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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 (a.i.)
Jan van Delden pr@schaakcombinatiehtv.nl 3239809
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



5

Van de redactie

Een club van meer dan honderd leden. Welkom William!

Plotseling sprong de teller boven de honderd. Een paar jeugdleden, waarvan er 
overigens  één  binnen  twee  weken  weer  moest  worden  afgevoerd  en  een 
seniorlid terug van weggeweest. Het was niet voor de volle 100% duidelijk van 
wie  nu  echt  de  honderdste  aanmelding  kwam,  want  ik  kreeg  enkele  aan-
meldingen tegelijk binnen en ze kwamen niet rechtstreeks bij mij binnen zoals 
hoort, maar via het jaszakje van de jeugdleider en een mailtje van de gelukkige 
voorzitter die mij trots kon meedelen dat William van Zanten weer lid van de 
vereniging was geworden.  We hebben  gekozen voor  William,  die  geen taart 
heeft  gekregen met  honderd kaarsjes,  maar enthousiast  is  binnengehaald.  De 
redactie van het clubblad stelt tevreden vast dat de kwaliteit van Samengevat er 
op vooruit gaat.
Er is de laatste tijd nogal eens geklaagd over de leiders van onze externe teams. 
Een paar jaar geleden had ik wanhopig de strijd opgegeven. Het lukte me niet 
van  elke  externe  wedstrijd  een  verslag  binnen  te  krijgen.  Met  wat  meer 
overtuigingskracht  ging vervolgens  André  aan  het  werk  en  het  leek  beter  te 
gaan,  totdat  wederom  van  enkele  wedstrijden  geen  verslagen  meer  binnen 
kwamen. Nu is Ben op zijn beurt met donderpreken en banvloeken de heren tot 
de orde gaan roepen. We hopen er het beste van.
Schakers  zijn  heel  aparte  mensen.  Lang  geleden  schijnt  Hans  Pont,  een 
bestuurder  in  hart  en  nieren,  onder  andere  voorzitter  van  de  ABVA/KABO, 
verzucht  te  hebben  dat  van  de  vele  functies  die  hij  bekleedde,  zijn  voor-
zitterschap van de Haagse schaakbond de moeilijkste was. Een paar jaar terug 
vertelde Eddy Schuyer, de huidige voorzitter van de KNSB me iets dergelijks. 
Om  enigszins  te  doorgronden  hoe  dat  komt,  heb  ik  op  de  KB  het  boekje 
aangevraagd van Reuben Fine The Psychology of the Chess Player (1967). Het 
is een herdruk van een in 1956 verschenen artikel van de zeer beroemde schaker 
Fine die als  psychiater  meer kon verdienen.  Het boek wordt niet  uitgeleend, 
maar het is  gelukkig niet  al  te  dik en voor een klein bedrag heb ik kopieën 
gemaakt. Er zal in Samengevat aandacht aan besteed worden, want ik ben er 
door gefascineerd geraakt. Ook Melchior heeft een kopie van me gekregen en 
hij bleek eveneens geboeid: wij wachten zijn reactie af.
De laatste maanden heb ik zelf rondgelopen met pessimistische beschouwingen 
over de toestand van onze club, zij het dat ik me ook realiseer dat we het in 
vergelijking met andere clubs heel goed doen. In ieder geval heb ik door mijn 
geklaag bereikt dat in eerste instantie onze voorzitter zich gaat beraden op de 
toekomst van de club. We verkeren in onzekerheid over het behoud van onze 
speelzaal en het aantal deelnemers aan de interne competitie loopt wat terug. We 
moeten  niet  op  onze  lauweren  rusten.  Overigens  gaat  het  met  de  jeugd 
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uitstekend.  Veel  jeugdleden  doen  enthousiast  mee  aan  externe  en  interne 
wedstrijden.  Iedere week maakt Niek Wisse een mooi jeugdbericht.  Wanneer 
sommige kinderen iets te enthousiast de zaal uitrennen, worden ze tot de orde 
geroepen door Rik (de Vries). Veel ouders participeren voortreffelijk. Eén van 
hen gaat zelfs een cursus wedstrijdleider volgen. Op het gebied van de jeugd kan 
geen Haagse club met ons wedijveren. Ik weet uit eigen ervaring dat de inzet 
van de begeleiders niet gering is. Op dit gebied is er alleen maar positiefs te 
melden.
Dan onze veteranen. Misschien gaat het lukken een extern team van veteranen 
samen te  stellen,  maar één van de problemen is  nog vervoer  naar afgelegen 
gebieden in de rimboe van de Haagse Schaakbond. Openbaar vervoer staat niet 
hoog in het  vaandel  van de wegpiraten die met 130 km willen racen en het 
verkeersbeleid in handen hebben.
Zelf speel ik in een jeugdteam en ik geniet van het contact met de allerjongsten 
onder ons, al zijn mijn gevoelens gemengd wanneer Jaimy Luk of Justus van 
Klaveren mij nu net zo vakkundig van het bord vegen als ik hen enkele jaren 
terug deed. Op andere momenten realiseer ik me dat ik een veteraan ben. De 
komende weken hoop ik het contact met een aantal van onze oudere leden te 
intensiveren bij het Veteranentoernooi dat op maandag 27 februari van start gaat. 
Ik roep alle veteranen op aan dit ontspannen toernooi deel te gaan nemen en het 
probleem van het schaarse busvervoer in de late avonduren moeten we maar 
voor lief nemen.

Pim van der Meiden

GM Miquel Illescas’ schaakschool in Barcelona (foto: Pim van der Meiden)
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Van de bestuurstafel

Op vrijdagavond 3  februari  jl.  vergaderde  het  bestuur  van SHTV bij  onder-
getekende thuis en enkele onderwerpen die aan de orde kwamen wil ik via deze 
weg met u delen.

• Jan van Delden zal per direct het bestuur ondersteunen op het gebied van 
PR&Sponsoring. Zijn formele benoeming als bestuurslid zal op de ALV in 
september aan de orde komen. De reden dat Jan nu al toetreedt is dat hij dan 
al nader kennis kan maken met het bestuur en in de aanloop naar het nieuwe 
seizoen al een aantal zaken op de rails kan zetten.
• Hans Segers zal na dit seizoen stoppen als wedstrijdleider extern. Er wordt 
op dit moment door het bestuur gezocht naar een opvolger.
•  In  samenwerking  met  de  KNSB  is  het  gelukt  om  de  kadercursus 
Indelingsdeskundige A naar de Bosbeskapel te halen. Op de woensdagen 7, 14 
en 21 maart en 11 april zijn de cursusavonden, op 25 april het examen. Het 
bestuur  stimuleert  deelname  onder  de  leden.  Tot  dusverre  zijn  van  onze 
vereniging ingeschreven: Ton Bodaan, Gert-Jan Willighagen, Geurt Jan van 
der Meiden, Ben Spierings en Andreas von Imhof (de vader van jeugdleden 
Jarno en Julia).
•  Onder de ouders van jeugdleden blijkt  er  vraag naar schaaktraining.  Om 
hieraan  tegemoet  te  komen,  zal  onze  jeugdleider  Gert-Jan  Willighagen  in 
beginsel twee trainingsessies laten verzorgen.
• Hans Segers en Piet Sikkes (als afvaardiging van het bestuur) zullen met 
enkele  leden gaan brainstormen over  de  vraag  hoe  we  bij  de  senioren  de 
clubavond  aantrekkelijker  kunnen  maken  en  deelname  aan  de  interne 
competitie en toernooien kunnen bevorderen.
• Met name dankzij het voorbereidende werk van Hugo van der Laan is het 
programma van de schaakpresentaties nu rond. Ten opzichte van het overzicht 
in het vorige clubblad is er 1 datum gewijzigd en zijn alle onderwerpen nu 
bekend. Het definitieve programma van de trainingsavonden die om 19.45 uur 
beginnen in de Bosbeskapel:

Datum Trainer Onderwerp
29 feb Hans Segers Het bord in tweeën gedeeld
28 mrt Tjomme Klop Hoe speel je positioneel voordeel uit?
  9 mei Ton Bodaan Toreneindspelen
30 mei Maarten Stolte Boedapester Fajarowicz
27 juni Melchior Vesters Berekening of intuïtie?

Ben Spierings
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Snelschaakseizoen

In de wintermaanden vinden traditioneel onze snelschaaktoernooitjes plaats en 
gelukkig kon dit  keer het open kampioenschap, beter bekend onder de naam 
Oliebollentoernooi, wederom tussen kerst en de jaarwisseling plaatsvinden. Dat 
betekent een weerzien met vele oude bekenden, genodigden van andere clubs en 
de vrijwilligers die zich ieder jaar weer inzetten voor het jeugdkamp.
Uiteraard  vonden  de  door  Jan  van  Delden  gesponsorde  oliebollen  en  appel-
beignets gretig aftrek. Het zou me niets verbazen wanneer diverse deelnemers 
speciaal voor deze gelegenheid met een lege maag naar de Bosbeskapel komen. 
Aan het eind van de avond bleek Melchior de titel heroverd te hebben, na in 
2010 het toernooi overgeslagen te hebben.

  1 Melchior Vesters 7.0 41.5 36.00
  2 Tjomme Klop 6.5 37.5 29.25
  3 Mike Hoogland 6.5 37.0 28.75
  4 Ton Bodaan 6.0 40.5 27.00
  5 Peter Vorstermans 6.0 36.0 23.00
  6 Maarten Stolte 5.5 43.5 27.50
  7 Koos Roeleveld 5.5 43.0 26.75
  8 André Wagner 5.5 42.5 27.00
  9 Gert-Jan Willighagen 5.5 38.5 25.25
10 Jan Willem le Grand 5.5 36.0 21.50
11 Jan Verheijen 5.5 34.5 22.25
12 Jaimy Luk 5.0 38.0 20.00
13 Han Nicolaas 5.0 37.0 21.00
14 Alex Hut 5.0 35.5 16.00
15 Norbert Harmanus 5.0 34.5 18.75
16 Evert Baak 5.0 34.5 18.50
17 Pim van der Meiden 5.0 33.5 18.00
18 Jean-Michel Beeloo 4.5 36.5 16.75
19 Ruben Wiegerink 4.5 35.0 18.25
20 Twan van der Togt 4.5 33.5 17.25
21 Eduard Supit 4.5 33.0 15.25
22 René Weerts 4.5 29.5 15.00
23 Jan van Delden 4.0 36.5 16.00
24 Bert Gerritsma 4.0 35.0 14.50
25 André Wilken 4.0 33.5 14.50
26 Karel Stolte 4.0 33.0 15.25
27 Ivo Schoonman 4.0 33.0 15.00
28 Ben Spierings 4.0 33.0 14.00
29 Lex van der Meer 4.0 33.0 12.50
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30 Frans Coers 4.0 32.0 14.25
31 Theo Dekker 4.0 31.0 12.00
32 Karl Baak 4.0 28.0 9.25
33 Rutger Kramer 4.0 26.5 10.00
34 Owen Poppe 3.5 32.5 11.50
35 Niek Wisse 3.5 32.0 11.75
36 Petra Uytenhout 3.5 27.5 8.75
37 Claudia Fasil 3.0 31.5 10.50
38 Wim Vermeulen 3.0 30.0 5.00
39 Bart Kaas 3.0 29.5 8.00
40 Hugo van der Laan 3.0 29.5 7.50
41 Pascal de Leeuw 3.0 29.0 8.00
42 Thomas Luk 3.0 29.0 7.00
43 Armin Segger 3.0 28.5 7.50
44 Wytze Roel 3.0 24.0 6.50
45 Joëlle Vuong 3.0 23.0 5.00
46 Eric Kwappenberg 3.0 23.0 4.00
47 Kees van Gelder 2.5 26.0 5.25
48 Fokke Langstraat 2.5 24.0 5.00
49 Mitchell Vuong 2.0 29.5 5.00
50 Adriaan Verschoor 2.0 25.5 3.00
51 Henk van Horssen 2.0 25.5 1.00
52 Bert van Dijk 2.0 23.0 1.00
53 Iris Wilken 1.0 18.5 0.00
54 Leo Nijst 0.0 21.5 0.00
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Op  16  februari  was  de  opkomst  helaas  een  stuk  lager,  maar  degenen  die 
meededen waren wel de meest fanatieke snelschakers en men struikelde over 
elkaar  heen  om  zo  hoog  mogelijk  te  eindigen.  Tjomme  en  William  waren 
constant bovenin te vinden, maar degene die met zijn bekende bravoure tussen 
hen in  stand wist  te  houden was  Koos.  Evert,  die  naar  eigen zeggen boven 
zichzelf  uitsteeg,  had  de  kans  om  hem  beetje  te  lichten,  maar  was  in  de 
onderlinge  partij  uiteindelijk  de  speler  die  de  laatste  fout  maakte.  Helemaal 
zonder geluk vaart niemand wel in het snelschaken. Dat doet niets af aan het feit 
dat  Koos  verdiend  gewonnen  heeft.  Op  weerstand,  dat  wel,  want  William 
eindigde in zijn gedegen stijl ex aequo.

