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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 070-4490512

Secretaris
Ton Bodaan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 06-47940300

Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781

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

Jeugdleider
Meile Tamminga jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 070-3685767

Commissarissen

Wedstrijdleider extern
Ben Spierings wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 06-24226435

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092

Materiaalcommissaris
vacant
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Commissies

Commissie van Beroep Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels

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

(Overige) jeugdbegeleiders Gert-Jan Willighagen, Maarten van der Vegt, 
Eric Alvares, André Wagner

Interne wedstrijdcommissie Eric Alvares (vz), Hans Segers, Piet Sikkes, 
André Wagner

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

Commissie PR & Sponsoring Ton Bodaan, Meile Tamminga

Kascommissie Gert-Jan Willighagen, Hans Segers, Maarten 
van der Vegt

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

Vrij schakenVrij schaken
André Wagner

Wanneer de partij in de interne competitie afgelopen is, heeft een schaker een
paar opties. Ten eerste, teneergeslagen de jas aantrekken en zo snel mogelijk
huiswaarts vluchten om daar schreeuwend een verlies verwerken. Of nee, dat
deed Vasily Ivanchuk altijd toen hij jong was... en trouwens ook op latere
leeftijd was in de gangen van zijn hotel zijn frustratie te horen. De gemiddelde
clubschaker waait even lekker uit buiten en zal dan lekker gaan slapen. “Het is
immers maar een spelletje”, zo luidt de relativerende opmerking.

Wat ook kan, is een drankje pakken en de partij verwerken door samen met de
tegenstander nog eens alle cruciale momenten door te nemen, waarna de thuis-
reis wordt aanvaard. Sommigen pakken een bord en een klok en gaan snel-
schaken. Weer anderen pakken een drankje en gaan een gesprek over uit-
eenlopende onderwerpen aan.

Maar wat als het geen clubavond is? Dan is er tegenwoordig in toenemende
mate de mogelijkheid om deel te nemen aan een extra activiteit. Dat kan op de
clubavond van een andere vereniging zijn, zoals bijvoorbeeld het grand prix
rapid bij de Delftsche Schaakclub. Vijf avonden, verspreid over het seizoen, met
evenzoveel rapidtoernooitjes. De hoofdprijs is een stapeltje consumptiebonnen,
heel handig als je daar later in het seizoen een externe wedstrijd moet spelen.
Gratis drankjes, wie wil dat nu niet?

Dit seizoen is er voor het eerst ook een heel leuke schaakmiddag in Voorburg, in
Café ‘t Torentje. De gelijknamige schaakclub stuurt er een paar clubgenoten
naartoe en bezoekers zijn van harte welkom. Elke derde zondag van de maand
worden de tafels gesierd met schaakborden en, heel nostalgisch, analoge klok-
ken. Deze maand was het extra gezellig, want er waren uit alle windrichtingen
spelers op komen dagen die gingen doorgeefschaken, een snelschaakvierkamp
hielden of zomaar een partijtje speelden. Kosten zijn alleen de drankjes die aan
de gezellige bar moeten worden gekocht, maar dat verhoogt de spelvreugde
alleen maar. Het doet een heel klein beetje denken aan een kroeglopertoernooi,
maar dan zonder inschrijfgeld.

Wie dit nog niet eerder heeft gedaan, wordt van harte aanbevolen om eens zoiets
te proberen. Want het is gratis en dat is geen pikken, en ben je eens echt aan het
vrij schaken.
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Interne competitieInterne competitie

Het is nog maar heel pril, de interne competitie 2019-2020, maar het gaat nu al
‘van dik hout’. Geen schaakhout overigens, want we spelen al talloze jaren met
plastic stukken. In ieder geval staan de favorieten waar ze horen te staan en
rollen de achtervolgers vechtend (op het bord!) over elkaar heen om hen bij te
houden.

Stand na 2 ronden Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Peter Vorstermans 2.0 1.5 1.50 1990 2498 +0.15
  2 Hans Segers 2.0 1.5 1.50 1933 2436 +0.30
  3 Bart Verbaan 2.0 2.0 2.00 1880 2393 +0.32
  4 Olav van Leeuwen 2.0 0.5 0.50 1855 2293 +0.21
  5 Gert-Jan Willighagen 1.5 2.0 1.50 1889 2422 +0.18
  6 Rik Pronk 1.5 2.0 1.50 1887 1742 -0.26
  7 Tobias Li-Behn 1.5 1.5 1.00 1664 1787 +0.35
  8 Eric Alvares 1.5 2.0 1.25 1530 1887 +0.39
  9 Karl Baak 1.0 2.0 1.00 1824 +0.00
10 Evert Baak 1.0 2.0 1.00 1822 +0.00
11 Franck Melssen 1.0 1.5 0.00 1732 2331 +0.24
12 Meile Tamminga 1.0 2.0 1.00 1724 1324 -0.42
13 Piet Sikkes 1.0 2.0 0.50 1698 1714 +0.03
14 André Wagner 1.0 2.0 0.00 1653 1622 -0.05
15 Maarten van der Vegt 1.0 2.0 1.00 1639 +0.00
16 Robin van Leeuwen 1.0 2.0 0.00 1637 1585 -0.07
17 Peter Suijker 1.0 2.0 0.50 1622 1893 +0.65
18 Ben Spierings 1.0 2.0 1.00 1620 +0.00
19 Jan Verheijen 1.0 1.5 0.00 1568 1528 -0.05
20 Jaap Luyendijk 1.0 2.0 0.00 1533 1622 +0.17
21 Rob Dijkstra 1.0 1.0 0.00 1438 898 -0.18
22 Thomas Alvares 1.0 2.0 1.00 1408 1736 +0.73
23 Thomas Li-Behn 1.0 2.0 1.00 1219 1619 +0.42
24 Martin Brummelkamp 1.0 2.5 0.50   800   400 -0.08
25 Ton Bodaan 0.5 2.0 0.50 1897 1367 -1.25
26 Frans Hoogeveen 0.5 2.5 0.50 1780   864 -0.66
27 Armin Segger 0.0 3.0 0.00 1635 1133 -0.15
28 Peter Taanman 0.0 3.5 0.00 1531   994 -0.37
29 Ruud van Dijk 0.0 2.5 0.00 1416 +0.00
30 Thijs Michels 0.0 2.0 0.00 1364   793 -0.44
31 Wim Vermeulen 0.0 2.0 0.00 1110   710 -0.16
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LaddercompetitieLaddercompetitie

De lijst in de laddercompetitie begon de eerste avond bescheiden met slechts
twee namen, maar na de 5e ronde hebben al aardig wat leden een partijtje of wat
gespeeld. Alleen zal opvallen dat Olav van Leeuwen nog geen partij op zijn
naam heeft staan. Dat komt, omdat hij al een keer was ingedeeld, maar uit-
eindelijk toch geen partij speelde. Het kan gebeuren en ongetwijfeld staan er
volgende keer wel wat resultaten op zijn palmares.
Weer is het leuk om te constateren dat er een jeugdspeler op de toppositie staat
en wel de zoon van de intern wedstrijdleider. Als u echter denkt dat hier sprake
is van nepotisme, komt u bedrogen uit. De intern wedstrijdleider deelt de
laddercompetitie namelijk helemaal niet in! Dat is voorbehouden aan een van de
leden van de interne competitiecommissie (de ICC) en die is, naar verluidt,
100% integer.
Wanneer dit blad verschijnt wordt overigens alweer de 6e ronde gespeeld van in
totaal 26. Er kan dus nog heel veel gebeuren!

Stand na 5 ronden prt W R V Score Wrde Vwrde S
  1 Thomas Alvares 2 2 0 0 276,0 80,0 80,0 2
  2 Olav van Leeuwen 0 0 0 0 263,3 79,0 79,0 0
  3 Jesper Kool 2 2 0 0 263,0 78,0 78,0 0
  4 Rik Pronk 2 1 1 0 238,5 77,0 77,0 0
  5 André Wagner 2 0 2 0 219,0 76,0 75,0 0
  6 Robin van Leeuwen 2 1 1 0 218,5 75,0 76,0 0
  7 Jan Verheijen 2 1 1 0 211,0 74,0 65,0 0
  8 Peter Suijker 1 1 0 0 208,3 73,0 70,0 1
  9 Thomas Li-Behn 2 1 1 0 205,5 72,0 71,0 0
10 Tuan Anh Do 1 1 0 0 204,7 71,0 74,0 1
11 Jian-Li Zhou 4 2 1 1 202,5 70,0 63,0 0
12 Jaap Luyendijk 2 1 0 1 182,0 67,0 73,0 0
13 Maarten van der Vegt 1 0 1 0 179,8 65,0 61,0 -1
14 Armin Segger 1 0 1 0 157,2 59,0 59,0 -1
15 Peter Taanman 3 1 1 1 126,5 47,0 39,0 1
16 Wim Vermeulen 3 1 0 2 110,3 44,0 44,0 1
17 Tobias Li-Behn 1 0 0 1 109,7 43,0 47,0 1
18 Thijs Michels 1 0 0 1 105,0 40,0 45,0 -1
19 Rob Dijkstra 3 1 0 2 104,7 39,0 43,0 -1
20 Tijmen Luzac 1 0 0 1   86,3 36,0 37,0 -1
21 Eric Alvares 1 0 0 1   84,0 35,0 36,0 -1
22 Raymond Thomas 1 0 0 1   79,3 34,0 34,0 1
23 Onno Weeda 1 0 0 1   77,0 33,0 33,0 -1
24 Martin Brummelkamp 3 0 0 3   53,3 32,0 32,0 -1
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Externe competitieExterne competitie

KNSB-competitie

SHTV K1 trapt goed af (door Peter Vorstermans)
In de KNSB-competitie is ons eerste team goed begonnen met een ruime 5½-2½
overwinning op Middelburg1. Maar na zo’n twee uur spelen was dit mooie
resultaat nog lang niet in zicht.
Onze junior Robin begon zijn seizoen in het eerste team met een stevige remise,
doordat zijn tegenstander  herhaling van zetten kon bereiken. Olav had zijn dag
niet en moest de eer aan de tegenstander laten. De achterstand werd weer
weggewerkt door invaller Karl, met een messcherpe partijopzet. Zie hierna zijn
analyse:

Karl Baak - Dick Wolters

TsL_Mt _
jJjJ_J_J
 _ _J_ _
_ _ i q 
 i _ _ _
_ _ _ _ 
 i k iIi
s _ _BnR
12. Lc4
Slordig gespeeld. Na 12. De3 gaat het
paard op a1 verloren, omdat a5 niet
werkt vanwege 13. Da3
12. ...a5  13. b5 a4  14. Pe2 Pb3†
15. Kc2
Beter is 15. Lxb3 axb3  16. Tc1! c6

17. Pc3)
15. ...Pc5  16. Pg3 d5  17. exd6 cxd6
18. Te1
Beter is 18. Td1 d5 en nu is 19. Te1
fraai, maar niet de enige sterke zet.
dxc4  (19. ...Pe4  20. Txe4!)  20. Pf5!
f6  21. Dg7 Tf7  22. Dg8† Tf8  23.
Pd6† Ke7  24. Dg7† Kxd6  25.
Dxf8† Kd5  26. Td1† Pd3  27. Dxc8)
18. ...e5  19. Dh4 Le6  20. Lxe6 fxe6
21. Ph5?!  Kd7?!  22. f4 Kc8?!  23.
De7 Td8  24. Pf6 exf4  25. Td1
Na 25. b6 zijn de matdreigingen niet
meer te pareren: 25. ...Pba6 (Pcd7
26. Pe8! Pc6  27. Dxd6 Pb4†  28.
Kb1 Pd5  29. Tc1†)  26. Txe6 Pxe6
27. Dxe6† Kb8  28. Pd7† Kc8  29.
Pc5† Kb8  30. De7
25. ...Pbd7  26. Dxd6 Ta7  27. b6
1-0

