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ColofonColofon
Schaakcombinatie HTV, opgericht 29 juni 2006

Ereleden

André Wagner sedert 13 september 2018

Leden van verdienste

Rik Pronk sedert 18 juni 2009

Ben Spierings sedert 13 september 2018

Ton Bodaan sedert 13 september 2018

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

Wedstrijdleider intern
Eric Alvares wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-41330092

Jeugdleider
Olav van Leeuwen jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3634552

Commissarissen

Wedstrijdleider extern
Evert Baak wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3940945

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092

Materiaalcommissaris
vacant
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Commissies

Commissie van Beroep Hans Segers, André Wagner, Ard van der 
Zwart

Jeugdcommissie Olav van Leeuwen (vz), Ton Bodaan, Rik 
Pronk, Claudia Fasil, Meile Tamminga

(Overige) jeugdbegeleiders Ricky Luk, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren, 
Gert-Jan Willighagen, Eric Alvares, Kynthia 
Orfanidis, Twan van der Togt, André Wagner

Interne wedstrijdcommissie Eric Alvares (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie Evert Baak (vz), Eric Alvares, Olav van 
Leeuwen, Peter Vorstermans, Ben Spierings, 
Karl Baak, Meile Tamminga, Maarten van der 
Vegt

Commissie PR & Sponsoring Ton Bodaan, Meile Tamminga, Claudia Fasil

Kascommissie Hans Segers, Gert-Jan Willighagen, Ton 
Bodaan

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: € 117,50 per jaar; jeugd: € 107,50 per jaar; dubbelleden:
€ 75 per jaar. Korting voor gezinsleden: € 15 voor eerste 
gezinslid, € 30 voor tweede, etc.

IBAN NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet https://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de voorzitter

DecemberDecember
Piet Sikkes

In deze donkere decembermaand, korte dagen en lange nachten, is Sinterklaas
inmiddels alweer naar het Zuiden vertrokken en is de Kerstman vanuit het hoge
Noorden gearriveerd. Dit betekent niet alleen dat het bijna Kerst is, het betekent
ook dat het traditionele oliebollentoernooi (op donderdag 20 december) alweer
voor de deur staat. Bij dit (snelschaak)toernooi kunnen de schakers aan de top
hun kracht bewijzen door ook onder tijdsdruk de juiste keuzes te maken.

Ik verwijs hierbij naar een uitspraak van onze wereldkampioen Magnus Carlsen
die hij deed nadat hij in de tiebreak van Fabiano Caruana had gewonnen:
“Maken schakers ook onder tijdsdruk de juiste keuzes, dan bewijst dat hun
kracht. Zo komen de kleine verschillen en dunne marges aan de top tot uiting.”
Of deze stelling alleen aan de top of ook meer in het algemeen geldt laat ik
graag aan een ieders eigen interpretatie over. Wel interessant is het woordje
‘ook’, een in dit verband mijns inziens noodzakelijk bijwoordje!

Hoe het ook zij, na dit oliebollentoernooi op 20 december gaan we genieten van
een korte vakantie (op 27 december is er geen schaakavond) met dit jaar zelfs
een extra feestdag: We hebben niet alleen op 25 en 26 december Kerstmis en op
1 januari Nieuwjaarsdag, maar daar tussenin wordt onze vereniging op 29
december ook nog eens precies 12½ jaar oud, een waar jubileum dus.

In het nieuwe jaar, op donderdag 3 januari, hervatten we weer onze reguliere
competities, voor nu wil ik dan ook volstaan met een ieder namens het bestuur
alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 (met veel schaaksucces en
-plezier) toe te wensen.
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Interne competitieInterne competitie

De interne competitie is zo’n beetje halverwege. Wanneer dit nummer van
Samengevat verschijnt zijn we precies op de helft.
Niemand is meer helemaal ongeslagen uit de strijd gekomen: byes zijn op-
genomen en een paar remises hebben de vaart van de favorieten iets getemperd.
Dat maakt de tweede helft van de strijd om het clubkampioenschap alleen maar
interessanter, want de verschillen blijven klein, met een enkele verdwaalde
vreemde eend in de top 10. Gaan die nog voor verrassingen zorgen? In januari
gaan we verder en wordt het kaf van het koren gescheiden.

Stand na 6 ronden Score wp SB rat. TPR W-We
  1 William van Zanten 5.0 21.5 17.50 1943 2028 +0.53
  2 Hans Segers 4.5 22.0 16.50 1936 1991 +0.40
  3 Bart Verbaan 4.5 20.5 15.25 1946 2040 +0.76
  4 Rik Pronk 4.5 18.0 12.00 1855 1918 +0.66
  5 Olav van Leeuwen 4.0 21.0 12.00 1856 1990 +1.09
  6 Evert Baak 4.0 18.5 11.50 1838 1911 +0.39
  7 Franck Melssen 4.0 17.0 10.25 1716 1844 +1.11
  8 Peter Vorstermans 3.5 22.5 11.50 1968 1824 -0.88
  9 André Wagner 3.5 19.5   9.00 1631 1756 +0.97
10 Justus van Klaveren 3.5 16.0   7.50 1770 1706 -0.09
11 Armin Segger 3.0 21.0   9.25 1730 1775 +0.41
12 Gert-Jan Willighagen 3.0 21.0   8.50 1844 1787 -0.34
13 Ton Bodaan 3.0 19.5   9.25 1844 1719 -0.54
14 Karl Baak 3.0 17.5   7.50 1825 1641 -0.38
15 Eric Alvares 3.0 17.0   5.75 1594 1572 -0.07
16 Maarten van der Vegt 3.0 17.0   4.50 1633 1616 -0.09
17 Jaap Luyendijk 3.0 16.5   4.50 1515 1592 +0.65
18 Sherief El Sayad 2.5 18.0   6.50 2060 1760 -1.04
19 Meile Tamminga 2.5 14.5   4.75 1693 1595 -0.82
20 Ruud van Dijk 2.0 19.0   6.00 1359 1412 +0.11
21 Jan Verheijen 2.0 17.0   4.00 1575 1494 -0.59
22 Wim Vermeulen 2.0 14.0   2.00 1104 1124 -0.17
23 Piet Sikkes 2.0 13.5   3.00 1660 1427 -1.77
24 Rob Dijkstra 2.0 12.5   2.50 1456 1409 -0.40
25 Thijs Michels 1.5 17.0   3.25 1320 1433 +0.57
26 Martin Brummelkamp 1.0 15.5   2.00   805   385 -0.47
27 Ard van der Zwart 0.5 15.5   1.50 1343 - +0.00
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LaddercompetitieLaddercompetitie

De laddercompetitie is natuurlijk ook bijna halverwege en er zijn weer namen
toegevoegd aan de lijst. Vanuit de jeugd, maar ook door ledenaanwas, komen er
regelmatig nieuwe spelers van uiteenlopende speelsterkte bij.
Vooralsnog leiden echter spelers uit het tweede en derde HSB-team de dans,
maar zoals het gezegde luidt ‘Parijs is nog ver’, al is in dit verband ‘De zomer is
nog ver’ dichter bij de waarheid ligt.

Stand na 12 ronden prt W R V Score Wrde Vwrde S
  1 Meile Tamminga 3 3 0 0 508,0 80,0 80,0 1
  2 Jaap Luyendijk 3 3 0 0 498,0 79,0 79,0 1
  3 Eric Alvares 4 3 0 1 466,0 78,0 78,0 0
  4 Jan Verheijen 4 3 0 1 445,7 76,0 76,0 0
  5 Armin Segger 5 3 0 2 434,0 75,0 75,0 -1
  6 Olav van Leeuwen 3 2 0 1 415,0 74,0 74,0 -1
  7 Rob Dijkstra 5 3 1 1 405,8 73,0 73,0 1
  8 Peter Taanman 5 3 0 2 398,7 72,0 71,0 1
  9 Maarten van der Vegt 1 1 0 0 383,7 71,0 67,0 -1
10 Thomas Alvares 3 2 0 1 379,0 70,0 72,0 -1
11 Kawang Choi 2 2 0 0 371,3 69,0 70,0 0
12 Maarten Stolte 1 1 0 0 356,0 68,0 69,0 1
13 Piet Sikkes 4 2 0 2 344,3 67,0 68,0 0
14 Ruud van Dijk 6 3 1 2 322,5 66,0 63,0 0
15 Martin Brummelkamp 5 2 0 3 320,7 65,0 65,0 -1
16 Tobias Li-Behn 5 2 0 3 312,0 63,0 66,0 -1
17 Rik Pronk 4 2 0 2 237,3 48,0 47,0 0
18 Wim Vermeulen 5 2 0 3 235,3 47,0 52,0 1
19 Justus van Klaveren 3 1 1 1 231,0 46,0 37,0 1
20 Kees van Gelder 2 1 0 1 228,3 45,0 46,0 0
21 Ton Bodaan 2 1 0 1 221,3 43,0 43,0 2
22 Robin van Leeuwen 6 2 1 3 214,5 41,0 34,0 0
23 Thomas Li-Behn 2 1 0 1 193,7 38,0 38,0 0
24 Boye Villier 1 0 0 1 186,7 37,0 40,0 -1
25 Thijs Michels 4 1 0 3 172,0 36,0 39,0 0
26 Ard van der Zwart 1 0 0 1 168,0 35,0 36,0 1
27 Jesper Kool 4 1 0 3 157,3 34,0 35,0 0
28 Merijn van Ardenne 1 0 0 1 154,0 33,0 33,0 -1
29 Arvind Jaharia 1 0 0 1 144,7 32,0 31,0 1
30 Tuan Anh Do 1 0 0 1 140,0 31,0 30,0 -1
31 Jian-Li Zhou 2 0 0 2 138,7 30,0 32,0 0
32 Maurits Panis 10 1 0 9   99,7 29,0 29,0 -2
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Externe competitieExterne competitie

KNSB-competitie

Gelijkspel voor SHTV 1 tegen Messemaker (door Peter Vorstermans)
Door een foutje in onze planning verliep de rit maar Gouda wat gehaast. Wat
bleek, het aanvangstijdstip in Gouda was niet 13.00u maar 12.00u. Onze
tegenstanders waren ondertussen ingeseind en bleken zo goed om 20 minuten
later te beginnen, waardoor wij niet met tijdachterstand hoefden te beginnen.

