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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Piet Sikkes voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Secretaris
Maarten van der Vegt secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 06-57726210
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781
PR & Sponsoring
vacant pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Evert Baak wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3940945
Wedstrijdleider intern
Geurt Jan v.d. Meiden wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53583480
Jeugdleider
Olav van Leeuwen jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3634552

Commissarissen

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

Jeugdbegeleiding

Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Timo Bottema, Claudia Fasil, Ricki
Luk, Andrea Bajireanu, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren, Thomas Luk, 
Mitchell Vuong, Gert-Jan Willighagen, André Wagner

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

Wereldkampioen
André Wagner

Vorige maand werd in New York de match tussen Magnus Carlsen en Sergey
Karjakin gespeeld. Wie er geld voor over had (of misschien wel over had) kon
tegen betaling van een flinke toegangsprijs de heren in actie zien. Alhoewel,
actie is misschien het verkeerde woord, want er gebeurde voornamelijk weinig.
Wie enig spektakel verwachtte moest concluderen dat zijn geld beter besteed
had kunnen worden in het casino. Dan ben je het ook kwijt, maar heb je altijd
een marginale kans dat je met iets naar huis gaat.

Even was het schrikken, want in de zesde partij verspeelde de wereldkampioen
geheel overbodig zijn a-pion. Of was het dat hij even ingedut was en de pion gaf
voor vage kansen? De twijfel sloeg pas echt toe toen hij zijn c-pion ook nog
eens in de aanbieding deed en de uitdager verbonden vrijpionnen kreeg. Met de
opgelopen achterstand moest Magnus binnen vier partijen het punt terughalen en
dat lukte in partij nummer acht.

Als klap op de vuurpijl presteerden de heren het om de laatste partij zo af te
raffelen dat hij binnen een uur afgelopen was (remise uiteraard) en Carlsen zelfs
meer tijd op zijn klok had staan dan bij aanvang! Een proloog voor de
rapidpartijen, zo leek het, en de zoveelste aanwijziging voor de door velen
uitgesproken gedachte dat de wereldkampioen consequent heeft aangestuurd op
een barrage.

En zelfs toen had hij aanvankelijk moeite om de drang tot remise maken te
beheersen. Het ‘meedenkende’ programma Stockfish gaf hem tijdens de tweede
rapidpartij een ruim voordeel, maar Magnus vond haarfijn een zet die de stelling
nivelleerde. Pas in de partij daarna sloeg er een aanval door en moest Karjakin
in de vierde partij alles of niets spelen. Zoals bekend, werd het niets en behield
Magnus Carlsen zijn titel.

Het blijft echter een vreemd gevoel dat een wereldtitel wordt behaald dankzij
overwinningen in partijen met een speeltempo dat veel korter is. In feite zou
men kunnen zeggen dat Magnus Carlsen wereldkampioen rapidschaak is
geworden, want de echte match is onbeslist gebleven. Hoe vaak ik niet heb
teruggedacht aan de matches tussen Karpov en de eerder dit jaar overleden
Korchnoi, of die eindeloze rij partijen tussen (wederom) Karpov en Kasparov.
Daar viel wat te genieten, maar ik vrees dat de slaapverwekkende tweekampen
voorlopig nog niet ten einde zijn.
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Van de voorzitter

Terug- en vooruitblikken
Piet Sikkes

Daar waar de eerste honderd dagen van het presidentschap van Donald Trump nog
moeten beginnen, daar zitten mijn eerste honderd dagen als voorzitter er inmiddels op.
En dat is een goede gelegenheid om even terug te blikken en ook om, voor zover dat
mogelijk is, enigszins vooruit te kijken.

Zoals op onze eigen Algemene LedenVergadering aangekondigd heeft de Haagse
Schaakbond zijn (halfjaarlijkse) Algemene LedenVergadering gehouden op 14
september jongstleden, dat was nog geen week na onze eigen ALV. Ik heb onze
vereniging op die HSB-ALV vertegenwoordigd. Aan de orde was onder anderen het
voorstel om de bedenktijd in de HSB met 10 min. p.p.p.p. te verkorten. Uiteraard heb
ik mij daartegen verzet, immers op onze eigen ALV was gebleken dat een meerderheid
tegen dat voorstel was. De meeste andere verenigingen waren echter nog niet in de
gelegenheid geweest hun achterban hierover te raadplegen; dit betekent dat het
voorstel volgend jaar opnieuw aan de orde komt. In de tussentijd is besloten tot een
compromis-oplossing: De bedenktijd mag met 10 min p.p.p.p. verkort worden als
beide verenigingen daar vooraf overeenstemming over hebben bereikt. Er was
niemand die het niet met dat compromis eens was.

Verder was aan de orde een voorstel van de bondsraad (het KNSB-bestuur) om een
vierde (en eventueel vijfde en zesde) ‘landelijke’ klasse in te voeren. De landelijke en
regionale competities zouden dan van elkaar losgekoppeld gaan worden. Promotie en
degradatie vanuit de regionale naar de landelijke competitie en vice versa zou dan niet
meer mogelijk zijn. In plaats daarvan zou iedere schaker de keuzemogelijkheid krijgen
om ofwel doordeweeks regionaal ofwel op zaterdag landelijk te gaan spelen. Ook het
meedoen in beide competities wordt een optie. De KNSB is van zins hieromtrent een
tweejarige proef te starten. Alleen de Haagse en de Rotterdamse schaakbond zijn tegen
dit voorstel, alle andere regionale bonden steunen het voorstel van de bondsraad.
Wordt vervolgd.

Verder is vermeldenswaard dat de HSB op 11 november jongstleden 90 jaar oud is
geworden. Om dit heugelijke feit te vieren werd er door de HSB op 3 december een
rapidtoernooi voor besturenviertallen met aansluitend een receptie georganiseerd.
Helaas konden wij niet zo’n viertal op de been brengen en hoewel ik vast van plan was
om in ieder geval de receptie te bezoeken moest ik vanwege omstandigheden ook daar
verstek laten gaan. Over 10 jaar, bij het honderdjarig bestaan, is er weer een kans...

Ons eigen bestuur is sinds de laatste ALV één keer bijeen geweest. Daarbij is onder
andere gesproken over de invulling van onze clubavond op 4 mei aanstaande. Het
bestuur heeft besloten om het clubkampioenschap snelschaken te gaan houden over
dertien ronden en die te verdelen over twee avonden: Op de eerste avond (20 april)
worden de eerste zeven ronden gespeeld, en op 4 mei, vanaf 20:30 uur, de resterende
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zes ronden (vanwege Koningsdag is er op 27 april geen clubavond).

Volgens de statuten van de vereniging dient het bestuur ook een aflossings-schema van
de bestuursleden bekend te stellen en dit is een mooie gelegenheid om daar gevolg aan
te geven. Derhalve volgt hieronder het betreffende aflosschema:
De voorzitter is aftredend tijdens de ALV van 2019 en heeft er dan een periode van
drie jaar opzitten.
De secretaris is aftredend tijdens de ALV van 2019 en heeft er dan ook een periode
van drie jaar opzitten.
De penningmeester is aftredend tijdens de ALV van 2017 en heeft er dan drie periodes
van drie jaar opzitten.
De jeugdleider is aftredend tijdens de ALV van 2019 en heeft er dan een periode van
drie jaar opzitten.
De WL-intern treedt af tijdens de ALV van 2017 en heeft er dan periode van twee jaar
opzitten.
De WL-extern is aftredend tijdens de ALV van 2018 en heeft er dan een periode van
drie jaar opzitten.

Uiteraard kunnen aftredende bestuursleden zich wederom voor een nieuwe periode
kandideren; er kunnen zich dan echter ook tegenkandidaten melden. Geurt Jan, onze
interne wedstrijdleider, heeft echter al aangegeven zich niet opnieuw kandidaat te
stellen. Liefhebbers om Geurt Jan af te lossen worden opgeroepen zich bij het bestuur
te melden!

Na al deze puur zakelijke mededelingen
hierbij voor de liefhebbers ook nog een
leuk, interessant en niet zo’n eenvoudig
schaakprobleempje, per slot van reke-
ning zijn we nog steeds een schaak-
vereniging:

T_ _ _ b
_J_ _ _J
 _ j _Jk
_N_ _ _I
 j _ i _
_ _J_ _ 
 r _J_ _
mB_L_ _Q
Wit geeft mat in drie.

Zoals bekend mag worden verondersteld, sluiten we het jaar af met ons jaarlijkse
oliebollentoernooi. Ik hoop op een grote opkomst op dit altijd gezellige toernooitje.
Mij rest om u voor daarna alvast fijne feestdagen, een goed uiteinde en een gelukkig
en gezond nieuw schaakjaar toe te wensen.
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Interne competitie

Helaas kan door afwezigheid van de wedstrijdleider intern niet de recentste
stand worden gepubliceerd en daarom voldoen we hier met de stand per 8
december. De verdedigend kampioen staat aan kop, maar heeft inmiddels wel
een verlies moeten incasseren tegen Justus van Klaveren. Zal die op deze voet
verdergaan?

