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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

VooruitdenkenVooruitdenken
André Wagner

Een voordeel van lid zijn van de regionale bond is wel dat je eerder dan andere
schakers krijgt te horen wat men in Haarlem voor plannen heeft. Op 30 oktober
kwamen vertegenwoordigers van de regionale bonden, de persoonlijke leden en
KNSB-bestuurders bijeen voor het bondenoverleg, niet te verwarren met de
bondsraadvergadering die steevast een aantal weken later wordt gehouden. En
soms krijg je ineens iets onder ogen wat je al langere tijd staat te beweren en
waar men schokschouderend op reageert met een “ach, welnee”.

De KNSB heeft het plan om een medewerker communicatie en marketing aan te
stellen, voor de eerste twee jaar betaald uit de reserve. Hier hangt wel een risico
aan, want wat als de medewerker ziek wordt, niet in het team past of het hele
plan niet uit de verf komt? Kans is dat dit zal leiden tot contributieverhoging,
maar desondanks wil men het toch doorzetten. De totale kosten zijn ongeveer
gelijk aan het budget dat de regionale bonden samen hebben. En toen kwam de
aap die ik al een hele tijd heb zien zitten in de spreekwoordelijke mouw dan toch
tevoorschijn... Het bestuur van de KNSB reflecteerde dat ze eigenlijk liever een
professionele bond wil zijn zonder regionale bonden!

De constructie van de schaakwereld is ongetwijfeld anders dan bij andere spor-
ten (oh nee, schaken is geen sport maar een culturele uiting). De regionale
bonden hebben een functie, al is dat niet voor iedereen zo duidelijk, wat er weer
toe leidt dat bestuursleden lastig te vinden zijn. Het gaat niet alleen om kam-
pioenschappen en een regionale competitie, maar ook om een spreekbuis zijn
voor de verenigingen. Die zijn immers geen lid van de KNSB, de leden van de
verenigingen wel. De belangen van de één zijn niet per definitie die van de
ander. De individuele schaker wil spelen en het liefst zo min mogelijk contri-
butie betalen. Verenigingen hebben er belang bij om dat zo veel mogelijk te
faciliteren. Het laat zich raden wat er zou gebeuren als ze geen enkele invloed
meer hebben op het KNSB-beleid. We zouden terugvallen naar de situatie van
100 jaar geleden. We zijn gewaarschuwd.

Overigens wordt de pilot met de gescheiden competities als een succes gezien,
ondanks een lichte terugval in deelname en gemopper vanuit de Noord-
Brabantse bond die zo stond te juichen om zijn competitie onder te brengen bij
de KNSB. Reden: men moet verder reizen! Tsja, niet goed vooruit gedacht.
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Interne competitieInterne competitie

Bijna halverwege en wanneer dit blad verschijnt, is de 7e ronde al in volle gang.
Alhoewel, door de bondswedstrijd van het derde HSB-team zijn er nog niet eens
zo veel gespeeld. We houden het daarom dit keer bij de tussenstand na 6 ronden
en wie de uitslagen van de reeds gespeelde partijen van ronde 7 wil weten kan
terecht op de website. Na de jaarwisseling zal op de eerste speelavond van het
nieuwe jaar definitief de helft van de competitie gepasseerd zijn.

Stand na 6 ronden Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Peter Vorstermans 5.0 22.0 17.25 1990 2179 +0.75
  2 Olav van Leeuwen 5.0 19.5 15.25 1855 2073 +1.03
  3 Rik Pronk 4.5 22.0 16.00 1887 1839 -0.12
  4 Hans Segers 4.0 21.5 12.00 1933 1872 -0.30
  5 Bart Verbaan 4.0 20.5 13.00 1880 1904 +0.18
  6 Ben Spierings 4.0 20.0 12.75 1620 2035 +1.00
  7 Gert-Jan Willighagen 4.0 19.5 12.50 1889 1769 -0.51
  8 Jan Verheijen 4.0 19.5 10.50 1568 1729 +1.31
  9 Eric Alvares 3.5 20.0 10.50 1530 1535 -0.06
10 Peter Suijker 3.5 17.5 7.50 1622 1618 1618
11 Frans Hoogeveen 3.5 16.5 8.50 1780 - 0
12 André Wagner 3.5 16.0 6.50 1653 1664 +0.21
13 Jaap Luyendijk 3.0 20.0 8.50 1533 1678 +1.01
14 Maarten van der Vegt 3.0 19.0 8.00 1639 1724 +0.28
15 Franck Melssen 3.0 18.0 7.50 1732   733 -0.76
16 Tobias Li-Behn 3.0 17.5 7.50 1664 1585 0
17 Armin Segger 3.0 16.5 6.00 1635 1593 -0.31
18 Meile Tamminga 3.0 16.0 6.25 1724 1527 -0.75
19 Ton Bodaan 2.5 16.5 5.75 1897 1676 -0.56
20 Thomas Li-Behn 2.5 15.0 5.75 1219 1539 1539
21 Karl Baak 2.0 18.5 6.00 1824 - +0.00
22 Evert Baak 2.0 18.5 6.00 1822 - +0.00
23 Thomas Alvares 2.0 17.5 5.00 1408 1451 1451
24 Robin van Leeuwen 2.0 17.5 3.50 1637 1432 1432
25 Peter Taanman 2.0 16.0 2.00 1531 1374 1374
26 Piet Sikkes 2.0 15.0 2.75 1698 1525 -1.01
27 Rob Dijkstra 2.0 14.5 4.00 1438   911 -0.34
28 Martin Brummelkamp 1.5 17.5 3.00   800   897 +0.20
29 Thijs Michels 1.5 15.0 2.00 1364 1377 -0.04
30 Wim Vermeulen 1.0 12.5 1.50 1110 1103 -0.21
31 Ruud van Dijk 0.0 13.5 0.00 1416 - +0.00
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LaddercompetitieLaddercompetitie

Ook de laddercompetitie is vrijwel op de helft. In principe had die al bereikt
moeten zijn, ware het niet dat een foutje in de communicatie er voor zorgde dat
op 5 december toch niet gespeeld kon worden. Het gevolg is ook dat de
laddercompetitie nu geen 26, maar 25 ronden zal tellen. Op de kalender is dit
aangepast en we verwachten in de rest van het seizoen geen onverwachte ‘byes’
meer.
Intussen is bij de aanvoerder van de stand de wacht gewisseld. Als men wil
spreken van een nieuwe aanwinst voor de club, is dat zeker Peter Suijker. In
beide interne competities en in de HSB-competitie is hij actief geweest en heeft
goed gescoord. Met drie partijen, waaronder één remise, is alleen Jan Verheijen
op dit moment een directe concurrent. Vlak echter niet de andere achtervolgers
uit en het vermoeden is dat Thomas Alvares wel weer graag de toppositie terug
wil hebben.
In de tweede helft kunnen de bordjes best wel eens verhangen gaan worden,
maar eerst nog de oliebollen en een korte kerstvakantie.

Stand na 12 ronden prt W R V Score Wrde Vwrde S
  1 Peter Suijker 4 3 1 0 501,8 80,0 80,0 0
  2 Jan Verheijen 3 2 1 0 473,0 79,0 79,0 1
  3 Jaap Luyendijk 4 3 0 1 468,0 78,0 78,0 0
  4 Thomas Alvares 3 2 0 1 430,0 76,0 76,0 1
  5 Rik Pronk 4 1 3 0 424,5 75,0 75,0 0
  6 Jesper Kool 3 2 0 1 413,0 74,0 74,0 -1
  7 Jian-Li Zhou 9 4 1 4 388,0 72,0 73,0 -1
  8 Maarten van der Vegt 4 2 1 1 387,8 71,0 71,0 0
  9 Robin van Leeuwen 2 1 1 0 375,8 70,0 70,0 0
10 André Wagner 2 0 2 0 372,0 69,0 69,0 0
11 Thomas Li-Behn 2 1 1 0 362,2 68,0 68,0 0
12 Eric Alvares 2 1 0 1 352,7 67,0 65,0 -2
13 Tuan Anh Do 1 1 0 0 339,0 65,0 66,0 1
14 Rob Dijkstra 5 2 0 3 297,0 59,0 48,0 1
15 Armin Segger 2 0 1 1 271,2 55,0 56,0 -2
16 Peter Taanman 4 1 1 2 268,0 53,0 57,0 0
17 Wim Vermeulen 5 2 0 3 212,7 43,0 44,0 1
18 Tobias Li-Behn 4 1 1 2 194,0 38,0 39,0 0
19 Thijs Michels 3 1 0 2 179,0 35,0 37,0 1
20 Tijmen Luzac 1 0 0 1 163,3 34,0 35,0 -1
21 Raymond Thomas 1 0 0 1 154,0 33,0 33,0 1
22 Onno Weeda 1 0 0 1 149,3 32,0 32,0 -1
23 Martin Brummelkamp 6 0 0 6   93,0 31,0 31,0 0
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Externe competitieExterne competitie

KNSB-competitie

SHTV 1 met een gelijkspel terug uit Zeeland (door Peter Vorstermans)
Op 2 november zijn we afgereisd naar Kruiningen voor een wedstrijd tegen De
Zwarte Dame 1. Daar aangekomen werden we allerhartelijkst ontvangen door
onze gastheren en getrakteerd op overheerlijke Zeeuwse bolussen.

En ook op de borden zag het er na een paar uur goed uit. Wouter won als
eerste(!) op fraaie wijze zijn partij. Waarna ook Ton met een mooie paard-
manoeuvre dwars door de zwarte stelling denderde, zoals te zien is in het
volgende partijfragment.