  1 Koos Roeleveld 7,5 51,0
  2 William van Zanten 7,5 49,5
  3 Tjomme Klop 7,0 50,5
  4 Mike Hoogland 6,0 47,0
  5 Melchior Vesters 5,5 47,5
  6 Peter Vorstermans 5,5 46,5
  7 Evert Baak 5,5 46,0
  8 Hans Segers 5,5 45,5
  9 Ton Bodaan 5,0 42,0
10 Eduard Supit 4,5 43,5
11 Andre Wagner 4,5 43,5
12 Twan van der Togt 4,5 43,5
13 Niek Wisse 4,5 41,5
14 Piet Sikkes 4,5 37,5
15 Nico Gouzij 4,0 37,5
16 Jan Verheijen 4,0 37,0
17 Armin Segger 4,0 36,0
18 Hugo van der Laan 3,5 33,5
19 Karl Baak 3,5 29,0
20 Pim van der Meiden 3,0 38,5
21 Ben Spierings 3,0 33,0
22 Kees van Gelder 3,0 32,0
23 Justus van Klaveren 1,0 29,5
24 Wim Vermeulen 0,5 31,0

André Wagner
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Interne competitie

De stand na 21 ronden (9 februari 2012):

Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  1 Mike Hoogland 81,8 11 7 4 0 224,5 1
  2 Peter Vorstermans 78,6 7 5 1 1 215,5 1
  3 Hans Segers 76,9 13 9 2 2 212,5 -1
  4 Jan Willem le Grand 68,2 11 6 3 2 207,0 -1
  5 Armin Segger 66,7 12 7 2 3 200,5 2
  6 Tjomme Klop 66,7 9 5 2 2 198,5 -1
  7 Jaimy Luk (J) 66,7 6 3 2 1 201,0 0
  8 Gert Jan Willighagen 62,5 8 4 2 2 196,0 0
  9 Eduard Supit 58,8 17 9 2 6 190,0 1
10 Twan vd Togt 56,7 15 8 1 6 174,0 1
11 Niek Wisse 56,3 8 3 3 2 183,0 0
12 Rob Dijkstra 55,9 17 9 1 7 177,5 1
13 Ton Bodaan 55,6 9 3 2 3 193,0 0
14 Nico Gouzij 55,0 10 5 1 4 186,5 -2
15 Ben Spierings 55,0 10 5 1 4 185,0 0
16 Karel Stolte 54,2 12 4 5 3 191,5 0
17 Piet Sikkes 53,1 16 8 1 7 186,0 2
18 Hugo van der Laan 50,0 14 6 2 6 185,5 0
19 Justus v Klaveren (J) 50,0 8 4 0 4 174,0 -2
20 Pim van der Meiden 46,9 16 7 1 8 169,5 -1
21 Kees van Gelder 46,7 15 5 4 6 167,0 -1
22 René Weerts 46,2 13 6 0 7 181,0 0
23 Karl Baak 45,5 11 4 2 5 188,5 -1
24 Jan Verheijen 45,5 11 5 0 6 178,0 -1
25 Cor Kanters (J) 42,9 14 6 0 8 158,5 0
26 Henk Bouma 41,2 17 6 2 9 162,0 0
27 Eric Kwappenberg 40,0 15 4 4 7 164,0 0
28 Hans Dwarshuis 40,0 10 2 4 4 161,5 2
29 Jan Bonsel 36,8 19 6 2 11 158,0 -1
30 Jan van Delden 33,3 6 2 0 4 175,0 1
31 Thomas Luk (J) 33,3 6 2 0 4 160,5 0
32 Bert van Dijk 31,3 16 4 0 11 136,5 0
33 Wim Vermeulen 23,1 13 3 0 10 136,0 -1
34 Leo Nijst 0,0 12 0 0 12 118,5 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

35 Evert Baak 70,0 5 3 1 1 187,0 0
36 Ed Olvers 66,7 3 2 0 1 195,5 1
37 Melchior Vesters 62,5 4 2 1 1 195,5 0
38 Koos Roeleveld 50,0 5 2 1 2 190,5 0
39 Frans Coers 50,0 2 1 0 1 177,5 0
40 Jean Michel Beeloo 40,0 5 2 0 3 185,5 0
41 Paul Koks 25,0 2 0 1 1 173,0 0
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Reglement ‘Zeskamp voor het clubkampioenschap 2012’

1. In de zeskamp voor het clubkampioenschap 2012 wordt met zes spelers een 
halve competitie gespeeld. De zes best geklasseerde spelers in de eindstand van 
de reguliere interne competitie hebben het recht om aan deze zeskamp deel te 
nemen.

2. Alle 5 de ronden van deze zeskamp worden gespeeld in de Bosbeskapel op de 
acht donderdagavonden die daarvoor conform de kalender zijn gereserveerd. Het 
onderstaande wedstrijdschema (Round Robin systeem volgens Berger tabellen) 
geeft de te spelen partijen in de verschillende ronden weer:

Ronde 1
1. Nummer 1 - Nummer 6 .....
2. Nummer 2 - Nummer 5 .....
3. Nummer 3 - Nummer 4 .....

Ronde 2
1. Nummer 6 - Nummer 4 .....
2. Nummer 5 - Nummer 3 .....
3. Nummer 1 - Nummer 2 .....

Ronde 3
1. Nummer 2 - Nummer 6 .....
2. Nummer 3 - Nummer 1 .....
3. Nummer 4 - Nummer 5 .....

Ronde 4 
1. Nummer 6 - Nummer 5 .....
2. Nummer 1 - Nummer 4 .....
3. Nummer 2 - Nummer 3 .....

Ronde 5 
1. Nummer 3 - Nummer 6 .....
2. Nummer 4 - Nummer 2 .....
3. Nummer 5 - Nummer 1 .....

3. Voor aanvang van de zeskamp zal door middel van loting bepaald worden 
welke speler welk van de bovenstaande nummers toegewezen krijgt.

4. In overleg met de wedstrijdleider zal bepaald worden welke wedstrijden op 
welke exacte data zullen worden gespeeld, gestreefd wordt om zoveel mogelijk 
de volgorde van de ronden intact te houden.

5.  De  wedstrijden  worden  gespeeld  volgens  de  door  de  FIDE  in  juli  2009 
vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel.  Artikel 6.6a van het 
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FIDE-reglement is niet van toepassing, hiervoor komt in de plaats het gestelde 
in artikel 6.

6. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Een speler die om 21.00 uur nog 
niet aanwezig is heeft de partij reglementair verloren.

7. De speelduur van de partijen in deze zeskamp is 1 uur en 40 minuten per 
persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet. Eventueel geplaatste 
jeugdspelers hebben het recht om hun partijen in het jeugdtempo (55 minuten 
per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet) te spelen. Indien zij 
van  dit  recht  gebruik  wensen te  maken dienen  zij  dit  voor  aanvang  van de 
zeskamp bij de wedstrijdleider aan te geven.

8. De speler die de meeste punten in deze zeskamp scoort mag zich daarna de 
clubkampioen  noemen.  Bij  gelijk  aantal  punten  is  het  onderlinge  resultaat 
doorslaggevend.  Als  op  basis  van  dit  onderlinge  resultaat  nog  steeds  geen 
winnaar aangewezen kan worden dan tellen de Sonnenborn-Bergerpunten. Zijn 
ook deze gelijk dan is de eindstand van de reguliere interne competitie bepalend 
voor wie het hoogst is geëindigd en zich de clubkampioen mag noemen.

9. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de 
competitieleider. Tegen de beslissingen van de competitieleider is beroep bij de 
beroepscommissie mogelijk.

Piet Sikkes
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Ratinglijst per 1 februari 2012

Op de nieuwe ratinglijst vallen een paar flinke verschuivingen op. Doordat het 
HSB PK 2010 alsnog kon worden verwerkt en hij ook het PK van 2011 op zijn 
naam wist te schrijven, vloog de rating van Melchior omhoog. Ook Twan van 
der Togt deed goede zaken. Helaas liep het voor Joris van Berckel allemaal 
minder voorspoedig en Sander Pauw kreeg ook een flink pak slaag. William van 
Zanten heeft op dit moment geen actuele rating; zijn laatst bekende was 2097 en 
daarmee zou hij 2e zijn. Eduard Supit had bij het verschijnen pas 4 partijen op 
zijn naam staan (nodig zijn zeven voor een beginrating), maar hij zal er op de 
meilijst bij komen. Onderaan zijn een paar nieuwkomers te melden onder de 
jeugd, met Cor Kanters voorlopig als succesvolste.