Stand na ronde 6 Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Erik van der Raaf 5.0 22.0 17.50 2090 2180 +0.33
  2 Ton Bodaan 5.0 21.0 16.50 1882 2070 +0.86
  3 Justus van Klaveren 4.5 20.5 13.75 1685 2030 +1.66
  4 Gert-Jan Willighagen 4.5 18.5 14.25 1870 1802 -0.23
  5 Geurt Jan van der Meiden 4.5 18.0 12.50 1632 1742 +0.89
  6 Olav van Leeuwen 4.0 20.5 12.00 1844 1646 -0.82
  7 Franck Melssen 4.0 19.5 10.50 1777 1862 +0.74
  8 Bart Verbaan 4.0 16.5   9.25 1981 1929 -0.10
  9 Hans Segers 3.5 23.5 13.00 1936 1721 -1.32
10 Sander Pauw 3.5 19.5 11.50 1970 1709 -0.73
11 Jaap Luyendijk 3.5 18.5   9.00 1544 1730 +0.81
12 Meile Tamminga 3.5 17.5   8.00 1688 1650 -0.06
13 Kawang Choi 3.5 17.5   7.50 1400 1503 1503
14 André Wagner 3.5 17.0   8.25 1584 1565 -0.15
15 Jan Verheijen 3.5 16.5   8.25 1636 1886 +0.89
16 Piet Sikkes 3.5 14.5   6.50 1597 1701 +0.71
17 Rob Dijkstra 3.0 20.5   7.00 1437 1756 +1.98
18 Rik Pronk 3.0 20.0   7.00 1781 1612 -0.94
19 Roy van der Smitte 3.0 18.0   6.00 1700 1571 1571
20 Evert Baak 3.0 17.0   8.25 1892 1707 -0.72
21 Ben Spierings 2.5 18.0   5.50 1735 1643 -0.46
22 Karl Baak 2.5 17.0   5.75 1868 1627 -1.40
23 Ruud van Dijk 2.5 15.0   2.25 1372 1373 -0.14
24 Armin Segger 2.5 12.0   4.75 1765 1252 -1.74
25 Eric Alvares 2.0 21.0   6.50 1551 1581 +0.10
26 Thijs Michels 2.0 18.0   4.50 1400 1533 +0.65
27 Mitchell Vuong 2.0 17.0   4.00 1004 1210 +0.92
28 Maarten van der Vegt 2.0 14.0   1.50 1266 1342 +0.36
29 Pim van der Meiden 1.5 18.0   3.75 1351 1398 +0.14
30 Ard van der  Zwart 1.0 15.0   2.00 1419 1102 -1.73
31 Wim Vermeulen 1.0 14.0   1.25 1129 1140 -0.02
32 Martin Brummelkamp 1.0 14.0   0.00   800   351 -0.48
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Zwart/witcompetitie

De zwart/witcompetitie telde op 8 december alweer 13 avonden en de lijst toont
duidelijk aan dat er een paar echte doorzetters meedoen. Het blijft een prettige
formule waar best wat meer mensen kennis mee mogen maken. De strijd blijft,
door het niet elke week deelnemen, spannend tot het eind.

Percentage Ronden Partijen Punten
Franck Melssen 100% 1 2 2
Pim van der Meiden 100% 1 1 1
Hans Segers 100% 1 1 1
André Wagner 86% 4 7 6
Maarten van der Vegt 83% 5 9 7½
Ton Bodaan 75% 4 8 6
Kees van Gelder 67% 3 3 2
Rik Pronk 64% 4 7 4½
Rob Dijkstra 63% 4 4 2½
Ruud van Dijk 58% 5 6 3½
Claudia Fasil 55% 7 11 6
Justus van Klaveren 50% 2 4 2
Geurt Jan van der Meiden 50% 2 4 2
Armin Segger 50% 1 2 1
Kawang Choi 44% 5 8 3½
Jaap Luyendijk 38% 3 4 2½
Mitchell Vuong 38% 3 4 2½
Wim Vermeulen 36% 4 7 2½
Martin Brummelkamp 33% 8 9 3
Thijs Michels 33% 3 3 1
Jan Verheijen 25% 5 10 2½
Eric Alvares 25% 4 8 2
Ard van der Zwart 17% 3 3 ½
Piet Sikkes 0% 1 2 0
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Bekercompetitie

Aan de bekercompetitie doet alleen een select gezelschap mee en daardoor zal
het mogelijk zijn om in het voorjaar een nieuwe bekerwinnaar te verwelkomen.
De tweede ronde heeft wat moeite om voltooid te worden, voornamelijk ook
door het volle wedstrijdschema van de HSB-competitie.

Ronde 2
Claudia Fasil Armin Segger 1-0R
Jaap Luyendijk Justus van Klaveren 0-1
Nog te spelen:
Olav van Leeuwen Martin Brummelkamp
Maarten van der Vegt Rik Pronk

De derde ronde begint nu ook een beetje vorm te krijgen en één partij is al
gepeeld. Twee spelers wachten nog smachtend op hun tegenstander en zodra de
tweede ronde voltooid is, zullen de laatste gevechten om een plaats in de halve
finale plaatsvinden.

Ronde 3
Claudia Fasil Ton Bodaan 0-1
nog te spelen:
Franck Melssen Hans Segers
Ben Spierings Van Leeuwen/Brummelkamp
Justus van Klaveren Van der Vegt/Pronk

Ton heeft zich dus als eerste geplaatst voor de halve finale en zal in de komende
maanden reikhalzend uitkijken naar wie zijn concurrenten worden. Een ieder
wordt aangeraden alvast toreneindspelen te gaan bestuderen.
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Externe competitie

Moeizame herstart SHTV 1 (verslag: Ben Spierings)
Na de valse start in ronde 1, op 24 oktober jl. de herstart in ronde 2, uit tegen
Schaakhuis 2. Er mocht deze avond zeker niet verloren worden, anders konden
de titelaspiraties meteen worden opgegeven. De opstelling werd door mij als
teamleider op de borst gehouden. Immers, gelijk oversteken aan de wedstrijd-
leider scheelt veel gedoe. Zal je altijd zien dat je dan zelf een foutje hebt
gemaakt en per ongeluk twee namen hebt omgewisseld. Bekomen van de schrik
en na twee kopjes koffie was het tijd voor een rondje langs de borden.
Na een uurtje spelen bleek dat de teams aan elkaar gewaagd waren en werd er
volop gestreden door de 16 heren. Toen nam wedstrijdleider Nadeem Taverne
mij en Norbert Harmanus als teamleiders mee naar buiten. De klokken bleken
verkeerd te zijn ingesteld, verkeerde optie gekozen, zonder increment. Ik kreeg
last van een déjà vu naar een eerdere ontmoeting tussen teams van SHTV en
Schaakhuis. Daarin werden de klokken door onze wedstrijdleider na zo’n fout
gecorrigeerd, maar die correctie bleek met nog 1 partij te gaan toen ook verkeerd
te zijn gegaan. De partij werd door onze man gewonnen, maar gevolgd door een
protest van Schaakhuis, ons bezwaar en de beslissing van de competitieleider dat
deze ene partij moest worden overgespeeld. Met alle gevolgen van dien voor de
wedstrijd en een kampioenschap. Terugkijkend vind ik het nog steeds een
vreemde beslissing, want je speelt de wedstrijd op 8 borden die elkaar beïn-
vloeden voor wat betreft doorspelen of remise overeenkomen. Even terug naar
het hier en nu. Conclusie van het beraad: fout erkennen en meteen de klokken
corrigeren. Erg vervelend allemaal, maar ook teamleiders en wedstrijdleiders
zijn net mensen. Weinig gemor gehoord, de spelers gingen collectief naar de bar
en het toilet (om de beurt wel te verstaan, zo groot is het niet in het Schaakhuis).
De score werd geopend met een remise van Peter Vorstermans. Met nog een vol
bord kozen de heren voor zetherhaling en Peter bood na overleg remise aan.
Maar de acceptatie liet nog even op zich wachten, want de tegenstander hield
een tijdje de andere borden in de gaten. Het team kwam daarna op voorsprong
dankzij Maarten Stolte die een hele mooie partij afwerkte en daarmee revanche
nam voor zijn nederlaag in de vorige ronde. Met dank aan de analyse van
Maarten kunt u deze partij geheel volgen:

Maarten Stolte - Harold Metselaar
1. e4 e6  2. d4 d5  3. Pc3 Nf6  4. Bg5
Be7  5. e5 Nfd7  6. Bxe7 Qxe7  7.
Qh5 0-0
7. ...c5?  8. Pb5  Zwart speelt hier
meestal 7. ...a6.

8. Ld3 f5  9. exf6 Pxf6  10. Dh4
Pas na 10 minuten denken in de tijd
van de tegenstander zag ik dat hier
slaan op h7 dreigt.
10. ...Db4
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Hier had mijn tegenstander spijt van.
Hij gaf aan dat 10. ...Pc6 wellicht
beter was.
11. 0-0-0 c5  12. a3
Een handige tussenzet. Na 12. Pf3 c4
is het vervelend dat de witte loper
van zijn mooie plekkie weg moet.
12. ...Da5  13. dxc5 Dxc5
Beter was 13. ...Pbd7 om met dat
paard op c5 terug te slaan.
14. Pf3 Pc6  15. The1 Dd6
Om Pe5 te voorkomen en zelf e5 te
spelen. Wit kan nu echter dwingend
met de cavalerie opdraven
16. Pb5 Db8  17. Pg5
Een ordinaire dubbele aanval
17. ...h6  18. Pxe6 Lxe6  19. Txe6 a6
20. Pc3
Een van de twee terugtrekkende
bewegingen die wit in alle 27 zetten
zal maken. Niet goed was 20. Pd6?
Pd8.
20. ...Dc7  21. Txf6
De beste zet. Winnend was ook de
afwikkeling 21. Pxd5 Pxd5  22. Lc4

Tf4  23. Lxd5 Txh4  24. Te7 Kh8
25. Txc7. Verder dacht ik nog aan 21.
Le2 Tad8  22. Lf3, maar dan heeft
zwart voorlopig voldoende mogelijk-
heden om pion d5 te handhaven en
die pion staat vervolgens erg in de
weg bij de verder ontplooiing van
wits spel.
21. ...Txf6
Stugger, maar ook goed voor wit,
was 21. ...gxf6  22. Pxd5 Dg7  23.
Pf4! Tfe8  24. Lc4 Kh8  25. Pe6! en
de zwarte dame moet f6 of h6
loslaten.
22. Pxd5 Df7  23. Pxf6 Dxf6  24.
De4
Deze gecentraliseerde dama rabiosa
is ver te verkiezen boven dameruil.
24. ...Td8  25. Te1 Kf8  26. Te3 Dg5
27. h4
Zwart geeft het op. Na 27. h4 De7
28. Tf3 Ke8  (28. ...Kg8  29. Dh7 1-
0)  29. Dg6 Kd7  30. Tf7 gaat de
zwarte dame verloren.

Bij Hans Segers leek het na afruil van de zware stukken op remise af te steve-
nen. Er bleef een eindspel van loper tegen paard over met ieder 6 pionnen. Dan
maar remise aannemen of aanbieden? De tegenstander had weinig tijd en Hans
heeft nog niet zo lang geleden training gegeven in lopers tegen paarden (en
omgekeerd). Nog maar even veilig doorspelen dan maar. En pardoes gaat er bij
Hans een pion verloren en is er nog even het gevaar van een tweede pion die
verloren lijkt te gaan en een vrijpion aan de andere kant van het bord, maar Hans
hield dat netjes in bedwang en de vrede werd als nog getekend.
Bij Eduard van Dijk had ik (wederom) gehoopt op een vol punt. Een mooie
koningsaanval met matdreiging kostte de tegenstander veel tijd, maar hij vond
de juiste verdediging. Een remiseaanbod werd in overleg virtueel afgeslagen.
Eduard blijft immers net zo lang zoeken tot hij de winstweg wel vindt. Maar als
15 van de 20 minuten zijn verstreken heb ik als teamleider toch maar even
ingefluisterd het remiseaanbod toch maar wel aan te nemen. Geen onnodige
fratsen in tijdnood.
Sander Pauw kende net als SHTV 1 een valse start in de externe, maar dan als
kopman in SHTV 2. Maar deze teamleider liet zich niet afleiden door dat
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resultaat en is maar al te blij met zo’n sterke invaller. De partij verliep een beetje
geruisloos en met een bijna vol bord kreeg Sander een remiseaanbod. Ik hoefde
alleen maar 'nee' te schudden met mijn hoofd en Sander wist dat het volle punt
nodig was en dat kwam er!