Aan bord 5 behaalde Peter het volle punt. Na een rustige opening liet zijn
tegenstander een pion in staan en 10 zetten later nog eens, waarna het pleit
beslecht was.
Twan trof een sterke opponent aan bord 1, won een paar pionnen in de opening,
maar zag vervolgens zijn paard de mist in gaan en kon opgeven.
Karl viel in voor de zieke Sherief; hij leek een slechte positie te hebben bereikt,
maar had inmiddels wel groot tijdsvoordeel en wist op wonderbaarlijke wijze
het punt binnen te slepen. Zie hieronder zijn commentaar.

Karl Baak - Leslie Tjoo

T_ _ tM_
jJ_ _ _J
 dJ_I_J_
_ _J_ _ 
 _S_ b _
_ n _ iQ
Ii _IkBi
r _ _ _ 
Met duidelijk meer tijd op de klok,
maar een stelling die vraagt om een
klein wonder.
19. Kf1 Pe3?!
Met 19. ...Dxb2  20. Td1 Dxc3 kan

zwart simpel een stuk ophalen.
20. Kf2!?
Zwart verbruikt hier bijna al zijn tijd
aan aftrek- en dubbelschaakjes.
20. ...Pc2  21. Kf1 Pxa1?
Nog steeds was 21. ...Dxb2 de betere
zet: 22. Tb1 Dxc3, waarna 23. Txb7
niet kan vanwege 23. ...De1 mat. Nu
krijgt wit met
22. e7
rommelkansen. Omschakelen van
aanval naar verdediging gaat vaak
niet zo snel en terwijl
22. ...Tf5
al was losgelaten viel zwarts vlag.
Ook in de analyseruimte kon zwart
na 23. e4 dxe4  24. Lxe4 Tf7  25.
Dd7 geen snelle winst vinden.

Alex was inmiddels tegen flinke materiaalachterstand aan gelopen en kon het
uiteindelijk niet bolwerken.
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Bij de stand van 3-2 in ons voordeel had Hans inmiddels aan bord 2 een
bijzonder eindspel bereikt, waarbij hij wat gedrukt leek te staan. Maar in volle
concentratie en met sterk spel manoeuvreerde hij de partij naar een keurige
remise.
Ook Olav - als invaller voor Justus - was remise overeengekomen, waarna de
stand 4-3 in ons voordeel was geworden.
Sander had ondertussen een bijzonder fraaie positie bereikt, waardoor de team-
winst binnen bereik leek. Helaas verliep het anders, want na wat aarzelende
zetten van hem en sterk spel van zijn tegenstander kon hij het vaandel strijken.
Daarmee was een gelijkspel tegen Messemaker bereikt en konden wij na een
enerverende middag weer huiswaarts gaan.

Messemaker 1847 2 (1907) SHTV 1 (1949) 4-4
Wim Westerveld (2126) Twan van der Togt (2085) 1-0
Leen de Jong (2000) Hans Segers (1927) ½-½
Rob Hoogland (1970) Wouter Noordkamp (2012) 0-1
Jeroen Eijgelaar (1867) Sander Pauw (1974) 1-0
Bernard Evengroen (1870) Peter Vorstermans (1976) 0-1
Wouter Schonwetter (1849) Alex Hut (1932) 1-0
Leslie Tjoo (1781) Karl Baak (1825) 0-1
Henk de Kleijnen (1796) Olav van Leeuwen (1857) ½-½

SHTV 1 verliest nipt van Schaakhuis (door Peter Vorstermans)
Op 24 november speelden we tegen de koploper Schaakhuis in de Bosbeskapel,
samen met SHTV2. 
Gert-Jan -ingevallen voor de geblesseerde Sherief- haalde als eerste het volle
punt binnen met sterk spel tegen oud-clubgenoot Marco van Straaten.
Aan bord 2 had Wouter de grootste moeite met zijn tegenstander, een verdachte
stelling en aanzienlijke tijdachterstand. Dankzij goed keepwerk wist hij de partij
nog naar remise te laveren.
Bij de stand 1½-½ in ons voordeel kwam Peter remise overeen met zijn oppo-
nent.
William viel in voor de verhinderde Justus en bereikte een boeiende stelling met
gelijke kansen. Maar na een misrekening op zet 28 kon hij opgeven.
Bij Alex was het lange tijd onduidelijk wie de overhand had, met een bord vol
stukken. Ergens in het middenspel ging het mis, waarna wij met 2-3 achter
stonden.
Met nog 3 partijen te gaan was Twan remise overeengekomen met zijn sterke
tegenstander, na een enerverende partij. Zie hieronder het partijfragment met
Twan’s aantekeningen.
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Mike Hoogland - Twan van der Togt

 _ t tM_
_ _ _JjL
 dJ_ _ _
j _ _I_J
Il _ bSi
_ nB_ _ 
 iQ_ _I_
r _ _R_K
25. Le2 Pe3  26. Lxe3 Dxe3  27.
Tad1 Td4?
27. ...Dg3!  28. De4  (Tf3  Dxh4†

29. Th3 Txd1†  30. Dxd1 Df6  31.
Ld3 h4  32. Dh5 Le7 -+)  28. ...Ld6
29. Txd6 Txd6  30. Lxh5 Td2 -+
28. Txd4 Dxd4  29. g3 De5  30. Kg2
Te8?!
30. ...Ld6!  31. Tf3 Tb8  32. Ld3 Tb4
33. b3 Tg4
31. Lxh5 Ld6  32. Df2?! Tb8!  33.
Td1 Lxf5  34. Txd6 Dxd6  35. Dxf5
g6  36. Pe4 Txb2†  37. Kh3 gxf5
38. Pxd6 Tb4  39. Pxf5 Txa4  40.
Pe7† Kg7  41. Pxc6 Tc4  42. Pxa5
Tc5  43. Lxf7 Kxf7  44. Pb3 Td5
45. Pc1 Td2  46. Pb3 Td5  47. Pc1
Td2  48. Pb3 Td5
½-½

Hans was aan het knokken voor wat hij waard was, met een pion minder tegen
een sterk loperpaar van de tegenstander. Het werd uiteindelijk een puntendeling.
Pfff... 3-4 achter met -wederom- Sander als laatste om onze eer te verdedigen.
De strijd gaat lang gelijk op en er wordt een eindspel bereikt met gelijke lopers
waarbij Sander wat gedrukt lijkt te staan. Als na een zet of 70 de lopers worden
geruild ontstaat er een pionneneindspel... staat Sander hier beter, of juist wat
minder? Helaas, in vliegende tijdnood moet hij het punt bij de tegenpartij laten.
Met 3-5 verliezen tegen de koploper is geen schande, maar we hadden ze liever
dat matchpuntje afgepakt.

SHTV (1960) Schaakhuis (1975) 3-5
Twan van der Togt (2085) Mike Hoogland (2180) ½-½
Wouter Noordkamp (2012) Bilal Yalçin (1839) ½-½
Sander Pauw (1974) Raymond Liem (2141) 0-1
Alex Hut (1932) Gerard Milort (2001) 0-1
Peter Vorstermans (1976) Harold Metselaar (1989) ½-½
Hans Segers (1927) Norbert Harmanus (1864) ½-½
William van Zanten (1933) Maurice van Mourik (1836) 0-1
Gert-Jan Willighagen (1844) Marco van Straaten (1950) 1-0

Promotie 2 en SHTV 2 delen de punten (door Ben Spierings)
Ronde 3 in de KNSB-competitie bracht ons naar Zoetermeer voor een treffen
met Promotie 2. Op papier een team dat iets sterker is dan wij, maar dat zijn de
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meeste teams in onze poule. We moesten het deze keer zien te doen zonder Olav
van Leeuwen (uitgeleend aan SHTV 1) en de verhinderde Robin van Leeuwen
en Gert-Jan Willighagen. Met William van Zanten, Armin Segger en Eric Alva-
res hadden we drie gemotiveerde vervangers. Het team was een kwartier voor
aanvang compleet in de speellocatie en kon in alle rust aan de borden plaats-
nemen.
Het team kwam snel op achterstand toen Armin zich verslikte in een jeugdtalent
van Promotie. Ondanks een verloren centrumpion, kreeg Armin de nodige
aanvalskansen. Door een soort overbelasting van stukken en matdreiging op de
onderste rij, raakte Armin echter materiaal kwijt en gaf meteen op.
Gelukkig werd de stand snel gelijk getrokken door Ton Bodaan, die een soepele
overwinning boekte.

Ton Bodaan - Johan Bosman

 t t _M_
_L_ lJjJ
J_J_Js _
_ dJ_ _ 
 _I_ _ _
_In q iI
Ib _IiB_
_ rR_ k 

17. Dxc5 Lxc5  18. cxd5 cxd5  19.
Pa4
19. Pxd5 Lxf2  20. Kxf2 Pxd5
19. ...Ld6  20. Pc5 Pd7?
20. ...h6
21. Pxb7! Txb7  22. e4 Pb6  23.
exd5 e5  24. Tc6 Pa4
Wanhoop.
25. Txd6 Txd6  26. Lxe5 Td8  27.
bxa4 Tb4  28. Lc7 Td7  29. d6 Tc4
30. Tb1 g6  31. Tb6
1-0

Toen was het de beurt aan de twee topborden waar 1900+ duels werden
uitgevochten. William stond prima, alleen niet op de klok. Toen de tegenstander
remise aanbood werd deze veiligheidshalve dan ook aangenomen. Bart Verbaan
zat lekker in de partij en leek toch met voordeel het eindspel in te gaan. Het
bleek niet voldoende voor de winst, dus ook hier een halfje.
Zelf kwam ik wat passief uit de opening. Ik moest even oppassen dat ik niet
werd overlopen, maar het viel uiteindelijk allemaal wel mee. Er waren nog niet
veel zetten gedaan, toen ik een remiseaanbod kreeg. Als playing captain stond ik
voor een dilemma, aanpakken of forceren? De resterende drie borden schatte ik
in op 1½ uit 3, waardoor het 4-4 zou worden. Ik pakte de remise en wachtte de
rest van het scenario af.
De winstpartij in dat scenario moest van Meile Tamminga komen. Hij stond erg
goed en maakte de klus netjes af.
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Meile Tamminga - Harrie Boerkamp

