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ColofonColofon

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 redactie

De sandwichmanDe sandwichman
André Wagner

Wie kent hem nog, de sandwichman, een stumper die met twee reclameborden
omhangen over straat gaat om tegen een schamele vergoeding reclame te ma-
ken? Je ziet er tegenwoordig een enkele keer nog weleens één, soms zelfs een
sandwichvrouw, doorgaans studenten die een centje bijverdienen.

In de schaakwereld bestaan ze ook, al zal men vruchteloos zoeken naar de re-
clameborden. We kennen de sandwichmannen (en uiteraard nooit -vrouwen,
want schakers) beter onder de noemer ‘wedstrijdleider’. De functie is vaak dank-
baar, na een toernooi komen mensen naar je toe om je te bedanken, maar soms is
het omgekeerd. Sommige spelers zien de kans schoon om de beslissing van een
partij in handen te leggen van de wedstrijdleider. Die kent immers de regels,
maar opvallend genoeg blijken diezelfde spelers ineens echte kenners op het
moment dat een beslissing niet in hun voordeel uitvalt.

Intussen zit de arme wedstrijdleider met angst en beven af te wachten tot er iets
gebeurt. Was dat stuk nu wel of niet aangeraakt? Het welles-nietesspel is begon-
nen en probeer dan nog maar te ontrafelen wat er echt gebeurd is. De speler die
het meeste voordeel heeft bij de beslissing van de arbiter kan heel goed de waar-
heid spreken, een ander zal minder scrupuleus zijn.

En het zal er in de nabije toekomst niet gemakkelijker op worden, want in-
middels is besloten om in de lagere klassen van de KNSB-competitie de ‘play-
ing wedstrijdleider’ in te voeren. Met de uitbreiding van het aantal klassen, en
dientengevolge de noodzaak voor meer wedstrijdleiders op zaterdag, wordt een
tekort gevreesd. De thuisclub mag dus iemand aanwijzen om behalve speler van
het team ook de leiding over de wedstrijd op zich te nemen. Tot nog toe was dit
in de regionale competitie slechts voorbehouden aan verenigingen met slechts
één team.

De ‘playing captain’ heeft vaak al moeite genoeg om te jongleren met de eigen
partij en het in de gaten houden van de situatie aan de andere borden. Voor de
wedstrijdleider zal het nog lastiger worden en probeer dan nog eens niet te ver-
liezen. Als het team vervolgens verliest, zit de arbiter opnieuw in de sandwich.

Ik wens dan ook mijn collega-wedstrijdleiders veel sterkte toe en raad aan om
komende zomer even lekker afstand te nemen van de puinhoop die gloort aan de
andere kant van de vakantie. Op mij hoeft men in ieder geval niet te rekenen. Ik
ben geen sandwichman.
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Interne competitieInterne competitie

Eind april (na het verschijnen van het vorige clubblad) werd de interne
competitie afgerond en net als vorig jaar eindigden twee spelers gelijk in punten.
Eén van hen bleek echter beduidend meer weerstandspunten te hebben vergaard,
waarmee er geen twijfel bestond aan de naam die in de annalen zal worden
vereeuwigd. Nu Ben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, heeft hij
zich ontpopt tot gevaarlijke outsider. Desondanks, Bart gefeliciteerd!

Eindstand Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Bart Verbaan 9.5 101.0 71.00 1962 1994 +0.79
  2 Ben Spierings 9.5 92.5 66.25 1627 1875 +3.13
  3 Peter Vorstermans 9.0 101.0 70.00 1934 1969 +0.92
  4 Sherief El Sayad 8.5 100.0 63.75 2092 2051 -0.21
  5 Ton Bodaan 8.0 102.0 59.75 1905 1949 +0.77
  6 William van Zanten 8.0 99.0 57.50 2009 1923 -1.07
  7 Olav van Leeuwen 8.0 93.5 50.00 1858 1914 +1.21
  8 Rik Pronk 8.0 92.0 52.00 1812 1845 +0.93
  9 Piet Sikkes 7.5 87.5 44.75 1548 1647 +1.46
10 Justus van Klaveren 7.5 83.0 41.50 1744 1778 +0.70
11 Alex Hut 7.0 98.5 48.00 1958 1904 -0.55
12 Hans Segers 7.0 95.5 49.00 1987 1814 -2.50
13 Franck Melssen 7.0 92.5 46.00 1687 1769 +1.32
14 Eric Alvares 7.0 89.0 43.50 1590 1736 +2.16
15 Gert-Jan Willighagen 7.0 88.5 43.00 1867 1821 -0.30
16 André Wagner 6.5 84.0 34.50 1577 1649 +0.78
17 Armin Segger 6.0 82.5 29.75 1794 1588 -3.04
18 Jan Verheijen 6.0 77.0 29.75 1604 1610 +0.10
19 Meile Tamminga 5.5 83.0 28.25 1722 1556 -2.19
20 Thijs Michels 5.5 73.0 25.00 1320 1413 +0.90
21 Jaap Luyendijk 5.0 80.0 23.25 1502 1480 -0.24
22 Maarten van der Vegt 5.0 74.5 23.00 1552 1445 -1.72
23 Rob Dijkstra 5.0 74.5 22.50 1457 1382 -1.17
24 Karl Baak 4.5 90.5 31.25 1730 1696 -0.35
25 Ard van der Zwart 4.5 77.0 22.75 1402 1402 -0.19
26 Ruud van Dijk 4.5 71.0 20.00 1306 1340 +0.15
27 Kawang Choi 3.5 73.5 18.25 1303 1379 +0.40
28 Martin Brummelkamp 3.5 62.5 13.75 0808 824 +0.05
29 Sophie Gieben 3.0 63.5 8.50 1000 1053 +0.18
30 Wim Vermeulen 2.5 70.5 11.25 1116 511 -2.34
31 Lars van Megchelen 0.0 52.0 0.00 0500 100 -0.08
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Zwart/witcompetitieZwart/witcompetitie

