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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Piet Sikkes voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Secretaris
Marten 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 leden

Herinneringen van een tijdschriftredacteur
Pim van der Meiden

De Engelsman A.J.P. Taylor, een van de boeiendste historici die ik ken, zegt in
het voorwoord van zijn autobiografie A Personal History, dat naar zijn mening
iedere historicus een autobiografie zou moeten schrijven. Zelf ben ik ook
historicus, maar na lang denken vind ik het een slechte gedachte, want alle
biografieën van historici zijn vervelend, gelijkhebberig en staan vol fouten,
mede omdat geheugenverlies bij ouderen toeslaat. Ook op het boek van Taylor
zelf valt veel aan te merken. De meeste herinneringen van historici bleken
gruwelijke mislukkingen. Pieter Geyl schreef een boek dat je met plaats-
vervangende schaamte leest en wordt in exhibitionisme overtroffen door de
Herinneringen van Lou de Jong. Het enige goede van dat laatste boek is een foto
van de auteur die in de Alpen met zijn zoon schaakt.

Pogingen het zelf beter te doen, liepen op een jammerlijke mislukking uit. Een
dringende neiging tot achterom zien, bleef. Gejammer van André Wagner dat hij
voor Samengevat geen kopij kon vinden, maakte dat ik besloot eens te werken
aan een be-scheidener opzet: het opschrijven van mijn herinneringen als
redacteur, een taak waar ik me met geestdrift aan gewijd heb. Wel liep het
anders dan ik me in eerst instantie had voorgenomen en mijn ervaringen als
redacteur zijn vooral de geschiedenis van een nauwe samenwerking met André.
Die samenwerking verliep vlekkeloos en het leverde mij bewonderende blikken
op van Ben Spierings, al had die het ook wel eens moeilijk met onze eigen-
draadsheid. Een poging tot objectieve geschiedschrijving van ons redacteur-
schap volgt hier niet. Het worden stemmingsbeelden, zoals André die overigens
van zijn kant heeft weergegeven bij mijn afscheid als redacteur.

Zelf vind ik dat de reeks Mijn favoriete schaakboek mijn grootste succes was.
Niet iedereen zal daar zo over denken. Regelmatig trok ik mensen aan hun jasje
met de vraag “Waar blijft je stukje nu?” en soms bleek iemand heel nodig te
moeten plassen en had ik er weer een vijand bij. Het is natuurlijk allemaal de
schuld van het bestuur dat me niet van ruime middelen wilde voorzien om
mensen te pressen stukjes te schrijven. Enfin, op een stuk van Ben Spierings
over zijn mooiste schaakboek zullen we wel altijd moeten blijven wachten. Een
positief aspect was dat ik talloze schakers, ook van buiten onze club heb weten
te verleiden een artikel te schrijven. Zo zal Samengevat lezers weten te vinden
op de UB en het Internet.



6

Op schaaktechnisch gebied hadden we één heel bijzondere medewerker en dat
was William van Zanten. Zijn diepgravende stukken moest ik wel altijd grondig
controleren en het is gebeurd dat ik het stukje met barstende hoofdpijn heb
doorgestuurd naar André met de vraag of hij het ook nog eens wilde kijken.
Overigens was ik altijd blij met artikelen van William, omdat ik vond dat ze de
kwaliteit van het cluborgaan verhoogden. Een heel apart aspect van Samengevat
was de kopieerservice van Kontrast in Delft. Het maakte dat ik de eerste keer
een vreemde dwaaltocht door Delft maakte. Dan lag het gebouwtje in een
onoverzichtelijke bocht. Ach, ik heb er vaak over geschreven in de hoop dat
iemand anders die reis ook eens wilde maken. Later maakte ik treinreizen en
leerde zo het Hollandse landschap beter kennen. Niemand heeft uit mijn stukken
begrepen welk een charmant aspect van het redacteurschap hier heeft gelegen.
Joke, mijn trouwe echtgenote, heeft de blaadjes een enkele keer opgehaald, zag
hier een echtelijke plicht in die ze zon-der mopperen volbracht en waarvan we
de kosten, geloof ik, niet gedeclareerd hebben. Maar ook zij zag de grote charme
van al die uitzichten op bedrijfs-terreinen niet in.

Het is niet toevallig dat ik in deze herinneringen ook melding maak van mijn
vrouw. Zij heeft in mijn redacteurschap een belangrijke rol gespeeld. De
belangrijkste bijdrage van haar kant was de volgende. Eenmaal kwam zij de
krantjes naar de Bosbeskapel brengen. Ze leverde ze af bij Rik (of Rick) de
Vries. Die keek er een beetje misprijzend naar. “Alweer geen foto van mij op het
kaft”, zei hij verdrietig.’ Het heeft niet lang geduurd. In een volgend nummer
stond een interview met Rik en op het omslag prijkte een foto van onze barman.
Het was niet toevallig dat ik in het redactioneel melding maakte van de voor-
treffelijke fotografische bijdragen aan ons blad van André.

Jeugdschaakagenda

Februari 2017
za 25 Grand Prix 5 (Schiedam)

Maart 2017
za 18 Simultaan Arlette van Weersel (Novotel Hofweg)
zo 26 Grand Prix 6 (Den Haag)

April 2017
zo 2 HSB pupillendag
vr 14 - za 15 NK jeugd cat. E (Tilburg)
zo 23 - za 29 NK jeugd cat. ABC (Assen)
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Interne competitie

De tiende ronde is nog in volle gang en krijgt op de dag van verschijnen van dit
nummer zijn beslag. Bart Verbaan heeft al gespeeld en gewonnen. Omdat hij de
voormalige leider Erik van der Raaf enige tijd geleden passeerde, staat hij rede-
lijk riant aan de leiding. Drie achtervolgers vechten het deels onderling uit, maar
door een bye zal Olav van Leeuwen een halfje meer achterstand oplopen.

Stand na ronde 9 Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Bart Verbaan 7.0 46.5 35.50 1981 2014 +0.52
  2 Erik van der Raaf 6.5 50.5 34.75 2090 1958 -0.82
  3 Ton Bodaan 6.5 50.0 33.50 1882 1991 +0.98
  4 Justus van Klaveren 6.5 46.5 30.75 1685 2049 +3.20
  5 Olav van Leeuwen 6.5 44.5 29.75 1844 1873 +0.53
  6 Roy van der Smitte 6.0 41.0 24.50 1700 1750 +1.50
  7 Hans Segers 5.5 46.5 26.75 1936 1759 -1.63
  8 Geurt Jan v.d. Meiden 5.5 44.5 22.75 1632 1738 +1.13
  9 Gert-Jan Willighagen 5.5 44.0 24.25 1870 1781 -0.55
10 Karl Baak 5.5 37.0 20.50 1868 1727 -0.94
11 Franck Melssen 5.0 46.0 21.50 1777 1791 +0.21
12 Evert Baak 5.0 45.0 23.50 1892 1787 -0.64
13 Sander Pauw 5.0 41.5 22.75 1970 1715 -1.26
14 Jan Verheijen 5.0 41.0 21.25 1636 1886 +0.89
15 Piet Sikkes 5.0 37.0 17.25 1597 1673 +0.74
16 Rik Pronk 4.5 43.0 16.50 1781 1636 -1.00
17 Meile Tamminga 4.5 42.0 19.50 1688 1635 -0.30
18 Jaap Luyendijk 4.5 40.5 16.50 1544 1687 +0.90
19 André Wagner 4.5 40.0 16.00 1584 1516 -0.74
20 Rob Dijkstra 4.0 44.5 17.00 1437 1613 +1.62
21 Eric Alvares 4.0 41.0 14.50 1551 1624 +0.64
22 Ben Spierings 4.0 39.5 15.75 1735 1675 -0.49
23 Thijs Michels 4.0 38.0 11.50 1400 1471 +0.60
24 Mitchell Vuong 4.0 34.5 10.50 1004 1290 +2.41
25 Armin Segger 4.0 30.5 11.50 1765 1387 -1.63
26 Kawang Choi 3.5 40.0 11.75 1400 1448 1448
27 Maarten van der Vegt 3.5 30.5   6.75 1266 1375 +0.81
28 Pim van der Meiden 3.0 33.0   9.00 1351 1277 -0.90
29 Ruud van Dijk 3.0 31.5   5.00 1372 1294 -1.05
30 Wim Vermeulen 2.0 32.0   3.25 1129 1063 -0.74
31 Ard van der Zwart 1.5 35.5   4.75 1419 1182 -2.23
32 Martin Brummelkamp 1.5 30.0   2.75   800   740 -0.26
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Zwart/witcompetitie

De zwart/witcompetitie bereikte op 6 februari de 19e avond. Doordat de laatste
weken vrij veel externe wedstrijden werden gespeeld, vorderde de stand niet zo
veel ten opzichte van begin december. Franck en Hans blijven aan de leiding en
achter hen staat het een beetje stil. Er is immers ook nog een bekercompetitie, al
gaat het daar helemaal langzaam.