T_D_Mt _
jJj s j 
 _ j _ j
_ _ j _ 
 _B_I_L_
_ iQiN_ 
Ii _ _Ii
r _ _Rk 
16. Pxe5
Dit geeft wit heel groot voordeel. Te-
rugslaan op e5 is geen optie.
16. ...Le6
16. ...dxe5  17. Txf8 Kxf8  18. Tf1
Lf5  19. exf5 Dd8  20. De4 Dd6  21.

f6 gxf6  22. Dh7.
17. Lxe6 Dxe6  18. Db5 c6
Geforceerd.
19. Dxb7 Dc8
Zwart had het na 19 ...Tc8 nog even
vol kunnen houden: 19. ...Tc8  20.
Pd7 Tf7  21. Txf7 Kxf7  22. Db3
Dxb3  23. axb3 Tc7  24. Tf1 Ke6  25.
Pf8 Ke5  26. Tf7 Pd5  27. Pd7 Kxe4
28. Kf2 Tc8  29. c4 Pb6  30. Txg7
Kd3  31. Tg6 Pxd7  32. Txd6 Kc2
33. Txd7.
20. Txf8 Kxf8  21. Tf1 Ke8
Ook na 21. ...Kg8 moet wit nog aan
de slag. Maar met twee pionnen meer
kan het nauwelijks misgaan.
22. Db3
1-0

Eric kreeg al snel een koningsaanval te verwerken, verloor wat pionnen en stond
met de rug tegen de muur. Hij verdedigde zich kranig, maar het was een kwestie
van tijd dat de tegenstander de genadeklap kon uitdelen.
Als laatste was Geurt Jan van der Meiden bezig. In een gelijk opgaande strijd
mocht hij remise aanbieden, zodat het 4-4 scenario werkelijkheid werd, maar de
tegenstander speelde door voor de winst. Het eindspel veranderde steeds van
karakter, eerst door dameruil, daarna door torenruil. Het eindspel met gelijke
lopers en een zooi pionnen moest door beide spelers nog wel goed worden
gespeeld, maar de remise leek niet in gevaar te komen.
Met een gelijkspel en een tevreden gevoel ging het team na de wedstrijd richting
het centrum van Den Haag, om bij de Eeuwige Jachtvelden gezellig een hapje te
eten.

Promotie 2 (1869) SHTV 2 (1749) 4-4
Sipke de Swart (1971) Bart Verbaan (1941) ½-½
Manuel Nepveu (1933) William van Zanten (1933) ½-½
Johan Bosman (1844) Ton Bodaan (1843) 0-1
Dylan Achuthan (1767) Armin Segger (1730) 1-0
Sjaak Sibbing (1879) Ben Spierings (1646) ½-½
Rens Minnema (1814) Geurt Jan van der Meiden (1626) ½-½
Harrie Boerkamp (1836) Meile Tamminga (1676) 0-1
Bert Ouwens (1911) Eric Alvares (1594) 1-0
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Thuisnederlaag SHTV 2 tegen Rijswijk 2 (door Ben Spierings)
De personele bezetting van de beide SHTV teams werd ook voor ronde 4 weer
prima opgelost. Gert-Jan Willighagen viel in SHTV 1 in (en hoe!) en zijn plek
werd ingenomen door Eduard van Dijk, die als basisspeler eindelijk aan spelen
toe kwam. Rijswijk 2 kwam op bezoek en op papier zou het wel eens een leuke
strijd kunnen worden. Dat was het ook, alleen aan het eind van de middag waren
er geen matchpunten verdiend.
Na een uurtje spelen liep ik eens langs de borden. Hier en daar al wat tekening
in de strijd, maar het langst bleef ik bij het bord van Ton Bodaan staan. Solide
Tonbo was wel heel gastvrij en liet zijn tegenstander de ene na de andere pion
slaan en zag ook een loper op c3 naar koning en toren kijken. Als ik de houtjes
telde, dan viel de balans in punten de verkeerde kant op. Toen ik weer zat kwam
Ton naar mij toe met de mededeling dat hij een remiseaanbod had. Ik keek hem
vol onbegrip aan en noteerde een halfje.
Als er een dagprijs was, dan zou ik hem aan Bart Verbaan uitreiken. Bart heeft
het zichtbaar naar zijn zin in het tweede team en speelde als een jonge god tegen
de op papier sterkste speler bij de tegenstanders. In de diagramstelling heeft
zwart zojuist 10. ...f5 gespeeld. Bart besluit de knuppel in het hoenderhok te
gooien en offert een stuk tegen twee pionnen. Er zitten veel varianten in, maar
het was naar eigen zeggen wel een beetje bluf. De zwartspeler miste 1 of 2
betere zetten waarna Bart de stelling makkelijk kon afwikkelen naar een eind-
spel met 2 pionnen meer.

Bart Verbaan - Bart van Zijll Langhout

T_L_M_ t
_J_Sd jJ
J_S_J_ _
_ jJiJ_ 
 _ i i _
_ nB_N_ 
IiI_ _Ii
r _Q_Rk 

11. Lxf5 cxd4  12. Pxd4 Pxd4  13.
Dxd4 exf5  14. Pxd5 Dc5  15. Dxc5
Pxc5  16. Pc7 Kd7  17. Pxa8 Kc6
18. Tad1 Pe4  19. Tfe1 b5  20. Txe4
fxe4  21. Td6 Kb7  22. Pb6 Lf5  23.
Pd5
1-0

Olav van Leeuwen was ook vol in de aanval, offerde materiaal en kwam be-
drogen uit. Olav had twee torens, maar samen met de koning werden ze aanvals-
doelen van de goed samenwerkende loper, paard en toren van de tegenpartij en
Olav besloot de strijd te staken.
Ook bij Van Leeuwen junior eindigde de partij in mineur. Robin had goed ge-
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speeld en was in een eindspel beland waarin ik hoopte dat het nog een halfje zou
opleveren, maar de tegenstander speelde het eindspel goed uit.
Geurt Jan van der Meiden hield ogenschijnlijk de partij in evenwicht, maar na de
dameruil ging het bergafwaarts en kon materiaalverlies niet worden voorkomen.
Aan het topbord had Eduard van Dijk ook een zware middag. Hij stond niet zo
lekker, maar wist zich er toch uit te wurmen en aan het langste eind te trekken.
Dat was tevens het laatste punt aan SHTV-zijde.
Zelf was ik in een leuke strijd op twee vleugels verwikkeld. Ik had de vijande-
lijke koning op a1 vast gezet, waardoor ik over de b-lijn en onderste rij mat-
wendingen had. Maar ondertussen werd mijn eigen koning onder vuur genomen
en moest ik goed blijven rekenen. Dat ging een hele tijd goed (volgens Fritz),
maar ergens heb ik toch de verkeerde keuze gemaakt en moest ik mijn dame
geven en daarmee ook de partij.
Tot slot een blik geworpen bij Meile Tamminga, die speelde inmiddels ook
zonder dame. Zijn twee torens op de onderste rij konden te weinig uithalen en de
tegenstander kwam met zijn leger definitief binnenvallen bij de koning.
Al met al een ruime 2½-5½ nederlaag. Deze tweede thuiswedstrijd leverde weer
een erg gezellige zaterdagmiddag op, samen met SHTV 1, maar er zullen een
volgende keer toch ook nog wat matchpunten moeten worden gehaald.

SHTV 2 (1760) Rijswijk 2 (1834) 2½-5½
Eduard van Dijk (1983) Atze Metz (1908) 1-0
Bart Verbaan (1941) Bart van Zijll Langhout (2020) 1-0
Ton Bodaan (1843) Hans Hulshof (1846) ½-½
Olav van Leeuwen (1857) Hans van Oortmarssen (1834) 0-1
Ben Spierings (1646) Henk van der Tol (1729) 0-1
Geurt Jan van der Meiden (1626) Harry van der Stap (1793) 0-1
Meile Tamminga (1676) Hendrik Steffers (1862) 0-1
Robin van Leeuwen (1506) Bart van Strien (1679) 0-1

HSB-competitie

Hoofdklassewedstrijd SHTV 1 - Scheve Toren 1 (door Karl Baak)
Feitelijk was deze thuiswedstrijd in de tweede ronde ons debuut in de ijzersterke
Hoofdklasse van de HSB, omdat we de eerste ronde vrij waren.
Zelf was ik als eerste klaar. Ik wilde mijn toren niet buitenspel zetten om de
remise te ontwijken en de witspeler was zo verstandig om de zetten te herhalen.
Zo wel lekker tijd voor een rondje langs de velden. Hierbij viel het mij op dat
we op de meeste borden tijdsvoordeel hadden. Goede voornemens voor het
nieuwe seizoen? Het leek me een goed teken.
Maarten op bord 2 had met wit een levendige partij, die niet lang duurde.
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Maarten Stolte - Sascha Ottenhof

T_L_M_ t
j _S_J_J
 _J_ sJ_
_J_ d b 
 _ _I_ _
_BnQ_ _ 
IiI_ _Ii
_ kR_ _R
14. Lxf6
Verrassend, maar wel sterk.
14. ...Dxf6

Gedwongen, want 14. ...Pxf6  15.
Dd8 is mat.
15. Thf1 Dg5  16. Kb1 0-0
Na 16. ...Pe5 volgt 17. Dd6.
17. Dd6 Dc5  18. Df4
Het sterke 18. Dc7! werd gezien door
Bart.
18. ...De7  19. Td6
19. Dc7! is nog steeds sterk.
19. ...Lb7?
19. ...Ne5 met een vrijwel gelijke
stelling.
20. Lxf7 Kg7  21. Txd7 Dxd7  22.
Df6 Kh6  23. Tf4 Txf7  24. Th4
met mat: 1-0