De zwart-witcompetitie werd in de loop van het seizoen langzaam minder
bezocht door de senioren, terwijl de jeugd vaker mee kwam doen. Zo vaak zelfs
dat er op een bepaald moment jeugdspelers tegen elkaar moesten worden
ingedeeld. Dat was niet echt de bedoeling, want voor de doorstroming van jeugd
naar de senioren is het juist heel belangrijk dat ze onze volwassen leden beter
leren kennen. Volgend jaar maar eens zien hoe we dat gaan oplossen en
misschien moet de naam veranderd worden?
Intussen is secretaris Maarten van der Vegt winnaar geworden bij de senioren,
op de voet gevolgd door André Wagner met een avond minder. Veteraan Rob
Dijkstra deed niet veel voor hen onder. De meeste deelnames staan op naam van
Wim Vermeulen. Beste jeugdspeler was Thomas Alvares.
Onderstaande stand is opgesplitst in de spelers die aan de eis van 5 avonden
hebben voldaan en zij die dat niet haalden.

Eindstand Percentage Punten Partijen Ronden
Maarten van der Vegt 77,78% 7 9   6
André Wagner 77,78% 7 9   5
Rob Dijkstra 76,67% 11½ 15 12
Thijs Michels 75,00% 9 12   9
Franck Melssen 75,00% 7½ 10   7
Meile Tamminga 72,73% 8 11   5
Rik Pronk 64,29% 4½ 7   5
Kees van Gelder 62,50% 7½ 12   8
Claudia Fasil 60,00% 3 5   5
Thomas Alvares 57,14% 8 14 12
Hans Segers 55,00% 5½ 10   5
Robin van Leeuwen 54,17% 6½ 12 12
Jan Verheijen 50,00% 5 10   7
Ruud van Dijk 43,75% 7 16 10
Tobias Li-Behn 39,29% 5½ 14 10
Piet Sikkes 38,89% 3½ 9   6
Wim Vermeulen 35,71% 7½ 21 14
Jaap Luyendijk 33,33% 2 6   6
Eric Alvares 33,33% 2 6   5
Jesper Kool 33,33% 2 6   5
Indy Nederlof 30,00% 4½ 15   9
Bruno den Os 25,00% 3 12 10
Martin Brummelkamp 21,88% 3½ 16 13
Boaz van der Helm 20,00% 1 5   5
Maurits Panis 18,18% 2 11   7
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Minder dan 5 avonden:
Olav van Leeuwen 100,00% 4 4   4
Paul Giesbertz 100,00% 2 2   2
Alex Hut 100,00% 2 2   1
Tuan Ahn Do 100,00% 2 2   1
Wouter Slob 100,00% 1 1   1
Max Kanbier 85,71% 6 7   3
Peter Vorstermans 75,00% 1½ 2   1
Ton Bodaan 68,75% 5½ 8   3
Armin Segger 66,67% 4 6   2
Sophie Gieben 66,67% 2 3   2
Justus van Klaveren 60,00% 3 5   4
Lars van Megchelen 50,00% 2½ 5   4
Dennis de Zwart 50,00% 2 4   3
Kawang Choi 50,00% 1 2   3
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
Tijmen Luzac 40,00% 2 5   3
Jasper Kirpensteijn 0,00% 0 3   3
Henry Giesbertz 0,00% 0 2   2
Kynthia Orfanidis 0,00% 0 2   2
Cas Douw 0,00% 0 2   1
Luuk van der Ham 0,00% 0 2   1
Paul Koks 0,00% 0 2   1
Thomas vdE 0,00% 0 2   1
Arvind Jaharia 0,00% 0 1   1

Het was een rustige avond op 3 mei, toen naast twee toernooitjes met halve
competitie ook de prijsuitreiking plaatsvond van de interne competitie en de
zwart-witcompetitie. Een deel van de prijzen kon niet worden overhandigd,
omdat de betreffende winnaar óf niet wist dat er een prijs lag te wachten, óf er
geen waarde aan hechtte om de prijs op te komen halen. Dat is altijd jammer,
want ook het sociale element mag een plaats hebben op een schaakclub.

