zich dat dit buiten de orde van de vergadering is en 
wordt daarin bijgevallen door de voorzitter die om 21.15 de vergadering sluit en 
de bar opent.

Pim van der Meiden
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Externe competitie

Het nieuwe competitieseizoen is van start gegaan met wisselende resultaten. Na 
de teleurstellende uitslag van het vorige seizoen staan twee teams voor de zware 
taak  dat  weer  ongedaan  te  maken  en  moeten  de  andere  twee  teams  zich 
minimaal zien te handhaven. Dat laatste zal waarschijnlijk minder moeite gaan 
kosten, maar ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat. In april zullen we weten hoe 
of wat.

SHTV 1 moeizaam uit de startblokken (verslag: Ben Spierings)
Zoals bekend mag worden verondersteld is ons vlaggenschip na vier jaar KNSB 
te hebben gespeeld teruggevallen naar de Promotieklasse van de HSB. Hoewel 
twee spelers om persoonlijke ambities voor een andere club in de KNSB zijn 
blijven spelen, heeft het merendeel van het team er voor gekozen om te proberen 
onze club via een kampioenschap naar de KNSB terug te loodsen.
Op donderdag 29 september jl. stond de eerste ronde op het programma, thuis 
tegen RSC-Belgisch Park 1. Deze promovendus heeft zich versterkt met Peter 
Monté (oud-Vogelwijker en de afgelopen jaren actief voor DD) en de ‘transfer-
vrije’ Hans Zwartveld (rating 2061). Laatstgenoemde speler kon net als de sterke 
Bart Verbaan (rating 2031) niet meespelen tegen ons en dat is achteraf bezien 
maar goed ook.

Marco  van  Straaten  moest  wat  later  dan  de  rest  beginnen,  aangezien  zijn 
tegenstander te laat kwam. Desondanks was Marco wel als eerste klaar:

T_ _ l t
jJ_ _Mj 
 d _ s j
_ _JsQ_I
 _ j b _
_ i _ n 
Ii _ _I_
rN_ k _R

D. Wareman - M. van Straaten
Stelling na 16. Lf4

16. ...Te8  17. Lxe5 Txe5†  18. Dxe5 
Ld6  19. Dxd6 Dxd6  20. Pe2 Te8 
21. cxd4 Dg3†  22. Kd1 Txe2
0-1

We konden niet lang genieten van de voorsprong. Maarten Stolte kwam slecht 
uit de opening, kon niet meer rokeren en bleef in de tang van de tegenstander die 
het  karwei  overigens  netjes  afmaakte.  Een  teleurstellende  nederlaag,  maar 
Maarten kennende sterkt hem dat alleen maar voor de volgende partij.
Teleurstellingen stapelden zich op toen bij Koos Roeleveld een ogenschijnlijk 
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winnende  koningsaanval  niet  door  liep  en  hij  een  remiseaanbod  kreeg  en 
daarnaast Sander Pauw en Melchior Vesters remise wilden aanbieden. Niet veel 
later waren deze drie halfjes een feit en was de stand 2½-2½.
Jan  Willem  Le  Grand  kreeg  in  het  middenspel  een  stuk  cadeau  toen  de 
tegenstander een pion snoepte met waarschijnlijk het idee de dame en koning op 
een lijn  te  krijgen en  materiaal  te  winnen,  maar  dit  plan  kostte  alleen  maar 
materiaal  en  onze  JW  bleef  geduldig  schuiven  en  dreigde  ook  nog  de 
vijandelijke dame in te sluiten.
De  teamleider  dacht  dat  clubkampioen  Hans  Segers  aan  het  topbord  de 
teamwinst  veilig  ging stellen,  maar  kwam bedrogen uit.  Hans  was  een  pion 
kwijtgeraakt, maar was een interessante aanval begonnen die materiaal leek op 
te  leveren.  Dat  deed  het  weliswaar,  maar  slechts  tijdelijk,  waarna  de 
tegenstander een sterke tegenaanval plaatste en het in tijdnood beter deed dan 
onze man.
Alles hing nu af van Mike Hoogland die een zware partij tegen Peter Monté 
speelde. Een vroege koningsaanval van de tegenstander werd gepareerd en in het 
middenspel werd een kwaliteit gewonnen. Desondanks was het nog hard werken 
om  de  buit  binnen  te  halen,  maar  Mike  bleef  koelbloedig  en  de  4½-3½ 
teamwinst was een feit.

SHTV 1 (1976) RSC-Belgisch Park 1 (1822) 4½-3½
Hans Segers (1960) Hans v/d Zijden (1858) 0-1
Sander Pauw (2067) Gerard Milort (1966) ½-½
Melchior Vesters (1985) Sherief El Sayad (1765) ½-½
Mike Hoogland (2025) Peter Monté (1986) 1-0
Maarten Stolte (2036) Peter Ingenhoes (1793) 0-1
Jan Willem le Grand (-) Ton v/d Zijden (1868) 1-0
Marco van Straaten (1944) Dennis Wareman (1787) 1-0
Koos Roeleveld (1812) Floris de Leeuwe (1716) ½-½

Een moeizame overwinning op een team, dat in de sterkste opstelling zeker de 
nodige punten gaat afpakken van onze concurrenten.