Aan het topbord kon Sander het niet bolwerken tegen zijn sterke tegenstander,
waardoor we onverwacht tegen een achterstand van 1½-2½ aankeken. Het
vervolg was zeker om over naar huis te schrijven: geen puntje meer gemorst.
Peter kon zijn partij winnend afronden. Zo ook Hans, zie hieronder het slot van
zijn partij.
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Hans Segers - Sjaak Steijn

 _ _ tM_
_ _ _Dl 
J_ jQ_ _
_ jI_ b 
 _Ij _ _
_ _ _ _I
I_ _ _I_
_ _ r k 

35  ...Kh8  36. Le7 Df2†  37. Kh1
Te8  38. Te4 Df1†??
De partij ging tot dit moment gelijk
op. Na deze zet wint wit.
39. Kh2 Le5†  40. Txe5 Df4†  41.
Kg1 dxe5  42. Lf6† Kh7  43. Df7†
Kh6  44. Dg7† Kh5  45. g4†
1-0

Vervolgens Ton, die op gedegen wijze het resterende toreneindspel binnen
hengelde en daarmee de teamwinst veilig stelde.
En vlak voordat de Bosbeskapel dicht gaat maakte Wouter het puntenfeest
compleet met een fraaie overwinning.

De avond was helemaal compleet met een gezellig etentje, samen met het
tweede team. Met dank aan André voor de arbitrage, was dit een mooie start van
het nieuwe seizoen.

Op 2 november spelen we onze eerste verre uitwedstrijd in Kruiningen, tegen de
Zwarte  Dame 1. Supporters zijn uiteraard welkom.

SHTV K1 (1894) Middelburg K1 (1751) 5½ -2½
Sander Pauw (2024) Marcel Nellen (1907) 0 - 1
Wouter Noordkamp (1995) Maarten Westerweele (1842) 1 - 0
Peter Vorstermans (1990) Paul Koster (1818) 1 - 0
Hans Segers (1933) Sjaak Steijn (1696) 1 - 0
Ton Bodaan (1897) Willem van Sluijs (1811) 1 - 0
Karl Baak (1824) Dick Wolters (1625) 1 - 0
Olav van Leeuwen (1855) Ronald Lauer (1746) 0 - 1
Robin van Leeuwen (1637) Alex Jonkheer (1559) ½ -½

Goede start SHTV 2 in nieuwe KNSB-seizoen (door Ben Spierings)
Op zaterdag 28 september begon het nieuwe KNSB-seizoen. Rijswijk 2 kwam
net als vorig seizoen op bezoek bij ons. Destijds liep het slecht voor ons af, dus
we waren gewaarschuwd. Aan beide kanten waren er wat wissels ten opzichte
van de basisopstelling en dat pakte voor ons niet alleen op papier goed uit. We
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kwamen uiteindelijk ongeslagen aan de eindstreep.
De wedstrijd begon met een hele snelle remise aan bord 2. Na 7 zetten hielden
de heren het voor gezien. Bart Verbaan omdat hij iets minder stond, zijn
tegenstander omdat hij niet zonder dames verder wilde. Met zo’n redenatie lijkt
een puntendeling een logische uitslag.
Tobias Li-Behn kreeg ook een snel remiseaanbod. Van mij mocht hij doorspelen
en dat deed hij ook, want hij had met wit meer ruimte en ook wat aanknopings-
punten voor de aanval. Toen het niet helemaal volgens plan verliep, bood hij
zelf remise aan en dat werd aangenomen.
Dick Groenendijk maakte zijn debuut in de KNSB en ook zijn debuut voor
SHTV. Het werd een soepele overwinning met een overtuigend slotakkoord.

Dick Groenendijk - Doeke Huitema

T_Ld tM_
_J_S_ l 
J_ j _Jj
_ jI_J_S
 _I_ i _
_In _Ni
I_Q_B_ i
r b _R_K

19. Ph4 Df6  20. Lb2 Df7  21. Lxh5
gxh5  22. Tae1 Pf6  23. Pxf5 Lxf5
24. Dxf5 Tae8  25. Pd1 Te7  26.
Txe7 Dxe7  27. De6 Tf7  28. Te1
Kf8  29. Dc8
1-0

Bijna gelijktijdig mocht ik zelf het volle punt noteren. Het was even zoeken naar
het juiste plan en toen zwart een mindere zet deed, kon ik de koningsvleugel
openbreken.