Ton Bodaan - Bram Koeman

T_ _T_M_
jJdS_JjS
 _J_ _J_
_ _ i l 
 _ b _ _
_ n _B_ 
IiR_QiIi
_ _ _Rk 
20. Pb5 Db8
20. ...Da5  21. Pd6 Te7  22. Pxb7

21. Pd6 Te7  22. Dc4 Lf4  23. Pxf7
Kf8?
23. ...Txf7  24. e6 Lxh2†  25. Kh1
Txf3  26. exd7†  (gxf3 Pdf6)  26.
...Tf7 en zwart kan nog vechten.
24. Ph8
Leuk zetje om uit te voeren.
24. Lxh2†  25. Kh1 Ke8
25. ...De8  26. Le4 Te6  27. Kxh2
Kg8  28. Lxg6
26. Pxg6 Lxe5  27. Lxe5
27. Dg8† Phf8  28. Lxe5 Txe5  29.
Pxe5 Pxe5  30. Te2 is ook leuk.
27. ...Txe5  28. Pxe5 Pxe5  29. Te2
1-0

2-0 en het leek een ruime overwinning te worden voor ons.
Waarna Robin zijn partij jammer genoeg niet heeft kunnen redden tegen zijn
eveneens jonge tegenstander en Olav vervolgens overtuigend het volle punt
binnenhaalde. Hieronder volgt diens analyse.



10

Olav van Leeuwen - Rinus den Hollander

T_L_M_ t
_ dS_JjJ
J_ _J_ _
_Jl iS_ 
 _ _ b _
_ _B_N_ 
Ii n iIi
r _Q_Rk 
13. ...Pd4
Tot nu toe had ik veel tijd gebruikt
het juiste plan te vinden tegen zwart’s
Caro-Kann met 3. ...c5. 13...Pd4
kostte de zwartspeler veel tijd omdat
er een aantal problemen in de stelling
zitten (bijv. kan zwart kort rokeren,
de c-lijn). Hierdoor zaten we allebei
rond het half uur. Zwart heeft wat
tempi verloren door niet meteen c5 te
slaan en het paard via, e7, f5 op d4

laten belanden om na wits volgende
zet afgeruild te worden.
14. Tc1! Pxf3†  15. Dxf3 Da7
15. ...Lb7  16. Le4 Lxe4  17. Pxe4
Da7  18. Txc5! Pxc5  19. Pd6† Kd7
20. Le3 f6  21. Rd1 Kc7  22. Lxc5
Dxc5  23. Db7† Kd8  24. Dxa8† Kd7
25. Db7† Kd8  26. Pf7† Ke8  27.
Td8#
16. Pe4 0-0?
Alleen Lb7 gaf nog hoop het sterke
paard af te stoppen: 16. ...Lb7  17.
Dg3 Lxe4  18. Lxe4 (Dxg7 Lxd3  19.
Dxh8† Pf8  20. Tfd1∓ ) 0-0  19. Lxa8
Txa8
17. Txc5!
Leidt tot geforceerd mat alsof het een
tactiekpuzzel is: alle stukken van wit
doen mee
17. ...Pxc5??  18. Pf6† gxf6
18. ...Kh8  19. Dh5 h6  20. Lxh6 g6
21. Lg7† Kxg7  22. Dh7#
19. Lh6 en opgegeven.
1-0

Maar na de remise van Sander keerden de kansen. Hans zag zijn betere stelling
slinken en moest de eer aan de tegenstander laten. En Peter gaf zijn gewonnen
stelling uit handen en kon eveneens opgeven. Nu was de stand opeens gelijk,
3½-3½.
Als laatste heeft Gert-Jan nog van alles geprobeerd het toreneindspel binnen te
slepen, maar kwam jammer genoeg niet verder dan remise.

Na afloop van dit gelijkspel hebben een aantal van ons nog even gezellig na-
getafeld in het lokale eetcafé.
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De Zwarte Dame K1 (1786) SHTV K1 (1906) 4-4
Wouter Bliek (1950) Sander Pauw (2008) ½-½
Eric Clarisse (1863) Wouter Noordkamp (2024) 0-1
Willy Meulblok (1862) Peter Vorstermans (1996) 1-0
Peter van der Borgt (1865) Hans Segers (1952) 1-0
Rinus den Hollander (1610) Olav van Leeuwen (1839) 0-1
Ton van Vliet (1653) Gert-Jan Willighagen (1889) ½-½
Bram Koeman (1698) Ton Bodaan (1907) 0-1
Lennard Duynkerke (-) Robin van Leeuwen (1633) 1-0

SHTV 1 wint van ZSC 1 (door Peter Vorstermans)
Op zaterdag 23 november speelden we - onder de bezielende leiding van André
- onze thuiswedstrijd tegen het Zeeuwse ZSC 1 in de klasse 4F van de KNSB-
competitie.

Na de twee remises van Peter en Wouter was het William - als invaller voor
Robin - die op fraaie wijze het volle punt scoorde. Olav had zijn partij zoals
gewoonlijk scherp opgezet, maar kwam in het overblijvende toreneindspel niet
verder dan remise.
Van Gert-Jan’s gewonnen stelling was weinig meer over, nadat hij de tegen-
stander een toren cadeau had gedaan. Jammer genoeg een nul en met nog drie
partijen te spelen stonden we inmiddels gelijk.
Nadat Hans tot een puntendeling was gekomen was het Ton die met een fraaie
afwikkeling in een paard-lopereindspel het volle punt binnenhaalde.
We stonden 4-3 voor en aan Sander de eer om het eindspel met een pion minder
binnenboord te houden. Dat lukte prima en met een verdienstelijke remise werd
hij uiteindelijk onze matchwinner.
Al met al, een zwaar bevochten 4½-3½ overwinning, met name dank zij de
punten van onze staart.

Met 5 matchpunten staan we nu tweede in onze poule en spelen we op 14
december uit tegen het sterke KiNG 1, dat tot nu toe alle wedstrijden heeft
gewonnen.

SHTV 1 (1944) ZSC 1 (1807) 4½-3½
Sander Pauw (2008) Rick van der Pluijm (2011) ½-½
Wouter Noordkamp (2024) Olaf van der Sloot (1864) ½-½
Peter Vorstermans (1996) Dig de Graaf (1847) ½-½
Hans Segers (1952) Sjaak Spiegels (1835) ½-½
Olav van Leeuwen (1839) Kees van den Nieuwendijk (1765) ½-½
Gert-Jan Willighagen (1889) Joost van Eenennaam (1770) 0-1
Ton Bodaan (1907) Martin Krijger (1731) 1-0
William van Zanten (1938) Bart Hertog (1630) 1-0
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Stand in KNSB klasse 4F
KiNG 1 4 8 29½
SVO Oisterwijk 1 4 6 20½
SHTV 1 4 5 16
ZSC 1 4 4 18½
Middelburg 1 4 4 15
S. Landau 2 4 4 13½
Souburg 2 4 4 12½
De Zwarte Dame 1 4 3 15
Scheldeschaak 1 4 2 10
Goes 2 4 0   9½

SHTV K2 nipt ten onder aan den IJssel (door Ben Spierings)
Op zaterdag 2 november speelde ons tweede KNSB-team een uitwedstrijd tegen
Krimpen aan den IJssel 3. Dit keer begonnen we niet om 13 uur, maar al om 12
uur. Precies op tijd (nou ja, een beetje te laat) waren we compleet aanwezig in
een volle speelzaal, waarin maar liefst vier teamwedstrijden samen werden
gespeeld. Met het regenachtige herfstweer, werd het een echte schaakmiddag.

Er werden twee snelle remises genoteerd, aan bord 2 (Bart Verbaan) en bord 7
(Piet Sikkes). Ik geloof niet dat ik er wat zinnigs over kan zeggen. Behalve dan
dat het snelle resultaten zijn. Dat legt de druk bij de andere borden om een
beslissing te forceren. Dat gebeurde als eerste op bord 8, waar Geurt Jan van der
Meiden het niet redde.
Maarten Stolte was als extra wapen mee gegaan, maar trof aan de andere zijde
het extra wapen van de tegenstander. In eerste instantie werd remise uit de weg
gegaan door Maarten, maar uiteindelijk moest hij naar eigen zeggen “vluchten in
remise”. Bij de analyse zag ik een slotstelling waarin beide spelers niet verder
leken te komen.
Aan mij de eer om de stand weer gelijk te trekken. Het initiatief lag duidelijk bij
mijn tegenstander en ik werd met wit in de verdediging gedrukt. Het lijkt wel
alsof ik dat nodig heb om wakker geschud te worden. Om niet lijdzaam af te
wachten of mijn damevleugel opgerold ging worden, probeerde ik op de ko-
ningsvleugel een tegenstoot uit te delen. Toen de tegenstander voor kwaliteits-
winst ging, kon ik het initiatief overnemen, zodat ik in ieder geval remise kon
afdwingen. Maar het werd uiteindelijk de volle buit.
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Ben Spierings - Bert van Brussel

 _T_ _ _
_D_ tJm 
 _ _ _J_
jJ_Sn _J
 _ i q i
iI_ r _ 
 _ _ iI_
_ _ _Rk 
34. Dg5 Pxe3
Wint de kwaliteit, maar opent de f-

lijn voor wit.
35. fxe3 Tce8  36. Df6 Kg8  37.
Pxg6 fxg6  38. Dxg6† Tg7
Zwart ‘dreigt’ mat op g2, maar komt
er niet meer aan te pas. Met Kh8 was
het remise geworden door zetherha-
ling: 38. ...Kh8  39. Dxh5 Kg8  40.
Dg6 Kh8  41. Dh6 Kg8  (...Th7  42.
Tf8 Txf8  43. Dxf8#)]
39. Dxe8† Kh7  40. Dxh5† Kg8  41.
Df3 De7  42. Tc1 Dxh4  43. Tc8†
Kh7  44. Df5† Tg6  45. Tc7† Kh6
46. Df8† Kh5  47. Tc5†
1-0

Het was nu 2½-2½. Op de resterende drie borden was het strijd tussen ongelijk
materiaal, met remise als reële uitslag op alle borden. Voor een 4-4 had ik
getekend.
Meile Tamminga kwam op bord 6 al vroeg in de partij een pion achter te staan.
Bij pogingen om deze pion te heroveren nam Meile te veel risico, met als
resultaat stukverlies en met als enige compensatie een extra pion. Zijn enige
kans was nu nog om alle pionnen af te ruilen. En dat lukte...

