
Haagse Rapidcyclus halverwegeHaagse Rapidcyclus halverwege

Twee kampioenschappenTwee kampioenschappen

ZomerkampZomerkamp

Snmengevnt10e jaargang 
nummer 2

23 april 2015

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV





3

Titelpagina: Het Open Rapidkampioenschap op 18 april was sterk bezet (foto: 
Ben Spierings)

Inhoud

4 Colofon
5 Van de redactie / André Wagner
6 Pa, slaap-app (Het taboe, aflevering 4) / Jan Bonsel
7 Schaaktraining
8 Interne competitie

11 Externe competitie
24 SHTV zomerkamp / Iris Wilken
41 Haagse Rapidcyclus (1) / André Wagner
44 Het taboe, aflevering 5 / Maarten Stolte
46 Schaakagenda

Samengevat is het clubblad van Schaakcombinatie HTV
Verschijnt 6x per jaar
Redactie: Pim van der Meiden (hoofdredactie), André Wagner (eindredactie)

10e jaargang nummer 2 - 23 april 2015

Kopijdatum volgende clubblad:  20 juni  (verschijnt 25 juni)
Kopij tijdig inleveren bij: Pim van der Meiden (gwvandermeiden@ziggo.nl)



4

Colofon

Bestuur

Voorzitter
Ben Spierings voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3629780
Secretaris
Kees van Gelder secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 7809595
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781
PR & Sponsoring (a.i.)
vacant pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Geurt Jan v.d. Meiden wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53583480
Wedstrijdleider intern
Lex van der Meer wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 3282676
Jeugdleider
Ton Bodaan jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3912062

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
vacant

Jeugdbegeleiding

Ton Bodaan, Timo Bottema, Twan van der Togt, Olav van Leeuwen, Mei Luk, 
Ricki Luk, Cor Kanters, Hugo van der Laan, Geurt Jan van der Meiden, Andrea 
Bajireanu

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: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren: vanaf 19:45 uur

Contributie: senioren: € 105 per jaar; jeugd: € 95 per jaar; gezinslid tweede 
junior: € 15 korting per jaar; derde junior: € 30 korting per jaar;
IBAN: NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de redactie

Jong geleerd
André Wagner

Eén van de best bewaarde geheimen is dat ik in het bezit ben van een diploma
Schaaktrainer 1. Dit stamt nog uit de pre-fusietijd toen ik als lid van Schaakclub
De Vogelwijk het plan had opgevat om ook op dat gebied eens een ‘papiertje’ te
halen. De docent was onze Rik Pronk die op een levendige manier les gaf. Ver-
volgens heb ik een seizoen lang een poging gedaan om les te geven aan twee
eigenzinnige tieners die soms eerder mij les gaven. Het examen van Stap 5 had-
den ze nog niet gedaan, maar ze bleken de ‘ins and outs’ van de onderwerpen
allang onder de knie te hebben.

De opleiding Schaaktrainer 1 is ook helemaal niet bedoeld om gevorderde leer-
lingen les te geven, maar juist de jongere jeugd die het schaken nog niet door en
door kennen. Stap 1 en 2, daar behoorde ik me eigenlijk mee bezig te houden.
Het ‘papiertje’ verdween na dat jaar stilletjes in een la, waar het nog steeds ligt.

Sinds dit seizoen wordt er door KNSB en regionale bonden, in samenwerking
met  gemeenten  en  basisscholen,  een  schoolschaakproject  opgebouwd.  Een
enthousiast mailtje dat ik mocht ontvangen maakte dat eens te meer duidelijk:
schaken  is  een  hot  item  op  basisscholen  geworden  en  we  moeten  dat  item
daarom smeden zolang het heet  is.  Overigens zijn in ons omringende landen
soortgelijke  projecten  van de  grond gekomen en soms worden  er  al  via  het
internet matches gehouden.

De bedoeling is dat de kinderen tijdens hun basisschoolperiode minstens Stap 3
gaan halen. Dat vergroot de kans dat ze daarna zullen blijven spelen en hopelijk
bij een schaakvereniging. Zoals bijna wekelijks in de Bosbeskapel is te zien,
hebben de verenigingen met een jeugdafdeling daarbij de beste kansen voor de
toekomst.

We zijn weer toe aan een nieuwe piek in het schaken, want na het Euwe-effect in
1935 en het  Fischer-effect  in  1972 zijn  we inmiddels  iets  achter  op schema
geraakt.

Het is tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière. Waar ligt dat ‘papiertje’ ook
alweer?
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Pa, slaap-app (Het taboe, aflevering 4) Jan Bonsel

Toen mijn vriendin op mijn verzoek 5 maart j.l. ons clubblad Samengevat van 19
februari in de Bosbeskapel afhaalde, wist ik niet welke prettige verrassing mij te
wachten stond.
Maarten Stolte zorgde er voor, dat ik niet alleen bleef staan met mijn stelling ‘Er
rust  een taboe op slaapproblemen na een schaakpartij’.  Maarten onderscheidt
zich van de zwijgende meerderheid door  volmondig te  verklaren persoonlijk
bekend te zijn met gestoorde slaap na het schaken en bevestigt het bestaan van
een  taboe.  Maarten  Stolte  onthult  tezelfdertijd  een  ander  fenomeen:  bij  het
ontbijt na de schaakavond komt de herinnering aan de schaakpartij boven, soms
enkele ochtenden opnieuw. In mijn ervaring is het spelen van de volgende partij
afdoende: de ochtendgedachte wordt verdrongen door de nieuwe partij.
Zelf beleefde Maarten een nog extremer impressie. Aanleiding was zijn beruchte
Alkmaarse partij uit 2011 toen hij in een totaal gewonnen stand door een acute
black-out zijn toren op duistere wijze verspeelde en in de ontstane shock nog
twee  pionnen  prijs  gaf.  Totale  misère  resulterend  in  een  post-traumatisch
syndroom,  dat  Maarten  zelf  van  de  naam blunderspook  voorzag.  Dat  spook
openbaarde zich daags na de schaakpartij op het moment, dat zijn oudste zoon
voor  een  prestatie  in  zijn  luier  zorgde  en  Maarten  de  ongelukstoren  zag
opdoemen.  Met  het  voltooien  van  de  zindelijkheidstraining  verdween  de
beroerde toren. Helemaal bizar werd de fantoomkomst enkele jaren later na de
geboorte van de tweede zoon. Nauwelijks was de dienstregeling in het broekje
van het jongere broertje op gang gekomen of de gehate toren met bijbehorende
gedachten  van  schuld,  spijt  en  boetedoening  recidiveerde.  Maarten  was
veroordeeld onder een zondebesef gebukt te gaan. N.B. Zondebesef? Maarten
scoorde in  zijn  carrière  een  karrevracht  aan  punten  voor  het  vlaggeschip  en
versloeg tevens Melchior Vesters. Ook schaken kent zijn wel en wee zoals de
associatieve nesteling in het brein van een bijzondere partij.
Elke zaterdag bezoekt mijn zoon Jan mij. Hij verzorgt huishoudelijke klusjes, de
administratie  en belastingaangifte knapte  hij  allang op,  ook genieten we een
lunch, al of niet in een toko.

Zaterdag 14 maart vertelde Jan mij, dat hij samen met zijn zoon Lucas graag
bezig is  apps  op hun zaktelefoon te  monteren.  Zo laat  hij  zich door  zo een
applicatie  naar  Hotel  Berlin  in  Antwerpen-Centraal  gidsen,  daarbij  door  een
spreekstem de weg gewezen. Onlangs is mijn zoon aan de slag gegaan met een
slaapmeter op zijn telefoon. Dit is een app die op de matras naast het hoofd-
kussen  wordt  geplaatst  en  dan  het  slaappatroon  grafisch  registreert!  Dus  de
perioden  van  de  verschillende  slaapdiepten  tot  en  met  de  R.E.M.  slaap  toe.
Tevens worden bewegingen en geluiden gedurende de slaap vastgelegd. Je kunt
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de grafiek bewaren en met die van andere dagen vergelijken. De app is in de
Google Play Store te vinden als ‘Sleep as Android’.
Bij  deze  moderniteit  die  een  objectieve  beoordeling  van  de  slaap  mogelijk
maakt, spitste ik mijn oren. Zoon Jan, onkundig van mijn ingezonden stukjes
over het ‘taboe’ was verbaasd over mijn intense belangstelling voor het slaap-
apparaat. Is dit samentreffen met mijn zoon een coïncidentie of is er sprake van
een  familiare  preoccupatie  met  slaapproblemen?  In  ieder  geval  verschaft  de
toepassing van de slaapapplicatie een vergelijking tussen de slaap na een schaak-
speelavond en de slaap na een willekeurige avond. Handig is dat de app aan een
diepe slaap een hoog cijfer in de vorm van een percentage toekent. Natuurlijk
kunnen  naast  denksportpartijen  tevens  situaties  met  verhoogde  spanning  in
arbeids- en relationele sfeer een laag percentage opleveren, zoals bij de 7 à 8
procent Nederlanders die een slaapstoornis hebben. De prijs van de app: gratis.
Voor alle functionaliteit ca. 2 dollar. Belangstellende clubgenoten willen zeker
kennis nemen van hun slaapgrafieken.
Heren van SHTV, uw bevindingen zijn van harte welkom in Samengevat!

Schaaktraining

Op de  algemene  ledenvergadering  bood  clubkampioen  Hans  Segers  aan  om
enkele schaaktrainingen te geven. De trainingen werden aangekondigd met als
onderwerp ‘Lopers versus paarden’ en op woensdagavonden 25 maart  en 15
april  werd  duidelijk  wat  daarmee  bedoeld  werd.  Op  de  eerste  avond  werd
behandeld wat je moet doen met de sterke loper tegen het zwakke paard. En op
de tweede avond was het de beurt aan het sterke paard tegen een zwakke loper.
Hans toonde interessante stellingen en partijen van grootmeesters. De trainingen
waren zeer de moeite waard en het is jammer dat de animo laag was. Hopelijk
volgend seizoen weer zulke leuke trainingen en dan met meer deelnemers.
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Interne competitie

Het zit er voor dit seizoen weer op en wat zich al een tijd aandiende, het werd
een race tussen Stijn Gieben en Thomas de Ruiter. De laatste won weliswaar
meer  partijen,  maar  moest  daarnaast  maar  liefst  vijf  keer  het  hoofd  buigen,
waarvan drie keer tegen de nieuwe clubkampioen.  Noblesse oblige,  want als
hoogstgerate  speler  en  eerstebordspeler  van  ons  topteam moest  hij  zich  wel
bewijzen. Hopelijk hebben we volgend jaar wat meer tegenstand om de interne
kleur te geven. Er blijven te veel leden weg, zoals uit onderstaande eindstand
mag blijken.  Goede voornemens hoeven niet  alleen  op 1 januari  gemaakt  te
worden, dames en heren!

Eindstand na ronde 27 Cat. Score Prt Ptn W R V
  1 Stijn Gieben A 1443,5 17 16,0 15 2 0
  2 Thomas de Ruiter A 1368,4 25 19,0 18 2 5
  3 Armin Segger A 1123,9 12 7,5 7 1 4
  4 Jan W le Grand B 987,3 12 7,5 7 1 4
  5 Ben Spierings B 986,3 16 8,0 4 8 4
  6 Hans Segers A 957,0 9 7,0 7 0 2
  7 Olav v Leeuwen B 939,2 7 5,5 5 1 1
  8 Cor Kanters (J) B 932,0 15 9,0 7 4 4
  9 Ton Bodaan A 930,9 13 7,0 6 2 5
10 Justus v Klaveren (J) C 929,8 14 9,5 8 3 3
11 Jan Verheijen B 897,5 19 9,5 7 5 7
12 Maarten van der Vegt D 884,6 19 10,5 8 5 6
13 Piet Sikkes B 844,3 14 7,0 5 4 5
14 Twan van der Togt A 839,9 4 3,5 3 1 0
15 André Wagner B 818,2 15 7,0 6 2 7
16 Evert Baak A 767,0 0 0,0 0 0 0
17 Kees v Gelder C 755,8 17 10,0 8 4 5
18 Jan Bonsel D 668,3 13 7,5 7 1 5
19 Henk Bouma D 650,5 17 8,5 8 1 8
20 Karl Baak A 639,0 1 1,0 1 0 0
21 Lex vd Meer C 621,8 19 6,0 4 4 11
22 Pim vd Meiden C 603,5 15 5,0 5 0 10
23 Timo Bottema A 597,5 2 1,5 1 1 0
24 Peter Vorstermans A 585,0 2 2,0 2 0 0
25 Rob Dijkstra C 544,5 26 9,5 7 5 14
26 Gert-Jan Willighagen A 537,7 1 0,5 0 1 0
27 Eric Kwappenberg D 511,5 11 4,5 4 1 6
28 Eric Alvares C 480,6 4 2,0 2 0 2
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29 Noud van der Togt D 475,0 2 1,5 1 1 0
30 Sander Pauw A 417,2 1 1,0 1 0 0
31 Elmer Boon D 358,0 2 1,0 1 0 1
32 Wim Vermeulen D 324,0 23 5,0 4 2 17
33 Gabriela Cazacu A 255,2 1 0,0 0 0 1
34 Leo Nijst D 220,6 17 3,0 3 0 14
35 Martin Brummelkamp D 124,7 23 1,0 0 2 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------
niet gespeeld hebben:
36 Geurt Jan vd Meiden B 620,6 0 0,0 0 0 0
37 Theo Bovenlander B 577,5 0 0,0 0 0 0
38 Frans Coers C 567,0 0 0,0 0 0 0
39 Thomas Luk D 525,3 0 0,0 0 0 0
40 Rik Pronk B 504,7 0 0,0 0 0 0
41 Jaimy Luk B 475,2 0 0,0 0 0 0
42 Mitchell Vuong D 454,5 0 0,0 0 0 0
43 Aleksander Henke A 435,6 0 0,0 0 0 0
44 Ed Olvers C 434,3 0 0,0 0 0 0
45 Franck Melssen B 415,8 0 0,0 0 0 0
46 Ard vd Zwart D 389,5 0 0,0 0 0 0
47 Danny Lindhout C 388,0 0 0,0 0 0 0
48 William van Zanten A 336,7 0 0,0 0 0 0
49 Joëlle Vuong D 334,8 0 0,0 0 0 0
50 Tjomme Klop A 309,4 0 0,0 0 0 0
51 Marco v Straaten A 300,3 0 0,0 0 0 0
52 Harold Fikkert C 291,2 0 0,0 0 0 0
53 Hans Dwarshuis D 282,1 0 0,0 0 0 0
54 Ricki Luk D 279,0 0 0,0 0 0 0

Bekercompetitie

In de eerste rondes was het deelnemersveld al flink uitgedund en zoals verwacht
mocht worden plaatsten alle geplaatste spelers zich voor de kwartfinale. In het
decembernummer van Samengevat werd al gewag gemaakt van het feit dat Cor
Kanters zich bijna in dit illustere gezelschap had gespeeld, maar dat zal voor de
volgende keer zijn, als hij dan niet zelf geplaatst is op basis van speelsterkte.
Na de jaarwisseling gingen de overgebleven heren er stevig tegenaan met niet
zelden avondvullende partijen en ook nu weer kreeg een speler de kans een
hogergeplaatste te verslaan: Armin Segger werd uitgeschakeld door Evert Baak.
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Kwartfinale
Ben Spierings (8) Twan van der Togt (1) 0-1
Armin Segger (4) Evert Baak (5) 0-1
Olav van Leeuwen (6) Jan Willem le Grand (3) 0-1
Hans Segers (2) Piet Sikkes (7) 1-0

In de halve finale kwamen de speelsterktes weer dichter naar elkaar en hoewel
Twan van der Togt een voor de hand liggende overwinning boekte, was de strijd
tussen  de  andere  twee  kemphanen  lastiger.  Ook  nu  bleek  de  lagergeplaatste
speler beter op dreef.