Ben Spierings - Erik van Dop

T_ _ tM_
_ j _ d 
Lj _J_B_
j _Ji r 
 _ _ _ _
_ i i _ 
Ii _ i _
_ k q _R

21. g4 Pe4  22. Tdg1
22. gxf5 Dxf5  23. Dg2 Df7  24. f3
Pc5  25. Lg6
22. ...fxg4  23. Txg4 Pg5  24. Dd1
Pe4  25. De1 Pg5  26. Lg6 De7  27.
Lxg5 hxg5  28. h6 Kg8  29. hxg7
Dxg7  30. Txg5 Tf5  31. Lh7
1-0
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De 4 witspelers van SHTV waren daarmee klaar en hadden de tussenstand op 3-
1 gebracht. Het was nu aan de zwartspelers. Allereerst Piet Sikkes, die tegen
iemand speelde die zijn zetten ‘noteerde’ door ze op een Ipad uit te voeren
vanwege visuele problemen. Piet liet zich daardoor niet afleiden en speelde een
goede partij waarin hij een eindspel bereikte met het loperpaar tegen loper en
paard en met een pion meer. De tegenstander had ook nog een dubbelpion. Piet
wist dit tot een goed einde te brengen.
William van Zanten viel deze wedstrijd in. Toen ik hem informeerde over de
tussenstand van 4-1, maakte ik mij nog wat zorgen over de beperkte tijd op de
klok. Maar op het bord had William een gewonnen eindspel. Met de felicitaties
van de tegenstander kwam de tussenstand op 5-1 en daarmee was de teamwinst
binnen! Dat was voor de bord 1 spelers het signaal om de vrede te tekenen.
Clubkampioen Rik Pronk had een goede gelijk opgaande partij gespeeld en had
in de slotstelling wellicht nog een plusje volgens zijn tegenstander. Ik heb de
analyse verder niet meer mee gekregen.
Meile Tamminga was als laatste bezig. Hij was in een moeilijk eindspel terecht
gekomen waarin hij een pion minder had en ook een dubbel pion. Verder had hij
toren en loper versus toren en paard. De torens werden geruild en zijn
tegenstander ging op beide vleugels met een vrijpion lopen. De loper van Meile
was echter voldoende effectief vanaf een afstandje en Meile kon de partij remise
keepen. Met zijn vechtersmentaliteit bracht hij de scores voor onze zwartspelers
ook op 3-1 en de eindstand op 6-2.
En zo konden we, samen met de spelers van het eerste team en wedstrijdleider
André Wagner, met een goed gevoel het Chinese buffet op gaan zoeken. Een
fraaie start van het seizoen, die ons aan het eind van het seizoen kan helpen om
boven de degradatiestreep te blijven. Volgende keer gaan we op bezoek bij
Krimpen aan de IJssel 3.

SHTV K2 (1769) Rijswijk K2 (1697) 6-2
Rik Pronk (1887) Atze Metz (1903) ½-½
Bart Verbaan (1880) Hans Hulshof (1853) ½-½
William van Zanten (1928) Bauke Hoogland (1850) 1-0
Tobias Li-Behn (1664) Hans van Oortmarssen (1841) ½-½
Meile Tamminga (1724) Henk van der Tol (1667) ½-½
Dick Groenendijk (1748) Doeke Huitema (1518) 1-0
Piet Sikkes (1698) Timo van Peursen (1324) 1-0
Ben Spierings (1620) Erik van Dop (1619) 1-0
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HSB-competitie

Moeizaam gelijkspel voor SHTV H1 (door Ben Spierings)
Op dinsdag 8 oktober startte de HSB-competitie voor SHTV 1. Na de degradatie
uit de loodzware Hoofdklasse spelen we nu in de 1e klasse. Deze eerste ronde
speelden we uit bij Rijswijk 2, dat via versterkte promotie uit de 2e klasse
omhoog was gekomen. Op papier dus een rustig begin van de competitie, maar
in de praktijk bleek het al snel een zware avond te worden.
Het team kwam helaas op achterstand door een nederlaag van Robin van
Leeuwen. Robin ging in de aanval, maar verloor een kwaliteit en liep daarna
achter de feiten aan.
Maarten Stolte speelde naar eigen zeggen een hele scherpe tactische partij. Hij
had naar een rustig, beter eindspel moeten afwikkelen, maar Maarten dacht
materiaal te kunnen winnen. Dat viel tegen en hij kwam juist een paard tegen
een pion achter. Door actief spel maakte hij het zijn tegenstander niet makkelijk
en kreeg een remise aangeboden, wat niet geweigerd kon worden.
Olav van Leeuwen bracht de score weer in evenwicht. U kunt de partij voor een
groot deel meespelen met de analyse van Olav zelf.

Henk van der Tol - Olav van Leeuwen

T_L_ tM_
jJ_ _JjJ
 _J_ _ s
_ _ i _ 
 _B_Ib l
_ n _ _I
IiI_K_I_
_ _ _R_R
14. ...b5  15. Lb3?
Robin had net naast me een kwaliteit
weggegeven en nu was mijn tegen-
stander zo vriendelijk de favour te
returnen. Voor mij was het voordeel
echter niet meteen duidelijk. 15. Ld3
Le6  16. a3 Le7  17. g4 g5  18. Le3
Kg7
15. ...b4  16. Pd1 La6  17. Kf3 Lxf1
18. Txf1 Le7  19. Lxh6

Pas na de loperruil kom ik iets beter
te staan. 19. Le3 a5  20. g4 Kh8  21.
Pf2 a4  22. Lc4 g5  23. h4 f6  24.
e6+=
19. ...gxh6  20. Pe3 Tfd8  21. Pf5
Lf8  22. Kg4 a5  23. Tf2 Ta7  24.
Kh5 Te8  25. Tf4?
Hier was e6 nog vervelend geweest:
25. e6 fxe6  26. Pxh6 Lxh6  27. Kxh6
Tf7  28. Td2 Tf4  29. g4 Txe4=
(...Txe4  30. Td6 Kf7  31. Txc6
-0.31/20 Fritz 11 SE)
25. ...Txe5  26. Kg4 a4  27. Lc4 Td7
28. c3 bxc3
28. ...a3  29. bxa3 bxc3  -3.42/20
Fritz 11 SE
29. bxc3 Tc5  30. e5 Txe5  31. h4
Lg7  32. Pd4 h5  33. Kf3 Tc5  34.
Pe2 Te7  35. La6 Lh6  36. Txa4
Ld2  37. Ld3?
Blunder in tijdnood.
37. ...Te3
0-1
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Eduard van Dijk kwam na de opening makkelijk gelijk te staan. In een poging
wat spel er in te krijgen, offerde hij twee pionnen voor actief spel. Ten koste van
nog een pion had hij een stuk kunnen winnen, waarna het waarschijnlijk op
remise zou uitlopen, maar in plaats daarvan blunderde hij een stuk weg.
Ik speelde zelf met zwart tegen Bart van Strien en dat was, voor zover ik heb
kunnen terugvinden, de derde keer dat ik tegen hem speelde en ook nog met
dezelfde kleur. De voorgaande partijen wist ik na lange strijd te winnen. Ook
deze keer was het lang wachten tot een winstkans zich aandiende.