SHTV 2 - BF/W1 (verslag: Karl Baak)
De eerste tegenstander van het nieuwe seizoen is de grote onbekende in onze 
pool. Vorig jaar promoveerde Bobby Fischer/Wassenaar 1 uit klasse 2B na twee 
seizoenen in de tweede klasse. Daarvoor werd het team teruggetrokken uit de 
KNSB na het vertrek van een viertal 2000-spelers. Is dit opnieuw een jeugdig 
team dat de weg naar boven is  ingeslagen? Maar nee, de leeftijden zijn ver-
gelijkbaar met ons tweede. Alle reden dus om te mikken op twee matchpunten.

Op de avond zelf verschenen er drie namen op het wedstrijdformulier die ik daar 
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niet verwacht had. De eerste was geen versterking. Jaimy had weinig moeite om 
het eerste punt te laten noteren.

Jaimy Luk - Eddy Schuyer
1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Lc4 Lc5  4. c3 Pf6  5. d4 exd4  6. cxd4 Lb4†  7. Pc3 0-
0  8. Lg5 Le7  9. 0-0 d6  10. h3 Pd7  11. Dd2 Pxd4  12. Pxd4 Lxg5  13. f4 Lf6 
14. Tf3 Lxd4†  15. Dxd4 Df6  16. Dd2 Pb6  17. Ld3 Dd4†  18. Kh1 a6  19. 
Tg3 Pc4  20. Dc2 Pb6  21. Td1 Df6  22. Pe2 c5  23. b3 Ld7  24. Dd2 Tad8  25. 
f5 d5

 _ t tM_
_J_L_JjJ
Js _ d _
_ jJ_I_ 
 _ _I_ _
_I_B_ rI
I_ qN_I_
_ _R_ _K

26. Pf4 dxe4  27. Ph5 Dxf5  28. Pxg7 De5  29. De3 Pd5  30. Dxe4 Dxe4  31. 
Lxe4 Pf6  32. Ph5†
1-0

De tweede ook niet als ik zo het kat-en-muisspelletje zag. Gert-Jan speelde voor 
kat. Doch eerst kwam Niek vragen of remise mocht. Jammer, dacht ik, want zijn 
tegenstander had minder dan niets bereikt met de witte stukken. Omdat er geen 
reden toe was en je beter niet iemand een toreneindspel tegen zijn zin kan laten 
spelen werd het remise. Vervolgens streek Olav de vlag na een furieus ingezette 
aanval  met  zwart.  Dit  was  ingecalculeerd  toen  bleek  dat  mister  Wassenaar 
himself tegenover hem ging zitten. Tenslotte werd de muis ook uit zijn leiden 
verlost.
Ik had alle tijd om bovenstaande gade te slaan, omdat mijn tegenstander steeds 
lang nadacht in voor mij bekend vaarwater. Drie en een half punt op de onderste 
vier borden en nog een punt nodig uit de resterende drie die niet slechter stonden 
en twee met meer tijd.
Met ieder 34 minuten begon Evert lang te denken. Toch een probleem?
Ik had mijn aandacht even nodig om uit een lastige penning te komen. Toen dat 
lukte, kreeg ik prompt een remiseaanbod. Vervolgens keek ik naar links en zag 
een gezicht  als een oorwurm dat  zachtjes  nee schudde.  Nee,  geen remise of 
alleen nee, het gaat niet goed? Hoopvol verlegde ik mijn blik naar het vierde 
bord. Ton stond toch gewonnen? Het gezicht van Ton deed me denken aan Jack 
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Nicholson als de joker.  Vol walging en zelfspot  was hij  vraagtekens aan het 
noteren. Vragen was overbodig.
Ondanks dat met één blunder het seizoen eigenlijk ten einde kon zijn achtte ik 
het toch nodig om te proberen de volle winst binnen te halen. Zowaar kon ik de 
zwarte  stelling  verzwakken.  Ik  zag  een  niet  te  dekken  pion  en  viel  hem 
nogmaals aan. Mis, mijn tegenstander produceerde a tempo de verdediging. Dan 
maar  wat  anders aanvallen,  dacht  ik.  Een blunder  was  het  gevolg.  Gelukkig 
blunderde mijn tegenstander vrijwel onmiddellijk terug. Stond ik toch nog op 
winst. Doch twee fouten maakten dat ongedaan. Gelukkig zag ik nog dat ik mijn 
e-pion moest  offeren om erger  te  voorkomen. Daarna  was het  de vraag wie 
eeuwig schaak zou geven. Remise en dus 4-4.
Alles is nog mogelijk dit seizoen. En Bobby Fischer/Wassenaar 1 ontpopt zich 
misschien als een gevaarlijke outsider met 2 à 3 hele sterke borden.