Halve finale
Twan van der Togt (1) Evert Baak (5) 1-0
Jan Willem le Grand (3) Hans Segers (2) 1-0

En zo konden we ons opmaken voor een spannende finale tussen Twan en Jan
Willem. Omdat ze allebei even vaak met wit als met zwart hadden gespeeld,
werd  er  onder  toeziend  oog  van  waarnemend  wedstrijdleider  Ben  Spierings
geloot. Twan lootte wit en liet er geen twijfel over bestaan dat hij nog wel ruimte
thuis heeft voor een beker. Het werd een miniatuurtje.
Twan, van harte gefeliciteerd met deze overwinning!

Twan van der Togt - Jan Willem le Grand
1. e4 Pc6  2. Pf3 d6  3. d4 Lg4  4. d5 
Pe5  5. Pxe5 Lxd1

T_ dMlSt
jJj jJjJ
 _ j _ _
_ _In _ 
 _ _I_ _
_ _ _ _ 
IiI_ iIi
rNbLkB_R
6. Lb5† c6  7. dxc6 Da5†  8. Pc3 0-

0-0  9. Pc4 Dxc3†  (9. ...Db4  10. a3 
Dc5  11. Le3 Dh5  12. Txd1)  10. 
bxc3 Lh5

 _Mt lSt
jJ_ jJjJ
 _Ij _ _
_B_ _ _L
 _N_I_ _
_ i _ _ 
I_I_ iIi
r b k _R

(10. ...Lxc2  11. f3 bxc6  12. Lxc6 Kc7  13. Kd2 Kxc6  14. Kxc2)  11. cxb7† 
Kxb7  12. Tb1 Kc7  13. Le3 Ta8  14. La6 Pf6  15. Tb7† Kd8  16. Lxa7 Pxe4  
17. Lb6† Kc8  18. Tc7† Kb8  19. Tc8#
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Externe competitie

Bittere pil (verslag: André Wagner)
Het zou geen gemakkelijke wedstrijd worden, dat was van tevoren al duidelijk.
Niet alleen ons eerste team als de nummer zes uit de rangschikking tegen de
nummer drie, die ook al veilig is na vier overwinningen en een verlies, maar
bovendien moesten we het andermaal stellen met twee invallers. Aan de kant
van de bezoekers was er ook een invaller, een sterke. Basisspeler Marc Naalden
was verhinderd en vervangen door Ivo Kok (met 100 Elo-punten meer). Bij ons
moesten  Ton  Bodaan  en  Aleksander  Henke  het  ontbreken  van  William  van
Zanten  en  Sander  Pauw compenseren  en  het  had  niet  veel  gescheeld  of  ze
hadden een significante bijdrage aan de uitslag geleverd.

Het begon helemaal niet slecht. Aan vrijwel alle borden waren de stellingen in
balans en een moeizaam duw- en trekwerk om het initiatief lag in het verschiet.
Ton had een vrije rol gekregen: hij moest eruit halen wat hij kon. Geen druk
voor hem. Met zijn bekende nauwkeurige spel wist hij voor elkaar te krijgen dat
na flink veel manoeuvreerwerk het punt gedeeld kon worden. De eerste uitslag
viel dus niet tegen.
Aan de andere borden begon op dat moment wat tekening in de strijd te komen.
Peter stond optisch gelijk, maar moest het nog wel bewijzen, terwijl Stijn een
fraaie partij speelde tegen de teamleider van de gasten, waarbij het lange tijd
onduidelijk  bleef  wie  er  beter  stond.  Twan  had  nog  steeds  gelijkspel,  maar
probeerde er meer uit te halen. Tjomme was er ook deze keer in geslaagd een
ongelooflijk  ingewikkelde stelling op het  bord te  toveren,  wat  voor  een toe-
kijkende teamleider een genot is om te zien, naar een crime om te doorgronden.
Dan hadden Marco, Hans en Aleksander duidelijker stellingen die vooral bij de
laatste  twee  hoopvol  stemden.  Aleksander  wist  in  een  eindspel  te  komen,
waarbij de overgebleven toren en paard van zijn tegenstander vast stonden op de
damevleugel. Het leek een kwestie van tijd voor hij dat kon gaan verzilveren.
Hans  stond gewoon goed en had  een sterke  voortzetting  voor  het  uitkiezen.
Marco had een gelijke stelling, maar wel een pion meer. Terwijl de zon buiten
uitbundig scheen, dreven binnen vanaf dat moment donkere wolken over.
Hans verloor de greep op de stelling en moest  capituleren en Peter  zag zijn
stelling ook achteruit gaan. Het vreemdst was wat gebeurde bij Aleksander: een
bijna  spreekwoordelijk  te  winnen  stelling  liep  langzaam  terug,  de  witspeler
slaagde er in zijn twee stukken te mobiliseren en pionnen naar voren te loodsen.
Een  paardmanoeuvre  werd  gemist  of  onderschat,  waardoor  het  niet  meer
mogelijk was om de promotie van de witte a-pion te vermijden.  Een matnet
dreigde.
Bij Tjomme begon er ook het een en ander te kraken, wat de vooruitzichten er
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niet beter op maakte. Twan zag intussen geen kans om meer uit zijn stelling te
halen dan remise, maar Stijn had meer controle gekregen. Marco hield ook vol
en kreeg de mogelijkheid om heel  misschien te winnen. In het  eindspel  met
lichte stukken had hij in ieder geval de beste kansen. Zich bewust van wat er
zich aan de andere borden afspeelde, ging hij er nog eens goed voor zitten...
Toen ging het snel. Tjomme kreeg wederom een nul aan de broek en Marco
miste nipt de winst, waardoor slechts een halfje restte. Gelukkig slaagde Stijn
wel en kon hij als enige een vol punt bij laten schrijven. Peter had nog iets van
niets weten te maken en twee pionnen in het centrum naar voren gedirigeerd.
Daar werden ze echter gestuit en door de tegenstander geneutraliseerd.
De  uitslag  stond,  want  hoewel  Aleksander  als  laatste  nog  bezig  was  om te
proberen zijn inmiddels in het nauw gedreven koning te redden, was het dui-
delijk dat het ieder moment afgelopen kon zijn. Niet dus. Hij wist nog allerlei
trucs uit  de hoed te toveren om zijn verdediging gaande te houden en waar-
achtig, onder inlevering van zijn toren leek het nog even dat hij de deur dicht
ging houden. De jongeman tegenover hem was een andere mening toegedaan,
ging er nog eens goed over zitten peinzen en vond een opening. Doek.

Een bittere pil, want hoewel winnen mooi was geweest, was gelijkspel lange tijd
mogelijk. Het mocht niet zo zijn. Hopelijk staan binnenkort de neuzen weer eens
allemaal de goede kant op, maar eerst wordt het hele team op trainingskamp
gestuurd naar Zeeuws-Vlaanderen...

SHTV 1 (1995) De Pion 2 (2020) 2½-5½
Stijn Gieben (2085) Jos Kuijpers (2033) 1-0
Ton Bodaan (1895) David Du Pont (2047) ½-½
Twan van der Togt (2043) Ivo Kok (2046) ½-½
Tjomme Klop (2035) Robert Schuermans (2050) 0-1
Marco van Straaten (1985) Cees IJzermans (2044) ½-½
Hans Segers (1998) Jordy Schouten (2030) 0-1
Aleksander Henke (2003) Ngo Hin Cheng (1930) 0-1
Peter Vorstermans (1914) Benny Onrust (1983) 0-1

Samen op stap (verslag: André Wagner)
De verre wedstrijd in Sas van Gent stond gepland op de eerste dag van de lente.
Een mooi begin van het voorjaar en de landerijen werden rijkelijk besproeid
dankzij  een front  dat  besloten had juist  die  dag een bezoek aan ons  land te
brengen en zeker ook aan Zeeland. Na een voorspoedige reis met de auto waren
we keurig op het geplande tijdstip voltallig aanwezig in het fraaie Multifunctio-
nele  Centrum De Statie.  Niet  veel  later  arriveerden ook onze eerdere tegen-
standers uit Rijswijk; het was als het ware een kleine massakamp tussen Haag-
landen en Sas van Gent. Die viel overigens ruimschoots uit in het voordeel van
de thuisclub.
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Ons eerste team kon de wedstrijd tegemoet zien als een soort training. Met een
overmaat aan Elo-punten in hun voordeel, zelfs als onze hele basisselectie zou
hebben gespeeld, gingen we voor zo veel mogelijk bordpunten. In de plaats van
William had ik Cor Kanters  bereid gevonden, wat zijn debuut in de KNSB-
competitie inluidde. Minder verwacht was het ontbreken van Twan, die in de
dagen voor de wedstrijd te horen kreeg dat een afgelaste studiedag een week
opgeschoven was en hij daardoor niet mee kon spelen. Als ‘geheim wapen’ heb
ik mezelf toen maar aangewezen.

Grappig genoeg speelden de teamleiders nu tegen elkaar, met 500 Elo-punten
verschil in speelsterkte. Desondanks ging het aanvankelijk niet eens slecht; er
kwam een interessante stelling op het bord waarin ik (ik zou bijna zeggen: zoals
gewoonlijk) een plan trok dat helemaal niet kon. Achter mij zat Cor met wit een
prima  stelling  op te  bouwen tegen een invaller  bij  de  gastheren  en hij  won
daarbij ook een pion. Stijn had al snel stukken ontwikkeld, maar een stelling
waar  ik  tijdens  de  openingsfase  en  het  middenspel  weinig van snapte.  Hans
belandde  vrij  gauw  in  een  dubbel  toreneindspel  waarin  de  witspeler  een
dreigend initiatief op de koningsvleugel had, maar Hans vertrok geen spier en
speelde rustig door. Na de partij wist hij te melden dat de stelling tijdens de
laatste 30 zetten van de partij potremise was. Peter was lekker op dreef aan het
derde bord. Zijn partij verliep langs solide lijnen en ook hier was een toren-
eindspel wat er op het bord kwam. Aan de middelste borden viel het meest te
genieten van gewaagd spel.  Sander kwam twee pionnen voor, maar had pro-
blemen met het  in veiligheid brengen van zijn koning.  Marco leek niet  veel
problemen te hebben in een vrij open stelling en zou zeker (weet je dat zeker,
Wagner?) minstens remise kunnen behalen. Tjomme offerde al vroeg een stuk
voor twee pionnen om zodoende ruimte te krijgen. Of het voldoende zou zijn,
moest nog gaan blijken.
Cor zat in dubio: doorspelen of remise nemen? Hij had een zet gedaan die hij als
minder classificeerde, maar aan de andere kant gold dat ook voor een zet van
zijn tegenstander. Na enig wikken en wegen besloot hij toch maar voor punten-
deling te gaan. Op dat moment had ik al een zet van mezelf afgekeurd die ach-
teraf bezien wel speelbaar was geweest. Nu gleed mijn stelling langzaam in de
afgrond.
Het was Tjomme die ons even een voorsprong bezorgde. Na een ingewikkeld
middenspel kwam hij in het voordeel en greep zijn kans. Puntje erbij. Daarna
zou het weer wachten worden, want de een na de ander verloor de greep op zijn
partij. Het ene moment leek er nog niet veel aan de hand, het volgende feli-
citeerde Marco zijn tegenstander. Sander had zijn koning in veiligheid weten te
krijgen,  maar  moest  dame  en  pion  voor  toren  en  paard  geven.  Weliswaar
verwacht dat we het zwaar gingen krijgen, maar als twee van de meest solide
spelers het hoofd moeten buigen, is het toch wel een beetje zuur.
De drie  topborden waren over.  Hans  speelde  intussen gewoon verder  in  het
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toreneindspel en Stijn kwam langzamerhand in de richting van het eindspel. Zo
vluchtig bekeken zag het er ongeveer gelijk uit. Ook bij Peter was er niet veel
aan  het  handje  in  een  toreneindspel  met  elk  zes  pionnen.  Zijn  tegenstander
probeerde het nog even, maar moest toen inzien dat er geen winst te forceren
was.
Niet veel later gaf Stijn op. Ik heb volledig gemist hoe een en ander tot stand
was  gekomen,  deels  ook  omdat  zijn  tafel  achterin  de  zaal  stond  en  er  veel
mensen omheen stonden die tevens belangstelling hadden voor het eerste bord
van de wedstrijd tussen HWP Sas van Gent 1 en Caïssa 1 uit Amsterdam waar
GM Paul van der Sterren speelde.
De partij  van Hans  was echter  wel  goed te  volgen en  hoewel  hij  nog maar
weinig tijd op zijn klok had, bleef de tegenstander het proberen. Uiteindelijk
komt er toch elke zet weer 30 seconden bij. Wat enig gegrinnik aan omstanders
en spelers ontlokte, was dat ze doorspeelden tot alles wat geslagen kon worden
was geslagen. Een apart einde aan de wedstrijd.

En zo konden we gezamenlijk van een prima maaltijd bij Bella Italia in Ter-
neuzen gaan genieten en daarna weer  huiswaarts.  Het  derde team van HWP
komt voor een treffen in de volgende ronde naar ons toe. En dan moeten we het
geleerde in de praktijk gaan brengen.

HWP Sas van Gent 2 (2067) SHTV 1 (1918) 5½-2½
David Roos (2141) Stijn Gieben (2085) 1-0
Wouter Ghyselen (2119) Hans Segers (1998) ½-½
Fabian Hulpia (2138) Peter Vorstermans (1914) ½-½
Nele Vanhuyse (1971) Sander Pauw (1929) 1-0
Renzo Ducarmon (2064) Marco van Straaten (1985) 1-0
Harry Provoost (2008) Tjomme Klop (2035) 0-1
Herman van de Wynkele (1979) Cor Kanters (1783) ½-½
Kees Nieuwelink (2118) André Wagner (1615) 1-0

When the going gets tough... (verslag: André Wagner)
...the tough get going is een lied van Billy Ocean uit de jaren 80. Het was de
titelsong van de film The jewel of the Nile. Tijdens de voorlaatste wedstrijd in dit
seizoen van ons eerste team begon op een bepaald moment dit nummer door
mijn hoofd te spelen. Toen was er inmiddels wel al  veel  water door de Nijl
gestroomd en de temperatuur gestegen tot hogere waarde.
Ook nu was William van Zanten verhinderd en was Evert Baak bereid gevonden
om de opengevallen plaats in te nemen. Hij verkeert al enige tijd in een blakende
vorm en is hard op weg om zijn verloren Elo-punten terug te winnen. De rest
van het team was flink door elkaar gehusseld om, evenals in de vorige wedstrijd,
zo veel mogelijk bordpunten bijeen te sprokkelen. Toen was het meer een soort
oefening tegen het tweede team van Het Witte Paard uit Sas van Gent, na deze
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achtste ronde al kampioen, nu moesten we het tegen het derde team van deze
sterke vereniging opnemen en meer scoren om de druk te verminderen op de
laatste wedstrijd. Het plan was even eenvoudig als moeilijk uit te voeren: liefst
winnen,  maar  een gelijkspel  is  ook nuttig,  verliezen is  geen optie.  En zoals
bekend, werken tegenstanders daarbij nooit mee; dat is hun taak ook niet.
De bezoekers bleken zich ook nog eens versterkt te hebben. Twee basisspelers
resp. Elo 1945 en 1855 waren vervangen door een speler met 2102 en de man
die in de vorige wedstrijd tegen Cor Kanters niet verder kwam dan remise, met
1979.

