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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

Het verdriet van de redacteurHet verdriet van de redacteur
André Wagner

Raadseltje: hoe krijg je een schaker stil? Antwoord: door hem te vragen iets te
doen. Het klinkt misschien een beetje sarcastisch en heel eerlijk gezegd is het
ook zo bedoeld, maar het is pijnlijk waar. “Het zijn altijd dezelfden die alles
doen,” is dan ook een veelgehoorde kreet. Als ik een lijstje zou maken van alles
dat ik in de schaakwereld doe, zal men dat in dankbaarheid lezen en daarna
verder gaan met de dagelijkse dingen. Het is een goede manier om de inzet van
mensen de nek om te draaien.
Gelukkig zijn er altijd uitzonderingen, zoals in dit nummer maar weer blijkt. Ik
ben oprecht blij met iemand als William van Zanten, die doordachte stukken
levert over uiteenlopende zaken die het schaken betreffen. Ik hoop dan ook dat
het een goede reden zal zijn om dit nummer mee naar huis te nemen om het stuk
aandachtig te lezen en te bestuderen, bij voorkeur in het gezelschap van een
schaakbord en stukken. In het geval van 18+ is het ook toegestaan om er een
alcoholische versnapering bij te nuttigen. Van Jan Hein Donner is bekend dat hij
rustig een hele nacht met een bord aan de gang was om varianten en stellingen te
bestuderen. Hij maakte echter liever gebruik van tabak en niet zelden zorgde
deze kettingroker er voor dat er ’s morgens in de van blauwe rook doordrongen
kamer twee asbakken met een berg as op tafel stonden.
Wat heeft dit alles te maken met de titel van het stuk? Helemaal niets, maar het
is altijd goed om met een positief beeld te beginnen, een anecdote te vertellen en
dit vervolgens met een welgericht klagen de grond in te boren. Want wat
gebeurde er eind december, op de avond van het oliebollentoernooi?
Het is altijd een drukke avond voor de redacteur van Samengevat. Behalve dat er
exemplaren van ons clubblad (waarvan de productie tussen 10 en 15 uur in be-
slag neemt, exclusief de tijd die de drukker er aan spendeert en de postbezorger
nodig heeft om het pakket vanuit Amsterdam in Den Haag te krijgen bij onze
voorzitter) door hem worden uitgedeeld, is hij ook nog eens wedstrijdleider bij
het snelschaaktoernooitje. En het wordt allemaal zeer gewaardeerd, dat is wel
duidelijk, want als je een schaker ergens een plezier mee kunt doen is het zorgen
dat hij alleen maar hoeft te spelen.
Aan het eind van de avond kwam echter de aap uit de mouw: de zaal was leeg
en toen zag ik ze liggen, op tafels, op stoelzittingen en zelfs op de grond... de
clubblaadjes waar zo hard aan gewerkt was. En dat kwam aan. Dat men ze niet
wil bewaren is één ding, maar neem ze dan in ieder geval mee naar huis en gooi
ze daar bij het oud papier. Dat doet minder verdriet, want dan weet ik het niet.
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Interne competitieInterne competitie

Aan kop is, met drie ronden resterend, de strijd nog niet beslist tussen Peter en
Olav. Ze hebben wel een klein gaatje geslagen met de achtervolgers en de
komende weken zal blijken wie het meest bestand is tegen de druk. Intussen
loeren Hans, Ben en Bart op de laatste kansen, want als de toppers vallen, zijn
de wolven snel dichtbij. Beste jeugdspeler Tobias bevindt zich veilig in de
middenmoot. Volgend jaar wordt wellicht zijn jaar...

Stand na 10 ronden Score wp SB rat. TPR W-We
  1 Peter Vorstermans 8.0 57.0 44.25 1990 2006 +0.26
  2 Olav van Leeuwen 8.0 56.0 42.75 1855 2059 +1.60
  3 Hans Segers 7.0 59.0 36.50 1933 1982 +0.66
  4 Ben Spierings 7.0 57.5 39.50 1620 2033 +2.00
  5 Bart Verbaan 6.5 59.5 36.50 1880 1898 +0.31
  6 Rik Pronk 6.0 60.0 32.00 1887 1797 -0.82
  7 Gert-Jan Willighagen 6.0 55.0 30.50 1889 1756 -0.82
  8 Frans Hoogeveen 5.5 54.5 29.00 1780 1759 1759
  9 Rob Dijkstra 5.5 40.5 19.75 1438 1516 +0.42
10 Peter Suijker 5.0 55.5 22.25 1622 1648 1648
11 Eric Alvares 5.0 53.5 24.50 1530 1609 +0.32
12 Maarten van der Vegt 5.0 53.0 24.75 1639 1728 +0.59
13 Tobias Li-Behn 5.0 52.0 25.50 1664 1602 1602
14 Franck Melssen 5.0 51.5 23.50 1732 1650 -0.57
15 Jan Verheijen 5.0 51.5 19.50 1568 1685 +1.10
16 Armin Segger 5.0 51.0 21.25 1635 1674 +0.22
17 Ton Bodaan 5.0 47.5 23.50 1897 1681 -1.10
18 Jaap Luyendijk 5.0 46.5 19.25 1533 1661 +1.48
19 Thomas Alvares 5.0 43.5 17.75 1408 1482 1482
20 Peter Taanman 5.0 43.0 14.50 1531 1558 +1.00
21 Meile Tamminga 4.5 49.5 21.00 1724 1536 -1.00
22 Piet Sikkes 4.5 43.0 13.25 1698 1613 -0.49
23 Robin van Leeuwen 4.5 40.0 11.75 1637 1341 1341
24 André Wagner 4.0 45.5 14.25 1653 1537 -1.32
25 Thomas Li-Behn 4.0 43.0 16.00 1219 1542 1542
26 Thijs Michels 3.0 37.0   7.75 1364 1239 -0.96
27 Martin Brummelkamp 2.5 43.5   7.50   800 1033 +1.04
28 Karl Baak 2.0 45.5 10.00 1824 - +0.00
29 Evert Baak 2.0 45.5 10.00 1822 - +0.00
30 Wim Vermeulen 1.5 39.5   2.50 1110   954 -0.92
31 Ruud van Dijk 0.0 32.5   0.00 1416 - +0.00
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LaddercompetitieLaddercompetitie

Nog zes ronden te gaan, zes avonden om de top van de laddercompetitie te
bereiken. In ieder geval zijn inmiddels Jan Verheijen en Peter Suijker van plaats
gewisseld, maar de verschillen zijn marginaal bovenin. Ook hier is Tobias Li-
Behn de beste jeugdspeler en kan hij met een beetje inspanning de oudere heren
boven hem inhalen. Dat is iets dat zeker is binnen het Systeem Keizer, ondanks
de tekortkomingen.
Wat dit seizoen wel opvalt, is het grotendeels ontbreken van jeugdspelers die
vorig jaar op de tweede avond van een ronde van de interne competitie juist zo
vaak lieten zien wat ze al konden. Het verloop bij die groep binnen onze club
laat zich duidelijk gelden. De actiefste deelnemer komt echter wel uit onze
jeugdafdeling.
In het volgende nummer van Samengevat zullen de eindstanden van de compe-
tities gepubliceerd kunnen worden.

Stand na 19 ronden prt W R V Score Wrde Vwrde S
  1 Jan Verheijen 5 4 1 0 732,2 80,0 79,0 1
  2 Peter Suijker 7 5 1 1 720,0 79,0 80,0 1
  3 Maarten van der Vegt 6 3 2 1 680,0 78,0 78,0 0
  4 Tobias Li-Behn 9 5 1 3 658,0 76,0 71,0 -1
  5 Rik Pronk 5 1 4 0 654,2 75,0 76,0 1
  6 Jaap Luyendijk 6 4 0 2 620,0 74,0 75,0 2
  7 André Wagner 3 1 2 0 602,7 73,0 74,0 -1
  8 Thomas Alvares 4 2 0 2 572,0 71,0 72,0 0
  9 Eric Alvares 4 2 0 2 556,0 70,0 70,0 0
10 Jesper Kool 4 3 0 1 554,0 69,0 68,0 0
11 Robin van Leeuwen 2 1 1 0 519,2 66,0 67,0 0
12 Armin Segger 3 1 1 1 492,8 64,0 64,0 -1
13 Rob Dijkstra 8 2 2 4 481,7 63,0 65,0 -2
14 Tuan Anh Do 1 1 0 0 472,0 62,0 63,0 1
15 Peter Taanman 8 3 2 3 458,8 61,0 59,0 0
16 Jian-Li Zhou 14 4 1 9 418,8 58,0 58,0 0
17 Thomas Li-Behn 5 2 1 2 418,0 57,0 57,0 -1
18 Thijs Michels 9 3 1 5 390,8 52,0 53,0 1
19 Tijmen Luzac 1 0 0 1 238,0 35,0 34,0 -1
20 Raymond Thomas 1 0 0 1 231,0 34,0 33,0 1
21 Wim Vermeulen 9 2 0 7 228,3 33,0 35,0 -1
22 Onno Weeda 1 0 0 1 224,0 32,0 32,0 -1
23 Martin Brummelkamp 9 0 1 8 166,8 31,0 31,0 -1
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Externe competitieExterne competitie

KNSB-competitie

SHTV 1 geklopt door KiNG (door Peter Vorstermans)
Op 14 december togen we naar Tilburg voor de KNSB-wedstrijd tegen KiNG, 7
man met de trein en Sander op 4 wielen.
Dit team had tot nu toe alles gewonnen met zeer grote cijfers en is hard op weg
kampioen in onze poule te worden. Dat mag ook wel met zulke ratings, het
verschil met ons was ruim 200 punten.

Toch was het Sander die als eerste het volle punt scoorde, tegen hun kopman.
Het was een miniatuurtje van slechts 15 zetten.

Sander Pauw - Lars Vereggen

 _TdM_St
_L_ jJ_ 
J_ j _J_
_Js _ nJ
 _ lI_ i
_ n _I_ 
IiIq _I_
_ kR_B_R

13. Dxd4 Pf6  14. e5 dxe5  15. 
Dxd8†
1-0

Jammer genoeg stokte het daarna.
Hans en Gert-Jan moesten het punt bij de tegenstander laten. Robin kwam een
pion achter in de opening, verdedigde zich knap maar kon het eindspel jammer
genoeg niet binnenboord houden. En ook Olav raakte materiaal kwijt en verloor
zijn partij. Waarmee we met 1-4 achter stonden.
Ton had ondertussen een bijzonder fraaie stelling bereikt, liet de winst tot een
paar keer toe glippen en moest uiteindelijk de vlag strijken. Hieronder volgt zijn
commentaar.
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Ton Bodaan - Bram van den Berg

T_ _L_R_
_ _ _ _ 
S_J_ _Im
_J_ l j 
J_ _ _J_
i i i _ 
Bi _ nI_
_ k _ _ 
34. ...Kh5  35.g7
35. Lf7! Pc7  36. Txe8  Deze zet had
ik gemist.  36. ...Txe8  37. g7† Kh4
38. Lxe8 Lxg7 met een gezonde plus-
pion.
35. ...Lxg7  36. Txg7!?
Speelt op winst.  36. Txe8 Txe8  37.
Lf7† Kh4  38. Lxe8  Mijn tegenstan-
der had hier voor deze variant geko-
zen met remise.
36. ...Lg6
Enige zet.