En daarmee is het 12e seizoen van Schaakcombinatie HTV ten einde gekomen.
Wanneer dit blad verschijnt wordt de laatste ronde van het open kampioenschap
gehouden met als grootste kanshebber voor de overwinning kandidaat-meester
Rachid Schrik.
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Externe competitieExterne competitie

Zonnige slotronde voor SHTV 1 (verslag: Ben Spierings)
Op 21 april jl. was de slotdag van de KNSB. Het was een zonnige dag en met de
zekerheid dat we boven de degradatiestreep zouden eindigen, kon er vrijuit
gespeeld worden. Als teamleider moest ik het begin van de wedstrijd missen
door andere verplichtingen. Toen de wedstrijd ruim twee uur op weg was, kwam
ik in de speelzaal aan, waar ik eerst maar even een rondje langs de borden ben
gelopen.

Op bord 6 trof ik een beginstelling aan met twee koningen in het midden van het
bord, wat duidde op een remise. Peter Vorstermans was inmiddels ziek naar
huis. Hans Segers zorgde voor de voorsprong van het team, door met een dame
sterker voor de dag te komen dan de twee torens van de tegenstanders.

Sebastiaan Dijksman - Hans Segers

 _ d tM_
j _ _ jJ
 j _J_ _
_L_Ji _ 
 _ b _I_
r _I_T_ 
 _ _Qi i
_R_ _ _K

25. ...Dh4  26. Txb5 Txf2  27. Lxf2
Txf2  28. Dxf2 Dxf2  29. h3 Df3  30.
Kh2 Df4  31. Kg2 Dxe5  32. Tbb3
De2  33. Kg3 De3  34. Kg2 a5  35.
Tc3 h6  36. Tc8 Kh7  37. Tac3 Kg6
38. T3c6 Kg5  39. Te8 De2  40. Kg1
e5  41. Tf8 Dxd3  42. Kg2 Kh4  43.
Tf5 Dg3  44. Kf1
0-1

De voorsprong werd verder uitgebreid door Bart Verbaan, die de afgelopen twee
ronden het harde werken niet voldoende vertaald zag in punten, maar deze keer
aan een klein kansje genoeg had voor het volle punt.
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Bart Verbaan - Frank de Jong

 _T_ tM_
j _ _ lJ
 j d _J_
_ _IjJ_ 
 _ sI_B_
_I_ b _ 
I_ q _Ii
_ r _Rk 

21. Txc8 Txc8  22. Lxd4 exd4
22. ...fxg4 23. Le3
23. exf5 Le5
23. ...Tf8
24. fxg6 Lxh2  25. Kh1
1-0

Sander Pauw had een stuk gewonnen tegen 3 pionnen en bij zulk ongelijk
materiaal is het altijd maar de vraag wie hier het meest van kan profiteren. De
spelers hielden elkaar in bedwang en de vrede werd getekend.
William van Zanten, last minute ingevallen voor Alex Hut, won met actief en
tactisch spel en stelde daarmee het eerste matchpunt veilig. Met commentaar van
William zelf kunt u de beslissende fase van de partij naspelen.

Michiel Antonissen - William van Zanten

 mT_ _ t
_JdLlJ_ 
Js _Jj j
_ _ _ _ 
 _ n iI_
_Q_ _ _I
IiI_N_B_
_K_R_R_ 
20. Tf3
Wit is Tc3 van plan. Hoe vang je dat
op? Tip: het paniekerige 20...La4 is
het niet.
20 ...Thd8  21. Tc3 Lc5
Cool play! Zwart gaat in de penning
staan, vertrouwend op zijn eigen
kracht, voorop de dreiging 22. ...La4

(damevangst)
22. Tcd3 La4  23. Dc3 De7  24. De1
Zwart heeft nu een eenvoudige
combinatie.
24. ...Lxd4  25. Pxd4 Txd4  26.
Txd4 Lxc2  27. Ka1 Lxd1  28. Dxd1
Tijd om de balans op te maken:
Zwart heeft voordeel. De zwarte
pluspion weegt daarbij minder zwaar
dan zwarts kansen tegen de witte
koning. Idealiter houdt zwart
zodoende de dames op het bord.
28. ...Dc5  29. Kb1 Ka7  30. a3 Tc7
31. Tb4 Pc4  32. Dd3
Zwart staat inmiddels gewonnen. U
ziet de paardvork op d2 vast al
aankomen. Ik bereid die nog 1 zet
voor.
32. ...a5  33. Tb3 Dg1  34. Df1 Pd2
0-1
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Een 4-1 voorsprong met de eerste drie borden nog aan de gang. Op geen van de
borden staan we slechter, dus de teamwinst zou een kwestie van tijd zijn. Die
werd binnengehaald door Wouter Noordkamp, die eerst een remiseaanbod
afsloeg, om vervolgens tot de conclusie te komen dat de winstkansen toch wat
tegenvielen.
Twan van der Togt was inmiddels in een moeilijk dame-eindspel beland, waarbij
beide spelers een mooie vrijpion hadden. De kans om te promoveren was er niet,
zonder de ander eeuwig schaak te gunnen, dus ook hier werd de vrede getekend.
Het slotakkoord voor deze wedstrijd kwam van bord 2, waar Stijn Gieben de
beduidend sterkste tegenstander van de tegenpartij had getroffen. Uit de eerdere
wedstrijden dit seizoen bleek al dat Stijn geen boodschap heeft aan hogere
ratings. Met voordeel haalde hij de tijdscontrole en wist vervolgens het eindspel
met loper versus paard, maar wel met twee pionnen meer, tot een goed einde te
brengen. Een mooie 6-2 overwinning zonder een partij te hebben verloren, dat is
een mooi einde van het seizoen. Tegenstander De Baronie was daardoor
definitief gedegradeerd en moest nog de lange terugreis naar Brede maken.
Het etentje na afloop bij Altro in Kijkduin was erg gezellig en er kon worden
teruggekeken op een geslaagd seizoen: een mooie locatie voor de thuiswed-
strijden, ruimschoots gehandhaafd en zonder wanklank of incident. Dank aan
alle spelers, invallers en last but not least Geurt Jan van der Meiden als arbiter.