Evert kwam tegenover de laatstgenoemde in de gelegenheid om zijn favoriete
verdediging te spelen en dat stemde hoopvol. Hans en zijn overbuurman bleken
het er over eens dat ze rustig zouden beginnen, terwijl bij Tjomme juist snel
virtuele rook van het bord kwam. Peter offerde onder het motto ‘niet van dat
bange’ een pion voor stukkenspel en ging een lange, lange partij tegemoet en
ook Twan probeerde het al snel met een pion minder. Stijn kwam goed uit de
opening en ook Marco leek niet veel problemen te gaan krijgen. Sander kreeg
snel de ruimte en na 15 zetten zag het er voor hem al behoorlijk riant uit.
Tjomme vreesde, nadat er een ingewikkelde stelling met allerlei moeilijk door te
rekenen complicaties was ontstaan, dat hij  in de fout zou gaan. Hij was niet
helemaal fit en wilde graag op remise ingaan. Omdat ik enkele minuten eerder
ook  niet  alles  meer  begreep  van  de  partij,  mocht  hij  dat.  Intussen  had  een
paardschaak de koning van Twan de hoek in gedreven en stuurde zijn tegen-
stander aan op afruil naar een toreneindspel. Zijn vrije pion op de damevleugel
had een mooie kans om aan de overkant te geraken. Bij Stijn zag het er ongeveer
gelijk uit, maar waren er wederzijdse mogelijkheden voor meer. Hans en Peter
hielden het  goed vol  tegen hun succesvolle  opponenten,  terwijl  Marco lang-
zamerhand in een lastig eindspel begon te komen. Een vrije witte pion begon
hem voor problemen te stellen. Evert hield ook goed vol, maar leek niet meer
dan  remise  te  gaan  halen.  Geen  probleem,  want  dat  was  op  voorhand  mijn
inschatting op basis van de speelsterktes. Sander had nog meer ruimte verkregen
en zat met wegtikkende tijd doodkalm te rekenen over een aanval.
Toen kwam Stijn naar me toe: hij had een remiseaanbod gehad. Het algemene
beeld van de wedstrijd was echter niet helemaal geruststellend en Stijn moest het
nog even proberen. Lukte het niet, dan mocht hij alsnog remise accepteren. Een
duur besluit,  zoals  later zou blijken,  want even later was het afgelopen. Een
aangenomen paardoffer leidde tot verlies.  Het werd niet veel later nog erger,
want Marco zag geen kans om zijn verspreide pionnen (hij stond er één achter)
voldoende te dekken en moest opgeven.
Dat ging lekker: één remise en twee nullen. Het werd tijd voor wat goed nieuws.
Dat kwam van Sander. Hij had de zwarte koningsstelling in gatenkaas veranderd
en combineerde vervolgens zijn tegenstander van het bord. En het werd beter,
want  niet  veel  later  was  Hans  door  de  verdediging  van  zijn  tegenstander
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gebroken en maakte gelijk. Evert had een pion meer, maar kwam niet verder en
bood remise aan, maar zijn tegenstander wilde daar niet van weten. Geen goed
idee, want even later werd zijn koning in het centrum gevangen en won Evert
een loper, terwijl zijn a-pion een enthousiaste wandeling naar de overkant kon
gaan  maken.  Een  welkom en  doorslaggevend  punt,  zoals  zou  blijken.  Twan
worstelde op dat  moment al met een complex toreneindspel,  kwam een pion
voor, maar kon niet  verhinderen dat  zwart  zijn vrije pion messcherp naar de
overkant dirigeerde. Weer stonden we gelijk.
De heldenrol werd door Peter gespeeld. Nadat hij in een eindspel T+P+4 aan
beide zijden was beland sprak hij optimistisch de woorden “Ik kan niet meer
verliezen”. Een boude uitspraak, vooral toen hij niet veel later een pion achter
was komen te staan. Er ontspon zich een gigantisch gemanoeuvreer met torens
en paarden en het leek er op dat Peter de pion minder prima wist te compen-
seren. Maar toen de torens werden geruild werd het nog een graadje ingewikkel-
der. De zwarte koning kon meer naar voren komen en de witte monarch moest
proberen  de  vrijpion  tegen  te  houden.  Op  de  damevleugel  werden  pionnen
geruild en een gelijkspel kwam weer iets dichterbij. In mijn hoofd begon een
melodie  te  spelen:  When  the  going  gets  tough...  De  zwartspeler  zat  hoofd-
schuddend te spelen, maar wist zijn koning in het centrum te krijgen. Het begon
er nu toch benauwd uit te zien. Peter gaf geen krimp. De gasten hadden met
verbazing het verloop staan volgen: er was al  diverse keren de mogelijkheid
geweest  voor hun man om de partij  te beslissen. En toen kwam het cruciale
moment! Zwart kon een definitieve klap uitdelen met ...Kc3 en pionwinst. Het
eindspel P+2 tegen P zou niet meer gehouden kunnen worden. Zwart speelde
echter ...Pc3† waarna een geforceerde variant volgde die via zetherhaling tot
remise leidde.

Daarmee werd een kostbaar matchpunt verkregen. In de laatste wedstrijd zal dit
huzarenstukje herhaald moeten worden om in de KNSB-competitie te kunnen
blijven spelen. Op 25 april wordt de beslissende slag in Zoetermeer gevoerd.

SHTV 1 (1974) HWP Sas van Gent 3 (2031) 4-4
Hans Segers (1998) Yves Regniers (1997) 1-0
Twan van der Togt (2043) Etienne van Leeuwen (2015) 0-1
Stijn Gieben (2085) Erik van de Wynkele (1970) 0-1
Peter Vorstermans (1914) FM Marc Lacrosse (2192) ½-½
Marco van Straaten (1985) Chris Ghysels (2102) 0-1
Tjomme Klop (2035) André Galle (1965) ½-½
Evert Baak (1799) Herman van de Wynkele (1979) 1-0
Sander Pauw (1929) Jim van de Vreede (2025) 1-0
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De avond van... (verslag: Karl Baak)
Eind januari gingen we op bezoek bij Promotie met drie invallers waarvan er
twee op het laatste moment waren opgetrommeld. Promotie heeft zich duidelijk
in de strijd voor het kampioenschap gemengd en volgt de koploper op de hielen.
Mijn verwachtingen waren dan ook niet hoog gespannen.
Links van mij mocht Theo (de eerste invaller) zijn favoriete verdediging ge-
bruiken tegen het puntenkanon van de Promotieklasse. Wong Tsai heeft op het
moment van schrijven een imposante 6 uit 6, waaruit meteen blijkt dat ook Theo
moest capituleren. Rechts van mij dacht John Tan een interessante variant op het
bord te brengen, maar zag meerdere pionnen zonder veel compensatie van het
bord verdwijnen. Evert noteerde daarom spoedig de gelijkmaker. Daarnaast op
bord 5 zat  André,  die als  laatste  bereid was gevonden om het  team te com-
plementeren. Hij liet duidelijk blijken voor het halve ei te kiezen door de ene na
de andere vervlakkende zet te spelen. Wel prettig, zo’n zakelijke instelling. Zijn
tegenstander wilde geen risico’s nemen en ging akkoord met het remisevoorstel
van André. Jan Verheijen, nog een invaller, had daarentegen vooraf tegenover
vriend en vijand aangekondigd te gaan slaan. Hiermee bedoelde Jan dat hij het
verwachte  gambiet  wilde  aannemen.  Misschien  vroeg  hij  zich  af  of  ik  het
daarmee  eens  was,  maar  voor  alles  denk  ik  dat  een  speler  zelf  achter  zijn
strijdwijze  moet  staan  om  goed  te  kunnen  spelen. Bij  een  rondje  langs  de
hoogste borden viel me alleen bij Maarten iets op. Een motief dat Maarten ook
wel had gezien.

Maarten Stolte - Hans Baas

 _M_ _Tt
jJd _J_ 
 _J_J_ s
_ iJi lN
 _ i _L_
_ _ _Bi 
I_I_ i _
r bQr k 
18. ...Da5  19. Lxg5 Txg5  20. Pf6?
Met het uitzicht dat wit na 20. ...Lxf3
21. Dxf3  een prettige stelling heeft,
daar Te1 inmiddels gedekt staat door
de andere toren. Ik zag echter meteen
na het uitvoeren van mijn zet dat het

matmotief van een zet eerder nu wel
werkt voor zwart.  Wit had afdoende
kunnen  verdedigen  door  20.  Pf4  te
spelen:  20.  ...Dxe1?  21.  Dxe1  Lxf3
22. De3 Le4  23. Pxd5!  20... Dxe1!
21. Dxe1 Lxf3 22. De3?  Zwart moet
even zijn Lf3 dekken (na 20. Pf4 had
dat nu niet gekund), het is uitstel van
executie. Maar ook hier, direct na het
uitvoeren  van  de  zet,  zag  ik  ineens
een extra mogelijkheid:  22. Dc3! Tf5
23.  Kf1 (eerder  intuïtief  verworpen,
omdat  je  denkt  dat  je  nooit  de  tijd
krijgt  voor  weglopen en anders valt
Ta1  wel  met  röntgenschaak)  23.
...Pg4   24.  Ke1  Pxf6   (24.  ...Th1?
niet, door het ongelofelijke toeval dat
de  dame op c3  ook de  toren  op a1
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dekt! Nu is het zelfs slecht, omdat 25.
Kd2 dan met tempo torenruil dreigt:
25. ...Pxf2  26. Txh1 Lxh1  27. De3
Le4  28. Dh6 en wit staat beter.)  25.
exf6  Zwart  moet  het  echter  subtiel
spelen  en  niet  meteen  een  pion
winnen  met  25.  ...Txf6?,  want  dat
kan  later  ook  nog,  maar  het  zeer
beheerste 25. ...Lg4! wat de dreiging
26.  ...Th1†   27.  Kd2  Txf2†   in  de
stelling  brengt.  Na   26.  f4  Th2
komen  de  zwarte  stukken  prima  te
staan,  wat  uiteindelijk  voldoende
moet zijn voor de winst. Toch is dit
alles  moeilijk  te  vinden voor  zwart,
terwijl de witte zetten vanzelf komen,
als  je  eenmaal  23.  Kf1 hebt gezien.
22. ...Tf5  23. Dxf3  Hopend op een

hallucinatie,  die er na  23. Kf1 Pg4
24. Ke1  niet zal zijn.  23. ...Txf3  24.
Kg2 Txf6  Om aan elke illusie van
wit een eind te maken. Na  24. ...Tc3
25. Th1  wint wit grappig genoeg nog
wat  materiaal  terug,  hoewel  dat
evengoed  verliest:   25.  ...Txc2   26.
Pg4 Pxg4  27.  Txh8 Kd7  28.  Kf3
Nxf2.  In de partij speelde ik voor het
team nog even door, maar had geen
enkele reële kans meer. Ik heb zwart
trouwens in de hele partij niet op een
slechte  zet  kunnen  betrappen.  25.
exf6 Pg4  26.  Te1 Pxf6  27.  f3 b6
28. cxb6 axb6  29. Te5 Kd7  30. Tg5
Ke7   31.  g4  Ta8   32.  Tg7  Kf8
32. ...Txa2?!  33. g5
0-1

Jan Willem wist voor de tweede keer op rij een halfje veilig te stellen. Alek-
sander kon met veel duw- en trekwerk zelfs weer een vol punt bijschrijven. Met
een 3-3 tussenstand steeg de spanning bij onze gastheren enorm. Daar kwam
nog bij dat ondertussen het bord van Jan in brand leek te staan en steeds meer
toeschouwers trok.

Harry Boerkamp - Jan Verheijen
1.  e4  c5   2.  d4  cxd4   3.  c3  en
natuurlijk  zoals  aangekondigd:  3.
...dxc3  4. Pxc3 e6  5. Lc4 Pe7  6.
Pf3 Pg6  7. 0-0 a6  8. De2 Pc6  9.
Td1 Dc7  10. Le3 Le7  11. Tac1 0-0
12. h4!? Pxh4  Twee pionnen voor
een  aanval.  Jan  laat  het  zich
bewijzen.  13.  Pxh4  Lxh4   14.  g3
Lf6  15. Lc5 Le7  16. Lxe7 Pxe7  17.
Ld3 Da5  18. Kg2 Pc6  19. Th1 g6
20. Th6 f5  21. Tch1 Rf7  22. exf5
gxf5!  23. Dh5 f4!  Om onder andere
Da5xh5  mogelijk  te  maken  -  waar-
schijnlijk  de  enige  maar  prachtige
redding voor zwart.  24. Lxh7

T_L_ _M_
_J_J_T_B
J_S_J_ r
d _ _ _Q
 _ _ j _
_ n _ i 
Ii _ iK_
_ _ _ _R
Een achterwaartse zet als 24. Dg4 ligt
na het voorafgaande De2-h5 bepaald
niet  voor  de  hand,  maar  na  b.v.
24. ...Kf8  (24. ...Tg7?  25. Lxh7 Kf8
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26.  Tf6)   25.  Txh7  f3   26.  Kf1
werken  de  witte  stukken  erg  goed
samen  tegen  de  zwarte  koning.
24.  ...Kf8   25.  Le4  Laat  dameruil
toe,  maar  de  vrije  g-pion  oogt  erg
gevaarlijk.  25.  ...Dxh5  26.  T1xh5
fxg3  27. fxg3 b5  28. g4 d5  Jan zag
hier dat wit na  28. ...d5  29. Lxd5
exd5   30.  Txc6  een  pion  kan
terugwinnen, maar dat  30. ...Lb7  31.
Tch6 d4 dreigt. Zijn tegenstander zal
er ook zo over gedacht hebben. Gek
genoeg  is  er  na   32.  Pd5   geen
mogelijkheid  om  de  penning  uit  te
buiten.  29. Lg6  Ook het alternatief

29. Pxd5 exd5  30. Lxd5 Lxg4  lijkt
wit op het eerste gezicht niets op te
leveren.  Doch  na  b.v.   31.  Tg5   is
31. ...Lc8  het enige om de toren op
a8 te redden.  32. Lxc6 Tg7  33. Th8
Kf7  34. Txg7 Kxg7  35. Te8!  moet
zwart  nog  steeds  een  paar  stukken
zien te ontwikkelen.   29. ...Tg7  30.
Pe2 Pe7  31. Pf4 Pxg6  32. Pxg6 Kf7
33. Pe5 Ke7  34. Kf3 Lb7  35. Ke3
Tc8  36. Kd4 Lc6  37. g5 Le8  38. g6
Tc2  39. Th3 Td2  40. Kc3 Te2  41.
Kd4?  Wit bezwijkt met een blunder
in een moeilijke stelling:  41. ...Te4
0-1

Jammer genoeg kon ik zelf geen halfje meer aan eindstand toevoegen. Maarten
schreef mij dat hij enorm heeft genoten van de cruciale overwinning van Jan.
Samen analyseerden ze ten overstaan van meerdere spelers van Promotie, die het
zwarte spel probeerden te weerleggen, maar daar niet in slaagden. Jan heeft naar
eigen  zeggen  heel  hard  moeten  werken  voor  dit  punt,  een  zenuwslopende
tijdnood doorstaan en kan terecht trots zijn op deze overwinning.