37. Pxg4 Tf8
37. ...Pc5
38. Pe5 Tf1†  39. Kd2 Le4  40. Ke2!
In deze fase speelde ik steeds de
beste.
40. ...Tg1?!
40. ...Tc1
41. g4† Kh4  42. Pf3†! Lxf3†  43.
Kxf3
Hier had ik meer tijd maar gebruikte
die helaas niet. Sloeg terug als een
dammer-en miste het leuke maar niet
zo moeilijke Kf2. Ook mijn tegen-
stander had deze zet gemist, bleek
achteraf: 43. Kf2!  Er dreigt nu steeds
mat.
43. ...Tf1†  44. Kg2 Tf6  45. e4 Pc5
46. e5 Tf4  47. Th7† Kxg4  48. Th6
En gooit ook nog de remise weg: 48.
e6 Te4  49. e7 Pd3  50. Lf7 Te2†  51.
Kg1
48. ...Te4  49. Txc6 Txe5  50. Lf7
Pd3  51. Le6† Txe6  52. Txe6 Pf4†
0-1

Peter was slecht uit de opening gekomen, maar kon dankzij een doorgebroken
pion nog tot remise keepen. En ook bij Wouter, nadat die een eerder remise-
aanbod had afgeslagen, werd het uiteindelijk een puntendeling.
Tja, verloren met 2-6 is geen schande tegen een tegenstander van dit formaat.
We staan derde in onze poule en zullen flink moeten knokken om nog tweede te
worden. We gaan nu de winterstop in, genieten van de feestdagen en op zaterdag
1 februari volgend jaar treden we weer aan tegen Souburg 2, in de Bosbeskapel.

KiNG K1 (2127) SHTV K1 (1906) 6-2
Lars Vereggen (2322) Sander Pauw (2008) 0-1
Cees IJzermans (2100) Hans Segers (1952) 1-0
Bram van den Berg (2235) Ton Bodaan (1907) 1-0
Rob Haast (1804) Wouter Noordkamp (2024) ½-½
Eric de Moor (2101) Peter Vorstermans (1996) ½-½
Justin Senders (2199) Gert-Jan Willighagen (1889) 1-0
Jordy Schouten (2132) Olav van Leeuwen (1839) 1-0
Mark Clijsen (2126) Robin van Leeuwen (1633) 1-0
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SHTV K2 redt het niet in Spijkenisse (door Ben Spierings)
In de KNSB-competitie stond voor SHTV 2 op 14 december jl. de uitwedstrijd
tegen Spijkenisse 2 op het programma. We hadden bij mij thuis verzameld voor
een stukje teambuilding met een kopje koffie/thee. Met 8 man vertrokken we
(op tijd) in 3 auto’s naar Spijkenisse, maar dat blijkt geen garantie dat je dan
compleet en op tijd aan komt. Iets na 13.00 uur kon de strijd echt los barsten.
Piet Sikkes maakt er een gewoonte van om als eerste klaar te zijn. In de vorige
twee partijen waren dat verdienstelijke remises, maar dit keer ging het snel mis
op het bord en was de tegenstander er als de kippen bij om materieel voordeel te
pakken.
Bart Verbaan had in Desiree Hamelink een sterke tegenstandster. Bart deed zijn
uiterste best, maar moest uiteindelijk helaas de koning omleggen.
Gelukkig kon Meile Tamminga ons terug in de wedstrijd brengen. Meile geeft
zelf aan dat hij zijn overwinning te danken heeft aan een tactisch grapje in het
middenspel. Met zwart stond hij een pion achter en het loperpaar biedt wellicht
onvoldoende compensatie. Maar Meile zag een truc. Niet geforceerd, wel ver-
leidelijk.

Steyn de Lange - Meile Tamminga

T_ _T_M_
jQ_ _JjJ
 _J_ _ _
_ _DnL_ 
 _ iJi l
_ _ i _ 
Ii _ iBi
r _ _ rK

18. Tgf1 Tab8
Wit kan nu op a7 slaan. Fritz advi-
seert zwart om op remise aan te stu-
ren door de dame op te jagen.
19. Dxc6
Maar dit verliest onmiddellijk.
19. ...Txe5  20. Dxd5 Txd5
Mijn tegenstander gaf natuurlijk niet
onmiddellijk op, maar de witte stel-
ling is met stuk tegen twee pionnen
in het middenspel verloren.