Sander Pauw - Derk Dekker

 _ _ _ _
_D_L_JlM
 s j sJj
q jIj _ 
 jI_I_ _
_I_ bNnI
 _B_ iI_
_ _ _ k 

31. Pxe5 dxe5  32. Lxc5 Pc8  33.
Dxb4 Da8  34. Da3 Db8  35. Da5
Pd6  36. Lxd6 Dxd6  37. c5 Db8  38.
c6 Lc8  39. Dd8 Da8  40. b4 Ph5
41. Pxh5 gxh5  42. Kh2 Kg6  43. b5
Da2  44. Dxc8 Dxc2  45. Df5#

Aan het topbord was Erik van der Raaf in gevecht met Marco van Straaten.
Marco heeft onlangs jammer genoeg zijn lidmaatschap bij SHTV opgezegd; hij
wil graag in de KNSB-competitie spelen en dat doet hij in Schaakhuis 1, maar
administratief begint hij in Schaakhuis 2. Het werd een mooi schaakgevecht en
zeker geen salonremise. Erik nam het initiatief en ik had even hoop op een
snelle winst, maar de tegenaanval van de zwarte stukken tegen de wandelende
koning van Erik gaf mij wat zorgen. Maar Erik zou Erik niet zijn als hij het niet
goed had doorgerekend en hij ging stoïcijns verder met zijn plan om zijn eigen
aanval af te maken. Zover kwam het helaas niet en het punt werd gedeeld.
Dat betekende weliswaar een 4-2 voorsprong en het eerste matchpunt, maar het
tweede matchpunt leek niet waarschijnlijk gezien de stellingen op de resterende
borden.
Alex Hut moest net als in de vorige teamwedstrijd doorspelen van mij. Maar
veilig doorspelen in een redelijk gelijk opgaande strijd is niet zo makkelijk als je
denkt. Het leverde Alex een tweede nul op in plaats van twee halfjes. De
teamleider zal zijn tactiek heroverwegen.
Last but not least Jan Aart van der Steen, die op bord twee tegenover Raymond
Liem speelde. Met beide een rating van dik in de 2100 is het enerzijds jammer
dat ze tegenover elkaar zitten (een ander bord zou beide spelers waarschijnlijk
een vol punt opleveren), maar voor de neutrale kijker is het natuurlijk wel mooi.
Maar wie kijkt er neutraal op deze avond? Ik zag dat onze man het moeilijk had,
een pion was kwijtgeraakt en zich taai verdedigde. Na wat afruilwerk werd een
tweede pion verloren en het toreneindspel, waarin de tegenstander twee vrij-



14

pionnen had leek snel verloren te zullen gaan. Menigeen had allang opgegeven
of had een vrijpion al aan de overkant gezien. Ook al was de stelling uiteindelijk
niet meer houdbaar, ik vond het keepwerk van Jan Aart behoorlijk indruk-
wekkend; het werd helaas niet beloond met punten.
De 4-4 is een teleurstellend resultaat, maar het positieve is dat we nog niet zijn
uitgeschakeld. Ik heb mooie dingen gezien op de borden, aan de inzet en de
vechtlust ligt het zeker niet. Deze teamleider heeft nog volop vertrouwen in een
goede afloop dit seizoen, maar het wordt loodzwaar. De eerste van hopelijk 5
mooie finales is op 24 november, thuis tegen koploper WSC 2.

Schaakhuis 2 (1940) SHTV 1 (2006) 4-4
Marco van Straaten (2039) Erik van der Raaf (2090) ½-½
Raymond Liem (2163) Jan Aart van der Steen (2135) 1-0
Harold Metselaar (1986) Maarten Stolte (2017) 0-1
David Jonkman (1884) Eduard van Dijk (1980) ½-½
Derk Dekker (1838) Sander Pauw (1970) 0-1
Paul Regeer (1817) Hans Segers (1936) ½-½
Rijnko Baas (1915) Peter Vorstermans (1910) ½-½
Reggy Brouwers (1879) Alex Hut (2008) 1-0

Het venijn zat in de staart (verslag: Ben Spierings)
Schakers overal ter wereld beleefden donderdag 24 november als de dag waarop
de universele harmonie in het schaken werd hersteld. Terwijl Carlsen in New
York zijn onbegrijpelijke en onpruimbare achterstand inliep, repareerde in Den
Haag SHTV 1 het kosmisch evenwicht. Inmiddels is bekend dat Carlsen aan het
langste eind heeft getrokken in zijn match en hopelijk staat ons vlaggenschip aan
het eind van het seizoen alsnog juichend aan de finish.
Met dank aan William van Zanten voor de voorzet voor deze inleiding. Onze
schaakvriend leeft met zijn clubgenoten mee, ook al kan hij zelf even niet
meestrijden achter het schaakbord. En nu over naar die borden bij de wedstrijd
tegen koploper WSC 2. Bij aanvang heb ik eens goed in de zaal rondgekeken en
puur op basis van ratings een voorzichtige inschatting gemaakt. Aan maar liefst
vier borden hadden we een duidelijk ratingoverwicht. Als dat nou eens vier
punten zouden worden, dan zou dat extra halfje toch ook nog wel ergens
vandaan komen. Maar die ratings zeggen niet zoveel, het moet toch ook weer in
deze ene partij gebeuren. Het eerste resultaat was dan ook niet helemaal
ingecalculeerd, want aan het topbord kwam Erik van der Raaf niet verder dan
remise tegen Gerben van Leeuwen. Inmiddels waren er gelukkig op de andere
borden genoeg positieve ontwikkelingen te zien, zodat de teamleider niet meteen
in paniek hoefde te raken. Sander Pauw bracht het team op voorsprong. Sander
kwam een half uur te laat, liep die tijd opvallend snel weer in en had ondertussen
zo’n koningsaanval opgezet dat hij niet veel later de felicitaties in ontvangst kon
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nemen van André Duijvesteijn. Het volgende punt werd binnen gehaald door
Peter Vorstermans. Naar mijn gevoel altijd lekker op dreef met wit, maar hoe
dan verder in zo’n stelling? Deze keer wist Peter het wel in zijn partij tegen
Johan Voorberg en u kunt het slot meespelen, met analyse van Peter zelf.

Peter Vorstermans - Johan Voorberg

T_Ld mSt
_ _SlJj 
 _J_ _ j
jJ_J_ _N
 _ i _ i
i _BqI_ 
 iIbN_I_
_ k r _R
Na wat bijzondere openingszetten
was dit onze positie: mijn tegen-
stander heeft een onderontwikkelde
koningsvleugel. Daarom vond ik het
tijd voor een pionoffer voor mogelijk

meer ontwikkeling en ruimtevoor-
deel.
17. ...Lxh4  18. Peg3 La6
Er dreigde Txh4  19. Qf4, wat
actiever is dan Lxa5
19. ...Lxg3
De beslissende fout, maar na bijv.
Lg5 volgt Dd6† en wit staat goed.
20. Dxg3 g6
Of ...g5 gevolgd door Dd6†
21. Lxg6
Minder nauwkeurig is Lxa5 vanwege
Dg5† voor zwart.
21. ...Pdf6  22. Lxf7 Pxh5  23. Lxh5
Df6  24. Th4 Pe7  25. Tf4 Pf5  26.
Dh3 Lc8  27. Lg4
en zwart gaf op.

Alex Hut had de vorige twee externe wedstrijden nog in remisestellingen
moeten doorspelen van de teamleider, met twee nullen tot gevolg. Als dat maar
niet tussen de oren gaat zitten, dacht ik nog. Niks van dat alles, Alex had de
touwtjes in handen tegen Dirk van Nieuwkerk en haalde de volle buit binnen.
Daarmee kwamen we 3½-½ voor. Mijn oproep om beslissende fragmenten aan
te leveren voor dit verslag leverde de volgende twee stellingen op. In plaats van
de finale klappen uit de partij, leverde Alex juist twee stellingen met
commentaar aan waarin hij het beter had kunnen doen.
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Dirk van Nieuwkerk - Alex Hut

T_ dMl t
jJj _Jj 
 _S_Ls j
_ _Jj _ 
 _ _I_ _
_ iI_N_ 
IiQnBiIi
r b k _R
Mijn tegenstander speelde met wit
een terughoudend systeem, waarvan
ik dacht dat ik daardoor wel erg goed
moest staan. Dat viel tegen. De dia-
gramstelling is na de 7e zet van wit.
Ik realiseerde me nu pas dat de zwar-
te positie behept is met een zorgen-
kindje (pion e5) en een beetje star is.
Zwart moet vooral ook oppassen
voor wendingen met b4 (eventueel
voorbereid met a4). Dit was voor mij
reden om een paar zetten later a5 in

te lassen, door mijn tegenstander
gematchd door a4 (daar werd ik niet
slechter van).

T_ _M_ t
_Jj dJ_ 
 lS_ s j
j _JjI_ 
I_ _I_I_
_ iI_N_ 
 iQbBi _
r _ k _R
Volgens Stockfish maakte ik 1 fout,
en wel in deze stelling. Hier sloeg ik
meteen op g4, maar had ik volgens
Stockfish dxe4 moeten inlassen. Het
kreeg geen consequenties omdat wit
het door Stockfish aanbevolen exd5
achterwege liet.