Percentage Ronden Partijen Punten
Franck Melssen 100% 2 4 4
Hans Segers 100% 1 1 1
André Wagner 86% 4 7 6
Ton Bodaan 82% 6 11 9
Maarten van der Vegt 73% 7 13 9½
Kees van Gelder 69% 5 8 5½
Rob Dijkstra 64% 6 7 4½
Rik Pronk 64% 4 7 4½
Pim van der Meiden 60% 3 5 3
Claudia Fasil 55% 7 11 6
Jaap Luyendijk 50% 4 5 2½
Mitchell Vuong 50% 4 5 2½
Geurt Jan van der Meiden 50% 3 5 2½
Justus van Klaveren 50% 2 4 2
Armin Segger 50% 1 2 1
Kawang Choi 45% 6 10 4½
Ruud van Dijk 41% 7 11 4½
Piet Sikkes 33% 2 3 1
Martin Brummelkamp 30% 8 10 3
Wim Vermeulen 29% 6 12 3½
Jan Verheijen 25% 5 10 2½
Thijs Michels 25% 4 4 1
Ard van der Zwart 25% 4 4 1
D. Roos 25% 1 2 ½
Eric Alvares 20% 5 10 2

Bekercompetitie

De 2e ronde is nóg niet afgerond, want alleen de partij tussen Olav van Leeuwen
en Martin Brummelkamp werd voltooid (1-0 voor Olav). Ben Spierings weet nu
in elk geval tegen wie hij in de 3e ronde moet spelen. Op 20 april moet de finale
gespeeld zijn. Nog zes partijen in totaal. Zou het gaan lukken?
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Combinaties van Tal met sterkere dreigingen
William van Zanten

T_ _ _ t
iJ_ _ jJ
 _Jm l _
_ _S_ _ 
 i i _Q_
_ _ _ _I
I_ _ iI_
_ _ r k 

1. Tal - Portisch, Bled 1963 m/2
Hoe gaat u om met de dreiging 27.
...Txa7? Ga ervan uit dat zwart na uw
zet inderdaad op a7 pakt. En voor de
gladakkers: nee, 28. Dd7 is niet de op-
lossing.

 _ _Tt m
j _ _ _J
Lj _ j _
_ _Q_ _ 
 _I_Bd b
_ _ _ _ 
Ii _ iIl
_ _R_R_K

2. Tal - Vasiukov, Kiev, USSR Ch 
1964/5
Hoe reageert u met wit op de dreiging
26. ...Txe4? Ga ervan uit dat zwart na
uw zet inderdaad met de toren op e4
pakt.

 _ _M_ _
_ _ _ k 
 b _T_J_
_J_ _ _ 
 i r iI_
_ _ _L_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 

3. Tal - Vasiukov, Kiev USSR Ch 
1964/5
Hoe reageert u met wit op de dreiging
om op g4 te slaan? Ga ervan uit dat
zwart na uw zet inderdaad op g4 pakt.
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T_ d tM_
j _ _J_J
 _L_JlJ_
_ i _ _ 
 _ i _ _
i qB_ _ 
 _ _ iIi
r b _Rk 

4. Portisch - Tal, Palma de Mallorca 
1966
Wit overwoog hier 17. Le3 om Dd5  18.
f3 e5 te weerleggen met 19. Le4. Wit
staat na Le4 vrijwel gewonnen. Wat
speelt u (zwart) na 17. Le3?

 _Lt _ _
jJ_ lMj 
 _ _ dS_
_ _ j _Q
 _ _B_ i
_I_ _ _ 
IbI_ iI_
r _ _ k 

5. Tal - Filip, Moskou 1967
(analysestelling van Tal).
Hoe staat het na 23. ...Th8  24. Lxg6†
Dxg6  25. Dxh8?

 _L_ _ _
jJ_ _Mj 
 _ tD_S_
_ _ j _Q
 _ lB_ _
bI_ _ _I
I_I_ iI_
_ _R_ _K

6. Tal - Filip, Moskou 1967
Hoe reageert u op 26. ...Ta6 met de
dreiging Txa3?
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 _ t _M_
j _ jJ_J
 j _D_Jb
_ _ i _ 
 _S_Q_ _
_ _ _ _I
IiR_ iI_
_ _ _ k 

7. Keres - Tal, Parnu 1971
Beide spelers houden rekening met mat.
Tal vertelt dat hij tevreden was met
remise; bereikt hij dat met 22. ...Dxe5?

 _ _ _ _
_ _ _Jj 
 _Q_J_M_
_ _ _ _ 
 _I_ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ k _
_ _D_ _ 

8. Geller - Tal, Leningrad, USSR Ch. 
1971
Zwart staat materieel gewonnen, maar
hoe gaat hij om met de witte dreiging
om te promoveren?

Charles Hertan behandelt ‘Equal or Stronger Threat (EST)’ in zijn Forcing
Chess Moves: The Key to Better Calculation. “EST’s should be analyzed first
before settling for defensive measures. EST’s have both strategical and tactical
advantages. Strategically (...) it is preferable to promote your own plan, versus
responding to the opponent’s agenda. (...)
Tactically, equal or stronger threats are often demonstrably the strongest moves
in a given position (...). When computers shock us with completely unexpected
moves they are often of this variety: moves that ignore our threat completely,
then demonstrate 2-3 moves hence that our apparent threat was irrelevant.”

(Oplossingen op pagina 27-29)
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Externe competitie

SHTV 1 ruim langs Scheve Toren 1 (verslag: Ben Spierings)
Op donderdag 9 februari jl. stond de thuiswedstrijd tegen Scheve Toren 1 op het
programma. De rest van de teams had al gespeeld in deze 5e ronde van de
Promotieklasse, waardoor we wisten dat winst ons op de 2e plaats zou brengen
met een matchpunt achterstand op koploper WSC 2.
De wedstrijd begon wat later. Wedstrijdleider Geurt Jan van der Meiden had een
drukke avond, met nog een externe wedstrijd in de andere speelzaal, met daarbij
ook nog een interne indeling maken. De tegenstanders waren op het reguliere
aanvangstijdstip ook nog niet compleet. Daardoor was er een ongepland en
uiterst ontspannen teambuildingsmoment. Natuurlijk werd ook even vooruit-
geblikt naar de laatste twee speelronden, maar eerst moest deze wedstrijd tot een
goed einde worden gebracht om überhaupt in de kampioensrace te blijven. Peter
Vorstermans was met een klein voordeeltje de eerste twintig zetten door-
gekomen. Juist toen ik mij afvroeg hoe hij hier het punt naar binnen moest
halen, was het opeens gebeurd. De laatste klappen kunt u meespelen.

Correctie
In het vorige nummer stond per abuis een verkeerd diagram bij de partij Karl 
Baak - Eric van Breugel (Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 2). Onderstaand het 
juiste diagram met de analyse.