Daarna volgden helaas weer twee nederlagen voor ons. Geurt Jan van der Mei-
den ging er eens goed voor zitten, want tot dusverre zit het extern nog niet mee.
Hij vocht voor wat hij waard was, maar het resultaat was jammer genoeg een
nul. En niet lang daarna moest ook Tobias Li-Behn de strijd staken. Een vijande-
lijke dame en paard hielden de koning in de hoek onder bedwang en het was niet
meer te redden.
Een lichtpuntje kwam van Dick Groenendijk. Hij moest de laatste twee wed-
strijden door andere verplichtingen missen en had er extra veel zin in tegen zijn
oude club. Zijn overwinning kunt u hier naspelen, met dank aan de input van
Dick zelf. Een leuke partij met kansen voor beide spelers.
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Dick Groenendijk - Steven de Wilde

T_ dT_M_
jLj _JjJ
 j l s _
_ _Jn _ 
 _ iS_ _
_InBi _ 
IbQ_ iIi
_ r _Rk 
14. f4
Dit was voor mij het plan achter Pe5.
De zwakke pion lijkt voorlopig geen
gevaar op te leveren. Het paard staat
vorstelijk op e5 en wanneer zwart
zijn loper tegen dit paard besluit te
ruilen komt de f-lijn open. Voldoende
compensatie. 14. Pb5 a6  15. Pxd6
cxd6.  Dit ziet eruit als een beter ver-
volg met directe schade aan de zwar-
te stelling.]
14. ...Pxc3  15. Lxc3 Pe4  16. Lb5
Te6 17. De2 Lxe5?

Deze afruil is wel duidelijk in mijn
voordeel.
18. fxe5 Lc8?
Werkt de eigen ontwikkeling tegen
19. Dh5 Tg6  20. Df3 Pg5  21. De2
Veel damezetten waarmee ik uit-
eindelijk weinig bereik.
21. ...Ph3  22. Kh1 Lg4  23. Dd2
Pg5  24. Ld3 Th6  25. Df2 Lh5  26.
Lb4 Lg6  27. Lxg6 hxg6  28. Kg1
28. e4! c5  29. Ld2 dxe4  30. dxc5
bxc5  31. Txc5 Th5  32. g4 Th3  33.
Lxg5 Dxg5  34. Dxf7 Kh7  35. Df4
28. ...Dd7  29. Df4 Pe6  30. Dg4
Kh7  31. Tc2 Db5  32. Txf7?
32. La3
32. ...Dxb4  33. Dxe6 De1  34. Tf1
Dxe3  35. Kh1 Dg3?
35. ...Tf8!  Dit zou de afstraffing van
32. Txf7 moeten zijn. Door de f-lijn
te veroveren is zwart van z'n proble-
men af en heeft wit het ineens be-
hoorlijk lastig: 36. Tfc1 c5  37. dxc5
d4
36. h3 Te8??  37. Dxe8
1-0

We stonden nu 4-2 achter. In mijn eigen partij was mijn koningsaanval ge-
smoord, eerst op de koningsvleugel en daarna, na lange rokade van mijn tegen-
stander, op de damevleugel. Ik moest wel blijven opletten voor de tegenstoot en
het dichtschuiven van de stelling had voor- en nadelen. Met een remiseaanbod
op zak ging ik bij Rik Pronk kijken. Aan bord 1 had hij een hele goeie partij ge-
speeld, maar de overblijfselen waren een paardeneindspel waar niet meer dan
remise in zat. Voor mij geen reden dus om te forceren in een stelling waarin
mijn tegenstander nog wel een winstkans heeft laten liggen.
Al met al een 5-3 nederlaag. Drie van onze spelers hebben het einde niet meer
meegemaakt en waren al naar Den Haag afgereisd. De overige vijf spelers zoch-
ten de lokale pizzeria op en hebben onder het genot van een heerlijke maaltijd
gezellig nagekletst.

Nu even bijtanken tot 1 februari, dan komt koploper Messemaker 2 op bezoek.
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Spijkenisse K2 (1858) SHTV K2 (1723) 5-3
Fabian van Buuren (2018) Rik Pronk (1888) ½-½
Desirée Hamelink (2116) Bart Verbaan (1882) 1-0
Steven de Wilde (1876) Dick Groenendijk (1753) 0-1
Job Verheul (1677) Tobias Li-Behn (1621) 1-0
Richard Koopman (1730) Ben Spierings (1632) ½-½
Steyn de Lange (1881) Meile Tamminga (1719) 0-1
Rob Kalkman (1888) Piet Sikkes (1699) 1-0
Patrick Meijer (1676) Geurt Jan van der Meiden (1586) 1-0

SHTV K2 weer strijdend ten onder (door Ben Spierings)
Na de flitsende start tegen Rijswijk 2 werd al drie keer op rij verloren. Na een
korte winterstop kwam op 1 februari jl. medekoploper Messemaker 2 op bezoek
in de Bosbeskapel. Dit keer speelden we niet in de vertrouwde grote speelzaal
samen met SHTV 1, aangezien die wedstrijd was uitgesteld door nare omstan-
digheden bij de tegenstanders. In plaats daarvan speelden we in de kleine bene-
denzaal. Het was even wachten totdat iedereen aanwezig was, inclusief bedie-
ning voor de bar, maar daarna barstte de strijd los.

