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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
Eric Alvares wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-41330092
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, Max Kanbier

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 voorzitter

In Memoriam Wim Hobma
Piet Sikkes

Op 73-jarige leeftijd is op 24 december jongstleden Wim Hobma overleden.
Jarenlang was hij de koster van de Bosbeskapel en de vaste kracht achter de bar
op de speelavonden van, toen nog, de Haagse Toren. Dat waren zeer gezellige
‘schaak’avonden die vaak uitliepen tot in de vroege uurtjes van de volgende
ochtend want Wim had geen sluitingstijd; de bar bleef open totdat ook de laatste
schaker huiswaarts keerde. Wim genoot zichtbaar van zijn werk als waard in de
kerk, hij was altijd vrolijk, had altijd wel een mooi verhaal en had een zeer goed
gevoel voor humor. Maar hij was ook altijd zeer betrokken bij het wel en wee
van de schaakspelers zelf en was zelfs graag bereid een eitje met spek te bakken
voor een enkele schaker die voor het schaken en na het werk nog geen tijd had
gehad om te eten. De schakers die hem in die tijd hebben meegemaakt zullen
hem dan ook niet licht vergeten en met warmte en dankbaarheid aan hem terug
denken. Zelf heb ik mij achteraf wel eens afgevraagd of ik misschien niet beter
bij de Haagse Toren in plaats van bij de Vogelwijk had kunnen gaan schaken, op
basis van de mij bekende verhalen over Wim had ik het daar in ieder geval wel
heel erg gezellig gevonden.
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Interne competitie

Met nog vier ronden te gaan schuift het deelnemersveld eerder in elkaar dan dat
de afstanden groter worden. Peter Vorstermans gaat onverdroten door met goed
presteren, maar Bart Verbaan en Ton Bodaan staan nauwelijks op hem achter,
om van de vijf krachtpatsers achter het drietal nog maar te zwijgen.

Stand na ronde 9 Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Peter Vorstermans 6.5 52.0 38.00 1934 2018 +1.16
  2 Bart Verbaan 6.5 50.0 34.25 1962 2012 +0.84
  3 Ton Bodaan 6.5 48.0 33.00 1905 2074 +1.29
  4 William van Zanten 6.0 50.5 31.75 2009 1946 -0.47
  5 Alex Hut 6.0 48.0 28.75 1958 1937 -0.02
  6 Sherief El Sayad 6.0 47.5 31.00 2092 2017 -0.42
  7 Olav van Leeuwen 6.0 44.0 24.50 1858 1911 +0.86
  8 Rik Pronk 6.0 41.0 26.25 1812 1816 +0.45
  9 Hans Segers 5.5 45.5 26.50 1987 1858 -1.16
10 Franck Melssen 5.5 43.0 23.25 1687 1809 +1.48
11 Ben Spierings 5.5 39.0 21.25 1627 1769 +1.42
12 Justus van Klaveren 5.5 35.0 16.50 1744 1713 -0.05
13 Gert-Jan Willighagen 5.0 45.0 21.00 1867 1816 -0.29
14 Meile Tamminga 5.0 38.5 16.50 1722 1661 -0.24
15 Karl Baak 4.5 43.0 20.00 1730 1696 -0.35
16 Piet Sikkes 4.5 42.5 18.75 1548 1632 +0.83
17 Jan Verheijen 4.5 36.5 13.50 1604 1607 +0.05
18 André Wagner 4.5 36.5 13.25 1577 1552 -0.41
19 Jaap Luyendijk 4.0 38.0 10.75 1502 1480 -0.24
20 Ard van der Zwart 4.0 36.0 12.00 1402 1430 +0.11
21 Thijs Michels 4.0 35.0 11.50 1320 1355 +0.01
22 Maarten van der Vegt 4.0 32.5 9.50 1552 1418 -1.45
23 Eric Alvares 3.5 47.0 16.50 1590 1641 +0.27
24 Armin Segger 3.5 45.0 13.75 1794 1614 -2.02
25 Kawang Choi 3.5 33.5 11.25 1303 1379 +0.40
26 Rob Dijkstra 3.0 35.5 8.00 1457 1454 -0.17
27 Ruud van Dijk 2.5 38.5 9.50 1306 1324 -0.10
28 Martin Brummelkamp 2.0 31.5 5.00   808   849 +0.13
29 Sophie Gieben 2.0 30.5 3.00 1000 1053 +0.18
30 Wim Vermeulen 1.5 36.0 6.75 1116   477 -2.01
31 Lars van Megchelen 0.0 27.5 0.00   500   100 -0.08
32 Evert Baak 0.0 27.0 0.00 1816 - +0.00
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Zwart/witcompetitie

De zwart-witcompetitie wint aan populariteit en het idee om jeugdleden mee te
laten doen heeft gezorgd voor een ruimere variatie in deelnemers. Tegelijk met
de inhaalavond voor de interne competitie worden ze zo veel mogelijk
gekoppeld aan seniorleden en het werpt zijn vruchten af, want tijdens de
jeugdtoernooien presteren ze steeds beter.
Om in de definitieve eindstand te komen moet men 5 ronden deelgenomen
hebben. Dat is niet bepaald een ‘tour de force’, aangezien er in totaal 26 ronden
zijn. Er zijn er nu 19 afgewerkt en wie in onderstaande tussenstand kijkt, ziet dat
veteraan Rob Dijkstra de dans leidt. Zijn aanwezigheid op de clubavonden mag
zondermeer als voorbeeld dienen voor anderen.
Wanneer het volgende clubblad verschijnt, zijn de competities vrijwel ten einde,
maar net niet helemaal. Zullen er nog verrassingen komen?

Percentage Punten Partijen Ronden
Paul Giesbertz 100,00% 2 2 2
Tuan Ahn Do 100,00% 2 2 1
Dennis de Zwart 100,00% 1 1 1
Wouter Slob 100,00% 1 1 1
Rob Dijkstra 86,36% 9½ 11 8
Max Kanbier 80,00% 4 5 2
André Wagner 77,78% 7 9 5
Franck Melssen 75,00% 7½ 10 7
Maarten van der Vegt 75,00% 6 8 5
Peter Vorstermans 75,00% 1½ 2 1
Thijs Michels 72,73% 8 11 8
Meile Tamminga 70,00% 7 10 4
Ton Bodaan 68,75% 5½ 8 3
Olav van Leeuwen 66,67% 2 3 3
Sophie Gieben 66,67% 2 3 2
Justus van Klaveren 62,50% 2½ 4 3
Thomas Alvares 61,11% 5½ 9 9
Claudia Fasil 60,00% 3 5 5
Jan Verheijen 57,14% 4 7 5
Kees van Gelder 57,14% 4 7 4
Robin van Leeuwen 55,56% 5 9 9
Hans Segers 55,00% 5½ 10 5
Ruud van Dijk 50,00% 6 12 7
Lars van Megchelen 50,00% 2½ 5 4
Rik Pronk 50,00% 2½ 5 3
Armin Segger 50,00% 2 4 1
Kawang Choi 50,00% 1 2 3
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Mitchell Vuong 50,00% 1 2 2
Thomas Luk 50,00% 1 2 1
Jin Feng Chi 50,00% ½ 1 1
Tom Verzijl 50,00% ½ 1 1
Wim Vermeulen 36,11% 6½ 18 11
Jaap Luyendijk 33,33% 2 6 6
Eric Alvares 33,33% 2 6 5
Tobias Li-Behn 31,82% 3½ 11 8
Indy Nederlof 29,17% 3½ 12 7
Piet Sikkes 25,00% 1½ 6 4
Jesper Kool 25,00% 1 4 3
Bruno den Os 22,22% 2 9 7
Boaz van der Helm 20,00% 1 5 5
Martin Brummelkamp 12,50% 1½ 12 10
Maurits Panis 0,00% 0 3 2
Jasper Kirpenstein 0,00% 0 2 2
Kynthia Orfanidis 0,00% 0 2 2
Tijmen Luzac 0,00% 0 2 2
Henry Giesbertz 0,00% 0 2 2
Luuk van der Ham 0,00% 0 2 1
Arvind Jaharia 0,00% 0 1 1

Correctie

In het verslag van de wedstrijd SHTV 1 - Oud Zuylen Utrecht 2 (Samengevat
2017-6) is bij de analyse van de partij Albert Hummel - Wouter Noordkamp per
ongeluk de eindstelling opgenomen in plaats van de beginstelling. De juiste
stelling moest zijn:

 _T_Ml t
_ d _JjJ
J_ j s _
_ _ j _ 
Nj _ _ _
_B_ q _ 
IiI_ iIi
_ _R_Rk 
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Ratinglijst februari

De grootste verschuivingen in de ratinglijst van februari zijn te vinden bij de
spelers van het eerste team. Desondanks is het voorzitter Piet Sikkes die
vleugels leek te hebben tijdens het afgelopen kwartaal en een sprong van bijna
100 punten maakte. Ook Wouter Noordkamp (+68), Stijn Gieben (+57) en Peter
Vorstermans (+45) zijn goed op dreef en we zullen zien of deze tendens zich
voortzet tijdens de laatste ronden van de KNSB-competitie. Maarten van der
Vegt verdient opnieuw een eervolle vermelding. Het is nog maar kort geleden
dat zijn rating tussen 1100 en 1200 stond en inmiddels gaat hij vol gas richting
1600.

De natuurwetten schrijven voor dat wat omhoog gaat ook omlaag komt. De
hardste val maakte Karl Baak (-79), gevolgd door Eduard van Dijk en Ton
Bodaan (beiden -48). Ongetwijfeld zullen ze daar in de komende drie maanden
iets aan gaan doen.

Stijn Gieben 2183 (+57)
Twan van der Togt 2101 (-23)
Sherief El Sayad 2093 (-6)
Wouter Noordkamp 2058 (+68)
Maarten Stolte 2032 (-14)
Cor Kanters 2018 (+14)
William van Zanten 1981 (-21)
Peter Vorstermans 1967 (+45)
Sander Pauw 1964 (+3)
Alex Hut 1963 (+10)
Eduard van Dijk 1959 (-48)
Bart Verbaan 1948 (-15)
Hans Segers 1946 (-32)
Ton Bodaan 1881 (-48)
Gert-Jan Willighagen 1863 (+33)
Olav van Leeuwen 1849 (-9)
Rik Pronk 1813 (+1)
Evert Baak 1787 (-29)
Justus van Klaveren 1764 (+20)
Armin Segger 1748 (-10)
Theo Bovenlander 1746 (+27)
Meile Tamminga 1739 (+17)
Franck Melssen 1711 (+24)
Ed Olvers 1700 (-6)

Theo Dekker 1692 (+4)
Karl Baak 1651 (-79)
Piet Sikkes 1641 (+93)
Eric Alvares 1610 (+20)
Jan Verheijen 1605 (+1)
Ben Spierings 1600 (-27)
André Wagner 1593 (+16)
Maarten van der Vegt 1584 (+32)
Frans Coers 1559 (+8)
Roy van der Smitte 1548 (+38)
Jaap Luyendijk 1524 (+22)
Danny Lindhout 1506 (-1)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1457 (-)
Thomas Luk 1394 (+6)
Ard van der Zwart 1367 (-35)
Thijs Michels 1343 (+23)
Claudia Fasil 1340 (-36)
Ruud van Dijk 1296 (+21)
Kawang Choi 1288 (-15)
Wim Vermeulen 1115 (-1)
Mitchell Vuong 1028 (-)
Ricki Luk   907 (-)
Martin Brummelkamp   808 (-)
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Externe competitie