Promotie 2 (1902) SHTV 2 (1827) 4-4
Hans Baas (1965) Maarten Stolte (2039) 1-0
Sipke de Swart (2023) Aleksander Henke (1990) 0-1
Jan Blankespoor (1918) Jan Willem le Grand (1937) ½-½
Harry Boerkamp (1887) Jan Verheijen (1594) 0-1
Jacques Sibbing (1946) André Wagner (1619) ½-½
John Tan (1875) Evert Baak (1831) 0-1
Jaap van den Berg (1826) Karl Baak (1797) 1-0
Wong Tsai (1775) Theo Bovenlander (1810) 1-0

Sleutelwedstrijd (verslag: Karl Baak)
De zevende ronde leek al lang de sleutelwedstrijd voor het tweede te worden.
Deze wedstrijd moest gewonnen worden om boven de denkbeeldige rode streep
te komen.
Het begon met een soort valse start van mijzelf. Mijn tegenstander had een enkel
doel voor ogen, mijn koning. Ik zag dat pas toen het al te laat was. Armin viel in
voor Jaimy en zette de partij uitstekend op.
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Armin Segger - Ton van der Zijden

 _ _ _Tm
_J_ _ _ 
J_ _T_ j
_ _ i _Q
 _ _I_ _
_D_ _ _I
 i _ _Ik
_ _NrB_ 

1. Pe3 b5  2. Pf5 Teg6  3. Pxh6??  
Na 3. Kh1 moet zwart verdedigen:  
3. ...De6  (3. ...Dxb2  4. Pxh6)  4. 
Dh4.  3. ...Txg2  4. Lxg2 Dg3
0-1

Twee-nul achter  en op geen bord waar me duidelijk beter  stonden. Ton deed
zichzelf zo goed zeker de das om, maar vocht door met slecht twee torens. Knap
dat hij eerst de loper won en vervolgens ook nog de dame, waarna de eenzame
zwarte koning capituleerde. Aleksander drong flink aan, maar tegenstander gaf
geen krimp. Het eindigde met een praktisch leeg bord in remise. Gert-Jan zat
flink in de verdrukking, maar verdedigde zeer inventief met winstkansen.

Peter Ingenhoes - Gert-Jan Willighagen

 _ _ sM_
q _ _Jj 
 _ _J_ _
_ _Ji i 
 _ _ rKi
i _ _Ri 
 _ _D_ t
_ _ _ _ 

1. ...Pg6!  2. Dxf7 Kh7  3. Kh5!  (3.
Tf6? Pxe5  4. Kh5 Pxf7)  3. ...Pxf4
4. Dxf4  Het enige.  4. ...De4  5. Df7
Dreigt mat.  5. ...Dxe5  6. Tf6  Dreigt
weer  mat  (6.  Te3!  6.  ...De2  Het
enige.  7. Tf3  Wit valt niet voor de
verleiding van  7. g4? Txh4  8. Kxh4
Dh2#.  7. ...De5
½-½

Maarten gaf halverwege de avond te kennen dat hij moest winnen. Doch op dat
moment was het wel zijn tegenstander die beter stond. Door te weinig geduld
van de witspeler kreeg Maarten de kans om de vechtlust om te zetten in een vol
punt. Evert had de hele avond een prettig voordeel. Pas in het eindspel leidde
een onbezonnen zet tot pionwinst,  wat ons kort erna een 4-3 voorsprong op-
leverde. Bleef  Jan-Willem over het  moest  opnemen tegen de nog ongeslagen
topscorer van RSC Belgisch Park.
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Hans van der Zijden - Jan Willem le Grand

1. c4 e5  2. g3 Pc6  3. Lg2 Lc5  4. a3
a5  5. Pc3 d6  6. d3 Pge7  7. e4 0-0
8. Pge2 f5  9. Le3 Lxe3  (9. ...fxe4)
10. fxe3 fxe4  11. Lxe4 Pf5  12. Dd2
Dg5  13. Pd5 Tf7  14. 0-0-0 Le6  15.
Tdf1 Taf8  16. Tf3 Pd8  (16. ...Pfd4
17. exd4 Dxd2  18. Kxd2 Txf3  19.
Pxc7 Lg4  20.  Ld5 Kh8  21.  Lxf3
Txf3)  17. Thf1 c6  18. h4 Dg4  19.
Lxf5 Lxf5  20. Txf5 cxd5  21. Txf7
Pxf7  22. cxd5 Tc8  23. Kb1 b5  24.
e4 b4  25. axb4 axb4  26. De3 Dd7
27.  b3 Db7  28.  Tc1 Ta8  29.  Tc6
Db5  30.  Dc1   (30.  Pc1 Da5)  30.
...Dxd3   31.  Dc2  Dxc2   32.  Kxc2
Tb8   (32.  ...Ph6  lijkt  genoeg voor
remise:  33. Txd6 Pg4  34. Tc6 Ta2
35. Kd3 Pf2)  33. Kd3 Kf8  34. Kc4
Ke7  35. Tc7 Kf6  36. g4 g5  37. h5

Ph6  38. Txh7 Pxg4  39. Td7 Tb6
40. Pg3 Ph6  41. Pf5?   met gelijke
kansen;   41.  Th7 Pf7   42.  Pf5  Tb8
43. Tg7 Ph8  (43. ...Th8?  44. Tg6#)
44. Te7.  41. ...Pxf5  42. exf5 Kxf5
43.  h6  Kg6?  een  nutteloze  zet.
43. ...g4  44. h7 Tb8  45. Txd6 g3  46.
Td7 Kf6  47. Ta7 Th8 (47. ...g2 48.
Ta1 Th8 49. Tg1 Txh7 50. Txg2)  48.
Ta6 Kf5  49. Ta7 Kf6  (49. ...Ke4?
50. Tg7 Kf3  51. d6 g2  52. d7 Kf2
53. Tg8)  50. Ta6  (50. Kxb4 Txh7!)
44. h7 Tb8  45. Txd6 Kxh7  46. Te6
Tg8  47. d6 g4  48. Txe5 Kg6  49.
Kd5 g3  50. Te1 Kf7  51. d7 g2  52.
Kc6   en  in  verloren  stelling  ging
zwart door zijn vlag.
1-0

Positief is dat we nu twee wedstrijden op rij niet verloren hebben en de twee
matchpunten die dat opleverde bieden nog steeds perspectief om degradatie te
ontlopen.

SHTV 2 (1902) RSC-Belgisch Park 1 (1790) 4-4
Maarten Stolte (2039) Gerard Milort (1990) 1-0
Aleksander Henke (1990) Razvan Ioan (1886) ½-½
Jan Willem le Grand (1937) Hans van der Zijden (1765) 0-1
Armin Segger (1879) Ton van der Zijden (1830) 0-1
Gert-Jan Willighagen (1850) Peter Ingenhoes (1799) ½-½
Evert Baak (1831) Gerard Werkhoven (1526) 1-0
Karl Baak (1797) Aat van der Toorn (1763) 0-1
Ton Bodaan (1891) Dennis Wareman (1759) 1-0

Italiaans spel (verslag: Karl Baak)
Alweer de voorlaatste ronde, een uitwedstrijd in het Westland.
Bij de wedstrijdbespreking vooraf kwam Ard Dekker van WSC er even bij staan.
Hij verklaarde dat ze genoeg hadden aan een gelijkspel. Psychologische oorlogs-
voering?  Strijdvaardig  antwoordden  wij  meteen  dat  we  hen  wel  een  lange
vermoeide avond wilden besparen. Dat miste zijn effect niet, zijn mond zakte
open, twijfel in zijn ogen. Dit was niet het murw geslagen team dat hij verwacht
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had. Doch op het aanbod wilde hij  niet ingaan. Sportieve jongens,  die West-
landers.
Het verslag dit keer op basis van de observaties van Maarten. Ik was verant-
woordelijk voor de achterstand 1-0. De opening ging prima, de eerste 7 zetten
had  ik  voorbereid  met  een  positioneel  pionoffer  met  een  voordelige,  maar
compromisloze strijd tot gevolg. Ik verprutste het, maar ja, van Menno Pieters-
ma heb je nou eenmaal niet zomaar gewonnen. Ik dacht op zet 19 materiaal te
gaan winnen, maar het  omgekeerde bleek het  geval  te  zijn.  Ik  had in  plaats
daarvan geduldig mijn positioneel voordeel moeten uitbuiten. Het zwarte voor-
deel was nu niet al te groot, maar wel winnend, ik verergerde de zaak op zet 21
en de situatie werd hopeloos.
Ondanks de achterstand was er toch een moment dat alle overige borden gelijk
of beter stonden voor ons en ik zag even een overtuigende zege voor ons.
Aleksander was het moeilijkst te taxeren. De opening ging niet zo goed bij hem,
maar hij  vocht zich terug, leek zelfs de overhand te krijgen.  Maar de tegen-
stander weerde langzaam maar zeker alles af en ging toen verder met de aanval
die hij in de opening al had opgezet. Toen stonden we 2-0 achter en hoopte ik
niet meer op een overwinning.
De 4-4 zat er volgens mij wel in. Ik had bij Jan-Willem een remise ingecalcu-
leerd, maar toen hij een remiseaanbod kreeg in een eindspel dat inderdaad erg
remise leek, heb ik toch “doorspelen” tegen hem gezegd, omdat hij meer tijd op
de klok had (ruim 20 minuten tegen 10). Je weet maar nooit met al 2-0 achter.
Hij dacht er een tijdje over na en nam het toen toch aan. Kennelijk zag hij er
tegenop om alleen op tijdvoordeel iets te proberen. Hij is daar inderdaad niet
echt de speler voor, dus wellicht een verstandig besluit.
Karl had wat meer ruimte, maar leek, gezien de zetten geen concreet plan te
hebben, ik zag zelf ook niet hoe het verder moest. Ook was er een significante
achterstand op de klok. Ik vreesde al een beetje dat niet goed zou aflopen en
toen Karl me vroeg of hij remise kon aanbieden vond ik het meteen een goed
idee. Leo kon dit moeilijk weigeren want ze stonden immers 2-0 voor. Voor hun
was bovendien een 4-4 koers acceptabel, omdat ze daarmee zeker de degradatie
ontliepen.
Gert-Jan  speelde  een  goede  partij  (Vreugdenhil  vond  zijn  zet  h2-h4  in  de
opening erg  goed en ook a-typisch  voor  een d4-speler)  en  moest  een  aantal
moeilijk beslissingen nemen. Dat deed hij goed en ging met positioneel voordeel
een materieel gelijk enkel toreneindspel in. Zijn tegenstander was in tijdnood,
maar die kan dat vrij goed. Gert-Jan speelde niet op pionwinst maar op positie
en dat was weer de goede keus. Zijn vrijpionnen waren verder opgespeeld dan
die van zwart en hij haalde het punt trefzeker binnen. Eenmaal keek hij om zich
heen en vond mijn blik toen er een soort remiseaanbod gedaan werd. Ik schudde
krachtig van nee. Gert-Jan wist natuurlijk ook wel dat hij goed stond, maar het is
goed dat hij de formaliteit even volgde.
Kort daarna haalde Evert zijn punt binnen. Die was al geruime tijd ingecalcu-
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leerd. Evert had geen haast met een loper slaan, wat de beslissende materiële
voorsprong zou geven. In de wandeling gaf hij aan dat het wel een linke stelling
was,  maar  hij  maakte  geen  fouten.  Hij  forceerde  op  fraaie  wijze  dame-  en
torenruil, waarmee hij het zichzelf gemakkelijk maakte en het punt snel onze
kant op kwam. Het was weer gelijk.

Marco Kuyvenhoven - Evert Baak

 _ t tM_
_J_ _JjJ
B_ _ _ _
_ _ sJd 
 _ _ _ _
_ i _Q_ 
Ii _ _Ii
r _ _Rk 
23.  Dxf5?  Na  23.  Dxb7  Tb8   (of
23. ...Td2)  24. Dd5 Txb2  is het niet
duidelijk hoe zwart verder moet.
23. ...De3  24. Kh1 g6!  25. Df6 Pd7

26. Dd6 Pb8  27. Dc7 bxa6  Beter is
27. ...Td7  28. Dc4 Pxa6  28. Tae1
Wit  kan  nog  een  pion  pakken  met
28.  Txf7  Txf7   29.  Dxd8  Tf8   30.
Dd5 Kg7  31. Db7 Kh8  28. ...Dg5
29. Te5 Df4  30. Kg1 Dd2  31. b4
Tc8   32.  Db7  Txc3   33.  Te7  33.
Te8!?  Dd4  34. Kh1 Df4!  35. Txf8
Kxf8  36.  Kg1 Tc1  37.  Dc8 Txc8
38. Txf4 Tc1  33. ...Tc2  34. Texf7
Dxg2!   35.  Dxg2  Txg2   36.  Kxg2
Txf7  37. Td1 Td7  38. Tc1 Kf7  39.
a4 Tb7  40. Tc4 Ke6  41. Kf3 Kd5
42.  Tg4 Pc6  43.  Tg5 Pe5  en wit
hield het voor gezien.
0-1

Toen waren Ton en Jaimy nog bezig. Jaimy had een pion meer en groot voordeel
op de klok. Het was wel lastig om dit voordeel te verzilveren. Er was een risico
dat over een weer allerlei loslopende pionnen geslagen zouden worden en dat
een pion voorsprong betekenisloos zou zijn in een eindspel met beiden een dame
en toren op het bord. Maar op gevoel had ik er zeker vertrouwen in dat Jaimy
zou slagen deze avond. Zijn voordeel uitbuiten vereiste geduld en dat had hij
ook. Hij nam steeds de juiste  hoeveelheid tijd voor zijn zetten,  hij  zou geen
blunders maken en de tegenstander zou het niet kunnen bolwerken in tijdnood.
Ton had een moeilijke fase gehad, maar was daar behoorlijk uitgekomen. Ik had
hem in die fase ingefluisterd “dat hij remise mocht maken”. Enerzijds stomp-
zinnig (Ton glimlachte), omdat dat gezien de stelling ook het maximaal haalbare
leek, maar iemand kan zich na zo’n mededeling misschien meer vastbijten in de
taak. Ton verdedigde nu een toreneindspel met een pion minder. Daar had ik wel
vertrouwen in, want Ton kan er wat van op dit gebied. Ik hoopte heel even dat
we nog 3½-4½ gingen winnen. Ton liet echter een elementair grapje toe. Hij had
beter gekund, maar ik weet niet of hij een theoretische remise in handen had.

(vervolg op pagina 26)
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SHTV Zomerkamp Iris Wilken (zomerkampleiding)
15 - 22 augustus 2015

Heeft u wel eens gehoord van het zomerkamp van SHTV? Nee? Dan is het de
hoogste  tijd  dat  u  daarvan  op de  hoogte  raakt!  Want  het  zomerkamp is  hét
leukste zomerkamp voor de jeugd in heel Nederland, al zeggen we het zelf. Elk
jaar is het weer een feestje, meerdere deelnemers noemen het kamp zelfs ‘de
leukste week van het jaar’, en niet zonder reden.

Op  zomerkamp  doen  we  ontzettend  veel  leuke  dingen,  waaronder  levend
stratego,  een  (veilige!)  dropping  voor  de  kinderen  van  12  jaar  en  ouder,
bosspellen zoals smokkelen, maar ook gaan er genoeg bord- en kaartspellen mee
voor  tijdens  de  vrije  uurtjes.  En  natuurlijk  schaakspellen,  want  wat  is  een
schaakkamp  zonder  schaken?  Het  leuke  aan
(strategische) spellen spelen met deze groep deel-
nemers  en  leiding  is  dat,  door  onze  schaak-
achtergrond,  iedereen  fanatiek  en  slim  speelt.
Daardoor  worden  alle  spelletjes  zoveel  leuker!
Naast  de  vaste  spelletjes  verzint  de  leiding  elk
jaar weer gekke dingen om te doen in en rond het
kamphuis.

Leg deze  spellen  tegen een achtergrond van (liedjes  zingen bij)  kampvuren,
ochtendgymnastieken,  met  zijn  allen  eten  en  slapen  in  een  mooi  kamphuis
midden in de bossen... Dan is het plaatje wel zo ongeveer compleet.

