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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, Claudia Fasil, Ricki Luk, Joëlle 
Vuong, Justus van Klaveren, Gert-Jan Willighagen, Meile Tamminga, Eric 
Alvares, Kynthia Orfanidis, Twan van der Togt, André Wagner

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;

Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren: vanaf 19:45 uur

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

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

VooruitspelenVooruitspelen
André Wagner

Op 11 november 2026 zal het 100 jaar geleden zijn dat een paar Haagse schaak-
clubs bij elkaar kwamen op initiatief van de Residentieschaakclub (ja, aan elkaar
geschreven!) om een regionale bond op te richten. In het kader van dit nog in de
verte liggende superjubileum ben ik al bezig gegaan om onderzoek te doen naar
het verleden en dan kom je al snel interessante dingen tegen.

Vooruitspelen is voor ons geen veel voorkomend ding. Meestal lukt het wel om
een team op de been te brengen met invallers, al is dan de gemiddelde speel-
sterkte meestal iets lager dan met het basisteam. Je weet nooit hoe een koe een
haas vangt en er zijn ook recent weer mooie voorbeelden dat een uitslag toch
echt op het bord wordt bepaald en niet door de ratinglijst.

Is vooruitspelen wenselijk? In het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaak-
bond van maart 1932 trok W.G. Belinfante, een vooraanstaand lid van Schaak-
genootschap ‘Discendo Discimus’ (tegenwoordig heel ordinair DD genoemd)
flink van leer tegen deze gewoonte die vooral in de 1e klasse werd toegepast,
want
“1. Het is ongezellig voor de spelers, speciaal voor hem, die veroordeeld wordt
om afzonderlijk te spelen.
2. Het vergt extra tijd en moeite, vooral van de leiders der tientallen.
3. Het kan aanleiding geven tot onzuivere uitslagen en tot kwesties.
4. Het is in strijd met de bedoeling van deze wedstrijden en met het reglement.”
Hij had er groot bezwaar tegen dat men de kans bood om zo sterk mogelijk op te
komen, want een wedstrijd is een zaak tussen twee tientallen en niet tussen tien
individuele spelers. “Onsportief”, schreef hij. Er waren immers niet voor niets
ook “reservemannen”. En als leden niet op zondag(!) konden of wilden spelen,
hadden de clubs daar toch op voorhand al rekening mee moeten houden.

Tegenwoordig worden er vaste vooruitspeeldata vastgelegd door de KNSB.
Zullen die ook in toenemende mate moeten gaan worden gebruikt, bijvoorbeeld
om wedstrijdleiders vrij te krijgen voor de wedstrijden op zaterdag? In ieder
geval hebben we al een stem tegen, ook al komt die helemaal uit 1932.
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Interne competitieInterne competitie

Met een paar spelers minder dan vorig seizoen is de interne van start gegaan. De
leider van de ranglijst kan verrassend genoemd worden, al is het natuurlijk wel
een goede speler. Voorlopig laat hij met een 100%-score diverse spelers van het
eerste KNSB-team achter zich.
Wel is het jammer dat er slechts één jeugdspeler meedoet, niet de minste, maar
de jongeren waren ooit beter vertegenwoordigd. Gelukkig oefenen er de nodige
in de laddercompetitie om hopelijk in de nabije toekomst door te schuiven.

Stand na 2 ronden Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Olav van Leeuwen 2.0 2.0 2.00 1856 2618 +0.92
  2 Bart Verbaan 1.5 2.5 1.75 1946 1932 +0.00
  3 William van Zanten 1.5 2.5 1.75 1943 1894 -0.09
  4 Hans Segers 1.5 2.5 1.75 1936 1855 -0.14
  5 Rik Pronk 1.5 2.5 1.75 1855 1935 +0.27
  6 Franck Melssen 1.5 1.5 1.00 1716 1773 +0.25
  7 Ruud van Dijk 1.5 1.5 1.00 1359 - +0.00
  8 Peter Vorstermans 1.5 1.5 0.75 1968 1951 -0.01
  9 Ton Bodaan 1.5 1.5 0.75 1844 1894 +0.23
10 Justus van Klaveren 1.5 1.5 0.75 1770 1850 +0.31
11 Armin Segger 1.5 1.5 0.75 1730 1826 +0.34
12 Gert-Jan Willighagen 1.0 2.5 1.25 1844 1716 -0.17
13 Evert Baak 1.0 2.0 1.00 1838 - +0.00
14 Karl Baak 1.0 2.0 1.00 1825 - +0.00
15 Sherief El Sayad 1.0 2.0 0.00 2060 1775 -0.66
16 Jan Verheijen 1.0 2.0 0.00 1575 1775 +0.50
17 Maarten van der Vegt 1.0 1.5 0.00 1633 1701 +0.13
18 André Wagner 1.0 1.5 0.00 1631 1632 +0.00
19 Eric Alvares 1.0 1.5 0.00 1594 1565 -0.04
20 Jaap Luyendijk 1.0 1.5 0.00 1515 1758 +0.57
21 Martin Brummelkamp 1.0 1.5 0.00 0805 405 -0.08
22 Ard van der Zwart 0.5 2.5 0.50 1343 - +0.00
23 Piet Sikkes 0.0 2.5 0.00 1660 942 -0.83
24 Rob Dijkstra 0.0 2.5 0.00 1456 939 -0.36
25 Thijs Michels 0.0 2.5 0.00 1320 876 -0.22
26 Wim Vermeulen 0.0 2.5 0.00 1104 704 -0.16
27 Meile Tamminga 0.0 2.0 0.00 1693 1018 -0.76
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LaddercompetitieLaddercompetitie

Een nieuwe competitievorm voor hen die geen partij hebben in de interne
competitie of er niet aan deelnemen. De laddercompetitie heeft een oude
bekende van stal gehaald, het Systeem Keizer. Voortaan wordt er per avond
weer één partij gespeeld met hetzelfde tempo als de interne.
Tussen alle partijen van interne en externe competitie door zijn er toch al aardig
wat spelers die twee partijen ten beste hebben kunnen geven en één speler heeft
er al drie achter zijn naam. De stand is nog kort met slechts 17 deelnemers, maar
het is een groeilijst: hoe meer verschillende deelnemers, hoe langer hij wordt.
Sla dus vooral de ‘tussenavonden’ niet over, want de jeugd speelt steeds tegen
seniorleden en ook nu weer wordt het zeer op prijs gesteld als erna nog even
wordt geanalyseerd. Onze volgende generatie leert er van.