De tegenstoot van WSC 2 kwam van Menno Pietersma. De man met de hoogste
rating bij de tegenstander, vorig seizoen nog ‘gewoon’ op bord 1 tegen onze
kopman Erik, maar dit keer tactisch aan bord 3 gezet. Daar kwam hij echter ook
een ‘2100-speler’ tegen in de persoon van Jan Aart van der Steen. Het werd een
spannende pot waarin veel tactische wendingen zaten, maar waarin Jan Aart in
een eindspel met ieder twee torens en ongelijke lopers een pluspion had. Er leek
dan ook geen vuiltje aan de lucht om hier voorzichtig een halfje te rekenen,
totdat een kwaliteit moest worden ingeleverd door een vervelende dubbele
aanval van de loper. De pluspion ging ook in het doosje en met loper en toren
verdedigde Jan Aart zijn koning tegen de twee vijandelijke torens. Dat ging in
eerste instantie succesvol, maar hij moest toch uiteindelijk de tegenstander
feliciteren. Mooi gevecht, helaas geen punten voor ons: 3½-1½.
Maarten Stolte haalde naar eigen zeggen in de opening hoogstens een gelijke
stand met zwart. Tegenstander Rob van Lom miste pionwinst aan het begin van
het middenspel en deed in plaats daarvan een solide wachtzet. Daarna koos hij
op belangrijke momenten voor remiseachtige voortzettingen. Maarten had nog
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één kans om de pionstructuur open te breken en wachtte daarmee totdat de heren
in tijdnood kwamen. Het pionoffer was dubieus hoewel beide heren tijdens de
partij geloofden dat het wel goed voor Maarten was. Toen de tegenstander nog
op zijn 10 seconden per zet leefde en Maarten nog 4 minuten had stond onze
man voor het eerst in de partij beter en hij kreeg de gelegenheid om een
winnende combinatie uit te dokteren. En daarmee ook de teamwinst veilig te
stellen!

Rob van Lom - Maarten Stolte

 _M_ _T_
_ _Dl _ 
J_J_T_ _
iJ_JbQ_ 
 i i _ i
_ i _ _K
 _ _R_ _
_ _ _ _R

47. ...Lxh4  48. Tg2
Niet 47. Kxh4? Th6†!
48. ...Lg5
Opent de h-lijn en onderbreekt de g-
lijn. De computer vond dit ook de
beste!
49. Txg5 Txg5  50. Dxg5
Wit gaat door zijn vlag. Op het bord
is het ook uit: 50. ...Txe5  51. Dg4
Th5  52. Kg3 Dxg4  53. Kxg4 Txh1

Eduard van Dijk speelde een spannende pot tegen Thierry Bieger waarin hij,
zoals altijd, op zoek ging naar de vijandelijke koning. De aanval liep alleen niet
snel door en hij moest ook zijn eigen verdediging in de gaten houden. Met wat
duw en getouwtrek over en weer leek remise het hoogst haalbare. Aangezien de
teamwinst al binnen was, gaf de teamleider dan ook het groene sein hiervoor.
Tot slot de partij van Hans Segers. Tegenstander Frans Vreugdenhil liet even op
zich wachten, maar toen de heren eenmaal aan de gang waren, werd het een
mooi schouwspel. Uiteindelijk kwam er een eindspel met ieder een dame, een
paard en 7 pionnen. Het was goed dat Hans (nog 42 minuten op de klok) zich
niet liet opjagen door de tijdnood (nog 2 minuten) van zijn tegenstander en ging
eens rustig een plan bedenken. De dames werden slim afgeruild en het
paardeneindspel leek minstens remise. Het lastige is altijd dat als je het paard
gebruikt in de aanval op de ene vleugel, dat je hem dan niet tegelijkertijd kan
gebruiken voor de verdediging op de andere vleugel, waar het vijandelijke paard
dan weer naar toe kan. Hans speelde rustig verder en nam geen grote risico’s.
Het leidde tot het volle punt en daarmee de 6-2 voor het team.
Twee halfjes op de eerste drie borden en 5 punten op de laatste 5 borden. Het
venijn zat echt in de staart. Volgende ronde op maandag 12 december, op
bezoek bij de nieuwe koploper DSC 4.
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SHTV 1 (2006) WSC 2 (1906) 6-2
Erik van der Raaf (2090) Gerben van Leeuwen (1888) ½-½
Eduard van Dijk (1980) Thierry Bieger (2002) ½-½
Jan Aart van der Steen (2135) Menno Pietersma (2140) 0-1
Sander Pauw (1970) André Duijvesteijn (1744) 1-0
Maarten Stolte (2017) Rob van Lom (1865) 1-0
Hans Segers (1936) Frans Vreugdenhil (1944) 1-0
Alex Hut (2008) Dirk van Nieuwkerk (1711) 1-0
Peter Vorstermans (1910) Johan Voorberg (1955) 1-0

Decemberdrukte in Delft (verslag: Ben Spierings)
Op maandag 12 december jl. speelde SHTV 1 de uitwedstrijd tegen DSC 4, die
na onze winst op WSC 2 de nieuwe koploper was. Dat was een week eerder dan
in het wedstrijdschema van de HSB, want in de Delftse planning viel het samen
met de gezellige jaarafsluiting en dat zou te veel geluidshinder geven. Zou de
teamleider hierdoor een week eerder zijn koffers kunnen pakken of zou hij toch
nog het nieuwe jaar halen?
Het eerste resultaat viel te noteren bij het bord dat als laatste begon, althans met
twee spelers. Erik van der Raaf was door het OV vertraagd en kon zijn tijd niet
goed inlopen tijdens zijn partij. Erik was er zelf niet helemaal gerust op en wilde
remise gaan aanbieden, maar dat was door het remiseaanbod van de
tegenstander al niet meer nodig. De voorsprong van het team kwam op naam
van Eduard van Dijk. Na 14 zetten ging hij er eens goed voor zitten. De vraag
was of Lxh7† kon. Behalve een eeuwig schaak zag ik niet direct dat dit tot winst
zou leiden, want de tegenstander leek zich nog te kunnen verdedigen. Na een
half uur nadenken vond Eduard van wel en hij kreeg gelijk!

Eduard van Dijk - Arend Bosma

TsL_ tM_
_ d _JjJ
J_ l _ _
_J_J_ _ 
 _ b i _
_N_B_ _ 
IiI_ _Ii
r _Q_Rk 

15. Lxh7 Kxh7  16. Dh5 Kg8  17.
Lxg7 Kxg7  18. Dg5 Kh7  19. Tf3
Lxf4  20. Txf4 Db6  21. Pd4 Dg6
22. De7 Kg8  23. Tf3 Dg7  24. Tg3
Lg4  25. Pf5 Lxf5  26. Txg7 Kxg7
27. De5 Kg6  28. Dd6 Kg7  29.
Dxd5 Pc6  30. Dxf5 Tfe8  31. Tf1
Pe5  32. Df6 Kg8  33. Tf5
1-0
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De tegenstander van Hans Segers had na 7 zetten al zeeën van tijd gebruikt. De
strijd op het bord ging nog aardig gelijk op, maar de tijd begon ook een rol te
spelen en Hans wees het remiseaanbod op zet 18 dan ook af en koos voor een
actieve voortzetting waarbij al het rekenwerk de tegenstander in verdere
problemen bracht op het bord en op de klok.

Toine Prangers - Hans Segers

 _T_ _M_
_D_ _ jJ
Jl _J_S_
_ _ _ i 
IjI_Ji _
_I_T_ _ 
 _ _ _Qi
r bB_R_K

29. ...Txd1  30. Txd1 Ph4  31. De2
e3  32. Kg1 Pf3  33. Kf1 Pd4  34.
Dxe3 Dh1  35. Kf2 Dxh2  36. Kf1
Dh1  37. Kf2 Dxd1
0-1

De marge werd zelfs op 3 punten gebracht doordat Jan-Aart van der Steen. Er
werd op twee vleugels gestreden en ook hier, vlak na Eduard, werd Lxh7†
gespeeld. Het stuk werd echter direct daarna weer opgehaald met een dubbele
aanval dame. Jan-Aart had de touwtjes in handen en hield dat tot het eind vol.
Toen begon het te haperen. Invaller Gert-Jan Willighagen speelde een prima
partij en in een eindspel met ieder twee torens, ongelijke loper en nog wat
pionnen bood hij remise aan. De tegenstander wilde wel, maar zijn teamleider
niet. Hij kreeg de torens op de 7e rij, maar eeuwig schaak afdwingen bracht hem
niet de gewenste winst. Toen hij pionnen ging snoepen kon en moest Gert-Jan
een tegenstoot bedenken en even dacht ik dat hij zelfs kon winnen. Door een
ongelukkig schaakje moest hij de dekking van een stuk loslaten en verloor
helaas.
Het volgende Delftse punt kwam op het bord van Peter Vorstermans. Peter had
in de opening het initiatief en er leek lange tijd niks aan de hand. De
tegenstander rukte weliswaar op met de pionnen op de koningsvleugel, maar dit
was allemaal goed te overzien. Totdat de tijdnood aanbrak en er materiaal
verloren ging. De vlag viel ook nog eens en hierdoor was het 3½-2½ geworden.
Bij Maarten Stolte was er nog geen uitsluitsel. Kort daarvoor liet ik Maarten nog
de keuze om door te spelen bij een remiseaanbod, de stelling was materieel
gelijk en Maarten had veel meer tijd. Ik begon echter te vrezen voor een goede
afloop. Maarten heeft zijn partij met commentaar aangeleverd.
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Peter Lode - Maarten Stolte
1. d4 Pf6  2. Pf3 d5  3. Lg5 Pbd7  4.
Pbd2 g6  5. e3
Mijn tegenstander speelde anderhalf
jaar eerder 5. h3 tegen mij. Ook die
partijanalyse is op onze website ge-
publiceerd.
5 ...Lg7  6. Le2 0-0  7. Pe5
Een onnauwkeurigheid waar ik niet
direct van profiteer.
7. ...c5  8. c3 Pxe5
Alsnog deze afwikkeling, maar het is
nu minder sterk dan een zet eerder.
9. dxe5 Pd7  10. f4
De enige manier om geen pion te
verliezen.
10. ...f6  11. exf6 exf6  12. Lh4 Te8
13. 0-0
Een goede actieve oplossing.
13. ...Txe3
Wit krijgt nu de overhand. Eerst
13. ...Pb6 had zwart minstens een
gelijke stand gegeven.
14. Lf3 Pb6  15. Lf2 Te8  16. Lxc5
Dc7  17. Pb3 Le6
Sterker was 17. ...Lf5. Daar had ik
wel over nagedacht, maar ik had
gemist dat na 18. Lxd5† Pxd5  19.
Dxd5† Le6  20. Dd6 Df7! volwaar-
dige compensatie gaf.
18. Lxb6 Dxb6  19. Dd4
Een déja vu. In de partij van ander-
half jaar eerder werd ik ook gedwon-
gen tot dameruil en weer ga ik die
tegen beter weten in uit de weg.
19. ...Db5  20. Tad1 Tad8  21. Dc5
Mijn bluf werkt, er was niets mis met
21. Dxa7.
21. ...Da4  22. Lxd5 Lxd5  23. Txd5
Dxa2
Het witte voordeel is praktisch ver-
dampt. Pionwinst is uitgebleven en
zwart is van zijn isolani af.