Melchior Vesters 2166 (+114)
Mike Hoogland 2023 (-3)
Maarten Stolte 2012 (-24)
Tjomme Klop 2006 (+14)
Jan Willem le Grand 1999 (-20)
Sander Pauw 1978 (-89)
Ton Bodaan 1968 (+17)
Marco van Straaten 1966 (+7)
Hans Segers 1934 (+3)
Peter Vorstermans 1925 (-25)
Rik Pronk 1891 (0)
Armin Segger 1851 (-31)
Jean Michel Beeloo 1850 (+37)
Olav van Leeuwen 1848 (-34)
Evert Baak 1809 (-30)
Koos Roeleveld 1792 (-20)
Karl Baak 1785 (-9)
Gert-Jan Willighagen 1771 (+6)
Theo Bovenlander 1765 (0)
Niek Wisse 1761 (+24)
Ed Olvers 1758 (+6)
Jaimy Luk 1754 (-8)
Ben Spierings 1749 (+39)
Nico Gouzij 1738 (-4)
André Wagner 1698 (+16)
Piet Sikkes 1680 (-48)
Geurt Jan v.d. Meiden 1675 (+14)

Karel Stolte 1667 (-10)
Twan van der Togt 1658 (+240)
Jan Verheijen 1648 (+8)
René Weerts 1645 (+16)
Jan van Delden 1638 (+17)
Eric Alvares 1615 (0)
Danny Lindhout 1604 (-32)
Hugo van der Laan 1596 (-54)
Frans Coers 1587 (-5)
Kees van Gelder 1539 (0)
Owen Poppe 1522 (0)
Rob Dijkstra 1495 (0)
Hans Dwarshuis 1486 (0)
Pim van der Meiden 1482 (-20)
Jan Bonsel 1476 (0)
Ard van der Zwart 1441 (0)
Joris van Berckel 1334 (-124)
Eric Kwappenberg 1296 (+31)
Henk Bouma 1291 (0)
Bert van Dijk 1204 (0)
Wim Vermeulen 1174 (0)
Cor Kanters 1072 (-)
Thomas Luk 941 (+19)
Justus Klaveren 862 (-)
Ricki Luk 834 (-)
Joëlle Vuong 789 (-)
Mitchell Vuong 778 (-)
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Externe competitie

Vlaggenschip ruim langs DD 3 (verslag: Ben Spierings)
Op 12 januari jl. speelde SHTV 1 de uitwedstrijd tegen DD 3. Na de 6,5-1,5 
nederlaag  tegen  hun  broeders  van  DD  2,  waren  er  gezonde  gevoelens  van 
revanche.
Mike  moest  op  het  laatste  moment  afzeggen  vanwege  studieperikelen,  maar 
Armin was bereid om hem te vervangen. Zijn partij was nog maar net op gang 
gekomen  toen  de  mobiele  telefoon  van  de  tegenstander  hoorbaar  een  sms 
ontving. Einde oefening, eerste punt genoteerd. Achteraf bleek overigens dat het 
niet  om  een  reglementaire  overwinning  gaat,  maar  om  een  ‘echte’ die  ook 
meetelt voor de rating. Leuk meegenomen, maar Armin kennende had hij liever 
een langere partij.
Optisch gezien was Melchior nog sneller klaar dan Armin. Een slechte zet in de 
opening  werd  keihard  afgestraft  door  Melchior  met  subtiele  actieve 
zetten,waardoor zijn tegenstander achter de feiten aan bleef lopen en kon kiezen 
tussen dameverlies of mat gaan.
Maarten zette de 3-0 op het scorebord. Een erg solide opgezette partij eindigend 
met een matcombinatie op de naar voren gelokte koning.
Om 22.15 uur was de buit binnen. Allereerst een zeer fraaie winst voor Sander, 
die als een bevrijding moet voelen na een remise en drie nederlagen. Sander had 
afgewikkeld  naar  een  eindspel  met  een  klein  voordeeltje  dat  grote  gevolgen 
(ondekbaar  mat)  had.  Bijna  gelijktijdig  behaalde  Koos  het  winnende  halfje 
binnen voor het team. 
Op het topbord speelde Hans weer een solide partij waarin hij in het eindspel 
een mooie koningsaanval had, waarbij tot slot zijn toren door de vijandelijke 
koning heen ook nog naar de dame keek. 
Marco had geen problemen met zijn tegenstander en stond al snel positioneel 
beter en had een pionnetje gesnoept. Er werd afgewikkeld naar een gewonnen 
dame-eindspel en dit punt is nooit in gevaar geweest.
Als laatste was Jan-Willem bezig. Zijn hoogbejaarde tegenstander had volgens 
mij geen besef van de tussenstand, noteerde na een zet of 15 al niet meer en 
drukte af en toe de verkeerde klok in. Bovenal deed hij goede zetten waardoor 
onze man in een verloren eindspel terecht kwam. Er werd nog taai verdedigd 
met  twee  pionnen  minder,  maar  toen  de  tegenstander  ondanks  de  tijdnood 
eindelijk een winstplan had gevonden, restte niks meer dan opgeven.
Al met al  een fraaie 6,5-1,5 overwinning, waardoor we bovenin mee blijven 
doen en moeten hopen op puntverlies van onder andere koploper DD 2 dat 3 
matchpunten meer heeft.
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DD 3 (1850) SHTV 1 (1970) 1½-6½
Piet Smeele (1978) Hans Segers (1931) 0-1
Wim Vink (1950) Sander Pauw (2067) 0-1
Noah Nicoll (1787) Melchior Vesters (2052) 0-1
R.A. Henn (1912) Armin Segger (1882) 0-1
Wim Reimer (1819) Maarten Stolte (2036) 0-1
Piet Mulder (1840) Jan Willem le Grand (2019) 1-0
W.L. Goudriaan (1630) Marco van Straaten (1959) 0-1
Eric Koreman (1880) Koos Roeleveld (1812) ½-½

Vlaggenschip ook ruim langs WSC 2 (verslag: Ben Spierings)
Op 2 februari jl. speelde SHTV 1 thuis tegen WSC 2. Het was de eerste keer dat 
deze  teams  van  de  fusieclubs  elkaar  troffen.  Toen  in  seizoen  2006/2007 
Vogelwijk  en  Haagse  Toren  de  krachten  hadden  gebundeld  werd  SHTV  1 
meteen kampioen van de promotieklasse en promoveerde naar de KNSB, terwijl 
WSC 2 de weg andersom nam. De afgelopen jaren speelde ons eerste team in de 
KNSB en WSC 2 in de promotieklasse.
 
Als eerste was Sander klaar. Een gelijkopgaande strijd eindigde in remise.
Marco’s tegenstander had een stuk geofferd op f6 ten gunste van een mataanval. 
Marco wist echter handig de dames te ruilen, de aanval af te wenden en het stuk 
voor te blijven.
Koos ging het eindspel in met een dame tegen twee torens en een paard. Eerlijk 
gezegd had ik dit punt al afgeschreven, want de drie stukken zouden de klus 
moeten klaren. Maar Koos bleef stug doorvluggeren terwijl zijn tegenstander in 
tijdnood zat. Toen het paard werd veroverd leek remise onvermijdelijk, maar de 
koning en torens werkten niet goed samen en Koos wist ook een toren te pakken 
te krijgen, waardoor de volle buit werd binnen gesleept.
Geruisloos  had Melchior,  sinds  de  ratinglijst  van 1 februari  jl.  onze hoogste 
ratinghouder met 2166, ook een vol punt te pakken.
De  teamwinst  werd  veilig  gesteld  door  onze  clubkampioen aan  het  topbord. 
Hans  had in  de  opening enigszins  gedwongen  een stuk  geofferd  tegen twee 
pionnen, maar dit pakte erg goed uit en het stuk werd zelfs teruggewonnen. Een 
spannende partij die fraai werd afgerond.
 
De tussenstand was nu 4,5-0,5 en ook de overige drie borden leken te gaan 
winnen. William, ons nieuwe (oud-)lid, speelde in plaats van Jan Willem. Hij 
mist  nog  wat  wedstrijdritme,  want  het  ging  nog  wat  roestig  zoals  hij  zelf 
omschreef. Er was veel tijd geïnvesteerd in een complexe stelling, maar hij had 
een duidelijk plan en wat restte was een gewonnen eindspel waarin wel secuur 
moest worden gewerkt.
Maarten leek halverwege de avond op remise af te koersen, maar hij had het 
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initiatief en dat leidde allereerst tot pionwinst. Een toreneindspel met drie tegen 
één pion werd rustig uitgespeeld.
Mike leek ook te gaan winnen, maar de winstweg met ongelijk materiaal stokte 
en in zware tijdnood kon Mike geen zetten meer vinden en ging door zijn vlag. 
Een teleurstellend einde van een leuke partij.

SHTV 1 (1996) WSC 2 (1863) 6½-1½
Hans Segers (1934) Johan Voorberg (1906) 1-0
Sander Pauw (1978) Thierry Bieger (1967) ½-½
Melchior Vesters (2166) Ard Dekker (1893) 1-0
Mike Hoogland (2023) Frans Vreugdenhil (1906) 0-1
Maarten Stolte (2012) Marco Kuyvenhoven (1937) 1-0
William van Zanten (2098) Dirk van Nieuwkerk (1790) 1-0
Marco van Straaten (1966) Douwe Pietersma (1646) 1-0
Koos Roeleveld (1792) Leo Duijvesteijn (1856) 1-0

Na 6 ronden staan we op de derde plaats met 3 matchpunten en 9 bordpunten 
achterstand op koploper DD 2. In de laatste drie ronden moet DD 2 dan twee 
keer verliezen om nog kans te maken op het kampioenschap.

Degelijk optreden (verslag: Karl Baak)
Het  was  vlak  voor  de  feestdagen,  toen  de  jeugd  zich  tegoed  deed  aan  de 
oliebollen, dat het tweede aantrad voor één van de vele duels met DD die er dit 
seizoen op het wedstrijdprogramma staan. Altijd lastig met veel ervaring aan de 
andere kant van het bord. Het werd nog lastiger toen Jaimy tegen zijn eerste nul 
aanliep. Met vier snelle winstpartijen had hij ons driemaal en het eerste eenmaal 
goed op weg geholpen. Daartegenover stond de eerste winst van Olav, die na een 
halfje  in  het  eerste  uit  de vormcrisis  komt.  Lang blijft  de strijd  onduidelijk, 
vooral de eerste vier borden is het duwen en trekken. Ik heb het veel te druk met 
mijn  optisch  verloren  stelling  om het  allemaal  op  waarde  te  schatten.  Kort 
overleg met Evert leert mij dat de onderste borden kansrijk zijn en hij twijfelt of 
hij voor remise moet gaan. Omdat ik slechter sta dan Evert besluit ik zelf remise 
aan te bieden. Tot onze verrassing wordt het aangenomen. Nu ik mijn aandacht 
op de onderste borden richt zie ik dat Ed en Ben praktisch gewonnen staan. 
Hierop biedt Evert remise aan en ook dit wordt vlot aangenomen. Daarmee is de 
overwinning vrijwel zeker. Ton brengt ons totaal op 5 en Gert-Jan gaat op het 
laatst nog onderuit. Mooi resultaat, misschien een halfje te weinig als je naar de 
concurrenten kijkt.
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DD 4 (1726) SHTV 2 (1807) 3-5
Lothar van der Sluijs (1843) Gert-Jan Willighagen (1765) 1-0
Jaap van Eesteren (1836) Ton Bodaan (1951) 0-1
Jan-Kees Bartel (1718) Evert Baak (1839) ½-½
Theo van Vorselen (1715) Karl Baak (1794) ½-½
Frans Wentholt (1669) Olav van Leeuwen (1882) 0-1
F.F. van Kampen (1695) Jaimy Luk (1762) 1-0
Cor Bronts (1661) Ben Spierings (1710) 0-1
Jaco Arkesteijn (1668) Ed Olvers (1752) 0-1

