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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 NL48 RBRB 0778023656 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

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

AfdrachtAfdracht
André Wagner

Wat vindt u van dit geniale idee? Uw werkgever stort elke maand uw salaris op
de rekening van de belastingdienst, die vervolgens het nettobedrag overmaakt
naar uw rekening. Dat scheelt een hoop aangiftes doen...

Ik hoor u denken “Die is echt helemaal de weg kwijt”, maar als we de KNSB in
de rol van de belastingdienst zien, de HSB als werknemer en de clubs met leden
als de werkgevers, is dat nu precies wat de ‘SOS-bonden’ (SGS, OSBO, SBO)
als voorstel hebben ingebracht tijdens de laatste bondsraad, het overleg tussen
KNSB en regionale bonden.

Als individuele schakers zijn wij lid van de KNSB en moeten derhalve jaarlijks
een bedrag aan lidmaatschapsgeld betalen. Dat doet de schaakclub voor ons aan,
in ons geval, de HSB. Die haalt zijn deel er af en betaalt de rest door aan de
KNSB. Als individuele schaker heb je er verder geen bemoeienis mee.

Het idee van de combinatie uit het midden van het land valt met name in de
Randstad niet in goede aarde. Hun idee is om voortaan de KNSB via auto-
matische incasso alles te laten innen bij de clubs en het deel voor de regionale
bond dan weer af te dragen. In wezen dus wat ik in de eerste alinea schetste.

De KNSB heeft er wel oren naar. Zij heeft immers de OLA als informatiebron
en kan snel op de peildata voor het ledenbestand het geld innen zonder pro-
blemen. Het zou wel een euro per lid per jaar meer gaan kosten. Voor een grote
club geen probleem, maar de kleine staan al onder druk in financieel opzicht. Er
was dan ook tijdens de bondsraad flink protest tegen.

Bovendien is verzwakking van de regionale bonden een mooie manier om ze
verder aan de kant te schuiven. Het gaat voorbij aan het belang dat de regionale
bond heeft voor de verenigingen. Kampioenschappen en andere toernooien, het
jeugdschaak, het zijn zaken die dicht bij de spelers kunnen worden georgani-
seerd. De meeste mensen kennen elkaar en de lijntjes zijn kort. Voor de SOS-
bonden is dat minder van belang, want naar verluidt zouden die zichzelf het
liefst opheffen. Dan kun je wel heel gemakkelijk zo’n idee lanceren.
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Kort en iets minder kortKort en iets minder kort André Wagner

Tot de vaste activiteiten op de kalender behoren het snelschaakkampioenschap
en het rapidkanpioenschap. Helaas moet geconstateerd worden dat die twee
toernooien al enkele jaren in een afnemende belangstelling staan en dat uitte
zich dit jaar opnieuw in de opkomst, met als opmerkelijk punt de afwezigheid
van het grootste deel van de clubtop. Nu wonen er een aantal buiten de regio,
dus het is ze vergeven, maar dat er verder weinig leden mee komen doen is een
goede reden om eens te gaan zien hoe we dit kunnen gaan oplossen.

Het snelschaakkampioenschap stond het eerst op de kalender. Aanvankelijk
kwamen er zo weinig mensen binnen dat er werd besloten om een halve com-
petitie te spelen. Net toen die van start zou gaan, kwam er nog een lid binnen...
en even later nog één. Toen vervolgens nog iemand binnenkwam, moest het hele
plan weer op de helling en een Zwitserse competitie opgezet. Eén en ander
leidde tot wat vertraging, tot wanhoop van de wedstrijdleider, maar toen gingen
we er stevig op los. Er werden uiteindelijk 13 ronden gespeeld, met Bart Ver-
baan als kampioen. Hij werd op korte afstand gevolgd door gekende snel-
schaakspecialisten Wouter Noordkamp en Peter Vorstermans. De wedstrijd-
leider, die een valse start had door de indelingsperikelen, bleek toch nog goed
voor een vierde plaats, naast Rik Pronk.

rat. ptn w.p. SB
  1 Bart Verbaan 1956 12.0 97.5 88.25
  2 Wouter Noordkamp 2012 11.0 93.0 76.50
  3 Peter Vorstermans 1999 11.0 89.0 66.00
  4 André Wagner 1647   8.0 96.0 50.75
  5 Rik Pronk 1873   8.0 83.0 35.00
  6 Ton Bodaan 1917   7.5 86.0 34.75
  7 Olav van Leeuwen 1874   7.5 81.0 31.75
  8 Robin van Leeuwen 1514   7.0 94.0 40.00
  9 Justus van Klaveren 1767   7.0 86.0 31.50
10 Meile Tamminga 1726   7.0 77.5 27.75
11 Maarten van der Vegt 1656   6.5 87.5 29.25
12 Tobias Li-Behn 1296   6.5 81.5 23.75
13 Jan Verheijen 1564   6.5 80.5 23.50
14 Eric Alvares 1593   4.0 75.5 12.25
15 Thomas Alvares 1449   3.5 76.0   7.25
16 Piet Sikkes 1718   2.0 78.5   2.00
17 Thomas Li-Behn   2.0 77.0   4.00
18 Martin Brummelkamp   800   0.0 79.5   0.00
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Gelukkig was dit jaar besloten om het rapidkampioenschap weer over zeven
ronden op twee avonden te houden, want voor je het weet zie je veel club-
genoten wekenlang niet. Deze keer was besloten om iedereen tevoren in te
lichten over het kampioenschap en te verzoeken om deelname te bevestigen. Dat
werkte aanmerkelijk beter dan bij het snelschaken en deze aanpak zal zeker een
vervolg krijgen in het komende seizoen.
Een aardige bijkomstigheid was de deelname van twee gasten. Op de eerste
avond kregen we bezoek van Peter Lincewicz, nu nog woonachtig in Arnhem,
maar begin 2020 zal hij in de buurt komen wonen en hij is al uitgenodigd om lid
te worden. Op de tweede avond was de gast Frans Hoogeveen, lid van onze
buurvereniging HSV. Beide heren zorgden voor vers bloed en leuke partijen,
maar degenen die er echt helemaal voor gingen, waren Hans Segers en Evert
Baak. Op weerstand werd de eerste rapidkampioen, Meile Tamminga presteerde
fantastisch en werd derde. Daar achter eindigden de toppers van het snel-
schaken. Jammer genoeg was Wouter Noordkamp verhinderd, anders was het
feest compleet geweest.