 _T_ tM_
jLdS_ _J
 jJlJ_ _
_ _ _Jj 
 _Ni s _
i i q n 
 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
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Peter Vorstermans - Michel Hubert

 _ t tM_
_Lj _Jj 
 _ _ sSj
jI_ j _ 
I_B_I_ _
_ _ _N_ 
 _ n iIi
r _ r k 

21. Tac1
Wit staat nu comfortabel en komt na
wat onnauwkeurige vervolgzetten
van zwart vrij snel gewonnen te
staan.
21. ...Td7  22. Lf1
Maakt ruimte voor het paard op c4.
22. ...Tfd8  23. Pc4 Lxe4
Onnauwkeurig; Te8 was te verkiezen,
waarna wit wat beter staat.
24. Pfxe5 Pxe5
Td4 was iets beter.
25. Pxe5 Td5  26. Pc6 Te8  27. f3

Maarten Stolte had eigenlijk al een gelijke stelling bereikt met zwart toen hij de
tegenstander aan het einde van de opening een kans op initiatief gaf. De
witspeler had die zet wel gezien, bleek in de analyse achteraf, maar toen rekende
hij kennelijk niet diep genoeg door om het voordeel te zien. De tegenstander
gebruikte zoveel tijd dat hij vanaf ongeveer zet 20 al op zijn increment van 10
seconden per zet leefde. Hij stond toen al minder, maar hij hield het nog ruim 40
zetten vol voordat het punt voor ons binnen was: 2-0.
Hans Segers kwam met wit heel goed uit de startblokken. Een pion voorsprong,
loperpaar, torens verdubbeld en een tegenstander met slecht gepositioneerde
stukken met weinig toekomstperspectief. Een kwestie van tijd voordat hier een
punt zou binnen komen, was mijn inschatting. Het was dan ook enigszins
teleurstellend dat het witte voordeel beetje bij beetje teniet werd gedaan. De
torens werden geruild en het voordeel van het loperpaar veranderde in een
eindspel met gelijke lopers. Weliswaar nog steeds met een pion voorsprong en
een afgedwongen loperwinst door een doorgebroken pion, maar Hans zag de
vijandelijke koning aan de wandel gaan naar zijn pionnen en moest met zijn
loper de resterende twee zwarte pionnen tegenhouden en het punt delen: 2½-½.
Jan-Aart van der Steen speelde weer een solide partij. Zijn tegenstander, nog
ongeslagen in de externe, gaf goed partij, maar kon de tegenaanval van onze
man niet tegenhouden. Met een mat in 1 dreiging met dame en pion werd de
partij beëindigd: 3½-½.
Eduard van Dijk speelde een sterke partij tegen Kees Dekker, de speler met de
hoogste rating bij de tegenpartij. Deze tegenstander neutraliseren was vol-
doende, maar het verloop van de partij gaf in eerste instantie wat hoop op meer.
Tot de tegenstoot kwam en er even opgepast moest worden niet in een matnetje
te belanden. Terwijl op het bord de kwaliteit voorsprong weer moest worden
ingeleverd, kon gekozen worden voor een eeuwig schaak of een eindspel met
dames en pionnen. Na een kwartiertje de andere borden in de gaten te hebben
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gehouden, werd gekozen voor de eerste optie: 4-1.
Alex Hut was inmiddels druk bezig om de teamwinst binnen te slepen. Na rustig
manoeuvreren was hij een kwaliteit voor gekomen en was de tegenstander in
hevige tijdnood. Hij moest steeds binnen 10 seconden een redelijke zet vinden.
Toen Alex nog wat materiaal afruilde, zag de tegenstander gelukkig niet dat er
door een blokkade plots een pion naar het promotieveld kon wandelen. Alex
kwam met de schrik (achteraf) vrij en incasseerde alsnog het volle punt: 5-1.
Invaller Karl Baak had in de opening een pion geofferd en had te maken met een
tegenstander die in een extreem lange denkmodus ging. Het werd een spannende
partij, waarin het wel eens alles of niks zou kunnen worden. Karl heeft er nog
een tweede pion tegenaan moeten gooien, maar zijn aanval zette niet door. De
grote tijdsvoorsprong was inmiddels ook verdwenen en in wederzijdse tijdnood
maakte een vijandelijke paardvork plots een eind aan alles: 5-2.
Aan het topbord het duel der clubkampioenen. Erik van der Raaf kreeg het niet
cadeau tegen zijn op papier zwakkere tegenstander. Er moest behoorlijk ge-
rekend worden, maar dat kun je wel aan hem overlaten. In een eindspel met
ieder een toren en een paard en twee pionnen voorsprong duurde het nog een
tijdje tot de buit echt binnen was, maar met beheerst spel lukte dit: 6-2 winst!

Met nog twee speelronden te gaan, staan we 1 matchpunt en 3 bordpunten achter
op WSC 2. Volgende keer mogen we zelf op bezoek bij Promotie 2, terwijl
Schaakhuis 2 in een onderling duel met WSC 2 de eigen kampioenskansen nog
levend kan houden.

SHTV 1 (1984) Scheve Toren 1 (1873) 6-2
Erik van der Raaf (2071) Sascha Ottenhof (1785) 1-0
Eduard van Dijk (1983) Kees Dekker (2052) ½-½
Jan-Aart van der Steen (2122) Erik Jan Tromp (1990) 1-0
Hans Segers (1938) Aad van Gent (1837) ½-½
Maarten Stolte (2021) Rudi de Smit (1904) 1-0
Karl Baak (1843) Dave Theijn (1871) 0-1
Alex Hut (1973) Jeroen Kleijn (1780) 1-0
Peter Vorstermans (1916) Michel Hubert (1761) 1-0

Vierde ronde: SHTV 2-Rijswijk 2 (verslag: Karl Baak)
Soms zit het mee en soms zit het tegen, maar tegen de degradant uit de
promotieklasse van vorige jaar kan je geen tegenvallers gebruiken. Na een
uitglijder tegen Haeghe Ooievaar stonden we twee matchpunten voor.

De eerste tegenvaller kwam van invaller Roy. Na een goede opening die hij kort
samenvatte met de woorden: “Ik begrijp niet wat zwartspelers in deze opening
zien. Wit krijgt een gratis pion en het loperpaar”. Doch wellicht wat overmoedig
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geworden zag hij een leuke combinatie met een niet legale zet, wat de witte
dame en de partij kostte.
Nog in de openingsfase onderbrak Theo zelf de dekking van zijn enige centrum-
pion. Hiermee riep hij de problemen over zich af welke ook tot stukverlies
leidden, terwijl zijn tegenstander de behoedzaamheid zelve was. Wanhopig
vroeg hij aan mij of hij mocht opgeven. Lachend schudde ik van niet, waardoor
ikzelf vervolgens nog eerder opgaf. Na een aantal onnauwkeurige zetten miste ik
een van de vele dreigingen die ik het hoofd moest bieden.
Gert Jan speelde het beste tot nu toe in een partij waar hard om het initiatief
werd gestreden. Op enig moment kon hij de knock-out uitdelen wat het
siliconenmonster direct vond. Doch Gert Jan had de zet wel bekeken, maar had
die dus niet begrepen. Een gemiste matdreiging bracht de stand op een
uitzichtloze 0-4.
Olav berustte in remise, nadat hij eerder moest weigeren. Zijn stelling was er
zachtjes uitgedrukt niet beter op geworden. Ook Sander en zijn tegenstander
vonden remise nu wel goed zo.
Bleven er nog twee borden over waar we duidelijk beter stonden. Rik had het
minste moeite om het punt te verzilveren. Evert moest nog een paar nauw-
keurige zetten doen.