Kopje onder in Goes (verslag: Ben Spierings)
Op 3 februari jl. speelde SHTV 1 een uitwedstrijd tegen Goes 1. Na Asten in
Brabant dus weer een dagtocht. Vanuit diverse plekken in Nederland vertrokken
de spelers naar Zeeland en via de app wist de teamleider zeker dat iedereen ook
onderweg was en op tijd zou komen. Het zou een zware middag worden en
zeker toen in de speelzaal (in een bowlingcentrum) bleek dat Goes met de
basisacht speelde. Aan onze kant was het ook de bedoeling dat we dit seizoen
eindelijk weer eens met het basisteam zouden spelen, maar uiteindelijk moest
Bart Verbaan verstek laten gaan en werd zijn plek ingenomen door Eduard van
Dijk.
Peter Vorstermans was als eerste klaar, hij was met zijn tegenstander tot de
conclusie gekomen dat er niet meer in zat dan remise. De uitslag bij Alex Hut
volgde snel. Op eigen verzoek wilde hij aan het topbord plaats nemen om deze
keer een grote kans te hebben op een sterke tegenstander. Die kreeg hij ook, al
was het niet de tegenstander die hij verwachtte. Alex kon ondanks hevig verzet
een nederlaag niet voorkomen.
Hans Segers trok de stand weer gelijk. Hij had duidelijk het initiatief in de partij
en was op zoek naar de beste voortzetting. Toen zwart de toren op zet 22 van f8
naar e8 verhuisde, sloeg Hans beslissend toe.

Hans Segers - Remco van de Braak

 d _T_Ml
_ sLjJ_J
Jt j _J_
_ jIi _ 
 _I_ i _
_ _ rBn 
 i _Q_Ii
_ b _R_K

23. e6 fxe6  24. dxe6 La4  25. Ta3
Lb3
25. ...Tb4  26. f5 Tf8  27. Le4 Le8
28. Taf3
26. f5 g5  27. Lh5 Tb4
Wit heeft nu een matnet.
28. Lf7 Kf8  29. Dh5
1-0

We kwamen zelfs op een 2½-1½ voorsprong dankzij Sander Pauw. De kersverse
vader liet na een pauze van twee speelronden zien dat hij het nog niet verleerd
was. Zijn witte leger kon de koningsvleugel bestormen en zwart keek machte-
loos toe.
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Sander Pauw - Louis Nieuwenhuijse

T_ _StM_
jJ_ j l 
 _J_D_J_
_ _JiJ_ 
 _Si i _
_ nBbIr 
IiI_ q _
_ k _ _R

18. Thg1
18. Lxc4 dxc4  19. Thg1
18. ...Pxe3  19. Txg6 Df7
19. ...Pg4  20. T1xg4
20. Dxe3 e6  21. Df2 Tc8  22. Dh4
Tc7  23. Th6
en zwart gaat ook nog door zijn vlag.
1-0

Stijn Gieben speelde de opening niet al te best. Het kostte hem zeeën van tijd,
maar hij leek stand te houden. Hoe teleurstellend was het dan ook dat een
simpele paardvork hem materiaal kostte. Hij leverde zijn dame in voor paard en
toren, kwam nog een heel eind met verdedigen, maar een combinatie van weinig
tijd en een open stelling was het recept voor de uiteindelijke nul.
Eduard ging op zet 13 in een uitgebreide denkmodus. Er was dan ook een
principiële keuze te maken: op f3 direct ruilen en wellicht regelrecht op de
remise af, of chaos creëren en daarmee aanvalsdoelen. Uiteraard kiest Eduard
dan voor de tweede optie en het is de moeite waard om het na te spelen.

Rien de Böck - Eduard van Dijk

T_ _ tM_
jJj _JjJ
 _ _ _ _
_ lDs _ 
 _ i _ _
_ i _N_I
Ii _ _I_
r bQk _R
13. ...De4†
13. ...Pxf3†  14. Dxf3 Dxf3  15. gxf3
Tfe8†  16. Kf2 Ld6
14. De2 Pxf3†  15. gxf3 Dh4†  16.

Df2 Tfe8†  17. Kf1 Le7  18. Le3
Dh5  19. h4 Ld6  20. Tg1 Db5†  21.
Kg2 Te6
21. ...Txe3  22. Dxe3 Te8
22. Kh1 Tae8  23. Tae1 Dd3
23. ...Df5
24. Dd2 Df5  25. Dg2 Tg6  26. Df1
Lg3  27. Te2 Lxh4
27. ...h6!  28. Dg2 Dh5, of 27.
...Dh5?  28. Lg5 Txe2  29. Dxe2 Te6
30. Dg2 Ld6  31. Dg4
28. Txg6 hxg6  29. Ld2 Te6  30. c4
Dd3  31. Tf2 Dxd4  32. Th2 Lg3
33. Lc3 De3  34. Th3 Le1  35. f4
De2  36. Df3 Dxf3†  37. Txf3 Lxc3
38. Txc3 Te1†
0-1
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Dankzij deze winst stond het 3½-2½ voor ons. Maar het slechte nieuws was dat
zowel Wouter Noordkamp als Twan van der Togt slechter stonden. Ze
probeerden van alles om nog een halfje te bemachtigen en daarmee een match-
punt veilig te stellen. Wouter was al een tijdje aan het keepen en zijn tegen-
stander liet hem nog wat hoop houden, maar maakte het vervolgens toch rustig
af. Twan kreeg voor de tijdcontrole te maken met een aanval over de zevende
rij, wat hem materiaal kostte. Na de tijdcontrole bleef een toreneindspel van 1
tegen 3 pionnen over en hoewel Twan het zijn tegenstander niet makkelijk
maakte, was het toch een kwestie van tijd dat het juiste winstplan werd uit-
gevoerd. Daarmee was de 4½-3½ nederlaag een feit.
Ondanks de nederlaag en ook nog de ongunstige uitslagen bij de andere wed-
strijden in de poule, hadden we een gezellig etentje bij het nabijgelegen Van der
Valk-hotel. Een uitgebreid buffet met voor ieder wat wils. De volgende ronde is
thuis op 10 maart tegen Rijswijk 1, weer een sterke tegenstander. We moeten
alles uit de kast halen om de punten binnen te slepen en ons veilig te spelen.

Goes 1 (2037) SHTV 1 (2018) 4½-3½
Jos van der Kaap (2174) Alex Hut (1963) 1-0
Joey Grochal (2249) Stijn Gieben (2183) 1-0
Sven Stange (2150) Wouter Noordkamp (2058) 1-0
Maxim le Clercq (1996) Twan van der Togt (2101) 1-0
Louis Nieuwenhuijse (1901) Sander Pauw (1964) 0-1
Rinus Burgerhoff (1947) Peter Vorstermans (1967) ½-½
Remco van de Braak (1948) Hans Segers (1946) 0-1
Rien de Böck (1931) Eduard van Dijk (1959) 0-1

DSC 4 - SHTV 2 (verslag: Karl Baak)
Met maar liefst 3 invallers gingen we naar Delft om de in december afgelaste
wedstrijd in te halen. Daarvoor moest ik alle borden van het derde langs, maar
deze inspanning wierp wel zijn vruchten af.
Meile had de twijfelachtige eer om Maarten op bord 1 te vervangen. Hij stond al
snel onder druk en moest veel tijd investeren. Zo ook Ben die een ratingloze
invaller trof aan bord 6. Relatief vroeg op de avond leidde dit al tot een 2-0
achterstand. Gert Jan aan bord 2 deed het iets beter, maar ook hij ging er redelijk
geluidloos af. 
Zelf was ik met voordeel uit de opening gekomen, wat door een aantal
onnauwkeurige zetten teniet werd gedaan. Toen ik mijn tegenstander af liet
wikkelen naar een pionneneindspel met een gedekte vrijpion gaf ik direct op.
Achteraf gezien lijkt de stelling verdedigbaar, in ieder geval wel de moeite van
het proberen waard. Nu was het 4-0 en moesten de resterende vier allemaal
winnen.
Eduard op bord 3 leek daartoe het startschot te geven met een dubbele aanval op
dame en de onderste rij. Doch na lang denken vond zijn tegenstander een hele



13

lelijke zet die beide dreigingen pareerde. 
Evert kwam moeizaam door de opening waarbij de zwarte koning gevaar liep.
Na 17 zetten wist hij te rokeren en stond daarna ook beter. Door wederzijds
tijdgebrek werd de vrede na 19 zetten getekend, waarmee de nederlaag een feit
was. Eduard was in een complex maar slechter staand eindspel gekomen waarin
hij het halve punt wist te redden. Met een 5-1 stand en nog zonder winstpartij
waren er alleen de invallers Piet en Roy die de Delftenaren van een monster-
score probeerden af te houden.
Piet deed dit door met wit in een degelijke opening in een vlot tempo alleen
maar gezonde zetten te spelen. Het was zwart die met bijna 400 ratingpunten
meer wat te bewijzen had.

Piet Sikkes - Henrik Tamerus

 dT_ tM_
j _S_JjJ
 j lLs _
_ jJ_ _ 
 _ i _ _
_I_BiNn 
Ib _ iIi
_Qr _Rk 
16. ...cxd4
Zwart gaat ervoor.
17. Pxd4 Pe5  18. Lf5 Lxf5  19.
Pgxf5 Pe4  20. Tc2 Lb4  21. Txc8
Beter was 21. Tfc1.
21. ...Txc8  22. Tc1 Txc1  23. Dxc1
Niet de beste.
23. ...Pg4
De tekstzet en ook 23. ...Pd3?!

hebben het bezwaar dat wit een vork
op c6 krijgt. Met 23. ...Pxf2! slaat
zwart de bres waar hij naar op zoek
was 24. Kxf2? Pd3†
24. g3 Pgxf2?  25. Pc6 De8
25. ...Df8 helpt niet vanwege 26.
Lxg7 Dc5  27. Pce7
26. Pxb4 a5
Een slechte zet in verloren stand.
27. Pxd5 Ph3  28. Kg2 Peg5
Dreigt nu wel iets, maar na
29. Pde7
gaf zwart op vanwege 29. ...Kf8  (Of
29. ...Dxe7  30. Dc8 Df8  31. Pe7
Kh8  32. Dxf8#)  30. Lxg7#.
Daarentegen is bijvoorbeeld 29. Dc3?
waar zwart op hoopt: 29. ...De4  30.
Kf1 Dh1  31. Ke2 Dg2  32. Ke1 Pf3
33. Kd1 Pf2  34. Kc1 Df1  35. Kc2
Dd1#
1-0

Roy met zwart en 350 rating punten minder pakte het geheel anders aan. Risico
werd niet gemeden om complicaties te creëren, chaos is een ladder moet hij
gedacht hebben.
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Peter Lode - Roy van der Smitte

 t _ _M_
_Jj tJ_ 
J_ _ _Dj
s _I_ j 
Il i _ _
_InLb i 
 _ _ iBi
r rQ_ k 
22. Pa2 La3  23. Tc3 Lb2  24. Txd3
Lxa1
Zwart heeft materiaal gewonnen,
maar de loper en paard lopen gevaar.
25. Td2?!
Geen ideaal veld voor de toren.
25. ...Tbe8  26. Lf1 b6?