rat. ptn w.p. SB
  1 Hans Segers 1947 5.5 30.0 22.50
  2 Evert Baak 1869 5.5 27.0 20.50
  3 Meile Tamminga 1726 5.0 26.5 16.50
  4 Bart Verbaan 1956 4.5 30.5 17.50
  5 Peter Vorstermans 1999 4.0 33.5 17.50
  6 Gert-Jan Willighagen 1868 4.0 29.5 15.00
  7 Eric Alvares 1593 4.0 25.5 12.00
  8 Olav van Leeuwen 1874 4.0 20.0   9.50
  9 André Wagner 1647 3.5 27.0 10.75
10 Frans Hoogeveen 1780 3.5 22.5 10.25
11 Jan Verheijen 1564 3.0 29.0   9.00
12 Peter Lincewicz 1696 3.0 25.0   6.00
13 Thijs Michels 1366 3.0 22.0   5.00
14 Karl Baak 1818 3.0 21.5   7.25
15 Robin van Leeuwen 1514 3.0 21.5   6.50
16 Ton Bodaan 1917 3.0 18.5   3.50
17 Peter Taanman 1573 3.0 18.0   4.00
18 Tobias Li-Behn 1296 2.5 22.0   6.00
19 Rob Dijkstra 1449 2.0 24.0   4.50
20 Maarten van der Vegt 1656 2.0 20.5   1.50
21 Wim Vermeulen 1104 2.0 19.0   2.00
22 Thomas Li-Behn   482 2.0 18.0   2.00
23. Ruud van Dijk 1353 1.0 21.0   1.50
24 Martin Brummelkamp   800 0.0 21.0   0.00
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Haagse rapidcyclus (2)Haagse rapidcyclus (2)

Op zaterdag 4 mei was het druk in het Nationaal Schaakgebouw. Onder toeziend
oog van legendarische schakers als Emanuel Lasker en oprichter van de FIDE
Alexander Rueb werden de zeven ronden afgewerkt. Traditioneel is dit toernooi
het sterkst bezet en ook nu ging de strijd tussen de toppers. Theo van Orsouw
wurmde zich knap tussen hen in en onze Olav van Leeuwen wist beslag te
leggen op de 10e plaats.

rat. ptn w.p. SB
  1 Arie Werksma (Prom) 2192 5.5 31.5 23.75
  2 Juan Pablo de Mey (Maast) 2025 5.5 29.5 22.75
  3 Theo van Orsouw (DD) 1749 5.5 27.0 20.25
  4 Jasel Lopez (Caïssa) 2399 5.5 25.5 19.25
  5 Mark Bueno (DD) 1935 4.5 32.0 19.25
  6 Paul de Freytas (Spij) 1899 4.5 29.5 17.75
  7 Ton Bodaan (HSV) 1917 4.5 29.5 16.75
  8 Marco van Straaten (Shuis) 1976 4.5 29.0 16.75
  9 Gosse Romkes (DD) 2003 4.5 29.0 16.50
10 Olav van Leeuwen (SHTV) 1874 4.5 28.5 15.75
11 Hans Segers (SHTV) 1947 4.5 27.5 17.75
12 Hans Ranft (KadIJ) 1909 4.5 27.5 17.25
13 Jaco Arkesteijn (DD) 1772 4.5 24.0 12.75
14 Gert-Jan Willighagen (SHTV) 1868 4.0 27.5 14.00
15 Dick Groenendijk (HSV) 1735 4.0 27.0 12.50
16 Gerrit Horst (DD) 1545 4.0 23.5 11.50
17 Frans van Kampen (DD) 1586 4.0 22.0 10.00
18 Tomás Scholtus (DD) 1300 4.0 21.5 10.00
19 Wim Reimer (DD) 1776 3.5 28.5 10.75
20 Martijn Dijkstra (Mepp) 1673 3.5 26.5 10.25
21 Daniel Diaz Maguiña (DD) 1707 3.5 23.0   8.25
22 Ricky de Vries (DD) 1500 3.5 22.5 10.00
23 Robin van Leeuwen (SHTV) 1514 3.5 22.5   7.75
24 Bert Corneth (HSV) 1806 3.0 27.5   8.75
25 Jesse van Dongen (Overs) 1600 3.0 26.5 10.75
26 Maurits Bons (HO) 1730 3.0 25.0   8.50
27 Meile Tamminga (SHTV) 1726 3.0 25.0   8.00
28 Wim Bergers (ST) 1542 3.0 22.5   7.00
29 Amran Ibrahim (-) 1300 3.0 22.0   5.50
30 Maria Paula de Mey (-) 1479 3.0 16.5   4.00
31 Kees Franx (Shuis) 1473 3.0 16.5   4.00
32 Paul Koks (DD) 1620 2.5 26.5   6.75
33 Lother van der Sluijs (DD) 1772 2.5 21.5   6.75
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34 Eric Alvares (SHTV) 1593 2.0 24.0   4.00
35 Lana van Dongen (ST) 1263 2.0 22.5   5.00
36 René Weerts (DSC) 1514 2.0 20.5   3.00
37 Ruud van Dijk (HO) 1353 2.0 17.0   2.00
38 Thomas Alvares (SHTV) 1449 2.0 15.5   1.50
39 Willy Au (-) 1117 1.0 16.5   2.00

De afsluiting van het seizoen was pas op zaterdag 15 juni. Volgend jaar zal er
een andere datum gekozen moeten worden, was de consensus achteraf, om meer
deelnemers binnen te halen. Deze keer viel het samen met vlaggetjesdag en nog
wat andere toernooien in den lande, waardoor er slechts 23 deelnemers waren.
Daarvan waren er 14 in de race voor cyclusprijzen.
Het was even spannend of kanshebster Linda Jap tjoen San zich zou aanmelden,
maar twee dagen voor het toernooi kwam er een mail binnen. De strijd om de
toppositie kon plaatsvinden. Linda slaagde er op weerstand in om haar tweede
toernooi dit seizoen te winnen.

rat. ptn w.p. SB
  1 Linda Jap tjoen San (LSG) 2028 6.0 30.5 25.00
  2 Ton Bodaan (HSV) 1917 6.0 28.0 23.00
  3 Paul de Freytas (Spij) 1899 5.0 28.0 19.25
  4 Tobias Li-Behn (SHTV) 1296 5.0 25.0 17.50
  5 Meile Tamminga (SHTV) 1726 4.5 25.0 12.50
  6 Hans Segers (SHTV) 1947 4.0 31.5 15.50
  7 Dick Groenendijk (HSV) 1735 4.0 29.0 13.25
  8 Wim Reimer (DD) 1776 4.0 28.5 13.00
  9 Maurits Bons (HO) 1730 4.0 25.0 12.00
10 Daniel Diaz Maguiña (DD) 1707 4.0 25.0 10.50
11 Hans Coenders (HSV) 1397 4.0 22.0 10.00
12 Jan van der Meer (HO) 1535 4.0 21.0   7.50
13 Stefan Boeters (DD) 1901 3.5 30.0 13.75
14 Piet Sikkes (SHTV) 1718 3.5 22.5   8.50
15 Lothar van der Sluijs (DD) 1772 3.0 27.5 11.25
16 Jeffrey Hofland (Smat W) 1580 3.0 23.5   6.50
17 John Prins (HSV) 1300 3.0 21.5   6.00
18 Thomas Alvares (SHTV) 1449 3.0 18.5   5.00
19 Eric Alvares (SHTV) 1593 3.0 17.0   3.50
20 Wim Bergers (ST) 1542 2.5 24.5   4.75
21 Ruud van Dijk (HO) 1353 2.0 20.0   4.00
22 Jesper Kool (SHTV)   634 2.0 19.0   3.00
23 Ard van der Marel (CSV) 1200 1.0 21.0   2.00
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Na de prijsuitreiking van het toernooi van SHTV werden de gebruikelijke
geldprijzen uitgereikt.