Het was weer Piet Sikkes die als eerste klaar was. Hij stond al iets minder toen
er pardoes een hele toren van het bord verdween. Niet veel later gaf hij de partij
op.
Maarten Stolte had met zijn gambiet voldoende tegenspel, maar meer dan remise
leek er niet in te zitten. In een stelling waarin hij de vijandelijke koning met
loper en toren kon aanvallen en zetherhaling kon afdwingen, ging hij toch nog
voor de volle winst mede gezien de stellingen op de andere borden. Maar meer
dan een halfje zat er helaas niet in.
Bij Meile Tamminga was er een verdacht toreneindspel op het bord. Toen de
torens werden geruild zag ik Meile plots in een gewonnen pionneneindspel ko-
men en dat werd strak naar winst gevoerd, mede door een pion te laten promo-
veren.
Zelf speelde ik te slap vanuit de opening. Met het nodige keepwerk dacht ik
veilig het eindspel in te vluchten, maar de ver opgerukte vrijpion aan de rand gaf
teveel kopzorgen, zonder dat ik echt tegenspel had. Toen de pion de overkant
bereikte was het over en uit.
Dick Groenendijk kreeg een voor hem onbekend gambiet voorgeschoteld. Hij
liet het zich bewijzen, kwam erg onder druk te staan en hield de verdediging nog
een eind vol, om uiteindelijk toch te bezwijken.
Gelukkig bracht Rik Pronk de hoop op een goede afloop voor het team nog
terug. Geïnspireerd begon hij aan zijn partij en haalde de volle buit binnen.
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Rik Pronk - Rob Hoogland

T_ d tM_
jJ_ _JlJ
 _Sj _ _
_ j jS_ 
 _ _B_ _
_ nI_ iN
IiI_ _ i
r bQ_ k 
Beter goed gejat dan slecht ver-
zonnen! Deze stelling werd bereikt
met dank aan een YouTube-video
waar met een heerlijk dik Russisch
accent werd uitgelegd dat wit hier
toch behoorlijk goed stond. (“Nauw
gwhjite hass strong attack!”)
12. ...Ph6
De Rus had alleen vergeten te vertel-
len wat wit na deze zet moest doen...
13. Dh5?

En dit onderscheidt ons, armzalige
krabbelaars, van de ware grootmees-
terlijke schaakgoden. Wat ik had
moeten spelen: 13. Lxh6 Lxh6  14.
Dg4 Lg7  15. Df5 Te8  16. Pg5
13. ...Df6?
Hoe schijnbaar logisch ook, het ver-
liest. Zwart had moeten spelen:
13. ...d5  14. Pxd5 f5 en zwart blijft
leven met een kleine min.
14. Pd5 De6  15. Lxh7?
Toch weer de fout in. Ik dacht dat
Pg5 niet kon vanwege Dg4, afruil
van de dames en einde aanval. Wat
had ik overzien: 15. Pg5! Dg4  16.
Pf6! Lxf6  17. Dxh6  Met een mat in
zes tot gevolg.
15. ...Kh8  16. Pc7 Dg4  17. Dxg4
Pxg4  18. Lf5 Pf6  19. Pxa8 Txa8
En met slechts een klein plusje werd
het nog een lange middag en moest
de Chinees toch even wachten op
deze buffetklant. 1-0

Met een 3½-2½ achterstand waren alleen Bart Verbaan en Tobias Li-Behn nog
bezig. Het zag er niet hoopvol uit, maar de grote klasse binnen ons team vind ik
wel dat we tot het uiterste gaan om nog een half of heel punt te bereiken.
Tobias speelde op eigen verzoek aan een lager bord. Op bord 8 met wit speelde
hij niet zijn beste spel en kwam lastig te staan. Ook hier was het uiteindelijk een
vijandelijke pion die de definitieve beslissing bracht door de overkant te be-
reiken.
Bart had een eindspel met een paard tegen loper en een pion meer, maar de
koning van de tegenstander stond goed opgesteld en steunde een ver opgerukte
vrijpion. Dit was niet meer te redden voor Bart, die waarschijnlijk eerder in de
partij wel had kunnen toeslaan.
Al met al een ruime 5½-2½ thuisnederlaag, met in de helft van de partijen
beslissende vrijpionnen. Alweer de vierde nederlaag op rij, dus het wordt tijd op
weer eens punten te pakken met nog maar vier wedstrijden te gaan. Volgende
halte Zoetermeer, op 7 maart.
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SHTV K2 (1800) Messemaker 1847 K2 (1883) 2½-5½
Maarten Stolte (2037) Frans Bottenberg (2000) ½-½
Bart Verbaan (1893) Kees Brinkers (1979) 0-1
Dick Groenendijk (1786) Bernard Evengroen (1957) 0-1
Rik Pronk (1855) Rob Hoogland (2024) 1-0
Meile Tamminga (1747) Jeroen Eijgelaar (1766) 1-0
Ben Spierings (1666) Wouter Schonwetter (1829) 0-1
Piet Sikkes (1754) Frank Michielen (1747) 0-1
Tobias Li-Behn (1665) Leslie Tjoo (1762) 0-1

HSB-competitie

SHTV H1 pijnlijk onderuit in Delft (door Ben Spierings)
Op maandag 16 december jl. gingen we op bezoek bij medekoploper DSC 2.
Ook al zijn we met ronde 4 pas halverwege het seizoen, kon dit wel eens de
beslissende match zijn in de strijd om het kampioenschap van HSB klasse 1A.
Er waren liefst drie afzeggingen, maar ik had voor meer dan goede vervanging
gezorgd. Vol vertrouwen begonnen we dan ook aan de wedstrijd.