SHTV 1 (2019) De Baronie 1 (1979) 6-2
Twan van der Togt (2101) Rens Oomen (2030) ½-½
Stijn Gieben (2183) Frank van der Put (2245) 1-0
Wouter Noordkamp (2058) Rob van Berkel (1983) ½-½
Sander Pauw (1964) Willem van der Linden (1924) ½-½
Hans Segers (1946) Sebastiaan Dijksman (1936) 1-0
Peter Vorstermans (1967) Kees Ooms (1863) ½-½
William van Zanten (1981) Michiel Antonissen (1922) 1-0
Bart Verbaan (1948) Frank de Jong (1930) 1-0

SHTV 3 gered ondanks nederlaag (verslag: Meile Tamminga)
Voor de volledigheid een kort verslag van de laatste wedstrijd dit seizoen van
SHTV 3. Tegenstander Rijswijk 2 was voor aanvang van de slotronde koploper
en was duidelijk favoriet, gezien het grote ratingverschil. Maar goed, dat zegt
niet alles en vorig jaar speelden we in de slotronde tegen toenmalig kampioen
DD 3 met zeven man nog bijna 4-4.

Maar vanaf het begin was het al duidelijk dat het deze keer heel moeilijk zou
worden. Jan Verheijen moest helaas als eerste een nul incasseren. Theo zat naast
me op bord 4 met een koning die al in een vroeg stadium een veilig heenkomen
moest zien te vinden en ook Olav zag op bord 1 allerlei problemen op zich
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afkomen. Op de overige borden nog wel enig perspectief. Rik hield op bord 2
aardig stand, ikzelf meende ook een hele tijd nog wel kansen te hebben; en bij
Ed, Maarten en Piet leek de situatie niet hopeloos.
Ik zou het kort houden, dus: uiteindelijk een 6½-1½ nederlaag. Theo en Olav
moesten zich inderdaad gewonnen geven; Maarten en Piet hielden lang remise-
kansen, maar konden die niet waar maken; Rik wist als enige zijn partij te
winnen en Ed scoorde een half punt. Mijn partij was als laatste klaar, inderdaad
ook een nederlaag.
Rijswijk 2 kampioen, gefeliciteerd. Botwinnik 2 verloor ook zijn laatste wed-
strijd en is daarmee gedegradeerd. Uiteindelijk heeft de ietwat gelukkige over-
winning tegen Botwinnik 2 in de eerste ronde ons gered en blijven we in de
eerste klasse, voor wat het waard is in de nieuwe competitie-opzet. Doelstelling
bereikt, maar ternauwernood.

Rijswijk 2 (1921) SHTV 3 (1690) 6½-1½
Marco de Groot (2062) Olav van Leeuwen (1858) 1-0
Hans Hulshof (1835) Rik Pronk (1832) 0-1
Atze Metz (1886) Meile Tamminga (1739) 1-0
Tony Goudriaan (1866) Theo Bovenlander (1719) 1-0
Bart van Zijl Langhout (2027) Ed Olvers (1706) ½-½
Frans Hoynck v. Papendrecht (2018) Maarten van der Vegt (1552) 1-0
Harry van der Stap (1795) Jan Verheijen (1604) 1-0
Hendrik Steffers (1875) Piet Sikkes (1548) 1-0

Wisselende resultaten tegen Botwinnik in het seizoenseinde (verslag: 
Maarten van der Vegt)