Van de A-groep waren alle kanshebbers aanwezig en zoals vooraf ingeschat, zag
Linda Jap tjoen San kans om een hoge score toe te voegen. De concurrenten
konden slechts een slechte score verbeteren en daardoor liep het totaal veel
langzamer op.
Bij de B-groep vielen er een aantal uit om verschillende redenen, maar er bleven
toch zes over die de prijzen konden verdelen. Theo van Orsouw moest werken,
maar had voldoende gescoord om zich veilig te wanen.
Uit de C-groep vielen er ook nog een paar deelnemers weg en bleven er drie
over. Kat in het bakkie, want er zou hoe dan ook iets gewonnen worden. Alleen
de volgorde was nog van belang.
Traditioneel is de D-groep onderbezet. Nog steeds denken veel spelers in die
categorie dat ze voor niets spelen, maar de praktijk is anders. In ieder toernooi
zijn er ratinggroepen die rekening houden met deze groep en ook de
cyclusprijzen zijn gelijkwaardig. Alleen drie keer meedoen is even doorbijten.
De prijzen gingen allebei naar leden van onze club.

Groep A (1801 en hoger)
Linda Jap tjoen San 17 (3 toernooien)
Ton Bodaan (HSV, 1917) 15½ (4 toernooien)
Paul de Freytas (Spij, 1899) 15 (4 toernooien)
Hans Segers (SHTV, 1947) 13½ (3 toernooien)

Groep B (1601-1800)
Maurits Bons (HO, 1730) 14 (4 toernooien)
Theo van Orsouw (DD, 1749) 13 (3 toernooien)
Lothar van der Sluijs (DD, 1772) 12 (4 toernooien)
Wim Reimer (DD, 1776) 11½ (4 toernooien)
Meile Tamminga (SHTV, 1726) 11 (3 toernooien)
Piet Sikkes (SHTV, 1718) 10½ (3 toernooien)

Groep C (1401-1600)
Eric Alvares (SHTV, 1593)   9½ (4 toernooien)
Jeffrey Hofland (Smat, 1566)   9½ (3 toernooien)
Thomas Alvares (SHTV, 1449)   8 (3 toernooien)

Groep D (1400 en lager)
Tobias Li-Behn (SHTV, 1296) 11 (3 toernooien)
Ruud van Dijk (HO, 1353)   6½ (4 toernooien)
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Externe competitieExterne competitie

SHTV 1 ten onder in Delft (door Peter Vorstermans)
Op 13 april hebben we het niet kunnen bolwerken tegen het sterke DSC Delft 4.
Verliezen tegen een team met 80 ratingpunten meer is geen schande, maar dat de
uitslag zo hoog uit zou vallen hadden we vooraf niet kunnen bedenken.

Met 4 invallers togen we die middag naar Delft waar het altijd een gezellige boel
is. Na zo’n 2 uur spelen was de stand 1-1 door remises van Ton en Peter.
Maar Sander was ondertussen in een lastige stelling met tijdnood terecht
gekomen en Wouter druk doende met het verdedigen van zijn zwakke d-pion.
Beide stellingen waren uiteindelijk niet te houden.
Rik was in een gelijk eindspel beland, vergaloppeerde zich echter, waardoor een
stuk de mist in ging en hij kon opgeven. Waarna we ineens met 4-1 achter
stonden.
Hans had een mooie stelling bereikt, maar na een kwaliteitsoffer van zijn
tegenstander en wat onnauwkeurig spel van Hans bleken de kansen gekeerd en
was het plotseling ondekbaar mat.
Meile had een eindspel bereikt met een pion minder en ongelijke lopers. Zijn
poging om binnen de remisehaven te blijven strandde en ook hij moest de vlag
strijken.
Bij Gert-Jan was de partij gekanteld van iets beter naar een toreneindspel met
een pion minder. Na lang gemanoeuvreer kwam ook hier een nul op het
scorebord.

Een 7-1 verlies, niet om over naar huis te schrijven. Maar vol goede moed gaan
we op naar de slotronde op 11 mei in de Bosbeskapel en onze laatste kans om in
de 3e klasse te blijven.

DSC Delft 4 (1994) SHTV 1 (1915) 7-1
Ivar de Hoogt (2109) Sander Pauw (1978) 1-0
Hans Stam (2090) Peter Vorstermans (1999) ½-½
Timo Bottema (2046) Hans Segers (1947) 1-0
Lucien van de Lisdonk (2004) Ton Bodaan (1917) ½-½
Erik Biemans (1980) Wouter Noordkamp (2012) 1-0
Henrik Tamerus (1881) Gert-Jan Willighagen (1868) 1-0
Jan Bosma (1974) Rik Pronk (1873) 1-0
Arjan Drenthen (1865) Meile Tamminga (1726) 1-0
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SHTV 1 neemt waardig afscheid van 3e klasse KNSB (door Peter 
Vorstermans)
In de slotronde van de KNSB-competitie heeft ons 1e team met 5-3 gewonnen
van RSR-Ivoren 1. Helaas niet voldoende om in de 3e klasse te blijven, we zijn
net aan gedegradeerd.

Hans had een mooie stelling opgebouwd met materiaalvoordeel, maar moest na
wat onnauwkeurige zetten in remise berusten. Bij Bart lukte het die dag niet, een
foute zet leidde tot verlies van een stuk en daarmee de partij. Met sterk spel won
Sander overtuigend zijn partij en bracht daarmee de stand weer in evenwicht. Na
een boeiende opening verzuimde Peter een stuk te winnen, waarna de partij
remise werd door herhaling van zetten.
Maarten begon wat later vanwege fileproblemen, maar trok daarna de partij
overtuigend naar zich toe, zodat we met 3-2 voorstonden. Wouter gaf geen
krimp tegen zijn sterke tegenstander en zette een gedegen remise op het
scorebord.Met een sterke partij haalde Rik het volle punt binnen, waarmee de 2
matchpunten binnen waren. Bij Ton was inmiddels een boeiend eindspel op het
bord gekomen, waarbij hij in eerste instantie de betere kansen leek te hebben,
maar wat uiteindelijk na vele zetten remise werd.