SHTV 2 (1806) Bobby Fischer/Wassenaar 1 (1623) 4-4
Olav van Leeuwen (1855) Eric van der Marel (1951) 0-1
Karl Baak (1847) Timo Bottema (1819) ½-½
Evert Baak (1839) Martin Voorn (1991) 0-1
Ton Bodaan (1938) Michaël Claushuis (1452) 0-1
Niek Wisse (1706) Willem Groothuis (1666) ½-½
Jaimy Luk (1696) Eddy Schuyer (1247) 1-0
Gert-Jan Willighagen (1798) Frans Blauw (1384) 1-0
Ed Olvers (1772) Arash Hoseni (1472) 1-0

Roestig begin (verslag: André Wagner)
Het is op voorhand geen gemakkelijke opgave om een team dat gedegradeerd is 
weer de andere kant op te loodsen. En als het dan in de eerste wedstrijd gelijk 
niet helemaal gaat zoals je wilt, wordt het duidelijk dat het een zwaar seizoen 
gaat  worden.  Er  zijn  twee  concurrenten  voor  het  kampioenschap,  waarvan 
Rijswijk 3 in de laatste ronde op papier de zwaarste is als mededegradant, maar 
ook onze eerste tegenstander (die vorig jaar net geen kampioen werd, maar wel 
het grootste aantal bordpunten binnenhaalde) mocht niet onderschat worden.
We hadden twee vacatures in het team, maar omdat er negen spelers beschikbaar 
zijn hoefde er slechts één reserve te worden aangeboord. Ben was tegelijkertijd 
captain van het eerste team en werd ontzien, want spelen in de ene wedstrijd en 
leiding  geven  in  een  andere  is  niet  echt  goed  te  doen.  Hij  werd  daarom 
vervangen door Armin, wat toch minimaal een gelijke ruil. Ik heb mezelf aan-
gewezen als vaste invaller en speelde op de plaats van Piet Sikkes. Een goede 
slagorde, dacht ik, maar DD had twee troeven zonder rating meegebracht!

Het ging allemaal niet van een leien dakje. Danny Lindhout heeft vorig jaar door 
omstandigheden niet zo vaak gespeeld en kwam al snel in een moeilijke stelling 
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terecht.  Zijn  tegenstander  speelde  heel  geconcentreerd  en  liet  niet  los.  Als 
gevolg daarvan stonden we binnen een uur een punt achter. Gelukkig zag het er 
bij Jan van Delden daarentegen juist gunstig uit, terwijl aan de topborden niet 
veel gevaar te vrezen was. Nog niet. Alleen de andere Jan had het moeilijk, maar 
zoals ik me heb laten vertellen was zijn opponent de sterkste van het team.
De ‘betonschaker’ van het team was Nico Gouzij die geen moeite had met de 
stand gelijk te houden. Hij had een licht overwicht, maar de zwartspeler liet zich 
niet  piepelen  en  het  punt  werd  gedeeld.  Niet  lang  daarna  bleken  schrik  en 
vreugde dicht bij elkaar te liggen. Eduard wist vanuit een rustige stelling voor-
deel  te  behalen  en  dwong  zijn  tegenstander  tot  overgave.  Armin  was  wat 
enthousiast aan de gang gegaan en had twee stukken voor vier pionnen geofferd. 
Zijn  solide  spelende  tegenstander,  die  in  onze  gelederen geen  onbekende is, 
hield echter  alles onder controle, wat leidde tot  een onhoudbare positie voor 
onze man. Wederom stonden we een punt achter.
Aan de laatste twee borden werd op dat moment al duidelijk dat daar iets te 
verdienen was, want Jan van D. stond duidelijk beter en René had met actief 
spel zijn zwarte stelling naar een beter toreneindspel weten af te wikkelen. Ik 
had zelf een dynamische stelling met allerlei tactische dreigingen, waarin beide 
spelers  niet  altijd  even  nauwkeurig  speelden.  Een  lopereindspel  restte  en 
gelukkig  zag  ik  kans  met  een  pionoffer  mijn  loper  voldoende  activiteit  te 
bezorgen, waarop de witspeler remise aanbood. Hetgeen werd aanvaard.
De tegenstander van Jan van D. zag het kort daarna niet meer zitten en gaf op. 
Gelijk (3-3) en Jan V. stond moeilijk, terwijl René een actieve toren tegen een 
passieve toren had. Zijn tegenstander bood in hoge tijdnood remise aan, wat 
werd afgeslagen. Terecht, want er ging een witte pion vallen en René bleef op 
winst spelen. In hogere zin was de witte stelling al niet meer te houden en toen 
de witspeler door zijn vlag ging was hij aanvankelijk verbolgen, maar achteraf 
kon worden aangetoond dat het echt over en uit was.
Alle blikken richtten zich toen op bord 4, de nog immer doorploeterende Jan 
Verheijen... De morele steun mocht niet meer baten en hij moest opgeven.

Een gelijkspel om mee te beginnen. De komende vijf wedstrijden zullen cruciaal 
zijn en moeten allemaal gewonnen worden om in de laatste ronde de kans op 
promotie in eigen hand te hebben. Het wordt een zwaar seizoen.
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SHTV 3 (1701) DD 5 (1613) 4-4
Eduard Supit (-) Peter Zwolsman (1784) 1-0
Nico Gouzij (1719) Erik van der Graaf (1735) ½-½
Armin Segger (1883) Max van Herpen (1577) 0-1
Jan Verheijen (1616) Stephan Boeters (-) 0-1
André Wagner (1682) Maurice Westerhuis (-) ½-½
Danny Lindhout (1677) Frans Engering (1576) 0-1
René Weerts (1650) Dimitri Karagantcheff (1413) 1-0
Jan van Delden (1674) Toon van Weel (1595) 1-0