Evert Baak - Tony Goudriaan

 _ t _M_
_ _ _JjJ
 _ _Ls _
_ _ _ _ 
I_J_ _ _
_ n _ i 
 _ t iBi
r r _ k 
24. ...Lc8
Om de vrijpion te blokkeren, maar
ook gespeeld in de hoop dat wit de
onderste rij zou verzwakken
25. Pb5!
Wit lijkt te happen, maar deze zet is

bedoeld om de pion te helpen.
25 ...h5  26. a5!
26. Txc4? Td1  27. Txd1 Txd1  28.
Lf1 Lh3 loopt slecht af.
26. ...La6  27. Pc7 T8d6  28. Pxa6
Txa6
Nu kan de pion genomen worden,
maar wit wil meer.
29. Lb7 Ta7  30. a6
Die toren doet niet meer mee.
30. ...Pg4
Dreigt iets, maar wits dreiging is
sterker.
31. Txc4! Pxf2  32. Tc8 Kh7  33.
Ta8
En opgegeven met het oog op 33.
...Txa8  34. Lxa8 Ph3  35. Kf1 Td8
36. Le4 Kh6  37. a7 en zwart moet op
de volgende zet zijn toren geven.

Inmiddels is Rijswijk ten tweede male gestruikeld, zodat we de leiding in onze
poule hebben teruggekregen. Wat dat betreft zit het wel mee.
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SHTV 2 (1856) Rijswijk 2 (1863) 3-5
Sander Pauw (1970) Marco de Groot (2059) ½-½
Roy van der Smitte (-) Hans Hulshof (1831) 0-1
Gert Jan Willighagen (1870) Atze Metz (1863) 0-1
Evert Baak (1892) Tony Goudriaan (1925) 1-0
Karl Baak (1868) Vincent Geerlings (1862) 0-1
Olav van Leeuwen (1844) Hans van Oortmarssen (1846) ½-½
Theo Bovenlander (1767) Frank van den Bos (1707) 0-1
Rik Pronk (1781) Edwin Mulders (1795) 1-0

Vijfde ronde: SHTV 2-DSC 5 (verslag: Karl Baak)
Na de uitglijders tegen en van Rijswijk werd DSC onze naaste belager en was
onze doelstelling praktisch hetzelfde, onze voorsprong verdedigen.
 
Olav ging voortvarend van start en zijn tegenstander bezweek in no-time.
Justus oogde wat vermoeid terwijl zijn stelling leek te vragen om de nodige
arbeid om overeind te blijven. Doch plotseling werd de vrede getekend. Weer
niet overlegd, maar misschien maar goed ook.
Mijn tegenstander en ik verlieten na een paar zetten de openingsboeken. De
witte stelling leed al snel aan een gebrek aan harmonie.

Jan Frissen - Karl Baak

 _ t tM_
_L_ d jJ
Jj _J_ _
_ jIsJ_ 
 _I_ _ _
_ n iR_ 
Ii n _Ii
_ rQ_ k 

18. Tg3 exd5  19. cxd5 Lxd5  20.
Pxd5 Txd5  21. Db3 Tfd8  22. e4
fxe4  23. Pxe4 c4  24. Dxb6 Td1  25.
Txd1 Txd1  26. Kf2 Pd3  27. Kf3
27. Txd3 was hier noodzakelijk.
27. ...Tf1  28. Pf2
28. Kg4 Tf4  29. Kh5 Th4# of 28.
Ke2 Dxe4  29. Kxf1 De1#
28. ...Txf2

Dan was er de confrontatie tussen Rik en, wie kent hem niet binnen onze club, ...
René Weerts.
Vroeg in het middenspel merkte ik dat René lang zat te denken. Dat doet hij niet
vaak, dus informeerde ik bij Rik die een wandelingetje maakte, hoe het ging.
Rik vertelde dat hij een pion ging winnen en eigenlijk al gewonnen stond. De
rest van partij was nog knap chaotisch, maar toen Rik ook nog een loper insloot
was het wel snel beslist.
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Evert leek wel een voordeeltje te hebben, maar kon geen vorderingen maken.
Dus aanvaardde hij het remiseaanbod, waarna Sander slim hetzelfde deed. Zo
waren de matchpunten binnen.
Op de resterende twee borden stond hetzelfde eindspel, gelijke lopers met 5
tegen 4 pionnen.
Theo zat aan de verdedigende kant, maar kon weinig tot geen weerstand bieden.
Gert Jan zat aan de goede kant (met pluspion), maar zijn tegenstander vond enig
tegenspel.

Rob Smits - Gert Jan Willighagen

 _ _ _ _
j _ _ _J
 jKl m _
_ _IjJ_ 
 _ _ _ _
i _ b i 
 i _ _ _
_ _ _ _ 
1. ...f4  2. gxf4 exf4  3. Lf2
Beter is 3. Ld4 Ke7  4. Lf2 Le5  5.
Lh4

3. ...Ke5  4. b4 Le7  5. Le1 f3  6.
Lg3 Ke4  7. d6 Lxd6
Beter is 7. ...Lg5
8. Kxd6 Ke3  9. Kc6 f2  10. Lxf2
Kxf2  11. b5 h5  12. Kb7 h4  13.
Kxa7 h3  14. Kxb6 h2  15. Ka7 h1D
16. b6 Da1
Hier viel de vlag, maar de stelling is
verloren vanwege 17. b7 Dxa3  18.
Kb6 Dd6  19. Ka7 Dc5  20. Ka8 Da5
21. Kb8 Kf3  22. Kc8 Dc5  23. Kd7
Db6  24. Kc8 Dc6  25. Kb8 Ke4  26.
Ka7 Dc5  27. Ka8 Da5  28. Kb8 Kd5
29. Kc8 Da6  30. Kc7 Dc6  31. Kb8
Kc5  32. Ka7 Da4  33. Kb8 Kd6  34.
Kc8 De8#

We staan stevig aan de leiding en de nieuwe nummer twee heet B.F./Wassenaar,
onze volgende tegenstander.

SHTV 2 (1835) DSC 5 (1750) 5½-2½
Sander Pauw (1970) Arno Wiersma (1856) ½-½
Justus van Klaveren (1685) Diederik van Heijgen (1833) ½-½
Gert Jan Willighagen (1870) Rob Smits (1735) 1-0
Evert Baak (1892) René Torenstra (1755) ½-½
Karl Baak (1868) Jan Frissen (1714) 1-0
Olav van Leeuwen (1844) Coen Leentvaar (1710) 1-0
Theo Bovenlander (1767) Albert Kemeling (1705) 0-1
Rik Pronk (1781) René Weerts (1694) 1-0
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Blijde gezichten bij SHTV 3 (verslag: Meile Tamminga)
Na de magere resultaten van de eerste helft van de competitie was de wedstrijd
tegen het op papier even sterke Rijswijk 3 cruciaal. Nog een nederlaag zou ons
vaster op de laatste plaats drukken en behoud van de plaats in de eerste klasse
zou heel moeilijk worden. Er stond dus iets op het spel op dinsdag 10 januari.
Al snel hadden beide teams hun eerste winstpartij binnen. Danny speelde een
ongelukkige partij op bord 8 en kon na verlies van een toren niet veel meer doen
dan compromisloos op de aanval spelen. Op het oog waren er nog wel kansjes,
maar daar was wel medewerking van de tegenstander voor nodig. En die bleef
uit. Daartegenover stond dat invaller André met wit goed gebruik wist te maken
van de verzwakkingen in de zwarte koningsstelling. Een mooie winstpartij, zij
het dat zwart bij goed spel langer stand had kunnen houden.
De overige zes partijen waren een stuk spannender.
Piet heeft in de vakantie in Groningen meegedaan met het Chess Festival en is
duidelijk in vorm. Op bord 7 krijgt hij een Hollandse verdediging tegenover
zich. Hij valt op klassieke wijze de zwarte zwakte op e6 aan, weet daar een
paard te positioneren en als de zwartspeler er niet in slaagt deze te neutraliseren,
dan wordt het heel moeilijk. Piet wint drie pionnen bij een betere stelling als zijn
tegenstander capituleert. Punt voor ons.
Ik speel zelf op bord 4 met zwart de Steinitz-verdediging van het Spaans. De
partij gaat gelijk op. Mijn tegenstander ziet echter over het hoofd dat ik een
pionnetje op h3 kan meesnoepen. Op zich niet onmiddellijk rampzalig, temeer
daar ik besluit mijn loper voor een paard te ruilen en dat geeft wit het voordeel
van het loperpaar. Ik reken erop dat ik de zwartveldige loper ook kan afruilen,
maar dit weet wit te voorkomen. Mijn besluit om vervolgens vol op de aanval te
spelen, blijkt bij analyse riskant. Maar na een paar onzorgvuldigheden van mijn
tegenstander is het mat.
Een 3-1 voorsprong dus, we hebben slechtere tijden gekend. En de overige vier
stellingen zijn minimaal gelijk. Teamleider Evert geeft aan dat Geurt Jan een
remiseaanbod mag aannemen. Maar Geurt Jan bijt zich vast in de stelling. Met
nog een paar minuten op de klok weet hij steeds weer dreiginkjes te creëren. Het
lijkt er echter op dat zijn tegenstander de zaak onder controle heeft. Totdat niet
Geurt Jan, maar zijn Rijswijkse tegenstander onder de druk bezwijkt. Binnen
een paar zetten is het afgelopen.
We hebben nu nog maar één remise nodig, en die haalt Ed op bord 2 binnen. In
het begin van de partij heeft hij wat geluk en ziet Rijswijk materiaalwinst over
het hoofd. Ed wint een kwaliteit maar moet wel een aanval op de pionnen op de
damevleugel het hoofd bieden. Dat doet hij keurig en op een gegeven moment
meen ik hier winst voor ons te zien. Dat lukt dan weer niet, maar remise (twee
koningen op een verder leeg bord) is voldoende.
Ben speelt een Koningsindiër waar ik niet zo veel van begrijp. Beide koningen
blijven lang in het midden van het bord staan, maar kennelijk mag dat allemaal.
Er komt een sterk zwart paard op d4, ik zie niet hoe je dat weg moet krijgen.
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Maar Ben houdt stand, een keurige remise op het eerste bord.
Roy is naar eigen zeggen in de opening de weg kwijtgeraakt, maar schaakt stug
verder. In het eindspel behalen beide spelers een dame, maar Roy heeft nog een
pion over. Zijn tegenstander Henk van Tol verdedigt zich taai. Volgens mij heeft
Roy op een gegeven moment het punt binnen handbereik, maar beide partijen
hebben tijdnood en Roy ziet het niet (of ik heb het verkeerd gezien). Maar nog
een half punt is meer dan voldoende.
Uiteindelijk dus een 5½-2½ overwinning en volgens mij verdiend, zonder geluk
vaart niemand wel, maar echte blunders zijn er van beide kanten niet gemaakt.
Onze toekomst ziet er nu heel wat rooskleuriger uit. DD 3 wordt kampioen, de
overige teams strijden om plaatsen 2-8 en we doen weer volop mee.