Aan het begin van het seizoen hadden we een wat beter eindresultaat gepland,
het mocht helaas niet zo zijn. Maar daarom niet getreurd, volgend seizoen gaan
we er met veel plezier weer vol tegenaan. Met dank aan Piet voor de arbitrage
bij de thuiswedstrijden en aan alle spelers van SHTV 1 voor hun inzet.

SHTV 1 (1959) RSR Ivoren Toren 1 (1974) 5-3
Wouter Noordkamp (2012) Joost van Rosmalen (2159) ½-½
Maarten Stolte (1991) Nathanaël Spaan (2134) 1-0
Sander Pauw (1978) Philip Westerduin (1985) 1-0
Peter Vorstermans (1999) Paul Tromp (2022) ½-½
Hans Segers (1947) Michael Fung (1955) ½-½
Bart Verbaan (1956) Jason Zondag (1960) 0-1
Rik Pronk (1873) Sabastiaan Janse (1779) 1-0
Ton Bodaan (1917) Wil Sparreboom (1799) ½-½

Strijdend ten onder bij kampioen Erasmus (door Ben Spierings)
Op zaterdag 13 april jl. speelden we in ronde 8 de uitwedstrijd tegen kampioen
Erasmus in Rotterdam. Op zich al lastig genoeg, maar zeker als we de nodige
spelers moeten missen, omdat zij het eerste team moeten helpen in de
degradatiestrijd. Het heeft veel tijd en energie gekost om een achttal op de been
te krijgen. Door overmacht moesten we een uur voor vertrek nog een speler
overhevelen naar het eerste team. Ik heb heel wat telefoontjes gepleegd, maar de
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plannen voor de zaterdag konden op zo’n korte termijn niet worden omgegooid
om de clubgenoten uit de brand te helpen.
Met excuses aan de tegenpartij voor het opkomen met maar 7 man, begonnen we
met een nul op bord 2 aan de wedstrijd. De opdracht aan het team en met name
aan de invallers was simpel. Met een ruime nederlaag huiswaarts keren vond ik
niet erg, als we maar zouden vechten en de punten niet cadeau zouden geven. En
ook een leuke schaakmiddag er van zouden maken.

Tobias Li-Behn was als eerste klaar. Hij was erg blij dat hij mocht invallen en
was zo enthousiast dat hij op zaterdagochtend zelfs een uur te vroeg op mijn
stoep stond. Hij leek de partij nog goed op te zetten, maar kwam toen in grote
problemen en kwam in een matnet terecht.
Daarna was het de beurt aan Robin van Leeuwen. Robin won door een lange
combinatie met aanval op koning en dame twee gezonde pionnen en kwam
mijns inziens in een gewonnen toreneindspel terecht. Toen hij een pion terug
moest geven vroeg hij of hij remise mocht aanbieden (heel goed dat hij
overlegt!), maar dat mocht niet van mij, want dit bord had de meeste potentie!
Hij speelde het echter niet actief en de tegenstander ging met zijn pionnen naar
voren. Robin moest zijn toren opgeven en hield 3 pionnen over tegen een toren
van de tegenstander. Dat leek mij verloren, maar ook dat kwam niet uit en toen
moest de tegenstander zijn toren voor een pion geven. In zo’n partij is een
remise een terechte uitslag.
Olav van Leeuwen volgde zoonlief snel richting analysezaal. Op bord 1 speelde
hij een interessante partij, waarin hij met ongelijk materiaal nog voor
complicaties zorgde, maar uiteindelijk het onderspit moest delven.
Invaller Piet Sikkes heeft goede defensiekwaliteiten, maar was in het
middenspel toch ergens een stuk kwijt geraakt. Waar menigeen misschien dan
opgeeft, ging Piet stug door richting vijandelijke koning om die nog in een
matnet of eeuwig schaak te verleiden. Dat had de tegenstander ook door en die
dwong slim stukkenruil af, waardoor de voorsprong in materiaal in tact bleef.
Ik zelf speelde een wat mindere zet in een bekende opening, waardoor ik wat
moest improviseren, maar dat gold ook voor mijn tegenstander. Als je maar een
plan hebt denk ik dan maar. Ik was niet ontevreden over mijn stelling. Het einde
was dan ook een beetje onverwacht. Gezien de schoonheid van de combinatie,
maar ook het leereffect van de verdediging die wel had gewerkt, ben ik niet te
beroerd om mijn nederlaag te publiceren.
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Ben Spierings - Frank van Zutphen

T_L_ tMs
j _ d j 
 _ j _ j
_ jIj _ 
 _I_ j _
_ q i i 
I_ n i i
rR_B_ k 
24. exf4 exf4  25. Lc2 fxg3  26. fxg3
26. hxg3  Achteraf gezien is met de
h-pion terugslaan veiliger, maar de
open f-lijn helpt ook mij bij mijn
plannen. Alleen daar kwam een
plotseling einde aan.
26. ...De2  27. Tf1

Leidt onmiddellijk tot verlies, maar
lijkt toch een hele logische zet. Haalt
de dreiging van de geopende f-lijn
weg en ik kan met Dd3 mat dreigen
op h7 en dameruil aanbieden. Maar
de extra complicatie die de loper op
veld g2 brengt is teveel. Was De2
dan meteen winnend voor wit? De
spelers dachten van wel, maar in de
analyse vond Olav van Leeuwen nog
Dd3 voor wit, waardoor zwart
eigenlijk wel dames moet ruilen en
het de boel in evenwicht is: 27. Dd3
Df2  28. Kh1 Lh3  29. Dh7 Kf7  30.
Tb7  of  27. Dd3 Df2  28. Kh1 Lf5
29. Pe4  of  27. Dd3 Dxd3  28. Lxd3
27. ...Lh3  28. Le4 Lxf1  29. Txf1
Txf1  30. Pxf1 Dxe4
0-1

Eric Alvares viel voor de derde keer in bij ons. Ik weet uit eigen ervaring dat je
hem geen cadeautjes moet geven op het bord. Ik heb niet gezien hoe het
gebeurde, maar hij stond een toren achter. En toen het al 6-1 voor Erasmus
stond, de rest van de spelers in de analyseruimte was, de beheerder van het
verzorgingshuis maaltijden aan het opwarmen was, de natte sneeuw voor de
ramen naar beneden kwam, zat Eric te knokken alsof zijn leven er vanaf hing.
En dat hing aan een zijden draadje, een increment van 30 seconden in een
complexe stelling met dus een toren achter. In die verder lege zaal stond ik als
teamleider over zijn schouder mee te kijken en ik wist waar hij op loerde.
Wellicht eeuwig schaak of zelfs mat met toren en paard door die beroerde stand
van de koning? En/of de eigen pion kunnen laten promoveren? Ik rekende snel
mee en ik zag dat het niet ging lukken. Want de tegenstander wandelde met zijn
koning rustig zigzag naar een veilige plek. En bracht vervolgens zijn eigen
pionnen richting overkant en had de tijd om er over na te denken. Maar hulde
aan Eric! Door opgeven heeft nog nooit iemand gewonnen.