De  zomerkampen  hebben  elk  jaar  een  wisselend  thema.  Dit  geeft  de  week-
indeling en programmaonderdelen een rode draad, waarbij de leiding deze laat
zien door middel van toneelstukjes. Ook de spellen worden uitgelegd aan de
hand van dit thema en er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van woorden en
namen in het spel die horen bij het thema (bijvoorbeeld in plaats van ‘majoor’
bij levend stratego, Orc - bij het thema Lord of the Rings). Dit jaar is het thema
waarschijnlijk: Smurfen!

De leiding draagt zorg voor de leukste week
voor elke deelnemer, of die nou 7 is of 17.
Voor  elk  programma  onderdeel  is  er  goed
nagedacht over leeftijdsgeschiktheid, groeps-
indeling en in principe is er op geen enkel
moment geen toezicht over de kinderen. Het
feit dat de leiding daarnaast ook nog heel erg
gezellig  is,  is  alleen  maar  mooi  mee  ge-
nomen!
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Maar hoe ziet dat er nou concreet uit, zo’n week op kamp? Zonder al te veel te
verklappen over het programma, zal ik proberen dit u uit te leggen. Het begint al
bij de ontmoetingsplek waar wij met zijn allen in de bus stappen, op weg naar
het kamphuis.  Daar ontmoet u de leiding, de andere deelnemers en wordt er
vaak nog iets leuks gedaan met het thema van de week. De busrit is vaak al een
dolle bedoeling waarbij wordt gezongen en gelachen met elkaar. Als we eenmaal
zijn aangekomen en ieders spullen in de juiste slaapzalen liggen, beginnen we
met  wat  kennismakingsspelletjes  zodat  iedereen  in  ieder  geval  elkaars  naam
weet. ’s Avonds eten we met zijn allen aan de lange tafels, het liefst buiten, en
dan is het tijd voor het eerste bosspel! Als we terugkomen van bosspellen zorgt
een van de leiding vaak voor lekkere warme thee en een koekje. 

De volgende dag(en) beginnen met ochtendgymnastiek! Elk jaar maken twee
van de leiding een creatieve ‘kampdans’, die u ook weer te zien krijgt wanneer u
uw kind(eren) weer op komt halen aan het eind van de week. De komende paar
dagen staan er,  naast  ochtendgymnastiek,  nog een paar  leuke  dingen op het
programma zoals: een speurtocht, een uitstapje naar het dorp (waar ook tijd is
voor de nodige boodschappen!), een dag naar het zwembad, en ’s avonds hebben

we  kampvuren,  bosspellen  en  last  but  not
least:  de  Bonte  Avond!  De  leukste  avond
van de week is de laatste avond, de vrijdag.
Hierin komen de leukste sketches, quizzen,
liedjes en grapjes voorbij over de dingen die
we  hebben  meegemaakt  tijdens  de  kamp-
week. Hierna begint het feest pas écht, want
dan gaat de muziek aan en beginnen we met
dansen!

Zaterdagochtend pakken we onze spullen weer in en maken we het kamphuis
schoon, stappen we de bus voldaan weer in en gaan we met schorre keeltjes
weer naar huis. Terug naar onze ouders, vriendjes en vriendinnetjes!

Het beeld dat we hebben proberen te schetsen komt niet half in de buurt bij hoe
leuk het in werkelijkheid is. De sfeer, de hechte groep die ontstaat, dat kunnen
we niet in woorden vatten, dat moeten de kinderen méémaken. Dus als u of uw
kind denkt, dat mogen we niet missen, vul dan een inschrijfformulier in op de
club of neem contact op met Sietse Luk of Bart Kaas! U kunt hen ook mailen
voor een extra formulier of meer info.

Ik hoop u te zien op zaterdag 15 augustus, bij de bus!

Bart Kaas: 06-23 777 831 of bartkaas@gmail.com
Sietse Luk: 06-51 271 701 of sietseluk@gmail.com
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(vervolg van pagina 23)

Johan Voorberg - Ton Bodaan

 _ _M_ _
_R_ _J_J
 _ _ _ _
_ _ i _ 
I_ t _ _
_ _ _ _I
 _ _ _K_
_ _ _ _ 
38.  a5  Ta4   39.  Ta7  Ta3  Meest
nauwkeurig/solide  is  waarschijnlijk
39. ...Kf8  40. a6 Ta5  41. Ta8 Kg7
42. a7 Ta3!  43. Kf2 Kh6  44. Ke2
Kh5  45.  Kd2 Kh4  46.  Kc2 Kxh3
47. Kb2 Ta6  48. Kc3 Kh4  49. Kc4
Kh5  50. Kb5 Ta1  51. Kb6 Tb1  52.

Kc6  Ta1   53.  Kd6  Kh6  (53.  ...Ta5
werkt ook:  54. Kc6 Ta1!)  54. Ke7
Kg7  remise. Voor het ophalen van de
e-pion is geen tijd, b.v.  39. ...Te4  40.
a6 Txe5?  41. Tb7! Ta5  42. a7.  40.
a6 h5 41. h4 Kf8 42. Kf2 Ke8  Er is
niets  mis  met   42.  ...Kg8   43.  Ta8
Kg7  44. a7 Ta5  45. Kf3 Kh7  46.
Ke4 Kg7  47. Kf5 Ta4  48. Kg5 Ta5
49. Kxh5  (49. Kf4 Ta3)  49. ...Txe5
50. Kg4 Ta5  51. h5 Kh7  52. h6 Ta1
53.  Kf5   remise.  43.  Ra8  Ke7??
43. ...Kd7  44. a7 Kc6  45. Tc8 Kb7
46. Tf8 Kxa7  47. Txf7 Kb6  48. Th7
Kc5   49.  Txh5   remise  volgens
Nalimov  EGTB.  44.  a7  Kd7  Na
44. ...Ta4 wint wit met 45. e6!  45.
Tf8
1-0

Jaimy moest nu winnen om de stand gelijk te trekken, wat jij en ik hem tege-
lijkertijd mededeelden (sorry, voor mijn ongeduld). Dat deed hij gewoon prima.
Ik zat ernaast en vond zijn zetten sterker dan wat ik zelf zat te verzinnen.

Rob van Lom - Jaimy Luk

 _ _ _ _
_ _ d jM
 jR_ _ j
_ _ _J_ 
 _ j _ _
_Q_I_ _I
I_ _ _Ik
_ _ t _ 

Er dreigt De5†
1. Dd5 Dg5  Dreigt Df4†  2. Dxd4
Te2!  2. ...f4?!  3. Df2  3. Dg1  3.
Dd5? Df4  4. Kg1 Te1#  3. ...f4
Hier  viel  de  vlag  van  wit  bij  een
hopeloze  stelling:   4.  Kh1  Dg3  5.
Tc1 f3
0-1
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We moeten dus,  als we maar één matchpunt inhalen,  ook nog tenminste  1½
bordpunten goed maken op RSC Belgisch Park. Grappig genoeg kan je zeggen:
het heeft voor ons geen zin om met meer dan 5½-2½ te winnen van DSC 5. Ook
grappig: het is mogelijk dat we met een 4-4 in de laatste ronde de degradatie
ontlopen. Oftewel op zijn Italiaans: “Resultaat boeken zonder te winnen”.

WSC 2 (1944) SHTV 2 (1897) 4-4
Menno Pietersma (2191) Maarten Stolte (2039) 1-0
Gerben van Leeuwen (1792) Aleksander Henke (1990) 1-0
Ard Dekker (1876) Jan Willem le Grand (1937) ½-½
Rob van Lom (1904) Jaimy Luk (1842) 0-1
Frans Vreugdenhil (2015) Gert Jan Willighagen (1850) 0-1
Marco Kuyvenhoven (1932) Evert Baak (1831) 0-1
Leo Duijvesteijn (1819) Karl Baak (1797) ½-½
Johan Voorberg (2021) Ton Bodaan (1891) 1-0

Rectificatie
Zoals u wellicht is opgevallen, klopten in het vorige nummer de diagrammen bij 
de partijfragmenten in het verslag van de wedstrijd SHTV 3 - Promotie 3 niet. 
Abusievelijk waren de eindstellingen opgenomen, wat het naspelen danig 
bemoeilijkt. Hieronder volgen beide korte analyses nogmaals, maar nu met de 
juiste diagrammen.

Ben Spierings (1736) - Erwin Guijt (1654)

 _ _ tM_
_Lt lJjJ
J_JdJ_ _
_J_ n _ 
 _ iB_ _
_ _ iQ_ 
Ii _ iIi
_ r _Rk 

17. Lxc6 Lxc6  18. Txc6 Txc6  19.
Dxc6 Td8  20. Tc1 g6  21. Df3 Tf8
22. g3 Lg5  23. h4 Lh6  24. h5 Db4
25. Pg4 Lg5  26. h6 f5  27. Db7 De7
27... Le7  28. Pe5 Dd6  29. Tc7 Te8
30. Td7 Db4  31. a3 De1  32. Kg2
28. Tc7
1-0
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Olav van Leeuwen (1810) - Mildo van Staden jr. (1827)

T_ _ tM_
jR_R_Jj 
 _ _ _Qj
_ j i _ 
 _ _ i b
i l _ _I
D_ _ _I_
_ _ _ _K

36...Da1†  37. Kh2 Ld4  38. Tb1??
Een  droomvariant  voor  wit  is  38.
Txf7  Dg1   39.  Kg3  Df2   40.  Kg4
Dxg2?  41. Lg3 De2  42. Kh4 en wit
wint door ondekbaar mat, maar zwart
had dit alles kunnen voorkomen met
De2  in  plaats  van  Dxg2,  waardoor
het remise wordt door eeuwig schaak.
38 ...fxg6  39. Txa1 Lxa1
0-1

SHTV 3 steeds dieper in de zorgen (verslag: Ben Spierings & Cor Kanters)
Op  maandag  2  maart  jl.  werd  er  door  het  derde  team  afgereisd  naar  ’s-
Gravenzande om te spelen tegen WSC 3. Uitwedstrijden op maandag lijken voor
SHTV altijd problemen op te leveren en niet alleen op de schaakborden. Het was
al vroeg in het seizoen duidelijk dat we het deze wedstrijd zonder Armin Segger
en Justus van Klaveren moesten doen en op zondagmiddag kwam daar ook nog
de afmelding van de zieke Olav van Leeuwen bij. Als invallers werden Ed Ol-
vers, Geurt Jan van der Meiden en Maarten van der Vegt gevonden.
In alle wedstrijden van het derde team van dit seizoen was er wel een partij heel
snel klaar en deze keer was het de partij van Piet Sikkes. Piet dacht dat hij mat
ging en gaf op. Cor zat er naast en viel bijna van zijn stoel. Piet ging helemaal
niet mat ging en stond waarschijnlijk zelfs beter. Deze tegenslag kon er ook nog
wel bij. Op de andere 7 borden ging de strijd verder en redelijk gelijk op.
Maarten van der Vegt,  lekker op dreef  in interne en externe,  had een zware
avond. Hij werd in de verdedigende rol gedrukt en stond vast met stukken die
elkaar moesten verdedigen. Ik heb niet gezien hoe het verder is gegaan, maar het
liep in ieder geval niet goed af.
Ed Olvers had een stelling waarbij beide koningen op de tocht stonden en de
stukken van de tegenstander makkelijker  spel  hadden.  Hij  deed wat  hij  kon,
maar kon niet voorkomen dat er materiaal verloren ging en daarmee de partij.
Bij een 3-0 achterstand konden we eindelijk wat terug doen. In de partijen van
Geurt Jan van der Meiden en mijzelf was de zet e4 de inleiding voor een goed
verder verloop. Het gaat hier overigens niet om de openingszet e4, maar om
respectievelijk zet 26 en zet 22 van de witspeler in de partijen. U kunt het vanuit
die stellingen hieronder naspelen.
Geurt Jan zette zijn partij met zwart goed op tegen de (verwachte) Bird-opening.
Er werd door beide kanten gemanoeuvreerd met de stukken en er leek niks aan
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de hand, maar plots was daar de kwaliteitwinst en die liet onze man niet meer
schieten.

André van der Weijde - Geurt Jan van der Meiden

 _ t tM_
_ d jJlJ
 jJsL_J_
_ _J_ _ 
 i iIiI_
_ i _B_ 
 _ nQ_ i
_ bR_Rk 

26. ...dxe4  27. Pxe4 Lc4  28. Df2
Lxf1  29.  Kxf1 Pxe4  30.  Lxe4 c5
31.  bxc5  bxc5   32.  Le3  cxd4   33.
cxd4  Lxd4   34.  Txd4  Txd4   35.
Lxd4  Dc4   36.  De2  Dxd4  37.  g5
Td8  38. Df3 Da1  39. Kg2 Td2  40.
Kh3 Dg1  41. La8 Txh2#

In mijn partij was het materieel nog gelijk, maar de druk van zwart nam wat toe.
Ik  besloot  toen  dat  ik  niet  moest  afwachten,  maar  dat  de  stelling  moest
veranderen.  Dat  het  ook  nog  leidde  tot  meer,  was  ook  met  dank  aan  de
tegenstander. Het was dat ik groot materieel voordeel kreeg, maar het had een
stuk efficiënter gekund en gemoeten.

Ben Spierings - Wilco Oversloot

 _T_ _M_
_L_ t _J
Js d _J_
_ jJ_J_ 
 _ _I_ _
iQn _N_ 
 i _ iIi
_ r r k 
22. ...fxe4  23. Pxe4 Txe4  24. Txe4
c4  25. Dd1 Df6  26. Td4 Pd7  27.
Dd2 Pc5  28. Tf4 Dg7  29. Pg5 Pb3
30. De1 Pxc1  31. De6 Kh8  32. Tf7
Ik had berekend dat het schaak met
het  paard  niet  direct  tot  mat  zou

leiden,  maar ik had niet  ver  genoeg
doorgereken:  (32. Pf7 Kg8  33. Pd8
Kh8  34. De8 Dg8  35. De5 Dg7  36.
Tf8#)  32.  ...Dg8  Ik  had  vooraf
beredeneerd  dat  de  dame  niet  weg
kon, omdat het dan mat was op veld
h7 met paard en toren, maar dat gaat
natuurlijk niet op voor deze damezet.
Voor ik het wist had ik al geslagen op
h7,  maar  ik  had  met  Df6  of  De5
gewoon mat in 2 kunnen geven.  33.
Txh7 Dxh7  34. Pxh7 Kxh7  35. Df7
Kh8  36. Dxb7 Te8  37. h4 d4  38.
Dd5 c3  39. bxc3 dxc3  40. Dd4 Kg8
41. Kf1 Pe2  Zwart biedt remise aan.
42. Dc4 Kf8  43. Dxe2 Tb8  Ruilen
op e2  leidt  tot  een  gewonnen pion-
neneindspel voor wit.  44. Dc2  Een
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schaakje op f3 en dan de pion op c3
slaan  was  wat  slimmer,  maar  de

tegenstander vond het wel genoeg.
1-0

Zou een 4-4 er nog in zitten? Even kijken bij Jan Verheijen, Theo Bovenlander
en Cor Kanters.
Jan  had  een  eindspel  met  zware  stukken,  maar  had  een  pion  minder  en  de
tegenstander  had  het  initiatief.  Jan  verdedigde  wat  hij  kon,  maar  zag  de
vijandelijke stukken verder oprukken en moest de tegenstander feliciteren. 4-2
achter, maar het kon misschien nog steeds (als teamleider moet je altijd hoop
blijven houden). Theo zat in zware tijdnood. Je krijgt er weliswaar 10 seconden
per zet bij, maar dan moet je wel zetten natuurlijk. Kijkt hij überhaupt naar die
klok?  Als  teamleider  krijg  je  spontaan  grijze  haren  en  hartkloppingen.  De
tegenstander slaat Theo’s dame en Theo slaat niet meteen terug, maar ziet een
mooie variant met exf7 schaak en een mooie mat combinatie met twee torens op
de 7e en 8e rij. Een klein detail dat Theo over het hoofd zag was dat de dame
met schaak was geslagen. De wedstrijdleider werd er bijgehaald en die keek wel
vragend naar  de spelers  en  de  klok,  maar  er  kwam geen vervolgactie.  Toen
gingen de heren maar gewoon zonder morren verder schaken. Theo sloeg alsnog
de dame terug en hield aan de zettenreeks  die volgde een stuk over.  In een
eindspel met 2 pionnen en een loper voor Theo bood de tegenstander (met 5
pionnen  zonder  verdere  stukken)  remise  aan.  Als  teamleider  adviseerde  ik
dringend/dwingend door te spelen gezien de tussenstand. Na wat heen en weer
geschuif met de loper, lukte het de tegenstander om steeds verder op te rukken
en Theo moest alsnog een nederlaag slikken. Dat is nog eens strijden in dienst
van het team, helaas niet beloond met punten, maar wel met een drankje na
afloop. Cor was als laatste bezig. Hij leek iets beter te staan met het loperpaar
tegen loper en paard en met een dubbelpion voor de tegenstander. Ik het verre
eindspel probeerde Cor het nog goed, maar gaf in tijdnood zijn winstkans weg.
Met  een  remise  werd  de  eindstand  van  5½-2½  bereikt. De  volgende  ronde
moeten we winnen van Rijswijk 3 om in de 1e klasse te blijven.