SHTV 4 wint ook in derde klasse (verslag: Geurt jan van der Meiden)
Na de promotie van vorig jaar speelt SHTV 4 dit seizoen in de derde klasse. 
Doelstelling is om in de subtop te eindigen. Dit lijkt misschien wat ambitieus 
voor een gepromoveerd team en gezien het feit dat er versterkte degradatie is 
geweest  uit  de  tweede klasse.  Maar  ook ons  team is  sterker.  Helaas  hebben 
Timothy en Kenneth de club verlaten, maar Twan, Joris, Cor, Justus en Thomas 
zijn de nieuwe aanwinsten. 
Op 13 oktober was de eerste wedstrijd tegen Botwinnik 5. Dit team was vorig 
jaar  in  de  onderste  regionen  geëindigd  van  de  derde  klasse,  dus  een  goede 
graadmeter om te kijken of we dit seizoen kans hebben op een leuke positio-
nering.

Door enige miscommunicatie was even onduidelijk wie er op bord 1 kon spelen, 
maar voor de rest liep alles redelijk soepel. David speelde op bord 8. Hoewel hij 
iets beter stond, had ik het idee, verzandde de partij in een remise.
Twan speelde op bord 4. Twan was vorig seizoen geëindigd met een belangrijke 
overwinning en wou ook nu winnen. En aldus geschiedde. (Deze laatste zin mag 
dus absoluut niet van mijn docent ‘rapporteren’, maar ik gebruik hem lekker 
toch.)
Justus rolde zijn tegenstander helemaal op. Ergens bij zijn tegenstander ontbrak 
een dame. Justus maakte het verder zonder problemen af. Overigens verwacht ik 
dit seizoen werkelijk een punten-tsunami van Cor, Justus en Thomas.
Intussen stond mijn vader op bord 2 ook gewonnen. Hier en daar werd rustig een 
stuk meegepakt. Even afwikkelen naar het eindspel en winnen. Echter, Pim wist 
het  zichzelf  nog even  lastig  te  maken.  Hij  speelde  een lekkere  afwachtende 
seniorenzet en kwam daardoor iets in de problemen. Hierna speelde hij echter 
weer een sublieme zet die liet zien waarom hij ooit nog 1-voudig snelschaak-
kampioen van de Vogelwijk is geweest. Hij tikte het eindspel uit en puntje erbij! 
Tussenstand een zeer comfortabele 3½-½.
Ikzelf speelde, een dag voor mijn verjaardag, met zwart op bord 1 tegen een 
tegenstander die het Frans niet helemaal begreep. Zodoende stond ik snel twee 
pionnen voor. Na wat werkelijk schandalig slechte zetten van mijn kant vond ik 
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een goed plan. Lees: ik vond een plan, wat op dit niveau al voldoende is om te 
winnen. Even tikken, stukjes pakken, torentje op de zevende rij en klaar. Puntje 
voor mij.
Goed,  overwinning  binnen.  Nog 3  borden  bezig.  Owen speelde  een  keurige 
partij  en  hoewel  hij  wat  wedstrijdritme  mist,  speelde  hij  tegen  een  lastige 
tegenstander remise. Owen heeft overigens extern nog nooit verloren. Ik kan me 
ooit een speler van Vogelwijk herinneren die wel eens over de 20/30 partijen 
zonder verlies heen ging [Omar Booi - red.], dus Owen...
Cor op bord 7 stond beter en nog steeds beter en nog steeds heel veel beter. 
Maar echt winnen lukte hem niet. Tot het eindspel. Toen werd het lastig. Iets 
waar Cor het altijd moeilijk mee heeft. Echter, als jeugdspeler sta je in een partij  
al  snel  een  uurtje  voor  in  tijd  en  dus  begon  ook  die  klok  mee  te  spelen. 
Tegenstander  nog  twee  minuten,  Cor  probeerde  wel  iets  maar  eigenlijk  niet 
overtuigend. Tegenstander nog een minuut, stelling was zoals die een minuut 
geleden ook was. Tegenstander door zijn vlag. Geen remiseclaim gehoord, dus 
een overwinning. We kunnen hele lange discussies voeren (over beleefdheid en 
zo), maar als je als seniorenspeler de regels niet kent van claimen en je wordt 
door je vlag gejaagd, heb je gewoon terecht verloren.
Last but not least, onze nieuwe aanwinst Joris. Hoewel Joris nog wel eens speelt 
in het landelijke D-team, is hij zeker de speler met de minste wedstrijden achter 
zijn naam. Dit bleek echter geen probleem en een keurige remise werd in de 
wacht gesleept. Kortom, 6½-1½ zonder verlies. Op naar Promotie.

SHTV 4 (1475) Botwinnik 5 (1389) 6½-1½
Geurt Jan van der Meiden (1673) Arent Modderman (1314) 1-0
Pim van der Meiden (1452) Arjen van der Zee (-) 1-0
Owen Poppe (1400) Bram Doeves (1468) ½-½
Twan van der Togt (1419) André Corpeleijn (1465) 1-0
Joris van Berckel (1433) Erik Middelkoop (1394) ½-½
Cor Kanters (-) Husham Al Sam (1396) 1-0
Justus van Klaveren (-) Frans Battes (-) 1-0
David Dijkerman (-) Hans Rens (1296) ½-½

Laatste nieuws!