De slotronde is op zaterdag 11 mei, dan ontvangen we thuis De Giessen en
Linge.
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Erasmus 1 (1915) SHTV 2 (1600) 7-1
Eric Hoogenes (1996) Olav van Leeuwen (1874) 1-0
Peter Torczynski (1956) NO 1-0
Frank van Zutphen (2002) Ben Spierings (1644) 1-0
Olivier Vrolijk (1991) Piet Sikkes (1718) 1-0
Arno van Houten (1872) Jan Verheijen (1564) ½-½
Leo de Jager (1835) Eric Alvares (1593) 1-0
Cander Flanders (1862) Robin van Leeuwen (1514) ½-½
Murdoch Mac Lean (1805) Tobias Li-Behn (1296) 1-0

Jeugd redt eer voor SHTV 2 in slotronde KNSB (door Ben Spierings)
Op zaterdag 11 mei was de negende en tevens laatste ronde van de KNSB-
competitie. We sloten het seizoen samen met SHTV 1 af, thuis in de
Bosbeskapel. Los van de gezelligheid is de meerwaarde dat je een volle
speelzaal hebt met 16 schaakpartijen om te volgen. De personele problemen van
het eerste team hadden ook deze ronde tot gevolg dat we spelers moesten
uitlenen. Daardoor kwam er ruimte in het team voor een tweede invalbeurt van
Jan Verheijen en Tobias Li-Behn.
Gert-Jan Willighagen was deze keer aan ons topbord geplaatst. Hoewel hij zich
kranig heeft verweerd, kwam hij er niet aan te pas en moest de tegenstander de
hand schudden.
De score werd geopend door Tobias. Na een rustige en goed opgezette partij was
er geen reden tot forceren en na overleg werd er remise overeengekomen in de
diagramstelling. Fritz evalueert het ook op een volledig gelijke stelling.
Daarmee is Tobias in zijn tweede KNSB-partij al van de nul af en kijkt hij al uit
naar volgend seizoen.

Tobias Li-Behn - Wim Rietveld

 t _ tM_
_J_ l jJ
J_J_D_S_
i _JnJ_ 
 i iSi _
_ iQbN_ 
 _R_ _Ii
_ _ _Rk 
Helaas konden de volwassenen deze jeugdige impuls niet volgen. Achter-
eenvolgens gingen Geurt Jan van der Meiden, Ben Spierings en Jan Verheijen
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teleurgesteld richting de bar. Uit mijn eigen partij kan ik nog meegeven dat ik
vanuit de opening de touwtjes in handen had door een mindere zet van mijn
tegenstander af te straffen. Juist op het moment dat ik mijn voordeel wilde
verzilveren, pakte mijn tegenstander het initiatief terug met een kruispenning.
Geheel in stijl met dit seizoen zullen we maar zeggen, volgend seizoen zal ik
weer tot op de tanden gewapend zijn!
Het moest echt van de jeugd komen deze zaterdag. Robin van Leeuwen had het
ook zwaar, hij ging langs het randje van de afgrond en zijn tegenstander had het
volgens Robin kunnen en moeten afmaken. Maar Robin heeft de juiste
vechtersmentaliteit, of is die in ieder geval aan het kweken. Vader Olav heeft de
partij van commentaar voorzien.

Louis Rutgers - Robin van Leeuwen

 _T_ _M_
_J_ _J_J
J_ jJ_J_
d s _ _ 
I_IqIi _
_ _ _ _I
 _ n _I_
r _ _ _K
29. ...h5?
Robin heeft tot nu toe prima ge-
speeld, maar dit is een ernstige fout
met gevolgen in de partij. De zet
verzwakt de koningstelling, vanwege
de dreiging f5. goed was 29. ...e5  30.
De3 (fxe5? dxe5  31. Dxe5?? Dxd2)
Pxa4  31. De2 exf4  32. Dg4 Td8  33.
Dd1 Pb2  34. Dc1 Pd3 en de dame is
overbelast dus is dameruil gedwon-
gen.
30. Ta3 Db4  31. Tg3 Pxa4?  32. Pf3
Txc4?!
Komt nu wel op gevaarlijk terrein als
gevolg van de verzwakking door h5.
33. Df6 Tc8??
Fritz geeft nu mat in 13 voor wit.

Goed was nog (De4 dekt g6!) 33.
...Db1  34. Kh2 Dxe4  35. Dd8 Kg7
36. Dxd6 Dxf4 -+
34. Txg6 fxg6  35. Dxg6
35. Pg5 Tc1  36. Kh2 Tc7  37. Dd8
Kg7  38. Dxc7 Kg8  39. Df7 Kh8  40.
Dh7#
35. ...Kf8  36. Pg5 Tc7  37. Pxe6
Ke7  38. Pxc7?
38. Dg7 Ke8  (Kxe6  39. f5#)  39.
Pxc7 Kd8  40. Pd5 De1  41. Kh2 Da5
42. Dg5 Kd7  (Kc8  43. Ne7 of ...Ke8
43. De7#)  43. Pf6 Kc6  44. Dxa5
38. ...Kd7  39. Pd5 De1  40. Kh2 h4!
Robin vecht voor remise.
41. Dg4 Kc6  42. f5 Pc5
Na deze zet werd remise overeen-
komen, omdat de heer Rutgers vrees-
de voor Pxe4, Pg3. Fritz geeft inmid-
dels ook precies 0.00. Maar niet voor
Pxe4: 42. ...Pc5  43. f6 Dg3  (Pxe4?
44. f7 Pg3??  45. Dc4 Kd7  46. Dc7
Ke6  47. De7 Kxd5  48. Dxe1)  44.
Dxg3 hxg3  45. Kxg3 Pxe4  46. Kh4
Pxf6  (Kxd5??  47. f7)  47. Pxf6 a5
48. g4 a4  (Kb5?  49. g5 a4  50. g6 a3
51. Pd5)  49. Pe4 b5  50. Pc3 a3  51.
Pa2 d5  52. g5 d4  53. g6 d3  54. g7
d2  55. Pc3 d1D  56. Pxd1 a2  57.
g8D a1D ±
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Daarna was het nog de beurt aan de overige volwassenen, Olav van Leeuwen en
Meile Tamminga. Er werd hevig gestreden en op tegenkansen geloerd, maar het
was vandaag allemaal net niet.

Al met al een dikke 7-1 nederlaag, de tegenstander was een maatje te groot.
Natuurlijk misten we ook wat sterke spelers en was het anders wat meer in
balans geweest, maar het belangrijkste is dat we safe zijn. Ik kijk erg uit naar
volgend seizoen, met twee stabiele en gezellige KNSB-teams.