Bart van Strien - Ben Spierings

 _ t _M_
j _T_ j 
 _Jj sDj
_ _ _J_ 
 _I_Ji _
bIq _ iI
I_ r i k
_ _ r _ 

35. ...e3  36. Dxe3
36. Txe3 Pe4  37. Txe4 fxe4
36. ...Te8  37. Dc3 Txe1  38. Txd6
Txd6  39. Dxe1 Td8  40. De6 Kh7
41. Kg2 Te8  42. Dxc6 Pe4  43. Db7
De6  44. Lb2 Te7  45. Db8 Pf6  46.
Le5 Dc6  47. Kg1 Td7  48. Df8 Td1
49. Kh2 Dh1#

En dan nu Wouter Noordkamp over Wouter Noordkamp: Wouter speelde een
moeizame partij. Nadat zijn tegenstander met wit in de opening een ongebruike-
lijke zet deed, reageerde Wouter niet erg daadkrachtig, met als gevolg dat wit de
enige was die de richting van de partij kon bepalen. Omdat deze tevreden leek
met een rustige voortzetting, gebeurde er lange tijd niet veel en mocht Wouter
op niet meer hopen dan misschien een positioneel plusje, waarvan ook nog eens
moeilijk geprofiteerd kon worden. In de tijdnoodfase kreeg Wouter ineens toch
initiatief, won een pion en kreeg dreigingen tegen de witte koning. Hij besteedde
zijn laatste twee minuten aan het vinden van een voordelige voortzetting, maar
vond niet meer dan eeuwig schaak door een van beide kanten.



15

Edwin Mulders - Wouter Noordkamp

 _ _ _ _
_ _ _ t 
Jq _Jm _
_J_J_J_ 
 _ _ _ _
i i _Ri 
 i _D_K_
_ _ _ _ 

Achteraf bleek dat zwart met ...Tg8
de witte schaakjes er uit zou halen en
alle zwarte dreigingen intact liet, zo-
dat wit na 1. Tf2 De4†  2. Tf3 Tg8
niet beter zou hebben dan dameruil
en het afwikkelen naar een slecht
toreneindspel met een pion minder.

Bij de partij van Peter Vorstermans waren beide spelers in tijdnood en zag ik
inmiddels een stelling waarin zetherhaling de beste optie was; dit eindigde dan
ook in remise.
De tussenstand was 3½-3½ en Hans Segers had in een ver gevorderd eindspel
ogenschijnlijk de beste papieren en dat zou dan toch nog de teamwinst
opleveren. Het eindspel met ieder een toren, paard en wat pionnen, bracht Hans
de pion richting overkant, in combinatie met een matdreiging met toren en
paard. Zijn tegenstander verdedigde echter goed en had zelf ook een pion die
aan de wandel ging. De strijd werd beëindigd met twee kale koningen, ook hier
remise dus.
Derhalve een 4-4 eindstand. Als we om het kampioenschap mee willen doen,
dan zullen we een tandje bij moeten zetten.

Rijswijk H2 (1779) SHTV H1 (1879) 4-4
Hans van Oortmarssen (1841) Maarten Stolte (2029) ½-½
Thomas de Ruiter (1981) Eduard van Dijk (1971) 1-0
Vincent Geerlings (1817) Peter Vorstermans (1990) ½-½
Edwin Mulders (1764) Wouter Noordkamp (1995) ½-½
Harry van der Stap (1746) Hans Segers (1933) ½-½
Henk van der Tol (1667) Olav van Leeuwen (1855) 0-1
Folmer Heikamp (1731) Robin van Leeuwen (1637) 1-0
Bart van Strien (1682) Ben Spierings (1620) 0-1

SHTV H2 - Scheve Toren H1 (door Karl Baak)
De openingswedstrijd van het seizoen en gelijk een op papier sterke tegen-
stander. Zij zijn samen met ons eerste uit de promotieklasse gedegradeerd. Je
kan ze maar gehad hebben, dan weet je waar je staat.
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Scheve Toren komt binnen met de bekende mensen (gemiddeld 180 elo-punten
meer dan wij), dus we kunnen aan de bak. De wedstrijd komt langzaam opgang
en er zijn geen openingsmissers. Tobias en Meile krijgen beiden het Schots
tegen zich en tussen hen in heeft Ed het Siciliaans op het bord. De partij verloopt
niet echt volgens de gebaande paden. Ed kan direct na de opening een
zetherhaling afdwingen en besluit dit te doen ½-½.
Dan is het een tijdje stil, op een piepend horloge na, tot de telefoon van Tobias
de stilte verbreekt. De stelling bood nog alle kansen maar nu niet meer, ½-1½.
Het is nog vroeg en de andere zes borden spelen verder. Er zit nergens echt
tekening in de strijd.
De eerste held die voordeel krijgt is (good old, terug op het vertrouwde nest)
Rene (221 elo-punten minder dan zijn tegenstander). Zie de partij, met afronding
in Weertsiaanse stijl; gewonnen eindspel (loper tegen 4 pionnen) maar we gaan
altijd voor mat ;-) 1½-1½.

René Weerts - Jeroen Kleijn

 _ _ m _
jJj _ _ 
 _L_ _R_
_ _ iB_ 
 _ iJi _
_ i _ _ 
Ii k rI_
_T_ _ _T
34. Ke3 The1  35. Te2 Lb5  36.
Txe1 Txe1  37. Kf2 Tf1  38. Kg3 e3
39. Lg4
Wit is bereid om de loper te geven
voor de vrijpion.