Kort voor het voltooien van dit blad speelde het derde team uit tegen HSV 2. 
Na een spannende avond werd met 6½-1½ gewonnen.
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C-team draait warm op eerste dag Meesterklasse

Zaterdag 24 september begonnen te Amersfoort de sterkste jeugdclubteams van 
Nederland aan hun competitie, die over enkele dagen wordt gespeeld.

De afgelopen twee jaar had ons D-/C-team het heel goed gedaan met tweemaal 
een vierde plaats.  En hoewel kopman Stijn om persoonlijke redenen de club 
heeft verlaten, hebben wij er met Twan een stevige schaker bij gekregen. Het 
afgelopen voorjaar had hij dan ook 100% gescoord in de Haagse voorronde waar 
ons  team  (Koos,  Jaimy,  Joris  en  Twan)  zich  overtuigend  plaatste  voor  de 
landelijke  finale.  Met  andere  woorden:  wij  blijven  een niet  te  onderschatten 
team.

Omdat de eerste ronde al zo vroeg in het seizoen viel en we dus nog niet veel 
speelritme hebben, hadden we ons de donderdag van tevoren vermaakt met het 
oplossen van eindspelcomposities. Vroeger vond ik dit nooit zo leuk, want de 
oplossing vraagt vaak een manier van denken die anders is dan je normaal in je 
partij  zou  toepassen.  Aan  de  andere  kant:  er  zitten  prachtige  grappen  in 
composities, en juist dit soort verrassingen houden schaken het spannendst:

 _ _N_ _
_ iI_ i 
 _ _ _L_
_ lN_ _M
 _ _ _J_
j _ _ _ 
K_Js _ _
_ _ _ _ 

Wit is aan zet en lijkt ongehinderd te gaan promoveren, maar hij moet nog wel 
oppassen  voor  1.  ...c1P†   2.  Ka1  Pdb3#.  Wit  moet  dus  dwingend  spelen; 
oftewel  wit  moet  kunnen  promoveren  met  schaak.  1.  Pf4†! Niet  1.  Pf6†? 
Kg5/Kh4 en nu is 2. d8D niet met schaak.  1. ...Kh6  2. g8P†! Kh7  3. Pgf6† 
Kh6  4. Pxg4† Kh7 Blijf nu dwingend rekenen tot het mat! 5. Pef6†! Kg7  6. 
Pe6† Kf7  7. d8P† Ke7  8. c8P# Een mooi mat toch.

Ons team bestaat uit echte cracks, want op de avond voor de wedstrijd zaten 
Koos, Jaimy en Twan ook nog eens te knokken op het PK HSB. Wellicht was dit 
wat veel van het goede, want althans uw verslaggever (die anders nooit om 7:00 
opstaat) was nog bepaald niet fris uitgeslapen in de ochtenduurtjes.
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En inderdaad kwamen wij niet goed uit de startblokken. De indeling voor de 
eerste  ronde  was  van  tevoren  bekend  gemaakt  op  internet  en  wij  mochten 
openen  tegen  het  volgens  rating  laag  ingeschatte  Voorschoten.  Maar  deze 
jongens waren wel tot op het bot gemotiveerd en dat maakt veel goed...

Al  in  de  beginfase  van  de  wedstrijd  leek  het  mis  te  gaan  bij  Joris;  hij 
ontwikkelde niet snel genoeg en verloor een stuk, maar begon toen pas echt te 
kijken en vond een manier om nog een kwaliteit terug te winnen. Maar ja, als je 
stukken  niet  in  het  spel  komen  blijft  de  situatie  gevaarlijk  en  de  jonge 
tegenstander zette een gevaarlijke koningsaanval op. Hij offerde een vol stuk 
voor toegang tot de koning, maar net op het moment dat wit beslissend zijn 
stukken  erbij  kon  halen,  kwam  Joris  mij  melden  dat  hij  remise  kreeg 
aangeboden; blijkbaar zag de witspeler enkel eeuwig schaak! Dat namen we dus 
graag aan.

Het lek leek hiermee boven, want Jaimy en Twan hadden goede stellingen. Maar 
Koos stond niet goed: hij speelde een pionoffer in de opening, wat een prima 
idee  is  als  je  vervolgens  snel  en  actief  ontwikkelt,  zoals  Koos  normaal 
gesproken ook doet. Maar Koos wilde wellicht geen risico nemen en won de 
pion  meteen  terug,  waarna  wit  wel  een  actief  loperpaar  had  en  Koos  wat 
onderontwikkeld was. Na nog enige mindere zetten kwam hij in een moeilijk 
toreneindspel met pion minder, met allebei een meerderheid op andere vleugels. 
Tijd en activiteit  zijn hier  van het  grootste  belang en toen Koos zijn koning 
onveilig zette waardoor hij een tempo moest verliezen, lukte het niet meer om 
op tijd tegenspel te maken.