Te langzaam. Beter is 26. ...Txe3  27.
fxe3 Txe3  28. Dxa1 Pxb3  29. Db2
Pxd2  30. Dxd2
27. b4 Pb7  28. Dxa1 a5  29. b5 Pd6
30. Pc3 f5  31. Ld3 Dg7  32. Da2?
Dit kost een stuk.
32. ...f4  33. Lxf4 gxf4  34. Te2?! f3
35. Te6 Txe6  36. dxe6 Dxd4  37. e7
Kg7  38. Pd5 Pe4
Als je durft kan 38. ...Dxd3 ook: 39.
Da1 Kg8  40. Pf6 Kf7  41. Pxe8
Kxe8
39. Pf4 Pg5
Beter is 39. ...Txe7
40. Ph5 Kh8  41. h4 Ph3  42. Kf1
De minste van de 3 mogelijkheden.
42. ...Dxd3  43. Ke1 Txe7
en mat op de volgende zet.
0-1

DSC 4 (1962) SHTV 2 (1728) 5-3
Walter Anema (1981) Meile Tamminga (1722) 1-0
Ted Barendse (2097) Gert Jan Willighagen (1867) 1-0
Jan Bosma (1843) Eduard van Dijk (2007) ½-½
Martin Glimmerveen (2063) Evert Baak (1816) ½-½
Kees van der Meer (1965) Karl Baak (1730) 1-0
Ashwin Kumar (-) Ben Spierings (1627) 1-0
Henrik Tamerus (1926) Piet Sikkes (1548) 0-1
Peter Lode (1860) Roy van der Smitte (1510) 0-1

SHTV 2 - DD 3 (verslag: Karl Baak)
In de vijfde ronde stond de confrontatie met DD 3 op het programma. Een
sleutelwedstrijd voor beiden in de strijd tegen degradatie. DD nog zonder punten
moet winnen, wij mogen niet verliezen.
 
Eduard trof met de witte stukken op bord 4 de DD-er met de hoogste rating, Jan
Joost Lindner. Als een duivel kwam Eduard uit de startblokken tegen een
ongebruikelijke variant met een vroeg Dd7 welke Tigran Petrosian in zijn beste
tijd weleens speelde. Tot nu toe had Eduard geen gelukkig seizoen, dit werd zijn
eerste volle punt en het stond al vroeg op het formulier.
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Op bord 2 ging ook Maarten met de witte stukken fel van leer en trof eveneens
een variant van een vroeg Dd7 in een geheel andere opening. Helaas wist Pieter
Smeele alles te verdedigen en trok de stand weer gelijk.
Omdat DD de vorige ronde tegen RSC Belgisch Park de spelers aan de hoogste
en laagste vier borden hadden verwisseld leek het me een goed idee om Justus
op bord 1 het spits te laten afbijten. DD had nu gekozen om alleen met de eerste
vier borden te rouleren, wat misschien meer te maken had met kleur voorkeur.
Zou me niets verbazen als Alexander Münninghoff liever met wit speelt.

Alexander Münninghoff - Justus van Klaveren

 _Tt _M_
jJ_ dJj 
 s _J_ j
_ l i _ 
 _In _Q_
i _B_ i 
 _ r i i
b _ _ k 
Met gebruikelijk optimisme had de
witspeler een kwaliteit geïnvesteerd.
25. De4 g6  26. h4 Lxd4  27. Lxd4
Pxc4  28. Td1 Dd7  29. Lc3 Dd5
30. Df4 Pxa3
Lijkt materialistisch, maar is wel de
beste zet.
31. Dxh6 Txc3
Deze loper deed niet veel. Veel beter
is daarom 31. ...Df3; alles hangt en
het voorkomt de volgende zet, want
32. Lxg6? Txd1  33. Kh2 Th1 is mat.
32. Lxg6
Justus dacht bij deze afwikkeling
nauwelijks na.

32. ...Dxd1?
Direct winnend is 32. ...Txg3!  33.
fxg3. Enige zet. 33. ...Dxd1  34. Kg2.
Schaak met de toren leidt tot mat,
maar na 34. ...Dd2 kan iedere speler
uit het vierde het ook afronden :-)
33. Kh2 Df3?
Van de vijf zetten die mat voorkomen
is dit de slechtste, de andere vier
leiden tot eeuwig schaak.
34. Lh7 Kh8  35. Lg6
Nog een geluk dat Alexander (zoals
hij zelf schreef) met twee torens
minder zo opgetogen was dat zijn
schwindel gelukt was, dat hij niet
even verder keek dan zijn domme
n e u s l a n g w a s . P a s l a t e r ,
thuisgekomen, merkte hij dat hij vrij
eenvoudig had kunnen winnen met
35. Le4 Kg8  36. Dg5. Dit lijkt me
nog sterker dan het slaan van de
dame zoals AM op dd1852.nl
aangeeft: 36. ...Kf8  37. Dxd8 Kg7
38. Lxf3 Txf3  39. Kg2
½-½
Eén van beide spelers had meer
kunnen bereiken met 5 seconden
denken dan anderen met 95 minuten.

Rik viel op bord 7 in en moest met de zwart zich verdedigen een ambitieuze
aanval van Marko de Waard waarbij veel witte pionnen naar voren werden
gedirigeerd. Het laatste wat ik zag was dat alle pionnen in elkaar geschoven
waren, zodat het me niets verbaasde dat het op remise was uitgelopen.
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Gert Jan op bord 5 speelde met de zwarte stukken tegen een geïsoleerde dame-
pion van Marc van Iersel. Het dynamische evenwicht werd verbroken toen wit
onnodig de pion weggaf. De rest was techniek en opnieuw een voorsprong een
feit.
Tegen Lothar van der Sluijs speelde ik met de wit een partij die eerst draaide om
het zwakke veld d5. Een verkeerde inschatting koste me twee pionnen. Gelukkig
had ik weinig maar duidelijk meer tijd dan mijn tegenstander, die me veilig-
heidshalve remise aanbood. Overbodig te vermelden dat ik dit aannam.
De stand was 3½- 2½ in ons voordeel, maar op resterende twee borden hadden
we minder dan een minuut en de DD-ers nog meer dan een kwartier.
William trof met de zwarte stukken invaller Stefan Boeters, die met 3 uit 4 en
nog ongeslagen status op het eerste bord in de eerste klasse zeker geen
verzwakking voor DD 3 betekende. Naast het gevecht met de klok was de
zwarte stelling aan het instorten en weldra stond het gelijk, 3½-3½.
Alles hing nu af van Ben op bord 8 af. Met wit speelde hij aanvankelijk wat
vlotter dan anders of hield tenminste gelijke tred met zijn tegenstander Reinhard
Henn. Doch na 25 zetten mocht Meile de notatie van Ben overnemen. Ruim 4
minuten en 20 zetten later hebben we de volgende stand.
Ben heeft net getripleerd en zwart pakt zijn toren en houdt die vervolgens op e6
vast. Ik denk nog: “Hij ziet het”, maar dan laat hij los.

 _ _T_M_
_ _L_ _J
 _ _TdJi
_ _J_J_ 
 _Ji i _
_Ji i r 
 i k _Q_
_B_ _ r 
Na enig denken speelt Ben 45. Dxd5 en drukt met 26 seconden de klok in.
Vervolgens ziet de zwartspeler wat hij heeft aangericht. Nog niet zo heel lang
geleden (april 2016) speelde DD 3 tegen SHTV 1. Dezelfde speler verloor
destijds de beslissende laatste partij op bord 1 tegen Erik van der Raaf die enkel
op increment speelde. Herhaalt de geschiedenis zich?
Ondertussen ook vertwijfeling bij Ben. Wat is de stand? Voor de winst gaan of
niet? Het speelt makkelijker als je geen keus hebt. Dan is het devies blijven
staan en wachten op de dingen die komen gaan. Een zet eerder was ik blij
geweest met een remise. Ik besluit daaraan vast te houden en geef Ben toe-
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stemming om remise aan te bieden. “Ik ga nog een tweede pion winnen” oppert
hij nog. Gelukkig mag ik me als teamleider niet baseren op de stelling, dus blijf
ik bij mijn uitspraak. Ben neemt weer plaats met naar ik aanneem het voor-
nemen om op de volgende zet remise aan te bieden. Na een paar minuten denken
wordt er een hand uitgestoken. Nu ben ik in verwarring. Heeft er iemand remise
aangeboden? Dan zie ik Ben 1-0 opschrijven.
Achteraf zegt Ben dat hij wilde wachten op wat zwart zou doen na 46.Dxc4,
want zwart heeft nog wat op te lossen. Toch had ik verwacht dat de DD-er zou
doorspelen, omdat DD moest winnen.

SHTV 2 (1855) DD 3 (1874) 4½-3½
Justus van Klaveren (1744) Alexander Münninghoff (1928) ½-½
Maarten Stolte (2046) Pieter Smeele (1923) 0-1
William van Zanten (2009) Stefan Boeters (1821) 0-1
Eduard van Dijk (2007) Jan Joost Lindner (2068) 1-0
Gert Jan Willighagen (1867) Marc van Iersel (1840) 1-0
Karl Baak (1730) Lothar van der Sluijs (1811) ½-½
Rik Pronk (1812) Marko de Waard (1804) ½-½
Ben Spierings (1627) Reinhard Henn (1799) 1-0

Degradatiezorgen voor SHTV 3 (verslag: Meile Tamminga)
Een slecht begin van het nieuwe jaar voor SHTV 3. De wedstrijd tegen het
sterke DSC 5 werd met 6-2 verloren. En die uitslag was niet geflatteerd: de zes
verliespartijen waren echte verliespartijen en de twee winstpartijen kwamen met
een dosis geluk tot stand. Een korte impressie.
Op bord 1 in eerste instantie een gelijkopgaande strijd, en op een gegeven
moment leek het erop dat Olav met een paar tactische grappen zijn tegenstander
kon verrassen. Waarschijnlijk heb ik me vergist, in ieder geval moest ook Olav
vandaag het onderspit delven.
Rik trok op bord 2 gewoontegetrouw fel van leer, maar hij trof vandaag een
opponent die zich niet van de wijs liet brengen. De stelling zag er heel lang
gelijk uit. In het eindspel had DSC een pion meer, waarschijnlijk niet voldoende
voor winst. Maar in plaats van veilig op remise te spelen nam DSC te veel risico
en wist Rik een punt voor ons binnen te slepen.
Met zwart bakte ik er op bord 3 niet veel van. De opening ging nog wel, maar
daarna meende ik allerlei winstkansen te zien die er niet waren. Mijn tegen-
stander wist goed gebruik te maken van de open c-lijn die ik hem gelaten had,
ook hier dus een punt voor Delft.
Links van mij bord 4: Theo Bovenlander stond al snel twee pionnen achter, al
dan niet bewust. Het leek er in ieder geval op dat hij hier met wit enige com-
pensatie voor had, maar het bleek niet voldoende.
Ed speelde met zwart een degelijke Spaanse partij. De witte Spaanse loper werd
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effectief geblokkeerd door een witte pion op d5 en de zwarte lopers stonden
actief. Waarschijnlijk hadden we dit remise kunnen houden, maar in het lands-
belang koos Ed voor de aanval... met helaas een nul als resultaat.
Ik moest van Theo Dekker zeggen dat hij vanaf zet 9 met z’n hoofd in de strop
zat en daar ook niet meer uit kwam. Toen ik de stelling een paar zetten later
bekeek, zag het er inderdaad een beetje treurig uit. Kortom: ook een nul op bord
6.
Roy had de maandag ervoor tegen DSC 4 met het tweede nog een knappe
overwinning behaald, maar hij kon dit huzarenstukje niet herhalen. Met zwart
deed hij iets niet goed in de Siciliaan, zijn stelling zag er beroerd uit en hij kon
het tij niet keren.
De meest spectatulaire partij dan tot slot op bord 8. Piet werd met wit aan alle
kanten bestookt door vijandelijke stukken en de algemene mening was dat zwart
de partij had moeten winnen. Maar de zwartspeler zag een niet al te subtiel
paardvorkje over het hoofd: koning en dame tegelijk en daarna was het af-
gelopen.
Kortom: een wedstrijd om snel te vergeten. We staan nu onderaan, maar ge-
lukkig nog steeds in gezelschap van andere degradatiekandidaten. De volgende
twee wedstrijden zijn cruciaal!