Intermezzo (verslag: Karl Baak)
Ronde 4 en 5 lijken slechts intermezzo tussen het in onbeslist geëindigde treffen 
met onze concurrenten en de laatste rondes waar de uiteindelijke beslissing gaat 
vallen.
Na een rampzalige start op het eerste bord probeert Olav op het vijfde de vorm 
van vorig jaar terug te vinden. De ironie van het lot wilde dat hij deze avond de 
eerste-bordspeler van Haeghe Ooievaar trof die met nul uit 4 hem in negatieve 
zin nog had overtroffen. Toen ik kort na de opening keek moest ik denken aan 
het bericht dat ik eerder die dag had gelezen over een kok in het Australische 
Canberra, die het plukken en bereiden van een paddenstoel slecht was bekomen. 
Ook nu bleek de champignon op b2 een groene knolamaniet en fataal voor de 
schrokop.  Lang  keken  we  niet  tegen  een  achterstand  aan.  Jaimy  brak  de 
koningsstelling van zwart open en creëerde en spervuur aan motieven. Dat hij 
pas  als  tweede  klaar  was  slechts  te  wijten  aan  het  lange  denken  van  zijn 
tegenstander, die nog niet in het onvermijdelijke kon berusten.
In de partij van Ed werd het evenwicht nimmer verbroken en in het eindspel 
werd de vrede getekend.
Bij  Ton  gebeurde  dat  ook,  maar  pas  nadat  de  tegenstander  van  een  flinke 
achterstand was teruggekomen door pionnetjes te sprokkelen.  Soms helpt dat 
toch wel.
Niek zette ons op voorsprong met een partij waarop hij patent lijkt te hebben. Er 
lijkt niet veel te gebeuren tot het eindspel, dan volgt een soort demarrage en is 
de tegenstander nergens meer.
Evert kroop door het oog van de naald toen hij verrast werd door een ruimings-
offer. Nog zo’n offer was winnend en lag voor de hand zou je denken, maar zijn 
tegenstander  zag  het  nu  niet.  Langzaam werkte  hij  zich  los  en  in  complexe 
stelling met wederzijdse tijdnood zag zijn tegenstander een tussenzet over het 
hoofd. Tot slot volgden nog twee plusremises voor Gert-Jan en mijzelf wat ons 
weer 5 bordpunten opleverde. Misschien weer een halfje te weinig als je naar de 
concurrenten kijkt.
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SHTV 2 (1810) Haeghe Ooievaar 1 (1736) 5-3
Gert-Jan Willighagen (1765) Henk van Huizen (1987) ½-½
Karl Baak (1794) Rafal Zydek (-) ½-½
Evert Baak (1839) Maurits Bons (1699) 1-0
Ton Bodaan (1951) Rob Warmerdam (1700) ½-½
Olav van Leeuwen (1882) Ton Thijssen (1894) 0-1
Jaimy Luk (1762) Edwin van der Leij (1643) 1-0
Niek Wisse (1737) Aad van Eijk (1628) 1-0
Ed Olvers (1752) Dominique Nierop (1603) ½-½

Monsterscore in Naaldwijk (verslag: Ben Spierings)
Op maandag 13 februari jl. speelde SHTV 2 de uitwedstrijd tegen WSC 4. Als 
koploper van klasse 1A moesten we ruim winnen om op titelkoers te blijven, het 
liefst  met 8-0.  Om niet  onnodig risico te  lopen op bordpuntverlies  door een 
lekke band, OV-problemen of andere hindernissen ging ondergetekende mee als 
supporter en tevens back up mocht er iemand niet zijn. Omdat het team gewoon 
compleet en op tijd was, kon ik de avond doorbrengen als teamleider.

Jaimy was (uiteraard) als eerste klaar.  In een interessante stelling met aanval 
over en weer, leek de tegenstander een gevaarlijke aftrekaanval te plaatsen, maar 
Jaimy won ontnuchterend een stuk. Omdat de tegenstander er twee pionnen voor 
terug had moest nog wel even worden opgelet, maar het punt was snel binnen. 
Peter stond al eerder op de avond een stuk voor. Hij wilde een pion winnen, 
maar  kreeg  een  heel  paard.  De  tegenstander  vocht  nog  wel  door,  maar 
tevergeefs.
Niek  wist  een  pion  voor  te  komen  en  af  te  wikkelen  naar  een  gewonnen 
toreneindspel, die hij stijlvol tot winst omzette.
Gert-Jan speelde een goede partij aan het topbord. Hij speelde erg aanvallend en 
wist de dame te winnen tegen een toren en een loper. Daarbij had hij ook nog 
een enorme tijdvoorsprong. Toen meer materiaal gewonnen dreigde te worden 
vond de tegenstander het wel genoeg.
Ed speelde een partij op het randje. Hij had zelf niet gerokeerd en ging al snel af 
op de vijandelijke koning. Die verdedigde zich kranig en bood remise aan. Als 
teamleider wees ik dit aanbod af, want Ed leek de beste winstkansen te hebben 
en anders altijd nog terug te kunnen vallen op remise. Ed’s tegenstander ging er 
toen goed voor zitten en wist een pion te promoveren. Met een dame achter had 
Ed nog steeds matdreigingen, maar toen die weerlegd waren was de nul een feit. 
De teamleider wil de helft van het puntverlies voor zijn rekening nemen.
Evert stelde de teamwinst veilig. Hij had snel de dames geruild en een pion 
gewonnen  en  dankzij  een  ijzersterk  loperpaar  wist  hij  een  gewonnen 
pionneneindspel te bereiken.
Ton speelde meteen op koningsaanval en wist al snel een pion op h3 te krijgen. 
Op de andere vleugel ontstond een vrije a-pion en dat gevaar werd omgezet in 
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kwaliteitwinst. Dit bleek voldoende voor de volle buit.
Karl  was  als  allerlaatste  klaar.  De  partij  ging  gelijk  op  en  er  ontstond  een 
paardeneindspel. Karl had het initiatief en leek in eerste instantie makkelijk te 
gaan winnen, maar toen ging Karl lang nadenken en produceerde verrassende 
zetten waardoor de uitslag van de partij nog alle kanten op kon gaan, maar Karl 
bleef rustig en had alsnog de winstweg gevonden.

WSC 4 (1647) SHTV 2 (1819) 1-7
André Duijvesteijn (1729) Gert-Jan Willighagen (1765) 0-1
Vincent Kuyvenhoven (1617) Ton Bodaan (1951) 0-1
Dick Post (1613) Evert Baak (1839) 0-1
Ronald van Etten (1596) Karl Baak (1794) 0-1
Jan van den Ende (1640) Peter Vorstermans (1950) 0-1
Jan van Paassen (1786) Jaimy Luk (1762) 0-1
Leen van Nieuwkerk (1579) Niek Wisse (1737) 0-1
Jordy Zuidgeest (1612) Ed Olvers (1752) 1-0

Dankzij deze ruime overwinning blijft SHTV 2 koploper, maar voelt het team de 
hete adem in de nek van Bobby Fischer/Wassenaar dat  slechts  3 bordpunten 
achter staat. Ook Promotie 4 kan in matchpunten gelijk komen als zij later deze 
maand ook winnen. De slotronde op woensdag 18 april wordt allesbeslissend 
voor het kampioenschap.

Westlands uitje (verslag: André Wagner)
Met twee  auto’s  en  twee  fietsen  werd  op 9  januari  de  weg  ingeslagen naar 
Naaldwijk, om in De Kandelaar de degens te gaan kruisen met WSC 6, het team 
dat  op  de  laatste  plaats  stond.  Een goede reden om goed op te  letten,  want 
onderschatting  ligt  altijd  op  de  loer.  Danny  was  wegens  werkverplichtingen 
verhinderd en in zijn plaats speelde ik zelf. Nico was niet te bereiken, wat later 
bleek  te  worden  veroorzaakt  door  een  telefoonstoring.  Hugo  werd  bereid 
gevonden om andermaal in te vallen.
Topscorer Jan van D. was het eerst klaar. De gedecideerde wijze waarop hij zijn 
minder sterke tegenstander van het bord zette liet er geen twijfel over bestaan 
wie de sterkste van de twee was.
René overspeelde zijn tegenstander met zoveel gemak dat hij achteraf vond dat 
hij  te  slordig begon te  spelen.  Het resultaat  was echter  het  belangrijkste;  hij 
kwam nergens in de problemen en toucheerde het punt.
Ben verkreeg al snel een duurzaam voordeel, wat hij gaandeweg uitbouwde tot 
een groot voordeel en winst.
Hugo  had  zeker  niet  de  minste  tegenstander  van  de  gastheren.  Er  werd 
nauwgezet gemanoeuvreerd en toen beide spelers er geen gat meer in zagen, 
werd het punt gedeeld.
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Piet, onze andere topscorer, speelde zijn bekende solide spel en kwam langzaam 
steeds beter te staan. Het was een kwestie van tijd en toen stond ook voor dit 
bord een punt op de uitslag.
Nog  drie  spelers  waren  op  dat  moment  nog  bezig,  waaronder  ikzelf.  Ervan 
uitgaande dat je nooit een lager gerate tegenstander moet onderschatten, bleef ik 
alle mogelijke dreigingen in de gaten houden en ging het toreneindspel in met 
een pion meer, in theorie niet voldoende voor meer dan remise,  maar ik had 
goede kans op initiatief.  Daar stak ik iets te veel  materiaal  in,  waardoor het 
pionnetje meer aan de andere kant kwam. Mijn tegenstander bleek echter iets 
minder sterk in het eindspel en miste een aantal sterkere zetten, waardoor ik toch 
nog weg wist te komen met remise.
Jan V. maakte de hele avond de indruk niet goed in zijn schaakvel te zitten. De 
stelling  werd  vrij  gecompliceerd  en  in  de  opkomende  tijdnood  speelden  de 
zenuwen Jan duidelijk parten. Hij verloor het overzicht en de partij. Hoewel de 
wedstrijd al binnen was toch niet iets dat je als speler wil overkomen.
Hetzelfde  dreigde  aan het  eerste  bord.  Na aanvankelijk  een prima  positie  te 
hebben opgebouwd, leek Eduard op twee gedachten te hinken en tegen het eind 
van de avond zag het er niet helemaal lekker meer uit. Maar zoals Ben na de 
partij lachend tegen hem zei: “Wat ben je toch een rommelaar.” Zijn natuurlijke 
gevoel voor schwindels had Eduard op de valreep een halfje opgeleverd.
De terugreis werd met een goed gevoel aanvaard en René en ik hadden al fiet-
send nog veel spraakstof.