De laatste twee wedstrijden van het seizoen waren voor het vierde team van
SHTV tegen de teams van Botwinnik, het derde en het vijfde.
Voorlaatste ronde mochten we thuis aantreden tegen het derde team van
Botwinnik. Dit zou toch een lastige tegenstander moeten worden, ze waren
immers één van de promotiekandidaten. Door goed spel van de vaste spelers, en
nog beter spel van de invallers, wisten we echter voor een kleine 'upset' te
zorgen.
De punten op de bovenste twee èn de onderste twee borden gingen allen naar de
schakers van SHTV. Doordat Frans op het vierde bord ook nog een punt binnen
wist te slepen, mochten wij ons de winnaar van de avond noemen. Hiermee
waren de promotiekansen voor Botwinnik 3 wel weg en wist SHTV 4 zich veilig
tegen degradatie.
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SHTV 4 (1462) Botwinnik 3 (1486) 5-3
Maarten van der Vegt (1552) Otto Boot (1549) 1-0
Eric Alvares (1590) Bob de Jong (1566) 1-0
Thomas Luk (1388) Eugene Sigal (1570) 0-1
Frans Coers (1551) Marc Verheugd (1469) 1-0
Rob Dijkstra (1457) Arie Franke (1480) 0-1
Sophie Gieben (-) Willem van Dalen (1607) 0-1
Thijs Michels (1320) Piet Hanemaaijer (1440) 1-0
Claudia Fasil (1376) Shiraz Alhasan (1204) 1-0

De laatste ronde mochten we tegen het mindere broertje van Botwinnik,
tenminste op papier dan. Voor SHTV 4 ging het slechts om de eer en de
ratingpunten, voor Botwinnik 5 moesten ze schaken voor wat ze waard waren,
een verlies zou namelijk degradatie betekenen.
Het bleek helaas toch weer lastig om voor uitwedstrijden genoeg spelers op de
been te krijgen. Met alle moeite om genoeg reserves op te roepen wisten we
helaas maar met z'n zevenen aan te treden. Tegen de hekkensluiter had ik alsnog
op een winst gerekend, het mocht echter niet zo zijn.
Al snel waren twee partijen tot een remise overeengekomen. Dat hielp onze
winstkansen natuurlijk niet, zeker doordat we op alle lage borden minder
stonden. Op bord 1 en 3 was het volle punt weliswaar voor onze kant. Helaas
wist geen van de anderen de stellingen om te draaien, waardoor we met 5-3 op
onze broek kregen. Voor Botwinnik 5 reden voor groot feest, de opluchting was
van de gezichten te lezen. Wij waren toch teleurgesteld dat we aan onze
'sportieve plicht' niet hebben kunnen voldoen. Daarnaast, verliezen is nooit leuk.

Botwinnik 5 (1309) SHTV 4 (1428) 5-3
Arent Modderman (1262) E.F.S. Alvares (1590) 0-1
Eric Caspers (1219) N.O. 1-0R
Rob Splint (1442~) Maarten van der Vegt (1552) 0-1
Bram Doeves (1421) Frans Coers (1551) ½-½
Husham Al Sam (1385) Danny Lindhout (1507) ½-½
Mirna Roepers (-) Kawang Choi (1303) 1-0
Shiraz Alhasan (1204) Claudia Fasil (1376) 1-0
Monique Keuzenkamp (1226) Wim Vermeulen (1116) 1-0

We kunnen uiteindelijk spreken over een seizoen met pieken en dalen. We
mogen vooral trots zijn op het feit dat wij als enige de kampioen een punt
hebben af mogen snoepen. Ik kijk al uit naar volgend seizoen, waarbij ik hoop
op minder wisselende resultaten en dat we dan wel steeds met een vol team
mogen aantreden.

Alle spelers en invallers van SHTV 4 bedankt voor jullie inzet en mooie spel!
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Eindstanden van de bondscompetitie:

3e klasse KNSB
DSC 2 9 17 50½ K
Sliedrecht 1 9 12 38½
De Combinatie 1 9 11 41
Rijswijk 1 9 11 38½
Goes 1 9 11 36
Schaakhuis 1 9 9 36
SHTV 1 9 8 33½
Oud Zuylen Utrecht 2 9 4 32
RSR Ivoren Toren 2 9 4 26 D
De Baronie 1 9 3 28 D

Promotieklasse
DSC 4 7 12 36½ K
Botwinnik 1 7 12 32½
Promotie 2 7 10 32
Schaakhuis 2 7 9 30
Schaakmat Westland 2 7 7 26
SHTV 2 7 4 24½
RSC-Belgisch Park 1 7 2 21 D
DD 3 7 0 21½ D

Klasse 1B
Rijswijk 2 7 11 35½ K
Wassenaar 1 7 10 34
DSC 5 7 9 34½
HSV 1 7 9 27
Promotie 3 7 8 30
Haeghe Ooievaar 1 7 4 20½
SHTV 3 7 3 21½
Botwinnik 2 7 2 21 D

Klasse 3B
HSV 2 7 13 33 K
Novelty Destroyers 2 7 12 42
DCSV 1 7 9 34
Botwinnik 3 7 7 28½
SHTV 4 7 6 27½
Botwinnik 5 7 4 20½
Lierse 2 7 3 18
DSC 10 7 2 20½ D
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Ratinglijst meiRatinglijst mei

De laatste ronden van de bondscompetitie hebben hun sporen wel nagelaten op
de ratinglijst, mogen we concluderen als we onderstaande gegevens bekijken.
Gelukkig mogen we constateren dat er vooral sprake is van vooruitgang en
menig lid hoopt tijdens het open kampioenschap daar nog iets aan toe te voegen.