Stand na 4 ronden prt W R V Score Wrde Vwrde S
  1 Piet Sikkes 2 2 0 0 235,3 80,0 80,0 0
  2 Olav van Leeuwen 1 1 0 0 211,0 79,0 79,0 -1
  3 Armin Segger 1 1 0 0 206,0 78,0 78,0 -1
  4 Meile Tamminga 1 1 0 0 201,0 77,0 77,0 -1
  5 Rob Dijkstra 2 1 1 0 195,5 76,0 66,0 0
  6 Ruud van Dijk 2 1 1 0 193,0 75,0 63,0 0
  7 Jan Verheijen 1 1 0 0 192,0 74,0 76,0 1
  8 Kawang Choi 1 1 0 0 186,0 73,0 75,0 1
  9 Martin Brummelkamp 2 1 0 1 149,7 63,0 67,0 0
10 Jesper Kool 2 1 0 1 137,7 58,0 61,0 0
11 Rik Pronk 2 1 0 1 132,3 55,0 53,0 0
12 Ton Bodaan 1 0 0 1 100,0 45,0 50,0 1
13 Tobias Li-Behn 2 1 0 1   99,3 44,0 38,0 0
14 Justus van Klaveren 2 0 1 1   98,3 43,0 47,0 0
15 Robin van Leeuwen 2 0 1 1   90,2 39,0 40,0 0
16 Maurits Panis 3 0 0 3   72,0 36,0 36,0 -1
17 Tuan Anh Do 1 0 0 1   70,0 35,0 35,0 -1

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

November 2018
za 10 3e NK Freestyle Chess

30e SIO-rapidtoernooi (De Lier)
zo 11 Grand Prix 3 (Botwinnik)

December 2018
zo 9 PK cat. E + voorronde cat. CD
za 22 - zo 23 HSB Jeugdweekendtoernooi
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Externe competitieExterne competitie

KNSB-competitie

Vlaggenschip SHTV strandt in Almere (verslag: Peter Vorstermans)
De eerste ronde van de KNSB-competitie is voor ons eerste team geëindigd in
een 1½-6½ nederlaag. Vol goede moed vertrokken we naar het verre Almere,
met Ton als invaller voor de zieke Twan. Daar aangekomen zagen we al snel dat
onze tegenstander twee houwdegens met een rating van 2300 had opgesteld, dus
we waren gewaarschuwd. Het begin was wat rommelig, wij werden aangekon-
digd tegen een ander team en hier en daar waren de klokken niet goed ingesteld.
Justus verbruikte veel tijd , moest noodgedwongen zijn koning in het midden
laten en kon het niet meer redden onder de toenemende druk van zijn jeugdige
tegenstander.
Bij Sherief ging het niet veel beter, een ongelukkige zetvolgorde en een pion
achter, waardoor hij even later kon opgeven. Dus stonden we na twee uur 2-0
achter en de vooruitzichten waren niet zo best.
Alex - met zwart - bouwde zijn partij solide op en er leek geen vuiltje aan de
lucht. Maar alles ging opeens razendsnel en verrassend genoeg was de partij snel
voor hem verloren.
De partij van Ton was inmiddels in remise geëindigd. Waarna het 3½-½ voor
onze tegenstanders was en de alarmfase was aangebroken.
Wouter hield zich heel goed staande tegen een sterke tegenstander. In vliegende
tijdnood raakte hij een stuk kwijt, zie hieronder Wouter’s commentaar op zijn
partij.

Wouter Noordkamp - Martijn Woudsma

 _ _T_M_
_L_ dJ_J
J_ _ sJ_
_J_ s _ 
 _ nJ_ _
_I_ i _ 
I_RqBiIi
_ _N_ k 
21. ...Pd5
Wit staat wat passief, maar er is niet

veel aan hand. Tijd om wat actiefs te
doen.
22. Da5 Pd3  23. a3 De5  24. Dd2
Om het paard te ruilen na Pb2. De
loper opgeven met Lxd3 leek me niet
zo verstandig, omdat de zwarte loper
dan erg sterk wordt.
24. ...P5f4
Ziet er leuk uit, maar doet niet zo
veel.
25. Lf1 Td8  26. Da5 Td7  27. Dc3
Misschien niet zo goed, er zijn geen
velden op de c-lijn om binnen te ko-
men.
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27. ...Dh5  28. Pb2 Pxb2  29. Dxb2
Pd3  30. Dc3 Dd1
Voor het eerst geeft Stockfish hier
wit een plusje, maar dan had ik wel
op het idee van Ta2-a1 moeten ko-
men.
31. Td2 Db1  32. Tc2 h5  33. h3 h4
34. Td2 Kh7  35. Pc6??

Een vlaag van verstandsverbijstering
in nog min of meer gelijke stelling.
Het is direct klaar.
35. ...Tc7  36. Df6 Lxc6  37. Dxh4
Kg7  38. Dd8 Td7  39. Db6 Dc1  40.
Te2 Pc5
0-1

De match was verloren en het ging dus nog slechts om de eer.
Peter had een eerder remiseaanbod afgeslagen , maar inmiddels was de partij
verzand in een dubbel paardeindspel met dichtgeschoven pionnenformatie, zodat
alsnog remise werd overeengekomen.
In de opening had Hans met wit een pion geofferd voor een mooie drukstelling
en bezat na een zet of 12 groot voordeel. Met 2 torens tegen een dame werd het
nog een spannend slot, met Hans aan het roer, zie hieronder.

Hans Segers - Ahnaf Uddin

T_ _ _Tm
_Lj _ _J
Jj _J_ _
_ _ _ _ 
 _ _D_ _
_ _ b _ 
IiIq rIi
_ _R_ k 

25. ...Tad8  26. Dxd8 Txd8†  27.
Txd8 Kg7  28. Ld2 e5  29. Td7†
Kg6  30. Txc7 Ld5  31. Td7 h5  32.
Td6† Kg7  33. Txb6 Dg4
½-½

In de laatste partij was Sander aan het knokken voor wat hij waard was tegen de
tweede houwdegen. Een spannende partij met kansen over en weer, waarbij
onze man net aan het kortste eind trok.
Een ruime ietwat geflatteerde 1½-6½ nederlaag tegen een sterk team, in de
klasse 3E van de KNSB-competitie. Maar op 6 oktober gaan we er weer tegen-
aan tegen het sterke Charlois 2, in de Bosbeskapel.
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Almere1 (2049) SHTV (1942) 6½-1½
Ivo Knottnerus (2038) Ton Bodaan (1844) ½-½
Dennis van Leusden (2036) Sherief El Sayad (2060) 1-0
Martijn Woudsma (2266) Wouter Noordkamp (2037) 1-0
Tobias Kabos (2304) Sander Pauw (1977) 1-0
Caspar Kruijf (1874) Peter Vorstermans (1968) ½-½
Richard van 't Schip (1949) Alex Hut (1942) 1-0
Ahnaf Tajwar Uddin (1984) Hans Segers (1936) ½-½
Duncan Klaren (1944) Justus van Klaveren (1770) 1-0