WSC 3 (1737) SHTV 3 (1615) 5½-2½
Wilco Oversloot (1855) Ben Spierings (1703) 0-1
Dirk van Nieuwkerk (1796) Ed Olvers (1726) 1-0
André Duijvesteijn (1724) Cor Kanters (1783) ½-½
Jan van der Heiden (1736) Piet Sikkes (1721) 1-0
Wim Duijvesteijn (1737) Theo Bovenlander (1795) 1-0
André van der Weijde (1692) Geurt Jan van der Meiden (1634) 0-1
Vincent Kuyvenhoven (1670) Jan Verheijen (1542) 1-0
Ronald van Etten (1685) Maarten van der Vegt (1017) 1-0

SHTV 3 in veilige haven (verslag: Ben Spierings & Evert Baak)
Op  donderdag  26  maart  stond  het  degradatieduel  tegen  Rijswijk  3  op  het
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programma. Winnen zou lijfsbehoud betekenen, terwijl een gelijkspel of verlies
een hele spannende slotronde zou brengen. We konden pas voor de tweede keer
met  ons  basisachttal  spelen.  Evert  Baak  bood  zich  voor  de  gelegenheid  als
teamleider aan. Daar maakte ik dankbaar gebruik van en kon mij geheel richten
op  mijn  eigen  partij.  Onderstaande  weergave  is  dan  ook  bijna  volledig  van
Evert’s hand.
Bij Armin Segger (bord 1) is er een snelle dameruil. Voorbode voor een lange
partij, want remise nemen we vanavond alleen aan als we daarmee op 4½ punt
(of meer komen). Als een bord straal verloren staat dan is remise natuurlijk altijd
een mogelijkheid. Ben Spierings (bord 2) speelt een Damegambiet, waarbij de
tegenstandster vroeg Lb4 speelt. Cor Kanters (bord 3) speelt gesloten Siciliaans
en kiest al snel de dubieuze zet (f6?!). Olav van Leeuwen (bord 4) heeft een
Weense  partij  met  overgang naar  een gunstig  Koningsgambiet.  Theo Boven-
lander (bord 5) speelt Frans en dat doet hij al jaren. Ook Piet Sikkes (bord 6)
heeft een Damegambiet op het bord, maar zijn tegenstander geeft er een Dame-
Indische draai aan. Jan Verheijen (bord 7) speelt een Tarrasch-opstelling tegen
enkele creatieve zetten van zijn tegenstander. Bij Justus van Klaveren (bord 8)
schijnt al vroeg de zon als zwart zich vergaloppeert in het Weens.
Kijkend naar de ratingverschillen zouden de punten in ieder geval van de borden
1, 4 en 6 moeten komen. Terwijl het voordeel van Justus gestaag groeit, lijkt ook
Olav  goed  te  staan  en  hij  kan  kiezen  tussen  een  strategisch  voordeel  of  de
tactische aanpak. Iets na half negen verliest Jan een pion via een schijnoffer op
h7. De stelling ziet er niet best uit. Als hij de komende koningsaanval overleeft
dan is de avond met slechts een pion minder nog lang.
Tegen 21:45 uur staan Olav en Justus gewonnen en ben ik optimistisch over de
kansen bij Armin. De tegenstander van Jan heeft dan inmiddels een enorme bok
geschoten,  zodat  we  daar  ook  de  zon  zien  opkomen.  Cor  krijgt  dan  een
remiseaanbod in een slechte (maar niet verloren!) stelling. Ik vertrouw erop dat
de we 4½ punt aan de andere 7 borden halen en laat Cor remise weigeren, zodat
hij zijn plan met Pc8 (?!) kan demonstreren. Ondanks Cor's positieve gedachten
is het duidelijk niet zijn avond.
Om 22:00 uur staan Olav, Piet, Jan en Justus gewonnen, bij Armin en Ben is het
allemaal niet zo duidelijk meer, maar nederlagen zijn niet nodig. Theo heeft een
strategisch voordeel bereikt, terwijl Cor lekker door schuift.
Olav wint als eerste, zijn tegenstander heeft eerder een mooie combinatie door
het centrum gemist en hij stond al geruime tijd een paard achter.
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Olav van Leeuwen - Wouter de Bruin

 t d tM_
_Lj lJjJ
J_ j s _
_ _ _I_ 
 _J_I_ _
_In _ _ 
IbIn qIi
_ _R_Rk 

17.  Pxc4  Pxe4?  (17.  ...Lxe4   18.
Pxe4 Pxe4)  18. Pxe4 Lxe4  19. Dd4
Lf6  20. Dxe4 Lxb2  21. Pxb2  en
wit bleef een stuk voor.
1-0

Kort daarna geeft ook de tegenstander van Justus op, als Justus met zijn dame
door de stelling rent en een hele toren voorsprong neemt.

Justus van Klaveren - Erik van Dop

T_Ld tM_
jJ_ _JjJ
 _Sj s _
_ _ _ _ 
 _ i b _
_ i _N_ 
Ii _B_Ii
r _Q_Rk 

15. Lg5 Te8  16. Pd2 Te6  17. Lg4
Te8  18. Lxf6 gxf6  19. Lxc8 Txc8
20. Df3 d5  21. Tae1 Txe1  22. Txe1
Pb8  23. Pf1 Tc6  24. Pe3 Td6  25.
Pf5 Te6  26. Dg4 Kf8  27. Dg7 Ke8
28. Dg8 Kd7  29. Dxf7
1-0

Ruim een half uur later, zo tegen elven laat ik Cor (nog 4 minuten op de klok)
remise aanbieden. Dat wil zeggen, ik zeg dat hij het mag aanbieden. Zijn stelling
is er niet  op vooruit  gegaan,  maar de boel  zit  potdicht  en gelukkig ziet  zijn
tegenstander er ook geen brood in: 2½ punt.
Jan krijgt dan een remiseaanbod, wat hij ongetwijfeld zou hebben geweigerd,
maar voor de zekerheid zeg ik dat hij moet doorspelen. Een kwartier later is het
punt bij Jan een feit en staan we op 3½ punt. Helaas heeft Piet het verkeerde
plan gekozen in een paard tegen lopereindspel met een pion meer. De vijan-
delijke koning komt binnen en de stelling ziet er zorgelijk uit. De stelling van
Ben  is  ook  ontspoort,  dus  Armin  en  Theo  moeten  het  gaan  doen.  Theo  zit
inmiddels, met een goede stelling, in de laatste minuut. Ik adviseer hem remise
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aan te bieden en hij besluit dat met zijn volgende zet te doen. Even de zet van
zijn tegenstander afwachten, maar die geeft daarmee een volle toren weg. Een
oerkreet  gaat  door de zaal  en Theo incasseert  het  volle punt.  Ben geeft  kort
daarna op als  zijn  tegenstandster  de  laatste  stukken kan ruilen  en  haar  vrije
pluspionnen de partij gaan beslissen.
Armin heeft dan een paard-eindspel bereikt na veel 'wenden en keren' met een
dreiging hier en een dreiging daar. Als hij het paard van de tegenstander op d1
weet te parkeren, komt zijn koning vanaf e5 binnengemarcheerd via d5-c4-b3-c2
en het paard gaat verloren. De 5½ punt is bereikt en ook volgend jaar spelen we
gewoon weer eerste klasse met dit team.

SHTV 3 (1714) Rijswijk 3 (1673) 5½-2½
Armin Segger (1840) Bart van Strien (1701) 1-0
Ben Spierings (1703) Naomi de Ridder (1850) 0-1
Cor Kanters (1783) Henk van der Tol (1735) ½-½
Olav van Leeuwen (1810) Wouter de Bruin (1609) 1-0
Theo Bovenlander (1795) Kees den Otter (1618) 1-0
Piet Sikkes (1721) Winston van Ee (1655) 0-1
Jan Verheijen (1542) Floris Lantzendörffer (1627) 1-0
Justus van Klaveren (1514) Erik van Dop (1585) 1-0

Vierde team houdt de spanning er in (verslag: André Wagner)
Aan het begin van het seizoen was al duidelijk dat er in de 3e klasse B een
tweedeling was te bespeuren: een paar teams zouden de meeste klappen krijgen
en een viertal zou gaan strijden om de hoofdprijs.  Op voorhand was DSC 8
ingeschat als de zwaarste concurrent en op maandag 16 februari 2015 werd het
bewijs  geleverd.  Het  studententeam  van  de  Delftsche  Schaakclub  had  met
wisselend succes geopereerd, veel gewonnen maar wel verloren van Schaakhuis
3, dat op zijn beurt van ons had verloren. De cirkel werd rondgebreid met het
treffen tussen ons vierde en het Delftse 8e team.

Met het voltallige basisteam werd in een drukke speelzaal (want er werden naast
de interne competitie nóg twee bondswedstrijden gespeeld) begonnen aan een
regelrechte thriller van een wedstrijd. Danny was heel snel klaar. Binnen een
vloek en een zucht stond hij een paar stukken achter en binnen een uur trok hij
huiswaarts. Niet echt een droomstart, om het eufemistisch uit te drukken, maar
gelukkig verging het Frans beter.  Hij was in moeilijkheden gekomen en wist
zich los te wurmen, met remise als resultaat.
Intussen was ik zelf aan het knoeien gegaan in de opening, stak er de nodige tijd
in,  maar  zag  het  gevaar  aankomen  dat  mijn  koningsstelling  verpulverd  zou
worden. Het enige tegenmiddel leek een speculatief paardoffer om de stelling
van  mijn  tegenstander  voldoende  te  verzwakken  en  misschien  met  eeuwig
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schaak weg te komen. Intussen stond Ed al vanaf de opening met de rug tegen
de muur en begon zich langzaam te bevrijden. Eric ging lekker en had het betere
van  het  spel  en  ook  Franck  bouwde  langzaam maar  gestaag  aan  een  goede
positie.  Rik  deed  het  rustig  aan,  maar  zag  daarbij  wel  kans  om  het  ver-
eenvoudigen van de stelling gepaard te doen gaan met pionwinst. Lex tenslotte
kwam gelijk te staan in een toreneindspel met elk zes pionnen. Geen enkele
reden tot zorg derhalve.
Maar toen misrekende ik me en kon mijn tegenstander, nog steeds met een paard
tegen een pion, geforceerd dames ruilen. De rest was een kwestie van techniek.
Eric had het allemaal naast zich zien gebeuren en trok de partij naar zich toe. En
zo stonden we nog steeds een punt achter, met kansen op gelijkspel dankzij de
overige vier partijen.
Rik ging nog steeds goed en speelde inmiddels een eindspel met paard + 2 tegen
loper + 1. Met een brede glimlach op zijn gezicht vergrootte hij zijn voordeel.
Helaas  was  het  aan  de  andere  kant  van  de  wedstrijd,  aan  het  laatste  bord,
misgegaan. Lex moest na de partij tot de conclusie komen dat het niet handig
was geweest om de torens te ruilen. De pionnen stonden net niet gunstig genoeg
om de deur dicht te houden en een nul was het gevolg. Ed was zijn problemen te
boven en kreeg tegenspel. Toch weer wat compensatie dus. En Franck had een
prachtige stelling bereikt,  maar moest  er nog wel winst uit  slepen om 4-4 te
helpen bereiken.
Hoe het precies gebeurd is, is aan de aandacht ontsnapt, maar Ed wist zijn partij
te winnen en even later volgde Rik en stonden we gelijk.
Franck was in tijdnood gekomen, evenals zijn tegenstander, en het zag er naar
uit dat hij het kon gaan uittikken, maar zou de klok het hem toestaan? Nee, het
mocht niet zo zijn. In een nog steeds betere stelling overschreed hij zijn tijd.

Het was jammer, maar we hebben nog twee wedstrijden te gaan, terwijl onze
overgebleven concurrenten er allebei nog één voor de boeg hebben. De volgende
match,  thuis  tegen DSC 10, zal  met grote  cijfers  gewonnen moeten worden,
zoals de andere twee kanshebbers ook hebben gedaan. In de laatste ronde zal
dan nogmaals de druk op de ketel moeten om het kampioenschap te bereiken.
We zijn er nog niet, maar hebben het allemaal nog in eigen hand.

DSC 8 (1441) SHTV 4 (1611) 4½-3½
Sumit Ganguly (-) Rik Pronk (1882) 0-1
Mark Breton (1501) Ed Olvers (1726) 0-1
Vashish Sukul (1597) Franck Melssen (1630) 1-0
Jesse Mulderij (-) Danny Lindhout (1536) 1-0
Michael Stoops (1435) André Wagner (1615) 1-0
Igor Korpershoek (-) Eric Alvares (1581) 0-1
Tom Laeven (-) Frans Coers (1601) ½-½
Marfa Blanter (1231) Lex van der Meer (1321) 1-0
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Terug op koers (verslag: André Wagner)
Na het smartelijke verlies in Delft stond voor de voorlaatste ronde een treffen
met het andere team van DSC in klasse 3B op het programma. Zij hadden alle
wedstrijden verloren en tegen hun clubgenoten en Schaakhuis 3 zelfs met 8-0.
Om bij te blijven moesten wij daarom hetzelfde resultaat boeken. Ga er maar
aan staan. DSC 8 had inmiddels verloren van Lierse 2 en was uitgeschakeld voor
het  kampioenschap,  omdat  ze  in  de  laatste  ronde  vrij  zijn.  Schaakhuis  3
daarentegen  stond  2  matchpunten  en  4½ bordpunten voor.  Om het  nog  wat
moeilijker te maken kwam het, voor het grootste deel, seniorenteam met twee
jonge spelers zonder rating. De uitdaging werd er niet minder om, zoals zou
blijken.