39. ...Tf2  40. Lf3 Txb2  41. f5 Ld3?
Na 41. ...e2  42. Kf2 Tb1  43. Lxe2
Tb2  44. Kg3 Txe2  moet wit het nog
bewijzen
42. Tf6
Verrassend genoeg werkt 42. Ld5 e2
43. Tg8 Ke7  44. f6 Kd7  45. e6 Kd6
46. Td8#]
42. ...Kg7  43. Tg6 Kf8  44. e6 Txa2
Ook voor 44. ...e2 is het nu te laat:
45. Kf2 Tb1  46. Tf6 Kg7  47. Tf7
Kh6  48. Lxe2 Tb2  Verliest wit de
loper maar de vrijpionnen zijn meer
waard: 49. Ke3 Lxe2  50. Kf4
45. Tf6 Ke7  46. Tf7 Kd6
46. ...Kd8  47. f6  duurt iets langer.
47. Td7#

Helaas hebben Meile en Piet allebei een nadeeltje opgelopen, maar Evert staat
goed, na een Engelse opening omgebouwd tot Siciliaan. Jan en Karl hebben
moeilijk in te schatten stellingen. Karl is in een Fransman een muur aan het
optrekken, maar zijn tegenstander vindt een beslissend torenoffer en de muur is
geslecht, 1½-2½. Tegenvaller, maar Meile (261 elo-punten minder dan zijn
tegenstander), belandt in een toreneindspel met een pion minder, houdt de boel
bij elkaar, remise 2-3, goed gekeept. Evert komt er niet door en na een fout is
alle voordeel weg, 2½-3½.
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De tweede held is Piet. Zijn stelling is slecht tot verloren en zijn tegenstander zet
hem enthousiast klem, maar dan blijkt dat Piet in alle rust een vesting (wit Kf1,
Pe2, g2, h3 zwart Kd3, Le5, e3, g5, h4) heeft gecreëerd.

Piet Sikkes - Aad van Gent

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ l j 
 _ _ _ j
_ _Mj _I
 _ _N_I_
_ _ _K_ 

Remise

Terwijl zwart vruchteloos probeert tempodwang af te dwingen, huppelt Piets
paard zichtbaar geamuseerd in het rond zonder het veld e2 uit het oog te ver-
liezen. Na lang huppelen, 3-4.
Alle druk ligt nu bij Jan (267 elo-punten minder dan zijn tegenstander), die een
voor hem typerende pot aan het spelen was, onduidelijke stelling en wederzijdse
tijdnood. Zijn tegenstander heeft iets meer druk op Jan’s positie dan andersom.
Echter, hij mist de winnende combinatie die de verzamelde stuurlui (en Jan, zo
geeft hij toe) wel zien. Jan weet, terwijl de laatste minuut nadert, af te ronden
naar een eindspel met grote kansen, maar staat dan toe dat zijn tegenstander zijn
zwakke pion ruilt, waarna de vrede moet worden getekend, 3½-4½.
Geen slechte uitslag, daar kopen we nu niets voor, maar wel een goed begin.

SHTV H2 (1704) Scheve Toren H1 (1884) 3½-4½
Karl Baak (1824) Rudi de Smit (1918) 0-1
Evert Baak (1822) Kees Dekker (1984) ½-½
Tobias Li-Behn (1664) Dave Theijn (1882) 0-1
Ed Olvers (1787) Sascha Ottenhof (1875) ½-½
Meile Tamminga (1724) Erik Jan Tromp (1985) ½-½
Piet Sikkes (1698) Aad van Gent (1822) ½-½
Jan Verheijen (1568) Michel Hubert (1835) ½-½
René Weerts (1546) Jeroen Kleijn (1767) 1-0
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KNSB-bekercompetitie

SHTV bekert verder (door Peter Vorstermans)
Voor de KNSB-bekercompetitie heeft ons team op 17 oktober in de Bosbeskapel
gewonnen van het sterke RSR Ivoren Toren, met 3-1.
Een uur voor aanvang was onze kopman Sander in een verkeersinfarct terecht
gekomen en moesten we op zoek naar een vervanger. Gelukkig was Bart bereid
hem te vervangen.
De score werd snel geopend door Hans, in ruim 20 zetten. Zie hieronder zijn
aantekeningen.

Jason Zondag - Hans Segers

T_L_ tM_
jJd jJlJ
 s _ _J_
_ _Ns _ 
 _ _I_ _
_Q_ bI_I
Ii _ _I_
_K_R_BnR
13. ...Pxd5  14. exd5

Nu is het opeens heel moeilijk voor
wit. De laatste kans was nemen met
de dame.
14. ...Lf5†  15. Ka1 Tac8  16. Te1
Da5  17. Dd1 Tc2  18. Te2 Pc4
Ik wilde oorspronkelijk ...Tfc8 spel-
en. Alle stukken hadden dan mee-
gedaan aan de aanval. Maar toen ik
alle varianten na Pc4 doorrekende
zag ik geen verdediging voor wit, dus
dan maar zonder de laatste toren.
19. Lc1 Pxb2  20. Dxc2 Lxc2  21.
Lxb2 Lxb2†  22. Kxb2 Ld3
0-1

Van de overige partijen viel op dat moment nog weinig te zeggen. Met een
scherpe opening plus pionoffer probeerde Bart de partij naar zijn hand te zetten.
Maar nadat alles in wat kalmer vaarwater was gekomen, besloten de partijen tot
remise. Dit had ook te maken met de stand bij Peter, die een pion had geofferd,
wat helemaal niet uit de verf kwam. Zijn tegenstander stond veel beter, maar
blunderde in razende tijdnood de partij weg. Pfff... een meevaller.
Wouter, gewoontegetrouw als laatste nog bezig, probeerde een dame-eindspel
met pluspion te verzilveren maar moest in remise berusten.
Al met al, een wat fortuinlijke overwinning op een sterke tegenstander.
Voor de volgende bekerronde is de datum is nog niet bekend en spelen we thuis
tegen de winnaar van DD-Schaakhuis.

SHTV (1950) RSR Ivoren Toren (2062) 3-1
Wouter Noordkamp (1995) Joost van Rosmalen (2138) ½-½
Peter Vorstermans (1990) Nathanael Spaan (2152) 1-0
Hans Segers (1933) Jason Zondag (1984) 1-0
Bart Verbaan (1880) Philip Westerduin (1972) ½-½



19

Starttraining SHTVStarttraining SHTV Rik Pronk

Donderdag 5 september, de start van het seizoen, gaven Ton en ik een korte
training met als doel iedereen wat bagage mee te geven zodat we het onze
tegenstanders in- en extern het komende seizoen wat moeilijker kunnen maken
de winst binnen te hengelen.