SHTV 3 (1695) DSC 5 (1825) 2-6
Olav van Leeuwen (1858) Anno Wiersma (1920) 0-1
Rik Pronk (1812) Jan Bosma (1843) 1-0
Meile Tamminga (1722) Pieter Goossens (1904) 0-1
Theo Bovenlander (1719) Willem-Jan van den Broek (1850) 0-1
Ed Olvers (1706) Evert van der Hooven (1857) 0-1
Theo Dekker (1688) Rob Smits (1748) 0-1
Roy van der Smitte (1510) Corniel Nobel (1739) 0-1
Piet Sikkes (1548) Jan Frissen (1736) 1-0

Mooi gelijkspel voor SHTV 3 (verslag: Meile Tamminga)
Een verdienstelijk gelijkspel tegen Promotie 3. Na een serie soms kansloze
nederlagen op een rij eindelijk weer een resultaat om trots op te zijn. En het was
niet onverdiend, het had met een beetje meer koelbloedigheid in de tijdnoodfase
ook een overwinning kunnen zijn.
Rik speelt met zwart altijd het koningsindisch. Dat is een opening die zichzelf
speelt, en dan kun je ook wat later komen. Rik sluit zich rond 20.30 uur aan bij
de wedstrijd en is anderhalf uur later als eerste klaar. Een klassiek beeld: wit is
actief op de damevleugel, zwart valt op het andere deel van het bord de koning
aan. Volgens Fritz heeft wit lange tijd het betere van het spel, maar het systeem
vergt stalen zenuwen. Rik maakt vakkundig gebruik van onnauwkeurigheden
van zijn tegenstander en haalt het punt binnen.
Piet en Ed halen beiden verdienstelijk een half punt tegen op papier sterkere
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tegenstanders. Piet kiest met zwart voor de Engelse opening met voor zover ik
het kan overzien van beide partijen een creatieve benadering. Het lijkt erop dat
wit het beste van het spel heeft met een dame op b3 die zowel d5 als b7 onder
vuur neemt. Wit wint twee pionnen, maar zwart houdt kansen op tegenspel. Wit
neemt te veel risico en moet berusten in een eindspel met ongelijke lopers. Ed
krijgt met wit een Siciliaanse draak tegen zich. De partij blijft in evenwicht en in
de eindstelling valt weinig meer te beleven.
Op bord 4 beantwoordt Harrie Boerkamp de Franse opening met het vleugel-
gambiet. Theo wil of durft het gambiet niet aan te nemen, waardoor zijn moge-
lijkheden om het witte centrum aan te tasten toch iets beperkt blijven. Er ontstaat
een tactische strijd waarin Theo nu wel alle risico neemt en een kwaliteit offert
voor actief spel. Met resultaat: wit mist de juiste voortzetting en de zwarte
aanval is niet meer te houden.
En nog meer goed nieuws van bord 1. Ook hier een Siciliaan, met een loper op
e2 (overigens net als bij Ed en bij schrijver dezes). Vaak is het witte doel om een
zwakte op d6 te creëren en dat lukt. Ik weet niet of de keuze om de witte dame
op a7 te plaatsen goed is, maar zwart blijft het juiste antwoord schuldig. Hij
kiest ervoor een kwaliteit te offeren. Na ruil van een aantal stukken blijft er een
overzichtelijke stelling over waarbij zwart compensatie heeft door het loperpaar.
Olav heeft echter nog een truc en die wordt de zwartspeler fataal.
Een 4-1 voorsprong, een ongekende weelde. Eric speelt op bord 6 een on-
gelukkige partij. Hij komt goed uit de opening (ook een soort van konigsindisch,
maar dan een variant die niet zichzelf speelt), raakt vervolgens de draad kwijt in
de tactische verwikkelingen. Wit krijgt groot voordeel en verzilvert dit vak-
kundig.
En dan blijven er nog twee partijen over. Ik heb het eindresultaat al verklapt, dus
u weet dat we beide partijen hebben verloren. Onnodig! Op bord 3 krijg ik een
Najdorf tegenover me met ook hier de witte loper op e2. En al zeg ik het zelf: ik
kom best aardig uit de opening: twee torens op de d-lijn nemen de zwakke pion
op d6 onder vuur en de zwarte pion op c4 staat geïsoleerd. Maar de klok tikt
steeds maar door, John Tan verdedigt stug en ik zit verlegen om goede ideeën:
de ideale voedingsbodem voor foute zetten. Ik laat d5 toe en plotseling is de
geïsoleerde pion op c4 een vervaarlijke voorpost. In een mindere stelling geef ik
een loper weg en dan is het afgelopen. En dan blijft er nog één partij over. De
ultieme nachtmerrie voor iedere schaker: een beter staand toreneindspel dat in
tijdnood niet verloren mag worden tegen een (geschat) veertig jaar jongere
tegenstander die niks te verliezen heeft en ook nog eens net iets beter bestand is
tegen de spanning. Het loopt slecht af en Maurice Hettfleisch redt het punt voor
Promotie 3.
Al met al een mooie avond, tot het eind spannend en een goed resultaat.
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Olav van Leeuwen - Maarten Wichhart
1. e4 c5  2. Pf3 d6  3. d4 cxd4  4.
Pxd4 Pf6  5. Pc3 a6  6. Le2 e5  7.
Pb3 Le7  8. Le3 Le6  9. 0-0 0-0  10.
f4
Actief gespeeld.
10. ...exf4  11. Lxf4 Pc6  12. Kh1
Te8  13. Pd4 Pxd4  14. Dxd4 Dd7
15. Tad1 Tad8
Na b5 geloof ik niet dat wit groot
voordeel heeft. Pion d6 blijft wel
zwak, maar is te verdedigen.
16. Db6 Tc8  17. e5 Tc6  18. Da7
Dg1
18. ...d5
De dame dreigt ingesloten te worden

19. Le3 Txc3  20. exf6
20. bxc3 Pe4  21. Tb1 b5  22. Dxa6
Pxc3  23. Lxb5 Pxb5  24. Dxb5 Dxb5
25. Txb5
20. ...Txe3  21. Dxe3 Lxf6  22. c3
Zwart heeft compensatie door het
loperpaar.
22. ...Da4  23. Dg3
Teruggaan naar Ld8 en er is niets aan
de hand.
23. ...Lh4  24. Dc7 b5
Nu is zwart verloren. Maar de zwarte
stelling is al zwaar aangetast.
25. Td4 Ld8  26. Dc6
1-0

Jan Koster - Rik Pronk
1. d4 Pf6  2. c4 g6  3. Pc3 Lg7  4. e4
d6  5. Pf3 0-0  6. Le2 Pc6  7. 0-0 e5
8. d5 Pe7  9. b4 Pe8  10. Pe1 f5  11.
f3 f4  12. c5 g5  13. Pd3 h5  14. a4
Pg6  15. La3 Tf7  16. Pb2 Lf8  17.

Pc4 Th7  18. Tc1 g4  19. cxd6
Na Tc2 staat wit niet slechter.
19. ...g3  20. h3 Dh4  21. Te1 Lxh3
22. Lf1 Lc8
0-1

Meile Tamminga - John Tan
1. e4 c5  2. Pf3 e6  3. d4 cxd4  4.
Pxd4 Pc6  5. Le2 Pf6  6. Pc3 Dc7  7.
0-0 a6  8. Pb3 b5  9. a3 Lb7  10.
Lg5 Le7  11. Dd2 0-0  12. Tad1
Tfd8  13. Lf4 d6  14. De3 Pe5  15.
Pd2 Pc4  16. Pxc4 bxc4  17. Td2
Tac8  18. Tfd1 Pe8  19. Lf3
19. Td4 e5  Beter is Da5, maar de
pion op c4 gaat wel verloren: 20.
Txc4 exf4  21. Txc7 fxe3  22. Txe7
exf2  23. Kxf2
19. ...Dc5  20. Dxc5 Txc5  21. Le3
Tcc8  22. Pa4 Pf6  23. Lb6
23. e5
23. ...Te8  24. Pc3 Pd7  25. Le3 La8

26. Le2 Pf6
Tot hier is er niet zo veel aan de
hand. Met Lf4 kan ik een minimaal
gelijke stelling houden.
27. f3
Maar nu wordt het minder.
27. ...d5  28. exd5 Pxd5  29. Pxd5
Lxd5  30. c3 Tb8  31. Kf2 Tb7  32.
Ld4 Teb8  33. Le5 Tf8  34. b4
Fout.
34. ...cxb3  35. Lxa6 Tb6  36. c4
Lc6  37. Lb5 Lxb5  38. cxb5 Txb5
39. a4 Txe5
0-1
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Harrie Boerkamp - Theo Bovenlander
1. e4 e6  2. Pf3 d5  3. e5 c5  4. b4
Pc6  5. bxc5 Lxc5
Zwart geeft druk op het centrum op
zonder de compensatie van een pion
voorsprong.
6. d4 Le7  7. Ld3 f6  8. 0-0 Dc7  9.
Lf4 fxe5  10. Pxe5 Pf6
Zwart gaat er nu vol tegenaan.
11. Pg6 e5  12. Pxh8 exf4  13. Lxh7
Lg4  14. Lg6†
Dd3 was hier de zet.