SHTV 1 houdt  Charlois op 4-4 (verslag: Peter Vorstermans)
In de tweede ronde van de KNSB-competitie heeft ons eerste team zich goed
verweerd tegen het tweede team van Charlois, dat in de eerste ronde met 7-1 had
gewonnen van Messemaker. We waren dus gewaarschuwd.
Op zaterdag 6 oktober speelden we samen met ons tweede in de Bosbeskapel,
een mooie happening met aardig wat toeschouwers. We speelden met twee
invallers: William viel in voor Twan en Rik voor de zieke Sander.

William heeft het in aanzienlijke tijdnood helaas niet kunnen bolwerken.
Maar Justus - tussen zijn huiswerkopgaven door - trok met mooi aanvalsspel de
partij snel naar zich toe. Rik raakte een stuk kwijt voor twee pionnen, wat niet
voldoende bleek waarna hij een nul kon noteren. Bij Hans was het me niet
duidelijk wie er beter stond. Het einde kwam echter onverwacht snel, waarbij
Hans aan het korstte eind trok. Sherief kreeg al snel een mooie open aanvals-
stelling en haalde beheerst het volle punt binnen. We stonden 2-3 achter met nog
3 partijen te gaan.
Peter kwam via zetverwisseling op bekend terrein, kon een actie op wit’s ko-
ningsvleugel starten wat uiteindelijk voor de winst zorgde. Alex had al in een
vroeg stadium gevraagd of hij remise mocht aanbieden. Hij bleef echter zitten en
er kwam een bloedstollende stelling op het bord. Het werd uiteindelijk toch
remise (hier en daar werd gefluisterd dat Alex nog gewonnen heeft gestaan).
Pfff….het stond 3½-3½ en Wouter was nog bezig tegen de sterke 1e-bordspeler
van Charlois. Een eindspel waarbij beiden een paard en 4 pionnen hadden, heel
spannend. Wouter kreeg steeds meer initiatief en kwam beter te staan. Na nog
vele zetten en een tweede notatieblaadje werd het uiteindelijk remise.
Door het gelijke spel hadden we hiermee ons eerste matchpunt binnen tegen het
sterke Charlois, een heel mooie prestatie van het team.

Op 3 november spelen we de uitwedstrijd tegen het tweede team van Messe-
maker.
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SHTV 1 Charlois Europoort 2 4-4
Wouter Noordkamp (2037) Kees van Drunen (2170) ½-½
Sherief El (2060) Tjerk Tinga (1946) 1-0
William van Zanten (1943) Cor de Wit (2027) 0-1
Rik Pronk (1855) Lendert van den Ouden (2048) 0-1
Peter Vorstermans (1968) Filip Borst (1918) 1-0
Alex Hut (1942) Henk van der Velde (2019) ½-½
Hans Segers (1936) Andrzej Pietrow (2011) 0-1
Justus van Klaveren (1770) Pearl Uyttenhove (1525) 1-0

SHTV 2 wint van DD 3 bij debuut in KNSB (verslag: Ben Spierings)
Toen bekend werd dat de KNSB-competitie open zou worden gesteld voor alle
schakers, was er al snel een basis gelegd van een tweede SHTV-team met als
ingrediënten gezelligheid, vechtlust en teamspirit. Zaterdag 15 september jl. was
het debuut van SHTV 2 in de KNSB-competitie. In het Nationaal Schaak-
gebouw werden wij ontvangen door DD 3. Op papier een tegenstander waar we
van zouden kunnen winnen, maar eerder behaalde ratingpunten zeggen niks als
de klokken zijn gestart en er op 64 velden fel wordt gestreden.
Na ruim een uur spelen hadden we het eerste punt te pakken. Gert-Jan was erg
alert toen zijn tegenstander al vroeg blunderde en mat ging.

Tom Vorkurka - Gert-Jan Willghagen

T_L_ tM_
_Jd lJjJ
 _J_ _ _
j iJs _ 
 i _ _S_
b n iN_ 
I_ _BiIi
r _Q_Rk 

13. h3?? Pxf3†

Daarna duurde het even voor er weer een uitslag op het scoreformulier bij
kwam. Onze jeugdkampioen Robin van Leeuwen kwam remise overeen met zijn
tegenstander. Robin was een stuk kwijt geraakt, maar had ter compensatie twee
pionnen extra op de damevleugel. Het ongelijke materiaal gaf beide spelers
kansen, maar uiteindelijk werd de vrede getekend.
Tot dusverre geen vuiltje aan de lucht, maar als je als teamleider even niet op
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let, sta je plots op achterstand. Meile Tamminga en Geurt Jan van der Meiden
hadden allebei verloren. Ik weet niet wat er precies bij Meile in de partij
gebeurde, maar zijn tegenstander speelde volgens Meile zelf goed en won. Bij
Geurt Jan keek ik al een tijdje mee naar een slechter eindspel en ondanks zwaar
verzet bleek een nederlaag onvermijdelijk. Hierdoor werd de tussenstand 2½-1½
voor DD, maar in de overige vier partijen zag het er zonnig voor ons uit.
Clubkampioen Bart Verbaan offerde aan het topbord in de opening een stuk en
een pion om een toren te winnen. De slechte pionnenstructuur (twee geïsoleerde
dubbelpionnen) kwam zijn tegenstander niet meer te boven. Het duurde nog wel
lang voordat de winst definitief binnen was, maar dat hij zou komen was de hele
partij duidelijk. Daarmee was de stand gelijk getrokken.
Rik Pronk was last minute ingevallen in ons team, hij verving Ton Bodaan die
op zijn beurt een zieke in ons eerste team moest vervangen. Rik speelde een
lekkere pot en wist het team weer op voorsprong te brengen.

Rik Pronk - Stan Cortenbach

 _Tt _M_
_J_ jJlJ
J_Lj sJ_
i _ _ _ 
 _ nIi _
_RnIb _I
 i _ _I_
_ _ _Rk 
19. Pxc6 bxc6  20. Tb6 Pd7  21.
Txa6 Tb8  22. Txc6 Txb2  23. Pd5
e6  24. Pb6 Pb8
Met deze prettige stelling voor wit
gaat de afwikkelfase in. Dat viel nog
niet mee, na een zomerstop waarin
weinig schaakroutine is vastgehou-
den.