De eerste uitslag was bij Gert-Jan Willighagen te noteren. Een wat wilde partij,
waarin Gert-Jan een stuk achterstond, maar drie vrijpionnen had gecreëerd en
gevaarlijk leek binnen te komen met de dame. Zijn tegenstander pareerde de
storm en kwam nu zelf met zijn dame op bezoek, wat leidde tot een matnet.
Maarten Stolte kon zijn ratingoverwicht niet omzetten in een overwinning. Ster-
ker nog, hij moest alle zeilen bij zetten om voldoende compensatie te hebben
voor stukverlies. Met eeuwig schaak pakte Maarten nog een halfje.
Bij Hans Segers was er ook ongelijk materiaal en Hans leek daar de beste papie-
ren te hebben. Terwijl ik het broodnodige punt al op mijn telraam had mee-
genomen, maakte Hans een fout waardoor het hele punt opeens een nul werd.
Wouter Noordkamp was in een remiseachtig toreneindspel beland, maar er
waren zeker nog kansen. Gezien de stand op het scorebord en de overig borden,
moest hij voor de winst gaan en dat lukte gelukkig ook.
Rik Pronk had het zwaar in zijn partij. Zijn tegenstond een materieel voordeeltje
en wist Rik’s plannen te dwarsbomen. Uiteindelijk moesten we aan dit bord ook
een nul noteren.
De achterstand was nu 3½-1½ en het werd nu heel moeilijk. Zeker toen Peter
Vorstermans ook niet verder kwam dan remise.
Zelf speelde ik een prima partij (al zeg ik het zelf). Dankzij een gambiet kon ik
met zwart actief aan de slag en ondanks een scherpe stelling met veel reken-
werk, was er geen vuiltje aan de lucht. De engine leert mij achteraf nog een paar
gemiste kansen op voordeel. In de partij kwam het tijdnoodspook weer eens om
de hoek kijken en een oliedom slippertje met de dame liet een cruciale pion



16

slaan en het was eigenlijk meteen uit. Een zeer teleurstellend einde.
Het team had verloren en ook Eduard van Dijk stond niet al te best, maar die
wist het tij nog te keren en nog een puntje voor ons binnen te slepen.
Al met al 5-3 verloren en de koppositie kwijt. Het is nu zaak om de laatste drie
ronden een goed resultaat neer te zetten en te hopen op een misstap van de
koploper. En anders moeten we volgend seizoen een nieuwe poging doen.

DSC H2 (1879) SHTV H1 (1923) 5-3
Jouke van Gosliga (1852) Maarten Stolte (2029) ½-½
Wybe Evenhuis (1861) Eduard van Dijk (1971) 0-1
Bent Schleipfenbauer (1898) Hans Segers (1952) 1-0
Arno Wiersma (1896) Peter Vorstermans (1996) ½-½
Evert van der Hooven (1927) Rik Pronk (1888) 1-0
Pieter Goossens (1844) Wouter Noordkamp (2024) 0-1
Willem Jan van den Broek (1904) Gert-Jan Willighagen (1889) 1-0
Arjan Drenthen (1846) Ben Spierings (1632) 1-0

Zevenklapper voor SHTV H1 (door Ben Spierings)
Na de nederlaag in Delft zijn de titelkansen ernstig geslonken, maar een
strohalm moet je altijd vast pakken, zeker nu DSC 2 een matchpunt heeft laten
liggen. Een dikke overwinning helpt dan altijd en die mogelijkheid diende zich
op 13 februari jl. aan, thuis tegen hekkensluiter Raadsheer Corbulo 1. We
speelden deze keer weer met de acht basisspelers.
Na de openingszetten op mijn eigen bord begon ik aan een eerste rondje langs de
borden. Op bord 2 stond het bord in de beginopstelling en Eduard van Dijk was
aan de wandel. Was zijn tegenstander niet komen opdagen? Nee, het bleek een
miniatuurtje van 11 zetten geweest te zijn.

Eduard van Dijk - Dirk Ploeger

Ts dMl t
jJj jJj 
 _ _ sLj
_ _ _ _ 
 _ _ _ i
_ _ _Nn 
IiIi iI_
r bQkB_R

7. Pe5 Lh7  8. Lc4 e6  9. De2 Ld6
10. Pxf7 Kxf7  11. Dxe6
1-0
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Robin van Leeuwen had al een snel remiseaanbod op zak. Robin probeerde het
nog even, maar bood daarna zelf remise aan, wat direct werd aangenomen. Olav
volgde al snel het voorbeeld van zijn zoon en deelde het punt met zijn
tegenstander.
Tussendoor had ik zelf mijn partij gewonnen. Ik kon eerst op de koningsvleugel
aanvallen, maar de vijandelijke koning rokeerde lang, waardoor ik mijn
activiteiten naar de damevleugel verhuisde. Een vreemde pionzet leidde een
paardvork in, ik won tijdelijk een hele toren en later werd dat omgezet in een
kwaliteit met een paar pionnen, waarna mijn tegenstander het wel genoeg vond.
Hans Segers stond al snel een kwaliteit en twee pionnen voor. Hij ruilde de rest
slim af en neutraliseerde de tegenkansen, waardoor de winst snel binnen was.
Met een 4-1 voorsprong was het eerste matchpunt binnen.
Op het topbord had Maarten Stolte een eindspel met ieder een dame, toren en
(ongelijke) loper, maar wel met twee pionnen meer. Hij moest nog even
uitkijken dat zijn koning geen averij zou oplopen, maar hij had zelf voldoende
activiteit richting de vijandelijke koning en rondde het goed af.
De teamwinst was binnen, met nog twee borden te gaan. Allereerst Rik Pronk,
die meer minuten op zijn klok had, dan zijn tegenstander seconden. Er stond nog
bijna een volledig schaakspel op het bord en het was een boeiend gevecht,
waarbij Rik’s tegenstander de weg naar zijn koning zocht, maar zijn koning op
dezelfde vleugel had en het deksel op zijn neus kreeg. Het slotakkoord was voor
Bart Verbaan, die al een tijdje een pion voor stond en actief met zijn stukken
stond tegen een open koning. Het was een kwestie van tijd tot dat een sterk
paard tegen een slechte loper plus torens die de tijd kregen om te manoeuvreren
de doorslag zouden geven. Met een 7-1 overwinning hebben we een goede
prestatie geleverd. Volgende keer op bezoek bij DD 2.