Grootste ‘winnaars’ op 1 mei waren Thijs Michels (+51), Piet Sikkes en Maar-
ten van der Vegt (+42), André Wagner (+39) en Eduard van Dijk (+35). De
andere kant op, maar minder extreem, gingen Maarten Stolte (-31), Ard van der
Zwart (-26) en Jan Verheijen (-23). Het blijft allemaal binnen redelijke marges
en in de breedte kunnen we stellen dat er geen schokkende dingen zijn gebeurd.

De zomertoernooien komen er aan en dan zullen er weer stevig ‘houtjes gehakt’
kunnen worden. De eerste namen van clubgenoten zijn op het moment van
schrijven al te vinden op deelnemerslijsten.
Succes allemaal!

Stijn Gieben 2196 (+13)
Twan van der Togt 2085 (-16)
Sherief El Sayad 2071 (-22)
Wouter Noordkamp 2037 (-21)
Maarten Stolte 2001 (-31)
Eduard van Dijk 1994 (+35)
Sander Pauw 1977 (+13)
Hans Segers 1961 (+15)
Peter Vorstermans 1961 (-6)
William van Zanten 1957 (-24)
Bart Verbaan 1938 (-10)
Gert-Jan Willighagen 1891 (+28)
Ton Bodaan 1859 (-22)
Olav van Leeuwen 1846 (-3)
Rik Pronk 1834 (+21)
Evert Baak 1792 (+5)
Justus van Klaveren 1764 (-)
Theo Bovenlander 1750 (+4)
Meile Tamminga 1732 (-7)
Franck Melssen 1732 (+21)
Armin Segger 1729 (-19)
Ed Olvers 1714 (+14)
Theo Dekker 1688 (-4)

Piet Sikkes 1683 (+42)
Karl Baak 1659 (+8)
André Wagner 1632 (+39)
Eric Alvares 1630 (+20)
Maarten van der Vegt 1626 (+42)
Ben Spierings 1614 (+14)
Jan Verheijen 1582 (-23)
Frans Coers 1554 (-5)
Roy van der Smitte 1537 (-11)
Jaap Luyendijk 1515 (-9)
Danny Lindhout 1513 (+7)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1445 (-12)
Thomas Luk 1424 (+30)
Thijs Michels 1394 (+51)
Claudia Fasil 1357 (+17)
Ard van der Zwart 1341 (-26)
Ruud van Dijk 1304 (+8)
Kawang Choi 1288 (-)
Wim Vermeulen 1115 (-)
Mitchell Vuong 1028 (-)
Ricki Luk   907 (-)
Martin Brummelkamp   808 (-)
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Haagse rapidcyclus (2)Haagse rapidcyclus (2) André Wagner

Op zaterdag 12 mei, een zonnige dag waarop in Rijswijk bijna drie keer zoveel
schakers deelnamen aan het NK 12 dan er in het Nationaal Schaakgebouw
aanwezig waren, hield DD het derde toernooi in de Haagse Rapidcyclus. Ook nu
weer was de opkomst een beetje teleurstellend, maar gemiddeld gezien was de
bezetting ijzersterk, een lastige opgave voor de kanshebbers voor de cyclus-
winst. Wanneer u dit leest weten we wie de gelukkige is geworden.

rat. ptn w.p. SB
  1. Juan Pablo de Mey (-) 1996 7.0 31.5 31.50
  2. Gosse Romkes (DD) 2007 6.0 30.5 23.50
  3. Mark Bueno (DD) 1963 5.0 34.5 21.50
  4. Hans Segers (SHTV) 1946 5.0 30.0 18.00
  5. Theo van Orsouw (DD) 1827 5.0 27.5 15.50
  6. Meile Tamminga (SHTV) 1739 4.5 27.0 15.00
  7. Philip Westerduin (RSR-IT) 1989 4.0 33.5 15.50
  8. Bert Corneth (HSV) 1785 4.0 29.5 13.25
  9. Ton Bodaan (HSV) 1881 4.0 29.5 14.00
10. Jaco Arkesteijn (DD) 1693 4.0 25.0 12.00
11. Lothar van der Sluijs (DD) 1800 4.0 23.5 11.75
12. Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1863 3.5 26.5 11.25
13. Kees Franx (Shuis) 1601 3.5 25.5 10.00
14. Dominique Nierop (HO) 1594 3.5 24.0 10.25
15. Jeffrey Hofland (Smat W) 1566 3.5 24.0   9.25
16. Olav van Leeuwen (SHTV) 1849 3.5 22.5 10.25
17. Daniel Diaz Maguiña 1682 3.5 21.0   7.25
18. Robin van Leeuwen (SHTV)   734 3.5 20.0   8.25
19. Frans Wentholt (DD) 1579 3.5 18.5   8.50
20. Gerrit Horst (DD) 1624 3.0 26.5   8.50
21. Frans van Kampen (DD) 1520 3.0 22.5   8.00
22. Maurits Bons (HO) 1777 3.0 22.0   5.00
23. Jinan Shin (DD) 1458 2.5 24.0   5.75
24. Jan van der Meer (HO) 1533 2.5 20.5   4.25
25. Edwin van der Leij (HO) 1558 2.0 24.0   5.50
26. Hayun Shin (DD)   845 2.0 22.0   5.75
27. Michelle de Liefde (HO) 1475 2.0 19.5   2.00
28. René Weerts (DSC) 1444 2.0 18.0   2.00
29. Tobias Li-Behn (SHTV) 1.5 15.5   1.00
30. Jacqueline Driessen (-) 1.0 16.5   1.50
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Wouter beste snelschakerWouter beste snelschaker André Wagner