Peter, die inviel voor Alex, hield zich keurig aan de opdracht om met zwart op
bord 1 remise te maken.
Met dameruil stuurde de zwartspeler op bord 6 tegen Evert al snel aan op een
eindspel. Het loperpaar en een vrije a-pion leken ons voordeel te beloven, doch
na een slordige zet verdween de pion van het bord. Het materiaalevenwicht was
makkelijk te herstellen, maar aangezien de damevleugel nu kaal was werd ook
hier tot remise besloten.
De tweede invaller was Sander; hij mocht het op bord 4 met wit opnemen tegen
de nestor van Scheve Toren. Sander oefende veel druk uit wat de zwartspeler
meer en meer tijd kostte. Uiteindelijk viel in verloren stelling zijn vlag.
Tot zover een ongeslagen 3½-1½ voorsprong als tussenstand. Doch tijdens een
bezoekje aan de bar kwam ik een onheilsprofeet tegen die riep: "We gaan
eraan!" En toegegeven, na inspectie van de resterende drie borden, was er geen
reden om ergens nog een halfje te verwachten.
Allereerst Ben, die op bord 8 met wit van het begin op safe speelde, besloot dat
hij degene was die het winnende punt moest gaan scoren. Een nobel streven
waarbij hij de stelling opende om aanvalskansen te krijgen; die kwamen er niet
maar het kostte wel een aantal pionnen. De zwartspeler wist daar goed raad mee,
dus werd het 3½-2½.
Rik speelde met zwart op bord 5 een complexe partij. Wiens idee het was weet
ik niet, maar er kwam dame+paard voor Rik tegen toren + 2 lopers op het bord
met beide ook nog 5 pionnen. Zou nog onduidelijk kunnen zijn, ware het niet dat
wit een bijna eeuwige penning had en er nog een vrije pluspion bij ging krijgen.
Kansloze missie, maar Rik hield vol, gooide nog wat pionnen op het vuur en
werd geholpen door groeiende tijdnood van wit. Uiteindelijk spelend op de 10
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seconden increment was een lichte aarzeling genoeg om de vlag te laten vallen.
In plaats van een nul kregen we hier het winnende punt in de schoot geworpen.
Tot slot Bart, die met zwart op bord 3 iets nieuws probeerde, waarvan hij na
afloop beloofde dat nooit meer te doen. Ik hoopte nog dat de witte pion op de
zesde rij een geplande zwakke pion was. Toen een paar zwarte pionnen van het
bord verdwenen en lijnen naar de in het midden staande zwarte koning zich
openden, werd het me duidelijk dat er sprake was van wanhoop en niet van
planning. Ook Bart hield vol met de gedachte dat hij meer pionnen kon aan-
vallen dan zijn tegenstander. Wat meer in zijn voordeel werkte was ook hier de
tijd. Het moet de tijdsdruk geweest zijn welke de witspeler er toe bracht om af te
wikkelen naar een eindspel en daarbij zoveel concessies te doen dat er slechts
één pion voordeel resteerde met al het materiaal op de koningsvleugel. Dit stelde
Bart in staat om het alsnog te keepen.
De riante 5-3 winst om het seizoen te beginnen voelt goed aan en er is hard voor
gevochten.

SHTV 1 (1879) Scheve Toren 1 (1880) 5-3
Peter Vorstermans (1968) Erik Jan Tromp (1992) ½-½
Maarten Stolte (2007) Sascha Ottenhof (1852) 1-0
Bart Verbaan (1946) Rudi de Smit (1908) ½-½
Sander Pauw (1977) Kees Dekker (2045) 1-0
Rik Pronk (1855) Dave Theijn (1885) 1-0
Evert Baak (1838) Aad van Gent (1816) ½-½
Karl Baak (1825) Michel Hubert (1791) ½-½
Ben Spierings (1613) Jeroen Kleijn (1749) 0-1

Hoofdklasse wedstrijd Rijswijk 1 - SHTV 1 (door Karl Baak)
Voor deze wedstrijd in de derde ronde tegen de koploper waren wij duidelijk de
underdog. Beide teams hadden geen invallers nodig, maar waren ook allebei nog
niet compleet toen werd afgetrapt.
Ben zag aan het eind van de opening een tussenzet over het hoofd. Het
(stellings)geluk wilde dat er nog een reddende variant was. Die zou Ben on-
getwijfeld wel gevonden hebben als het nodig was geweest. In plaats daarvan
zag zijn tegenstander dat al eerder in en besloot tot een ander zet met remise-
aanbod. Onder het motto vanavond is ieder halfje is er één werd dit na overleg
aangenomen.
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Hendrik Steffers - Ben Spierings

TsLt _M_
j _ _JjJ
 j _Jd _
_ j _ _ 
 _ i _ _
_ i _N_ 
Ii _BiIi
r _Q_Rk 

13. Dc2 cxd4  14. Pxd4
De tussenzet 14. De4 levert na
14. ...La6  15. Dxa8 Lxe2  16. cxd4
Lxf1  17. Txf1 De7 niets op.
14. ...Lb7
½-½

Mijn tegenstander centraliseerde zijn dame om theorie te omzeilen. Na zes
damezetten van de eerste zeventien zag ik dat ik op de volgende mat ging, dus
dat was meteen de laatste zet.
Maarten speelde tegen een oud-lid, Frans Hoynck van Papendrecht. Beide had-
den een scherpe partij op het oog en dat lukte dan ook. Maarten kwam niet
alleen optisch, maar ook objectief zeer goed te staan wat later in de analyse-
ruimte bleek.

Frans Hoynck van Papendrecht - Maarten Stolt

 _ _T_M_
jL_ tJjJ
 j n s _
_ j _ _D
 _ j b _
_I_I_ _I
 iIq rI_
r _ _ _K
1. ...Te2?
...Pg4!  2. Pxe8 Pxf2  3. Dxf2 Txe8
Goede raad is duur voor wit en 4.

Te1? faalt op 4. ...Dxh3  5. Kg1 Txe1
6. Dxe1 Dxg2 met mat.
2. Pxe8 Dxh3?
Beter was 2. ...Txd2  3. Pxf6 gxf6  4.
Lxd2 Dxh3  5. Kg1 met een
onduidelijke stelling.
3. Kg1 Lxg2  4. Pxf6 gxf6  5. Txe2
Wit heeft een vluchtveld en wint
materiaal; daarom gaf zwart hier op.
Na 5. ...Dh1  6. Kf2 Dxa1  7. Te8
Kg7  8. Lh6 Kg6  9. Tg8 Kf5  10.
Kxg2  zou bijvoorbeeld  10. ...Da6
11. Df4 Ke6  12. De4 Kd7  13. De8
Kd6  14. Lf4 Kd5  15. Dd7  met mat
kunnen volgen.

Bart kwam normaal door de opening doch daarna bewogen zijn stukken voor-
namelijk achteruit. Dit was niet lang vol te houden, waarop een nul werd aan-
getekend.
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Eduard probeerde de druk er op te houden bij zijn vindingrijke tegenstander die
telkens een verrassende verdediging vond. De tijd liep bij beide behoorlijk terug
toen Eduard een opening vond en waarschijnlijk op winst stond. Doch dat
duurde niet lang, omdat hij een toren verblunderde en opgaf. Met een remise en
vier nullen was het pleit met nog drie borden te gaan al beslecht.
Evert kwam niet geheel bevredigend uit de opening waardoor hij zich genood-
zaakt zag om een kwaliteit te offeren voor tegenspel. Toen wit nonchalant ro-
keerde gaf dat de kans om de rollen om te draaien.

Atze Metz - Evert Baak

 _T_S_ _
_J_ _ lM
 _ j sJj
_ _Dj _ 
 i _ _ _
_ _Bb _ 
I_ q _Ii
r _ k _R
23. 0-0? e4  24. Le2
Na 24. Lb1 volgt 24. ...Dxd2  25.
Lxd2 e3  en bijvoorbeeld  26. Le1
(Lxe3 Pg4) ...e2  27. Tf4 Rc7! Nu

dreigt Pd5.
24. ...Dxd2  25. Lxd2 Tc2  26. Tad1
e3  27. Lxe3 Txe2  28. Tfe1 Txe1
29. Txe1 Pd5  30. La7 Le5  31. b5
Pc3  32. a4 Pxa4  33. Lb8 Pf6  34.
Tc1 Pc5  35. Kh1 Pfd7  36. Lc7 Kg7
37. Td1 Pe4  38. Te1 Pdc5  39. g3
Kf7  40. Kg2 Ke6  41. Kf3 g5  42.
Lb6
42. Txe4? Pxe4  43. Kxe4 d5 wint
een loper.
42. ...Pf6  43. h3 Pd5  44. La5 Pb3
45. Ld8 Kd7  46. Td1 Pd4  47. Ke4
Ook na 47. Txd4 Lxd4  48. La5 Lc3
49. Lxc3 Pxc3 is het uit.
47. ...Pc3
0-1

Alex kwam iets beter uit de opening en weigerde een paar voorstellen tot remise.
Na lang zwoegen in het eindspel kwam hij één tempo te kort voor de winst.
Rik had na een foutje in het vroege middenspel een structureel nadeel wat nog
door meer activiteit werd gecompenseerd. Langzaam maar zeker neutraliseerde
zijn tegenstander de dreigingen waarna er een hopeloze stelling resteerde.
Uiteindelijk toch de dikke nederlaag die verwacht mocht worden, maar we
hebben ook wel een aantal mogelijkheden onbenut gelaten. Volgende keer
mogen we tegen het zeker niet minder sterke DSC.
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Rijswijk 1 (1987) SHTV 1 (1876) 6-2
Jerrel Thakoerdien (2181) Eduard van Dijk (1983) 1-0
Tony Goudriaan (1913) Alex Hut (1942) ½-½
Rob van Helvoort (2120) Bart Verbaan (1946) 1-0
Frans Hoynck v. Papendrecht (1982) Maarten Stolte (2007) 1-0
Marco de Groot (2094) Rik Pronk (1855) 1-0
Atze Metz (1892) Evert Baak (1838) 0-1
Hans Hulshof (1842) Karl Baak (1825) 1-0
Hendrik Steffers (1868) Ben Spierings (1613) ½-½

SHTV 2 wint weer (door Meile Tamminga)
Op 29 oktober ondernamen we de tocht naar het Belgisch Park voor de wedstrijd
tegen het tweede team van RSC-Belgisch Park 2. RSC Belgisch Park 2 had de
eerste ronde nipt verloren van het op papier veel sterkere DD 3. En wij zijn na
ons succesvolle begin natuurlijk in de winning mood! Een interessante kracht-
meting ligt in het verschiet.
Het begint gelijk goed. Invallers André en Robin zetten er flink de vaart in en in
no time halen we de eerste twee punten binnen. André speelt op bord 4 met
zwart en krijgt in het Italiaans de variant met Pg5 tegen zich. Na ruil van de
dames lijkt wit enig voordeel te hebben door de combinatie van twee zwarte
dubbelpionnen. André weet deze in de loop van de partij echter vakkundig op te
lossen. Er blijft een eindspel over met twee torenparen, en André is daar best
goed in. En op bord 8 zit Robin in de eerste plaats om te leren, maar sneller dan
verwacht levert dat ook resultaat op. Toegegeven: geholpen door een paar
minder goede zetten van zijn tegenstander. De afwikkeling is er niet minder
elegant om.