SHTV H1 (1855) Raadsheer-Corbulo H1 (1610) 7-1
Maarten Stolte (2037) Joost Scholten (1768) 1-0
Eduard van Dijk (1969) Dirk Ploeger (1664) 1-0
Hans Segers (1937) Titus Hylkema (1731) 1-0
Bart Verbaan (1893) Mohamed Mokadem (1514) 1-0
Rik Pronk (1855) Jacob Jan van Harten (1685) 1-0
Olav van Leeuwen (1841) Bernard van Deelen (1710) ½-½
Robin van Leeuwen (1640) Sjaak van As (1484) ½-½
Ben Spierings (1666) Bert van der Sluis (1322) 1-0

SHTV H2-Schaakmat Westland H2, snel een Rutte doen (door Karl 
Baak)
Deze wedstrijd gingen we verder waar we tegen DD gebleven waren; worstelen
en ploeteren. Nu stonden de slagvaardige Westlanders tegenover ons, die ons op
de pijnbank legden.



18

Na 1½ uur spelen stonden al ons zwartspelers een pion achter en was het zoeken
naar compensatie. Bij de witspelers was de tussenstand een keer licht voordeel,
2 gelijk spel en één op het punt van opgeven. Normaal gesproken wordt het dan
nog een lange avond waarbij de kansen en resultaten alle kanten opgaan.

Echter, René op bord 8 had als eerste een ongelukkig moment. Na een schijn-
baar gunstige ruil werd een loper ingesloten op h6. Dat kostte een stuk en werd
keurig afgerond door zijn tegenstander.

Meile speelde een Philidor, was ergens een pion kwijtgeraakt, maar wist com-
pensatie te krijgen. Uiteindelijk kwam er een remiseaanbod in een stelling waar
remise voor Meile het maximaal haalbare leek, dus dat werd ons eerste halfje.

Tobias kreeg het Italiaans tegen zich en hij verloor in een ontlastingscombinatie
een pion.  Hij kreeg geen grip op zijn tegenstander en de partij eindigde in een
toreneindspel drie tegen twee op dezelfde vleugel. Zijn tegenstander metselde de
boel dicht en bood remise aan. Ons tweede halfje.

Ed werd langzaam weggedrukt na een Schotse opening en moest uiteindelijk
opgeven.

Jan ging voor een gambiet wat als redelijk te boek staat. De pion werd echter
niet teruggewonnen en het beoogde tegenspel vloeide geleidelijk weg. Ook hier
kwam langzaam maar zeker het onvermijdelijke einde.

Karl had voor de achtste keer zwart tegen Leo Duijvesteijn. Tijd voor een
verrassing, dacht hij, maar Leo bleek die ochtend alles tot de zestiende zet be-
keken te hebben. In het  theoretische gevecht trok onze man aan het kortste eind
en kwam onder zware druk te staan. Uiteindelijk wist hij zich in het middenspel
toch te bevrijden en offerde materiaal om de witte koning te bedreigen; die zette
het op een lopen, wat eindigde in herhaling van zetten. Herhaling ontwijken was
voor beide partijen te gevaarlijk. Een remise en dat de matchpunten mee naar
Naaldwijk gingen waren daarmee wel een feit.

Evert wist na de opening ruimtevoordeel te halen en de tegenkansen te ver-
hinderen. Toen het op oogsten aankwam, werd hij te hebberig en kreeg het
deksel enigszins ongelukkig op de neus. Zijn dame werd met een offer in-
gesloten. Paard en toren waren niet genoeg tegenwicht voor de dame plus een
pion die verloren gingen. Hier werd een vol punt weggegooid.

Als laatste was Piet klaar. Na een Wolga-gambiet was een bekend eindspel
ontstaan en de zwartspeler ging tot het gaatje, maar Piet stelde ons vierde halfje
veilig.
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Piet Sikkes - Dirk van Nieuwkerk

 _ _ _ _
_ t _IkJ
 _ _ _ i
_ _ _ m 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 

1. Kg8 Txf7
Hier geloofde Dirk nog in winst
anders had hij waarschijnlijk 1. ...Tc8
geprobeerd. 2. f8D? (2. Kxh7 Kf6  3.
f8T! Txf8 is pat) Txf8  3. Kxf8 Kxh6
4. Kf7 Kg5 en zwart wint.
2. Kxf7 Kxh6  3. Kf6 Kh5  4. Kf5
Kh4  5. Kf4 Kh3  6. Kf3 Kh2  7.
Kf2 h5  8. Kf1 h4  9. Kf2 h3  10.
Kf1 Kg3  11. Kg1
En hier werd tot remise besloten
vanwege 11. ...h2  12. Kh1 Kh3

Klein lichtpuntje: de zwartspelers scoorden 3 van de 4 halfjes, maar verder een
avond om snel te vergeten. 18 februari mogen we het in Zoetermeer weer
proberen.