25. Tcc1
Tc8 is wel zo simpel
25. ...Ta2  26. Pc4 d5  27. Pe5
Eerst Lb6 had het leven weer stukken
makkelijker gemaakt.
27. ...d4  28. Lf2 Lxe5  29. fxe5
Txa5
en exit zuurverdiende pluspion. Ge-
lukkig blijken mijn loper en torens
veel prettiger te staan dan de zwarte
stukken. Ze werken snel samen naar
de invasie op de 7e rij.
30. Lh4 Tf8  31. Tc7 Ta6  32. Le7
Te8  33. Ld6 Tc6  34. Tcxf7 Pa6
35. Ta7 Pc5  36. Tff7 Txd6  37.
Tg7† Kh8  38. Txh7† Kg8  39. exd6
Td8  40. The7 Kf8  41. e5 Pxd3  42.
Txe6 Pb4  43. Tf6† Kg8  44. Txg6†
Kh8  45. d7
1-0

Aan mij als playing captain de eer om de teamwinst binnen te halen. In een
stelling waarin de vijandelijke koning wat op de tocht stond, heb ik een toren
geofferd tegen paard en pion, met als verdere bedachte bonus een mooie
diagonaal voor mijn zwarte loper. Het alternatief van een passieve stelling met
weinig ruimte stond mij minder aan.
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Ben Spierings - Erik van der Graaf

T_ _TlM_
_ _ _J_ 
J_ d s j
sJ_J_Lj 
 _Ji _ _
i n iNi 
 i b iBi
r q r k 
26. Pxd5

26. Ta2 Pb3  27. Dd1
26. ...Pb3  27. Pxf6 Dxf6  28. Dd1
Pxa1  29. Dxa1 Le4  30. Dd1 Ld6
31. Lc3 De6  32. Pd2 Lxg2  33.
Kxg2 f5  34. Df3 g4  35. De2 Dd5†
36. Kg1 Ta7  37. e4 Tae7  38. e5
Te6  39. Dd1 Lf8  40. Dc2 Dd7  41.
Dxf5 Td6  42. e6 Tdxe6  43. Dxg4†
Kh7  44. Df5† Kg8  45. Te4 Lg7
46. d5 Lxc3  47. bxc3 T8e7  48.
Tg4† Tg7  49. Txg7† Dxg7  50.
Dxe6† Kh7  51. Pe4
1-0

Het slotakkoord kwam van Olav van Leeuwen. Het kostte nog het nodige
manoeuvreerwerk in het eindspel, maar mede dankzij het materiële overwicht
kon ook hij de volle buit binnen halen. Derhalve een 5½-2½ winst en een goed
begin in klasse 4H.

DD 3 (1673) SHTV 2 (1742) 2½-5½
Mehdi Vosooghi Dizaji (1768) Bart Verbaan (1946) 0-1
Lothar van der Sluijs (1776) Olav van Leeuwen (1856) 0-1
Stan Cortenbach (1599) Rik Pronk (1855) 0-1
Tom Vokurka (1681) Gert-Jan Willighagen (1844) 0-1
Daniel Diaz Maguiña (1646) Meile Tamminga (1693) 1-0
Frans Wentholt (1574) Geurt Jan van der Meiden (1627) 1-0
Erik van der Graaf (1724) Ben Spierings (1613) 0-1
Niels Engelen (1613) Robin van Leeuwen (1498) ½-½

Voorschoten 2 te sterk voor SHTV 2 (verslag: Ben Spierings)
Op zaterdag 6 oktober jl. bracht ronde 2 in de KNSB-competitie de eerste thuis-
wedstrijd. Na het avontuur in het Atlantic-hotel worden de thuiswedstrijden nu
in de eigen Bosbeskapel gespeeld. Extra prettig voor de schaakvreugde is dat er
samen met SHTV 1 wordt gespeeld in een volle speelzaal, zodat er op 16 borden
tegelijk partijen zijn te volgen. De wedstrijdleiding was in handen van Piet
Sikkes, die alles goed in de gaten hield en alleen moest ingrijpen op een
verkeerd ingestelde klok.
Voorschoten 2 lijkt een mix van sterke spelers en talentvolle jeugdspelers en dat
maakte de inschatting van onze kansen wat lastig. Ik ben als teamleider altijd
positief ingesteld en er werd dan ook gehoopt op een goed teamresultaat. Aan de
opstelling zag ik al dat ze sterker dan de vorige ronde waren opgekomen en dat
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we vol aan de bak moesten.
We kwamen helaas al snel op achterstand doordat Olav van Leeuwen een ogen-
schijnlijk veelbelovend, maar incorrect, stukoffer pleegde. Twee pionnen voor
een stuk met snode plannen op meer werd ontnuchterend weerlegd met een
schaakje met de dame dat tevens dameruil forceerde. De stelling die overbleef
gaf weinig hoop meer en Olav hield het voor gezien.
Een tweede nul kwam op naam van Ton Bodaan. In de vorige ronde nog
succesvol ingevallen aan het topbord bij het eerste met een remise, dit keer
helaas kopje onder tegen wederom een sterke tegenstander. Na een gelijke
stelling uit de opening koos hij een veel te optimistisch plan met h6 en g5 en de
tegenstander profiteerde mooi van het gat op f6 en maakte de zaak af met een
mooie mataanval.
Niet veel later werd het ook 0-3. Robin van Leeuwen was voortvarend ten
aanval gegaan, maar toen ik iets later keek stond hij een stuk achter. Hij heeft
het nog lang geprobeerd, maar kon een nederlaag niet afwenden.
Gert-Jan Willighagen, die vorige keer heel snel had gewonnen, had dit keer
zwaardere tegenstand. Ik zag nog net dat hij een aanval over de 2e rij over zich
heen kreeg en zijn tegenstander feliciteerde. Daarmee was het al 0-4 en de hoop
op een goed resultaat werd een stuk minder.
Maar zolang er nog 4 partijen aan de gang zijn, blijf je hoop houden. Die hoop
werd kracht bijgezet door een winstpartij van Geurt Jan van der Meiden. Ik zat
er naast en heb deze partij redelijk goed kunnen volgen. Een mooi alles-of-
niksgevecht op twee vleugels.