24. Txd8 Txd8  25. De7 Tf8  26.
Dxb7 Dxb2  27. Te1 Tf7
Helaas, ik had in het voordeel kunnen
komen. Ik zag wel 27. ...Dxc3  28.
Te7 f5, maar niet hoe zwart eruit
komt na 29. Dxa7, namelijk met
29. ...Lh6!
28. Dd5 Da3
Ik speelde deze fase niet sterk. Een
aardig idee was 28. ...a5, dat ik wel
overwoog, maar onterecht verwierp
29. Dc4 Lf8  30. Te6 Kg7  31. Ta6
De7  32. Te6
Met remiseaanbod. De stand is gelijk,
maar ik had een comfortabele voor-
sprong op de klok. Ik speel door en
doe zwakke zetten, terwijl mijn te-
genstander in tijdnood krachtig
speelt.
32. ...Dc7  33. Tc6 Dd7  34. Pd4 h5
35. Tc7
Schitterend a tempo gespeeld door
mijn tegenstander. Ik dacht dat ik niet
beter had dan 35. ...Dxc7  36. Pe6 1-
0, maar zag toen:
35. ...De8  36. Pe6 Kh6  37. f5 Txc7
38. Df4 g5  39. Dxc7 De7  40. Dxe7
Lxe7  41. Kf1 h4
Mist de dwangmanoeuvre 41. ...Ld6
42. h3 Le5  43. c4 a5 en wit moet zijn
paard gebruiken om de pion te
stoppen.
42. c4
Wit mist zijn kans op voordeel met
42. h3!, zodat zwart geen doorbraak
heeft op de koningsvleugel - opge-
merkt door Arno Wiersma.
42. ...a5  43. Ke1 a4  44. Kd1 h3  45.
gxh3 Ld6  46. c5 Lxh2  47. c6 a3
48. Kc2 Kh5  49. c7 Lxc7  50. Pxc7
Kh4
Verliezend! Wit kan nu winnen met
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51. Pd5! (werd in het post mortem
nog geopperd door een DSC-er van
wie ik de naam niet ken). Wel
geforceerd remise was 50. ...g4!,
zodat zwart alle witte pionnen van
het bord haalt.

51. Pe6 Kxh3  52. Pxg5 Kg4
En remise overeengekomen. Zwart
kon nog verliezen met 52. ...fxg5??,
waarna wit op f8 promoveert en
daarna op a3 slaat met schaak.

Een 4-3 voorsprong met alleen Alex Hut nog in actie. Alex had in het
middenspel een centrumpion gewonnen, maar dit bracht dusdanige complicaties
over en weer dat het moeilijk te peilen was hoe dit zou aflopen. Toen er wat
stukken geruild werden, zag het er wat overzichtelijker uit en was de pluspion
nog steeds een feit. Ik liet Alex weten dat hij remise mocht aanbieden, maar ik
stoorde hem daarmee wellicht bij het doorrekenen van de beslissende klappen.
De eindstand van 5-3 stond snel daarna op het scorebord.
Hiermee is SHTV 1 in de stand DSC 4 voorbij gegaan (1 bordpunt voorsprong),
maar hebben beide teams nu ook 1 wedstrijd meer gespeeld. De overige
wedstrijden in de Promotieklasse worden binnenkort gespeeld en dan weten we
hoe de stand na 4 volle speelronden is. Het belooft een spannend voorjaar te
worden!

DSC 4 (1919) SHTV 1 (1993) 3-5
Kees van der Meer (1994) Erik van der Raaf (2090) ½-½
Jaap Flohil (1984) Gert-Jan Willighagen (1870) 1-0
Arend Bosma (1998) Eduard van Dijk (1980) 0-1
Peter Lode (1842) Maarten Stolte (2017) ½-½
Jouke van Gosliga (1911) Jan-Aart van der Steen (2135) 0-1
Toine Prangers (1902) Hans Segers (1936) 0-1
Gert-Jan Baas (1904) Peter Vorstermans (1910) 1-0
Willem-Jan van den Broek (1813) Alex Hut (2008) 0-1

Tweede ronde: SHTV 2 - Raadsheer-Corbulo 1 (verslag: Karl Baak)
Het was een stormachtige dag in november waar het OV en onze tegenstander
last van hadden. De reis vanuit het verre Leidschendam-Voorburg naar de
Bosbeskapel had al de nodige energie gekost.
Op sommige borden stormde het die avond ook. Niet zozeer op de mijne. Op de
14e zet, nadat mijn tegenstander de f-lijn had geopend, was er mat in 2 waarop
hij zijn hand uitstak met de woorden: “Ik zat te slapen”. Een donderslag bij
heldere hemel eigenlijk. Theo had een tegenstander die een rustige avond in
luwte van een symmetrische stelling wilde. De reactie van Theo was
overdonderend.
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Lie Zeilstra-Theo Bovenlander

 _ _TtM_
jJ_D_JjJ
 _Jl _S_
_ _J_L_ 
I_IiS_ _
_ _BbN_I
 iQ_NiI_
r _ _Rk 

16. ...Lxh3!  17. Lxe4
17. gxh3 Dxh3  18. Pg3 Pxg3  19.
fxg3 Txe3
17. ...Txe4  18. Pg5 Tg4
Ook sterk is 18. ...Lxg2  19. Kxg2
(Pxe4 Lxe4  20. Dd2 Dh3  21. Pf4
Dh1#) Dg4  20. Pg3 (Kh1 Dh4  21.
Kg2 Dh2  22. Kf3 Ph4#) Txe3  21.
fxe3 Dxg3  22. Kh1 Dh4  23. Kg1
Dxg5
19. Pxh3 Txg2!  20. Kxg2 Ph4
en opgegeven vanwege 21. Kg1
Dxh3  22. Pf4 Pf3#

Nog pas halverwege de avond zag ook Olav een toegestoken hand met de
woorden: “Met remise neem je zeker geen genoegen”. Vlak daarvoor had
Sander een remiseaanbod gekregen. Ik liet hem zelf kiezen. Sander opende de
stelling en toonde perfect aan dat de witte stukken niet zo handig opgesteld
stonden.

Muhannad Kamar-Sander Pauw

 _ t _ _
j _D_ _M
 j tL_ j
_ j jJ_ 
I_I_I_ _
_ iI_ _I
 _Q_Bk _
_ _R_ r 

1. ...De7  2. d4? Dh4  3. Ke3
3. Kf1 Tf8  4. Tg2 fxe4  5. Kg1 Lxh3
of 3. Kg2 Tg8  4. Kh2 fxe4  5. Lf1
Df4
3. ...Df4  4. Kd3 fxe4#

Hierna was het aan Justus om het tweede matchpunt binnen te slepen. Dat
gebeurde in stijl, met stormenderhand.
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Justus van Klaveren-Joost Scholten

 t _ tM_
_ _ _ _ 
 _Ld iJ_
_J_Jj _ 
 _ j _ _
i _I_ iB
 i _ q i
_ r _Rk 
1. g4 Kf7  2. Lg2 Th8  3. Dg3 b4  4.
Tc6! Dxc6  5. Dxe5
met drie dreigingen: mat met De7,
damewinst met Lxd5† en torenwinst
als de koning naar achter stapt.
5. ...Tbe8

is de hardnekkigste. 5. ...Dd7 ver-
dedigt er slechts twee: 6. Lxd5 Kf8
7. Dxb8 De8  8. Dd6 De7  9. Dxe7#.
5. ...De8 verdedigt ze alle drie, doch
6. Lxd5 Kf8  7. Dd6 De7  8. Dxe7#.
De tegenaanval 5. ...The8 faalt op 6.
Lxd5 Kf8  7. Dg5!! (de desperado 7.
Dxb8 is goed genoeg: 7. ...Dxd5  8.
Dxb4) ...Dd7  8. Dh6 Dg7  9. Dxg7#.
6. Lxd5 Kf8  7. Dxd4
Hier kon de laterale zet 7. De7!!
Txe7  8. fxe7 Kxe7  9. Lxc6
7. ...Dd6  8. Dxb4 Dxb4  9. axb4
Te2  10. Ta1 Th4  11. Ta8
11. f7 Txg4  12. Kf1
11. ...Te8  12. Txe8 Kxe8  13. Le6
Th3  14. Lc4 Th4  15. h3 Txh3  16.
Kg2 Te3  17. b3 Te5  18. b5
1-0

Evert had ook slechts 23 zetten nodig, maar speelde iets langzamer. Zo ook Gert
Jan. Het slotakkoord was voor Rik of eigenlijk voor zijn tegenstander die aan het
kat en muis een einde maakte met als hoofdreden dat zijn meter afliep. Dit
kwam vermoedelijk, omdat we op verzoek van RHC later waren begonnen.
Vanwege de storm dus.

SHTV 2 (1835) Raadsheer-Corbulo 1 (1699) 8-0
Sander Pauw (1970) Mohannad Kamar (1904) 1-0
Justus van Klaveren (1685) Joost Scholten (1854) 1-0
Gert Jan Willighagen (1869) Bernard van Deelen (1740) 1-0
Evert Baak (1892) Jan Jacob van Harten (1746) 1-0
Karl Baak (1868) Titus Hylkema (1701) 1-0
Olav van Leeuwen (1844) Edo Nitzsche (1468) 1-0
Theo Bovenlander (1767) Lie Zeilstra (1627) 1-0
Rik Pronk (1781) Mohamed Mokadem (1552) 1-0

Derde ronde: Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 2 (verslag: Karl Baak)
De eerste keer dat er iemand moest afzeggen en dan zijn het er ook nog twee
tegelijk. Ben en Meile waren bereid om in te vallen. De eerste met pijn en
moeite, maar dan letterlijk omdat hij aan ‘stage diving’ had gedaan. 
Haeghe Ooievaar was ook met twee overwinningen gestart, dus helemaal gerust
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op een goede afloop was ik niet.
Doch al snel bleek dat aan de onderste borden het krachtverschil aanzienlijk
was. Als eerste was Theo klaar ondanks, of juist omdat zijn tegenstander te laat
kwam en gehaast speelde. Hierdoor kreeg ik beter zicht op het bord van Rik
zonder te hoeven opstaan. Er stonden twee witte stukken op de c-lijn en Rik
zette twee zware stukken erop. Stukwinst was mijn conclusie en weldra was het
0-2.
Ben werd ingefluisterd dat remise ook een optie was en zijn tegenstander had
daar wel oren naar.
Olav ondervond aardig wat weerwerk. In zijn ambitie om meer uit de stelling te
halen dan de ene pion kwam hij zelfs verloren te staan. Vervolgens was het
fortuin aan zijn kant toen de witspeler zijn aanval onnauwkeurig voerde en zijn
dame liet vangen.
Sander op het eerste bord was minder fortuinlijk. Hij kwam wat minder uit de
opening en zijn tegenstander wist daar wel raad mee. Met een ½-3½ tussenstand
kon ikzelf aan de onzekerheid een eind maken.