Joop Elderhorst - Meile Tamminga

 _ _ _ _
_ _ _Jj 
 _ _M_ j
_ lJ_ _ 
 _ _ _ _
_ _ nIi 
 _Kb _ i
_ _ _ _ 

39. Kd3 f5  40. Lc3 g6  41. Ld4 Ld6
42. Lg7 f4  43. Pf1 h5  44. Lh6 fxg3
45. hxg3 Le5  46. f4 Lf6  47. Ph2
Kf5  48. Ke3 Lc3  49. Kf3 Ld2  50.
g4 hxg4  51. Pxg4 d4  52. Pe5 Le1
53. Pd3 Lh4  54. Pc5 g5  55. fxg5
Lxg5
Er volgden nog een paar zetten voor-
dat het punt werd gedeeld.

Rik Pronk had een eindspel met loper tegen toren en ieder nog de g- en h-pion.
Het leek remiseachtig, maar de tegenstander wist zijn koning goed te activeren
en samen met zijn toren dreigde hij de kwaliteit terug te geven en een pion te
winnen. Omdat hij ook nog een matwending met toren en koning in de hoek
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had, was het helaas niet te keepen door Rik.
Als laatste partij was die van Karl Baak bezig. Karl viel vorige keer nog in het
1e team in en deze keer dus in het 2e. Met een loper, paard en pion streed hij
tegen paard en 3 pionnen. Er werd een heen en weer gemanoeuvreer, maar
uiteindelijk gingen de pionnen er af en werd het punt gedeeld. Hiermee kwam de
eindstand enigszins teleurstellend op 4½-3½, maar meer zat er deze middag niet
in. We verlieten de speelzaal, gelegen in een pannenkoekenrestaurant, en hebben
nog gezellig nagepraat in het nabijgelegen Italiaanse restaurant.

Krimpen aan den IJssel K3 (1845) SHTV K2 (1783) 4½-3½
Joop Huijzer (1990) Maarten Stolte (2029) ½-½
Hans Ranft (1875) Bart Verbaan (1882) ½-½
Meinte Smink (1869) Rik Pronk (1888) 1-0
Remko Moerkerken (1856) Karl Baak (1830) ½-½
Bert van Brussel (1817) Ben Spierings (1632) 0-1
Joop Elderhorst (1830) Meile Tamminga (1719) ½-½
Hans van Calmthout (1767) Piet Sikkes (1699) ½-½
Kees Greevenbosch (1752) Geurt Jan van der Meiden (1586) 1-0

SHTV K2 verliest thuis van LSG 5 (door Ben Spierings)
Op zaterdag 23 november was alweer de derde ronde van de KNSB-competitie.
Onder het genot van een lekker stukje Haagsche Kakker (goed idee van Peter)
begon een volle schaakzaal aan het gevecht op de 64 velden. Terwijl SHTV 1
tegen gasten uit Zeeland streed, konden wij als SHTV 2 de strijd aan gaan tegen
het Leidse LSG 5.

Net als in de vorige ronde was Piet Sikkes als eerste klaar. Hij was in een toren-
eindspel beland en daar was een puntendeling een realistische uitslag. Ook
remise werd het bij Bart Verbaan, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Bart
kreeg een gevaarlijke mataanval op h2 om zijn oren en moest alle zeilen bij-
zetten. Met tijdelijk een loper minder speelde hij de tegenaanval actief genoeg,
om later het stuk terug te winnen en eeuwig schaak af te dwingen met de zware
stukken op het bord.
Geurt Jan van der Meiden en Rik Pronk liepen helaas tegen een nederlaag op.
Bij beide partijen dacht ik dat het wel redelijk gelijkop ging, maar plots zaten ze
bij de bar. De beslissende klappen heb ik niet mee gekregen. Aan het topbord
speelde Maarten Stolte een lekkere pot, waarvan u een deel kunt meegenieten
met dank aan de analyse van Maarten zelf.
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Dirk Sikkel - Maarten Stolte

T_ _ _T_
_ _Md _J
JjJ_J_ _
_ _Ji j 
 _ _ _I_
_ _ _ q 
IiI_ iI_
r _ _Rk 
Zwart aan zet heeft het initiatief,
maar ook niet meer dan dat.
22. ...h5!?
De computer vindt dit plan niet, maar
als ik het invoer bevalt het net zo
goed als rustige zetten als 22. ...Th8
of 22. ...Kc7.
23. gxh5 g4!
Maakt Tg5 en verdubbeling van de
torens mogelijk.
24. f4?!
Wit kiest voor het openen van lijnen
bij zijn koning. Het alternatief was
met bv. De3 meteen proberen tegen-
spel op de damevleugel te krijgen.
24. ...gxf3  25. Dxf3 Tg5  26. De3
Tag8  27. Tf2 Dg7  28. Df3
Een aantal zetten eerder zag de
computer het niet, maar nu geeft hij
zwart groot voordeel (-1,53).
28. ...Tf5?!

Een tussenzet die wat voordeel weg-
geeft. Er was niets tegen Dxe5, maar
wel tegen Txe5? h6!
29. De2 Txe5  30. Dxa6 Txh5?
Met Tg5! had zwart voordeel ge-
houden.
31. Db7†?
Maar wit laat ook kansen liggen. Met
Dxb6 was de partij vermoedelijk in
eeuwig schaak geëindigd.
31. ...Kd6  32. Dxb6?
Wits beste kans was Dxg7 en het
eindspel is goed voor zwart, maar
nog een hele klus.
32. ...Tgh8?
Hoewel met de beste intenties ge-
speeld is ook dit weer niet goed. Wel
winnend was Dh7! met dezelfde mat-
dreiging op h1.
33. Db4† Kc7  34. Da5† Kb7  35.
Db4†?
De beslissende fout. Wit had met
Tf4! op eeuwig schaak kunnen spe-
len. Had de zwarte dame op h7 ge-
staan, dan had dit niet gewerkt omdat
na Th1† Kf2 Dxc2† in de stelling zit.
35. ...Kc8!
Wit is uitgerangeerd.
36. Kf1 Th1  37. Ke2 Txa1  38. Dd6
Dg4†
Het begin van een geforceerd mat.
Wit gaf hier op.
39. Ke3 De4†  40. Kd2 De1†  41.
Kd3 Td1†  42. Td2 Dxd2#

Mijn eigen partij speelde ik op het randje. In een uiterst complexe stelling koos
ik niet voor een simpele afruil van stukken, maar hield mijn aanval levend en
won een belangrijke centrumpion. Ik meende een winstplan te zien om dit
voordeeltje uit te buiten, maar dat viel in de praktijk tegen. Hoewel ik mijn
pluspion in de slotstelling nog steeds had, had ik ook een slechte loper tegen een
flexibel paard en zag ik niet hoe ik toch nog iets kon forceren.
Achteraf gezien had ik het misschien nog moeten proberen, want toen ik naar de
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stellingen bij Meile Tamminga en Tobias Li-Behn keek, waren twee halfjes het
hoogst haalbaar. Meile kwam net als vorige keer in een paardeindspel terecht.
Toen al zijn pionnen er af waren en zijn tegenstander nog een dubbelpion en een
actieve koning had, vreesde ik het ergste. Maar Meile kan goed keepen en
sleepte er remise uit! Tobias speelde een vreemde partij, waarin hij de dame
won, maar ten kosten van toren, loper en paard. Dat gevecht duurde zeer lang,
maar de tegenstander wist zijn eigen koning te omringen en beetje bij beetje
progressie te boeken. Uiteindelijk verloor Tobias de dame ongelukkig en was
het klaar met de strijd.

Al met al een 5-3 nederlaag. Hoewel het resultaat enigszins teleurstellend was,
kon teruggekeken worden op een leuke schaakdag. Een traktatie aan het begin
en een etentje na afloop, onderstrepen dat het meer dan alleen om een potje
schaken gaat.

SHTV K2 (1757) LSG K5 (1854) 3-5
Maarten Stolte (2029) Dirk Sikkel (1901) 1-0
Bart Verbaan (1882) Frans Erwich (1881) ½-½
Rik Pronk (1888) Henk van der Scheer (1853) 0-1
Tobias Li-Behn (1621) Folkert-Jan Geertsma (1873) 0-1
Meile Tamminga (1719) Rick Derksen (1853) ½-½
Ben Spierings (1632) Jan van der Knaap (1866) ½-½
Piet Sikkes (1699) Marco de Mooij (1816) ½-½
Geurt Jan van der Meiden (1586) Ruud Dobbelaar (1786) 0-1

Stand in KNSB klasse 4G
Voorschoten 2 4 7 23
Messemaker 1847 2 4 7 20½
Fianchetto 1 4 7 20
Spijkenisse 2 4 6 19
Promotie 2 4 4 15
LSG 5 4 3 14½
SHTV 2 4 2 15½
Krimpen aan den IJssel 3 4 2 12½
Rijswijk 2 4 2   9
De Stukkenjagers 4 4 0 11
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HSB-competitie

SHTV H1 verslaat HSV H1 (door Ben Spierings)
Op donderdag 31 oktober speelden we met het eerste team tegen de gasten van
HSV 1. Vier van de gasten waren overigens ook leden van SHTV en drie
daarvan verdedigen in de KNSB de kleuren van SHTV. Andersom speelden er
bij ons ook twee spelers die bij HSV intern spelen. Maar dat allemaal terzijde.
Het werd in ieder geval een zware schaakavond, waarin ik halverwege de avond
nog niet helemaal gerust was op een goed afloop.