Aan de lagere borden ging het snel. Zelf kwam ik goed uit de opening en wist
wat complicaties in de stelling te breien. Een pionwinst op c3 werd de inleiding
tot  een scherp  eindspel,  waarin constant  trucjes  dreigden die  mat  tot  gevolg
konden hebben.  Pas  toen de  dekking van een belangrijke  centrumpion werd
opgeheven kon ik toeslaan en was het eerste punt binnen.
Naast mij zat  Eric Alvares toen ook al een goed eindspel te spelen. Hij  had
ergens in het middenspel een stuk gewonnen en schoof zijn stelling gedecideerd
naar winst. Om 21 uur waren er zo twee punten binnen. Aan de andere borden
zag het er gelijk tot beter uit.  Rik had het  ook nu weer naar zijn zin in een
ingewikkeld,  zij  het  iets  gesloten,  stelling.  Ed  manoeuvreerde  zijn  pionnen
langzaam naar voren, nadat hij er twee voor was gekomen. Hoewel, eigenlijk
slechts  anderhalf,  want  er  was  een  dubbelpion  bij.  Desondanks  een  mooi
voordeel. Franck deed het ook prima met een kwaliteitswinst. Wel zat hij nog
met een onderontwikkelde toren op a8, maar dat was niet al te moeilijk op te
lossen. Hij bleek echter niet al zijn materiaal nodig te hebben. Frans deed niet
voor de anderen onder; hij kwam ook twee pionnen voor, maar moest nog wel
de nodige creativiteit aanspreken om daar gebruik van te kunnen maken. Alleen
Lex kwam met een gelijke stelling in het middenspel terecht. Zou er dan toch
een halfje gaan vallen?
Danny was lekker bezig. Hij kreeg de ruimte en maakte goed gebruik van het
witte voordeel. Na doelgericht afruilen had hij een eindspel bereikt met toren en
loper. Zijn toren was actiever en zijn loper bleek de doorslag te gaan geven toen
zijn opponent  een pionzetje  miste  waardoor  de dekking van zijn  loper  werd
opgeheven en het kleinood verloren ging. Er werd nog even glimlachend aan
beide zijden van het bord doorgespeeld, maar toen kon het derde punt worden
bijgeschreven.
De volgende uitslag kwam bij Lex. Zijn tegenstander had iets minder secuur
gespeeld en het eindspel met paard tegen loper was in het voordeel van onze
man. Met pluspion en koning oprukkend naar de vijandelijke linies sloot hij de
zwarte koning in en secuur leidde hij zijn partij tot winst.
Franck kon vervolgens opgelucht ademhalen.  want  terwijl  hij  de voorgaande
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keren steeds het langst bezig was, ging het dit keer voorspoediger. Zijn voordeel
werd nog groter dan hij al was toen hij een witte loper wist in te sluiten in ruil
voor een paar pionnen. Even later was het uit en het vijfde punt kon genoteerd
worden. Ed had intussen een gelukje, want zijn tegenstander zag stukwinst over
het hoofd, zo meende ik te zien. Daarna ging het steeds voorspoediger. Frans
worstelde nog steeds met  zijn  tegenstander  op de koningsvleugel.  Hij  moest
steeds rekening houden met tactische wendingen die risicovol waren, maar hij
zag alles.
Rik had een stuk gewonnen, maar moest we oppassen voor een stevige aanval
over de h-lijn. Het werd een schitterend schouwspel. Steeds weer kwamen er
nieuwe verwikkelingen en uiteindelijk won Rik een tweede stuk. Daarna was het
snel uit en puntje zes binnen. Ed zat naast hem zijn stelling te vereenvoudigen
naar een eindspel met dame en loper tegen dame en paard. Een vrijpion op de b-
lijn hield de zwarte stukken grotendeels in bedwang en in mooie stijl kwam hij
steeds beter te staan.
Frans was hem echter voor. In wanhoop offerde zijn tegenstander een toren en
zag vervolgens zijn stelling in elkaar storen. Punt zeven kon genoteerd worden.
En zo stond een haag van toeschouwers rond het bord van Ed en zijn Spaanse
tegenstander.  Met  de  seconden  wegtikkend  offerde  de  zwartspeler  in  pure
wanhoop zijn paard en een paar zetten later was de volle score binnen. En dat
was nummer acht.

De  schier  onmogelijke  taak,  onder  de  druk  om  kampioen  te  worden,  was
volbracht. We staan nu 3½ bordpunten voor op Schaakhuis 3. Dankzij de mooie
overwinning in de eerste ronde hebben we aan een minimale overwinning in de
laatste wedstrijd op 2 april genoeg om de beker in ontvangst te mogen nemen.

SHTV 4 (1617) DSC 10 (1312) 8-0
Rik Pronk (1868) Bart Vlasblom (1535) 1-0
Ed Olvers (1717) Pedro Martim-Salvador (-) 1-0
Franck Melssen (1633) Nischant Narayan (-) 1-0
Danny Lindhout (1567) Leo Zuydgeest (1307) 1-0
André Wagner (1619) Ernst Hanewald (1288) 1-0
Eric Alvares (1614) Aad de Jong (1273) 1-0
Frans Coers (1595) Jan Torenstra (1262) 1-0
Lex van der Meer (1323) Bert van der Willik (1209) 1-0

Missie geslaagd (verslag: André Wagner)
De laatste wedstrijd van het seizoen met enige druk op de ketel, want hoewel de
tegenstander niets meer te winnen of te verliezen had, gold dat voor ons vierde
niet.  Het  enige  voordeel  was  dat  we  ‘alleen  maar’ moesten  winnen,  want
concurrent Schaakhuis 3 was na de monsterzege op DSC 10 uitgeschakeld voor
het kampioenschap. Franck genoot van een vakantie met familie in Frankrijk en



37

Geurt Jan, die drie dagen eerder kampioen was geworden met het vijfde team,
was bereid om de opengevallen plaats in te nemen. Geen verzwakking derhalve.

Als  je  als  teamleider  meespeelt,  concentreer  je  je  in  eerste  instantie  op  de
opening van je eigen partij voor je eens een rondje langs de borden gaat maken.
Je wilt toch niet in de opening al onderuit gaan. Dat gold niet voor de tegen-
stander van Danny, die een lastig gat op f7, met een verstoorde rokade, niet snel
genoeg wist te dichten. Na kwaliteitswinst combineerde Danny zich naar ons
eerste punt van de avond.
Rik had zijn stukken op dat moment al mooi staan en kon aan een winstplan
gaan werken, terwijl Ed het met zwart iets rustiger en gedegen aanpakte. Geurt
Jan had nog geen zichtbaar voordeel en Lex was snel in een eindspel met zware
stukken en veel pionnen terechtgekomen. Frans had het typische voordeel van
de witte stukken en naast mij zag ik dat Eric zonder problemen uit de opening
kwam tegen de competitieleider van de HSB. Mijn eigen partij werd een tactisch
spel  waar  lange  tijd  niets  bijzonders  over  te  melden was,  behalve  dat  beide
spelers elkaar goed in evenwicht wisten te houden.
Lex kwam niet verder, kreeg een remiseaanbod en mocht het aannemen. Frans
had namelijk een gepasseerde pion weten te krijgen en Rik sloot zijn tegen-
stander  steeds  verder  in.  Eric  keek  tegen  wat  minder  goed  geplaatste  witte
stukken aan.  Ed stond inmiddels  beter,  maar Geurt  Jan had een sluwe,  taaie
opponent die geen krimp gaf.
Terwijl ik in afwachting van een zet van mijn tegenstander even een praatje bij
de bar ging maken, brak Frans door de linies heen en toucheerde een tweede vol
punt voor ons team. Nog twee punten te gaan naar de tweede klasse...
Om half tien was het voor elkaar. Eric kreeg de kans een vervelend aftrekschaak
in de stelling te breien en direct nadat zijn tegenstander opgaf, deed die van Rik
hetzelfde. De buit was binnen! Helaas gaf ik juist op dat moment een cruciale
centrumpion weg. Zul je altijd zien.
Geurt Jan was in een eindspel met ongelijk materiaal verzeild geraakt. Met twee
torens tegen een dame en elk paard en een ris pionnen zou het een duw- en
trekwerk  worden  om de  eer.  Bij  Ed was  een  open  h-lijn  ontstaan,  maar  de
pionnen stonden keurig tegenover elkaar. Zelf offerde ik een tweede pion voor
tegenspel, maar moest verdraaid goed oppassen (de laatste partij die ik tegen
dezelfde speler had, jaren geleden want er werd nog afgebroken, was niet zo
goed afgelopen).
Terwijl ik druk doende was om de damevleugel te ruimen teneinde een ongeveer
gelijkstaand eindspel in te gaan, trok Ed zijn partij naar zich toe. Niet veel later
bood mijn  tegenstander  in  opkomende tijdnood remise  aan,  wat  ik  uiteraard
aanvaardde, en toen ging de aandacht naar Geurt Jan. Beide spelers deden nog
hun best om er meer uit te halen, maar het zat er niet in. Het punt werd daarom
gedeeld en zo waren we mooi op tijd klaar met de wedstrijd.
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Ik hoop volgend jaar met dezelfde mensen een klasse hoger te gaan bewijzen dat
we ons daar kunnen handhaven. Iedereen die een handje heeft meegeholpen met
het bereiken van dit succes wil ik van harte danken voor de inzet.

Haeghe Ooievaar 3 (1415) SHTV 4 (1620) 1½-6½
Rob van Duivenboden (1394) Rik Pronk (1868) 0-1
Koos Croes (1480) Ed Olvers (1717) 0-1
Rob Bes (1549) Danny Lindhout (1567) 0-1
Koos Suyker (1532) Geurt Jan van der Meiden (1653) ½-½
Hans Hendriks (1472) André Wagner (1619) ½-½
Louis Wulffers (1321) Eric Alvares (1614) 0-1
Arno van der Kruijs (1187) Frans Coers (1595) 0-1
Aad Middeldorp (1385) Lex van der Meer (1323) ½-½

Vijfde team blijft op stoom
De wedstrijden bleven elkaar in hoog tempo opvolgen en de teamleider van het
vijfde team deed zijn uiterste best om ze allemaal te verslaan. Helaas werd het
op een bepaald moment zo druk dat hij geen tijd meer had om een stukje te
schrijven over een bezoek aan Gebouw ‘Hofrust’ in Rijswijk en tegen de tijd dat
dit even wat beter ging, was de herinnering aan de wedstrijd tegen Rijswijk 5
nog  slechts  een  glimlachend  “We  hebben  gewonnen.”  Voor  de  volledigheid
volgt hieronder de uitslag.

Rijswijk 5 (1078) SHTV 5 (1274) ½-5½
Roelof van Marle (-) Geurt Jan van der Meiden (1653) 0-1
Jan Kommer (1157) Thomas Luk (1240) ½-½
Wim Veerkamp (1029) Ard van der Zwart (1426) 0-1
Mireille Rubert (1106) Maarten van der Vegt (965) 0-1
Ron van Ee (1019) Pim van der Meiden (1338) 0-1
Jan-Mark Maas (-) Mitchell Vuong (1020) 0-1

SHTV 5 ontsnapt aan nederlaag (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
We waren amper begonnen toen Pim op bord 4 gewonnen had. Ik heb er weinig
van meegekregen, maar we stonden dus snel 1-0 voor. Amper een half uur later
kreeg Henk al remise aangeboden met een pion minder. Als teamleider wist ik
het op dat moment ook niet zo goed. Op de borden stond het nog gelijk, alleen
Maarten stond al wat moeilijker. Maar goed we stonden wel 1-0 voor. Henk nam
het na een korte koffiepauze aan en dus hadden we al anderhalf punt binnen. Nu
werd het lastiger.
Langzaam maar zeker kantelden de wedstrijden van Mitchell en Maarten in het
voordeel van Promotie en stond Thomas aardig. Mijn eigen stelling was remise-
achtig. Maarten verloor uiteindelijk, nadat zijn tegenstandder het eindspel goed
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in ging en knap afmaakte. Mitchell verloor steeds meer materiaal en kon zich
dus niet handhaven. 1½-2½.
Absoluut spektakel was er op het bord van Thomas. Thomas verloor veel pion-
nen en een toren. Maar even snel als dat het materiaal gewonnen was ging het in
omgekeerde volgorde weer terug het bakje in. Thomas had nog wel een paard
met  pionnen tegen een aantal  pionnen,  maar  door  keurig  spel  was  dat  geen
probleem voor hem.
En ja, dan staat het 2½-2½. Ben je teamleider en sta je weliswaar een pion voor
in een paardeneindspel. Maar je wilt toch ook niet risico lopen dat je het nog
weggeeft. Hoewel een vol punt wat extra lucht geeft voor de laatste wedstrijd,
bood ik remise aan nadat Thomas echt mat had gezet. Mijn tegenstander snapte
ook wel wat dit betekende en twijfelde nog even, maar ongetwijfeld tevreden
over zijn sterke spel nam hij de remise aan. 3-3.
Volgende en laatste tegenstander op weg naar het kampioenschap is DSC 11.
Opnieuw  een  jeugdteam  dat  vast  en  zeker  van  plan  is  om  ons  kampioen-
schapsfeestje te verpesten.

SHTV 5 (1265) Promotie 7 (1057) 3-3
Geurt Jan van der Meiden (1653) Yestin van Haaren (1157) ½-½
Maarten van der Vegt (965) Sam van Dongen (1175) 0-1
Thomas Luk (1240) Bram Albertus (1147) 1-0
Pim van der Meiden (1338) Johan Heskes (847) 1-0
Henk Bouma (1374) Guy Kanbier (961) ½-½
Mitchell Vuong (1020) Ebba Heskes (-) 0-1

SHTV 5 haalt toch nog vrij makkelijk kampioenschap binnen
(verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Nadat tegen Promotie 7 de koppositie was verdedigd, mochten we op 20 maart
naar DSC 11 voor onze kampioenschap. Vooraf waren we nog niet zo zeker van
onze zaak. DSC 11 had best sterke spelers en we moesten het toch maar doen.

Er waren echter al snel signalen dat het de goede kant op zou gaan. Alleen mijn
vader op bord 4 had een moeilijke stelling. Echter toen die na wat heen en weer
cadeautjes  uitdelen  toch gewonnen  was,  maakte  drie  spelers  een  punt,  bijna
tegelijk.  Het  waren Henk op bord 5,  Thomas op bord 4 en Pim op bord 3.
Thomas had hierdoor 7½ uit 8 gehaald in SHTV 5 en heeft ook nog een punt
gescoord in SHTV 4. Een keurig resultaat dus voor Thomas dit seizoen. Henk en
Pim haalden beiden 5½ punt. Hoewel Henk daar 6 partijen voor nodig had en
Pim een partij meer.
Mitchell en Maarten stonden intussen ook gewonnen en het kampioenschap was
al bijna binnen. Mitchell pakte uiteindelijk de eer door het vierde bordpunt te
pakken. Ook zijn 5½ uit 7 is zeer goed te noemen. Lekker constante punten-
fabrieken die spelers van SHTV 5 dit seizoen. Maarten pakte ook zijn 5e over-
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winning van het  seizoen  en  toen begon het  lange  wachten  voor  hem op  de
uitslag van bord 1. Na mijn remise van vorige keer was mijn externe 11 uit 11
doelstelling niet meer mogelijk en na wat heen en weer geschuif en een remise-
aanbod van mijn tegenstander in een misschien iets betere stelling was het goed,
remise. 5½-½ voor de onzen en een kampioenschap rijker.

DSC 11 (-) SHTV 5 (1265) ½-5½
Niels Jansen (-) Geurt Jan van der Meiden (1653) ½-½
Twan Beekman (-) Maarten van der Vegt (965) 0-1
Enrique Krahe (-) Pim van der Meiden (1338) 0-1
Iljo Boels (-) Thomas Luk (1240) 0-1
Manuel Krahe (-) Henk Bouma (1374) 0-1
Jaron Rover (-) Mitchell Vuong (1020) 0-1

Twee groepen waar onze teams in spelen zijn afgerond. 
Het vierde team bleef concurrent Schaakhuis 3 drie en een half bordpunt voor,
waarvan er drie in de onderlinge partij waren behaald. In de incomplete groep
(DD 8 was voor aanvang van de eerste ronde teruggetrokken) degradeert geen
van de teams.
In de vierde klasse degradeert  vanzelfsprekend ook geen team, maar de ver-
schillen waren daar minstens zo groot als in de groep van ons vierde team.