Successen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dat geldt
vooralsnog niet voor Wouter Noordkamp, die na het winnen van het Oliebollen-
toernooi opnieuw toesloeg op 12 april tijdens het clubkampioenschap op de zeer
korte baan. Met het officiële FIDE-tempo werden negen ronden afgewerkt, die
na een moeizame start precies op tijd klaar waren voor de prijsuitreiking. Dat
leek er eerst niet op, omdat de software op de nieuwe laptop niet mee wilde
werken. Het probleem is inmiddels gevonden en ‘work arounds’ zijn bedacht.
Het wachten is op nieuwere versies van de software die deze weer onnodig gaan
maken. De deelnemers hielden er een drankje aan over.

Wat een beetje tegenviel was de aanwezigheid van slechts 19 clubgenoten. Aan
de opkomst van de beste spelers lag het niet, want vrijwel het hele eerste team
was aanwezig, inclusief de supersubs.

rat. ptn w.p. SB
  1 Wouter Noordkamp 2058 7.0 49.5 37.50
  2 William van Zanten 1981 7.0 48.5 35.00
  3 Bart Verbaan 1948 7.0 47.5 35.75
  4 Peter Vorstermans 1967 6.5 48.5 31.75
  5 Alex Hut 1963 5.5 50.0 25.75
  6 Justus van Klaveren 1964 5.0 49.5 23.50
  7 Sherief El Sayad 2093 5.0 43.5 21.50
  8 Gert-Jan Willighagen 1863 5.0 40.0 17.50
  9 Rik Pronk 1813 5.0 38.0 14.00
10 Hans Segers 1946 4.5 45.5 18.00
11 Maarten van der Vegt 1584 4.5 40.0 14.75
12 André Wagner 1593 4.5 38.5 14.00
13 Jan Verheijen 1605 4.0 37.5 13.00
14 Meile Tamminga 1739 4.0 36.5 11.00
15 Eric Alvares 1610 4.0 33.5   8.50
16 Claudia Fasil 1340 3.5 38.0 10.50
17 Lars van Megchelen 3.0 30.0   6.00
18 Wim Vermeulen 1115 2.0 31.5   5.00
19 Ruud van Dijk 1296 1.0 27.5   2.50



18

Gegarandeerd een stuk terugwinnen - bv. dankzij een skewerGegarandeerd een stuk terugwinnen - bv. dankzij een skewer
William van Zanten

Rudolf Spielmann (1883-1942) introduceerde in 1935 in zijn boek The art of
sacrifice [Richtig opfern!] de term “sham sacrifice” of schijnoffer.
Waarom schijn? Omdat degene die offert (anders dan bij een intuïtief of ‘echt’
offer) geen risico neemt: van tevoren valt te zien dat je het stuk terugkrijgt, soms
met een extra bonus.

Spielmann: “Sham sacrifices involve losses of material only for a definable
amount of time; in the case of real sacrifices, the amount of time required for
recovering the material is not clear. Therefore, a sham (temporary) sacrifice
involves no risk. After a series of forced moves, the player either recovers the
invested material with advantage, or else even mates his opponent. The con-
sequence of the sacrifice were foreseen from the first. Properly speaking, there is
no sacrifice, only an advantageous business deal.”

Je zou een ‘sham sacrifice’ ook kunnen omschrijven als een indirecte stukruil.
Indirect betekent dat de ruil niet, zoals gebruikelijk, plaatsvindt op hetzelfde
veld.

In de eigen prakrijk kun je deze kennis inzetten door onbevreesd te ‘offeren’, als
je zeker weet dat je het materiaal terug zult krijgen.

Maar hoe weet je het zeker? In de eerste plaats door te rekenen. In de tweede
plaats helpt het om paraat te hebben waardoor, met welke tactische trucs (soor-
ten combinaties), je het materiaal vaak terugwint. In dit artikel houden we het
luchtig, en tonen we enkele voorbeelden van het terugwinnen van materiaal
dankzij één truc, de skewer.

Qua presentatie is nieuw dat we eerst terugblikken op het offer (dat al heeft
plaatsgevonden). U ziet in de eerste serie steeds een stelling waarin degene die
materiaal achterstaat toch voordeel heeft - en op het punt staat zijn materiaal
(minstens) terug te winnen.
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Eerste serie: Waaruit bestaat de garantie dat het materiaal terug komt?