Gert-Jan Willighagen viel in, maar maakte in de opening al een duur foutje,
waar Dick Groenendijk dankbaar gebruik van maakte. Het leidde tot een snelle
achterstand voor ons. Olav van Leeuwen trok de stand weer gelijk. Hij won een
stuk, verdedigde die voorsprong en won een tweede stuk. Bart Verbaan speelde
tegen Geurt Jan van der Meiden. Toen Bart een stuk won, was het ook hier klaar
met de strijd. Robin van Leeuwen speelde een wilde partij tegen Franck
Melssen. Beide heren gingen volop in de aanval. Het zag er aan beide zijden van
het bord dreigend uit, waarbij Robin’s koningsvleugel was opgegeten en met
zijn koning aan de wandel moest. Uiteindelijk werd de vrede getekend.
Hans Segers won op zet 9 een pion en behield die voorsprong de rest van de
partij. Vanaf zet 30 kunt u de partij naspelen met commentaar van Hans zelf.

Hans de Haan - Hans Segers

 t _ t _
_ _ _Jm 
 _L_J_J_
_Jj _ _ 
 _ _ _ r
_I_ _ i 
 kI_Bi _
_ _R_ _ 
30. ...Tbd8
Ik vermoedde dat het eindspel met
alleen de lopers op het bord gewon-
nen is voor zwart. Met de torens op
het bord is het een stuk moeilijker.
31. Txd8 Txd8  32. Ld3 Th8  33.
Txh8 Kxh8

Met wat hulp van de tegenstander
zijn nu alle torens van het bord. De
strategie voor zwart is nu koning
activeren, vrijpion kweken, en indien
mogelijk de pionnen van wit op witte
velden vastleggen zodat de loper ze
kan aanvallen
34. Kc1 Kg7  35. Kd2 Kf6  36. Ke3
e5  37. f3 Ke6  38. c4 b4  39. g4 Kf6
40. Lc2 Kg5  41. Le4 Ld7  42. Ld5
f5  43. gxf5 gxf5  44. Lb7 Le8  45.
Ld5 Lg6  46. Lc6 f4†  47. Kd2
Nu loopt de koning naar g3 en is het
makkelijk gewonnen. Koning f2 of
e2 was iets taaier geweest, en was de
winst iets moeilijker geweest.
47. ...Kh4  48. Ld7 Kg3  49. Lc6
Kf2
0-1. De pion op f3 gaat verloren.
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Zelf bereikte ik weinig in mijn partij en werd ik in de verdediging gedrukt. Toen
mijn tegenstander de pion op a2 sloeg, kon ik de centrumpion d5 pakken. Meer
dan remise zat er eigenlijk niet in, maar probeerde toch nog wat speldenprikjes
uit te delen.

Ben Spierings - Paul Koks

 _ _ _M_
_ _T_ l 
J_ _ _Jj
d jJ_J_ 
 _ _ _ b
_I_ i _I
I_ _QiI_
_ _R_ k 
29. Df3
29. e4 fxe4  30. Dg4 Dc7  31. Dxg6

29. ...Dxa2  30. Txd5 Tf7  31. Td8†
Kh7  32. Dd5 Da1†  33. Kh2 De5†
34. Lg3 Dxd5  35. Txd5 Lf8  36.
Le5 Tb7  37. Td8 Kg8
Dit verliest een pion en waarschijn-
lijk de partij: 37. ...Lg7  38. Lxg7
Kxg7 en er blijft een toreneindspel
over dat normaliter binnen de remise-
marge blijft.
38. Ld6 Tf7  39. Lxc5 Kg7  40.
Lxf8† Kh7
Zo houdt wit een stuk voorsprong en
10 zetten later loopt zwart in een mat-
net.

Maarten Stolte speelde aan het topbord tegen Ton Bodaan. Een remiseaanbod
van Ton werd afgeslagen, maar daarna kwam Maarten slechter te staan. Met
ongelijk materiaal wist hij toch nog de volle buit binnen te slepen. Rik Pronk
kwam heel slecht te staan, maar bleef doorvechten tot de laatste grap uit de
stelling was. Helaas een nul voor onze clubkampioen, maar van mij wel punten
voor de mentaliteit. Al met al 5½-2½ winst.

SHTV H1 (1841) HSV H1 (1716) 5½-2½
Maarten Stolte (2029) Ton Bodaan (1897) 1-0
Gert-Jan Willighagen (1889) Dick Groenendijk (1748) 0-1
Hans Segers (1933) Hans de Haan (1811) 1-0
Rik Pronk (1887) Bert Corneth (1781) 0-1
Bart Verbaan (1880) Geurt Jan van der Meiden (1586) 1-0
Olav van Leeuwen (1855) Jacques de Wit (1572) 1-0
Robin van Leeuwen (1637) Franck Melssen (1732) ½-½
Ben Spierings (1620) Paul Koks (1599) 1-0

SHTV H1 ruim langs Schaakhuis 2 (door Ben Spierings)
Twee weken na de wedstrijd tegen HSV 1 moest het eerste team op 14
november alweer een wedstrijd spelen. Dit keer was Schaakhuis 2 te gast in de
Bosbeskapel. Net als in de vorige ronde speelden we in de grote zaal; dat was
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toen goed bevallen. Dit keer geen afmeldingen, zodat we voor het eerst konden
spelen met het basisteam.

Na een uurtje kon Hans Segers al naar de bar. Hij had al snel een kwaliteit
gewonnen, ruilde de meeste stukken af en had een gewonnen eindspel op het
bord. Een uurtje later volgde Rik Pronk met een vol punt de weg naar de bar. Ik
heb alleen niet kunnen zien hoe Rik heeft gewonnen.
Bart Verbaan bracht het team op 3-0. Bart is altijd erg bescheiden. Het was
volgens hem een slechte partij, waarin de tegenstander wat passief speelde en na
een schijntorenoffer een pion achter kwam en een slechte stelling overhield.
Alsof Bart daar niks mee te maken had.
De score liep zelfs naar 4-0 op. Robin van Leeuwen had een kwaliteit en een
pion gewonnen, maar moest nog wel even zijn eigen koning veilig houden en de
juiste winstweg vinden, maar dat leverde geen grote problemen op.
Dit keer kon ik zelf helaas niet bijdragen aan de teamscore. Tot deze partij had
ik door een combinatie van vechtlust en geluk nog steeds 100% dit seizoen in al
mijn partijen. Uitgerekend tegen een op papier zwakkere tegenstander speelde ik
zelf wat slapjes en kreeg ik in de tegenaanval keiharde klappen op het schaak-
bord en kon ik de jongedame feliciteren.
Gelukkig haalde Eduard van Dijk snel daarna de teamwinst binnen. Het einde
van de partij kunt u naspelen.

Eduard van Dijk - David Jonkman

T_L_ m t
_ _ lD_ 
JbJ_ jJ_
_J_ _ _J
 _ _ _ _
_ i q n 
Ii _ _Ii
_ _Rr _K

22. Lc5 Lxc5  23. Dxc5† Kg8  24.
Te7 Df8  25. Tde1 Lg4  26. h3 h4
27. Pe4 Te8  28. Txe8 Dxe8  29.
Pxf6†
1-0

Olav van Leeuwen had een gewonnen eindspel op het bord. Beide spelers
hadden de dame en beide torens nog, maar Olav had het voordeel van een paard
en 4 pionnen tegen een loper en een dubbelpion. Omdat de zware stukken elkaar
ook aanvielen en er aan beide kanten ook nog matdreigingen waren, moest er
nog wel even worden opgepast. De winstweg werd niet gevonden en het punt
werd gedeeld. Een paar dagen later ontving ik uit het niets een appje: “mat in 7
gemist”. Gelukkig zijn we mensen en geen engines, dat maakt het schaken wel
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zo leuk.
Het slotakkoord was aan bord 1. Maarten Stolte was met zijn tegenstander in een
eindspel beland, waar Maarten naar eigen zeggen op een bepaald moment niet te
klagen had dat zijn toren niet verloren ging. Verder speelde Maarten in een
gelijke stelling handig in op de tijdnood van zijn tegenstander, die inmiddels
leefde van zijn 10 seconden per zet en steeds ook de juiste zet moest spelen. Hij
slaagde voor dit ‘examen’ en de vrede werd getekend.

Al met al een fraaie 6-2 overwinning. De volgende ronde is uit bij DSC 2 op
maandag 16 december.

SHTV H1 (1853) Schaakhuis H2 (1726) 6-2
Maarten Stolte (2029) Maurice van Mourik (1897) ½-½
Eduard van Dijk (1971) David Jonkman (1913) 1-0
Hans Segers (1952) Bilal Yalçin (1881) 1-0
Bart Verbaan (1882) Rijnko Baas (1888) 1-0
Rik Pronk (1888) Boy Maas (1686) 1-0
Olav van Leeuwen (1839) Evert Roeleveld (1621) ½-½
Robin van Leeuwen (1633) Kanako Kinoshita (1610) 1-0
Ben Spierings (1632) Fong Li Caljé (1313) 0-1

Stand in HSB klasse 1A
SHTV 1 3 5 15½
DSC 2 3 5 15
DD 2 3 5 14½
Rijswijk 2 3 3 13
HSV 1 3 2 11
Promotie 3 3 2 10½
Schaakhuis 2 3 2   9
Raadsheer-Corbulo 1 3 0   7½

RSC-Belgisch Park H1 - SHTV H2 (door Karl Baak)
De tweede wedstrijd van het seizoen en een op papier sterke tegenstander, op
rating de tweede van de klasse 1b. De vorige wedstrijd tegen de, op rating,
sterkste ging niet slecht en kansloos ben je nooit, dus met goede moed naar
Belgisch Park. Bij de start ontbreken er drie spelers, bij ons ontbreekt Piet (ons
bord 6), we doen een poging hem te bellen en het feit dat hij niet opneemt
interpreteren we maar als ‘zal wel onderweg zijn’.
Bij RSC-Belgisch Park ontbreken de borden 2 & 4; die zijn er allebei voordat
Piet binnenkomt. Piet begint met een kwartier minder en we hadden ook al
afgesproken om op 1 uur 30 te spelen, dus eigenlijk is hij 25 minuten kwijt. Bij
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RSC-BP is Cor Kanters binnengekomen voor het tweede bord, bepaald geen
verzwakking en dat geeft uiteindelijk gemiddeld 124 elo-punten minder per
bord. Op papier... maar papier is geduldig.