14. ...Kd7  15. f3 Txh8  16. fxg4
Pxd4
Zwart heeft nu een sterke aanval
17. Tf3
Met 17 h3 had wit zich kunnen
verdedigen. Na de tekstzet is wit
verloren.
17. ...Lc5  18. Kh1 De5  19. Pd2
Pxg4  20. h3 Pxf3  21. Pxf3 De6  22.
Dd2 Pf2†  23. Kh2 Txh3†
0-1

Ed Olvers - Sebastiaan de Jong
1. e4 c5  2. Pf3 d6  3. d4 cxd4  4.
Pxd4 Pf6  5. Pc3 g6  6. Le2 Lg7  7.
Le3 Pc6  8. 0-0 0-0  9. h3 a6  10. a4
e6  11. Dd2 Dc7  12. Pb3 d5  13.
exd5 Pxd5  14. Pxd5 exd5  15. c3

Le6  16. Pd4 Tfe8  17. b4 Pxd4  18.
Lxd4 Lxd4  19. cxd4 Dd6  20. Tfc1
Te7  21. b5 axb5  22. Lxb5 Ld7  23.
Lxd7 Dxd7  24. a5 Tae8  25. Te1
½-½

Bas van de Graaf - Eric Alvares
1. d4 Pf6  2. Pf3 g6  3. Lf4 Lg7  4.
h3 0-0  5. c3 d6  6. e3 Pbd7  7. Pbd2
Te8  8. Lc4 e5  9. Lh2 a6  10. Db3
Te7  11. 0-0-0 exd4  12. exd4 Pf8
13. The1 Le6  14. d5 b5  15. dxe6
bxc4  16. exf7† Txf7  17. Dxc4 d5

18. Dc6 Ph5  19. Pb3 Lh6†  20. Kb1
Lf4  21. Txd5 Db8  22. Dc4 Lxh2
23. Pxh2 Pf6  24. Tde5 Kg7  25. Te7
Txe7  26. Txe7 Kh8  27. Pg4 Dd8
28. Pxf6
1-0

Jan Verheijen - Maurice Hettfleisch
1. c4 Pf6  2. Pc3 c5  3. g3 g6  4. Lg2
Lg7  5. Pf3 d6  6. 0-0 Ld7  7. d3 Pc6
8. Tb1 Dc8  9. a3 h6  10. b4 Lh3
11. Da4 0-0  12. b5 Lxg2  13. Kxg2
Pd4  14. Pxd4 cxd4  15. Pd1 Df5
16. f3 g5  17. Pf2 Pd7  18. Db4 Dg6
19. a4 f5  20. La3 h5  21. Tfc1 b6
22. Dd2 Lh6  23. Da2 Kh7  24. Tc2
Pe5  25. Lb2 f4  26. Lxd4 g4  27.
Lxe5 gxf3†  28. exf3 dxe5  29. Pe4
fxg3  30. hxg3 Tad8  31. Da3 Lg5
32. Dc3 Td4  33. Pxg5 Dxg5  34.

Dd2 Df5  35. Tc3 e4  36. De3 Txd3
37. Txd3 exd3  38. Dxe7† Tf7  39.
De4 Dxe4  40. fxe4 Tc7  41. Td1
Txc4  42. Txd3 Txa4  43. Kf3 Kg6
44. Kf4 Kf6  45. Td6† Kg7  46. Kf5
Ta1  47. Ke6 Te1  48. e5 Te3  49.
Td7† Kg6  50. Txa7 Txg3  51. Tb7
h4  52. Txb6 h3  53. Kd7† Kg7  54.
e6 Td3†  55. Td6 h2  56. Txd3 h1D
57. e7 Db7†  58. Kd8 Db6†  59. Kc8
Kf7  60. Td7 Dxb5  61. Kc7
1-0
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Ferdi Sieben - Piet Sikkes
1. c4 e5  2. g3 Lc5  3. Pc3 Pf6  4.
Lg2 c6  5. e3 d5  6. cxd5 cxd5  7.
Pge2 Pc6 8. 0-0 0-0  9. d4 exd4  10.
Pxd4 Pxd4  11. exd4 Le7  12. Db3
Dd7  13. Pxd5 Td8  14. Pxe7 Dxe7
15. Le3 Le6  16. Dxb7 Dxb7  17.
Lxb7 Tab8  18. d5 Pxd5  19. Lxd5
Txd5  20. b3 Tb7  21. Tfc1 h5  22.
Tc5 Tbd7  23. Txd5 Lxd5  24. Td1

a6  25. Lc5 f5  26. f3 Kf7  27. Kf2
Lc6  28. Txd7† Lxd7  29. a4 Le6
30. b4 Lb3  31. a5 La4  32. Ke3 Ke6
33. Kf4 g6  34. Kg5 Kf7  35. h4 Ld7
36. Kf4 Ke6  37. g4 fxg4  38. fxg4
hxg4  39. Kxg4 Kf7  40. Kf4 Ke6
41. Ke4 Lb5  42. Ld4 Lc6†  43. Kf4
Lb5
½-½

Promotie 3 (1826) SHTV 3 (1695) 4-4
Maarten Wichhart (1950) Olav van Leeuwen (1858) 0-1
Jan Koster (1883) Rik Pronk (1812) 0-1
John Tan (1900) Meile Tamminga (1722) 1-0
Harrie Boerkamp (1876) Theo Bovenlander (1719) 0-1
Sebastiaan de Jong (1804) Ed Olvers (1706) ½-½
Bas van de Graaf (1752) Eric Alvares (1590) 1-0
Maurice Hettfleisch (1721) Jan Verheijen (1604) 1-0
Ferdi Sieben (1723) Piet Sikkes (1548) ½-½

SHTV 4 met een speler minder in evenwicht met DSC 10 (verslag: 
Maarten van der Vegt)
13 november mocht het vierde op stap naar Delft, waar DSC 10 ons opwachtte
voor een schaakmatch. Door een aantal afzeggingen waren we helaas niet in de
mogelijkheid om met een vol team aan te treden. Ik had desondanks goede moed
in een positief resultaat. De gedeelde punten zijn dan ook een teleurstelling te
noemen.
We begonnen dus al met een 1-0 achterstand, niet even later was de stand
compleet onverwachts 2-0 voor de Delftenaren. Ard leek goed te staan, maar gaf
zomaar zijn tegenstander de mogelijkheid om mat te zetten.
Even later was de stand alweer gelijk getrokken. Jaap speelde een dijk van een
partij met de ene mooie zet na de andere. Zijn tegenstander kon de druk nog
even tegenhouden, maar moest uiteindelijk toch zwichten. Frans speelde een
zeer gedegen partij en was duidelijk een maatje te groot voor zijn tegenstander
aan Delftse zijde.
Waar de 2-2 in één keer kwam, volgde de 2-3 en 2-4 ook niet snel achter elkaar.
Ikzelf kwam in een eindspel terecht met twee pionnetjes meer. Mijn tegen-
stander had geen zin om langzaam het verlies te lijden en gaf maar op. Eric zat
in een wilde partij, waarbij zowat alles open lag. Toen hij rokeerde wilde zijn
tegenstander een onreglementaire zet claimen, echter was het gewoon volgens
de regels. Zijn tegenstander was zo van slag dat de partij richting Eric leunde.
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Deze maakte geen fout en het 1e wedstrijdpunt was al zeker.
Het eind was voor de dames. Invalster Claudia zat in zo'n partij waar niks ge-
beurde. Helaas kon haar tegenstander beter omgaan met het surplace, waardoor
dit punt in Delft bleef. Sophie stond in het eindspel een pion achter, ze kon lang
in de remisemarge blijven. Helaas lukte dit niet tot het einde waardoor de eind-
stand 4-4 bleef.
Een gemist punt tegen een degradatiekandidaat. Het blijkt maar weer dat we
tevreden moeten zijn met een plek in de middenmoot.

DSC 10 (1327) SHTV 4 (1496) 4-4
Niels Jansen (1413) Eric Alvares (1590) 0-1
Aram Hassan (1473) Frans Coers (1551) 0-1
Bert Zwemstra (1401) Maarten van der Vegt (1552) 0-1
Paul van Riet (1270) Jaap Luyendijk (1502) 0-1
Zimo Sibbing (1317) Claudia Fasil (1376) 1-0
Jan Torenstra (1281) Ard van der Zwart (1402) 1-0
Eric Wagter (1259) Sophie Gieben (-) 1-0
Marijn Oomes (1202) N.O. 1-0R

SHTV 4 schaakt zich uit de degradatiezorgen (verslag: Maarten van der 
Vegt)
Op 15 januari was het weer tijd voor de volgende externe partij van het vierde
team. Op deze maandagavond mochten we op bezoek bij Lierse 2. Het bleek, net
als de vorige maandagwedstrijd, weer een flink karwei om genoeg spelers op de
been te brengen. Met behulp van Theo Dekker en Martin Brummelkamp wisten
we toch met z'n achten aan te treden.
Te beginnen met Martin. Hij zorgde bijna voor een spetterend begin. Hij speelde
een partij waar het voordeel steeds van eigenaar wisselde. Martin kwam een stuk
voor, gaf het weer terug, kreeg vervolgens een kwaliteit in de schoot geworpen.
Helaas gaf hij in de gekke stelling die hij speelde zomaar zijn dame weg, waar-
door de winst naar Lierse ging.
Ondergetekende kon gelukkig de stand snel weer gelijk trekken. Ik had zo'n
partij waarin mijn tegenstander mij alles liet doen wat ik van plan was in mijn
opening. Na een zet of 13 stond mijn tegenstander ongelofelijk in de verdruk-
king en kon ik eens proberen de koning mat te zetten. Acht zetten later was dit
niet te stoppen en kon ik rustig aan de bar een biertje nuttigen.  Jaap was de
vorm van dit seizoen gelukkig nog niet kwijtgeraakt en ging lekker door met
punten binnenhalen voor SHTV. Zijn tegenstander maakte een paar foutjes en
Jaap maakte hier heel kundig gebruik van.
Thomas liet maar weer eens zien dat hij niet te onderschatten is. Hij kwam
weliswaar een paar minuten na het begin binnen, maar had toch niet heel lang
nodig om zijn tegenstander in het stof te laten bijten. Frans had op het tweede
bord een zware kluif aan zijn tegenstander. Hij stond na de opening al wat
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minder en wist het tij ook niet meer te keren. Dit puntje ging dus naar de
Lierenaren.
Eric kwam heel verrassend een keer niet in tijdnood. Hij had op bord 1 een stuk
weten te winnen en wist op Kramnik-achtige manier de winst binnen te halen;
zijn tegenstander had geen schijn van kans. De winst voor het team was al bijna
binnen.
Sophie had het schroom dit keer van haar afgegooid en speelde vol vertrouwen.
In een scherpe stelling kwam ze een toren voor te staan en dit gaf ze niet meer
weg; toen ze haar 2e pion tot dame wilde promoveren vond haar tegenstander
het wel mooi geweest.
Waar we begonnen met een invaller eindigen we hier ook mee. Theo stond op
het oog erg lastig, maar schijn bedroog ditmaal. Waar zijn stelling leek in te
storten kwam er ineens een machtige aanval uit, die zijn tegenstander totaal
verraste.
Hiermee werd 2-6 de uitslag en plaatsten wij onszelf mooi in de middenmoot.
We kunnen in de volgende partij zonder al te veel druk het op gaan nemen tegen
koploper HSV 2.