Geurt Jan van der Meiden - Jie-Ren Tjin a Lien

T_L_M_ t
j dSlJj 
 _J_ _ j
_JiJ_ _ 
 i iJ_ _
_ n i i 
I_QnBiI_
r _ k _R
14. a4 bxa4  15. Txa4 Lb7  16. 0-0

h5  17. Tfa1 h4  18. gxh4 Txh4  19.
g3 Th3  20. Kg2 Th6  21. Txa7
Txa7  22. Txa7 Pb8  23. b5 Dc8  24.
g4 f5  25. Txb7 Dxb7  26. bxc6 Dc8
27. c7 Dxc7  28. f4 g5  29. Pxd5 Dd8
30. Pxe7 Dxe7  31. Db3 Dc7  32.
Dg8 Kd7  33. Dg7 Kc8  34. Dxh6
Da5  35. Pc4 De1  36. De6† Kd8
37. Dd5† Ke8  38. Pd6† Kd8  39.
Pxf5† Pd7  40. Pg3 gxf4  41. exf4 e3
42. Kh3 Kc7  43. Dd6† Kc8  44.
La6† Kd8  45. c6
1-0

Na deze opleving kwam voor het team de knock-out aan het bord van Bart
Verbaan. Hij had de mogelijkheden van zijn stelling overschat en daarna nog
wat remisekansen gemist. Daarmee werd het 1-5 en was de nederlaag een feit.
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Meile Tamminga had in de opening een pion geofferd voor ontwikkeling en het
loperpaar en had deze kleine materiele achterstand nog steeds in een inmiddels
ingewikkeld eindspel.

Carsten van der Hoeven - Meile Tamminga

 _ _ _ _
j _ _ jJ
 _R_ _ _
_ _ _ m 
 _ _ _I_
n iS_ kI
I_ _ _ _
_ _T_ _ 
33. ...Tg1†
Er dreigde mat met h4
34. Kf3
Na Kh2 volgt Ta1 en zwart wint zijn
pion terug.
34. ...Pe5†  35. Kf2 Txg4  36. Tc7
Tf4†  37. Ke3 Ta4  38. Pb5 Txa2

39. Txg7† Kh6  40. Txa7 Th2  41.
Ke4 Te2†  42. Kd5 Pd3  43. c4 Te3
44. Kd4 Tf3  45. Ta3 Pe1  46. Txf3
Pxf3†  47. Kd5 Pe1  48. c5 Pd3  49.
Pd4 Pxc5
Beter eerst Kg5 en pas na c6 het
paard tegen de pion ruilen.
50. Kxc5 Kg5  51. Pf3† Kf4  52. Pg1
Kg3  53. Kd4 Kg2  54. Ke4
Deze zet leidt tot remise, maar Fritz
biedt nog een winstweg voor wit
beginnend met Ke5.
54. ...Kxg1  55. Kf4 Kg2  56. Kg4
Kf2  57. h4 Ke3  58. Kg5 Ke4  59.
Kf6 Kd5
En hier bood wit remise aan. De
zwarte pion op h7 gaat uiteraard
verloren, maar de zwarte koning
komt op g8 en houdt alles tegen.

Last but not least mocht ik nog een bordpunt bijtekenen. Na een wat moeizame
openingsfase ging de partij redelijk gelijk op en waren richting de 40e zet alle
lichte stukken geruild. Na de tijdscontrole was een eindspel met ieder een dame
en een toren en een handjevol pionnen over en het zag er remiseachtig uit. Eerst
maar eens even een sanitaire stop en een drankje bij de bar halen. Bij terugkomst
had mijn tegenstander een blunder begaan, uitgerekend op de 41e zet. Met een
dubbele aanval van de dame kon ik de toren ophalen. Een ultieme tegenaanval
kon ik simpel weerleggen en kwam de 2½-5½ op het scoreformulier.
Hoe is deze ruime nederlaag te verklaren? Aan de bar was de conclusie duide-
lijk: het lag aan de opstelling en dus heeft de teamleider het gedaan. Volgens mij
lag het vooral aan de uitvoering door onze spelers en toch vooral aan de sterke
tegenstanders. Volgende keer weer een nieuwe kans. Kunnen we dit verslag nog
positief eindigen? Ja! Iedereen heeft al minstens een halfje gescoord na twee
speelronden in de KNSB-competitie.
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SHTV 2 (1740) Voorschoten 2 (1812) 2½-5½
Ton Bodaan (1844) Roderick van Kempen (2000) 0-1
Gert-Jan Willighagen (1844) Bert Houweling (2005) 0-1
Bart Verbaan (1946) Rens de Vent (1957) 0-1
Olav van Leeuwen (1856) Gerben van der Hoeven (1954) 0-1
Ben Spierings (1613) Ruurd de Boer (1726) 1-0
Geurt Jan van der Meiden (1627) Jie-Ren Tjin a Lien (1642) 1-0
Meile Tamminga (1693) Carsten van der Hoeven (1603) ½-½
Robin van Leeuwen (1498) Luuk Weidema (1612) 0-1