Piet heeft misschien in een poging de verloren tijd in te halen iets verkeerd
gedaan, want hij staat al snel straalverloren, maar het bord is nog vol. Prettig dat
René de waarde van vrijpionnen beter inschat dan zijn tegenstander. Beiden
hebben een vrijpion, maar die van René levert beslissend voordeel op en hij kan
de partij rustig uitschuiven. Die 145 punten minder maakten hier dus niet het
verschil.

Daan Hoebink - René Weerts

 _ t _M_
dL_ _JlJ
J_ _J_J_
_JiJi _ 
 iT_ i _
i _ qN_ 
 _B_ _Ii
_ r _Rk 

23. Pd2?! d4  24. Dd3? Tc3  25. De2
d3  26. Lxd3 Tcxd3
En de rest was een kwestie van tech-
niek:
27. Pe4 Lxe4  28. Dxe4 T8d5  29.
Kh1 Dc7  30. c6 T5d4  31. De2 Lh6
32. g3 Tc4  33. Dxd3 Dxc6  34. Df3
Dxf3  35. Txf3 Txc1  36. Kg2 Ta1
37. Td3 Lf8  38. Kf3 h5  39. h4 Kg7
40. Ke4 Tc1  41. Ke3 Tc4  42. Kd2
a5
Wit geeft op, 0-1

Lange tijd gebeurt er dan niet veel. Meile staat er niet gezond (zijn stelling
gelukkig) bij, Maarten die zich hoopt te verdedigen en Jan speelt een partij met
wisselende kansen. Op bord 1 bij Karl ziet de boel er prima uit en bord 2 (Evert)
heeft geen nadeel, maar oogt wat passief.
Kort na elkaar verliezen Jan en vervolgens ook Meile, de achterstand van 2-1 is
een feit. Maarten (179 elo-punten minder) keept een verdacht toreneindspel.
Evert is qua stelling ineens op voordeel gekomen, maar wel door zijn tijd heen
en besluit ook remise te accepteren. 3-2 achter, maar virtueel 3-3 want Karl staat
gewonnen. Alleen Gerard zou Milort niet zijn als hij het niet tot het laatste trucje
zou proberen. Het punt wordt echter spoedig geïncasseerd en Milort geeft aan
wit’s Pf6 mooi en beslissend te vinden; alle tegenkansen weg in één zet.
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Karl Baak - Gerard Milort

T_ _M_ t
_ _ jJlJ
J_S_ _J_
_JnNi _ 
 _ _ i _
i _ _ _ 
 i _ kIi
_ r _ _R
20. ...0-0
Na lang denken gespeeld met het
besef dat verlies van materiaal niet te
voorkomen was.
21. Pd7 Tfd8  22. P7b6 Pxe5
Hopend op een tweede pion en de
activiteit van de loper.
23. fxe5 Ta7  24. Thd1
Dreigt schaak met het paard.
24. ...Kf8  25. Tc8
Mijn 27ste zet had ik al gezien doch
ik kwam niet op het idee om deze
direct te spelen. 25. Pf6!! Te8
(...Tda8?  26. Tc8!! Txc8  27. Pxc8
Lxf6 (27. ...Lh6?  28. Td8 Kg7  29.
Tg8#)  28. Td8 Kg7  29. exf6 Kxf6
30. Pxa7)  26. Pxe8 Lxe5  (...Kxe8?
27. Tc8#)  27. Pd7 Txd7  28. Txd7
Kxe8  29. Tb7
25. ...Txc8  26. Pxc8 Tb7  27. Pf6!

‘Out of the blue’ en een diagram
waardig zei Gerard na afloop.

 _N_ m _
_T_ jJlJ
J_ _ nJ_
_J_ i _ 
 _ _ _ _
i _ _ _ 
 i _ kIi
_ _R_ _ 
27. ...Lxf6  28. exf6 exf6  29. Td8
Kg7  30. Pd6 Te7  31. Pe8 Kh6  32.
Pxf6 Tc7  33. Pg4 Kg5  34. Pe3 f5
35. Td4 Tc5  36. Ke2 f4  37. Td5
Txd5  38. Pxd5 Kf5  39. Pc7 g5  40.
Pxa6 h5  41. Pc7 g4  42. Pxb5 h4
43. Kd3 f3  44. gxf3 g3  45. Pd4 Kf6
Na 45. ...Kf4 volgt bijvoorbeeld 46.
Pe2 Kxf3  47. Pxg3 Kg2  48. Ke2
Kxh2  49. Pf5 h3  50. Kf2 Kh1  51.
Pg3 Kh2  52. Pf1 Kh1  53. a4 h2  54.
Pg3#
46. h3
hxg3? h3 het laatste trucje.
46. ...Ke5  47. Pe2 Kd5  48. b3 Ke5
49. Ke3
En zwart hield het voor gezien, 1-0

Ed is nog bezig in een remisestelling, maar hij had ongeveer een uur eerder
remise moeten weigeren omdat de partijen niet lekker gingen. De man met wie
we het verslag begonnen is nog steeds bezig en staat niet meer verloren. Zijn
stuk achterstand maakt hij (afgekeken bij René) goed met een vrijpion. Als zijn
tegenstander ook nog een stuk verspeelt bij een verkeerde combinatie, mag Ed
remise aannemen. Bij 3½-3½ stand mag Piet de zaak afmaken. Piet heeft 3
minuten en zijn tegenstander 1 minuut, maar is het te winnen? Toren plus loper
en pion tegen Toren plus 2 pionnen. Het aanvankelijk optimisme maakt na
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enkele minuten plaats voor realisme en de teamleider geeft Piet (minder dan 1
minuut nog) aan dat remise volstaat, met 101 elo-punten en een kwartier minder
geen slecht resultaat. De 4-4 is een feit. Leuke avond, prima resultaat en winnen
doen we vast ook nog een keer.

RSC-Belgisch Park 1 (1825) SHTV 2 (1701) 4-4
Gerard Milort (2043) Karl Baak (1824) 0-1
Cor Kanters (1988) Evert Baak (1822) ½-½
Hans van der Zijden (1818) Maarten van der Vegt (1639) ½-½
Gerard Werkhoven (1802) Ed Olvers (1787) ½-½
Ton van der Zijden (1832) Meile Tamminga (1724) 1-0
Cor Groen (1789) Piet Sikkes (1698) ½-½
Aat van der Toorn (1727) Jan Verheijen (1568) 1-0
Daan Hoebink (1691) René Weerts (1546) 0-1

Discendo Discimus H3-SHTV H2, Luctor et Emergo (door Karl Baak)
Derde wedstrijd, de eerste twee haalden we 3½ en 4 bordpunten. De tegen-
stander bleef beide wedstrijden op 3 bordpunten steken. Bovendien waren we op
papier iets sterker, dus die avond moest het gebeuren.
Halverwege de avond kreeg Jan een remiseaanbod. Na een Koningsindiër, af-
ruilvariant, was een thematisch gelijkstaand eindspel ontstaan. Jan keek de
teamleider aan en kreeg zelf de keus. Op de andere borden was nog niets beslist,
maar op basis van de stellingen mochten we optimistisch zijn. Jan dacht nog
even na en besloot het halfje te pakken.
René met de zwarte stukken had een kwaliteit gewonnen en had daarmee op dat
moment de beste SHTV-stelling.

Tomas Scholtus - René Weerts

T_ _ tM_
_J_ j bJ
Jd j _J_
_ jI_ _ 
I_I_ i _
_ _ q _I
 i _N_I_
_L_ _Rk 
21. ...Tf7?
Laat de keus aan wit, maar het enige

wat wit redelijkerwijs verkeerd kan
doen is de lopers ruilen.
22. Lc3 Lc2
De ongelijke lopers zijn in het voor-
deel van de aanvaller.
23. g4!
Zwart wil aanvallen, wit doet het.
Wat volgt is een lange martelgang
over de donkere velden.
23. ...Lxa4?
Dit komt over als een bokser die te-
genover een ratingloze opponent pro-
vocerend zijn dekking laat zakken,
kin vooruit: Sla maar!
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24. f5!
Wit neemt de uitdaging aan en gaat
voor de kin van de zwarte monarch.
24. ...Taf8?
Dit noemen onze oosterburen een
Buchstütze, die houdt de zwarte
koning in de hoek waar de klappen
vallen. Maar ook na 24. ...Lc2  25.
Pf4 Db3  26. Pxg6 hxg6  27. Dh6 is
zwart weerloos, bijvoorbeeld: 27.
...Tf6  28. g5 Lxf5  29. gxf6 exf6  30.
Te1 Tf8  31. Te7 Dd1  32. Le1 Dd4
33. Lf2 Dd1  34. Kh2 Tf7  35. Te8
Tf8  36. Txf8#
25. Pf4!
Ook prima is 25. De6 Lc2  26. Pf4 g5
27. Dh6 Tf6  28. Dxg5 Kf7  29. Dh5
Kg8  30. Te1 en zwart wordt lang-
zaam tot wanhoop gedreven.]
25. ...Ld7  26. Pe6
De verkeerde hoek, deze landt op de
dekking. Een knockout volgt na 26.
Pxg6! hxg6  27. Dh6 Tf6  28. Lxf6
Txf6  29. fxg6 Txf1  30. Kxf1 dreigt
mat op f7. 30. ...Le8  31. Dh7 Kf8
32. Dh8#
26. ...Lxe6  27. dxe6 Tf6  28. Dh6
d5  29. Le5?
Na het eenvoudige 29. Lxf6 Txf6  30.
fxg6 Txf1  31. Kxf1 hxg6  32. Dxg6
Kh8  33. Dh5 Kg7  34. Df7 Kh8  35.
Df8 Kh7  36. Dxe7 wint wit op pun-
ten.
29. ...Db3  30. Te1 Db4  31. Lc3
Dxc4  32. g5