WSC 6 (1539) SHTV 3 (1666) 2½-5½
Remco Trompetter (1616) Eduard Supit (-) ½-½
Jan van den Ende (1640) Hugo van der Laan (1650) ½-½
Leen Prins (1548) Ben Spierings (1710) 0-1
Leen van Nieuwkerk (1579) Jan Verheijen (1640) 1-0
Anton Lohuis (-) Piet Sikkes (1728) 0-1
Theo van der Pol (1464) André Wagner (1682) ½-½
Marco van Geest (1385) René Weerts (1629) 0-1
Matthijs Jansen (-) Jan van Delden (1621) 0-1

Derde team op dreef (verslag: André Wagner)
Maak de borst maar nat, want DCSV komt op bezoek. Al jaren is het een vaste 
waarde  in  de  tweede  klasse  en  mag dit  team nooit  onderschat  worden.  Ben 
moest opnieuw als captain voor het  eerste team fungeren en vervangen door 
Peter. Geen slechte ruil. Zelf gaf ik er de voorkeur aan om non-playing captain 
te zijn, maar Armin bleek bereid om voor de derde maal de opengevallen plaats 
in te nemen. DCSV bleek echter ook noodgedwongen een paar invallers ingezet 
te hebben en die hadden een veel lagere rating. Het werd een gedenkwaardige 
avond.
Het eerste uur was er aan drie borden nog niet veel aan de hand. Jan van D. en 
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René stonden (inmddels zoals gewoonlijk) goed, Armin had een prettige stelling 
en ook de andere Jan leek dit keer succesvol te gaan worden. Nico had een open 
a-lijn, waar ik de indruk had dat hij daar goede zaken zou kunnen doen, maar 20 
minuten later kwam hij naar me toe. Zijn tegenstander had remise aangeboden. 
Die bleek ook nog eens de  greep op de  a-lijn  te  hebben verkregen,  dus het 
aanbod mocht aangenomen worden.
Daarna vielen snel achter elkaar een paar uitslagen. Jan van D. en René haalden 
hun puntje binnen en niet veel later hield de tegenstander van Armin het ook 
voor gezien. Aan de andere borden stond het minstens gelijk, met Jan V. als 
beste kanshebber om met een koningsaanval  de match binnen te  halen.  Zijn 
tegenstander bleek echter een sluwe speler en vond steeds de beste verdediging.
Peter werd de matchwinnaar, want hij was inmiddels in een eindspel met loper 
en paard terecht gekomen waar hij de keus had tussen pionwinst op de dame-
vleugel of een tactisch grapje dat een stuk zou opleveren. Zijn opponent zag het 
niet en ging voor het redden van de pion.
Piet  was in  een eindspel  terecht  gekomen dat  er  gelijk uitzag,  maar het  was 
zetten tellen en daar bleek Piet handiger in.
Eduard  fluisterde  me  even  later  in  dat  hij  een  grote  fout  had  gemaakt  en 
inderdaad, zijn tegenstander kreeg initiatief, won een kwaliteit en ging op zoek 
naar  de  winst.  Daarbij  onderschatte  hij  de  combinatie  loper  en  vrijpion  die 
Eduard er tegenover wist te zetten. In opkomende tijdnood greep hij mis en viel 
het punt toch nog aan ons toe.
Jan V.  was  het  langst  bezig.  Zijn aanval  was  afgeslagen en hij  moest  nu in 
tijdnood proberen  zijn  stelling  te  houden.  Zijn  tegenstander  had niet  minder 
tijdproblemen en  er  ontspon  zich  een foutenfestival  waar  de  kansen  per  zet 
keerden. Toeschouwers van beide kampen moeten dit met kromme tenen hebben 
staan volgen. Pas toen Jan een vrijpion wist te promoveren was het gedaan; twee 
zetten later zette hij mat.
En daarmee werd een afgetekende overwinning, waar op voorhand niet op was 
gerekend, een feit. Ons derde heeft nu de meeste bordpunten in de poule, maar 
moet  nog steeds DD 5 en Scheve Toren 2 boven zich velen.  Met  nog twee 
ronden  te  gaan  is  er  plotseling  weer  kans  op  het  kampioenschap,  maar  dan 
moeten we twee keer winnen en hopen dat de concurrentie punten gaat morsen.

SHTV 3 (1742) DCSV 1 (1564) 7½-½
Eduard Supit (-) Ton Paalvast (1756) 1-0
Nico Gouzij (1742) Robert Boermans (1682) ½-½
Peter Vorstermans (1950) Arjen Hofman (1558) 1-0
Jan Verheijen (1640) Marc Jager (1706) 1-0
Piet Sikkes (1728) Rens ter Veen (1735) 1-0
Armin Segger (1882) Paul Steenweg (1576) 1-0
René Weerts (1629) Bram Nederpel (1358) 1-0
Jan van Delden (1621) Twan van Helfteren (1141) 1-0
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Met beide benen terug op de grond gezet (verslag: Geurt Jan v.d. Meiden)
Op 29  november  moesten  we  tegen  het  vijfde  van  Rijswijk.  Op  mijn  auto-
matische  piloot  was  ik  naar  de  speelzaal  van  Rijswijk  gereden.  Althans,  de 
speelzaal  van de  afgelopen jaren,  want  sinds  dit  jaar  (of  weet  ik  veel  sinds 
wanneer)  speelt  Rijswijk  in een kerk in de buurt.  Gelukkig was het  redelijk 
makkelijk  te  vinden  en  lag  het  tegenover  de  oude  speelzaal.  Kortom,  geen 
vertraging en iedereen was op tijd.
Rijswijk was toch een beetje bang geworden van ons team en had een tactische 
opstelling gekozen. Ze hadden hun bord 1- en bord 3-speler omgedraaid.
Uiteraard begon de wedstrijd op onze standaardmanier. Lekker de tegenstander 
laten denken dat ze makkelijk gaan winnen en dan terugslaan. We stonden op 
bijna alle borden slecht (lees: er werd veel te snel gespeeld). Maar in de loop van 
de avond kenterde de wedstrijd nog wel (alleen te weinig).
Thomas op bord 8 verloor veel te snel.
David op bord 7 leek niet echt goed te staan. Hij stond een stuk achter, maar wist 
volledig in SHTV4-stijl het halve bord terug te winnen, plus nog wat extra en zo 
was de overwinning een feit: 1-1.
Cor speelde goed, maar kwam toch iets minder te staan. In het eindspel ging het 
allemaal  niet  heel  soepel.  Maar  z’n  tegenstander  deed  een  aantal  bijzondere 
zetten en ongelofelijk genoeg zat er nog wel een winstvariant in voor Cor. “Hoe 
Cor heeft gewonnen snappen we zelfs na de analyse nog niet”, zo hoorde ik van 
een gerespecteerd SHTV-lid. Maar goed, puntje erbij.
Intussen was Owen door materiaalverlies moeilijk komen te staan en tegen een 
sterke tegenstander verloor hij zijn eerste externe wedstrijd. Misschien toch wat 
vaker oefenen op de club?
Mijn vader had intussen ook verloren tegen Thomas de Ruiter,  een bekende 
sterke  jeugdspeler  van Rijswijk.;  iemand  die  in  de  1e  klasse  ook zeker  met 
gemak 50% kan halen. Ergens rondom de afwikkeling naar het eindspel ging het 
fout en kon Thomas het puntje binnen halen.
Ik won zelf op bord 1 vrij gemakkelijk. Na de analyse bleek echter dat ik af en 
toe wel beter had kunnen doen. Kortom, na de partij was ik best tevreden over 
mijn spel, na de analyse vond ik het een baggerpartij.
Twan op bord 4 speelde een aardige partij. Op een gegeven moment stond hij in 
het toreneindspel echter een vrijpion achter. Ik heb het niet helemaal kunnen 
volgen, maar deze pion was ook vrij snel weer verdwenen. Hierna strandde de 
partij in remise. 3½-3½.
Joris speelde ook al een partij die alle kanten op kon. Echter in de beslissende 
fase wou hij winnen en dat kostte hem alles. Zijn tegenstander vond een mat en 
hierdoor verloren we met 3½-4½.
Met een flinke koppijn reed ik naar huis (vooral omdat het begrip ‘lucht en raam 
open’ niet echt bekend is in Rijswijk). We moeten nog wel enkele wedstrijden 
winnen om niet te degraderen. Maar dat moet toch wel lukken.
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Rijswijk 5 (1515) SHTV 4 (1414) 4½-3½
Wesley van der Burg (1461) Geurt Jan van der Meiden (1661) 0-1
Tom de Ruiter (1652) Pim van der Meiden (1502) 1-0
Jelle Bulthuis (1725) Owen Poppe (1522) 1-0
Joris Geene (1448) Twan van der Togt (1418) ½-½
Winston van Ee (1403) Joris van Berckel (1458) 1-0
Mark Knigge (1457) Cor Kanters (-) 0-1
Wiebe Kok (-) David Dijkerman (-) 0-1
Felipe Gallardo Banez (1389) Thomas Luk (922) 1-0

SHTV 4 speelt twee keer vier-vier (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Helaas heb ik na de wedstrijd tegen RVC 3  niet snel genoeg een verslag getypt. 
Hierdoor kan ik er eigenlijk nog weinig zinnigs over zeggen. Je kan zeggen dat 
het  aan  mijn  verhuizing  lag,  kwam  net  die  dag  van  de  notaris.  Of  dat  de 
oliebollen mij hebben afgeleid van echt belangrijke dingen (zoals het schrijven 
van een verslag). Maar elke smoes die ik verzin is niet goed genoeg. Wel wil ik 
nog even melden dat mijn overwinning tegen Jan Nienhuis geflatteerd was. Het 
stond 3-4 voor RVC en in poteremise stelling ging Jan door zijn vlag. 

SHTV 4 (1429) RVC 3 (1534) 4-4
Frans Coers (1592) Ben Toledo (1536) 0-1
Geurt Jan v.d. Meiden (1661) Jan Nienhuis (1471) 1-0
Owen Poppe (1522) A. Rietveld (1710) 0-1
Twan van der Togt (1418) Jelle van der Heide (1575) 1-0
Joris van Berckel (1458) J.H.A. Visser (-) 1-0
Cor Kanters (-) André van Dijk (1560) 0-1
Justus van Klaveren (-) Mohamed Mokadem (-) 1-0
Thomas Luk (922) Bert van der Sluis (1354) 0-1

De wedstrijd tegen Prometheus werd gespeeld in de thuisbasis van Prometheus, 
het denksportcentrum van Delft. Vooraf was het lastig om een team bij elkaar te 
krijgen.  Maar redders in nood waren de zieke Cor (die ook nog zijn interne 
winterkampioenschap op het spel zette om mee te spelen) en Joëlle die haar 
externe debuut maakte.
Net als in elke wedstrijd had ik er na een half uurtje/uurtje spelen geen goed 
gevoel over. Een 6-2 verlies achtte ik zeer reëel. Dit was in feite niets nieuws, zo 
starten we altijd. Want plotseling ging het heel hard.
Cor won als eerste. Hij speelde een zeer goede partij. Stukken werden op goede 
velden neergezet en nadat zijn tegenstander geen enkel actief stuk meer over 
had, kon Cor toeslaan.
Vervolgens won Owen ook. Hoewel hij best zware tegenstanders krijgt op bord 
3 heeft hij  een prima 50%-score. Owen kreeg een paard kado. Maar ook de 
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stelling zonder paard kado had voldoende potentieel.
Bijna tegelijk klaar waren Joris en mijn vader. Joris won, simpel maar doel-
treffend. Mijn vader verloor, hoewel ik het er niet helemaal mee eens was dat hij 
kansloos was geweest. Maar goed, 3-1 voor de onzen.
Na enige adempauze verloren ook Joëlle en David beiden hun partij. Joëlle had 
een sterke tegenstander en David ook. Beide vochten voor wat ze waard waren, 
maar konden de nul niet voorkomen. Jammer. 3-3 voor beide teams.
Twan stond potentieel best goed en Frans stond een kwaliteit achter, maar stond 
er  helemaal  niet  slecht  voor.  Plotseling  won  Twan  een  kwaliteit.  De  tegen-
stander was zo onthutst dat hij direct opgaf en dus was het matchpunt binnen. 
Frans vocht voor wat hij waard was, maar verlies was in het diepe eindspel een 
feit geworden en dus weer 4-4.
Helemaal  niet  slecht  voor  een  gepromoveerd  team.  We  staan  nu  derde.  De 
volgende wedstrijd wordt een zware tegen de koploper die nog geen matchpunt 
heeft laten liggen. Kunnen wij daar als subtopper verandering in brengen?