John van Eck - Robin van Leeuwen

 t _M_ t
j _ lJjJ
L_J_J_ _
_D_Ji _ 
 _ _ _ _
_Ii _Q_ 
I_Bb iIi
r _ k _R

17. Tb1 f6  18. Dh5 Kd7
18. ...g6  19. Dg4 f5  20. Df3 d4  21.
cxd4 Td8  22. a4 Db6  23. b4 Txd4
19. c4 dxc4  20. 0-0 Dd5
Beter is Dxe5. Wit heeft hier het
ontnuchterende Tfd1.
21. Lc3 cxb3  22. Tfd1
Verliest op slag.
22. ...bxc2  23. Txd5 cxd5  24. Te1
24. Tc1 Tb1  25. Ld2
24. ...Tb1  25. f3 Txe1  26. Lxe1
c1D  27. Dh4 fxe5  28. Da4 Dc6
0-1
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En ook op de overige borden ziet het er niet slecht uit. Peter Ingenhoes offert
met wit op bord 2 in de Franse doorschuifvariant de d-pion. Theo rocheert lang
en er ontstaat een klassieke situatie van witte aanval op de damevleugel en
zwarte aanval op de koningsvleugel. De zwarte kansen zijn onmiskenbaar
groter, maar Theo vindt niet de optimale voortzetting. Remise is ook mooi.
Op bord 3 speelt Floris de Leeuwe een Scandinaviër. Ook hier rocheert wit kort
en zwart lang, maar omdat de dames al na vijf zetten van het bord zijn ver-
dwenen, is dat heel wat minder spannend. Ed weet zijn tegenstander langzaam
terug te dringen, en zoals zo vaak is het de verdedigende partij die de fouten
maakt. Met een pion minder doet Floris een wanhoopspoging, maar hij ziet
pionverlies zonder compensatie over het hoofd.

Ed Olvers - Floris de Leeuwe

 m tL_T_
_Jj sJ_ 
J_ _J_ j
_ _ n j 
 _ _I_ _
i _ _ _I
 iI_BiI_
r _ _Rk 

20. Tad1 Pc6
...Td6 was hier beter geweest.
21. Txd8 Pxd8  22. Td1
Wit voert de druk beetje bij beetje op.
22. ...Kc8  23. Lh5 f6  24. Lxe8
Txe8  25. Pg4 f5  26. exf5 exf5  27.
Pxh6 Te2
Geeft zonder compensatie een pion
weg.
28. Pxf5 Pc6  29. Pe3
1-0

Een ongekende luxe. Rond 22 uur een 3½-½ voorsprong. Ik speel zelf op bord 1
met wit en ben er samen met tegenstander Cor Groen in geslaagd op miracu-
leuze wijze de Aljechinverdediging om te buigen naar een soort van klassiek
damegambiet met verwisselde kleuren. Of je daar nu trots op moet zijn ...ik weet
het niet. Maar: liefhebbers van de Aljechin vinden het klassieke damegambiet
helemaal niet leuk. Mijn tegenstander verbruikt veel tijd en slaagt er niet in de
juiste voortzettingen te vinden.
Ik neem nog eens een kijkje bij de drie overige partijen. Eric Alvares kan op
bord 7 niet meer verliezen. Als ik remise speel, is de winst zo goed als zeker. Zo
gezegd, zo gedaan. En mijn tegenstander accepteert het. Objectief gezien een
verstandig besluit met dreigende tijdnood en geen winstkansen.
Eric heeft met wit in een rustige Spaanse partij langzaam wat voordeel op-
gebouwd. Hij verovert een open d-lijn. Hoeft niet rampzalig te zijn voor de
zwartspeler, maar die weet de stelling niet goed af te wikkelen en verliest een
pion. Nadat de dames geruild zijn ontstaat een stelling die minimaal remise is
voor ons. Sterker: Eric weet zijn voordeel uit te breiden en in het pionnen-
eindspel haalt hij gemakkelijk het punt binnen.



22

Er zijn dan nog twee partijen aan de gang. Ik heb de indruk dat Piet het op bord
6 met zwart moeilijk heeft, en analyse achteraf bevestigt dit vermoeden. De
zwarte stelling lijdt onder een duurzaam ruimtegebrek. Piet weet zich er wel
enigszins onder uit te wurmen, maar Fritz blijft nog heel lang een vol punt
voordeel toekennen aan wit. Op het laatst mist wit echter een eenvoudige
afwikkeling.
En ten slotte Jan op bord 5. Voortdurend een ingewikkelde kluwen van stukken
en pionnen, met op het laatst voor beide partijen stevige tijdnood. Grote
publieke belangstelling omdat verder alle partijen zijn afgelopen en spektakel
omdat de kansen voortdurend wisselen. Ik heb zeker tien zetten gezien die de
partij in een keer uitmaakten, voor zwart of voor wit, en dan is remise de
eerlijkste uitslag.
We staan nu bovenaan. Dat zal zeer tijdelijk zijn, dus best leuk om even op de
HSB-site te kijken.

RSC Belgisch Park 2 (1668) SHTV 2 (1640) 1½-6½
Cor Groen (1807) Meile Tamminga (1693) ½-½
Peter Ingenhoes (1786) Theo Bovenlander (1740) ½-½
Floris de Leeuwe (1772) Ed Olvers (1726) 0-1
Dennis Ramondt (1734) André Wagner (1631) 0-1
Gerard van der Zijden (1699) Jan Verheijen (1575) ½-½
Han Feenstra (1584) Piet Sikkes (1660) 0-1
Martin van Velzen (1535) Eric Alvares (1594) 0-1
John van Eck (1426) Robin van Leeuwen (1498) 0-1

SHTV H2 dendert door... met een beetje mazzel (door Meile Tamminga)
SHTV 2 stond na twee rondes ongeslagen aan kop. Twee mooie overwinningen,
zeker, maar toch tegen op papier zwakkere tegenstanders. Op 29 november was
DSC 3 uit Delft op bezoek. De teams van DSC in de eerste klasse zijn altijd
pittige opponenten en dat zou ook nu weer blijken.

Armin offert op bord 5 twee pionnen. Ik zie niet zo gauw waar de compensatie
ligt, maar in de loop van de partij blijkt dat Armin kansen heeft. Uiteindelijk
blijft er één pion over, toch voldoende voor het eerste winstpunt voor DSC.
Naast mij offert Ed met zwart een loper voor een klassieke koningsaanval met
paard op e5 en dame op h5. Als de eerste kruitdampen zijn opgetrokken heeft Ed
een toren en een stuk of wat pionnen tegen twee stukken. Hij geeft het initiatief
niet meer weg en al vrij vlot kunnen wij ook een punt bijschrijven.
En daarmee is het goede nieuws nog niet op. Op bord 7 heeft Eric een toren en
een pion voor twee stukken, maar ook duidelijke aanvalskansen. Hoe het precies
is gegaan, weet ik niet, maar ook Eric verzilvert zijn kansen.
Piet speelt een partij waarbij volgens mij het evenwicht nooit verbroken is.
Remise is het logische resultaat.
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En bij Olav op bord 1 komt er een stelling op het bord die me doet denken aan
de eerste wedstrijd tegen Scheve Toren. En ook nu logenstraft Olav mijn
bedenkingen. Met een mooie aanval op de koning haalt Olav het volgende punt
binnen.
Een riante 3½-1½ voorsprong, maar de resterende borden lijken kansrijk voor de
Delftenaren. Op bord 2 speelt Theo een moeilijke Russische partij. De stelling
blijft lange tijd op het oog gelijk, maar uiteindelijk doet een kleine onnauw-
keurigheid ons de das om. En op bord 8 kan Jan het lang volhouden ondanks een
ratingverschil van 200 punten; om 21.15 uur staan alle stukken en pionnen nog
op het bord! Uiteindelijk resulteert de partij in een paardeneindspel en daarin
moet Jan het onderspit delven.
En dus moet mijn partij met wit tegen Jouke van Gosliga de beslissing brengen.
Ik krijg eerst een lesje Siciliaans en dat kost een pion. Daarna nog een pion,
doordat ik mat op de onderste rij over het hoofd zie. En als we dan toch bezig
zijn gooi ik er maar een derde pion tegen aan, wel met de bedoeling om de
koningsstelling te ontregelen. Jouke staat huizenhoog gewonnen, maar laat toe
dat ik met dame en toren op de achtste rij kom. In tijdnood mist hij vervolgens
een tactische kleinigheid, met torenverlies als resultaat. En zo kunnen we met
een beetje geluk onze derde overwinning van dit seizoen bijschrijven.

SHTV 2 (1697) DSC 3 (1759) 4½-3½
Olav van Leeuwen (1856) Arno Wiersma (1968) 1-0
Theo Bovenlander (1740) Arjan Drenthen (1839) 0-1
Ed Olvers (1726) Diederik van Heijgen (1800) 1-0
Meile Tamminga (1693) Jouke van Gosliga (1821) 1-0
Armin Segger (1730) Arnt Veenstra (1709) 0-1
Piet Sikkes (1660) Brent van Dusseldorp (1670) ½-½
Eric Alvares (1594) Aram Hassan (1487) 1-0
Jan Verheijen (1575) Tjerk Albregtse (1780) 0-1

SHTV 3 simpel langs Schaakmat Westland 5 (door Maarten van der Vegt)
Na onze eerdere ongelukkige nederlaag tegen DD 4, mochten wij revanche
zoeken tegen het 5e van Schaakmat Westland. Dit lukte zonder veel moeite,
waarbij de tegenstanders meehielpen door met twee spelers te weinig aan te
treden.
Zelf hadden we, zoals gewoonlijk, ook weer onze invallers nodig. Ditmaal
draafden Wim, Thijs en Rob op, waar wij uiteraard erg blij mee zijn. Zoals
vermeld hebben, lieten de Westlanders twee borden leeg. Hier waren ze tactisch
in, op de bovenste twee borden werd zodoende niet geschaakt. André en ikzelf,
Maarten, hadden dus een rustig avondje.
De 2-0 voor was een fijn begin, de rest moest het echter nog wel even laten zien.
Gelukkig begonnen we goed. Thijs is dit jaar immers in topvorm als het gaat om
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invallen bij externe wedstrijden. Waar hij vorige wedstrijd nog met een
spetterende aanval zijn partij wist te winnen, ging hij nu stategischer te werk.
Hij won materiaal en speelde dit rustig uit naar een gewonnen eindspel.
Kawang had zijn partij na 16 zetten al beslist. De opening was niet geweldig
voor Kawang; hij wist echter door de druk er op te houden zijn tegenstander tot
een fout te dwingen, mat was niet meer te stoppen.