Karl Baak-Eric van Breugel

 _T_ tM_
j dS_ _J
 jJlJ_ _
_ _ _Jj 
 _Li n _
i i q _ 
 i b iIi
_B_R_Rk 
20. Ph5 e5?
20. ...La6  21. Pxf4 Lxc4  22. Pxe6
Lxh2  23. Kh1 Lf4  24. Dxf4!±

21. Pxd6 Dxd6  22. dxe5 Dxe5  23.
Pxf4 gxf4  24. Dxf4 De6  25. Tfe1
Df7  26. Te3 Kh8  27. Tde1 Tce8?
27. ...c5  28. Te7 Dg6  29. Dg5 Tg8
30. Lxf5!
28. Dd4 Pf6
28. ...Kg8  29. Txe8 Txe8  30. Txe8
Dxe8  31. La2 Kf8  32. Lh6 Ke7  33.
Lg5 Pf6  34. Lxf6 Kf8  35. Dd6 De7
36. Dxe7#
29. Txe8 Txe8  30. Txe8 Dxe8
30. ...Kg7  31. Lg5 Dxe8  32. Dxf6
Kg8  33. La2 Df7  34. Lxf7 Kf8  35.
Lh6#
31. Dxf6 Kg8  32. La2
1-0

Meile speelde een interessante pot met lange tijd het initiatief aan zijn zijde,
maar verloor aan het eind de draad en de partij.
Evert trof in Jan van der Meer een taaie tegenstander die zijn pionnen dreigend
naar voren speelde. Uiteindelijk wist Evert het eindspel met pluspion te
beslissen met tactiek.
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Jan van der Meer-Evert Baak

 _ _ _M_
j _L_ _J
It _J_J_
s _J_ _ 
 _J_JiI_
_ i r _ 
 i _ _ i
_ _N_B_K

36. Tg3 Txa6  37. h4 Pb3  38. Pe3
Ta1  39. Tg2 Pc1  40. f5 Pd3  41.
fxg6 hxg6  42. h5 Kg7  43. Kh2 Tb1
44. Lxd3 exd3  45. Kg3 Te1  46.
Kf3 Lc6  47. Kf4 e5 en het paard
valt.
0-1

Uiteindelijk gewoon een degelijke overwinning en gelukkig zijn we niet meer
het enige team dat wint.

Haeghe Ooievaar 1 (1658) SHTV 2 (1818) 2½-5½
Henk van Huizen (1931) Sander Pauw (1970) 1-0
Flip Oosterhout (1823) Ben Spierings (1735) ½-½
Maurits Bons (1727) Meile Tamminga (1688) 1-0
Jan van der Meer (1578) Evert Baak (1892) 0-1
Eric van Breugel (1554) Karl Baak (1868) 0-1
Aad van Eijk (1639) Olav van Leeuwen (1844) 0-1
Edwin van der Leij (1491) Theo Bovenlander (1767) 0-1
Rob van Warmenhoven (1521) Rik Pronk (1781) 0-1

Eerste matchpunt voor SHTV 3 is binnen (verslag: Meile Tamminga)
Na de nederlaag tegen Promotie 4 was SHTV 3 in de tweede ronde gekoppeld
aan een tegenstander met een vergelijkbare gemiddelde rating: DD 5. Uit voor
ons, dus een bezoekje aan het Nationaal Schaakgebouw en een avondje schaken
in een inspirerende omgeving.
Vijftien schakers zaten om tien voor acht achter de borden. Mijn tegenstander
aan bord 4 was er nog niet dus ik had mooi de gelegenheid de beginfase van de
partijen te volgen. Ben moest aan bord 1 met wit het Boedapester gambiet
bestrijden, een opening die hij zelf met zwart ook altijd speelt. Lastig om je
eigen variant te bestrijden, alsof je jezelf onderuit moet halen. Met een pion
meer moest wit toestaan dat zijn structuur kwetsbaar leek, maar op een gegeven
moment zag ik een witte dame op d4 die behoorlijk onaantastbaar leek,
minimaal remise leek mogelijk. Op bord 2 speelde Ed met wit een
gelijkopgaande Hollandse partij. Roy maakte op bord 3 zijn HSB-debuut. We
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weten dat hij het niet van openingskennis moet hebben. In de Tarrasch-variant
schoof zwart de c-pion door naar c4, waardoor de druk op het witte centrum
verdween en Roy de pion op d5 onder schot kon nemen. Ruben zat rechts van
mij en speelde een rustige positionele Siciliaan met Le2. Met pionnen op c4 en
e4 had hij veld 1d5 stevig onder controle en moest zwart erin berusten dat de
pion op d6 kwetsbaar bleef. Op bord 6 was Jan in ieder geval in staat het
initiatief naar zich toe te trekken. Zijn tegenstander positioneerde met wit een
loper op c2 en sloot die vervolgens in met pionnen op b3, c4 en d3. Danny
opende met een gesloten Siciliaan en liet vervolgens zijn f-pion in snel tempo
los op de zwarte stelling. Bij Piet ten slotte een tamelijk normale Siciliaan. Het
leek erop dat Piet aanvalskansen wist te creëren met een dame op d4 en een
paard op g4.
Inmiddels vroeg de teamleider van DD of ik ermee akkoord ging dat er op bord
4 een vervanger werd ingezet. Ja hoor, geen probleem. Mijn tegenstander moest
wel forse achterstand in tijd accepteren en snel een Spaanse stelling opbouwen.
Zo rond 10 uur zag het er niet goed uit. Vooral aan de lagere borden hadden we
problemen. De aanvalskansen van Piet waren meer schijn dan werkelijkheid en
hij moest langzamerhand accepteren dat hij in het nauw werd gedreven. Danny
maakte een blunder en kwam een stuk achter te staan. Hij kon alleen nog
proberen wat opportunistische tegenacties op te zetten. Twee nullen aan borden
7 en 8 waren uiteindelijk het resultaat. Jan stond lange tijd goed, maar de
winstkansen leken toch langzamerhand uit de stelling weg te glijden. En ook op
bord 5 geen prettig gezicht. Ruben moest erin berusten dat zwart met de loper de
centrale pion op e4 kon nemen, en eigenlijk had ik de nul al geteld. Ruben
kwam echter met de mededeling dat hij een mogelijkheid zag om eeuwig schaak
af te dwingen. Vanuit het teambelang geredeneerd kon het geen kwaad om door
te vechten, maar de stelling maakte dit bijna onmogelijk.
Het eerste goede nieuws kwam van Ben. Er kwam uiteindelijk een materieel
gelijk eindspel op het bord. Gezien de 2-0 achterstand wees Ben echter een
remiseaanbod af en dat pakte goed uit. Met een kleine combinatie won hij een
pion en toen de tegenstander dacht de pion terug te winnen, volgde een dubbele
aanval op koning en stuk. Het eerste winstpunt van SHTV 3 in de competitie. En
ook een onverwachte opsteker bij Ruben. Zijn tegenstander weigerde zich neer
te leggen bij remise. Er dreigde met de koning op h7 een aftrekschaakje met
stukwinst, maar zwart liet de koning staan en nam daarmee te veel risico.
Stukwinst en uiteindelijk een punt. Op bord 6 waren inmiddels de kansen wel
gekeerd. Hoe het precies is gegaan heb ik niet goed kunnen zien, maar Jan moest
berusten in de nederlaag. Een 3-2 achterstand dus, met op drie borden nog felle
strijd.
Niet zonder horten of stoten, maar Roy wist zijn eerste partij in de HSB-
competitie winnend af te sluiten. Roy gaf eerst een gewonnen stelling min of
meer uit handen en moest een eindspel spelen met een kwaliteit tegen twee
pionnen. Uiteindelijk kwam er een toreneindspel op het bord met een pion meer.
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Zag er ingewikkeld uit, maar in tijdnood maakte de tegenstander niet de juiste
keuzes. Daarnaast tegenslag op bord 2, gewonnen stelling voor Ed maar een
misgreep betekende het einde van de partij.
Aan mij dus de schone taak om bij een achterstand van 4-3 nog een matchpunt
binnen te slepen. En zo waar, dat lukte. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
ik het verschil van ca. 100 ratingpunten niet echt waar kon maken. Het eindspel
was gelijk en waarschijnlijk had mijn tegenstander dat ook gemakkelijk kunnen
houden als hij wat meer tijd had gehad. Maar met nog een paar minuten op de
klok werd het spel van wit onzorgvuldiger en uiteindelijk kreeg ik een paar
pionnen in de schoot geworpen, die ik dankbaar incasseerde.
Al met al een terechte uitslag, we hadden hier wat geluk en daar wat pech. Goed
dat we ons eerste matchpunt binnen hebben. Donderdag 8 december tegen
Novelty Destroyers, dat zal een zware wedstrijd worden.