Prometheus/DSC 9 (1442) SHTV 4 (1498) 4-4
Piet Hofstee (1714) Frans Coers (1592) 1-0
Ger Honderd (1565) Pim van der Meiden (1502) 1-0
B. Zwemstra (1495) Owen Poppe (1522) 0-1
G. Bussmann (1449) Twan van der Togt (1418) 0-1
Hans Hendriks (1383) Joris van Berckel (1458) 0-1
Jan Torenstra (1174) Cor Kanters (-) 0-1
L.D.A. Zuydgeest (1290) David Dijkerman (-) 1-0
Joop van Ham (1462) Joëlle Vuong (-) 1-0

Deze uitslagen brengen onze teams aan de goede kant van de rangschikking in 
de diverse groepen.
Het eerste team maakt nog een kans op het kampioenschap, maar dan moeten de 
concurrenten wel een paar verliezen incasseren.

Promotieklasse
DD 2 6 12 37½
Promotie 2 6 9 29
SHTV 1 6 9 28½
Botwinnik 1 6 8 27½
RSC-Belgisch Park 1 6 7 24½
Scheve Toren 1 6 6 24½
DD 3 6 5 19½
Promotie 3 6 3 18½
WSC 2 6 1 18½
RVC 1 6 0 12
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Het tweede team staat fier bovenaan, drie bordpunten voor op de concurrent uit 
Wassenaar. Tijdens de laatste wedstrijd op 18 april kan alles goed in de gaten 
worden gehouden

Klasse 1A
SHTV 2 6 10 31½
B.F. /Wassenaar 1 6 10 28½
Promotie 4 5 8 24
Botwinnik 2 6 8 27½
Haeghe Ooievaar 1 6 4 20
Botwinnik 4 5 3 15½
DD 4 6 2 22½
WSC 4 6 1 14½

Het derde team is enigszins struikelend terecht gekomen op de derde plaats in 
hun poule, wel met het meeste aantal bordpunten, maar Scheve Toren 2 heeft het 
hele seizoen al de wind mee en alleen als ze in de 6e ronde klop krijgen van 
Rijswijk 3 kan ons team toeslaan door RVC 2 te verschalken. En ook hier is er 
een team van DD dat roet in het eten kan gooien.

Klasse 2B
Scheve Toren 2 5 9 25½
DD 5 5 8 25½
SHTV 3 5 7 27
Rijswijk 3 5 6 26½
RVC 2 5 6 20½
DCSV 1 5 4 19½
WSC 6 5 0   8
HSV 2 5 0   7½

Het vierde team doet het als promovendus meer dan voortreffelijk. Onze jongste 
ploeg kan met tevredenheid terugkijken op het seizoen.

Klasse 3A
DSC 7 5 10 30
Rijswijk 5 6 10 28
SHTV 4 5 6 23½
Prometheus (DSC 9) 5 6 20
RVC 3 5 5 19½
Haeghe Ooievaar 3 6 4 20
Promotie 6 6 2 19½
Botwinnik 5 6 1 15½
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Winnen met William

Uit  de  eerste  partijen  die  ik  tijden  weer  speelde,  heb  ik  twee  fragmenten 
geselecteerd. Zo kunt u samen met mij een aantrekkelijke winst boeken.
Rekent u mee?

 _ _ m _
_ _ _J_J
 i s _J_
_ rI_ _ 
 _ _ iI_
_ _ _ _I
 l _ _ k
_ _ _ _ 

Wij hebben wit  (extern tegen West-
land), zwart is aan zet.
Wit dreigt b7, omdat Pxb7 zou falen 
op  Tb5  met  dubbelaanval  en  stuk-
winst.
Zodoende  speelde  zwart  1.  …Ld4. 
Hoe wit wint dan elegant?

Lastiger op te lossen is het tweede fragment, uit het rapidtoernooi van HSV.
Wij hebben weer wit, ditmaal tegen een speler met 2100+.
Helaas staan we duidelijk minder, zie:

T_ _Dt m
_Jj _ _ 
 _ jIj l
j _ jI_ 
 _I_ _ i
_ _ _ _R
Ii _QiI_
r _ k _ 

Met twee pionnen voor het geofferde 
stuk heeft wit niet voldoende.
De ideale zwartspeler  zou nu op de 
veiligheid van zijn Koning letten, en 

langzaam consolideren. 
De  feitelijke  zwartspeler  zocht  naar 
een snelle winst, en dacht die gevon-
den te hebben in 1. ...Dc6.
De  damezet  heeft  zeker  aantrekke-
lijke kanten.
Zo zou na 2. Kf1 Tg8 blijken dat ook 
de  witte  Koning  niet  geheel  veilig 
staat.
Zodoende  zag  ik  af  van  Kf1  en 
berekende  ik  2.  Dh5  De4†   3.  Te3 
Df4.
Kunt  u  zien  hoe  die  variant  verder 
gaat?

(Oplossingen op pagina 36)

William van Zanten
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Simultaans in het IJspaleis

Op dinsdag 31 januari deden 119 schakers mee aan drie simultaans door top-
grootmeesters.  DD,  de  oudste  vereniging  van  Den  Haag,  organiseerde  dit 
evenement in samenwerking met de Russische ambassade en de gemeente Den 
Haag.

In  recordtijd  werden  de  beschikbare  plaatsen  gevuld  met  enthousiastelingen 
(met een rating tot 2200) die wel zin hadden om eens tegenover Segei Tiviakov, 
Sergey  Karjakin  of  Anish  Giri  te  zitten.  Zij  hadden  twee  dagen  eerder  het 
Tatasteeltoernooi  afgerond  en  waren  niet  meer  helemaal  fris,  zoals  ze  zelf 
toegaven, maar een simultaan geven is toch iets heel anders. En goed voor de 
conditie, want je maakt wat kilometers als je rondjes loopt! Hoewel het tijdstip 
(dinsdagmiddag 17 uur) wat lastig kon zijn, hadden velen toch kans gezien om 
eerder van het werk te vertrekken en aan te schuiven. Gepensioneerden waren 
door de felle oostenwind gekomen (hoezo, geraniums?) en heel veel junioren 
zetten hun beste beentje voor.

Zelf zag ik geen kans om op tijd aanwezig te zijn, maar een beetje sfeerproeven 
is ook niet weg en zolang men maar voor 19 uur in het atrium van het stadhuis 
binnen was, kon er volop genoten worden. Ik was er om kwart voor zeven, dus 
dat was prima gelukt. Al snel zag ik veel bekende gezichten, achter het bord en 
‘in het wild’. En het eerste nieuwtje werd me ook direct ingefluisterd: een van 
de  sterkere  spelers  was  in  15  zetten  van  het  bord  gehakt  en  waarschijnlijk 
inmiddels alweer thuis. Sowieso waren er al veel lege borden te zien, vooral bij 
Tiviakov die als een snelwandelaar langs de borden zoefde. In dat tempo zou hij 
als eerste klaar gaan zijn en vroeg ook, was mijn indruk. Dat bleek na een tijdje 
niet te kloppen, want Karjakin was na ruim 2½ uur ineens klaar. Hij moest wel 5 
remises en een verliespartij (tegen Jan Nagel) incasseren. Tiviakov was niet veel 
later klaar, met slechts één remise tegen Hans van der Wijk (Promotie) en 38 
winstpartijen.

En daardoor ging alle aandacht naar de jonge grootmeester uit onze regio, die 
rustig van bord tot bord ging en er soms op zijn knieën bij ging zitten om even 
goed naar een stelling te kijken. Hij had onder zijn tegenstanders dan ook een 
paar gehaaide spelers, zoals Frans Hoynck van Papendrecht (Rijswijk), Robby 
Kevlishvili (Promotie) en onze eigen Melchior. De laatste twee wisten trouwens 
knap remise te houden, waarbij Robby als allerlaatste klaar was in een eindspel 
met ongelijk materiaal. Melchior kreeg direct nadat remise was overeengekomen 
een camera op zich gericht en een microfoon onder zijn neus geduwd met de 
vraag waarom hij remise had genomen. Op zijn bekende, rustige toon legde hij 
uit dat er zetherhaling was en hoewel de neiging om op winst te gaan spelen 
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groot is als remise zeker is, het verstandiger was dat niet te doen.
Giri  deed  het  trouwens  niet  onverdienstelijk:  behalve  een  verliespartij  tegen 
John  Tan  (Promotie)  moest  hij  nog  een  derde  remise  toestaan  tegen  Frans 
Engering (DD), die de eer van zijn club daarmee redde.

Rond  negen  uur  verliet  ik  het  stadhuis,  stak  over  voor  een  late  snack  bij 
McDonald’s en begaf me daarna tegen de ijzige wind in naar huis.

Op de website van het evenement www.ambru-dd.nl zijn foto’s te zien van Frans 
Andriessen waarop veel  clubgenoten te zien zijn.  Verder hebben Jan Bey op 
schakers.info  en  Frans  Hoynck  in  zijn  krantje  De Oud-Hagenaar uitgebreid 
aandacht besteed aan de simultaans.

André Wagner

Anish Giri op de knieën voor Stijn Gieben (Foto: Mei Luk)
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SHTV-jeugd actief op toernooien... met succes!

Januari  en  februari  zijn  drukke  maanden  op  de  jeugdkalender,  met  allerlei 
kampioenschappen die bevochten worden. Er zijn zelfs zo veel uitdagingen dat 
zelfs deze trainer/begeleider ze niet alle heeft kunnen meemaken. Maar zelfs een 
greep uit de sportieve prestaties is nog heel wat:

Allereerst vielen medio januari de persoonlijke kampioenschappen voor de D- 
en  C-jeugd.  Hiervoor  waren  al  voorrondes  geweest  in  de  herfst.  Omdat  de 
toernooien in andere weekenden vielen, konden de echte toernooitijgers beide 
spelen. De D-tjes startten eerst, onder wie Francesco, Thomas, Joëlle, Justus en 
Cor. Voor Francesco was het zijn eerste toernooi met lange bedenktijd; hij was 
vaak  vroeg  klaar,  een  ervaring  rijker  en  iets  anders  armer,  u  begrijpt.  Maar 
punten zeggen niet alles, daar kan Thomas over meepraten. Je kunt goed spelen 
op zaterdag, maar op zondag diep wegzakken... en zo jezelf geen recht doen. Er 
zit heus wel wat in bij onze junioren - partijen uit de jeugdcompetitie bevatten 
veel  moois.  Maar  om jezelf  die  kansen  te  geven  moet  je  wel  lang  kunnen 
nadenken, en dat vereist een taaiheid die sommige jeugdspelers niet laten zien. 
Dat is jammer, want het succes zal echt niet makkelijk komen.