 _T_ tM_
j _ _ jJ
 _ l _ _
_JiD_Js 
 _ _ _ _
i _ iIi 
 b _Q_Ki
_ r _R_ 

Euwe - Kostic 1952: d-lijn als ske-
werbaan

Dd5 staat ongelukkig voor Ld6; met
Tfd1 wint wit gegarandeerd mate-
riaal terug.

 _ _ _ _
_Jj _Jm 
J_J_ j _
_ _ sI_ 
 _ _ b _
_ _ _ i 
IiI_R_ t
_ _R_K_ 

Kasparov - Short 1993: onderste rij
als skewerbaan

Kf1 staat ongelukkig voor ongedekte
Td1; met Th1† wint zwart gegaran-
deerd materiaal terug.

T_ d tM_
_L_ lJjJ
Js jJ_ _
_ _ _ i 
 j bI_ i
_ _ _I_ 
IiIq _ _
_ kR_B_R

Fischer - Spassky 1992
(analysediagram, zwart zag af van
slaan op b6): b-lijn als skewerbaan

Pb6 staat ongelukkig voor de on-
gedekte Lb7; met Dxb4 wint wit
gegarandeerd materiaal terug.
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 _ dT_M_
_L_ _J_J
J_ j _J_
sJ_ l _ 
 _ _I_ _
iI_ _ _I
 _Q_NiI_
_Rb r k 

Gabrielian - Iordachescu 2012:
diagonaal h7-b1 als skewerbaan

Dc2 staat ongelukkig voor de on-
gedekte Tb1; met Lxe4, evt. plus
Le5-h2†, wint zwart gegarandeerd
materiaal terug.

Voor wie de situatie vóór het offer wil zien, nog een tweede serie waarin u de
vier partijen op een eerder moment onder ogen krijgt. 
U mag steeds kiezen of u durft te offeren. 
Wat heet trouwens offeren: tijdelijk materiaalverlies kan een prima investering
zijn!
In de recensie van Spielmann’s boek die 29 januari 1936 verscheen in The
Manchester Guardian wordt de analogie gemaakt tussen schaakoffers en offers
in het bedrijfsleven. Wie niet durft te offeren zal niet excelleren: “No man ever
got very far in business unless he had made some sacrifices and had been ready
to make many more. (...) The art of sacrifice in business as well as in chess is a
winning art. It requires vision and courage, but it may produce the best gains and
the best results.”

Hopelijk moedigt dit artikel u aan zelf (sham) sacrifices te gaan uitproberen.

Tweede serie: U besluit al dan niet materiaal te investeren

 _T_ tM_
j _ _ jJ
 _Dl _ _
_J_N_Js 
 _I_ _ _
i _ iIi 
 b _Q_Ki
_ r _R_ 

Euwe - Kostic 1952; durft u 28. c5
Dxd5 aan?
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 _ _ _ t
_Jj _Jm 
JlJ_ j _
_ _ sI_ 
 _ _Tb _
_ _ _ i 
IiI_B_Ki
_ _Rr _ 

Kasparov - Short 1993; durft u dit
aan:
24. ...Lf2  25. Kxf2 Txh2†  26. Kf1
Texe2  27. Txe2 ?

T_ d tM_
_L_SlJjJ
J_ jJ_ _
_ _ _ i 
Nj bI_ i
_ _ _I_ 
IiIq _ _
_ kR_B_R

Fischer - Spassky 1992
Volgens Jonathan Berry heeft 15.
Pb6 veel weg van een typefout. Durft
u toch de variant 15. Pb6 Pxb6 aan?

 _TdT_M_
_L_ _J_J
J_ j _J_
sJ_ l _ 
 _ _I_ _
iI_ _ _I
 _B_NiI_
_RbQr k 

Gabrielian - Iordachescu 2012
Durft u met zwart op c2 een kwaliteit
te offeren?

Aagaard: “The combination is not
really difficult and could have been
executed by any grandmaster in a
simul after a few seconds conside-
ration.”
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ZomeragendaZomeragenda

zaterdag 7 t/m zondag 15 juli
8e Science Parktoernooi (Amsterdam)

vrijdag 13 t/m zondag 22 juli
12e Leiden Chess Tournament

zaterdag 14 t/m vrijdag 20 juli
46e NK Veteranen/Senioren en open toernooi (Dieren)

maandag 23 juli t/m donderdag 2 augustus
Open Kampioenschap van Nederland (Dieren)

zondag 29 juli
Santpoortse kroeglopertoernooi

zaterdag 11 augustus
8e Schaken aan de Kust (Scheveningen)

vrijdag 31 augustus, maandag 3 en vrijdag 7 september
70e Westlands Druivenschaaktoernooi (‘s-Gravenzande)

zondag 26 augustus
Kroeg & Lopertoernooi (Leiden)

donderdag 6 september
Start nieuwe seizoen

donderdag 13 september
Algemene Ledenvergadering

Dit blad is gedrukt bij



Prettige zomervakantie!