HSB-competitie

Mooi begin voor SHTV 2 (verslag: Meile Tamminga)
Begin oktober, hoogste tijd voor een nieuw HSB-seizoen. SHTV 3 komt terug
als SHTV 2, maar verder is er niet veel veranderd. Eerste tegenstander is Scheve
Toren 2. Op papier een wedstrijd tussen twee van de zwakkere teams, waarbij
wij dan weer een iets hogere gemiddelde rating hebben.
Een eerste rondje langs de borden laat zien dat Olav op bord 1 de zaken energiek
aanpakt. Ten koste van een pion krijgt hij aanval op de damevleugel. Als ik
zoiets probeer gaat het altijd mis, benieuwd hoe Olav het ervan afbrengt. Theo
en Ed hebben op borden 2 en 3 niet zo veel haast en stellen zich voorlopig
tevreden met rustige stellingen. Bij Armin op bord 4 vermoed ik een klein
voordeeltje voor ons, en ook op de borden 6, 7 en 8 ziet het er niet slecht uit
voor Piet, Eric en Jan. Op bord 5 ten slotte krijg ik met zwart een gesloten
stelling. Eigenlijk zonder al te veel moeite kan ik de a-lijn openen en een pion
winnen.
Piet besluit op bord 6 al heel snel in te gaan op een remisevoorstel. Het kleine
beetje voordeel dat hij had is verdampt en beide partijen zijn blij met het eerste
halve puntje van het seizoen.
Mijn eigen partij komt wat traag op gang, dus ik heb tijd om nog eens pools-
hoogte te nemen. Mijn bange vermoedens over de partij van Olav lijken
bewaarheid te worden. Wit kan kort rokeren en daarmee de aanval neutraliseren
en het initiatief overnemen. Theo verliest twee pionnen en staat veel slechter. Ed
heeft volgens de regels van de kunst het witte openingsvoordeel geneutraliseerd
en staat gelijk. Armin moet toch beter staan, zou je zeggen. Eric verbruikt veel
tijd, en Jan is op avontuur uit gegaan: lange rokade en aanval op de zwarte
koning die nauwelijks beschermd staat.
Mijn pion voorsprong is solide, maar trouwe vriend Tijdnood meldt zich en ik
kan me niet meer losrukken van mijn eigen bord, temeer daar de tegenstander er
een straf tempo in houdt. Hij probeert aan alle kanten zijn ruimtevoordeel uit te
buiten, zonder echt resultaat. Maar na dameruil had er voor mij ook niet veel
meer dan remise ingezeten. Gelukkig blijven de dames op het bord, die van mij
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is gevaarijker en geeft de doorslag.
Ondertussen is er een en ander gebeurd. Theo probeert er op bord 2 nog uit te
halen wat er in zit en valt aan. De dreigingen blijken bij analyse achteraf niet zo
ernstig, maar de zwartspeler vindt geen adequaat antwoord. Op bord 3 blundert
wit in volledig gelijke stelling een toren weg. Twee punten erbij. Eric en Armin
raken het spoor bijster, zo op het eerste gezicht onnodig. Met name Armin heeft
zijn partij goed opgebouwd, maar geeft het voordeel weg. Bij Eric zal vooral
tijdnood een rol hebben gespeeld. Er is dus nog niets beslist, borden 1 en 8 gaan
de doorslag geven.
Jan staat objectief slechter. Zijn aanval op de zwarte koningstelling is niet hele-
maal tandeloos, maar de zwarte stukken staan goed. Fritz geeft ruim voordeel
voor zwart. Twee slechte zetten zijn voldoende om het tij te doen keren. De
eerste doet het voordeel verdwijnen, de tweede leidt tot mat. Beetje geluk maar
toch ook de bekroning van aanvallend spel. Olav probeert steeds met actief spel
het witte voordeel te neutraliseren. Er ontstaat een eindspel van twee torens en
loper voor wit tegen twee torens voor zwart, maar zwart heeft drie pionnen
meer. En ook hier wordt initiatief beloond. De zwarte torens vallen aan en het is
de verdedigende partij die de fouten maakt.
Eindresultaat een mooie overwinning en een bemoedigend begin van het sei-
zoen.

Jan Verheijen - Rossend Llurba

T_ _Dt _
_ _S_ m 
J_ j _Jj
_JjIj _ 
 _I_B_ i
_ _ _ i 
IiQ_ i _
_ kR_ _R
21. f4
Breekt de stelling open. Objectief
gezien niet juist, bij goed spel heeft
zwart voordeel.

21. ...exf4  22. gxf4 Txf4  23. Tde1
Pe5  24. Thg1 Df7  25. b3
Helaas noodzakelijk, maar kost wel
een tempo.
25. ...Tf8
Tf2 was beter geweest.
26. Lxg6 Pxg6  27. h5
Zwart is zijn voordeel kwijt, maar na
teruggave van het stuk is er nog niets
aan de hand.
27. ...Kh8
Maar dit is niet goed.
28. Txg6 Td4
En dit verliest onmiddellijk.
29. Txh6†
1-0
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Casper Ruigt - Olav Van Leeuwen (commentaar)

 _Mt _ t
jL_S_I_ 
 _J_J_ j
dJ_S_ _ 
 lJi _ b
_ n _N_ 
Ii qBiIi
_ r _Rk 
16. ...Tdf8  17. Pe5 Pxe5  18. dxe5
Lxc3
18. ...h5  19. Dd1 Lxc3
19. bxc3 h5  20. Lf3 c5
Dacht dat ik hier een foutje maakte
met Lxd5, Lxd5 Le7, maar de loper
van zwart is een reus.
21. Le4
21. Lxd5 Lxd5  22. Le7 Txf7  23.
Lxc5
21. ...Txf7  22. f4 Dc7  23. Lg5 Tg8
24. Lf3 Th7  25. De2
Hier keek ik al naar Pxf4.
25. ...Df7  26. Le4 Thg7  27. Df2
Dit is het moment dat ik ga forceren;
ik had de onbedwingbare neiging om
Pxf4 te spelen, niet open voor ont-
nuchterende tegenzetten.
27. ...Pxf4  28. Dxc5† Dc7
28. ...Kb8  29. Txf4 Dxf4  30. Lxf4
Lxe4  31. g3 is simpel te verdedigen
en onvoldoende voor zwart.
29. Lxb7† Kxb7  30. Dxc7†
Na 30. Dxb5† Ka8  31. Lxf4 (Txf4

Rxg5  32. Tc2 Txe5  33. Txc4 Dd6
34. Dc6 Dxc6  35. Txc6 Te1  36. Kf2
Th1) ...Txg2†  32. Kh1 Tb2 wint
zwart.
30. ...Kxc7  31. Lxf4 Txg2†  32.
Kh1 Txa2  33. Ta1 Tgg2  34. Lg3
Tgc2  35. Tf7 Kc6  36. Td1 Txc3
37. Td6†
Ik had hier gerekend op Tfd7 en was
dan Td3 van plan: 37. Tfd7 Td3 (Kc5
38. Tc7† Kb4  39. Le1).
37. ...Kc5  38. Tc7†
Na deze zet begint de stelling in het
voordeel van zwart te kantelen. de
pionnen op de damevleugel en de
witte koning op h1 blijken zelfs een
volle toren waard.
38. ...Kb4  39. Td1
39. Le1 kan natuurlijk niet: 39.
...Ta1.
39. ...Td3  40. Le1† Kb3  41. Tb1†
Tb2  42. Ta1 Kc2  43. Tcxa7 Tb1
44. T7a2† Kc1
In tijdnood gaat het weer bijna mis.
De witspeler kiest echt niet voor laten
staan (Kg2) maar voor afwikkelen.
De b-pion gaat het verschil maken.
45. Ld2† Txd2  46. Txb1†
46. Txd2
46. ...Kxb1  47. Txd2 c3  48. Td6
In hevige tijdnood was ik even bang
dat hij tijd had voor Txe6. Dat was
niet zo.
48. ...c2  49. Tc6 c1D†  50. Txc1
Kxc1
0-1
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SHTV 2 (1679) Scheve Toren 2 (1614) 5½-2½
Olav van Leeuwen (1856) Casper Ruigt (1783) 1-0
Theo Bovenlander (1740) Agus Sutrisno (1669) 1-0
Ed Olvers (1726) Rob Reiding (1619) 1-0
Armin Segger (1730) Cok van Grevenbroek (1597) 0-1
Meile Tamminga (1693) Gerard Rutten (1481) 1-0
Piet Sikkes (1660) Wim Bergers (1532) ½-½
Eric Alvares (1594) Piet Perrels (-) 0-1
Jan Verheijen (1575) Rossend Llurba (-) 1-0

SHTV 3 (HSB) onderuit tegen DD4 (verslag: Maarten van der Vegt)
De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd bepalend of je bovenin of onderin
mee gaat doen in de ranglijst. We wilden dus met goed schaak laten zien wie we
zijn. Hiervoor mochten we op bezoek bij DD in het Nationaal Schaakgebouw.
Het vierde team van deze oude schaakclub stond ons hier te wachten.