Kawang Choi - Jos van der Knaap

1. d4 d5  2. c4 e6  3. cxd5 exd5  4. Pc3 Pf6  5. Pf3 Le7  6. Dc2 0-0  7. e4!?
dxe4  8. Pxe4 Lg4
Beter was ...Pxe4  9. Dxe4 Te8
9. Le3 Lxf3  10. gxf3 Lb4  11. Pc3 Pc6  12. 0-0-0 Pd5  13. Pe4 a5  14. Tg1
Pxe3  15. fxe3 Dd5?  16. Pf6
En zwart gaf op vanwege 16. ...Kh8  17. Dxh7 met mat.

Frans had het lastiger. De partij bleef lang gelijk, maar in het einde wist zijn
tegenstander toch door te breken en een punt voor Schaakmat Westland binnen
te halen. Jaap was daarentegen zijn oude zelf weer. Hij had weinig moeite om
een kwaliteit te winnen, waarna de winst ons niet meer ontnomen kon worden.
Rob en Wim waren beiden lang bezig en hielden hun partijen tot remise. Verder
waren er geen overeenkomsten in de partijen. Rob had tegen zijn tegenstander
een strategisch spel, wat me deed denken aan de verhalen over de eerste
wereldoorlog. Beide partijen kwamen niet uit de loopgraven en remise werd
overeengekomen.
Wim daarentegen had met zijn tegenstander een stelling gecreëerd waar ik als
leek niet durfde te zeggen wie er nou beter stond. De partij ging werkelijk alle
kanten op en alle resultaten leken nog mogelijk. Aan het eind vonden beide
spelers een remise het eerlijkst, waardoor de eindstand op 6-2 kwam.
Na deze mooie overwinning mochten we 3 december optreden tegen het 2e van
Lierse.

SHTV 3 (1436) Schaakmat Westland 5 (1263) 6-2
André Wagner (1631) N.O. 1-0R
Maarten van der Vegt (1633) N.O. 1-0R
Frans Coers (1551) Marco Zwanenburg (1499) 0-1
Jaap Luyendijk (1515) Leo Grootscholten (1242) 1-0
Rob Dijkstra (1456) Bertus Groot (1220) ½-½
Kawang Choi (1275) Jos van der Knaap (1205) 1-0
Thijs Michels (1320) Jeffrey Kleijnendorst (-) 1-0
Wim Vermeulen (1104) Leni van der Gaag-Pronk (1147) ½-½
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Laatste stop voor de winter (door André Wagner)
Het voordeel van een oneven groep is dat er altijd een vrije ronde langskomt en
als dat precies halverwege is, blijft er tijd om te bezinnen en gerezen problemen
op te lossen. Zo kampt het 3e HSB-team al sinds de start met een personeels-
probleem en de wedstrijd in De Lier tegen het 2e team van de plaatselijke ver-
eniging was er geen uitzondering op. Twee basisspelers moesten verstek laten
gaan en met name Kawang werd node gemist, gelet op zijn mooie prestatie in de
vorige wedstrijd. Daarnaast is er een gat ontstaan door het vertrek van Thomas
Luk, op weg naar nieuwe avonturen, en tel daar bij op dat de reserves van de
vorige wedstrijd alleen voor thuiswedstrijden gevraagd kunnen worden en dan is
de puzzel weer te leggen door de teamleider. Naar verluidt verft hij inmiddels
zijn haar om niet jaren ouder te lijken, maar het is hem gelukt om acht spelers
bijeen te krijgen. Om hem een beetje te ontlasten wordt dit verslag geschreven
door de eerstebordspeler, mede omdat de teamleider het langst van allemaal
bezig was.

De reis naar 't Centrum aan de Hoofdstraat van het gezelligste dorpje van het
Westland verliep voorspoedig, al was uw verslaggever op zijn korte reis naar
Eric Alvares, chauffeur voor zijn oudste zoon, al een beetje het noorden kwijt
(nee, er was geen alcohol in het spel). Een vertraagde lijn 6 dwong tot het
alternatief van lijn 2 met extra loopwerk over de Zuiderparklaan, maar de voor-
bode van later leed werd toen al duidelijk: een halte te vroeg uitgestapt. Geluk-
kig verliep de reis verder wel voorspoedig en eenmaal op bestemming aan-
gekomen bleken ook de andere teamleden mooi op tijd. De wedstrijd kon dus
beginnen...

Door de relatief zwakke lagere borden lag er wel extra druk op de topborden en
dan zul je altijd zien dat er zand in het raderwerk komt. De partij op het eerste
bord werd een demonstratie van wat we niet anders kunnen noemen dan
prutswerk. Ik zat steeds opnieuw voortzettingen te bekijken en elke keer bleek er
geen klap van te kloppen. Dat is me één keer eerder gebeurd, bijna 10 jaar
geleden tijdens de eerste ronde van het PK Senioren waar ik toen debuteerde.
Als er een zesde klasse regionaal was geweest, had ik daar zeker naar gedegra-
deerd moeten worden. Tegenstander Jan Tamerus rekende alles keurig uit en
nam het punt dankbaar in ontvangst.
Voor het zo ver was, had ik al een paar keer rondgelopen om te zien hoe de
anderen het deden en het zag er niet zorgwekkend uit. Onze reserves waren goed
begonnen, Frans leek geen problemen te kennen, Jaap was rustig bezig in zijn
gedegen stijl en Ard begon al een ingewikkelder stelling te krijgen. Enige tijd
later begonenn toch de eerste donkere wolken te verschijnen. Maurits had zich
ergens verrekend, want de stukken stonden bij bord 8 in de beginstand met de
witte koning op e4 en op het bord ernaast was Martin iets te royaal geweest met
pionnen; hij stond er vier achter. Dan maar eens zien wat de anderen doen:
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Thomas was goed bezig en vast van plan zijn tegenstander onder druk te hou-
den. Naast hem kwam Ard niet veel verder en tekende zich een gelijkspel af,
terwijl Jaap nog wat dreigingen moest pareren. Frans en Maarten speelden rustig
verder en leken een bijdrage te gaan leveren aan de bordpunten.
Het duurde daarna wat langer voor ik weer eens poolshoogte kon gaan nemen en
tot mijn schrik was Frans klaar en stond de koning van zijn tegenstander in het
centrum. Ter compensatie had Thomas zijn partij keurig gewonnen, maar toch,
3-1 achter voorspelt weinig goeds. Gelukkig bleek het grootste leed geleden,
behalve dan mijn gepruts dat toen nog doormodderde. Er kwam nog een punt
bij, nadat Jaap en Ard kort na elkaar remise overeenkwamen met hun opponen-
ten en samen met het geklungel van uw verslaggever (driemaal mijzelf gekas-
tijd; dat moet voldoende zijn) had Lierse de matchpunten binnen.
Maarten bleef geconcentreerd spelen en merkte niet eens dat zijn tijd aardig
begon te verdampen. Hier kennis van hebben heeft al menig speler een partij
doen verliezen, maar nu was het precies omgekeerd: Maarten won op mooie
wijze zijn partij en gaf de finale van de avond toch nog wat glans.
Helaas verloren dus, maar we kunnen rustig gaan toeleven naar de vierde wed-
strijd, die pas zal plaatsvinden op 21 februari in ons eigen hoofdkwartier. De
tegenstanders zijn dan onze buren van Haeghe Ooievaar.

Lierse 2 (1339) SHTV 3 (1413) 5-3
Jan Tamerus (1585) André Wagner (1631) 1-0
Johan van den Berg (1516) Maarten van der Vegt (1633) 0-1
Gerard Buijs (1431) Frans Coers (1551) 1-0
Ruud van Heyningen (1400) Jaap Luyendijk (1515) ½-½
Sander de l Ecluse (1227) Ard van der Zwart (1343) ½-½
André Feringa (1256) Thomas Alvares (-) 0-1
Rob van Kolmeschate (1109) Martin Brummelkamp (805) 1-0
Wim Kröschell (1188) Maurits Panis (-) 1-0

KNSB-bekercompetitie

SHTV uitgeschakeld in KNSB-beker (door Ben Spierings)
Na de mooie 3-1 winst op CSV in de 1e ronde van de KNSB-beker, mochten we
aantreden tegen Meesterklasse team Charlois Europoort. Op vrijdag 7 december
reisde het team voor ronde 2 in dezelfde samenstelling naar Rotterdam. In de
opstelling van de tegenstanders geen grootmeesters als Erik van den Doel en
Bart Michiels, maar wel een heel sterk viertal. Het werd uiteindelijk een 4-0
nederlaag.
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Charlois Europoort (2209) SHTV (2000) 4-0
Julian van Overdam (2373) Twan van der Togt (2085) 1-0
Michel de Wit (2190) Wouter Noordkamp (2012) 1-0
Robin Lecomte (2238) Peter Vorstermans (1976) 1-0
Cor de Wit (2035) Hans Segers (1927) 1-0

De standen:

KNSB klasse 3E
Schaakhuis 1 4 8 20
Charlois Europoort 2 4 7 22½
Almere 1 4 6 21½
RSR Ivoren Toren 1 4 5 15½
Oud Zuylen Utrecht 2 4 4 16
DSC Delft 4 4 4 15½
DD 2 4 2 14
SHTV 1 4 2 12½
LSG 3 4 1 12
Messemaker 1847 2 4 1 10½