De ontwikkeling op de andere borden
is dusdanig dat René moet gaan
winnen, willen we in de buurt van
een eventuele 4-4 komen. Hij moet
echter eerst een volle toren inleveren
om mat te vermijden.
32. ...d4  33. gxf6 Txf6  34. La5?!
gxf5?  35. Df4?
De uppercut 35. Dxf6! exf6  36. e7
Df7  37. e8D Dxe8  38. Txe8 had
zwart alsnog naar het canvas ge-
bracht, die waarschijnlijk na acht tel-
len de handdoek had geworpen.
35. ...Tg6  36. Kh2 Db5
Na 36. ...Dd5 lijkt dameruil aan-
nemelijk. De resterende materiaal-
verhouding is dan loper tegen 4 pion-
nen. Niet verkeerd voor zwart.
37. Ld2 Dxb2  38. Tg1?
Vijf pionnen voor de loper, maar met
38. Db8 Kg7  39. De5 kan wit remise
afdwingen.
38. ...Txg1  39. Kxg1 Db1  40. Kh2
De4  41. Dg5 Kh8  42. Dh6?
Na 42. Dxe7 De2  43. Kg3 is de loper
onkwetsbaar en de witte koning trekt
ten aanval over de donkere velden.
43. ...Dd3  44. Kh4 De4  45. Kg5
Dg2  46. Kf6 Dg6  47. Ke5 en de
witte vrijpion is beslissend.]
42. ...De5  43. Lf4 De2
Met beide spelers murw gespeeld
wordt hier remise overeengekomen:
43. ...Dg7  44. Dh5 Dg6  45. De2

Piet was na een gesloten Siciliaan gedrongen komen te staan. Niet verloren,
maar verdedigen was voorlopig prioriteit nummer 1. Plots was de partij voorbij
toen Piet de dame cadeau kreeg.
Gert-Jan speelde de meest solide pot, hoewel hij zelf wat moeizaam keek na
deze opmerking. Druk tegen de geïsoleerde pion van zijn tegenstander leidde tot
de verovering en het verkrijgen van een vrijpion die in gestaag tempo naar de
overkant ging. De tegenstander ging voor een dame-eindspel en een poging tot
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eeuwig schaak, maar Gert-Jan weerlegde dit simpel. Zo kwamen we 3-1 voor.
Karl speelde een Hollandse partij en bovenal een moeilijke pot. Ergens was iets
niet goed gegaan, want hij kampte met een structurele verzwakking. Met
tactische dreigingen hield hij de tegenstander bezig; die pareerde alles tot hij
veld h7 'losliet' en Dh7 mat de partij beëindigde.
Evert speelde tegen een Colle-systeem en een tegenstander die niet actief wilde
worden. Ruimteoverwicht en dreigingen zorgden voor veel tijdverbruik bij de
tegenstander. Zwart had groot voordeel, maar lange tijd geen duidelijke
winstweg. De beslissende fout kwam en daarmee de winst. Een 5-1 voorsprong,
daar hadden een uurtje eerder alleen van kunnen dromen.

Tom Vokurka - Evert Baak

 _TdT_M_
_L_S_JlJ
 j _ _J_
j jJj _ 
I_ i _ _
bIi iI_ 
 _Nn _Ii
_ rQ_Rk 
16. ...La6
Zwart heeft de stelling rustig op-
gebouwd zonder direct het avontuur
te zoeken.
17. Tf2 Lh6
Beter is 17. ...exd4  18. exd4 cxd4
19. cxd4  (19. Pxd4 Pe5∓ )  Dh4  20.
f4 Pf6  21. Pf3?! Dxf2!!  22. Kxf2

Pe4  23. Kg1 Pc3  24. Dd2 Te2  25.
De1 Txe1  26. Pfxe1 Pe2∓
18. f4 exf4  19. exf4 Dc7?!
Niet de meest enthousiaste zet.
20. g3 Lg7  21. Pf3 Pf6  22. Pd2
22. Pe5 Pe4  23. Tf3 f6  24. Pg4 Dd7
25. Pf2 f5∓
22. ...Ld3  23. Pe1 Lf5  24. Pef3 Lg4
25. Df1 Lxf3  26. Txf3
Beter is 26. Pxf3 Pe4  27. Tfc2
26. ...Dd7
26. ...Pe4  27. Pxe4 dxe4  28. Tf2
cxd4  29. cxd4 Dd7∓
27. h3? Pe4  28. Td1 cxd4
28. ...Pxc3!  Nog beter, maar ik had
de rest van de partij gezien.
29. cxd4 Lxd4  30. Kh2 Pc3  31.
Te1 Txe1  32. Dxe1 Te8  33. Df1
Te2
En wit gaf op vanwege 34. Kh1 Txd2
35. Txc3 Td1!, onafwendbaar.

Ook Meile speelde een Siciliaan, maar na de opening stonden zijn stukken niet
goed. Zwart had veel druk, maar miste tot ons geluk materiaalwinst en gaf zelfs
een pion weg. Zijn stelling was echter te goed en hij dwong Meile alsnog tot
overgave.
Het slotakkoord was voor Ed die de 'Wink'-opening (deze is voor de kenners)
tegen zich kreeg. Hoewel hij hier veel ervaring mee moet hebben, was hij wat
roestig en verspeelde een pion. Kort daarna leek er ook een stuk in
moeilijkheden te zitten. Een stelling waarvan je denkt: die schuift wit uit. Wit
vond zijn stelling zo goed dat hij besloot positioneel een kwaliteit te offeren.
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Door Ed in dank aanvaard en daarna begon het verdedigen en stukjes ruilen. Ed
creëerde een vrije a-pion en begon de weg naar de overkant; daar aangekomen
gaf zijn tegenstander gedesillusioneerd op. 6-2 gewonnen klinkt wel als, maar
was zeker geen walk-over.

DD 3 (1673) SHTV 2 (1732) 2-6
Stan Cortenbach (1833) Karl Baak (1824) 0-1
Tom Vokurka (1703) Evert Baak (1822) 0-1
Daniel Diaz Maguiña (1700) Gert-Jan Willighagen (1889) 0-1
Niels Engelen (1633) Ed Olvers (1787) 0-1
Frans Wentholt (1584) Meile Tamminga (1724) 1-0
Hans Smallenbroek (1630) Piet Sikkes (1698) 0-1
Jan-Kees Bartel (1628) Jan Verheijen (1568) ½-½
Tomas Scholtus (-) René Weerts (1546) ½-½

Stand in HSB klasse 1B
RSC-Belgisch Park 1 3 5 14
DSC 3 3 4 14
Promotie 2 3 4 13
Haeghe Ooievaar 1 3 4 11
SHTV 2 3 3 13½
Scheve Toren 1 3 3 12
Schaakmat Westl. 2 3 1 10½
DD 3 3 0   8

SHTV H3 begint solide aan het seizoen (door Maarten van der Vegt)
Toen de indeling van de externe competitie bekend gemaakt was en ik als
teamleider de oppositie bekeek zag ik kansen om mee te doen om de bovenste
plaatsen van klasse 3b van de HSB. Ik wist natuurlijk wel dat dit makkelijker
gezegd was dan gedaan; we moesten het nog maar even laten zien.
De eerste tegenstander was het tweede team van Raadsheer-Corbulo. Gelijk een
tegenstander met een aantal stevige schakers (in de goede zin van het woord
dan). Na een last minute wijziging in de opstelling konden we echter met goede
moed beginnen. Eric en Frans speelden beide een goede partij en wisten de
eerste twee punten binnen te halen. Voor Jaap en Thomas Li-Behn kon helaas
niet hetzelfde gezegd worden, na een moede strijd gingen deze punten naar de
gasten. Thijs kon niet door de stelling van zijn tegenstander heen schaken en
moest met remise genoegen nemen. Ik was zelf inmiddels uit een lastige positie
gekomen. Met de kennis van de stand en stellingen op andere borden in mijn
hoofd bood ik remise aan. Mijn tegenstander accepteerde deze. André had een
lastige stelling in het eindspel, maar ik was er van overtuigd dat hij er remise
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van kon maken. Maar André zou André niet zijn als hij niet nog een truc in zijn
korte mouwen had, hij wist de partij zelfs nog te winnen! Met commentaar van
André:

Dirk Ploeger - André Wagner

T_ t _M_
_J_ lJjJ
 j _ s _
_ _JjI_ 
 _ _ _ _
_ nI_BiI
IiI_ k _
r _ _ _R
Zwart heeft weliswaar een dubbel-
pion, maar ook de beschikking over
twee half open lijnen. Probleem-
kindje lijkt pion e5, die echter met
tempowinst gedekt kan worden.
17. The1 Lc5†  18. Kf1 Ld4  19. a3
Tac8  20. Tab1 Kf8
De koning moet naar de dubbelpion
toe. Die mag niet vallen, omdat dan
de witte a- en b-pion erg vervelend
kunnen worden.
21. Ld1  Tc7  22. Pb5 Te7  23. Pxd4
exd4  24. Txe7 Kxe7  25. Lf3 Kd6
Precies waar ik hem wilde hebben.
Te1 kan nu beantwoord worden met
Te8 zonder de pion op d5 te ver-
liezen. Omstanders keken wat zorge-
lijk naar de twee dubbelpionnen,
maar die zijn juist heel sterk.
26. Te1 Pd7  27. Lh5 Pe5  28. Ke2

g6  29. Lg4? h5  30. Lf3 Tc8  31.
fxg6 fxg6  32. Tc1
De toren wordt tot passiviteit ge-
dwongen.
32. ...Te8  33. Lg2 Pc4†!  34. Kf2
Pe3  35. c3 Pxg2  36. Kxg2 Te2†
Niet ...Te3  37. Td1. Het is beter de
witte koning naar de derde rij te lok-
ken.
37. Kf3 Te3†  38. Kf4 Txd3  39.
cxd4 g5†  40. Kxg5 Txg3†  41. Kh4
Td3  42. Tc3 Txd4†  43. Kxh5 Td2
44. Tb3 Kc5
En nu zag ik niets beters dan 45.
Tc3† Kd6  46. Tb3 met stelling-
herhaling. Wit voelde waarschijnlijk
de drang om zijn vrije h-pion door te
drukken en speelde
45. Kg4 d4  46. Kf4 Te2
De witte koning is afgesneden en kan
niet helpen om de zwarte d-pion
tegen te houden.
47. Kf3 Te6  48. Td3 Kc4  49. Td2
d3  50. h4 Kd4  51. h5 Tf6†  52.
Kg4  Ke3  53. Kg5 Tc6  54. h6
Txh6??
Niet verliezend, maar echt zo'n typi-
sche André-zet. ...Tc5† is afdoende.
55. Txd3† Kxd3  56. Kxh6 Kc2  57.
b4 Kb3  58. Kg5 Kxa3  59. b5 Kb4
60. Kf4 Kxb5  61. Ke3 Kc4  62.
Kd2 Kb3  63. Kc1 b5  64. Kb1 b4
65. Ka1 Kc2
0-1