Gelukkig hebben we ook goede voorbeelden bij de jeugd: Joëlle en Justus zaten 
geconcentreerd te schaken, wat voor Joëlle (die al naar het NK D meisjes gaat) 
tot de 4e plaats leidde, bijna goed genoeg om ook naar het algemeen NK D te 
mogen. Voor Justus ging het toernooi nog beter, met een 2e plaats na dag 1 - wat 
plaatsing  voor  het  NK zou zijn.  Helaas  moest  hij  zich  voor  de  tweede  dag 
afmelden. Toch goed gespeeld. Maar het beste, meest constante spel was van 
Cor,  die  een prima tweede plaats  haalde  en daarmee naar  het  NK mag!  Hij 
begon wat stroef, maar toonde karakter door de langste partij van het toernooi te 
winnen, waarin hij een verloren stand omboog. Op dag twee startte hij ondanks 
ziekte goed en was al vóór de laatste ronde in veilige haven. Cor, gefeliciteerd!

Een week later deden de C-tjes het nog eens over. Hier grepen Thomas, Justus, 
Joëlle en Mitchell de gelegenheid om weer wat meer ervaring op te doen. Maar 
de  kanshebbers  waren  hier  Twan,  Jaimy  en  misschien  Cor.  Na  drie  ronden 
hadden Twan en Jaimy hun favorietenrol ook waargemaakt en dus speelden zij 
tegen elkaar, eigenlijk om de titel en de NK-plaats. Het was een zeer spannende 
partij,  waarbij  Jaimy een pion offerde voor  langdurige activiteit.  Maar Twan 
speelde heel geduldig en bereikte een licht beter eindspel. Toen ging Jaimy de 
fout in en had Twan even winstkansen. Maar toreneindspelen zijn nu eenmaal 
heel verraderlijk en het werd remise. In de vijfde en laatste ronde was dus nog 
alles  mogelijk.  Jaimy won,  maar  als  Twan zou winnen  van  Cor  zou  er  een 
barrage volgen...
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Maar Twan won niet. Cor speelde in mijn ogen de partij van zijn leven en won 
de spannendste partij  van het  toernooi.  Hiermee eindigde Cor op 4 uit  5 als 
tweede; hij verloor enkel van Jaimy, en zelfs toen had hij kansen! Uitstekend 
gedaan. Felicitaties ook voor Jaimy, en qua spel ook voor Twan, die zich de 
afgelopen maanden flink heeft ontwikkeld.

Twan - Jaimy
PK C, 29-1-2012
(Analyse: Ton Bodaan)
1. e2-e4 e7-e5  2. Pg1-f3 Pb8-c6  3. 
Lf1-b5 a7-a6  4. Lb5-a4 Pg8-f6  5. 
0-0 Lf8-e7  6. Tf1-e1 b7-b5  7. La4-
b3  0-0   8.  c2-c3  d7-d5   9.  e4xd5 
Pf6xd5   10.  Pf3xe5  Pc6xe5   11. 
Te1xe5 c7-c6  12. d2-d4 Le7-d6  13. 
Te5-e1  Dd8-h4   14.  g2-g3  Dh4-h3 
15. Dd1-e2 Lc8-e6  16. De2-f1 Dh3-
h5  17. Pb1-d2 Le6-h3  18. Lb3-d1
18. De2
18. ...Dh5-f5  19. Ld1-c2
19. De2
19...Df5xc2  20. Df1xh3 Ta8-e8  21. 
Dh3-f1  Pd5-f6   22.  Pd2-f3  a6-a5 
23. Te1xe8 Tf8xe8  24. Pf3-e1 Dc2-
e4  25.  Lc1-e3 Pf6-g4  26.  Pe1-g2 
De4-c2  27. Ta1-b1 Te8-e6  28. Df1-
d1 Dc2-f5

 _ _ _M_
_ _ _JjJ
 _JlT_ _
jJ_ _D_ 
 _ i _S_
_ i b i 
Ii _ iNi
_R_Q_ k 
(stand na 28. ...Dc2-f5)

29. Tb1-c1?
29. Lf4
29. ...Df5-h5

...Txe3!!  30. fxe3 (30. Pxe3 Dxf2+ 
31. Kh1 Dxh2#) 30. ...Lxg3  31. Tc2 
Lxh2+  32. Kh1 Lg3  33. Kg1 Lf2+ 
34.  Kf1  Ph2+  35.  Ke2  Dg4+  36. 
Kd2 Dxg2  37. Kc1 Pg4

 _ _ _M_
_ _ _JjJ
 _J_ _ _
jJ_ _ _ 
 _ i _S_
_ i i _ 
IiR_ lD_
_ kQ_ _ 
(stand na 37. ...Pg4; analyse)

30. h2-h4 Dh5-f5  31. Le3-f4 h7-h6 
32. Pg2-e3
32. Dc2
32. ...Pg4xe3  33. f2xe3 g7-g5  34. 
Lf4xd6 Te6xd6  35.  h4xg5 Df5xg5 
36. Dd1-e2 Td6-g6  37. De2-f2 h6-
h5  38. Tc1-f1 Kg8-h8  39. Df2-f4
39. Kh2 Tg7  40. e4
39. ...Dg5-d5  40. a2-a3 c6-c5  41. 
d4xc5 Dd5xc5  42. Df4-d4+ Dc5xd4 
43.  e3xd4  Tg6xg3+   44.  Kg1-h2 
Tg3-d3   45.  Tf1xf7  Td3-d2+   46. 
Kh2-h3 Td2xb2  47. Tf7-f5 Tb2-b3 
48.  Tf5xh5+  Kh8-g7   49.  Kh3-g4 
Tb3xc3  50. Th5xb5 Tc3-d3  51. d4-
d5 Kg7-f7  52. Tb5xa5 Kf7-e7  53. 
Kg4-f5 Ke7-d6  54. Kf5-e4 Td3-d1 
55. Ta5-a6+ Kd6-d7  56. a3-a4 Td1-
e1+  57. Ke4-d4 Te1-d1+  58. Kd4-
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c5
58. Kc4
58. ...Td1-c1+  59. Kc5-b6
59. Kb4 Td1  60. Kc4 Tc1+  61. Kb4 

Td1  62. d6
59. ...Tc1-b1+  60. Kb6-a7 Tb1-b4
½-½

Cor - Twan
PK C, 29-1-2012
(Analyse: Ton Bodaan)
1. e2-e4 c7-c5  2. Pg1-f3 d7-d6  3. 
Lf1-c4 e7-e6  4. Pb1-c3 Pb8-c6  5. 
0-0  Pg8-f6   6.  d2-d4  c5xd4   7. 
Pf3xd4 Lf8-e7  8. Pd4xc6 b7xc6  9. 
f2-f4 0-0  10. Dd1-f3 d6-d5  11. Lc4-
d3 Le7-c5+  12. Kg1-h1 a7-a5  13. 
f4-f5 Pf6-d7
13. ...Ld6
14. e4xd5 e6xd5  15. Df3-g3 Dd8-f6
15. ...Le7  16. Lh6 Lf6
16. Lc1-g5 Df6-d6  17. Dg3-h4
17. Lf4
17. ...f7-f6!  18. Lg5-d2 Pd7-e5  19. 
Ta1-e1 Pe5xd3
19. ...Tb8
20. c2xd3 Lc8-a6  21. Tf1-f3 Ta8-e8 
22. Te1-f1 Dd6-c7  23. Tf3-h3 h7-h6 
24. Ld2xh6 g7xh6  25. Dh4xh6 Te8-
e7

 _ _ tM_
_ d t _ 
L_J_ j q
j lJ_I_ 
 _ _ _ _
_ nI_ _R
Ii _ _Ii
_ _ _R_K
(stand na 25. ...Te8-e7)

26. Th3-g3+?
26. Dh8+ Kf7  27. Dh5+ Kg8=
26. ...Te7-g7??
26. ...Dxg3  27. hxg3 Th7
27. Tf1-f3 Tf8-e8
27.  ...Ld6  28.  Th3 Tg5  29.  Dh8+ 
Kf7  30. Th7+ Ke8
28.  Pc3-e4  d5xe4   29.  Tg3xg7+ 
Dc7xg7   30.  Tf3-g3  Dg7xg3   31. 
h2xg3

 _ _T_M_
_ _ _ _ 
L_J_ j q
j l _I_ 
 _ _J_ _
_ _I_ i 
Ii _ _I_
_ _ _ _K
(stand na 31. h2xg3)

31. ...Te8-e7
31. ...Ld4  32. Dg6+ Kf8  33. Dh6+ 
Ke7
32. Dh6-g6+ Kg8-h8  33.  Dg6xf6+ 
Te7-g7  34. Df6xc6
34. d4 Lb4  35. Dxc6 Ld3  36. f6 Tg6 
37. De8+ Kh7  38. f7 Th6+  39. Kg1 
Th6-f6
34. ...Lc5-b4  35. f5-f6 Tg7-g6  36. 
Dc6-e8+ Kh8-h7

In tijdnood gaf Twan vervolgens een 
loper weg en won Cor de partij: 1-0
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(foto: Mei Luk)

Een andere voorjaarstraditie zijn de scholenkampioenschappen voor viertallen. 
Deze worden gespeeld in fasen,  waarbij  telkens wat afvallers  zijn.  Er is  een 
voorronde, een halve finale en een finale. Ook dit jaar werd in de voorronde het 
verschil  duidelijk  tussen  schoolteams  met  clubschakers  en  teams  zonder. 
‘SHTV-scholen’ als  het  Statenkwartier  (met  Ruben  W,  Ruben  K,  Koen  en 
Djoesa),  Montessori  Waalsdorp  (met  Justus  en  oud-lid  Hari),  Houtrust  (met 
Hubert en Sophie) en HSV (met Patryk en Julie-Anne) plaatsten zich zonder 
moeite voor de halve finale. Ook knap was het doorgaan van de Leyenburg-
school van Kasha Gieben, voor onze vereniging geen onbekende. Er is daar een 
hele generatie schakers naar de middelbare school gegaan, maar er komt dus 
opvolging.