KNSB klasse 4H
Erasmus 1 4 8 22½
Voorschoten 2 4 6 19
Spijkenisse 2 4 5 17
Promotie 2 4 5 16½
LSG 5 4 5 16½
Rijswijk 2 4 4 14½
SHTV 2 4 3 14½
De Giessen en Linge 1 4 2 15½
DD 3 4 2 13½
Schaakmat Westland 2 4 0 10½

HSB Hoofdklasse
Rijswijk 1 4 8 22½
DSC 1 3 6 16
Schaakhuis 1 3 4 12½
Schaakmat Westl. 1 4 4 16½
SHTV 1 2 2 7
Scheve Toren 1 3 2 11½
Promotie 1 4 2 13
Botwinnik 1 4 2 11½
Novelty Destroyers 1 3 0 9½
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HSB klasse 1A
DD 1 3 6 15
SHTV 2 4 6 19½
Promotie 2 3 4 14½
DSC 3 4 4 17½
Schaakmat Westl. 2 4 4 17½
HSV 1 4 4 16
RSC-Belgisch Park 2 3 0 6½
Scheve Toren 2 3 0 5½

HSB klasse 3A
DCSV 1 2 4 10½
DD 4 3 4 12
Haeghe Ooievaar 3 2 2 8
Schaakmat Westl. 5 2 2 8
Lierse 2 2 2 7
SHTV 3 3 2 12
Botwinnik 4 2 0 6½

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

December 2018
za 22 - zo 23 HSB Jeugdweekendtoernooi

Januari 2019
wo 3 - vr 5 Kwalificatie NJK cat. ABC 3 (Spijkenisse)
za 12 PK Meisjes + finale cat. C
zo 13 PK cat. AB + finale cat. D; dag 1
zo 27 PK cat. AB + finale cat. D; dag 2

Februari 2019
za 2 Grand Prix 4 (Naaldwijk)
zo 24 Grand Prix 5 (Schiedam)

Maart 2019
za 2 PK cat. FGH
za 9 Jeugdclubkampioenschap cat. CE
za 23 Jeugdclubkampioenschap cat. ABD
zo 24 Grand Prix 6 (Haeghe Ooievaar)
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Combinaties die beginnen met stukruilCombinaties die beginnen met stukruil William van Zanten

Stukruil wordt tactisch ondergewaardeerd. Veel schakers die willen combineren,
overwegen eerder een offer dan de ruil van een stuk. Deels komt dit door de
over-romantische inslag die zich laat weergeven met de onjuiste frase: “offeren
is fraai, ruilen saai”. Deels ook komt de misvatting tot stand door leerboeken,
waarin stukruil doorgaans uitsluitend wordt behandeld als positioneel/ strate-
gisch vraagstuk (en niet eveneens als onderdeel van tactiek).

Waarom zou u offeren, als u ook (en met minder risico) door stukruil een com-
binatie kunt beginnen? Stukruil is een vorm van slaan, en daarmee van een
dwingende zet (forcing move) - veel trainers raden aan om eerst alle dwingende
zetten uit te rekenen.

Vandaar mijn tip: reken voortaan ook stukruil uit als mogelijk begin van een
combinatie. Stel u in gedachten steeds de stelling voor na stukruil, en vraag u af
of u enige tactisch gunstige conditie hebt bereikt. Bv. dat u het terugslaande stuk
van de tegenstander kunt aanvallen, zo een eigen stuk dichterbij uw aanvalsdoel
brengend. Of dat de tegenstander, door terug te slaan, de dekking opgeeft van
een stuk of belangrijk (toegangs-)veld.

Hier kunt u zichzelf toetsen: zoek naar de tactische voordelen van de situatie na
stukruil. Om het eenvoudig te houden is het combinatiemotief steeds het op-
gesloten stuk. Steeds speelt dat een stuk weinig mobiel is en kan worden aan-
gevallen, of dat een weinig mobiel stuk verder kan worden ingeperkt.

Zodoende zijn er twee onderdelen:
I. Stukruil bevordert aanval op opgesloten stuk
II. Stukruil leidt tot verder inperken van een weinig mobiel stuk

Veel succes!
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I. Stukruil bevordert aanval op opgesloten stuk

1. Djuric - Navacchia, Carnevale open 1998

 _ _ dM_
_JjTlJjJ
 _L_J_ _
j s i _ 
 _I_N_ i
i _ b _ 
 iB_QiI_
_R_ _ k 

Als eerste valt u op: Lc6 is weinig
mobiel. Dit houdt u in uw achter-
hoofd.
Wit overweegt dubbele stukruil: 24.
Pxc5 Lxc5  25. Lxc5 Dxc5.
Is hij door de stukruil dan tactisch
iets opgeschoten?

2. Khotenashvili - Lahno, Women World Blitz Ch., Khanty-Mansiysk 2014

T_LdM_ t
jJ_ sJl 
 _ _J_Jj
_ jJ_ _ 
 _ sI_ i
_ _IbNi 
IiIq iB_
r _Nk _R

Als eerste valt u op: Le3 is weinig
mobiel.
Zwart overwoog de stukruil 10.
...Pxf3†  11. Lxf3
Is zij door de stukruil dan tactisch
iets opgeschoten?

3. Abrosimov - Tal, Riga 1959

T_ t lM_
_ d _ jJ
J_J_Lj _
_Js jN_ 
 _ _Ii _
i _B_ _I
 iI_Q_I_
_ bR_Rk 

Als eerste valt u op: Ld3 is weinig
mobiel.
Zwart overwoog de stukruil 19.
...Lxf5  20.exf5
Is hij door de stukruil dan tactisch
iets opgeschoten?



31

4. Adorjan - Sigurjonsson, Reykjavik 1982

 _TtL_M_
jJ_S_JjJ
 _S_J_ _
d _ _ _ 
 _I_Ni _
b q i i 
I_ _ _Bi
_ r _Rk 

Als eerste valt u op: Td8 is weinig
mobiel.
Wit overwoog de stukruil 21. Dxa5
Pxa5.
Is hij door de stukruil dan tactisch
iets opgeschoten?

5. Capablanca - Flohr, Semmering 1937

 _Lt tM_
jJ_S_JlJ
 _J_J_J_
n _Sb _ 
 _ i _ _
i n iB_ 
 i _ iIi
r _ _Rk 

Als eerste valt u op: Td8 en Tf8 staan
elkaar in de weg en zijn weinig mo-
biel.
Wit overwoog de stukruil 19. Pxd5
exd5.
Is hij door de stukruil dan tactisch
iets opgeschoten?

6. Gretarsson - Stefansson, Icelandic Ch, Seltjarnarnes 2002

 tT_ _M_
j _S_JlJ
D_ j _J_
_N_Is _ 
I_J_I_ _
_ _ _NiI
 _Qb iK_
_Rr _ _ 

Als eerste valt u op: Da6 is weinig
mobiel.
Wit overwoog de variant met stuk-
ruil: 23. Pxe5 Pxe5.
Is hij dan tactisch iets opgeschoten?
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II. Stukruil leidt tot verder inperken van een weinig mobiel stuk

7. Sanchez Aller - Gonzalez de la Nava, Lisbon 2001

Ts _ t _
jJj _MlJ
 _ _LsJ_
_ _ _ _D
 _B_ _ _
i n bI_ 
 iI_ _Ii
r _Qr k 

Als eerste valt u op: Dh5 is weinig
mobiel, afgezien van de 5e rij.
Wit overwoog de stukruil 16. Lxe6†
Kxe6.
Is hij dan tactisch iets opgeschoten
met de stukruil?

8. Geller - Spassky, Moscow 1967

 t _ _M_
jJ_ _Jj 
 _S_ _ _
_ _R_ iJ
 _ _ _ _
_ n tN_ 
Ii _ _K_
_B_ _ _ 

Als eerste valt u op: Te3 is weinig
mobiel, afgezien van de terugweg
over de e-lijn.
Na 27. ...Tae8 zou het ongeveer ge-
lijk staan.
Hoe staat het na 27. ...Td8  28.Txd8†
Pxd8 met torenruil? Is wit met die
stukruil tactisch iets opgeschoten?

9. Kashdan - Koltanowski, London 1932

T_ dTlM_
_ j _JjJ
J_ jLs _
_J_ s _I
 _ nIbI_
_ n _I_ 
IiIqB_ _
_ kR_ _R

Als eerste valt u op: Pf6 is weinig
mobiel.
Wit overwoog de dubbele stukruil 14.
Pxe6 fxe6  15. Lxe5 dxe5.
Is hij na die ruilen tactisch iets opge-
schoten?
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10. Kasimdzhanov - Smirin, Elista 1998

T_ _ tM_
_NjLdJlJ
 _ j _J_
_ _Ij _ 
SiI_Is _
_ _ _I_ 
 _Q_B_Ii
_RbN_Rk 

Als eerste valt u op: Pb7 is weinig
mobiel.
Zwart overwoog de stukruil 20.
...Pxe2†  21.Dxe2, gevolgd door
21. ...Tfb8.
Heeft de stukruil dan tactisch zin ge-
had?

11. Bronstein - Sands, London open 1989

T_L_ tSm
_ _D_J_J
 _J_ _Jl
_ _ j _ 
J_I_I_I_
_ n bQnI
Ii _Bi _
_ _ k _R

Als eerste valt u op: Als wit het paard
naar h6 lokt, kan het alleen terug naar
g8 - dat is weinig mobiel.
Wit overwoog de stukruil 21. Lxh6
Pxh6. Heeft dit tactisch zin?

Antwoorden op pagina 36 (niet spieken!)

LAATSTE NIEUWS!

Daags voor het opsturen van dit blad naar de drukker speelde het tweede 
HSB-team een uitwedstrijd tegen HSV 1. Helaas moeten we melden dat de 
wedstrijd met 5-3 verloren werd. Ons team blijft wel hoog in de stand.



34

Ratinglijst novemberRatinglijst november

Er zit nog weinig beweging in de ratinglijst van onze leden. Een enkeling heeft
meegedaan aan een toernooi en er zijn een paar KNSB-wedstrijden gespeeld,
maar voor de rest zullen we moeten wachten op de februari-lijst om grotere
verschuivingen te kunnen gaan zien.