De stand was hiermee 4-3, Thomas Alvares kon de winst dus binnenhalen. Dit
deed hij op prachtige manier, zijn tegenstander kon mat niet voorkomen en gaf
op. 5-3 was een mooi begin aan de competitie.
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SHTV 3 (1483) Raadsheer-Corbulo 2 (1495) 5-3
André Wagner (1653) Dirk Ploeger (1680) 1-0
Maarten van der Vegt (1639) Bernard van Deelen (1720) ½-½
Jaap Luyendijk (1533) Edo Nitzsche (1445) 0-1
Eric Alvares (1530) Ton Middendorp (1469) 1-0
Frans Coers (1517) Bert van der Sluis (1346) 1-0
Thomas Li-Behn (1219) Jelle van der Heide (1383) 0-1
Thomas Alvares (1408) Rob Heufke Kantelaar (1226) 1-0
Thijs Michels (1364) Frits Paardekooper (-) ½-½

Voor de tweede ronde mochten we op bezoek in Delft bij DSC. Hun zevende
team was de tegenstander. Wederom een zware kluif, maar bij winst zouden we
goed gevestigd in de top zijn. Het begon allemaal naar wens. Thomas Li-Behn
won een stuk, hij maakte het zichzelf nog knap lastig, maar de winst liet hij niet
schieten. André had een stuk geofferd, waarmee hij de koning van zijn tegen-
stander naar het midden jaagde. Zijn tegenstander vond lang goede zetten, tot hij
een tussenschaakje over het hoofd zag. Danny zag de voorsprong en ging voor
een zetherhaling om weer een half puntje er bij te schrijven. Jaap voelde zich
niet geheel fit voor de wedstrijd, maar bleek een echte strijder, in een zware
partij wist ook hij een half punt binnen te slepen. Frans was solide als altijd, hij
won zijn partij met schijnbaar gemak. De stand was 4-1, de winst leek ons toch
niet te ontgaan. Helaas bleek dit een illusie. Ik was een stuk voorgekomen, maar
onderschatte de pionnen van mijn tegenstander, die steeds dichter bij het
promotieveld kwamen. Eric zat in tijdnood en maakte een misrekening. De stand
was dus naar 4-3 gebracht, met alleen de partij van Thomas Alvares nog. Helaas
bleken de stukken van zijn tegenstander actiever dan die van hem, waardoor ook
Thomas het punt aan DSC moest laten.
Het toeval wilde dat Eric, Thomas en Maarten ook nog samen gereisd waren,
waardoor ze in de ‘loserauto’ terug naar Den Haag konden keren. Dit bleek
overigens ook nog een spannend ritje te zijn.
De winst en het gelijkspel brengen ons naar de 2e plaats op de ranglijst, nog
genoeg kans dus op een mooie klassering aan het eind. De volgende tegen-
stander is het vijfde van DD.

DSC 7 (1496) SHTV 3 (1500) 4-4
Nils Hullegien (1592) André Wagner (1653) 0-1
Sumit Ganguly (1556) Maarten van der Vegt (1639) 1-0
Maarten Kwaaitaal (1553) Jaap Luyendijk (1533) ½-½
Stijn Berghout (1547) Eric Alvares (1530) 1-0
Adriàn Sanz Mora (-) Frans Coers (1517) 0-1
Eric Wagter (1414) Danny Lindhout (1500) ½-½
Hans Hendriks (1316) Thomas Alvares (1408) 1-0
Christophe Smet (-) Thomas Li-Behn (1219) 0-1
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Stand in HSB klasse 3B
SHTV 3 3 5 15
Pomar 2 3 4 15½
Botwinnik 4 3 4 14
DSC 7 2 3 10½
Voorburg 2 2 2   8
Promotie 4 3 2   8
DD 5 3 1   8½
Raadsheer-Corbulo 2 3 1   8½

Het verslag van de wedstrijd SHTV H3 - DD H5 (6-2) komt in het volgende
nummer.

KNSB-bekercompetitie

SHTV uitgebekerd (door Peter Vorstermans)
Op 21 november speelden wij voor de KNSB bekercompetitie de 2e ronde tegen
stadgenoot DD. Na de overwinning tegen RSR Ivoren Toren hadden we de
smaak te pakken. Maar die avond werden we een illusie armer, onze tegen-
standers waren met 70 ratingpunten meer een maatje te groot voor ons.

Bart trapte als eerste af met een solide remise, maar Peter gaf een solide stelling
uit handen door een onnodig pionoffer. Bij Hans ging het een tijd gelijk op,
maar de winst uiteindelijk naar de tegenstander. En ook Wouter kon opgeven
nadat hij een stuk was kwijtgeraakt.

Met dank aan Ton voor het leiden van de wedstrijd. En volgend seizoen gaan we
het zeker opnieuw proberen.

SHTV (1964) DD (2039) ½-3½
Wouter Noordkamp (2024) Alexandr Miyaev (2187) 0-1
Peter Vorstermans (1996) Gerrit Prakken (2163) 0-1
Hans Segers (1952) Gosse Romkes (2028) 0-1
Bart Verbaan (1882) Theo van Orsouw (1777) ½-½
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Haagse rapidcyclus (1)Haagse rapidcyclus (1)

De laatste keer dat de rapidcyclus uit vijf toernooien bestond was in 2006, voor-
dat SHTV ontstond. Al enkele jaren lag het in de bedoeling dat het rapidtoernooi
van Pomar opgenomen zou worden in de cyclus en het was op 7 december dan
eindelijk zo ver. Met enkele kanonnen van DSC en Schaakhuis onder de deel-
nemers werd het een spectaculaire schaakdag en een mooie start van de 21e
editie die zal eindigen op 13 juni 2020 met het open rapid van onze club. Met
vijf overwinningen en twee remises wist Ted Barendse het toernooi op zijn
naam te schrijven.

rat. ptn w.p. SB
  1. Ted Barendse (DSC) 2095 6.0 32.5 27.00
  2. Marco van Straaten (S’huis) 1960 5.5 30.0 21.25
  3. Richard Oranje (DSC) 2005 5.5 28.5 20.00
  4. Melchior Vesters (S’huis) 2152 5.0 27.5 17.75
  5. Philip Westerduin (RSR/IT) 1956 4.5 28.5 16.75
  6. Han Nicolaas (Pomar) 1567 4.5 27.5 16.25
  7. Jan van der Meer (HO) 1548 4.5 25.0 14.75
  8. Paul Koks (HSV) 1599 4.5 23.5 14.00
  9. Ton Bodaan (HSV) 1907 4.0 31.0 15.50
10. Jouke van Gosliga (DSC) 1852 4.0 27.0 11.50
11. Jeffrey Hofland (S’mat W) 1613 4.0 25.5 13.25
12. Theo van Orsouw (DD) 1777 4.0 24.5 12.25
13. André Wagner (SHTV) 1653 4.0 23.0   9.50
14. Armin Segger (SHTV) 1635 3.5 30.0 12.25
15. Wim Bergers (ST) 1529 3.5 26.0 12.25
16. Wil Kauffman (Pomar) 1481 3.5 20.5   7.50
17. Fong Li Caljé (V’burg) 1313 3.0 27.0   9.75
18. Scot Leite (S’huis) 1589 3.0 26.0   8.50
19. Tomas Scholtus (DD) 1450 3.0 26.0   7.50
20. Frans van Kampen (DD) 1569 3.0 23.5   7.50
21. Willem Brizee (Pomar) 1536 3.0 21.0   6.75
22. Maurits Bons (HO) 1716 3.0 19.5   5.00
23. Piet Sikkes (SHTV) 1699 2.5 28.5   8.25
24. Frits Berendse (Pomar) 1561 2.5 21.5   4.25
25. Hans Mudde (Pomar) 1615 2.5 19.0   3.25
26. Marvin Verdurmen (-) 1350 2.0 20.5   4.00
27. Bert Gerritsma (HSV) 1555 2.0 19.0   3.00
28. Edwin van der Leij (HO) 1533 2.0 16.0   2.00
29. Stefan de Blij (-) 1400 1.0 18.5   2.00
30. Jense van der Wal (-) 1400 1.0 16.5   1.00



31

Haags Weekendtoernooi opnieuw verhuisdHaags Weekendtoernooi opnieuw verhuisd André Wagner

In 2018 moest het weekendtoernooi verhuizen, omdat het onderkomen aan
Kerketuinenweg 2 was verkocht en zou worden verbouwd. Dat bleek toen ook
duidelijk tijdens het weekend van het toernooi, want er restte alleen nog een kaal
karkas van stalen balken. Het nieuwe onderkomen van de ’s-Gravenhaagse
Bridgeschool, een gebouw van de gemeente, was echter weer beschikbaar en zo
kwamen we tegenover de plek waar we oorspronkelijk waren begonnen, de
Haeghe Groep, terecht. De bridgeschool had tegelijk besloten om een stapje
hoger te gaan en zich Cultuur- en Denksportcentrum Den Haag Zuid-West te
gaan noemen. Er werden voordien ook al muziek- en dansfeesten georganiseerd,
dus het was een logische stap.