Tijdens de halve finale viel het doek voor Leyenburg en Houtrust. ‘Onze’ andere 
teams plaatsten zich  echter  weer  met  gemak voor  de  finale!  Daarin  zou het 
spannend worden: in een veld van zeker 16 teams waren maar 2 NK-plekken te 
verdienen. Concurrentie was verzekerd, onder meer van de sterke Amerikaanse 
school uit Wassenaar. Montessori Waalsdorp had echter zijn beste teamprestatie 
bewaard voor deze dag en won, knap en verdiend. Alle spelers van de NK-teams 
kregen een medaille, maar topscorer was Justus met 12 uit 14. De strijd om de 
tweede plek was razend spannend. Statenkwartier was eigenlijk favoriet, maar 
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het liep niet lekker: af en toe een verrassend verlies en een slechte start voor 
Ruben Westerink  (aan bord 1,  met  veruit  de  sterkste  tegenstand)  leidden tot 
enkele gelijke spelen. Maar dat is wedstrijdschaak: als je niet met de spanning 
om kunt gaan, hoor je nou eenmaal niet thuis op een NK. Ruben vocht wel hard 
om het tij te keren en in de voorlaatste ronde scoorde hij dan eindelijk een halfje. 
Toch had de Amerikaanse school nog een voorsprong van 1 matchpunt en enkele 
bordpunten.  Verrassend  genoeg  speelden  zij  hun  laatste  wedstrijd  gelijk, 
waardoor Statenkwartier alleen met de maximale score nog kans zou maken. 
Daar  zag  het  weer  niet  naar  uit  -  maar  Ruben vocht  zich weer  terug vanuit 
verloren stelling en de 4-0 uitslag bleek precies voldoende voor het NK! Knap 
gedaan, jongens! Ruben Koopman (13 uit 14) en Koen (14 uit 14!) waren de 
topscorers. Bij HSV werden Patryk en Julie-Anne eveneens topscorers. Prima!

Medio  februari  viel  het  Noteboomtoernooi  in  Leiden.  Hoewel  dit  een 
seniorentoernooi  is,  wilden  enkele  serieuze  jeugdleden  hun  kans  grijpen  op 
ervaring, of zelfs een prijs in de C-groep (op rating ingedeeld). Beetje jammer 
dat Twan (op reis) en Cor (??) uiteindelijk toch niet konden deelnemen. Toch 
waren we er  met Ricki,  Joëlle,  Thomas,  Mitchell,  Justus en Jaimy (in de B-
groep). Om met de laatste te beginnen: Jaimy speelde een redelijk toernooi, met 
enkele nette winstpartijen. Helaas haalde hij in ronde 1 en 6 er niet uit wat er in 
zat. In de C-groep leerden onze snelle spelers (Thomas, Ricki,) dat dit andere 
koek is dan de jeugdcompetitie. Winnen van een senior vereist echt wel meer 
inzet. Toch wist Thomas nog twee potjes te winnen. Joëlle toonde wel inzet en 
had ook kansen in enkele partijen, maar was net niet  zuinig genoeg op haar 
pionnen om ook echt punten te scoren. Hetzelfde gold voor Mitchell, die zijn 
partijen prima opzette maar dan net iets teveel weggaf. Toch had hij nog twee 
fraaie winstpartijen. Maar het kan dus nog veel mooier worden, Mitchell! Ten 
slotte  Justus:  ook  zijn  opzet  was  goed  en  ook  hij  won  twee  partijen.  Een 
hardbevochten  remise  en  een  bye  betekenden  50%  en  wellicht  nog  een 
jeugdprijs (rating?), maar die hebben we niet meer afgewacht. Belangrijker was 
het spel en dat gaat de goede kant op.

Het Noteboom viel op zaterdag samen met een Grand Prix en daar doen altijd 
behoorlijk  wat  SHTV-ers  aan  mee.  De  laatste  tijd  heeft  o.a.  Sophie  deze 
schaaktoernooien echt ontdekt en begint ook resultaten te boeken. Kort na het 
schrijven van dit stukje valt al weer een meisjestoernooi in Delft, waar zij en 
andere tijgers een volgend succes kunnen behalen. Gelukkig voor deze trainer is 
er daarna in maart een relatief rustige periode... tot het OGD-weekendtoernooi 
en de NK’s in april losbarsten. Tot dan!

Melchior Vesters



35

Haagse Rapidcyclus deel 1

De Haagse Rapidcyclus begon dit jaar heel vroeg, op een besneeuwde, koude 4 
februari. De opkomst was onverwacht hoog en er was bovenin veel om voor te 
strijden. SHTV boerde goed met een gedeelde eerste plaats, maar het was 
William van Zanten die de hoofdprijs won.

  1 William van Zanten (SHTV) 2097 6.0 33.0 28.00
  2 Tjomme Klop (SHTV) 2006 6.0 31.5 26.00
  3 Philip Westerduin (RSR/IvT) 2080 5.5 32.5 23.50
  4 Alfonso Gallardo Banez (Rwijk) 1927 5.5 31.5 23.25
  5 Lothar van der Sluijs (DD) 1863 5.5 26.5 20.75
  6 Richard Oranje (DSC) 2011 5.0 31.0 19.50
  7 Wim Reimer (DD) 1803 5.0 30.0 19.00
  8 Willem Broekman (Prom) 1998 5.0 28.0 17.50
  9 Symon Algera (V'schoten) 1941 5.0 25.5 16.00
10 Patrick de Bas (DSC) 2122 4.5 33.5 18.75
11 Ton Bodaan (SHTV) 1968 4.5 29.0 16.50
12 Ton Thijssen (HO) 1820 4.5 28.0 16.25
13 Ruud Hählen (HSV) 1350 4.5 25.5 14.75
14 Stijn Gieben (Charlois/EP) 2081 4.5 25.0 13.25
15 Frans Pieter v.d. Bos (DD) 1955 4.0 29.5 13.00
16 Jan van der Meer (HO) 1638 4.0 28.0 12.00
17 Bob Ameling (Botw) 1631 4.0 27.0 12.00
18 David van Heusden (IJ'monde) 1613 4.0 25.5 13.25
19 Jim Loke (HSV) 1655 4.0 24.5 11.00
20 Henk Alberts (Prom) 2131 4.0 24.0 10.50
21 André Wagner (SHTV) 1698 4.0 24.0 9.00
22 Hans Coenders (HSV) 1300 4.0 22.0 11.00
23 Koos Roeleveld (SHTV) 1792 3.5 28.5 12.25
24 Roman Navrat (HSV) 1683 3.5 28.5 12.25
25 Armin Segger (SHTV) 1851 3.5 27.5 11.75
26 René Weerts (SHTV) 1645 3.5 25.5 9.75
27 Felipe Gallardo Banez (Rwijk) 1308 3.5 23.5 7.25
28 Ruud Vissers (HO) 1662 3.5 20.5 7.50
29 Jaimy Luk (SHTV) 1754 3.0 24.0 6.00
30 Theo Dekker (-) 1685 3.0 24.0 6.00
31 Kars Wolfsbergen (-) 900 3.0 23.5 5.75
32 Theo van der Pol (S'mat) 1384 3.0 23.0 6.50
33 Edwin van der Leij (HO) 1640 3.0 22.5 7.00
34 Maurits Bons (HO) 1752 3.0 22.0 6.50
35 Koos Suyker (HO) 1557 3.0 21.5 6.00
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36 Rick van Roon (CSV) 1104 3.0 19.0 5.50
37 Richard van Dalfsen (-) 1300 2.5 22.0 6.75
38 Rob van Duivenboden (HO) 1352 2.5 21.0 3.75
39 Selahattin Ciftci (HSV) 1330 2.5 20.0 5.50
40 Otto Boot (Botw) 1548 2.0 22.0 2.00
41 Harry Boot (HSV) 1354 2.0 21.5 4.00
42 Alfred van der Helm (DD) 1635 2.0 21.5 2.75
43 Ed Langelaan (HSV) 1300 2.0 20.5 5.00
44 Thomas Luk (SHTV) 941 2.0 19.5 4.50
45 De Wolfsbergen (-) 1310 2.0 19.0 9.00
46 Wim Hessels (HSV) 1535 2.0 18.5 2.50
47 Bram de Jong (HSV) 1300 2.0 18.5 1.75
48 Pim van der Meiden (SHTV) 1482 1.5 18.5 1.25
49 Allart Haverkamp (HSV) 1221 1.0 16.0 0.00
50 Jan Timmermans (HSV) 1300 0.0 18.0 0.00

Oplossingen Winnen met William

Oplossing 1
Wit won elegant met 2. Tc8†! met als kleine pointe dat 2. ...Pxc8 zou falen op 3. 
b7 met promotie.
Zwart probeerde nog  2. ...Ke7, wat na  3. b7 Pxb7  4. Tc7† een stuk verloor 
(later 1-0).

Oplossing 2
Het vervolg was simpel: 4. g3, en de Dame kan Lh6 niet blijven verdedigen.
De zwartspeler gaf als commentaar: “Ja, dat zal hem wel wezen”, en gaf na nog 
30 seconden turen de partij op.
Aanhangers  van  de  onvolprezen  stappenmethode  ordenen  deze  combinatie 
terecht onder UV: Uitschakelen Verdediging.
Zelf zie ik nòg een thema, namelijk de vorming van een zone over de diagonaal 
c1-h6: wit heeft een aaneengesloten serie velden, namelijk e3-f4-g5, en daardoor 
wordt UV mogelijk. Eerder heb ik beschreven dat zulke zonevorming (aaneen-
gesloten velden, op rij, lijn of diagonaal) een manifestatie zijn van de samen-
werking van stukken. Hier vullen pionnen f2 en g3 elkaar aan, om samen met de 
Toren op e3 de Dame weg te dwingen. 

Verder  illustreert  ook 1.  ...De8-c6?? een thema,  namelijk  een specifiek soort 
blunder, de  blunder van het type ‘ontdekken’. In de beginpositie dreigt wit niets, 
maar als zwart veld h5 ‘ontdekt’ door zijn dame weg te spelen, geeft hij wit de 
winst cadeau. 
Soms is schaken net Luilekkerland: de gebraden kippetjes vliegen je in de mond.
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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.

Pieter Struiksma
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Schaakagenda

Februari 2012
zo 26 Open Delfts Meisjeskampioenschap
ma 27 Start HSB Senioren/veteranenkampioenschap

Maart 2012
do 1 Seniorencompetitie; ronde 23
vr 2 Scheve Toren 1 - SHTV 1
di 6 RVC 2 - SHTV 3
do 8 Seniorencompetitie; ronde 24
do 15 Seniorencompetitie; ronde 25
za 17 HSB Snelschaken voor teams
do 22 Seniorencompetitie; ronde 26

SHTV 1 - RVC 1
za 24 [jeugd] Grand Prix (Haeghe Ooievaar)
do 29 Seniorencompetitie; ronde 27

Haeghe Ooievaar 3 - SHTV 4

April 2012
wo 4 SHTV 3 - Rijswijk 3 (slotronde in Zoetermeer)
do 5 Seniorencompetitie; ronde 28
vr 6 - za 7 [jeugd] NK cat. E (Waalwijk)
vr 6 - zo 8 Prinsenstadtoernooi (Delft)
do 12 Rapidkampioenschap avond 1
za 14 Open Rapid Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus)
wo 18 Botwinnik 1 - SHTV 1 (slotronde in Zoetermeer)

Botwinnik 2 - SHTV 2 (slotronde in Zoetermeer)
do 19 Rapidkampioenschap avond 2
zo 22 [jeugd] PK cat. FGH
do 26 Zeskampen en nacompetitie avond 1
ma 30 Open Leids Rapidkampioenschap (Voorschoten)

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