SHTV 2 (1664) De Giessen en Linge 1 (1799) 1-7
Gert-Jan Willighagen (1850) Henk Boot (1966) 0-1
Olav van Leeuwen (1863) Eddy Korevaar (1873) 0-1
Meile Tamminga (1722) Tim Schakel (1988) 0-1
Ben Spierings (1633) Tony Else (1791) 0-1
Jan Verheijen (1562) Jeroen Brandsma (1671) 0-1
Geurt Jan van der Meiden (1604) Hans Karelse (1797) 0-1
Robin van Leeuwen (1629) Louis Rutgers (1709) ½-½
Tobias Li-Behn (1447) Wim Rietveld (1598) ½-½

SHTV 3 in de laatste twee wedstrijden onderuit (door Maarten van der 
Vegt)
Nadat lijfsbehoud wel zeker was na de overwinning op Haeghe Ooievaar 3,
mocht SHTV 3 nog twee keer aantreden. Deze wedstrijden leverden jammerlijk
geen wedstrijdpunten op.

De eerste tegenstander was Botwinnik 4, dat op bezoek kwam. Het begin was
hierbij zeer hoopgevend. Op de eerste twee borden werd binnen no time twee
keer gewonnen door het thuisteam. Danny zag dat het goed ging en nam het
remiseaanbod tevreden aan.
Dat het goed ging, bleek echter schijn. Tuan wist zijn concentratie niet geheel
vast te houden en verloor helaas bij zijn debuut bij SHTV 3. Het spel was echter
hoopvol en hij gaat vast nog punten binnenslepen in externe wedstrijden.
Op bord vijf en zes werden onze veteranen verrast door onze tegenstanders, die
steeds de juiste voortzetting vonden, waardoor ook deze punten naar de gasten
gingen. De stand was dus opeens 2½-3½.
De teamleider wist de stand nog gelijk te trekken door zijn partij in extremis te
winnen. Helaas had Thomas een taaie tegenstander tegenover zich, die de winst
binnenhaalde voor onze gasten.
Een teleurstellend verlies na een goed begin.



19

SHTV 3 (1530) Botwinnik 4 (1374) 3½-4½
Tobias Li-Behn (1344) Piet Soeterbroek (1327) 1-0
André Wagner (1631) Theo Witjens (1382) 1-0
Maarten van der Vegt (1633) Monique Keuzenkamp (1241) 1-0
Thomas Alvares (-) Bram Doeves (1442) 0-1
Jaap Luyendijk (1515) Julian Oskam (-) 0-1
Frans Coers (1551) Jeroen Verkade (1537) 0-1
Danny Lindhout (1505) Leon van der Holst (-) ½-½
Tuan Anh Do (-) Frans Battes (1315) 0-1

In de laatste ronde mochten we tegen de aanstaande kampioen DCSV 1, dat alles
gewonnen had. Ze hadden nog een remise nodig om het veilig te stellen.
De wedstrijd begon met zes partijen, aangezien beide teams één bord onbemand
lieten. Voor SHTV was dit gelukkig voor korte duur. Tobias was naar het
verkeerde adres gestuurd en kwam daardoor later binnen gesneld. Voor DCSV
bleef het aantal spelers op 7, waardoor Kawang niet aan spelen toekwam, maar
wel het punt binnenhaalde. Bij de andere partijen bleek wel waarom onze
tegenstanders voor het kampioenschap speelden: op bijna alle borden werden we
weggetikt. Ikzelf nam maar een remiseaanbod aan, om niet een whitewash te
hebben op de 7 borden waarop geschaakt werd.

Na deze partijen is het seizoen weer ten einde. Met pieken en dalen zijn we in de
middenmoot geëindigd, een terechte stand als je naar de tegenstand kijkt.
Volgend jaar hoop ik op een paar gerichte versterkingen om zo de top aan te
kunnen vallen!
Als teamleider bedank ik graag mijn teamgenoten en alle leden die ons geholpen
hebben door in te vallen waar nodig was!

DCSV 1 (1634) SHTV 3 (1452) 6½-1½
Mark Jager (1634) Tobias Li-Behn (1344) 1-0
Reinier van der Veen (1672) Jaap Luyendijk (1515) 1-0
Rens ter Veen (1636) Frans Coers (1551) 1-0
Aart-Peter Schipper Kawang Choi (1275) 0-1R
Piet Hofstee (1650) Danny Lindhout (1505) 1-0
Robert Boermans (1666) Ard van der Zwart (1343) 1-0
Paul Steenweg (1558) Thomas Alvares (-) 1-0
Fedde Stegenga (1621) Maarten van der Vegt (1633) ½-½
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De splitsing van de competities heeft geen invloed gehad op de hogere klassen
van de KNSB-competitie. De teams daar speelden vorig jaar immers ook al
landelijk, met uitzondering van gepromoveerde teams. Ons eerste KNSB-team
zat het gewoon heel erg tegen. Sommige spelers verlieten tijdens het seizoen het
team en daardoor moest er regelmatig een beroep worden gedaan op de hulp-
troepen. Het scheelde uiteindelijk niet eens zoveel.

KNSB klasse 3E
Almere 1 9 16 47 K
Charlois Europoort 2 9 13 ½
DSC Delft 4 9 12 41
Oud Zuylen Utrecht 2 9 10 39
Schaakhuis 1 9 10 37
RSR Ivoren Toren 1 9 9 36
LSG 3 9 7 32
DD 2 9 6 31½
SHTV 1 9 6 29 D
Messemaker 1847 2 9 1 22½ D

Het tweede KNSB-team debuteerde in de nieuwe 4e klasse. Dat gaf sterke ver-
enigingen uit andere regio’s een goede kans om tegenspel te bieden. Erasmus 1
liep over alle tegenstanders heen en werd al kampioen voor de laatste ronde, de
ploeg uit Giessendam werd beste van de rest. Ons team wist echter twee regio-
genoten achter zich te houden bleef met de 8e plaats ruim buiten de gevaren-
zone. Volgend jaar zullen onze KNSB-teams met elkaar gaan strijden om het
beste resultaat in de 4e klasse.

KNSB klasse 4H
Erasmus 1 9 18 50½ K
De Giessen en Linge 1 9 11 43½
LSG 5 9 11 40½
Promotie 2 9 11 39½
Spijkenisse 2 9 11 38½
Rijswijk 2 9 9 33
Voorschoten 2 9 7 33½
SHTV 2 9 7 30½
DD 3 9 3 28 D
Schaakmat Westland 2 9 2 22½ D

Nu iedereen mee kan spelen in de HSB-competitie, zijn er veel sterke teams bij
gekomen in de hoogste klassen. Dat ervoer ons eerste HSB-team aan den lijve,
want bijna alle wedstrijden gingen verloren. Omdat er bovendien versterkte
degradatie zou plaatsvinden, werd de opdracht om zich te handhaven nog een
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beetje verzwaard.