Lierse 2 (1374) SHTV 4 (1440) 2-6
Nico Alsemgeest (1605) Eric Alvares (1590) 0-1
Johan van den Berg (1507) Frans Coers (1551) 1-0
Dick Valk (1489) Theo Dekker (1688) 0-1
Ruud van Heyningen (1377) Maarten van der Vegt (1552) 0-1
Sander de l Ecluse (1208) Jaap Luyendijk (1502) 0-1
André Feringa (1253) Thomas Luk (1388) 0-1
Wim Kröschell (1178) Sophie Gieben (-) 0-1
Jan Dirk Stoorvogel Martin Brummelkamp (808) 1-0

SHTV uitgeschakeld in de HSB-beker (verslag: Evert Baak)
Gegokt en (terecht) gewonnen, dat wil zeggen Belgisch Park dan. Maandag 18
december. De bekerwedstrijd tegen RSC Belgisch Park. Er wordt op tijd gestart
en tegelijk met de wedstrijd RSC-BP 3 - DD 7. Zodat het lekker gevuld en
gezellig is. Gerard Milort verzekert me dat het normaal gesproken nog veel
gezelliger is. Gelukkig gaat het koor zingen zodat de sfeer toch nog verhoogd
wordt.
Bij de aftrap staat het al ½-½, de uitslag van de wedstrijd Cor Kanters tegen
Maarten Stolte. Wij hebben zwart geloot op bord 1, zodat er een exacte kopie
wordt gespeeld van de externe wedstrijd SHTV 2 tegen RSC BP, maar dan
alleen de eerste 4 borden. Eduard (bord 1) en William (bord 2),  krijgen dezelfde
opening op het bord als de vorige keer. De tegenstander van Gert Jan (bord 4)
kiest direct een ander plan. William wordt verrast en steekt veel tijd in de
weerlegging; het wordt een onduidelijke partij die, volgens de PC lang een
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dynamische balans heeft, maar remise als meest onwaarschijnlijke uitslag.
Gert Jan en Eduard hebben beiden gelijke stellingen, waarbij wit wat makke-
lijker 'beweegt'. Helaas heeft Eduard zwart.
Gert Jan komt op groot voordeel. Het zwarte plan is niet duidelijk; bovendien
heeft hij de kans om de witte vrijpion te slaan voorbij laten gaan. Al snel wordt
dit de oorzaak van de zwarte ondergang.

Gert-Jan Willighagen - Hans van der Zijden

 _Td t _
jJ_S_J_M
 _ _ _Jj
_ _I_ _ 
 _J_ _ _
_ q _I_ 
Ii _ bIi
_ _R_Rk 
22. Dd4 b5  23. Tfe1 Pc5  24. Lh4
f6?!

Verzwakt de 7e rij, maar het alter-
natief g5 is ook niet fijn: 24. ...g5  25.
Lf2 Pd3  26. Txd3!? cxd3  27. Dxd3†
Kg8  28. Dxb5.
25. d6!
Veld e7 is nu van wit.
25. ...Tf7  26. Te7 Kg8  27. Lxf6
Txe7  28. Lxe7 Dd7  29. Df6! De6
30. Dxe6
Pragmatisch. 30. d7! Iets sneller.
30. ...Pxe6  31. d7 Tc7  32. d8D†
Pxd8  33. Lxd8 Tc6  34. Td7 b4  35.
Td2 c3  36. bxc3 bxc3  37. Tc2 Td6
38. La5
1-0

William raakte in tijdnood, kwam in moeilijkheden en moest opgeven. Dus 1½-
1½, de beslissing moet op bord 1 vallen. De winnaar gaat door en bij remise
wordt er geloot.

Sherief El Sayad - Eduard van Dijk

T_ _ _M_
_J_ dJjJ
 _J_ _ _
j _ _ _ 
 _ i _ _
_Qi _ i 
I_ _ i i
_ _R_ k 
26. c4 Kf8=  27. d5 Td8  28. Dd3

cxd5  29. cxd5
29. Dxh7!?  Kans 1.  29. ...De2  30.
Td4 De5  31. Dd3±
29. ...g6  30. Dc3 Db4  31. Dh8†
31. Df6  Kans 2.  31. ...Dd6  32.
Dh8† Ke7  33. Dg7 h5  34. Te1† Kd7
35. Dxf7† +-
31. ...Ke7  32. De5 Kf8  33. d6 Kg8
34. De7 Db6  35. h4 h5  36. g4!?
Alles of niets of toch deelname aan
de loterij?
36. ...hxg4  37. h5 gxh5
Direct gespeeld met nog een minuut
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op de klok, maar 37. ...g3, kans voor
zwart en dat lijkt op niets voor wit.
38. Td2 gxf2†  39. Kg2 f1D†  40.
Kxf1 Db5†  41. Kf2 Te8 -+

38. Td5 f5  39. De6† Kg7  40. Txf5
Dxd6  41. Df7†
1-0

Op de uitslag valt weinig af te dingen. RSC-BP is de terechte winnaar en wij
mogen het volgend seizoen weer proberen.

RSC-Belgisch Park (1985) SHTV (1982) 2½-1½
Sherief El Sayad (2092) Eduard van Dijk (2007) 1-0
Gerard Milort (2033) William van Zanten (2009) 1-0
Cor Kanters (2004) Maarten Stolte (2046) ½-½
Hans van der Zijden (1809) Gert-Jan Willighagen (1867) 0-1

De tussenstanden

Met nog drie wedstrijden te gaan voor ons eerste en twee voor de andere teams
blijft het spannend. In principe kunnen ze zich allemaal handhaven, maar dan
moet er nog een beetje gescoord worden.

KNSB klasse 3F
DSC Delft 2 6 11 33½
Goes 1 6 10 26
Sliedrecht 1 6 8 24½
De Combinatie 1 6 7 27
Rijswijk 1 6 7 25½
Schaakhuis 1 6 7 25½
SHTV 1 6 4 21½
Oud Zuylen Utrecht 2 6 3 21
De Baronie 1 6 2 19½
RSR Ivoren Toren 2 6 1 16

HSB Promotieklasse
DSC 4 5 9 25½
Botwinnik 1 5 9 24
Promotie 2 5 8 24
Schaakhuis 2 5 5 20½
SHTV 2 5 4 17½
Schaakmat Westl. 2 5 3 17
RSC-Belgisch Park 1 5 2 16½
DD 3 5 0 15

HSB klasse 1B
Rijswijk 2 5 8 25
DSC 5 5 7 25
Wassenaar 1 5 7 25
HSV 1 5 7 21
Promotie 3 5 4 19
SHTV 3 5 3 17
Botwinnik 2 5 2 14½
Haeghe Ooievaar 1 5 2 13½

HSB klasse 3B
HSV 2 5 9 24
Novelty Destroyers 2 5 8 28½
DCSV 1 4 5 18½
Botwinnik 3 4 5 17
SHTV 4 5 4 19½
Botwinnik 5 4 2 10½
DSC 10 5 2 15½
Lierse 2 4 1 10½
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Wouter is ‘Oliebol 2017’

Op 21 december waren er slechts een paar gastspelers, een beetje een tegen-
valler. De leukste verrassing was zeker de aanwezigheid van Miron Ashkenazy,
die even over was uit Los Angeles. In een nek-aan-nekrace vochten Wouter en
William om de titel en op niet meer dan 2 weerstandspunten was het de eerste
die zich het hele jaar 2018 mag voorstellen als ‘SHTV Oliebol van het jaar.” Het
blijft alleen wel altijd de vraag of dat nu een eer is of niet...

Score wp SB rating
  1 Wouter Noordkamp 7.5 49.5 39.00 1990
  2 William van Zanten 7.5 47.5 38.00 2002
  3 Alex Hut 6.5 53.0 36.75 1953
  4 Sherief El Sayad 6.0 51.0 30.25 2099
  5 Gert-Jan Willighagen 6.0 49.0 28.25 1830
  6 Peter Vorstermans 6.0 41.5 25.00 1922
  7 Franck Melssen 6.0 40.5 26.00 1687
  8 Geurt Jan van der Meiden 5.5 50.5 26.25 1647
  9 Ton Bodaan 5.5 46.5 23.75 1929
10 Rik Pronk 5.5 41.0 22.25 1812
11 Ben Spierings 5.0 43.0 21.00 1627
12 Armin Segger 5.0 42.0 19.00 1758
13 Claudia Fasil 4.5 48.0 20.75 1376
14 Meile Tamminga 4.5 40.5 17.25 1722
15 Maarten van der Vegt 4.5 39.0 17.00 1552
16 Jan van der Meer 4.5 39.0 14.75 1589
17 Piet Sikkes 4.5 34.5 12.75 1548
18 Hans Segers 4.0 46.5 17.00 1978
19 André Wagner 4.0 42.5 16.25 1577
20 Eric Alvares 4.0 41.5 14.50 1590
21 Kawang Choi 4.0 38.5 14.50 1303
22 Ricki Luk 3.5 27.5   8.75   907
23 Miron Ashkenazy 3.0 38.5   8.50 1581
24 Karl Baak 3.0 36.5   9.50 1730
25 Lars van Megchelen 3.0 33.5 11.00   900
26 Ruud van Dijk 3.0 30.5   8.00 1275
27 Indy Nederlof 2.5 37.0   8.50   520
28 Wim Vermeulen 2.0 34.0   5.00 1116
29 Thijs Michels 1.5 34.0   3.75 1320
30 Arvind Jaharia 1.0 29.5   3.00   456
31 Bruno den Os 0.0 26.5   0.00   226
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SHTV op het Oliebollentoernooi Wouter Noordkamp

Al vele jaren organiseert LSG tussen Kerst en Oud en Nieuw het Oliebollen-
toernooi ofwel het snelschaakkampioenschap voor clubteams van de LSB. Sinds
enkele jaren staat het toernooi ook open voor clubs uit de HSB en daardoor is
het elk jaar weer volle bak in het Denksportcentrum Leiden. Vanzelfsprekend
was SHTV ook van de partij, met twee teams. SHTV 2 was een vader-zoon team
(Olav en Robin van Leeuwen en Eric en Thomas Alvares) en eindigde in de
middenmoot. Helaas was uw verslaggever elke ronde te lang bezig om ook nog
wat van de wedstrijden te zien.

SHTV 1 kwam uit in de B-groep met André Wagner, Ton Bodaan, Gert-Jan
Willighagen, Peter Vorstermans en Wouter Noordkamp. Vooraf leek het wel een
relaxte dag te worden. Een poule van 13, dus een vrije ronde, en een team van 5,
dus meerdere vrije rondes. Eerst trok een team zich terug, waardoor we net als
de andere poules 11 dubbele ronden achter elkaar zouden spelen. In de eerste
ronde was André reserve, waarop hij door Haeghe Ooievaar gesmeekt werd om
daar een ronde in te vallen totdat hun eerstebordspeler zou zijn gearriveerd. Daar
stemde hij mee in om vervolgens tot de ontdekking te komen dat de beste man
helemaal niet bleek te verschijnen. En dus werd het een dagje het eerste bord in
groep C verdedigen in plaats van het vierde bord in groep B. De C-groep moet
zeker niet onderschat worden. Zo speelde in Leiderdorp 3 een FM aan bord 1 die
een team vormde met zijn drie kinderen. Andre kweet zich echter uitstekend van
deze taak en scoorde 14½ uit 22.

Voor het resterende viertal van SHTV zou het dus hard werken worden. Onder-
getekende overdreef wel een beetje door optimaal gebruik te maken van het
speeltempo van 3 minuten + 2 seconden per zet door in de eerste vijf ronden in
de meeste partijen een moment te hebben met minder dan 5 seconden bedenktijd
en daarna vervolgens nog een hele partij af te werken. Met 8½ uit 10 was het
resultaat echter niet verkeerd. Gevolg was wel dat het bijna onmogelijk was om
de partijen van clubgenoten te volgen omdat iedereen natuurlijk al klaar was. Na
de pauze met enorm grote oliebollen duurden de partijen minder lang, maar
waren de resultaten ook minder. Peter tartte twee keer het noodlot en zijn tegen-
stander door zijn pion naar de achterste rij te schuiven en daarna de klok in te
drukken zonder de pion om te wisselen voor een dame. De eerste keer sputterde
zijn tegenstander wat tegen, vooral na de partij, maar een echte claim volgde
niet en dat was maar goed ook want dit geldt toch echt als een onreglementaire
zet die voor 1 januari tot verlies van de partij had kunnen leiden.
Meedoen om de prijzen zat er niet echt in, maar iedereen vond het leuk om mee
te doen, haalde ook nog een aantal aansprekende resultaten en vijfde is ook
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mooi. Op 3 maart is er een nieuwe kans bij het HSB-snelschaakkampioenschap
voor teams.