Rijswijk 3 (1573) SHTV 3 2½-5½
Peter Gaemers (1829) Ben Spierings (1735) ½-½
Bart van Strien (1688) Ed Olvers (1712) ½-½
Henk van der Tol (1654) Roy van der Smitte (-) ½-½
Tomas Gallardo Banez (1447) Meile Tamminga (1688) 0-1
Harm Gerlings (1208) André Wagner (1584) 0-1
Kees den Otter (1591) Geurt Jan van der Meiden (1632) 0-1
Floris Lantzendörffer (1581) Piet Sikkes (1597) 0-1
Erik van Dop (1588) Danny Lindhout (1557) 1-0

SHTV 4 zet de goede vorm door (Maarten van der Vegt)
Na de mooie winst die we eerder behaalden tegen Raadheer-Corbulo 2, mochten
we donderdag 15 december aantreden tegen het 11e team van DSC. Op papier
leek dit de eenvoudigste wedstrijd van het seizoen. Onze tegenstanders hebben
echter voor elk punt gevochten en het ons nog flink lastig gemaakt.

Eric was dit keer verhinderd om te spelen, gelukkig was Claudia wederom
bereid om voor ons in te vallen. Op het 7e bord was ze als eerste klaar. Iedereen
zat net en had de opening die ze (niet) wilden spelen op het bord gekregen. Voor
Claudia duurde dit te lang, zij had haar tegenstander al mat gezet en kon lekker
bijpraten aan de bar.
Frans had niet geheel zijn avond. Hij had zichzelf in een moeilijke positie ge-
schaakt. Vervolgens miste hij nog eens een torenaanval, waarop hij het maar
voor gezien hield. Toen ik naar de stelling van Thomas keek, leek het in eerste
instantie veelbelovend. Ik had daarbij echter wel gemist, dat Thomas zijn dame
was kwijtgeraakt. Hij spartelde nog even na, maar het verlies kon niet verweerd
worden. Ikzelf was uitermate blij toen ik merkte dat mijn tegenstander het
damesgambiet aannam en vervolgens zijn extra pionnetje probeerde te ver-
dedigen. Ik kon rustig aanvallen met mijn stukken en na een paar tactiekjes
dacht ik mooi met twee extra pionnen het eindspel in te gaan. Toen ik later de



20

stukken nog eens ging tellen, merkte ik op dat ik ook nog een stuk extra had. Ik
kon mijn geluk niet op. Ik rukte rustig op met mijn pionnen en had even later de
koning mat gezet.
André speelde wederom solide, zijn tegenstander echter ook. Ze gingen een
eindspel in dat er vrij gelijk uitzag. Er werd een remiseaanbod gedaan, na over-
leg met de teamcaptain is dit aangenomen en André kon ook weer uitrusten.
Kawang had weer een spannende, dynamische stelling op het bord gekregen.
Kawang bleef er erg rustig onder en wist uiteindelijk in het eindspel de winst
naar zich toe te trekken. Hiermee hadden wij 4½ punt, waarmee de winst zeker
was. Ard had niet kort daarna zijn partij ook naar een remise gebracht, waardoor
5-3 de uitslag was.

Na deze tweede winst, lijkt het erop dat handhaving een goede mogelijkheid is
dit seizoen. Met een paar goede resultaten in de volgende ronden, kunnen we
wellicht zelf naar de 1e plaats kijken, maar laten we niet op de zaken vooruit
lopen. De volgende partij mogen we weer tegen een team van DSC, ditmaal het
9e. Op papier lijkt dit dan weer de zwaarste partij van het seizoen, maar laten
wij daar voor elk punt vechten. Wellicht kunnen we voor een verassing zorgen.

SHTV 4 (1427) DSC 11 (1233) 5-3
André Wagner (1584) Niels Jansen (1370) ½-½
Maarten van der Vegt (1266) Paul van Riet (1296) 1-0
Frans Coers (1549) Aram Hassan (-) 0-1
Jaap Luyendijk (1544) Jordy Krempel (1377) 1-0
Thomas Luk (1315) Hidde Boerkamp (-) 0-1
Ard van der Zwart (1419) Dick de Jong (1167) ½-½
Claudia Fasil (1314) Iljo Boels (-) 1-0
Kawang Choi (-) André Bruinink (955) 1-0