Toch hadden we nog hoop op een goed resultaat, want Twan had een kwaliteit 
en 2 pionnen cadeau gekregen. Het enige wat hij nog moest doen was rokeren en 
dan zijn  torens  in  het  spel  brengen.  Maar  misschien  dacht  hij:  het  gaat  wel 
lekker  zo,  en  pakte  nog  een  pion...  waarmee  hij  de  e-lijn  naar  zijn  koning 
opende, waardoor hij niet meer kon rokeren en de koning uiteindelijk de eigen 
toren treurig insloot in het hoekje. Met de remise door eeuwig schaak aan het 
eind mochten we daarom niet eens klagen. Toch weer wat geleerd, nl. zoals in de 
onsterfelijke woorden van Koos: “Activiteit, tralala.”

Nu stonden we 1-2 achter en konden we maximaal gelijkspelen als Jaimy zou 
winnen.  Al vanaf  het  begin van de partij  gaf  hij  de  indruk dat  dat  ook zou 
gebeuren; hij was meer aan het lopen dan achter zijn bord te vinden. Dit kun je 
alleen doen als je stelling fantastisch goed is en je alles hebt gezien. Nu moet ik 
eerlijk zeggen dat Jaimy beter stond en dat de tegenstander lang nadacht, maar... 
die stak er dus wel energie in. Wellicht heeft Jaimy de tegenstander onderschat, 
in ieder geval  offerde hij  te optimistisch een kwaliteit  en later nog een stuk, 
waarna er geen houden meer aan was en de 1-3 een feit was.
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Dan de middagpauze. De locatie is leuk, bij een klein winkelcentrum, en we 
hebben er goede herinneringen aan. Het is des te leuker als er sneeuw ligt... maar 
ook zonder kun je je wel vermaken, zoals met ‘banappels’. Het was nazomers 
warm en eigenlijk hadden we een bal mee moeten nemen; dit keer bleef het bij 
praatjes en Turkse pizza’s. Tot zover ‘topsport’.

In de tweede ronde moesten we ons revancheren tegen Spijkenisse.  Dit keer 
waren  we  wel  scherp  vanaf  het  begin.  Zo  won  Joris  na  een  hem bekende, 
eenvoudige opening (“daar houd ik van”) in een heel mooie koningsaanval.

Joris van Berckel - Roelant Leentvaar (1098)
1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Lc4 Lc5  4. d3 Pf6  5. Lg5 0-0 (...h6)  6. Pc3 d6  7. Pd5 
Lg4  8. h3 Lh5  9. Dd2 Lg6  10. h4 h5  11. Lxf6 gxf6  12. Dh6 Ld4  13. c3 (13. 
g4) ...Lc5  14. Pg5
Het allersterkste.

T_ d tM_
jJj _J_ 
 _Sj jLq
_ lNj nJ
 _B_I_ i
_ iI_ _ 
Ii _ iI_
r _ k _R

14. ...a6  15. Ph7
Dit was het mooie idee van de vorige zet, maar nog sterker was 15. Pf4 Dreigt 
Dxg6+, met ondekbaar mat in een paar zetten.
15. ...Lxh7  16. Pxf6† Kh8
16. ...Dxf6  17. Dxf6 is natuurlijk ook winnend voor wit.
17. Dxh7#
1-0

Niet veel later had Koos de buit binnen: hij tructe zijn tegenstander ook netjes.

Koos Roeleveld (1815) - Ricky Schaap (1346)
1. e4 c5  2. Pc3 e6  3. g3 g6  4. Lg2 Lg7  5. d3 Pc6  6. f4 b6  7. Pf3 Lb7  8. 0-0 
Pge7  9. h3 0-0  10. g4 f5  11. e5 fxg4  12. hxg4 Lh6  13. Pe4 Lxf4  14. Pf6†
Genoeg voor een voordeeltje, maar nog sterker was 14. Lxf4 Txf4  15. Dd2 Tf8 
16. Dh6
14. ...Txf6  15. exf6 Pd5  16. f7†
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T_ d _M_
jL_J_I_J
 jS_J_J_
_ jS_ _ 
 _ _ lI_
_ _I_N_ 
IiI_ _B_
r bQ_Rk 

16. ...Kxf7  17. Pe5+ Kf6  18. Lxd5 Kxe5  19. Lxf4+ Kxd5  20. Df3+ Kd4  21. 
c3#
1-0

Dat was een vroege 2-0 en Jaimy stond met zwart uit het Tweepaardenspel ook 
snel heel erg goed; maar we waren er nog niet...

Toen stelde Twan de teamwinst veilig: hij stond na de opening wat minder en 
niet erg actief (dat heb je met het Russisch, in dat opzicht zou hij eens naar de 
scherpere  opzet  van  Jaimy  kunnen  kijken).  Twan  kreeg  de  slechtere 
pionstructuur en leek een slechter paardeindspel  tegemoet te gaan,  maar zijn 
tegenstander speelde onzorgvuldig en Twan won een pion. Normaal gesproken 
is  het  dan  een  kwestie  van  de  eigen  stukken  activeren,  vrijpion  maken  en 
doordrukken, en dat leek ook te gebeuren: de tegenstander verzwakte nog twee 
pionnen. Maar toen Twans paard, belandde de knol in de hoek en kon wit met 
een  eeuwige  aanval  nog  ontsnappen  met  remise.  Dus  toch  weer  activiteit 
(tralala).