DD 5 (1649) SHTV 3 (1654) 4-4
Frans Engering (1622) Ben Spierings (1735) 0-1
Tom Vokurka (1741) Ed Olvers (1712) 1-0
Erik van der Graaf (1712) Roy van der Smitte (-) 0-1
Hans Smallenbroek (1574) Meile Tamminga (1688) 0-1
Jaco Arkesteijn (1655) Ruben Wiegerink (1652) 0-1
Jan-Kees Bartel (1645) Jan Verheijen (1636) 1-0
Frans Wentholt (1605) Danny Lindhout (1557) 1-0
Piet Hofstee (1637) Piet Sikkes (1597) 1-0

Een treurige avond (verslag: Meile Tamminga)
Het leek van te voren al een moeilijke klus te worden: de gemiddelde rating van
Novelty Destroyers was meer dan 100 punten hoger dan die van ons en borden 1
t/m 5 allen een rating boven de 1800, waar wij niet hoger komen dan 1735. En
helaas bleken onze zorgen terecht. Waar we in de eerste wedstrijd tegen een
sterkere tegenstander nog lang stand konden houden, was deze keer rond 10 uur
al duidelijk dat we op een zware nederlaag af zouden stevenen.
Ben had het aan het eerste bord het moeilijkst, zijn tegenstander Paula Craciun
heeft een rating van boven de 2000. Met zwart koos hij voor een Scandinavische
opening. Op de veertiende zet verrekende hij zich en verloor een pion. Ben wist
toch nog lang stand te houden, maar een nederlaag was niet te voorkomen.
Op bord 2 moest Ed met wit een Pirc bestrijden. Ik had de indruk dat zwart al
snel beter kwam te staan. Ik kan jammer genoeg mijn aantekeningen niet meer
ontcijferen, iets met c8, doet er verder niet toe, ook aan bord 2 moesten we de
nul incasseren.
Ruben speelde links van mij, ook hij kreeg met wit een Pirc tegen zich. Een
rustige parti;, er leek niet zo veel aan de hand maar door onnauwkeurig spel
kwam Ruben een pion achter te staan. Min of meer tot zijn eigen verbazing bood
de tegenstander remise aan, dat in dank aanvaard werd.
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Jan koos aan bord 5 voor een soort van Philidor-opstelling. Ook hij kwam een
pion achter en hier helaas geen verrassend remiseaanbod. De volgende nul was
een feit.
En ook Geurt Jan had zijn dag niet. Bij een eerste rondje langs de borden zag ik
een sterke zwarte loper op e5, maar toen ik vervolgens de materiaalverhou-
dingen bekeek, bleek Geurt Jan al een stuk achter te staan.
Op de lagere borden was het krachtsverschil op papier minder groot, maar
Olivier Krikorian is een niet te onderschatten tegenstander. Dat ondervond ook
Piet op bord 7 met zwart. Na dameruil bleef Piet zitten met een dubbelpion.
Misschien had hij moeten spelen op de halfopen b-lijn. In de partij verloor zwart
een pion en de partij.
Danny nam op bord 8 het zekere voor het onzekere en bood al in een vroeg
stadium remise aan. Je kunt er achteraf over discussiëren, maar na twee
nederlagen wilde Danny zich deze kans niet laten ontnemen om iets binnen te
slepen.
Toen de nederlaag al een feit was, zaten mijn tegenstander Cristian Schmitt en ik
nog gebogen over de laatste fase van onze partij. Met zwart werd ik geconfron-
teerd met de openingszet f4 en de daarbij behorende agressieve opzet. Ik wist er
niet echt goed een antwoord op te vinden en om aan de witte aanval te ontkomen
moest ik berusten in pionverlies. Waar ik nog blij mee mocht zijn, want Fritz
had me al tien keer mat gezet. Maar wit zat op een gegeven ogenblik verlegen
om ideeën over hoe de winst binnen te halen en min of meer uit het niets, en
zonder dat daar een plan achter zat, kon ik de aanval overnemen. Ik won de pion
terug en kreeg een betere stelling. Maar helaas, tijdnood en ik zag over het hoofd
dat mijn toren ingesloten raakte. Ook hier dus een nul.

Een avond om gauw te vergeten. We moeten nu echt aan de bak om in de
resterende vier wedstrijden nog iets binnen te halen.

SHTV 3 (1651) Novelty Destroyers (1783) 1-7
Ben Spierings (1735) Paula Craciun (2089) 0-1
Ed Olvers (1712) F. Liefrink (1962) 0-1
Meile Tamminga (1688) Cristian Schmitt (1906) 0-1
Ruben Wiegerink (1652) C. Gruss (1861) ½-½
Jan Verheijen (1636) Ronny Lange (1808) 0-1
Geurt Jan van der Meiden (1632) Erik Dhondt (1703) 0-1
Piet Sikkes (1597) Olivier Krikorian (1545) 0-1
Danny Lindhout (1557) Fausto Molinari (1389) ½-½

SHTV 4 weet nu wel te winnen (verslag: Maarten van der Vegt)
Na een teleurstellende eerste wedstrijd mochten we tegen Raadsheer-Corbulo 2
met een team op volle sterkte aantreden. Ons team bleek gelukkig sterk genoeg
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om onze eerste wedstrijdpunten binnen te halen. Waarbij vooral de meer
jeugdige leden de winst binnen wisten te halen.
Ard was als eerste klaar. Hij had tegen Jelle van der Heide een gesloten stelling
op het bord gekregen, waarbij er weinig spel mogelijk was. De heren kwamen
snel overeen tot een remise. Ik had inmiddels een betere ontwikkeling tegen Bert
van der Sluis, waardoor ik een aardige aanval op de koning had. Mijn
tegenstander leek zich goed te verdedigen, waardoor ik met ‘slechts’ een pion
meer verder zou moeten schaken, totdat hij opeens miste dat ik een mat in vier
had. Ik deed dat gelukkig niet, waardoor de eerste winst van de avond
opgeschreven kon worden.
Kawang was aan een spannende partij bezig, waarbij er aan tegenovergestelde
zijden gerokeerd was. Het bleek maar weer eens dat Kawang en aanvallend
schaak een goede combinatie is. Hij opende een paar lijnen en even later was de
koning van zijn tegenstander mat gezet.
Frans had een redelijke stelling gekregen uit zijn opening, waarbij hij meer
ruimte had vergaard. Zijn tegenstander bood remise aan, Frans vond dat wel een
prima resultaat en na overleg met mij is dit aangenomen. Thomas had in zijn
opening een pion geofferd om meer ontwikkeling te krijgen. Hij kreeg de
mogelijkheid om zijn paarden in de stelling van zijn tegenstander te krijgen.
Toen de dame ook nog mee mocht doen in de aanval vond zijn tegenstander het
wel mooi en gaf op om het aankomende mat maar te voorkomen.
Inmiddels was de stand 4-1, waardoor nog een halfje de winst zou betekenen.
Eric had, zoals gewoonlijk, veel van zijn denktijd gebruikt. Veel zat niet meer in
de partij, waardoor zijn tegenstander maar remise aanbood. Dat werd
aangenomen, waardoor de winst zeker was. André had een ingewikkelde stelling
op het bord, waarbij er veel mogelijk was. Helaas ging het voor hem niet de
goede kan op, waarbij Dirk Ploeger een pion meer had in het eindspel. Dit bleek
genoeg voor het eerste (en enige) winst voor Raadsheer-Corbulo. Jaap was als
vanouds in vorm en speelde een sterke partij. Hij liet maar eens zien nog jong
van geest te zijn. Hij kwam in een loper-tegen-paardeindspel met een pion meer,
waarin hij geen fout maakte en ervoor zorgde dat het laatste resultaat van de
avond als een kers op de taart was. Uiteindelijk mochten we met 5½-2½ weer
terug naar Den Haag.
De volgende wedstrijd spelen we tegen het 11e team van DSC, eindelijk eens
thuis. Met goede moed gaan wij hen ontvangen.
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Raadsheer-Corbulo 2 (1475) SHTV 4 (1461) 2½-5½
Dirk Ploeger (1749) André Wagner (1584) 1-0
Jan de Pree (1600) Eric Alvares (1551) ½-½
John de Vries (1209) Frans Coers (1549) ½-½
Bart Walder (1525) Jaap Luyendijk (1544) 0-1
Bert van Dijken (1682) Thomas Luk (1315) 0-1
Jelle van der Heide (1380) Ard van der Zwart (1419) ½-½
Bert van der Sluis (1376) Maarten van der Vegt (1266) 0-1
Rob Heufke Kantelaar (1281) Kawang Choi (-) 0-1

Bekerteam wint loterij tegen DD (verslag: Ben Spierings)
De eerste ronde van de HSB-beker had ons gekoppeld aan DD. Op donderdag 3
november was de thuiswedstrijd, waarbij vooraf nog twee zaken moesten
worden geregeld. Er werd geloot voor de kleurverdeling: DD kreeg wit aan de
borden 1 en 3. En er zou worden geloot bij een gelijk spel. Schakers klaar?
Schaken maar! Na twee uurtjes spelen zag het er goed uit. Op geen enkel bord
nadeel was mijn beeld en op alle borden activiteit vanuit het SHTV-kamp. Dat
belooft veel goeds zou je zeggen.
Hans Segers was als eerste klaar. Hij was in de aanval en liet een paardvork toe
die hem een kwaliteit kostte, maar die geen kwaad leek te kunnen in de weg naar
voren. Dat viel in de praktijk toch wel tegen. En toen ging de mobiel van
tegenstander Reinhard Henn af. Wedstrijdleider Rik Pronk was onverbiddelijk,
conform het reglement moest hij het punt aan Hans toekennen. Overigens was
dit niet het eerste punt dat Reinhard via zijn mobiel aan ons schonk; begin 2012
kreeg SHTV 1 op bezoek bij DD 3 ook al een punt cadeau.
Erik van der Raaf speelde op het topbord tegen Jan Joost Lindner. Erik ging
voortvarend van start, snoepte een pion en ging met zijn vrijpionnen lopen. De
tegenstander verdedigde goed en dirigeerde op de andere vleugel zijn eigen
pionnen ook naar voren, je moet toch wat. Terwijl Erik de genadeklap wilde
uitdelen, kwam een misrekening hem duur te staan. De vijandelijke pion was
iets te ver doorgeschoten en niet meer te stoppen. Daarmee kwam de score op 1-
1. Evert Baak was tegen Wim Reimer ook goed uit de startblokken gekomen.
Materieel was het gelijk, maar de stukken van Evert waren een stuk actiever en
het leek een kwestie van tijd. Maar de heren manoeuvreerden heen en weer en
remise leek wel een terechte uitslag. Maar omdat de borden 2 en 3 nog zoveel
stukken hadden dat het alle kanten op kon, moest Evert het nog even proberen.
Toen hij onder de 5 minuten kwam, wilde ik hem uit zijn lijden verlossen door
remise aan te laten bieden, maar Wim is een sluwe vos en die probeerde het nog
even mede gezien de grote tijdvoorsprong. Een klein combinatie had grote
gevolgen en we stonden opeens 2-1 achter.
Knokken voor een gelijk spel en dan hopen op de loting, dat scenario had ik
vooraf niet voorzien. Eerst maar een gelijk spel zien te halen. Eduard van Dijk
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speelde tegen Lothar van der Sluijs een prima partij. Hij kwam in een eindspel
met een pion meer en viel naar vermogen aan, maar de eigen koning stond niet
veilig. Er werd nog remise aangeboden, maar het was Eduard al duidelijk dat hij
moest winnen. De partij ging als een nachtkaars uit toen de tegenstander een
toren in liet staan. 2-2 en loten om de winst. Rik had twee koningen verstopt in
twee doosjes. Als DD de witte koning zou kiezen waren zij door, maar ze
openden het doosje met de zwarte koning. Met de hakken over de sloot door
naar de 2e ronde!