DSC 9 blijkt te sterk voor SHTV 4 (verslag: Maarten van der Vegt)
Maandag 16 januari mochten we op bezoek in Delft bij de club DSC. Eerder dit
seizoen hadden we gewonnen van DSC 11, ditmaal bleek DSC 9 helaas een
maatje te groot.
Om kwart voor 8 waren we nog allesbehalve compleet. De meesten waren al
aanwezig, echter door onder andere vertraging van het openbaar vervoer kon
niet iedereen op tijd aanwezig zijn. De wedstrijdleider besloot in overleg dat we
het best maar konden beginnen, ook doordat een groepje aan het eind van de
avond de trein ook weer naar huis moest nemen. Eén voor één druppelden de
laatkomers binnen en nog voor de klok acht uur aangaf werd er op acht borden
geschaakt.
Ard was als eerst klaar en het zal u misschien niet verbazen dat er wederom een
remise op te schrijven was voor hem. Een weinig spannende partij resulteerde in
een weinig spannend einde. Nee, voor een spannende partij kon men beter naar
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mijn partij kijken. Ik had, net als mijn tegenstander, kort gerokeerd, maar
besloot toch mijn pionnen aan de koningszijde maar naar voren te schuiven om
zo een aanval te krijgen. Mijn tegenstander kon de druk waarschijnlijk niet zo
goed aan en had nog voordat er echt wat gebeurde al twee maal remise
aangeboden. Ik kwam natuurlijk niet voor een remise en besloot lekker door te
schaken. Mijn tegenstander bleek een uitermate goede verdediger, maar kwam
uiteindelijk erg passief te staan. De druk werd te groot en uiteindelijk wist ik
onze eerste (en helaas enige) winstpunt van de avond te behalen.
Over spannende partijen gesproken, Thomas en zijn tegenstander konden er ook
wat van. Over en weer stonden er meerdere stukken in een penning en het was
lang afwachten welke kant de partij op zou gaan. Helaas voor ons had Thomas
iets meer zwaktes dan zijn tegenstander. Op het moment dat het losbrak, was het
ook vrij snel klaar. Het punt ging naar DSC.
Frans zat jammer genoeg niet lekker in zijn partij, verloor vrij vroeg een stuk en
even later ook de partij. Jaap had een spannende stelling op het bord gekregen,
maar helaas kwam hij ergens een kwaliteit achter te staan; dit bleek voor zijn
tegenstander voldoende om de volgende winst voor DSC binnen te halen.
Kawang kwam redelijk uit de opening en er ontstond een interessante stelling,
waarbij Kawang alle kansen had om een resultaat te halen. Helaas maakte hij in
het middenspel een misrekening waardoor hij opeens een loper achter kwam te
staan. Dit was niet meer te compenseren, waardoor een verlies niet te stuiten
was.
Dan de twee topborden, André op bord 1 en Eric op bord 2. Beiden speelden
zeer goed en hadden de kans om hun partijen te winnen. André maakte helaas
een kleine misrekening, waardoor zijn tegenstander de partij op remise kon
houden. Eric had (het zal eens niet) weer veel van zijn tijd gebruikt in de
opening en het middenspel, waardoor hij in het eindspel weinig tijd had om goed
alle mogelijkheden door te rekenen. Hij had zeker een betere positie dan zijn
tegenstander; echter in tijdnood wist Eric dit niet te benutten en werd ook hier
met een remise afgesloten.
Uiteindelijk gingen we met 5½-2½ weer terug naar Den Haag. Zoals André
vorig jaar ooit een verslag begon, sluit ik hem ditmaal af. De aanvoerder gaf het
goede voorbeeld, maar de rest volgde helaas niet.

DSC 9 (1480) SHTV 4 (1461) 5½-2½
Jan van der Donk (1711) André Wagner (1584) ½-½
René Poots (1591) Eric Alvares (1551) ½-½
Antoon Frehe (1591) Frans Coers (1549) 1-0
Simon Dirkse (1473) Jaap Luyendijk (1544) 1-0
Edgar Huisman (1464) Thomas Luk (1315) 1-0
Herman Zonderland (1362) Ard van der Zwart (1419) ½-½
Fred Laven (1405) Maarten van der Vegt (1266) 0-1
Bert van der Willik (1239) Kawang Choi (-) 1-0
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SHTV 4 lijkt veilig na zege op Pomar 2 (verslag: Maarten van der Vegt)
Donderdag 9 februari kregen we het tweede team van Pomar op bezoek. Aan-
gezien ons eerste ook een externe wedstrijd speelde, mochten wij in de grote
zaal het uitvechten (over het bord) tegen onze tegenstander uit Rijswijk.

Jaap was ditmaal verhinderd om mee te spelen, met Claudia als invaller dacht ik
toch nog alle borden vol te hebben. Bij de aanvang van de wedstrijd waren er
echter maar zeven spelers aanwezig. Frans bleek ziek te zijn en was niet in staat
om te komen spelen. Na een ruim kwartier vroeg ik Thijs of hij last-minute
wilde invallen. Hij hielp ons hier gelukkig mee, want hierdoor werd er toch nog
op alle 8 borden geschaakt.
Het begin was niet al te best voor ons. De eerste twee uitslagen waren punten
voor Pomar. Thomas lijkt er dit seizoen op gebrand om een dameoffer te laten
werken bij een externe partij. Niet voor de eerste keer had hij een actieve
stelling, maar een dame minder. Zijn tegenstander bleef rustig en wist af te
ruilen naar een simpel gewonnen stelling. Kawang, ditmaal spelend op het derde
bord, begon zijn partij met veel bravoure, waarbij hij op zoek ging naar een
aanval. Hierbij creëerde hij echter ook een paar zwaktes in zijn eigen stelling.
De zwaktes werden goed uitgebuit door zijn tegenstander, waardoor het tweede
punt voor Pomar niet meer te voorkomen was.
Ikzelf was niet in goede vorm. Na een zware dag lukte het mij niet om steeds de
beste zet te spelen. Gelukkig wist mijn tegenstander hier niet gebruik van te
maken, waardoor er een gelijke stelling op het bord kwam, waarbij ik waar-
schijnlijk iets beter stond. Inmiddels had ik gezien dat wij op vier borden beter
stonden. Dit in combinatie met mijn belabberde spel deed mij besluiten om een
remiseaanbod te doen aan mijn tegenstander. Mijn tegenstander keek even rond
om vervolgens, tot mijn grote vreugde, het aan te nemen.
Ard leek genoeg te hebben van alle remises. Hij moest en zou voor de winst
spelen en deed dit op een prachtige manier. Rustig manoeuvreerde hij al zijn
stukken richting de koning van zijn tegenstander om vervolgens op het goede
moment te offeren om alles open te krijgen. Het was onhoudbaar voor zijn
tegenstander en de winst was binnen.
Eric was van tevoren een beetje geschrokken van de rating van zijn tegenstander
(1845). Of dit gegrond was laten we maar even in het midden, maar feit was wel
dat Eric al snel een stuk voor kwam te staan. Eric haalde snel de dreiging van
zijn tegenstander er uit en wist het volgende punt voor ons binnen te halen.
Claudia liet weer eens zien dat ze prima in ons team thuis hoort. Ze speelde een
sterke partij, waarbij een stuk gewonnen werd. Ook zij maakte geen fouten en
wist haar partij mooi te winnen.
Thijs moest met minder tijd op de klok zijn partij beginnen. Dit bleek uit-
eindelijk fataal. Hij kreeg een prima stelling op het bord. Echter had hij hier
zoveel tijd voor nodig, dat hij op het eind weinig bedenktijd over had. Uit-
eindelijk wist zijn tegenstander hier gebruik van te maken en de partij te winnen.
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Als we een held van de avond moeten noemen, dan vindt André dat hij dat was.
Hier is overigens best wat voor te zeggen. Hij won weliswaar een kwaliteit in
het middenspel, maar een gewonnen stelling had hij daarna niet meteen. Hierbij
had hij de mogelijkheid om voor een zettenherhaling te gaan, echter schaakte
André moedig door, waarbij hij de winst voor het team binnen wist te halen. 4½-
3½!

Door deze overwinning lijkt lijfsbehoud een feit. In theorie kunnen we nog
eerste worden, maar dat lijkt me niet heel realistisch. De volgende partij is tegen
de nummer twee in de stand: Botwinnik 3.

SHTV 4 (1408) Pomar 2 (1476) 4½-3½
André Wagner (1584) Hans Jacobs (1435) 1-0
Eric Alvares (1551) Willem Brizee (1845) 1-0
Kawang Choi (-)- Gerbrand Beekman (1618) 0-1
Maarten van der Vegt (1266) Vincent Steemers (1507) ½-½
Thijs Michels (-)- John Woestenenk (1404) 0-1
Ard van der Zwart (1419) Jos Bergers (1279) 1-0
Thomas Luk (1315) Markus Lohrer (1359) 0-1
Claudia Fasil (1314) Wim Meijer (1360) 1-0

Bekerwedstrijd Rijswijk-SHTV (verslag: Evert Baak)
In de tweede ronde van het HSB-bekertoernooi speelden we uit tegen Rijswijk.
De wedstrijd werd tegelijk gespeeld met de externe wedstrijd Rijswijk 3-SHTV
3, maar helaas niet in dezelfde zaal. Als teamleider van beide teams pendelde ik
regelmatig heen en weer, net zoals de teamleider van Rijswijk die ook dubbel-
teamleider was en de wedstrijdleider van het derde.