Individuele scores:
Wouter 15½ (uit 22), Peter 12½, Gert-Jan 10, Ton 13½
André 14½, Olav 12, Eric 9, Thomas 6, Robin 14

Het 1e team in actie tegen een team van Promotie

Intussen, op het internet...

Bij een Google search, zoals dat in goed Nederlands heet, kom je dan ineens een
link tegen naar het clubblad van SHTV. De zoekmachine heeft alleen wel wat
moeite met de figurines die we in de plaats van de letters a in de titel hebben
staan.



30

Tata Steel Meile Tamminga & Wouter Noordkamp

Over het Tata Steeltoernooi is inmiddels alles wel gezegd en geschreven,
behalve dat een aantal SHTV’ers aan dit evenement heeft deelgenomen, met
redelijk succes. Maarten Stolte, Peter Vorstermans en Piet Sikkes speelden in de
weekendvierkampen en eindigden alle drie (al dan niet gedeeld) bovenaan.
Maarten werd met 2 punten gedeeld eerste in groep 3S; Peter idem in groep 3N;
Piet was in groep 7G de sterkste met 2½ punt.
Wouter Noordkamp en Meile Tamminga deden mee aan de tienkampen. Beide
scoorden 5½ punt, in respectievelijke groep 3H en groep 5E. Wouter deed
daarnaast nog mee aan de dagvierkampen en won in groep 3H met 2½ punt.
Onderstaand een aantal partijen van Wouter en Meile.

Jacques Hennekes - Wouter Noordkamp
Tienkamp 3H (4)

T_L_ tM_
jJd _Jj 
 _ lJi _
_ _ _ j 
 _ i _ _
_ iB_ _ 
I_ _Qi i
r b _Rk 
De opening mislukte en ik had het
idee volkomen overspeeld te worden.
Hier had ik de nederlaag dan ook al
bijna geteld, maar het is allemaal
minder erg dan het lijkt.
16. ...g6  17. Lxg5 Dxc3  18. De3 e5
Zo kan zwart net op tijd alle gevaren
bezweren.
19. d5 Dd4  20. Tad1 Dxe3  21. fxe3
Ld7  22. Tf2 b5  23. Tdf1 Tac8  24.
Lh6
Hoewel ik deze zet had zien aan-
komen, schrok ik toch en dacht een

stuk te verliezen na 24. ...Tfd8  25
Lxg6 hxg6  26 f7† Kh7  27. f8D.
Onzin natuurlijk, want wit heeft eerst
een loper geofferd, maar ik besloot
dus uit arren moede maar een kwali-
teit te offeren. Met het loperpaar en
een mogelijke vrijpion op de dame-
vleugel biedt dat overigens nog prima
kansen.
24. ...Tc3
24. ...Tfd8  25. Lxg6 fxg6  26. f7
Kh7  27. f8D Lxf8  28. Lxf8 Lf5
25. Lxf8 Kxf8  26. Le4 Txe3  27.
Lg2 b4  28. Tc1 a5  29. Tfc2 Ke8
30. Tc4 Ta3  31. T1c2 a4  32. Le4
b3  33. axb3 axb3  34. Tb2 Lf5  35.
Lxf5 gxf5  36. Tc3 e4  37. Tcxb3
Ta1†  38. Kg2 Le5  39. Td2 Lxf6
40. Tf2 Ld4  41. Txf5 Tg1†  42.
Kh3 e3  43. Tf4
Zwart heeft het bepaald niet optimaal
gespeeld. Zijn enige kans is om de
vrije e-pion en loper te ruilen voor
een toren en dan maar hopen dat het
toreneindspel remise is.
43. ...Kd7 Op deze zet was ik wel



31

trots. Wit dreigde Te4, maar nu blijft
de e-pion gedekt staan.
44. Txd4 e2  45. Te3 e1D  46. Txe1
Txe1  47. Kg4 Tg1†  48. Kf5 Th1
49. h4 Kd6
Voordeel is nu dat de witte toren
beperkt wordt in zijn bewegings-
vrijheid. Of dat voldoende is voor
remise, is de vraag.
50. Kf6 Tf1†  51. Kg7 f5  52. h5 f4
53. h6 f3  54. h7 Tg1†
Zo komt de toren met tempowinst
achter de pion vandaan. Als de ko-
ning nu naar de h-lijn gaat, kan zwart

schaak blijven geven en even-tueel
via een röntgenschaak de pion of de
dame winnen. Dus gaat wit naar de f-
lijn.
55. Kf7 f2  56. h8D f1D†
Maar nu promoveert zwart met
schaak. 57. Df6† Dxf6†  58. Kxf6 is
simpel remise, maar met nog meer
dan 20 minuten bedenktijd, besloot
wit a tempo nog voor de winst te
gaan.  
57. Ke8?? De2†
En wit gaf op, hij gaat mat. Een ge-
lukkige overwinning!

Wouter Noordkamp - Winfried Hanewinkel
Tienkamp 3H (7)

T_ _T_M_
_ _D_JlJ
 _Sj sJ_
j j j _ 
IjI_I_ _
_ _I_NnI
 iQb iIk
r _ r _ 
Wit heeft weer niets bereikt en zwart
kwam dreigend opzetten op de
damevleugel. Daarom speelde ik 17
a4. Als zwart niet slaat, kunnen beide
spelers zich in het vervolg van de
partij op de koningsvleugel concen-
treren. Als zwart wel slaat, komt de
b-lijn open en daar is wit eerder.
17. ...bxa3  18. bxa3 Dc7  19. Tab1
Teb8  20. Txb8 Txb8  21. Tb1 Txb1
22. Dxb1
Dit leek me wel goed voor wit. Hij
bezit de b-lijn, zwart heeft de slechte

loper, de zwarte a-pion is kwets-
baarder dan de witte en wellicht kan
wit nog profiteren van een zwakte op
de onderste rij bij zwart in combi-
natie met Lh6. Wonderbaarlijk ge-
noeg is dat precies wat er verderop in
de partij gebeurde.
22. ...Pd7  23. Pe2 Lf6  24. Pc3 Ld8
25. Pb5 Db8  26. De1 Pf8  27. h4
Pe6  28. g3 Ped4  29. Pfxd4 Pxd4
30. Pxd4 exd4  31. Lxa5 Le7
Met allebei weinig tijd niet de opti-
male keuzes. Na het slaan op a5 was
ik bang voor 31. ...Lxa5  32. Dxa5
Db3  en als zwart op d3 kan slaan, is
de zwarte vrijpion veel gevaarlijker
dan de witte: 31. ...Lxa5  32. Dxa5
Db2  33. Kg2 De2  34. Da8† Kg7
35. e5 is nog net speelbaar, maar was
natuurlijk niet de bedoeling.
32. De2 Db3  33. Lc7 Db7  34. La5
Db3  35. Ld2 Dxa3  36. e5
Op naar de onderste rij!
36. ...dxe5  37. Dxe5 Da7  38. Lh6
Lf8  39. De8 De7  40. Da8
Zwart heeft bijna geen zetten meer.
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Het witte plan is nu om op een ge-
schikt moment alle stukken te ruilen
en dan met de koning eerder bij c5 te
zijn en vervolgens het pionneneind-
spel te winnen. Het beste voor zwart
is nu om zo snel mogelijk f7 op te
spelen en uit de penning te gaan.
40. ...Dd6  41. Kg2
Maar nu is dat al te laat. Het pionnen-
eindspel gaat wit winnen.
41. ...De7  42. Kf3
Als zwart niets doet, ruilt wit op de
volgende zet op f8 en verovert c5.

Met schaakjes denkt zwart dat te kun-
nen voorkomen.
42. ...Df6†  43. Ke2 Dd6  44. Kd2!
Maar nu loopt wit via de andere kant
naar c5.
44. ...f6  45. Kc2 Kf7  46. Dxf8†
Zwart gaf op. Wit wint na bijvoor-
beeld 46. ...Dxf8  47 Lxf8 Kxf8  48
Kb3 Ke7  49 Ka4 Kd6  50 Kb5. Wit
kan wachten met Kb5-b6-b5 tot de
pionzetten op zijn en daarna op c5
slaan.

Hans Pelt - Meile Tamminga
Tienkamp 5E (3)

1. e4 e5  2. Pf3 Pc6  3. Lb5 a6  4.
La4 d6
De Neo-Steinitz. Wordt niet zo veel
gespeeld, leidt vaak tot levendig spel.
5. c3 Pf6  6. d3 g6  7. 0-0 Lg7  8.
Te1 0-0  9. h3 Ld7  10. Lg5
Ik weet niet of de loper hier goed
staat. De dame kan gemakkelijk een
stapje opzij. 10. ...De8  11. Pbd2
Pd8  12. Lxd7 Pxd7
De Spaanse loper is van het bord
verdwenen en mijn damevleugel is
intact. Ik geloof niet dat zwart zich
hier grote zorgen hoeft te maken.
13. d4 Pe6  14. Le3 f5  15. exf5 gxf5
16. Pf1 Kh8
Ruimte maken op de open g-lijn.
17. d5 Beter Db3. 17. ...Pd8  18.
Lg5 Dg6  19. Lxd8 Met 19. Le7 Tf7
20. Ph4 blijft de stelling gelijk.
19. ...Taxd8 Langzamerhand krijgt
zwart iets voordeel.
20. Pg3 Beter 20. Ph4 Dh6  21. g3
Tde8.  20. ...Lf6  21. Dc2
Met Pd7 kan wit de schade beperken.
21. ...e4  22. Pd4 Lxd4  23. cxd4

Tg8  Zwart heeft groot voordeel.
24. Dd2 Pf6
Alles gaat tot nog toe van een leien
dakje, maar dit is te gemakzuchtig.
24. ...Tdf8 is de zet. Na 25. Df4 Pb6
valt de pion op d5 en wint zwart.
25. Df4 e3
Tijdens de partij was ik wel tevreden
over deze zet; ik meende te zien dat
wit de pion op e3 niet kan nemen.
Waarschijnlijk is Tdf8 beter. Zwart
houdt voordeel na 25. ...Tdf8  26
Dxf5 Dxf5  27 Pxf5 Pxd5.
26. Txe3
En inderdaad kan de pion niet wor-
den genomen door toren of pion.
Maar 26. Dxe3 verliest niet onmid-
dellijk. Na 26. ...Pxd5 dreigt wel f5,
maar kan wit met de dame ook tegen-
dreigingen creëren.
26. ...Pxd5  27. Dxf5
Voltrekt het vonnis over zichzelf.
Met 27. Df3 Pxe3  28. Dxe3 kan wit
doorspelen.
27. ...Pxe3  28. Dxg6 Txg6
0-1
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Dwing uw tegenstander in een voor hem ongunstig geometrisch
motief: toegelicht aan 1x plaatsen in de skewer
Thema-artikel van William van Zanten

Skewers zijn combinaties gebaseerd op een geometrisch motief: twee stukken op
één baan (lijn, rij, diagonaal), het duurste stuk voorop (kopstuk, KS) moet wij-
ken voor een aanvaller, het achterste stuk (staartstuk SS) lijdt. In dit artikel
beperken we ons tot skewers die tot stand worden gebracht door de tegenstander
te dwingen/uit te nodigen om het KS op een ongunstige plek te plaatsen. M.a.w.,
steeds staat het SS al (ongedekt) klaar om verloren te gaan.
Als illustratie en appetizer twee eenvoudige voorbeelden:

Caruana - Ni Hua, Dagomys 2009

 _T_ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _Mj
_R_ _J_ 
 _ _ _ _
_ _ _Bk 
 _ _I_ _
_ _ _ _ 

Ongedekte stukken zoals Tc8 beteke-
nen vaak dat je met succes kunt
zoeken naar een combinatie.
Hier staat staat Tc8 al klaar als poten-
tieel staartstuk op diagonaal h3-c8.
Dit betekent dat wit straffeloos 52.
Txf5 kan spelen (1-0), want 52.
...Kxf5 zou falen op Lg4† en LxT.