Deze training was ook een beetje een ‘ontsnapping’ uit de traditie van het geven
van een simultaan als clubkampioen. In een vorig nummer heeft Franck immers
al laten zien dat ik bij het behalen van die titel niet te klagen heb gehad over een
behoorlijke dosis geluk. Simultanen leek me dan ook eigenlijk wat al te aan-
matigend!

Ontsnappen was daarmee logischerwijs het thema van deze training waarbij we
met z'n allen min of meer bekende slechte eindspelstellingen nog wisten te
redden, of gelijke stellingen konden winnen.

Met plezier vertel ik wel minstens 1x per jaar nog het verhaal van de simpele
stelling die ik ooit eens had in een externe kampioenswedstrijd:

 _ _ _ _
_ _ _M_ 
 _ _ i _
_ _ _K_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
Zwart aan zet. Aan de zetten voor deze stelling had ik al gemerkt dat de
zwartspeler zich niet thuis voelde in dit eindspel. Mind you, het ging hier om
een wedstrijd in de eerste klasse! Met de priemende ogen van al zijn clubgeno-
ten in de rug produceerde zwart hier ...Ke8??, verloor en werd bedolven onder
de commentaren dat “ïedereen toch weet dat je in deze stelling altijd recht naar
achteren moet met de koning”.
Ergo, kennis is macht. Zelfs simpele kennis.

Zelf werd ik deze zomer ook weer op dit feit gedrukt in de volgende stelling:
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 _L_ _ _
_ _ m _ 
 i _ _ _
_ _S_J_ 
 _N_ _ _
_ _B_I_I
 _ _ k _
_ _ _ _ 
Met zwart zat ik al 3 uur en 40 zetten lang een slechte stelling te verdedigen.
Wit wikkelde af met:
1. Lxf5 Pxb6  2. Lxc8 Pxc8
en hierna werd ik er gemakkelijk afgeschoven. Fietsend op de terugweg kwam
het juiste idee als vanzelf binnenvallen:
Als ik nou op de 2e zet niet hersenloos de loper maar het paard had geslagen (2.
...Pxc4). had ik mijn paard kunnen ruilen voor de f pion en blijft het eindspel
over van een randpion met een loper van de verkeerde kleur en was ik ontsnapt
met remise.

Na deze korte inleiding kon iedereen aan de gang met 8 puzzels waar een
randpion dus de hoofdrol speelt. Voor de thuisblijvers hieronder de puzzels met
wat verder een (summiere) uitleg.

iedereen veel succes met het redden van verloren stellingen dit seizoen!

 _ _ _K_
_ _ _ _ 
 _ _ _M_
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
j _ _ _ 
I_ _ _ _
_ _ _ _ 

Wit aan zet.
Is er nog redding?
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 _ _ m _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
j _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 i _ _ _
_ k _ _ 

Wit aan zet.
Wat is het vervolg en resultaat?

S_ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _K_ j
_ _ _ _M

Goed om te weten:
Waar moet de koning heen: f2 of f1?

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ s 
 _ _ _ _
_ _ j _ 
 _ _K_Mj
_ _ _ _N

Wit aan zet.
Hoe gaat dit aflopen?
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 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_L_ _ _ 
 _ _ _ _
_N_ m _ 
J_ _I_ _
_ _ k _ 

Hoe ontsnapt wit?

 _ _ m _
_ _ _ _ 
 _ _ k _
_ _B_ _I
 _ _ _ _
_ _ _S_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 

Zwart aan zet.
Is er nog redding?

 _ _ _ _
_ _ _B_ 
 _ _ _ _
_ _ iL_I
 _ _ i _
_ j m _ 
 _ _ _ _
_ _K_ _ 

Hoe moet wit de winst 
binnenhengelen.
Met e6 of Lg6?
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 r _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _M_
_ j _ _ 
 _ tL_ _
i _ k _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 

Wit aan zet. Het lijkt ingewikkeld 
maar valt eigenlijk erg mee.

Antwoorden op pagina 26 (en niet spieken!)

SHTV organiseert eigen grandprixtoernooiSHTV organiseert eigen grandprixtoernooi Meile Tamminga

Op zondag 13 oktober was het weer zover: ons eigen grandprixtoernooi. Zoals
voorgaande jaren ook nu weer in de Hofstad Mavo, waar Mohamed Faloun en
zijn mensen ons zeer gastvrij ontvingen. Met een hele volle zaal: 145 deel-
nemers aan het ‘gewone’ toernooi en daarnaast nog 13 deelnemers aan het
Supergrandprixtoernooi voor wat meer gevorderde spelers.

Nadat een paar kleine opstartproblemen waren verholpen, konden alle kinderen
aan de slag en werd er fanatiek gestreden om de punten. SHTV was gelukkig
goed vertegenwoordigd met twintig schakers.

Een speciale vermelding voor Jesper, die in groep 1 een gedeelde eerste plaats
behaalde! Maar iedereen heeft geweldig zijn best gedaan om een mooi resultaat
te halen. En waar dat niet helemaal lukte moet je bedenken: leren schaken is een
kwestie van vallen en opstaan. Een goede speler worden is een kwestie van veel
oefenen en vooral ook leren van je nederlagen!