De wedstrijd van het derde was spannend. De bekerwedstrijd was misschien nog
wel spannender. Misschien?? Vrij snel stonden er ingewikkelde stellingen op de
eerste twee borden, die ik moeilijk kon inschatten. Op bord 3 speelde Hans in
een type stelling waarin niet veel aan hand was maar (het zal persoonlijke
voorkeur zijn) ik mogelijkheden voor Hans zag. Op bord 4 had Alex een gam-
biet geweigerd maar was toch in een passieve stelling beland. Overleven en voor
remise vechten, dat was wel duidelijk.
Jan Aart had duidelijk de touwtjes in handen, maar ook een taai verdedigende
tegenstander en een pion in het initiatief gestoken. De partij leek onze kant op te
gaan. Erik was duidelijk in de aanval. De stelling bleef echter nog altijd on-
overzichtelijk. Zijn tegenstander klaagde op de gang dat hij een fout (te vroeg
Lb7) had gemaakt. Erik had inmiddels een witte pion op f7 en besloot op g6 een
loper te offeren. Zwart trok als een haas snel al zijn stukken naar de koning en
toonde zich een uitstekende verdediger.
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De 0-1 werd op het scorebord gezet door Jan Aart, die de witte stelling openbrak
en toen was het snel voorbij. Het verzet van Alex was kort daarna gebroken
onder de niet aflatende druk en het was weer gelijk 1-1. Hans probeerde het
lang. Een ongelijk lopereindspel maakte een eind aan de winstpogingen. Dus bij
de stand 1½-1½ was alleen Erik nog bezig. Het eindspel was niet voordelig voor
hem. Er stond weinig materiaal op het bord en weinig tijd op de klok. Ook hier
werd tot remise besloten, 2-2.

Opnieuw hadden we, gesteund door het succes van de vorige ronde, voor loting
gekozen. Resultaten uit het verleden zijn echter geen garantie voor de toekomst,
dus voor dit seizoen zijn we klaar. Wat rest, is Rijswijk feliciteren met deze
zwaarbevochten zege en succes wensen in het vervolg.

Rijswijk (1919) SHTV (2042) 2-2
Marco de Groot (2059) Erik van der Raaf (2090) ½-½
Tony Goudriaan (1925) Jan Aart van der Steen (2135) 0-1
Hans Hulshof (1831) Hans Segers (1936) ½-½
Vincent Geerlings (1862) Alex Hut (2008) 1-0

Er zijn nu vijf ronden gespeeld, behalve voor het derde team dat de vijfde match
speelt op de dag dat dit nummer verschijnt. Het is ook nog het enige team dat er
nog hard aan moet trekken om zich te handhaven. In het volgende nummer van
het clubblad zullen alle eindstanden bekend zijn en hopelijk kunnen we dan
massaal juichen.

Ook het eerste team moet er nog stevig tegenaan, als het tenminste kampioen wil
worden, want een gelijkspel tegen Schaakhuis 2 heeft ons vlaggenschip op
kleine achterstand gezet op WSC 2. Dat team moet trouwens nog tegen
Schaakhuis spelen, dus er is vanalles mogelijk. Spannend zal de laatste maand
van de competitie in ieder geval gaan worden.

Promotieklasse
WSC 2 5 8 27½
SHTV 1 5 7 24½
Schaakhuis 2 5 6 22½
Promotie 2 5 6 21½
RSC-Belgisch Park 1 5 6 21
DSC 4 5 5 19½
Scheve Toren 1 5 2 14½
Promotie 3 5 0   9
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Het tweede team heeft het ook al zo spannend gemaakt. Zoals hierboven te lezen
valt, is heeft verlies tegen Rijswijk 2 een klein obstakeltje op de weg gelegd,
maar winst tegen BF/Wassenaar 1 op 20 maart zal duidelijk maken of we ons
nog zorgen moeten maken.

Klasse 1B
SHTV 2 5 8 27½
B.F. /Wassenaar 1 5 6 23
Rijswijk 2 5 6 22½
DSC 5 5 6 21
DD 4 5 5 21½
Haeghe Ooievaar 1 5 5 19
Raadsheer-Corbulo 1 5 3 15
RSC-Belgisch Park 2 5 1 10½

Het derde team heeft nauwelijks voorsprong op DD 5, maar speelt nog een
wedstrijd meer, zoals reeds opgemerkt. De hekkesluiter moet eveneens tegen
WSC 3 uitkomen, alsmede Novelty Destroyers. Normaal gesproken zou dat in
ons voordeel moeten uitpakken, maar het blijft bloeddruk verhogend.

Klasse 1A
DD 3 5 10 28
Rijswijk 3 5 6 18
Promotie 4 5 5 23½
Botwinnik 2 5 5 21½
WSC 3 4 4 16
Novelty Destroyers 1 5 4 19½
SHTV 3 4 3 12
DD 5 5 1 13½

Het vierde team kan ontspannen de laatste twee wedstrijden in gaan. Na de
overwinning op Pomar 2 is het definitief buiten bereik van de laatste plaats
gekomen.

Klasse 3B
DSC 9 5 10 29
Botwinnik 3 5 7 24
Pomar 2 5 6 23
SHTV 4 5 6 20
DD 7 5 4 20
WSC 6 5 4 17½
Raadsheer-Corbulo 2 5 3 14½
DSC 11 5 0 12
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Oliebollentoernooi

Het jaar 2016 kon niet anders afgesloten worden dan met het oliebollentoernooi.
Slechts enkele dagen voor kerstmis kwamen 25 SHTV’ers, een oud-lid en een
schaakvriend samen om 9 ronden te spelen met een bedenktijd van 5 min.
p.p.p.p.

Het werd een flink spannend toernooi en niemand bleef ongeslagen. Dat was
dan ook meteen de reden dat de beslissing over de eretitel ‘Oliebol van het jaar’
viel op basis van weerstandspunten. De strijd tussen twee spelers van het eerste
team leverde Alex Hut op als nieuwe open snelschaakkampioen.

  1 Alex Hut 7.0 49.5 37.50
  2 Peter Vorstermans 7.0 48.0 35.50
  3 Armin Segger 6.5 50.0 33.00
  4 Gerard Milort 6.5 48.5 33.25
  5 Gert-Jan Willighagen 6.0 52.5 34.75
  6 Rik Pronk 6.0 45.5 27.75
  7 Olav van Leeuwen 6.0 41.5 24.50
  8 Ton Bodaan 5.5 51.0 27.25
  9 Claudia Fasil 5.5 41.5 24.00
10 Eric Alvares 5.5 40.0 21.25
11 André Wagner 5.0 44.5 20.00
12 Meile Tamminga 5.0 44.0 18.50
13 Hans Segers 4.5 46.5 19.50
14 René Weerts 4.5 42.5 15.25
15 Maarten van der Vegt 4.5 42.5 15.25
16 Cor Kanters 4.5 41.0 16.25
17 Evert Baak 4.5 37.5 15.75
18 Jan van der Meer 4.5 35.0 14.00
19 Franck Melssen 4.0 39.5 13.00
20 Thijs Michels 4.0 35.0 14.00
21 Geurt Jan van der Meiden 4.0 34.5 12.00
22 Ricki Luk 3.5 35.0   8.25
23 Maurits Bons 3.0 41.0 10.00
24 Pim van der Meiden 3.0 34.5   6.00
25 Kawang Choi 3.0 33.5   7.50
26 Piet Sikkes 2.5 33.5   4.50
27 Wim Vermeulen 2.5 29.5   5.00
28 Karl Baak 2.5 28.0   7.50
29 Martin Brummelkamp 2.0 30.5   4.50
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Oplossingen Tal (pagina 9-11)

 _ _ _ t
tJm _ jJ
 _J_Rl _
_I_S_ _ 
 _ i _Q_
_ _ _ _I
I_ _ iI_
_ _ _ k 

1.
Tal heeft oog voor ongedekte stuk-ken,
zoals hier Th8 (na het slaan op a7): 27.
b5 Txa7?  28. Te6† Kc7 (zie diagram)
29. Txf6  1-0, omdat 29. ...gxf6  30.
Dg7† de ongedekte toren zou ophalen.