Moeller - Englund, Christiania 1903

 _ _ _M_
j _ _DjJ
 _ _ _ _
_ jJ_ _ 
 _ _ t _
_ n _ k 
Ii q _ i
_ _ r _ 

Hier staat de ongedekte Dd2 al klaar
als potentieel SS.
Zwart dwong de witte koning naar f4,
op dezelfde diagonaal met het
ongedekte stuk.
31. ...Dg6†!  32. Kxf4 Dh6†  33. Kf5
Dxd2 en snel 0-1
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Het praktisch belang van oefenen met skewers blijkt uit het volgende voorbeeld,
waarin een superspeler zijn kans op een skewer liet liggen.

Panno - Petrosian, Amsterdam Candidates 1956

T_ dT_M_
jJ_ _JlJ
 _J_ sJ_
_ _J_ s 
 _ i _ _
bIn i qI
I_ _ iI_
_BrR_ k 
Petrosian lokte nu met 16. ...Ph5  17.
Dd6 de witte dame en loper op de-

zelfde diagonaal, maar miste ver-
volgens zijn kans om daarvan te pro-
fiteren. Het idee is simpel genoeg:
zwart zou graag Lf8 spelen, en als
wit zijn dame redt, verder gaan met
Lxa3. Voorlopig heeft wit dan nog
een verdediging: Dxd8, gevolgd door
Lxf8. Zwart had die verdediging kun-
nen elimineren met 17, ...Pxh3†!  19.
gxh3 Dg5† en Lf8 (als dame wijkt
komt Lf8xa3).
Zoals gezegd, zwart miste 17.
...Pxh3†. Na 17. ...f5 werd de partij
uiteindelijk remise.

Een skewer komt regelmatig voor als een koning zich midden op het open bord
waagt.

Dzindzichashvili - Tukmakov, Leningrad 1971

 _ _Ms q
jJ_ jJ_ 
 _ _ _J_
_ nRi i 
 _ _ t _
i i _ _ 
 i _D_ _
_K_ _ _ 

Dit vergt de nodige fantasie. Toch is
het eenvoudig te berekenen: zwart
heeft nauwelijks keus. In termen van
Kotov bestaat de varianten-’boom’
hier uit een smalle stam zonder tak-
ken.
Als baken dient de ongedekte De2,
die wit beschouwde als potentieel
staartstuk voor een skewer: met de
zwarte koning op c4, en Da6† ge-
volgd door Dxe2. Hoe dit ideaal te
bereiken? Simpel:
39. Td8† Kxd8  40. Dxf8† Kc7
41.Dxe7† Kc6 (gaat de koning naar
de onderste rij, loopt het mat) 42.
Dxb7† 1-0
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 _ _ _ _
jQ_ _J_ 
 _M_ _J_
_ n i i 
 _ _ t _
i i _ _ 
 i _D_ _
_K_ _ _ 

Zwart geloofde het wel: als 42.
...Kxc5 dan 43. b4† Kc4  44. Da6† en
Dxe2.

 _ _ _ _
_ _ _ d 
 _M_T_ _
_ _ _ _ 
 k _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _Q_ 
Einde van studie Troitsky 1898

U begrijpt het inmiddels: Dg7 is het
ongedekte staartstuk.
Maar over welke baan? In dit geval
zijn er twee skewers mogelijk: met de
K op e5 is er Dc3† en Dxg7, en met
de K op de 7e rij is er Da/b/c7† en
Dxg7†

1. Da6† Kd5
Only move; gaat de koning naar de
7e rij, dan verliest zwart meteen de

dame.
2. Dc4†

 _ _ _ _
_ _ _ d 
 _ _T_ _
_ _M_ _ 
 kQ_ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
2. ...Kd6
2. ...Ke5 geeft wit meteen zijn zin: 3.
Dc3†
3. Dc5† Kd7  4. Da7†
Fraai! Zwart wordt geleefd – zijn
keuzes zijn beperkt tot de manier
waarop hij zijn dame verliest.
Ook de studie Rinck 1904 (elders te
vinden) is gebaseerd op dit dubbele
skewer-thema.

Terug naar de toernooipartijen.



36

Duras - Cohn, Karlsbad 1911

 _R_ _ _
_ r _ _J
 _ _ j m
_ _ _ s 
 _ _ _ _
_I_ qIiD
T_ _ _ _
_ _ _ k 
Zwart dreigt mat – dat kunnen we
totaal negeren: onze aanval komt
eerst.
Dh3 is kwetsbaar – zeker als Pg5 van
het bord verdwijnt.
Wit zag in gedachten al de diagonale
skewer op diagonaal c8-h3: Dd7† x
Kf5-Dh3

44. Txh7† Kxh7  45. De7† Kg6

 _R_ _ _
_ _ q _ 
 _ _ jM_
_ _ _ s 
 _ _ _ _
_I_ _IiD
T_ _ _ _
_ _ _ k 
46. Tg8† Kf5

 _ _ _R_
_ _ q _ 
 _ _ j _
_ _ _Ms 
 _ _ _ _
_I_ _IiD
T_ _ _ _
_ _ _ k 
47. Txg5† Kxg5  48. Dg7† 1-0
48. ...Kf5  49. Dd7† en xh3.

Soms is het nodig om het aanvallend stuk een route te verschaffen naar de rij,
lijn of diagonaal waarop KS en SS staat of komen te staan.
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Beliavsky – Khamrakulov, Pamplona 2007

 _T_ _M_
j _ _J_J
 j _Jq _
_ _D_ _ 
 _ nR_I_
_ _ _I_L
Ii _ _ i
_ _ _ k 

Hier zou je Df6 kunnen zien als
kwetsbaar SS voor een skewer over
de f-lijn – àls die f-lijn open was. En
laten we dat nu kunnen regelen...
27. ...Dxe4! 0-1
Immers: 28. fxe4 Tc1†  29. Kf2 Tf1†
en Txf6

Lisitsin – Capablanca, Moscow 1935

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 j _M_ _
_I_ _ _J
 _ iK_J_
_D_ _ i 
 _ _ _ q
_ _ _ _ 
Variant: Hoe staat het na 62. Kf4
Df3†  63. Kg5?

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 j _M_ _
_I_ _ kJ
 _ i _J_
_ _ _Di 
 _ _ _ q
_ _ _ _ 
Zwart wint dan meteen met 63.
...Df6†
Pion h5 wil je ditmaal juist niet dek-
ken.
64. Kxh5 (only move) Dh8† en
Dxh2.
Dit vergt extra fantasie; je voorstellen
dat de h-lijn openkomt.

Ons laatste voorbeeld vorm een schril contrast met Dzindzichashvili –
Tukmakov. Daar zagen we een smalle varianten-boom: de verliezer had weinig
keus.
Levant heeft juist veel keus – alleen verliezen alle varianten (bijna allemaal op
een andere manier).
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Nyazova - Levant, USSR 1976

 _ _Q_ _
_ _ _K_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _N
 _ _ _M_
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _D
Wit aan zet won in de partij met 1.
De6† Kh4  2. Df6† etc.

Speelman geeft als snelste winst: 1.
Dg8†! Kh4

Anders wint wit door
skewer A: 1. ...Kxh5?  2.Dh7†;
skewer B: 1. ...Kf3?  2.Da8†,

mat: 1. ...Kh3?  2. Dg3#;
paardvork: 1. ...Kf5?  2. Pg3†

 _ _ _ _
_ _ _K_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _N
 _ _ _ m
_ _ _ q 
 _ _ _ _
_ _ _ _D
Na 1. ...Kh4 komt 2. Dg3†  en wit
bereikt met volledig dwingende
zetten de skewer over de h-lijn:

2. ...Kxh5  3. Dg6† Kh4  4. Dh6†
Een waardig slot van dit artikel.

Jeugdschaakagenda

Maart 2018
za 3 Kwalificatietoernooi NJK ABCm, dag 2 (Spijkenisse)
za 17 Kwalificatietoernooi NJK ABCm, dag 3 (Spijkenisse)
zo 25 Grand Prix 6 (Haeghe Ooievaar)
vr 30 - za 31 NK Cat. E (Waalwijk)

April 2018
wo 4 Schaken tegen Kanker, 4e editie - Jeugdtoernooi (Rotterdam)
za 14 Pupillendag (Cat. FGH)

24e J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi (Spijkenisse)

Mei 2018
za 26 Lohuis NK E-teams (Naaldwijk)

JCC 1e klasse A, promotiewedstrijden
zo 27 Grand Prix 7 (SG Rijswijk)
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Schaakagenda

Februari 2018
za 24 HSV Open rapid (Haagse Rapidcyclus 1)
ma 26 Grand Prix Rapid (Delft)

Maart 2018
do 1 10e ronde interne competitie + 20e ronde zwart-witcompetitie
za 3 HSB Snelschaakkampioenschap voor teams (Delft)
do 8 Inhaalavond + 21e ronde zwart-witcompetitie
za 10 SHTV 1 - Rijswijk 1
do 15 11e ronde interne competitie + 22e ronde zwart-witcompetitie

Botwinnik 1 - SHTV 2
SHTV 4 - Botwinnik 3

do 22 Inhaalavond + 23 ronde zwart-witcompetitie
SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 1

za 24 HSB Rapidkampioenschap voor teams (Loosduinen)
do 29 GEEN CLUBAVOND

April 2018
wo 4 Schaakmat Westland 2 - SHTV 2

Schaken tegen Kanker (Rotterdam)
do 5 12e ronde interne competitie + 24e ronde zwart-witcompetitie
za 7 Schaakhuis 1 - SHTV 1
wo 11 Rijswijk 2 - SHTV 3
do 12 Snelschaakkampioenschap
za 14 Haeghe Ooievaar Open rapid (Haagse Rapidcyclus 2)

NK Snelschaken voor clubteams (Bunschoten)
do 19 Inhaalavond + 25e ronde zwart-witcompetitie

Botwinnik 5 - SHTV 4
za 21 SHTV 1 - De Baronie 1
do 26 13e ronde interne competitie + 26e ronde zwart-witcompetitie

Aankomend evenement:
Prinsenstadtoernooi vr 30 maart t/m zo 1 april 2018

Dit blad is gedrukt bij