Ben Spierings en Danny Lindhout wonnen fors, de laatste vooral door een prima
resultaat bij het Open NK in Dieren. De spelers van het eerste KNSB-team
hebben meestal licht verloren, maar alles binnen redelijke grenzen, alleen
Wouter Noordkamp kreeg een wat gevoeliger klap te verwerken en onder de
aanstormende jeugd moest Tobias Li-Behn flink inleveren, vooral door wissel-
valligheid tijdens het ONJK in Borne. De verwachting is echter dat hij dit weer
snel goed gaat maken nu hij vaker bij de senioren op de club gaat meespelen.

Twan van der Togt 2085 (-)
Sherief el Sayad 2055 (-5)
Wouter Noordkamp 2012 (-25)
Maarten Stolte 2007 (-)
Cor Kanters 2000 (-)
Eduard van Dijk 1983 (-)
Peter Vorstermans 1976 (+8)
Sander Pauw 1974 (-3)
Bart Verbaan 1941 (-5)
William van Zanten 1933 (-10)
Alex Hut 1932 (-10)
Hans Segers 1927 (-9)
Olav van Leeuwen 1857 (+1)
Rik Pronk 1853 (-2)
Gert-Jan Willighagen 1844 (-)
Ton Bodaan 1843 (-1)
Evert Baak 1838 (-)
Karl Baak 1825 (-)
Justus van Klaveren 1768 (-2)
Theo Bovenlander 1740 (-)
Armin Segger 1730 (-)
Ed Olvers 1726 (-)
Franck Melssen 1716 (-)
Theo Dekker 1688 (-)

Meile Tamminga 1676 (-17)
Piet Sikkes 1660 (-)
Ben Spierings 1646 (+33)
Maarten van der Vegt 1633 (-)
André Wagner 1631 (-)
Geurt Jan v.d. Meiden 1626 (-1)
Eric Alvares 1594 (-)
Jan Verheijen 1575 (-)
Frans Coers 1551 (-)
Danny Lindhout 1533 (+28)
Jaap Luyendijk 1515 (-)
Robin van Leeuwen 1506 (+8)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1456 (-)
Ruud van Dijk 1366 (+7)
Ard van der Zwart 1343 (-)
Thijs Michels 1320 (-)
Claudia Fasil 1314 (-)
Tobias Li-Behn 1296 (-48)
Kawang Choi 1275 (-)
Wim Vermeulen 1104 (-)
Ricki Luk   907 (-)
Martin Brummelkamp   805 (-)
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Haags WeekendtoernooiHaags Weekendtoernooi André Wagner

Het weekendtoernooi dat elk jaar in november wordt gehouden en waar SHTV
in belangrijke mate aan bijdraagt behaalde dit jaar een nieuwe mijlpaal. Het was
namelijk de 15e keer dat het gehouden werd en voor de tweede maal in het
bestaan was er verhuisd naar een nieuw onderkomen. Dat heeft om geheim-
zinnige redenen altijd invloed op de deelname, maar onder de 90 spelers waren
dit keer wel heel veel titelhouders. We telden een grootmeester, twee inter-
nationaal meesters en vijf FIDE-meesters, een ongekende luxe in vergelijking
met eerdere edities. Nu ja, misschien met uitzondering van het jaar dat we twee
grootmeesters aan boord hadden.
In tegenstelling tot wat men zou verwachten werd het toernooi niet gewonnen
door de grootmeester, want die werd in de vijfde ronde vakkundig pootje gelicht
door FM Roger Meng en verloor daarna nog een keer. Een driemanschap van
Charlois Europoort, dat tot de subtop van het Nederlandse schaken behoort,
zorgde voor een spectaculaire ontknoping, eindigend in een ex aequo, waarbij
Roger Meng het toernooi won, voor Julian van Overdam en Robin Lecomte.
In de B-groep werd de groepswinnaar van vorig jaar onttroont in een direct duel
met Stan Cortenbach (DD).

De topborden in de A-groep waren letterlijk op een voetstuk geplaatst (foto: André Wagner)
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Combinaties die beginnen met stukruil - William van Zanten; antwoorden

1. Djuric - Navacchia
Jazeker. Tactisch voordelig voor wit is dat de dame naar c5 is gelokt; dat maakt
met tempowinst 26. b4 mogelijk, gevolgd door b4-b5 en het opgesloten stuk Lc6
gaat verloren. Net zo simpel als effectief: 1-0

2. Khotenashvili - Lahno
Jazeker. Tactisch voordelig voor zwart is dat veld d4 is geruimd. Dit maakt
11. ...d4  12. Lf4 e5 mogelijk, waardoor de opgesloten loper verloren gaat: 0-1
in 27.

3. Abrosimov - Tal
Jazeker: zwart heeft nu toegang tot veld e4: 20. ...e4  21.Lxe4 Te8  22.Td4
Tad8  0-1 (zie slotstelling).

Abrosimov - Tal, slotstelling: Le4 gaat verloren.

 _ tTlM_
_ d _ jJ
J_J_ j _
_Js _I_ 
 _ rBi _
i _ _ _I
 iI_Q_I_
_ b _Rk 

4. Adorjan - Sigurjonsson
Jazeker. Met Pc6 van zijn post is veld e7 toegankelijk: 22. Le7 Pb6  23. Lxd8
en wit won snel. 

5. Capablanca - Flohr
Jazeker. Na ruil van Pd5 heeft de witte Loper toegang tot c7. Dit leidde net als in
de partij van Adorjan tot kwaliteitswinst: 20. Lc7 Lf6 (...Tde8  21. Ld6) 21.
Lxd8 en wit won zonder problemen.

6. Gretarsson - Stefansson
Jazeker. Met het d7-paard op e5 staat b8 1x minder gedekt; zodoende heeft wit: 
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24. Pc7! (met het paard nog op d7 zou dit geen zin hebben, zwart kan dan op c7
slaan omdat Tb8 gedekt zou staan).
24. ...Txb1  25. Pxa6 Txc1  26. Lxc1 Pd3  27. Ld2 Ld4  28. Pb4  1-0
N.B. Zwart heeft trouwens beter in 23. ...Lxe5.

7. Sanchez Aller - Gonzalez de la Nava
Jazeker; met de koning op e6 is 17. Lg5† mogelijk, wat Dh5 met tempowinst de
terugtocht verspert over de 5e rij. 17. ...Kf7  18. h4 Pc6  19. g4 Tad8  20. De2
Dxg5  21. De6#  1-0

8. Geller - Spassky
Jazeker. Door de stukruil won wit tijd voor 29. Le4! (sluit de toren de terugtocht
af).
29. ...Kf8  30. Kf2 Txe4  31. Pxe4 Ke7  32. Ke3 Ke6  33. Kf4 Kd5  34. Pc3†
Kc4  35. Ke4 Pc6  36. Pd5 f5  37. gxf6 gxf6  38. Pxf6 h4  39. Pg4 Pb4  40. Pe3†
Kc5  41. Pxh4  1-0

9. Kashdan - Koltanowski
Jazeker: door de opening van de d-lijn is Pf6 zijn laatste vluchtveld (d7)
kwijtgeraakt, zodat 16. g5 een stuk wint.

T_ dTlM_
_ j _ jJ
J_ _Js _
_J_ j iI
 _ _I_ _
_ n _I_ 
IiIqB_ _
_ kR_ _R
Kashdan - Koltanowski na 16.g5; Pf6 gaat verloren; snel 1-0

10. Kasimdzhanov - Smirin
Jazeker: met de dame op e2 staat Tb1 niet meer gedekt, zodat een penning over
de b-lijn in de stelling komt - het paard kan nergens meer heen, zie:
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Tt _ _M_
_NjLdJlJ
 _ j _J_
_ _Ij _ 
SiI_I_ _
_ _ _I_ 
 _ _Q_Ii
_RbN_Rk 
22. c5  (Pa5 Txa5 en de penning van pion b4 beslist: 23. bxa5? Txb1) ...dxc5
23. bxc5 Pxc5  24. Pxc5 Txb1  25. Pxd7  0-1

11. Bronstein - Sands
Jazeker, dankzij een origineel thema (dat is Bronstein wel toevertrouwd), nl.
zelf-blokkade: 22. Df6†  Kg8  23. g5  1-0 
Door de koning naar g8 te dwingen, ontneemt wit Ph6 zijn laatste terugtocht-
veld.

Trouwens, tijdens dit toernooi in London sprak Bronstein met Paul Koppens
over zijn wens in meer buitenlandse toernooien te spelen; Koppens gaf dit door
aan Cock de Gorter, de directeur van het beroemde Aegon toernooi Mens tegen
computer in Den Haag. De Gorter haalde later Bronstein op van Schiphol,
terwijl de GM zou logeren bij Henk Arnoldus, een Moerwijk-clubgenoot van De
Gorter. Foto’s van de betrokkenen vindt u in Secret Notes van David Bronstein
en Sergey Voronkov, 2007 (blz. 38-41: Country of tulips and chess en blz. 194-
195, David’s Corner).
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SchaakagendaSchaakagenda

December 2018
do 27 GEEN CLUBAVOND
za 29 Leids Oliebollentoernooi

Januari 2019
do 3 7e ronde interne (avond 2) + 14e ronde laddercompetitie
di 8 Promotie H1 - SHTV H1
do 10 8e ronde interne (avond 1) + 15e ronde laddercompetitie
do 17 8e ronde interne (avond 2) + 16e ronde laddercompetitie
do 24 9e ronde interne (avond 1) + 17e ronde laddercompetitie
do 31 9e ronde interne (avond 2) + 18e ronde laddercompetitie

SHTV H1 - Novelty Destroyers H1

Februari 2019
do 7 10e ronde interne (avond 1) + 19e ronde laddercompetitie
za 9 Oude Zuylen Utrecht K2 - SHTV K1

Schaakmat Westland K2 - SHTV K2
do 14 10e ronde interne (avond 2) + 20e ronde laddercompetitie

SHTV H2 - Schaakmat Westland H2
ma 18 Schaakhuis H1 - SHTV H1
do 21 11e ronde interne (avond 1) + 21e ronde laddercompetitie

SHTV H3 - Haeghe Ooievaar H3
do 28 11e ronde interne (avond 2) + 22e ronde laddercompetitie

Aankomende evenementen:
Open Prometheus Kampioenschap do 10 januari t/m do 25 april 2019
Tata Steel Chess Tournament vr 11 t/m zo 27 januari 2018
79e Noteboomtoernooi vr 22 t/m zo 24 februari 2019

Dit blad is gedrukt bij