 _ _ t m
j _R_ _J
Lj _ j _
_ _ _ _Q
 _I_Td b
_ _ _ _ 
Ii _ iIl
_ _ _R_K

2.
Mat gaat boven stukwinst: 26. Dh5! en
als 26. ...Txe4?  27. Td7 en ondek-baar
mat op h7.

 _ _M_ _
_ _ _ k 
 _ _TbJ_
_J_ _ _ 
 i _ iL_
_ _R_ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 

3.
53. Td8†! Ke7  54. Td3 en als nu
...Lxg4? komt 55. Ld8† Ke8  56. Lf6,
met mat op d8. Prachtige samenwerking
van toren en loper: eerst dekt de loper
vanaf b6, daarna vanaf f6 zijn maatje.
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T_ d tM_
j _ _J_J
 _L_ lJ_
_ i j _ 
 _ i _ _
i qBb _ 
 _ _ iIi
r _ _Rk 

4.
Portisch begreep de kracht van de
zetverwisseling (c.q. het zwarte ini-
tiatief, in de zin van als eerste iets
dreigen): eerst 17. ...e5 (zie diagram) en
dan kan hij niet op e5 slaan vanwege
Dd5 gevolgd door Lxe5.

 _L_ _ q
jJ_ lMj 
 _ _ _D_
_ _ j _ 
 _ _ _ i
_I_ _ _ 
IbI_ iI_
r _ _ k 

5.
Zwart zou dan ondanks kwaliteit en
twee pionnen minder eenvoudig winnen
met 25. ...Lh3, bv. 26. g3 Le4 en mat.

 _L_ _ _
jJ_ _Mj 
 _ _D_S_
_ _B_Q_ 
 _ j _ _
tI_ _ _I
I_I_ iI_
_ _ _ _K

6.
Hopelijk met 27. Txd4 na terugslaan
gevolgd door Ld5 (1-0), bv. exd4  28.
Ld5 Txa3  29. Df5†
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 _ t _M_
j _ jJ_J
 j _ _Jb
_ _ d _ 
 _S_Q_ _
_ _ _ _I
Ii r iI_
_ _ _ k 

7.
Tal had Dxe5 al opgeschreven (maar
nog niet uitgevoerd), toen hem de dui-
velse weerlegging inviel: Td2 (zie
diagram). Ineens staat zwart verloren.
Fijnproevers genieten van zulke samen-
werking tussen stukken.

 _ _ _ _
_ _ _Jj 
 _Q_Jm _
_ _ _ _ 
 _I_ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ k _
_ _D_ _ 
8.
De pion blokkeren lukt niet; het moet
dus komen van een tegendreiging,
blow for blow. Zwart schiep de te-
gendreiging mat met g-pion en dame.
Zwart realiseerde dit met 43. ...Kf6!
∆g5

 _Q_ _ _
_ _ _J_ 
 _I_Jm _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ j 
 _ _D_ _
_ _ _ k 
Na een paar zetten werd de tegen-
dreiging duidelijk, net als de irrele-
vantie van de c-pion.
EST is een sterk concept. Hier over-
troeft mat promotie. Zo kun je de an-
der nog eens iets gunnen.
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Ratinglijst februari

Midden in het seizoen zijn er doorgaans weinig schokkende wijzigingen in de
ratinglijst. Dat is dit jaar wel anders, want behalve uiteraard in de eerste ronden
van de externe competitie, deden er ook de nodige clubgenoten mee aan het Tata
Steeltoernooi. Bij het Haags Jeugdweekendtoernooi ontbrak onze jeugd, wat hen
er niet van heeft weerhouden om stevig huis te houden onder hun (meestal)
oudere tegenstanders. Justus boekte forse winst met +88 punten en ook Cor gaat
nog steeds vooruit. Desondanks was het onze jonge (hoewel oficieel geen jeugd
meer) secretaris. Maar liefst 174 ratingpunten winst deed hem de 1300-reeks in
één klap overslaan en het lijkt er sterk op dat er nog geen einde zal komen aan
zijn vooruitgang. Aan de verliezende kant waren onze oude en onze nieuwe
voorzitter, die respectievelijk 65 en 56 punten verloren. De ervaring leert ons
echter dat ze even snel weer terugveren.

Jan-Aart van der Steen 2122 (-13)
Twan van der Togt 2112 (-5)
Erik van der Raaf 2071 (-10)
Maarten Stolte 2021 (+4)
William van Zanten 2009 (-12)
Eduard van Dijk 1983 (+3)
Alex Hut 1973 (-35)
Bart Verbaan 1965 (-16)
Sander Pauw 1956 (-14)
Cor Kanters 1948 (+26)
Hans Segers 1938 (+2)
Peter Vorstermans 1916 (+6)
Evert Baak 1900 (+8)
Ton Bodaan 1878 (+25)
Gert-Jan Willighagen 1874 (+1)
Olav van Leeuwen 1864 (+20)
Jaimy Luk 1848 (-)
Karl Baak 1843 (-25)
Armin Segger 1794 (-)
Rik Pronk 1793 (+12)
Franck Melssen 1787 (+10)
Theo Bovenlander 1786 (+19)
Roy van der Smitte 1779 (-)
Justus van Klaveren 1773 (+88)
Ed Olvers 1701 (-11)

Theo Dekker 1688 (-)
Ruben Wiegerink 1676 (+24)
Ben Spierings 1670 (-65)
Meile Tamminga 1654 (-34)
Geurt Jan v.d. Meiden 1626 (-6)
Jan Verheijen 1611 (-25)
André Wagner 1565 (-19)
Jaap Luyendijk 1542 (-2)
Piet Sikkes 1541 (-56)
Frans Coers 1539 (-10)
Eric Alvares 1536 (-15)
Kees van Gelder 1482 (-)
Danny Lindhout 1480 (-22)
Maarten van der Vegt 1440 (+174)
Rob Dijkstra 1437 (-)
Ard van der Zwart 1405 (-14)
Thomas Luk 1358 (+28)
Pim van der Meiden 1351 (-)
Claudia Fasil 1345 (+31)
Ruud van Dijk 1309 (-11)
Kawang Choi 1300 (-)
Wim Vermeulen 1129 (-)
Mitchell Vuong 1004 (-)
Ricki Luk   907 (-)
Martin Brummelkamp   800 (-)
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Schaakagenda

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

Botwinnik 2 - SHTV 3
di 14 Promotie 2 - SHTV 1
do 16 Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie r. 22

SHTV 4 - Botwinnik 3
za 18 Open Rapid Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus)

Simultaan Arlette van Weersel (Novotel Hofweg)
ma 20 BF/Wassenaar 1 - SHTV 2
do 23 Interne competitie r. 12; zw/w-competitie r. 23
za 25 HSB snelschaakkampioenschap voor teams (Delft)
do 30 Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie r. 24

SHTV 4 - DD 7

April 2017
wo 5 Promotie 3 - SHTV 1

Roparun/Open Rotterdam snelschaaktoernooi
do 6 Interne competitie r. 13
wo 12 SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 2

DD 3 - SHTV 3
do 13 GEEN CLUBAVOND (Witte Donderdag)
do 20 Snelschaakkampioenschap
do 27 Open Leids rapidkampioenschap (Voorschoten)

GEEN CLUBAVOND (Koningsdag)
za 29 HSB Rapidkampioenschap voor teams (Haeghe Ooievaar)

Aankomende evenementen:
Prinsenstadtoernooi vr 14 t/m zo 16 april 2017
4e SHTV Open do 11 mei t/m 29 juni 2017

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823