Tot  slot  won  Jaimy  een  mooi  (actief!)  gespeelde  partij  en  bepaalde  zo  de 
eindstand op 3½-½. Met 2 matchpunten en 4½ bordpunten neemt ons team op 
dit  moment  een positie  in de middenmoot in.  De indeling voor  de volgende 
ronde is alweer bekend; op 15 oktober speelt ons team tegen de Schaakmaat, 
met  de  sterke  Jasper  Zwirs  op  bord  1  (won  van  de  zomer  nog  van  Mike 
Hoogland!). Toch lijkt dat een team dat maar net weer iets sterker is dan het 
vorige, dus een mooie kans om in de volgende versnelling te komen. En als we 
eenmaal helemaal zijn warmgedraaid, kan er nog een mooi slot volgen.

Melchior Vesters
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Leiden Chess

Dit  stukje  kwam helaas  net  te  laat  binnen bij  de  redactie  om in  het  vorige  
nummer  geplaatst  te  worden.  Wel  stond  de  schrijver  pontificaal  op  de  
voorpagina afgebeeld in een T-shirt dat de ware instelling van de echte schaker  
weergaf met de tekst Eve of Destruction.

In de inmiddels goede traditie in het bestaan van ons clubblad volgt hier mijn 
verslag van het Leiden Chess Tournament, dit jaar gehouden van 7-17 juli.
Ik heb al eerder een lans voor dit  toornooi gebroken. Het is erg gezellig, de 
verzorging is prima, je hoeft niet ver te reizen, je zit er goed, het tempo van 1 
partij per dag is gemakkelijk vol te houden en je ziet er echte maar dan ook 
echte grootmeesters hard aan het werk. Er is bovendien al een traditie van een 
klein clubje SHTV-ers dat op de fiets heen en weer gaat. Op een dag vijf uur 
schaken  en  drie  uur  fietsen,  is  er  een  mooier  voorbeeld  van  ‘mens  sana  in 
corpore sano’ te vinden? Bovendien komen de deelnemers overal vandaan en 
kun je je meten aan spelers van buiten het Haagse, waardoor je een beter inzicht 
krijgt in je eigen speelsterkte en je zo een jaarlijks ijkpunt hebt van waar je staat.
Kortom, alvast weer een oproep aan iedere SHTV-er om volgend jaar mee te 
doen.

MAAR, en nu komt er een grote MAAR, als speler beneden de 1500 (onder-
getekende en nog een paar) heb je weinig te zoeken op zo’n sterk toernooi. Er is 
een A- en een B-groep en geen C-groep.
Ik  had  mij  dan  ook  niet  ingeschreven,  maar  doordat  andere  plannen  niet 
doorgingen, kon ik tijd vrij maken, kreeg toch weer de kriebels en belandde 
wederom op het toernooi.

Door de koppeling in het begin van sterke aan zwakke tegenstanders weet je dat 
je  in  mijn  geval  komt  om  te  verliezen,  waarbij  je  pas  halverwege  op  wat 
succesjes  mag  hopen.  Toch  levert  deelname  ook  in  dit  geval  belangrijke 
persoonlijke informatie op. Ik verloor wel vaak aan het eind, maar niet zoals 
vorige  jaren  door  blunders,  nu  geen weggegeven dames,  geen verliezen van 
kwaliteit, niet het gevoel dat je na zes zetten al naar huis wil en ik kwam redelijk 
uit de opening
Verklaring? Na het debacle van vorig jaar dacht ik, er moet wat gebeuren, dus ik 
ben gewoon begonnen met de Stappenmethode voor de jeugd, Eerste boekje nog 
niet uit (ik ben allang blij dat ik 1 avondje per week naar de club kan…) maar 
het helpt al wel. Voor iedereen die denkt dat hij op laag niveau ‘vast’ zit zou ik 
zeggen: geneer je niet, begin gewoon met stappenmethode deel 1.

Het meest genoten heb ik van het optreden van Jaimy, of beter gezegd, diens 
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tegenstanders. In het begin zit een senior verveeld achter zijn bord, omdat hij 
tegen een jeugdspelertje  moet,  vervolgens  zie  je  dan gedurende de  partij  de 
gezichtsuitdrukking omslaan in verbijstering omdat hij roemloos ten onder gaat.

Nu nog even de administratie.
In de heel sterke A-groep eindigden Tjomme Klop, Stijn Gieben, Hans Segers en 
Karl  Baak netjes  in  de  middenmoot.  Datzelfde  goldt  voor  Jaimy Luk,  René 
Weerts en Hugo van der Laan in de B-groep, terwijl Monique Keuzenkamp en ik 
daar de achterhoede verdedigden.

De laatste en beslissende partij om de eerste plaats in het toernooi ging tussen 
Tiviakov en Nikolic. Tiviakov won. MET GEWOON SPAANS, nog een keer, 
MET  GEWOON  SPAANS,  e4  e5  en  hupsakee.  Niks  geen  gecompliceerde 
Indische dialecten, moeilijke Sicilianen of tricky Frans. Gewoon old fashioned 
Spaans.  Nikolic  had  niet  in  Slay  The  Spanish van  Timothy  Taylor  gekeken, 
verloor twee tempi en de partij. Schaken op grootmeester niveau: eenvoud is het 
kenmerk van het ware.