SHTV (1975) DD (1899) 2-2
Erik van der Raaf (2090) Jan Joost Lindner (2084) 0-1
Eduard van Dijk (1980) Lothar van der Sluijs (1831) 1-0
Hans Segers (1936) Reinhard Henn (1844) 1-0
Evert Baak (1892) Wim Reimer (1838) 0-1

Eén verslag zult u pas in het volgende nummer kunnen lezen, omdat er te kort 
voor de kopijdatum werd gespeeld om een goed doorwrocht verhaal te kunnen 
doen. Om u niet te lang in spanning te laten volgt hier de uitslag:

SHTV 4 - DSC 11 5-3

En daarmee zijn we bij de ‘winterstop’ beland. Met twee teams gaat het goed,
met één team redelijk en één team verkeert in zwaar weer.
Het eerste team staat bovenaan, maar in de achtervolging zijn een paar con-
currenten die nog een wedstrijd meer te spelen hebben en bovendien voelt ons
vlaggenschip de hete adam van DSC 4 in de nek. Voor het tweede team is de
adem een stuk koeler, want ze staan al een halve wedstrijd voor. Maar laten we
ons niet rijk rekenen, want de weg is nog lang. Het derde team is het
zorgenkindje op dit moment en zal met DD 5 een race aan moeten gaan om weg
te komen van de laatste plaats. Het vierde team heeft zich in de middenmoot
gevestigd, maar moeten nog wel spelen tegen alle teams die er boven staan.

Promotieklasse
SHTV 1 4 5 18½
DSC 4 4 5 17½
WSC 2 3 4 15½
RSC-Belgisch Park 1 3 4 12½
Promotie 2 3 3 12½
Schaakhuis 2 3 3 12½
Scheve Toren 1 3 2 9½
Promotie 3 3 0 5½
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Klasse 1B
SHTV 2 3 6 19
DSC 5 3 5 14½
Rijswijk 2 3 4 14½
Haeghe Ooievaar 1 3 4 13
B.F. /Wassenaar 1 3 3 13
DD 4 3 1 10
Raadsheer-Corbulo 1 3 1   7
RSC-Belgisch Park 2 3 0   5

Klasse 1A
DD 3 3 6 17
Rijswijk 3 3 4 11
Novelty Destroyers 1 3 3 14
Promotie 4 3 3 14
WSC 3 3 3 12
Botwinnik 2 3 3 11
DD 5 3 1 10½
SHTV 3 3 1   6½

Klasse 3B
DSC 9 2 4 14
Botwinnik 3 2 4 12½
Pomar 2 3 4 14
DD 7 3 4 13
SHTV 4 3 4 13
WSC 6 3 2 10½
Raadsheer-Corbulo 2 3 0   6
DSC 11 3 0   5

Jeugdschaakagenda

Januari 2017
za 7 Open meisjestoernooi / lightning chess toernooi
za 21 Grand Prix 4 (Naaldwijk)
za 21 - zo 22 PK cat. CD; finale
za 28 PK cat. E

Februari 2017
za 11 Jeugdclubcompetitie cat. ABD
zo 12 & zo 19 PK cat. ABC
za 25 Grand Prix 5 (Schiedam)
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Ratinglijst november

Het seizoen is langzaam op gang gekomen en slechts enkele SHTV’ers hebben
resultaten geboekt die meetelden voor de ratinglijst van de KNSB. De hardste
klappen vielen in het rechter rijtje, zowel op- als neerwaarts. Danny Lindhout
heeft dit keer de twijfelachtige eer om de snelste daler te zijn, op de voet
gevolgd door Ruud van Dijk. Daarentegen is Thomas Luk de snelste stijger.
Armin Segger kon net niet aan dat resultaat tippen, maar is de grens van 1800
weer dicht genaderd.
In de volgende lijst, die op 1 februari zal worden gepubliceerd zullen er on-
getwijfeld meer verschuivingen te zien zijn, want de eerste ronden van de HSB-
competitie gaan dan meetellen en ook het persoonlijk kampioenschap en het
Haags Weekendtoernooi worden dan verwerkt.

Jan-Aart van der Steen 2135 (-)
Twan van der Togt 2117 (-10)
Erik van der Raaf 2081 (-9)
William van Zanten 2021 (-)
Maarten Stolte 2017 (-)
Alex Hut 2008 (-)
Bart Verbaan 1981 (-)
Eduard van Dijk 1980 (-)
Sander Pauw 1970 (-)
Hans Segers 1936 (-)
Cor Kanters 1922 (-10)
Peter Vorstermans 1910 (-)
Evert Baak 1892 (-)
Gert-Jan Willighagen 1869 (-1)
Karl Baak 1868 (-)
Ton Bodaan 1856 (-26)
Jaimy Luk 1848 (-)
Olav van Leeuwen 1844 (-)
Armin Segger 1793 (+28)
Rik Pronk 1781 (-)
Franck Melssen 1777 (-)
Theo Bovenlander 1767 (-)
Ben Spierings 1735 (-)
Ed Olvers 1712 (-)

Meile Tamminga 1688 (-)
Theo Dekker 1688 (-)
Justus van Klaveren 1685 (-)
Ruben Wiegerink 1652 (-)
Jan Verheijen 1636 (-)
Geurt Jan v.d. Meiden 1632 (-)
Piet Sikkes 1597 (-)
André Wagner 1584 (-)
Eric Alvares 1551 (-)
Frans Coers 1549 (-)
Jaap Luyendijk 1544 (-)
Danny Lindhout 1502 (-55)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1437 (-)
Ard v.d. Zwart 1419 (-)
Pim van der Meiden 1351 (-)
Thomas Luk 1330 (+30)
Ruud van Dijk 1320 (-52)
Claudia Fasil 1314 (-)
Maarten van der Vegt 1266 (-)
Wim Vermeulen 1129 (-)
Mitchell Vuong 1004 (-)
Ricki Luk 907 (-)
Martin Brummelkamp 800 (-)
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Mijn favoriete schaakboek André Wagner

Verflixte Fehler : 500 lehrreiche Minipartien / Anatoli Mazukewitsch ; [Übers.
aus d. Russ.: Walther Rhein]. - Erste Auflage. - Berlin : Sportverlag, 1986

Ik heb in het (niet zo recente) verleden regelmatig een bezoek gebracht aan De
Slegte en ging vaak met goedkope schaakboeken naar huis. Daardoor heb ik een
redelijke rij schaakboeken op de plank staan. Veel daarvan gaan over openingen,
toernooien, WK-matches en eindspelen. In die verzameling neemt één boek een
bijzondere plaats in, omdat het miniatuurtjes bevat waarin een speler de partij
snel tot een einde brengt door een stomme zet te doen. We kennen het allemaal.
In het boek Verflixte Fehler kan de liefhebber van leedvermaak zijn hart
ophalen. En ik vrees dat enig leedvermaak mij niet vreemd is, al zal ik dat
doorgaans achter een uitdrukkingsloos gezicht proberen te verbergen.

Niet in het boek, maar wel een klassieker is het voorbeeld van de correspon-
dentieschaker die enthousiast gebruik maakte van de mogelijkheid zetten voor te
stellen. Na 1. d4 Pf6  2. c4 g6 schreef zwart aan zijn tegenstander dat hij na elke
willekeurige zet van wit 3. ...Lg7 zou spelen. Wit hoefde niet lang na te denken
en schreef terug: 3. Lh6. De zwartspeler moest zich volgens de regels aan zijn
toezegging houden, verloor de loper en de partij.

In Verflixte Fehler zijn vooral partijen uit de 19e en eerste helft 20e eeuw op-
genomen, omdat tegenwoordig een beetje (groot)meester deze fouten wel kent
en zal vermijden, maar er zijn uitzonderingen, aldus de auteur in zijn voor-
woord. De meeste van de verzamelde partijen duren ook niet langer dan 12
zetten en dan kunnen de stukken terug in de doos.

De partijen zijn gerangschikt naar opening en het enige dat ik er graag nog bij
had willen zien was een index op namen van spelers, zodat het mogelijk was
geweest om snel de (jeugd)zonden van bekendere spelers te vinden. Maar wie de
moeite neemt om even door de pagina’s te bladeren vindt ze wel, Anderssen,
Zuckertort, Tarrasch, Capablanca, soms winnen ze, soms verliezen ze. Een
fraaie blunder van een Nederlandse meester, bekend van radio en televisie,
tijdens een toernooi in Amsterdam (1979) is er ook in te vinden...

1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Lb5 a6  4. Lxc6 dxc6  5. 0-0 Lg4  6. h3 h5  7. d3 Df6
8. Le3 Pe7  9. Pbd2 Pg6 en tot zover is het allemaal bekend. Wat je vooral niet
moet doen als witspeler op dit moment, doet onze man wel! 10. hxg4? hxg4  11.
Pg5 Pf4  12. Dxg4 Dxg5! en wit gaf op. Slaan gaat niet: 13. Dxg5 Pe2 # en als
de witte dame weggaat, stort de witte stelling ook in. Zou de verliezer als troost
nog een Brand Bier hebben genomen?

Wie dit boek nog ergens in een winkel tegenkomt, kan ik het van harte aanraden.
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Schaakagenda

Januari 2017
do 5 Rapidkampioenschap; ronde 1-3
di 10 Rijswijk 3 - SHTV 3

Bekerwedstrijd Rijswijk - SHTV
do 12 Interne competitie r. 8; zw/w-competitie r. 15
ma 16 DSC 9 - SHTV 4
do 19 Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie r. 16

SHTV 2 - Rijswijk 2
do 26 Interne competitie r. 9; zw/w-competitie r. 17

Februari 2017
do 2 Rapidkampioenschap; ronde 4-6
do 9 Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie r. 18

SHTV 1 - Scheve Toren 1
SHTV 4 - Pomar 2

do 16 Interne competitie r. 10; zw/w-competitie r. 19
SHTV 2 - DSC 5

za 18 7e Erasmus rapidtoernooi (Rotterdam Schiebroek)
do 23 Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie r. 20

SHTV 3 - WSC 3

Maart 2017
do 2 Rapidkampioenschap; ronde 7-9
do 9 Interne competitie r. 11; zw/w-competitie r. 21

Botwinnik 2 - SHTV 3

Aankomende evenementen:
79e Tata Steel Chess Tournament vr 13 t/m zo 29 januari 2017
HSB PK Senioren/veteranen vr 10 februari t/m vr 21 april 2017
77e Noteboomtoernooi vr 24 t/m zo 26 februari 2017

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823