Ik moet eerlijk zeggen dat het begin er niet heel hoopgevend uitzag voor ons.
André ging snel een eindspel in, waarin een resultaat lastig te behalen zou
worden. Jaap had een stuk geofferd, maar leek hier te weinig tegenspel voor te
krijgen. Verder stonden ook Kawang, Wim en Ard iets minder. Thijs kwam
gelukkig wel goed uit de startblokken.
Er moest nog echt wel wat gebeuren op de borden om een goed resultaat te
halen. Ard en Wim wisten helaas niet hun partijen om te draaien, ze kwamen
beide een pion achter wat voor hun tegenstander genoeg was voor de winst.
Inmiddels stond Kawang ook een pion achter, maar hij speelde nog moedig
door. Frans en ondergetekende hadden beiden een redelijk gelijke stelling, waar
Frans zelf iets beter stond. In mijn partij konden ik noch mijn tegenstander uit de
remisemarge komen. Een halfje voor beide teams was dus ook het resultaat.
André ontpopte zich als een ware Houdini. Als een echte ontsnappingskunste-
naar wist hij een ogenschijnlijk verloren stelling remise te houden. Inmiddels
was de stand dus 3-1 voor DD. Een niet heel hoopgevende stand, zeker aan-
gezien zowel Kawang als Jaap erg moeilijk stonden.
Maar opeens sloeg de verwachting om... Kawang won zijn pion erg handig terug
en met meer tijd op de klok was een resultaat zeker mogelijk in het eindspel.
Ook Jaap wist de druk op zijn tegenstander te houden, waardoor hij zijn
geofferde stuk terugwon en ineens veel beter stond. Nadat Frans zijn partij in
een punt had omgezet en de prachtige aanval van Thijs ook niet meer tegen te
houden was, leek zelfs een winst mogelijk voor de SHTV’ers.
Ik ging met een gerust gevoel even naar het toilet om bij terugkomst in de zaal
er achter te komen dat Jaap zijn dame en daarmee te partij had weggegeven.
Hierdoor was de stand 4-3 en kon alleen een winst voor Kawang nog een
gelijkspel nog redden. Helaas ruilde hij ten onrechte dames af, waardoor het
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eindspel gewonnen werd door zijn tegenstander.

Een teleurstellend begin van het seizoen, we zullen ons moeten revancheren
tegen Schaakmat Westland 5; deze komen 8 november op bezoek in de Bosbes-
kapel.

DD 4 (1572) SHTV 3 (1422) 5-3
Paul Koks (1572) André Wagner (1631) ½-½
Ernst Roscam Abbing (-) Maarten van der Vegt (1633) ½-½
Hans Smallenbroek (1600) Frans Coers (1551) 0-1
Frans van Kampen (1558) Jaap Luyendijk (1515) 1-0
Casper Sterk (1538) Ard van der Zwart (1343) 1-0
Jinan Shin (1607) Kawang Choi (1275) 1-0
Gerrit Horst (1608) Thijs Michels (1320) 0-1
Dick Hennink (1518) Wim Vermeulen (1104) 1-0

KNSB-bekercompetitie

SHTV klopt CSV in KNSB-beker (verslag: Ben Spierings)
Op het laatste moment werd er nog besloten om SHTV in te schrijven voor de
KNSB-beker. De loting koppelde ons in een thuiswedstrijd aan de Capelse
Schaakvereniging (CSV), spelend in de 2e klasse KNSB. Op 11 oktober jl.
troffen de clubs elkaar en gezien de ratinglijsten waren de gasten duidelijk
favoriet. Toen de opstellingen waren ingeleverd, bleken de beide viertallen
aardig aan elkaar gewaagd. Dat leverde vier gelijk opgaande partijen op.
Het eerste resultaat kon worden genoteerd bij Peter Vorstermans. Peter had een
eindspel met een paard tegen een loper en verder allebei nog een aantal pionnen.
De vraag is altijd of het paard of de loper nu sterker is. In overleg werd remise
aangeboden. De tegenstander had nu de mogelijkheid om zijn loper te ruilen
tegen het paard en er een pionneneindspel van te maken, of juist niet. Na lang
nadenken werd de remise toch maar aangenomen. Ik heb de slotstelling nog aan
Fritz voorgelegd en die is het er mee eens.
SHTV kwam op voorsprong dankzij Hans Segers. Hoewel het materieel nog
gelijk stond, had wit meer ruimte en een iets concreter plan. Een positioneel
plusje werd omgezet in een pion en van daaruit schoof het witte leger verder op
richting de overkant.
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Hans Segers - Ton Dulk

 _S_ _M_
j _T_J_ 
 jJ_ _J_
i _ i _ 
 _I_ iI_
_ _ b _ 
 _ _ _ _
_R_ _ k 

30. Kf2 c5  31. Kf3 Td3  32. axb6 
Pxb6  33. Ke4 Ta3
33. ...Tc3  34. Lxc5 Txc4  35. Ld4 
Tc7
34. Lxc5 Ta4  35. Lxb6 axb6  36. 
Kd5 Ta5†  37. Tb5 Ta6  38. f5 gxf5 
39. gxf5 Kf8  40. f6 Ke8  41. Kd6 
Ta8  42. Txb6 Td8†  43. Kc6 Tc8†  
44. Kd5 Td8†  45. Td6 Ta8  46. c5 
Tb8  47. Kc6 Tc8†  48. Kb6