Op de site van de HSB staat een leuk verslag met foto's. Zondag 1 oktober weer
nieuwe kansen in Zoetermeer.
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E Book CentralE Book Central William van Zanten

Via de Koninklijke Bibliotheek kun je gebruik maken van E Book Central, met
ebooks op allerlei gebied. Voor KB-leden toegankelijk via:
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/bronnenwijzer/ebook-central

Het lidmaatschap is nog steeds bijzonder voordelig: € 15 per jaar.
Om een indruk te geven van de schaakcollectie, hieronder enkele recente titels
(soms herdrukken): 

Alberston, Bruce
Chess Mazes 1, 2015

Antón Veiga, Juan Carlos
Curso de ajedrez: nivel de iniciación. Tomo I, 2017

Beasley, John; Whitworth, Timothy
Endgame Magic, 2017

Brady, Frank
Bobby Fischer: Genie und Wahnsinn im Leben der Schachlegende, 2016

Carlstedt, Jonathan
Die große Schachschule: Vom Anfänger zum Turnierspieler. Gewinnen lernen 
in 10 Lektionen., 2016

Carlstedt, Jonathan
Die große Schachschule: Vom Anfänger zum Turnierspieler. Gewinnen lernen 
in 10 Lektionen, 2016

De Firmian, Nick
Batsford's Modern Chess Openings, 2015

Dvoretsky, Mark
For Friends & Colleagues: Volume 1, Profession Chess Coach & Vol. 2, 
Reflections on My Profession, 2014

Dvoretsky, Mark
Maneuvering: The Art of Piece Play, 2015

Equipo de expertos 2100
Cómo ganar en el ajedrez, 2016
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Equipo de expertos 2100
Errores en el ajedrez, 2016

Fischer, Bobby; Soltis, Andy
Checkmate: Bobby Fischer's Boys' Life Columns, 2016

Hansen, Carsten
Miniatures in the Queen’s Indian, 2015

Hesse, Christian
Damenopfer: Erstaunliche Geschichten aus der Welt des Schachs, 2015

Lane, Gary
Sharpen Your Chess Tactics in 7 Days, 2016

Polgar, Susan
Learn Chess the Right Way: Book 1 – Must-know Mates, 2015

Polgar, Susan
Learn Chess the Right Way: Book 2 – Winning Material, 2015

Polgar, Susan
Learn Chess the Right Way: Book 3: – Mastering Defensive Technique, 2016

Soltis, Andrew
David vs Goliath Chess: How to Beat a Stronger Player, 2016

Soltis, Andrew
365 Chess Master Lessons: Take One a Day to Be a Better Chess Player, 2017

Tartakower, Savielly; Ree, Hans
The Hypermodern Game of Chess, 2015

Turci, Alberto
Lecciones de ajedrez para niños, 2016

Waitzkin, Fred
Searching for Bobby Fischer: A Father's Story of Love and Ambition, 2017

Waitzkin, Fred
Mortal Games: The Turbulent Genius of Garry Kasparov, 2017
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Antwoorden starttraining:

1. Kh8!

2. 1. Kc2 a4  2. Kb1! en wit wint.

3. Een weetje: ga altijd naar de kleur waar het paard op staat. Hier dus f1.

4. 1. Kxe3 Het lijkt of wit zwart weer kan opsluiten na 1. ...Kxh1  2. Kf2, maar
zwart verrast met 1. ...Pe4!  2. Ke2 (wat anders?) en ...Pg3!

5. Wit ontsnapt eenvoudig met 1. Kd1! De pion en het paard zijn niet belangrijk
als veld a1 maar bereikt wordt.

6. Hier is de weg naar h8 afgesloten. Toch redt zwart zich met het elegante:
1. ...Pe5!  2. Le6 Pf7!  3. Kg6 Kg8!  Zwart loopt toch naar h8.

7. 1. e6 wint vrij gemakkelijk. In de echte partij zag wit spoken en speelde 1.
Lg6 Kxf4  2. Lxf5, om verrast te worden met 2. ...Kxe5!  Daar zat wit weer met
een randpion en de verkeerde loper.

8. 1. Tb4! cxb4  2. Kxd4 bxa3  3. Kc3 en het bekende remise-eindspel staat weer
op het bord.

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

November 2019
za 9 KNSB jeugdclubcompetitie; 3e ronde ACD (Rotterdam)

31e SIO-toernooi (De Lier)
10 34e Botwinniktoernooi (Zoetermeer)

za 16 Kwalificatie NJK cat ABC 2 (Amstelveen)
za 30 KNSB jeugdclubcompetitie; 4e ronde ACD (Rotterdam)

December 2019
zo 1 Grand Prix 3 (Zoetermeer)
za 7 Pomartoernooi (Haagse Rapidcyclus 1)
zo 8 Voorronde PJK CD + PJK E
za 21 - zo 22 Haags jeugdweekendtoernooi
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SchaakagendaSchaakagenda

Oktober 2019
do 31 4e ronde interne competitie + 7e ronde laddercompetitie

SHTV H1 - HSV H1

November 2019
za 2 De Zwarte Dame K1 - SHTV K1

Krimpen a/d IJssel K3 - SHTV K2
ma 4 RSC-Belgisch Park H1 - SHTV H2
do 7 inhaalavond interne competitie + 8e ronde laddercompetitie
za 9 31e SIO-toernooi (De Lier)
zo 10 34e Botwinniktoernooi (Zoetermeer)
ma 11 DSC H7 - SHTV H3
do 14 5e ronde interne competitie + 9e ronde laddercompetitie

SHTV H1 - Schaakhuis H2
do 21 inhaalavond interne competitie + 10e ronde laddercompetitie
za 23 SHTV K1 - ZSC K1

SHTV K2 - LSG K5
do 28 6e ronde interne competitie + 11e ronde laddercompetitie

DD H3 - SHTV H2

December 2019
do 5 inhaalavond interne competitie + 12e ronde laddercompetitie
za 7 Pomartoernooi (Haagse Rapidcyclus 1)
do 12 7e ronde interne competitie + 13e ronde laddercompetitie

SHTV H3 - DD H5
za 14 KiNG K1 - SHTV K1

Spijkernisse K2 - SHTV K2
ma 16 DSC H2 - SHTV H1
do 19 Oliebollentoernooi

Aankomende evenementen:
Haags Weekendtoernooi vrijdag 15 t/m zondag 17 november 2019
Tata Steel Chess Tournament vrijdag 10 t/m zondag 26 januari 2020

Dit blad is gedrukt bij