HSB Hoofdklasse
DSC 1 8 14 38 K
Rijswijk 1 8 13 40½
Schaakmat Westl. 1 8 12 38
Novelty Destroyers 1 8 8 34
Schaakhuis 1 8 8 32
Botwinnik 1 8 6 28
Promotie 1 8 4 27 D
Scheve Toren 1 8 4 26½ D
SHTV 1 8 3 24 D

Het tweede HSB-team zag kans zich in de middenmoot te handhaven. Dat was
best lastig met de versterkte teams van landelijk spelende clubs, maar ze
slaagden in de opdracht.

HSB klasse 1A
DD 1 7 13 37 K
Promotie 2 7 12 37
DSC 3 7 9 31½
Schaakmat Westland 2 7 7 29
SHTV 2 7 7 27½
HSV 1 7 6 27½
RSC-Belgisch Park 2 7 2 20 D
Scheve Toren 2 7 0 14½ D

Het derde HSB-team speelde in een gemankeerde groep. Handhaving leek
daarmee eenvoudiger, maar door de aanwezigheid van DCSV 1 moesten de
resultaten uit vijf wedstrijden uitsluitsel geven. De slechtste nummer 7 zou
namelijk ook degraderen en hoewel de praktijk inmiddels uitwijst dat die teams
meestal toch weer direct terug worden gezet wegens gaten in de indeling, kun je
daar niet op speculeren. De eindstand toont een duidelijk gat tussen de twee
koplopers en de rest.

HSB klasse 3A
DCSV 1 6 12 34½ K
DD 4 6 10 32
Haeghe Ooievaar 3 6 6 25
SHTV 3 6 4 23
Botwinnik 4 6 4 22½
Lierse 2 6 4 16
Schaakmat Westland 5 6 2 15 D
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Robin op het NK-D 2019Robin op het NK-D 2019 Olav van Leeuwen

Op Hemelvaartsdag mocht Robin meedoen aan het NK-D in Rijswijk. Ton had
al mooie verhalen over dit tournooi verteld waar in het verleden SHTV-ers als
Justus, Koos, Twan en Stijn al aan hadden meegedaan. Er werden bij Don Bosco
9 partijen gespeeld verdeeld over 3 dagen. Robin kwam tot 5,5 punt, 1,5 punt
achter de winnaars Wendy Huang, Arthur de Winter en Roger Labruyère, die in
een barrage in deze volgorde de eindstand bepaalden.
Hieronder de beslissende fragmenten.

Ronde 1: Robin van Leeuwen - Jona van de Poel

 _ q _ _
s j _M_J
 _ _J_ _
i _J_ _ 
 _ _ i _
iR_Ik i 
 _ _ _I_
_ _D_ _ 

Stelling na 31. Ke3

Beide spelers hadden een onveilige
koning en met dubbele aanvallen
over en weer werden torens geruild.
In deze stelling probeerde Jona waar-
schijnlijk een eeuwig-schaakmanier
te vinden en sloeg niet op b3.
31. ...De1  32. Kf3 Df1  33. Kg4 Dd1
34. Kh3 Dh1  35. Kg4 Dd1  36. Kg5
h6  37. Kxh6 Pc6??
37. ...Dxb3  38. Dxc7 Ke8  39. Dxa7
38. Dxc7 Kf6
38. ...Pe7  39. Tb7 is ook uit.
39. Dg7 Kf5  40. Dg5#

Ronde 2: Kobe Smeets - Robin van Leeuwen

 _T_ _M_
_ _ lJjJ
 d j _I_
j _B_I_ 
 j _ _ _
_I_ _ _ 
I_Iq _ i
_ k _ _R

Stelling na 28. g6

Het staat ongeveer gelijk. Te1 wordt
als verbetering aangedragen. Robin
gaat hier echter vreselijk de fout in:
28. ...Lf6  29. Lxf7 Kf8?
29. ...Kh8  30. Le6 Dc6  31. Tg1 Dc5
32. Tg3 De5  33. Kd1 Da1  34. Ke2
Dh1  35. Lxc8 Dxh2  36. Kd1 Dxg3=
30. gxh7 Kxf7??
30. ...g5  31. fxg6 Kg7  32. Lg8 Kh8
33. Tf1 Lg7  34. Le6 Te8  35. Lf7
Db5  36. Td1 De5
31. Dd5
1-0
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Ronde 3: Robin van Leeuwen - Steven Ramdien

 _ _ _M_
jD_S_J_ 
 j s tJ_
_IjI_ _J
 _I_ _I_
i _ _ _I
 _ _ iQ_
_ rRb k 

Stelling na 31 Tac1

Robin had met een dubbele aanval
een kwaliteit gewonnen, maar daarbij
was zijn loper van de witte velden
geruild, waardoor de zwarte paarden
nog gevaarlijk konden worden.
31. ...Dc8  32. Dg3 Dc7?
Overziet dat Robin het laatste vlucht-
veld van de toren afdekt. Beter was:
32. ...Pe4  33. De3 De8  34. f3 Pd6
35. Dxe8 Pxe8  36. Kg2
33. Lc3!
De toren staat ingesloten. Robin
moest nog wat moeite doen, maar
haalde zijn tweede punt binnen.

Ronde 4: Roger Labruyère - Robin van Leeuwen

T_L_M_T_
jJd lJ_ 
 _J_ _ j
_ _ j _ 
I_ _IjI_
_Bn _Q_ 
 iI_ iI_
r _ r k 

Stelling na 16 Tg8

Robin is goed uit de opening ge-
komen en kan -na een paar mindere
zetten van Roger zijn stelling met
groot overwicht verbeteren.
17. Dh3?
17. Dd3 Lxg4  18. a5?! en zwart
heeft moeite met rokeren.
17. ...Lxg4  18. Dxh6!? Lf3  19. g3?
19. Dh7 Txg2  20. Kf1 Lc5 (0-0-0

21. Dh3 Kb8  22. Dxf3 Th2  23. Ke2)
21. Dh8 Ke7  22. Dh4 Kf8  23. Dh8
Tg8  24. Dh6 Ke8  25. Dh7 Tg2
19. ...fxg3?
Te snel. Geeft gewonnen stelling
weg. Na 19. ...0-0-0  20. Te3 Th8 is
wit verloren.
20. Dh7 0-0-0  21. Df5 Kb8??
21. ...Dd7  22. Dxf3 gxf2  23. Kxf2
Lc5  24. Ke2 Dd2  25. Kf1 Tg1#
22. Dxf3 gxf2  23. Kxf2 Lh4  24.
Ke2 Lxe1?
24. ...Tg3  25. Dxf7 Db6  26. Pd1
Dd4  27. Pf2 Dd2  28. Kf1 Tdg8 -+
25. Txe1
Hierna volgde nog een lange partij
waarin het Roger niet lukte met twee
stukken tegen de toren te winnen,
omdat Robin een mooie vesting kon
bouwen. Beide klokken zakten tot
onder een minuut. Er kwam 3x de-
zelfde stelling op het bord en na 86
zetten werd tot remise besloten.
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Ronde 5: Robin van Leeuwen - Mees de Heij