Klasse 3B
SHTV 4 6 10 35½ K
Schaakhuis 3 6 10 32
DSC 8 6 8 30
Lierse 2 6 8 28½
Haeghe Ooievaar 3 6 4 19
Botwinnik 5 6 2 15
DSC 10 6 0   8

Klasse 4
SHTV 5 9 17 44 K
WSC 6 9 16 41
Promotie 7 9 15 41
WSC 7 9 11 29
Scheve Toren 3 9 8 27½
DSC 11 9 8 22
Rijswijk 6 9 6 23
Rijswijk 5 9 5 22½
Haeghe Ooievaar 4 9 4 14
Paris 1 9 0   6
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Haagse Rapidcyclus (1)

Het rapidtoernooi van HSV kende met 44 deelnemers een uitstekende bezetting.
Ook het niveau was hoog: maar liefst 14 deelnemers hadden een hogere rating
dan 1800. Ratingfavoriet Philip Westerduin (elo 2039) kwam uitstekend uit de
startblokken. Na vier ronden had hij als enige nog een score van 100%. In ronde
5 struikelde Philip echter over Daniël van Loenen, die door deze zege de leiding
overnam met 4½ uit 5. In de twee volgende ronden wist Daniël slechts een half
punt aan zijn totaal toe te voegen, waardoor hij uitgeschakeld was voor de toer-
nooizege.  Na  zes  ronden  kwamen  nog  vier  spelers  in  aanmerking  voor  de
toernooiwinst.  Henk Noordhoek, Philip Westerduin, Lothar van der Sluijs en
Tjomme Klop voerden de ranglijst aan met 5 punten. In de slotronde was Henk
Noordhoek te sterk voor Lothar van der Sluijs. Philip Westerduin blunderde een
stuk  weg  tegen  Tjomme Klop  en  moest  opgeven.  Hierdoor  eindigden  Henk
Noordhoek  en  Tjomme  Klop  met  6  punten  bovenaan.  De  weerstandspunten
beslisten in  het  voordeel  van Henk,  die  daardoor  het  toernooi  op zijn  naam
bracht.
Bij de prijsuitreiking vielen maar liefst 20 van de 44 deelnemers in de prijzen.
(uit het verslag van Bert Gerritsma)

  1 Henk Noordhoek (Prom) 1984 6.0 34.0 29.00
  2 Tjomme Klop (SHTV) 2025 6.0 30.0 25.25
  3 Philip Westerduin (RSR/Iv) 2039 5.0 31.5 20.50
  4 Erik Groen in 't Wout (-) 1779 5.0 29.5 18.50
  5 Daniël van Loenen (HZP) 1924 5.0 28.5 18.25
  6 Lothar van der Sluijs (DD) 1841 5.0 28.5 17.50
  7 Hans de Haan (HSV) 1766 5.0 26.0 17.50
  8 Jan van der Meer (HO) 1577 5.0 25.0 15.00
  9 Hans Segers (SHTV) 1998 4.5 31.5 18.50
10 André Wagner (SHTV) 1615 4.5 29.5 16.25
11 Pim Ydo (-) 2027 4.5 28.5 16.25
12 Cor Kanters (SHTV) 1783 4.5 24.0 12.50
13 Theo van Orsouw (DD) 1845 4.0 31.0 17.25
14 Leno den Broeder (Smat) 1726 4.0 30.0 15.00
15 Wim Reimer (DD) 1849 4.0 29.5 14.75
16 Bob Hoos (RSR/Iv) 1863 4.0 27.5 13.50
17 Rogier Zoun (Botw) 1859 4.0 26.5 13.00
18 Justus van Klaveren (SHTV) 1514 4.0 24.5 12.75
19 Bert Corneth (HSV) 1819 4.0 24.0 11.50
20 Ton van der Zijden (RSC-BP) 1845 4.0 22.0 9.75
21 Bob Ameling (Botw) 1710 4.0 22.0 9.00
22 Franck Melssen (SHTV) 1630 4.0 21.5 8.00
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23 Jaco Arkesteijn (DD) 1630 3.5 25.5 10.00
24 Maurits Bons (HO) 1635 3.5 23.5 9.50
25 André van der Weijde (Smat) 1692 3.5 21.5 8.50
26 Frans Pieter v.d. Bos (HSV) 1902 3.0 27.0 9.50
27 René Weerts (Shuis) 1615 3.0 26.5 8.00
28 Ronald de Vries (-) 1665 3.0 25.5 8.00
29 Wim de Groot (-) 1550 3.0 21.5 5.00
30 Koos Suijker (HO) 1537 3.0 20.5 6.50
31 Ruud Hählen (HSV) 1354 3.0 20.0 4.50
32 Theo Dekker (-) 1700 3.0 17.5 5.00
33 Scot Leite (Shuis) 938 2.5 24.5 6.00
34 Michelle de Liefde (HO) 1364 2.5 19.5 3.25
35 Koos Croes (HO) 1420 2.5 19.0 4.75
36 Rob van Duivenboden (HO) 1330 2.5 17.0 2.25
37 Dominique Nierop (HO) 1573 2.0 25.0 3.75
38 Patrick van Rijn (HO) 1267 2.0 22.5 5.00
39 Barend Lavrijsen (-) 1211 2.0 21.5 5.00
40 Loek Beekman (Pom) 1306 2.0 21.0 4.50
41 Peter Huybens (HSV) 1320 2.0 15.5 1.50
42 Wil Kauffman (HSV) 1450 1.5 20.5 2.75
43 Koos Swanink (Proms) 1152 1.5 19.0 3.50
44 Pim van der Meiden (SHTV) 1350 0.0 21.5 0.00
45 Willem Hessels (HSV) 1435 0.0 17.5 0.00
46 Dick de Jong (HSV) 1423 0.0 17.5 0.00

Op 18 april was het de beurt aan onze club. Dit jaar is het toernooi omgewisseld
met dat van Haeghe Ooievaar, omdat dit met betrekking tot de te huren zalen
beter uitkwam. De SHTV-ers speelden een vooraanstaande rol in de strijd om de
prijzen, maar de twee huisschakers die meededen wisten zich goed te meten met
de clubschakers en vielen beiden ook in de prijzen.
Toch leek het er aanvankelijk nog niet op, toen Lothar van der Sluijs de ene na
de andere tegenstander van het bord zette. In de 5e ronde kwam de grote clash
met topper Philip Westerduin. In vliegende tijdnood vlogen de zetten over het
bord. Er werd stevig op de klok geramd en tot amusement van de toeschouwers
viel de tijdmeter op de grond. Gelukkig deed hij het nog en even later ging het
punt naar Lothar. Beide spelers leken hierna volledig uitgewoond en verloren
hun laatste twee partijen.
Hans Segers en Jan Willem le Grand volgden het illustere duo op korte afstand
en wisten in  de 6e ronde te  winnen; Hans tegen Lothar.  In de laatste  ronde
kwamen de clubgenoten tegen elkaar en trok Jan Willem aan het langste eind,
waarmee hij toernooiwinnaar werd. Hans werd tweede en diverse clubgenoten
legden beslag op de oneven plaatsen in de top 10.
De 16 prijzen werden over vier speelsterktegoepen verdeeld.
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(foto: Stefan Boeters)

  1 Jan Willem le Grand (SHTV) 1888 6.0 30.5 25.50
  2 Hans Segers (SHTV) 1998 5.0 30.5 21.00
  3 Ton Bodaan (SHTV) 1895 5.0 29.5 20.00
  4 Lothar van der Sluijs (DD) 1841 5.0 30.5 20.50
  5 Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1830 5.0 28.0 19.00
  6 Theo van Orsouw (DD) 1845 4.5 25.0 14.50
  7 Cor Kanters (SHTV) 1783 4.5 24.0 13.25
  8 Jan van der Meer (HO) 1577 4.5 31.0 17.50
  9 Justus van Klaveren (SHTV) 1514 4.5 27.5 15.75
10 Paul de Freytas (Spij) 1895 4.0 24.5 9.00
11 Stefan Boeters (DD) 1822 4.0 26.5 11.00
12 Mehdi Vosooghi Dizaji (DD) 1400 4.0 29.0 14.50
13 Philip Westerduin (RSR/IvT) 2039 3.5 30.5 13.50
14 Wim Reimer (DD) 1849 3.5 24.0 8.75
15 Maurits Bons (HO) 1635 3.5 20.0 6.50
16 Dominique Nierop (HO) 1573 3.5 25.5 8.25
17 Johan Vermeulen (-) 1700 3.0 20.0 7.25
18 Geurt Jan van der Meiden (SHTV) 1634 3.0 23.5 7.75
19 René Weerts (Shuis) 1615 3.0 23.0 4.50
20 Geert Jan Mol (-) 1396 3.0 21.0 7.00
21 Patrick van Rijn (HO) 1267 3.0 15.0 4.00
22 Frans Wentholt (DD) 1648 2.5 17.0 3.00
23 André Wagner (SHTV) 1615 2.5 22.0 6.75
24 Rob van Duivenboden (HO) 1330 2.0 25.0 6.00
25 Loek Beekman (Pom) 1306 2.0 20.5 4.00
26 Bert Gerritsma (HSV) 1543 1.5 22.0 5.00
27 Michelle de Liefde (HO) 1364 1.5 22.0 2.75
28 Pim van der Meiden (SHTV) 1367 0.5 20.0 0.75
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Het taboe, aflevering 5 Maarten Stolte

U vindt in dit nummer van Samengevat in een artikel van Jan Bonsel een voort-
zetting van de discussie over het taboe rond de gestoorde slaap na het schaken.
Jan heeft mij ruim voor de deadline inzage gegeven in deze kopij om mij in de
gelegenheid te stellen er in dezelfde editie nog op te reageren.
Vanuit zijn interesse, en ongetwijfeld ook in naam der medische wetenschap,
roept Jan ons op om de persoonlijke bevindingen op het gebied van de schaak-
slaap met elkander te delen in Samengevat. Jan reikt ons een eigentijdse metho-
de (de Sleep-as-Android-app) aan om slaapgegevens te verzamelen en te analy-
seren, waardoor de gevraagde inspanning wordt gereduceerd tot een fluitje van
een cent.
Staat ons alleen nog gêne, privacyoverwegingen en het schakerseigen niet-in-de
kaart-laten-kijken  in  de  weg  om  openheid  van  zaken  te  geven.  Dat  lijken
onoverkomelijke obstakels, maar ik ben tot het inzicht gekomen dat, als je het
schaken maar leuk genoeg vindt,  het  presenteren van de eigen mate van ge-
voeligheid geen teken van zwakte hoeft te zijn. Je kunt er zelfs tegenstanders
zand mee in de ogen strooien.
Zo ben ik ben momenteel een boek over Magnus Carlsen  (Magnus van Arne
Danielsen) aan het lezen en ik constateer dat de wereldkampioen allesbehalve
gebukt gaat onder een taboe rond de gestoorde slaap. Hij is vanaf zijn prille
jeugd volkomen duidelijk op dit punt: 1) hij vind schaken ontzettend leuk, het
leukste wat er is; 2) hij wordt er soms doodmoe van, maar dat maakt niet uit,
want het is leuk; 3) hij gaat tijdens partijen en interviews dikwijls onderuitgezakt
zitten, op het horizontale af, en gaat daarbij zonder schroom zich uitrekken en
zitten gapen als een leeuw.
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Tijdens de WK-match vorig jaar in Sochi leek hij tijdens de achtste partij werke-
lijk te slapen in zijn stoel. Op de vraag of hij oververmoeid is antwoordt hij dan
steevast dat er niets ernstigs aan de hand is. Later in diezelfde match verklaarde
hij dat, naarmate een match vordert, de rustdagen meer en meer de betekenis
krijgen waar hun naam aan refereert: het verkrijgen van rust.

Een  tegenstander  zou  kunnen  gaan  denken  dat  hij  met  een  slaperig  en  dus
weinig waakzaam personage te maken heeft, wat tot een onderschatting leidt. De
wereldkampioen blinkt  in werkelijkheid uit  met het  fysieke gevecht.  Hij  kan
zeer geduldig spelen, laat het aankomen op lange partijen en in de laatste fase
slaat hij toe door zijn ijzersterke eindspeltechniek, maar ook door het grotere
uithoudingsvermogen. De man is ook op slaapgebied vernieuwend.
Dus vertel op! Heeft u ook moeite om de engine uit te schakelen als het bedtijd
is? Gaat het net zo traag als het uitzetten van een Japanse kernreactor? Verkort
het schaakavondje uw remslaap of wordt die juist langer? Heeft u wel eens een
nieuwtje verzonnen in uw dromen? Werden uw paarden nachtmerries? Bent u
daags na de nederlaag chagrijnig tegen onschuldige voorbijgangers? Wanneer is
het over?

* * * Laatste nieuws * * *

Karl Baak winnaar HSB Senioren/veteranenkampioenschap

Op vrijdag 17 april won Karl Baak voor het eerst dit kampioenschap voor
spelers  van  50  jaar  en  ouder.  Adri  Voermans  (DD)  behaalde  dezelfde
score, maar moest Karl voor laten gaan met 3½ weerstandspunten meer.
Naast de groepen 50+ en 60+ werden ook dit keer prijzen toegekend aan
spelers  uit  de  categorie  70+.  Geen  officiële  categorie,  maar  het  toe-
nemende aantal deelnemers in deze leeftijdsgroep verdient erkenning. In
elke groep waren drie geldprijzen te verdelen, terwijl de toernooiwinnaar
een bonus kreeg als primus inter pares.
De winnaars waren:

50+: Karl Baak (7), Evert Baak (6½), Hans Segers (6)
60+: Adri Voermans (7), John Tan en Ton van der Zijden (6)
70+: Peter Monté (6½), Max van Herpen (5½), Foppe-Jan Montsma en
Bob Ameling (5)
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Schaakagenda

April 2015
za 25 Promotie 1 - SHTV 1

[jeugd] Grand Prix 6 (Lierse)
do 30 Rapidkampioenschap; ronde 5-8

Mei 2015
za 2 t/m za 9 [jeugd] NK cat. ABC (Rotterdam)
do 7 Open Kampioenschap; ronde 1
za 9 Open Rapid DD (Haagse Rapidcyclus 3)
do 14 GEEN CLUBAVOND
do 14 t/m za 16 [jeugd] NK cat. D (Rijswijk)
do 21 Open Kampioenschap; ronde 2
zo 24 Delfts Kroeglopertoernooi
do 28 Open Kampioenschap; ronde 3
za 30 Open Rapid Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus 4)
zo 31 [jeugd] Grand Prix 7 (Rijswijk)

Juni 2015
do 4 Open Kampioenschap; ronde 4
vr 5 t/m zo 7 Open Kampioenschap van Utrecht
do 11 Open Kampioenschap; ronde 5
do 18 Open Kampioenschap; ronde 6
vr 19 t/m zo 21 HSG Open (Hilversum)
za 20 [jeugd] Nationale Pupillendag (Roosendaal)
do 25 Open Kampioenschap; ronde 7

Juli 2015
do 2 Seizoensafsluiting met prijsuitreiking
za 4 t/m vr 10 Bilderbergtoernooi (Oosterbeek)
zo 5 [jeugd] Grand Prix 8 (DSC)
za 11 t/m zo 19 5e Science Parktoernooi (Amsterdam)
vr 17 t/m zo 26 9e Leiden Chess Tournament

Kopieerservice bij KONTRAST
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