Tot zover de geschiedenis zoals we die al kenden, toen in juli plotseling het
bericht kwam dat het centrum per direct door de gemeente de wacht was
aangezegd. Ze moesten het gebouw verlaten per 1 augustus, gemaakte afspraken
konden niet meer nagekomen worden en de organisatie van het Haags Weekend-
toernooi stond voor de uitdaging om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vin-
den, want de promotie van het toernooi zou na de zomervakantie stevig ter hand
genomen moeten worden.

Na enkele keren heen en weer mailen kwam de suggestie om het bij De Kame-
leon te proberen. De voordelen waren duidelijk: er is goed te parkeren, de bar is
separaat van de speelzaal en sinds enige tijd ligt het materiaal van de HSB er op-
geslagen. Dat laatste scheelde een hoop gesjouw aan het einde van de avond op
de donderdag voor het toernooi.

Waarom is niet bekend, maar na het verhuizen van een toernooi is er altijd een
daling van het aantal deelnemers en als dat twee jaar op rij is, gaan de cijfers
ook twee keer omlaag. Na verloop van tijd zal het wel weer aantrekken, maar
voor nu moesten we het doen met 83 schakers en schaaksters. Tijdens het toer-
nooi kwamen al de eerste positieve reacties op de speellocatie, dus we kunnen
de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

In groep A waren een paar deelnemers die tegen elkaar waren opgewassen, na-
melijk een Internationaal Meester en drie FIDE-meesters. Alleen een groot-
meester die zich in de laatste week had aangemeld bleef weg. Naar verluidt doet
deze man dat wel vaker en is hij bij diverse toernooien dan ook niet meer wel-
kom. Het maakte de strijd alleen maar interessanter en inderdaad, er eindigden
drie spelers met 5 punten bovenaan. Op weerstand ging de beker naar IM Nico
Zwirs, maar de drie topprijzen werden gelijk gedeeld met FM Stefan Bekker en
Rob van Helvoort.
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In groep B was het onze eigen Eric Alvares die na een bye in de 1e ronde vier
keer op rij wist te winnen en voor de taak stond om in de laatste te scoren tegen
Sander van Gennip, die ooit lid was van DSC maar inmiddels al een zestiental
jaren geen toernooi meer had gespeeld. Hij bleek het absoluut niet verleerd te
zijn, want Eric kwam in moeilijkheden en moest met drie anderen de 3e prijs
delen. Sander van Gennip daarentegen toucheerde de hoofdprijs van de groep en
bleef Karg Brunner (Schaakmat Westland) een halfje voor.

Een terugkerend probleem was helaas ook nu weer aanwezig. Mensen die een
ratingprijs kunnen winnen schijnen niet gemotiveerd te worden door de aanblik
van boeken en DVD’s. In ieder geval bleven er ook dit jaar weer dingen op de
goed gevulde prijzentafel liggen. Het heeft de organisatie doen besluiten om vol-
gend jaar andere prijzen, veelzijdiger te gebruiken en hopelijk aantrekkelijker, in
te kopen. We zullen het gaan zien.

Al met al waren de commentaren positief en zien we perspectief voor de
toekomst. Wie interesse heeft om deel te nemen, noteer alvast het weekend van
14, 15 en 16 november 2020.

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

Januari 2020
za 11 Finale PJK cat. C + PJK meisjes
zo 12 Finale PJK cat. D (dag 1)
zo 26 Finale PJK cat. D (dag 2)

Februari 2020
vr 7 t/m zo 9 Kwalificatie AB + C meisjes 3 (Eindhoven)
zo 9 BO teams; halve finale
za 15 Grand Prix 4 (Naaldwijk)
vr 28 - za 29 Kwalificatie AB + C meisjes 4 (Delft)

Maart 2020
za 14 Jeugdclubkampioenschap ABD (Rotterdam)
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Doorgeefschaak met oudersDoorgeefschaak met ouders Meile Tamminga

Het is inmiddels traditie dat we voorafgaand aan Sinterklaas iets gezelligs
organiseren voor onze jeugdleden. Deze keer hadden we het idee opgevat
vaders/moeders (of overige familieleden) uit te nodigen om samen met zoon/
dochter een team te vormen voor een klein doorgeefschaaktoernooi. Altijd
spannend of daar een beetje belangstelling voor is, maar we werden niet
teleurgesteld. Een twintigtal vaders (we zouden het leuk vinden als volgende
keer ook moeders meedoen) waren met de schaakkinderen meegekomen voor
een gezellige schaakavond. Hoe we dit moesten organiseren wisten we ook niet
en in het begin was het een beetje chaos, maar wel een gezellige chaos. Helaas
was de grote zaal niet groot genoeg om plaats te bieden aan alle vaders en alle
jeugdschakers en moesten we de kinderen uit de meesterklasse en promotie-
klasse naar de leslokalen sturen. Tot teleurstelling van sommige schakertjes die
zich erg hadden verheugd op het doorgeefschaak. Maar gelukkig hadden Olav
en Eric een leuk alternatief programma bedacht, zodat dit leed ook weer snel
geleden was. In de grote zaal werden drie rondes gespeeld, waarbij het zelfs nog
lukte om rondes twee en drie volgens de vooraf gemaakte indeling te laten
plaatsvinden. Het ging er echter vooral om dat iedereen een leuke avond had en
om ranglijsten en prijzen maakte niemand zich druk (die waren er ook niet).
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!
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Het begin van het nieuwe seizoen ligt alweer een paar maanden achter ons, maar
uit de HSB-competitie zijn nog geen resultaten verwerkt, wel uit de KNSB-
competitie en die hakken er al een beetje in. Desondanks is Danny Lindhout de
succesvolste in de lijst van november (+52), met een goed Open NK en Haar-
lemse Meesters. Op het laatste toernooi was ook Tobias Li-Behn actief, maar die
heeft sowieso een druk bezette agenda gehad qua toernooien. Na een snelle klim
op de ratinglijst is er deze keer een terugval (-43). Niets om gealarmeerd door te
zijn, het hoort bij het groeiproces van een jonge schaker. De komende ronden
van de competities en wellicht ook het jeugdweekendtoernooi zullen de weg
omhoog weer kunnen helpen vinden.
Het is overigens een meevaller dat deze lijst nu pas in ons clubblad wordt ge-
publiceerd, want in de loop van november kwam er een gecorrigeerde versie uit,
die hier onder is opgenomen. De volgende lijst zal ongetwijfeld heftiger ver-
schuivingen laten zien, want dan zullen de eerste ronden van de HSB-competitie
opgenomen zijn.

Maarten Stolte 2029 (-)
Wouter Noordkamp 2024 (+29)
Sander Pauw 2008 (-16)
Peter Vorstermans 1996 (+6)
Eduard van Dijk 1971 (-)
Hans Segers 1952 (+19)
William van Zanten 1938 (+10)
Ton Bodaan 1907 (+10)
Gert-Jan Willighagen 1889 (-)
Rik Pronk 1888 (+1)
Bart Verbaan 1882 (+2)
Olav van Leeuwen 1839 (-16)
Karl Baak 1830 (+6)
Evert Baak 1822 (-)
Ed Olvers 1787 (-)
Frans Hoogeveen 1780 (-)
Dick Groenendijk 1753 (+5)
Franck Melssen 1732 (-)
Meile Tamminga 1719 (-5)
Theo Bovenlander 1717 (-)
Piet Sikkes 1699 (+1)
André Wagner 1653 (-)

Maarten van der Vegt 1639 (-)
Armin Segger 1635 (-)
Robin van Leeuwen 1633 (-4)
Ben Spierings 1632 (+12)
Tobias Li-Behn 1621 (-43)
Geurt Jan v.d. Meiden 1586 (-)
Jan Verheijen 1568 (-)
Danny Lindhout 1552 (+52)
René Weerts 1546 (-)
Jaap Luyendijk 1533 (-)
Peter Taanman 1531 (-)
Eric Alvares 1530 (-)
Frans Coers 1517 (-)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Thomas Alvares 1436 (+28)
Ruud van Dijk 1416 (-)
Thijs Michels 1364 (-)
Thomas Li-Behn 1197 (-22)
Wim Vermeulen 1110 (-)
Maurits Panis   800 (-)
Martin Brummelkamp   800 (-)
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Januari 2020
do 2 7e ronde interne (2) + 13e ronde laddercompetitie
za 4 11e Schaken aan de Kust
do 9 8e ronde interne (1) + 14e ronde laddercompetitie

SHTV H2 - Schaakmat Westland H2
za 11 HSB Persoonlijk Kampioenschap Dames

40e Open Westlands snelschaakkampioenschap (De Lier)
do 16 8e ronde interne (2) + 15e ronde laddercompetitie
do 23 9e ronde interne (1) + 16e ronde laddercompetitie
vr 24 Voorburg H2 - SHTV H3
do 30 9e ronde interne (2) + 17e ronde laddercompetitie

Februari 2020
za 1 SHTV K1 - Souburg K1

SHTV K2 - Messemaker 1847 K2
do 6 10e ronde interne (1) + 18e ronde laddercompetitie
do 13 10e ronde interne (2) + 19e ronde laddercompetitie

SHTV H1 - Raadsheer-Corbulo H1
SHTV H3 - Pomar H2

di 18 Promotie H2 - SHTV H2
do 20 Snelschaakkampioenschap
za 22 26e HSV Open rapidkampioenschap (Haagse Rapidcyclus 2)
do 27 11e ronde interne (1) + 20e ronde laddercompetitie
za 29 66e Drierondentoernooi (Waddinxveen)

Aankomende evenementen:
Open Prometheus kampioenschap donderdag 9 januari t/m 23 april 2020
Tata Steel Chess Tournament vrijdag 10 t/m zondag 26 januari 2020
HSB PK Senioren/veteranen vrijdag 7 februari t/m 3 april 2020
80e Noteboomtoernooi vrijdag 28 februari t/m 1 maart 2020

Dit blad is gedrukt bij