 _T_ _M_
jJ_ _Jj 
 _ _J_ j
_I_Ji d 
I_Ti r _
_Q_ i _I
 _ _ _I_
_ _ _Rk 

Stelling na 29. Taf1

Mees heeft de c-lijn te pakken ge-
kregen, Robin de f-lijn. De zwarte
dame kijkt gevaarlijk naar de witte
koning. Zwart staat beter, zeker na de
volgende zetten: 29. ...Tc3  30.
Db4?! Tc2  31. T1f2 Txf2  32. Txf2
Dxe3  33. Db2?
Beslissende fout. Beter was pion-
verlies accepteren en Dd2.
33. ...Tc4  34. Kh2 Dxd4  35. De2
Txa4  36. Df3 Dxe5  37. g3 Df6
0-1

Ronde 6: Mees van Batenburg - Robin van Leeuwen

 _ _ _ t
_ _ mJ_ 
 _ _ j _
_ _Bj _ 
 j lI_I_
j _ _NkI
I_ _ i _
_ _ _ _ 

Stelling na 38 T7h8

Robin heeft in een Morra de dames
kunnen ruilen en een kwaliteit ge-
wonnen. Wit lijkt taai te verdedigen,
maar Robin heeft een ‘rook swing’ in
gedachten.
39. Pd2 Tc8  40. Pb3 Tc3  41. f3
Tc2  42. Pxd4?
42. h4 Txa2  (Bf2)  43. Pxd4 Tb2
42. ...exd4  43. Lb3 d3  44. h4 Tb2
45. Kf4 Txb3  46. Ke3 Tc3  47. Kd2
Kf8  48. f4 b3
0-1
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Ronde 7: Robin van Leeuwen - Tommy Grooten

 _T_T_M_
_Lj _Jl 
J_ _ dJ_
_Js _ n 
 _ _I_ _
_ n _ qI
IiI_ iB_
_ _Rr k 

Stelling na 22 Tfe8

Beide partijen hebben na de opening
hun stukken actief neergezet, hoewel
bij zwart een paar probleempjes in de
stelling zitten die Robin snel uitbuit.

23. h4 Lh6?
Ziet het gevaar van de aftrekaanval
van wit niet voldoende onder ogen.
Geboden was La8.
24. b4 Lxg5
24. ...Pa4  25. e5 De7  26. Lxb7 Pxc3
27. Dxc3 Tcd8  28. Txd8 Txd8  29.
e6 Lxg5  30. exf7 Dxf7  31. hxg5  of
24. ...Lg7  25. e5 Txe5  26. Dxe5
Dxe5  27. Txe5 Lxe5  28. Pd5! Lxd5
29. Lxd5 Pa4  30. Pxf7 c6  31. Lb3
en materiaalverlies is onvermijdelijk.
De vraag is of Robin 28. Pd5 had
gevonden.
25. hxg5 Dg7  26. bxc5
Robin maakte het hierna vakkundig
af. 1-0

Ronde 8: Ansh Jakhari - Robin van Leeuwen

 _ _ tM_
jJd _Jj 
 sJ_ lLj
_ _ j _ 
I_ _I_I_
_BnR_N_I
 iI_ i _
_ _Q_ k 

Stelling na 19 Dd1

Robin speelt tegen de Nederlands
kampioen t/m 10, die wat beter staat,
mede doordat het paard op b6 wat

ongelukkig staat, evenals de lopers
van zwart. De dreiging is 21. a5 en
Td7.
19. ...Td8?
19. ...a5  20. Kg2 Kh7  21. h4 Kh8
22. h5 Lh7  23. Dd2 De7=
20. Txd8 Lxd8
20. ...Dxd8  21. Dxd8 Lxd8  22. Pxe5
Kf8  23. a5 Pc8  24. a6 bxa6  25.
Pxc6 Lf6  26. e5 Lg5  27. Pe2 Ld2±
21. Pxe5 Dxe5  22. Dxd8 Kh7  23.
Dd2! Lxe4??
23. ...Dc5  24. Dd3 Pc8  25. Kg2 De5
26. De3 Pd6 en wit staat beter, maar
blijft problemen met e4 houden.
24. De3 Pd5  25. Dxe4
1-0

Bij het ingaan van de laatste ronde staat Robin 19e met 4,5 uit 8. Hij moest
tegen Ingo Bello, die een sterk toernooi speelde, maar in ronde 8 -net als Robin-
door Polle van Arendonk werd terugverwezen naar een bescheidener positie.
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Ronde 9: Robin van Leeuwen - Ingo Bello

T_ d tM_
_Jj lJjJ
J_S_Js _
_ _Jn _L
 _ i b _
_ iBi _I
IiQn iI_
r _ k _R

Stelling na 10 Pe5

In zijn favoriete opening heeft Robin

zijn stukken klaargezet om een ko-
ningsaanval te beginnen.
10. ...h6?
10. ...Lg6  11. Pxg6 hxg6  12. Pf3
Ld6
11. g4 Lg6  12. Lxg6 fxg6  13. Dxg6
De8  14. Pdf3 Pxe5  15. Pxe5 Dxg6
16. Pxg6 Tfe8  17. Lxc7
Robin heeft twee pionnen. Hij hield
de paarden op het bord i.p.v. de loper
op e7 te ruilen, waardoor hij nog hard
moest werken om het punt binnen te
halen, maar de overwinning kwam
niet meer in gevaar.

Bestuur en redacte wensen iedereen een mooie, zonnige (schaak)zomer te.
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ZomeragendaZomeragenda

zaterdag 6 t/m zondag 14 juli
9e Science Parktoernooi (Amsterdam)

vrijdag 12 t/m zondag 21 juli
13e Leiden Chess Tournament

zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juli
47e NK Veteranen/Senioren en open toernooi (Dieren)

maandag 22 juli t/m donderdag 1 augustus
Open Kampioenschap van Nederland (Dieren)

zondag 28 juli
7e Santpoortse kroeglopertoernooi

zaterdag 17 augustus
10e Schaken aan de Kust (Scheveningen)

vrijdag 30 augustus, maandag 2 en vrijdag 6 september
71e Westlands Druivenschaaktoernooi (‘s-Gravenzande)

zondag 1 september
12e Kroeg & Lopertoernooi (Leiden)

donderdag 5 september
Start nieuwe seizoen

donderdag 12 september
Algemene Ledenvergadering

Dit blad is gedrukt bij