Aan het begin van de avond vroeg Twan van der Togt zich af of hij nog wel kon
schaken; hij had al een tijdje geen schaakstuk aangeraakt en heeft de eerste twee
KNSB-ronden ook moeten missen. De tegenstander van Twan had het initiatief
en wist na afruil van de nodige stukken in het eindspel een pion te winnen. Dat
leverde een ogenschijnlijk verloren toreneindspel op met op de damevleugel
twee verbonden vrijpionnen. Op de koningsvleugel had Twan er echter 3 tegen 2
en na afruilen en deed Twan’s vrijpion nuttig werk, in samenwerking met toren
en koning. Het betere keepwerk leverde een belangrijk halfje op en een 2-1
voorsprong.
Wouter Noordkamp vond zijn partij in het begin maar saai. Het eindspel met
alleen de zware stukken en ieder evenveel pionnen leek regelrecht in de
remisehaven te gaan, maar na ruil van de dames en een setje torens, ging het
toreneindspel op en neer. Door een onoplettendheid verloor Wouter een pion en
kon de tegenstander een vrijpion naar de 7e rij brengen. Door actief tegenspel
won Wouter de pion terug en leek de remise wel weer veilig gesteld. Maar
Wouter bleef actief spelen en strafte een mindere voortzetting van zijn tegen-
stander af. Daarmee werd het 3-1 en mogen we nu op bezoek bij Charlois
Europoort dat uitkomt in de Meesterklasse!
Tot slot nog dank aan clubkampioen Bart Verbaan, die zich bescheiden als
reservespeler had aangemeld en bij aanvang stand by in de speelzaal was.

SHTV (2007) CSV (2012) 3-1
Twan van der Togt (2085) Richard Ammerlaan (2099) ½-½
Wouter Noordkamp (2037) Jan Peter Bogers (1985) 1-0
Peter Vorstermans (1968) Roel Trimp (2007) ½-½
Hans Segers (1936) Ton Dulk (1957) 1-0
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Ratinglijst augustusRatinglijst augustus

In het vorige nummer van Samengevat was er geen ruimte meer voor de
ratinglijst van augustus, maar die was zeker wel het publiceren waard. Er zijn
namelijk flinke klappen gevallen tijdens de diverse toernooien in den lande.
Sommigen hebben flink in moeten leveren, maar de meeste SHTV’ers scoorden
‘op par’, met marginale verschuivingen. Thijs Michels (-69), Ruud van Dijk (-
55) en Gert-Jan Willighagen (-49) verloren het meest, maar het clubgemiddelde
leed toch een stuk minder dankzij de gebroeders Baak, waarbij met name Karl
(+162) met een reuzensprong terug was in de contreien waar we hem in het
verleden zo vaak zagen staan. Evert werd winnaar van het HSB PK Senioren en
kampioen in de categorie 50+. Dat was goed voor 44 punten winst. Rik Pronk is
derde bij de stijgers (+28).
We zullen gaan zien wat voor invloed de nieuwe competitie-opzet gaat hebben.
Wordt vervolgd in het volgende nummer als de novemberlijst verschenen is.

Twan van der Togt 2085 (-)
Sherief el Sayad 2060 (-11)
Wouter Noordkamp 2037 (-)
Maarten Stolte 2007 (+4)
Cor Kanters 2000 (-18)
Eduard van Dijk 1983 (-12)
Sander Pauw 1977 (-)
Peter Vorstermans 1968 (+7)
Bart Verbaan 1946 (+8)
William van Zanten 1943 (-16)
Alex Hut 1942 (-)
Hans Segers 1936 (-25)
Olav van Leeuwen 1856 (+8)
Rik Pronk 1855 (+23)
Ton Bodaan 1844 (-18)
Gert-Jan Willighagen 1844 (-49)
Evert Baak 1838 (+44)
Karl Baak 1825 (+162)
Justus van Klaveren 1770 (-7)
Theo Bovenlander 1740 (-8)
Armin Segger 1730 (-)
Ed Olvers 1726 (-9)
Franck Melssen 1716 (-14)
Meile Tamminga 1693 (-38)
Theo Dekker 1688 (-)

Piet Sikkes 1660 (-15)
Maarten van der Vegt 1633 (-15)
André Wagner 1631 (-)
Ben Spierings 1613 (-2)
Eric Alvares 1594 (-34)
Jan Verheijen 1575 (-7)
Frans Coers 1551 (-5)
Roy v.d. Smitte 1537 (-)
Jaap Luyendijk 1515 (-)
Danny Lindhout 1505 (-8)
Robin van Leeuwen 1498 (-)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1456 (-11)
Thomas Luk 1423 (-)
Ruud van Dijk 1359 (-55)
Tobias Li-Behn 1344 (-)
Ard v.d. Zwart 1343 (-)
Thijs Michels 1320 (-69)
Claudia Fasil 1314 (-43)
Kawang Choi 1275 (-13)
Wim Vermeulen 1104 (-11)
Mitchell Vuong 1028 (-)
Ricki Luk   907 (-)
Martin Brummelkamp   805 (-3)
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November 2018
do 1 4e ronde interne (avond 1) + 7e ronde laddercompetitie
za 3 Messemaker 1847 K2 - SHTV K1

Promotie K2 - SHTV K2
do 8 4e ronde interne (avond 2) + 8e ronde laddercompetitie

SHTV H3 - Schaakmat Westland H5
za 10 3e NK Freestyle Chess (Voorburg)

30e SIO Rapidtoernooi (De Lier)
di 13 Rijswijk H1 - SHTV H1
do 15 5e ronde interne (avond 1) + 9e ronde laddercompetitie
do 22 5e ronde interne (avond 2) + 10e ronde laddercompetitie
za 24 SHTV K1 - Schaakhuis K1

SHTV K2 - Rijswijk K2
do 29 6e ronde interne (avond 1) + 11e ronde laddercompetitie

SHTV H2 - DSC H3

December 2018
ma 3 Lierse H2 - SHTV H3
do 6 6e ronde interne (avond 2) + 12e ronde laddercompetitie
ma 10 HSV H1 - SHTV H2
do 13 7e ronde interne (avond 1) + 13e ronde laddercompetitie

SHTV H1 - DSC H1
za 15 SHTV K1 - DD K2 (De Kameleon)

SHTV K2 - Spijkenisse K2 (De Kameleon)
do 20 Oliebollentoernooi
do 27 GEEN CLUBAVOND

Aankomende evenementen:
15e Haags Weekendtoernooi vr 16 t/m zo 18 november 2018
Open Prometheus Kampioenschap do 10 januari t/m do 25 april 2019
Tata Steel Chess Tournament vr 11 t/m zo 27 januari 2018

Dit blad is gedrukt bij