Henk Bouma
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Water bij het bier

Na het kroeglopertoernooi in Delft stelde ik Mike voor om samen ook Leiden 
eens onveilig te gaan maken. Dat vond hij een goed idee, maar vergat het en had 
een uitnodiging van Geurt Jan aangenomen, met als gevolg dat ik drie dagen 
voor het toernooi een vervanger moest zien te vinden. Melchior wilde wel en zo 
liepen we op zondag 28 augustus met een horde andere schakers door het drukke 
centrum van de stad met de oudste universiteit van Nederland (1575), zompend 
in de regen, maar desondanks goedgemutst.

Ondanks de vele overeenkomsten is Leiden qua sfeer toch een geheel andere 
stad  dan  Delft  en  de  speellocaties  liepen  uiteen  van  halfduistere,  sfeervolle 
dranklokalen  tot  een  strakke,  hoewel  wat  smalle,  lunchroom.  De  start  vond 
plaats in Sociëteit De Burcht, direct naast het oudste bouwwerk (en bolwerk) 
van Leiden, waar we in de 2e ronde nog terugkeerden voor een match tegen de 
op papier zwakste tegenstanders.
Melchior  schwindelde  zich  de  hele  dag  door  zijn  partijen  heen,  naar  eigen 
zeggen, maar bij mij wilde het allemaal niet zo vlotten en in één partij gaf ik 
zelfs in gewonnen stelling mijn dame weg. Dat nam niet weg dat er met veel 
plezier  gestreden  werd  en  het  meestal  heel  gezellig  was  tijdens  de  partijen. 
Slechts  tijdens  de  partij  tussen  Rik  de  Wilde  (“Ik  probeer  te  winnen”)  en 
Melchior (“Het is potremise; ik kan je zo vertellen hoe.”)  kwam het tot  een 
discussie, toen het er op begon te lijken dat de eerstgenoemde op tijd zat te 
spelen. De wedstrijdleider werd gebeld en die besliste dat de claim van Melchior 
met een minuut extra voor beiden bewezen moest worden. Het werd remise.

Melchior (1985) André (1682)
FM Adrian Clemens (2211) 1 FM Otto Rubingh (2186) 0
Timo Bottema (1819) ½ Mark Breton (-) 1
Tjomme Klop (2002) 1 Harold de Boer (1947) 0
Rik de Wilde (2089) ½ Jeffrey Stoffers (1821) 0
Har van Himbergen (1850) 1 Robert van Geldrop (1650) 1
Bart van der Zwet (2028) 1 Eric Jan Morren (1766) 0
Redmar Damsma (2099) 1 Marco Anink (1946) 0

Helaas was de eindstand op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd, 
zodat de resultaten van onze clubgenoten niet opgenomen kunnen worden.
Na het toernooi zijn Melchior, Mike en ik nog lekker gaan eten bij Grillroom 
Sphinx.

André Wagner
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Snelschaak

Het echte schaak vergt langdurige aandacht
positie, tactiek, strategie, een nieuwtje in de opening
thuis in vele vaak nachtelijke uren moeizaam bedacht
dat lijkt schaak, maar toch er is een ander ding.

Sommigen willen alles vlug achter de rug
rammen op die klok, stukken vliegen in het rond
niks tactiek of strategie, russian roulette
vooruit met de geit, in een vloek en zucht alles afgerond.

Met rode kop, trillende handen, tot tunnelblik beperkt vizier,
zitten de spelers proestend en blazend achter het bord
een minuutje of zeven tot tien, meer mag het niet zijn
oud maar vooral jong vindt hierin merkwaardig plezier.

Maar toch blijken, na afloop bij een glaasje bier of wijn
de beste snelschakers vaak ook de beste trage schakers zijn.
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Schaakagenda

November 2011
di 1 Promotie 2 - SHTV 1
do 3 Seniorencompetitie; ronde   8

Botwinnik 4 - SHTV 2
za 5 23e SIO Rapidtoernooi (‘s-Gravenzande)
di 8 Promotie 6 - SHTV 4
do 10 Seniorencompetitie; ronde   9
za 12 [jeugd] Open NK Rapid (Eindhoven)
do 17 Seniorencompetitie; ronde 10
vr 18 t/m zo 20 8e Haags Weekendtoernooi
zo 20 [jeugd] PK Meisjes
do 24 Seniorencompetitie; ronde 11

SHTV 1 - DD 2
SHTV 3 - Scheve Toren 2

za 26 [jeugd] PK cat. E (tevens Open PK)
di 29 Rijswijk 5 - SHTV 4

December 2011
do 1 Seniorencompetitie; ronde 12

SHTV 2 - Promotie 4
za 3 NK Snelschaken voor Clubteams (Rosmalen)

[jeugd] Jeugdclubcompetitie cat. D
do 8 Seniorencompetitie; ronde 13
za 10 46e Pomartoernooi (Rijswijk)
di 13 Promotie 3 - SHTV 1
do 15 Seniorencompetitie; ronde 14

SHTV 4 - RVC 3
do 22 Seniorencompetitie; ronde 15

DD 4 - SHTV 2
do 29 Oliebollentoernooi

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