SHTV H2 (1699) Schaakmat Westland H2 (1692) 2-6
Karl Baak (1830) Leo Duijvesteijn (1871) ½-½
Evert Baak (1822) Karg Brunner (1696) 0-1
Tobias Li-Behn (1621) Wim Duijvesteijn (1724) ½-½
Ed Olvers (1787) Leno den Broeder (1723) 0-1
Meile Tamminga (1719) Jordy Zuidgeest (1690) ½-½
Piet Sikkes (1699) Dirk van Nieuwkerk (1657) ½-½
Jan Verheijen (1568) Henk van Ketel (1649) 0-1
René Weerts (1546) Amit Mandelbaum (1529) 0-1

SHTV 3 maatje te groot voor DD 5 (door Maarten van der Vegt)
Na het redelijke begin van het 3e van SHTV mochten we 12 december 2019 het
opnemen tegen het 5e team van DD. Winst zou betekenen dat we naar de eerste
plekken mogen blijven kijken.

Het eerste punt was gemakkelijk binnen, DD 5 kwam namelijk niet volledig
aantreden. Eric hoefde dus alleen maar aanwezig te zijn om het eerste punt
binnen te halen. De teamleider had zichzelf op een iets te laag bord gezet en had
zodoende weinig moeite in zijn partij, ook André, Danny en Thomas lieten hun
tegenstanders alle hoeken van het bord zien. Peter maakte zijn debuut voor het
3e van SHTV, hij had een flinke kluif aan zijn tegenstander, maar wist toch het
volle punt binnen te halen. Jaap kon zijn goede vorm helaas niet doorzetten en
moest het punt aan DD laten. De tegenstander van Frans, Hayun Shin, liet zien
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best wat schaaktalent te bezitten en maakte Frans het flink lastig. Ook dit punt
was voor DD 5.

Al met al een mooie overwinning, waardoor we ons blijven mengen in de titel-
strijd.

SHTV 3 (1540) DD 5 (1493) 6-2
André Wagner (1653) Toon van Weel (1567) 1-0
Eric Alvares (1530) N.O. 1-0R
Jaap Luyendijk (1533) Dick Hennink (1499) 0-1
Danny Lindhout (1500) Auke de Vries (1317) 1-0
Frans Coers (1517) Hayun Shin (1493) 0-1
Peter Suijker (-) Leen Spaans (1448) 1-0
Thomas Alvares (1408) Pieter Joosten (-) 1-0
Maarten van der Vegt (1639) Roel Terpstra (-) 1-0

SHTV 3: Nipte overwinning op Voorburg 2 (door Maarten van der Vegt)
Na de relatief simpele overwinning op DD 5 mochten we nu ons laten zien tegen
de talenten van Voorburg 2. Bij een jeugdteam is het altijd lastig in te schatten
wat je tegenover je krijgt, ik durfde dus nog geen voorspelling over de uitslag te
maken.

Jesper Kool deed voor het eerst mee met SHTV 3 en liet gelijk van zich spreken.
Hij wist kundig materiaal te winnen en gaf dit niet meer uit handen, het eerste
punt was voor ons. Jaap wist zijn vorm weer te vinden en kreeg een mooie
koningsaanval door op f7 te slaan. Zijn tegenstander kon nog lang de goede
velden voor zijn koning vinden, maar dit bleek uitstel van executie. Het tweede
punt was voor ons. Thomas Li-Behn was inmiddels ook een stuk voorgekomen
en had verder weinig moeite met zijn tegenstander. André kwam in een partij die
voor geen van beide partijen nog te winnen was, als de ander geen fout maakte.
Hij moest van de teamleider nog even doorspelen, maar ook die zag een paar
zetten later in dat remise de logische uitslag was. 3½-½ stonden we inmiddels
voor, dat leek toch goed te gaan. Ik had zelf inmiddels ook een stuk voor twee
pionnen gewonnen. Maar als ik naar de andere stellingen keek, kreeg ik ineen
een DSC-jà vu. Martin stond zwaar onder druk, Thomas Alvares kwam een stuk
achter te staan en Eric had zelfs een volle toren prijsgegeven. Ik moest mijn
stelling dus nog maar zien te winnen. Ondanks de druk (zowel mentaal als in de
partij) kon ik koel genoeg blijven om het punt binnen te halen. Helaas konden
Martin, Eric en Thomas Alvares hun partij niet meer omdraaien. Desondanks
wonnen we wel met 4½-3½.

De volgende ronde krijgen we Pomar 2 op bezoek.
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Voorburg H2 (1436) SHTV H3 (1397) 3½-4½
Prajit Sai Kumar (1574) André Wagner (1653) ½-½
David Madularea (1479) Eric Alvares (1530) 1-0
Mees van Koppen (-) Jaap Luyendijk (1533) 0-1
Tim van Sechel (-) Maarten van der Vegt (1639) 0-1
Luuk Grippeling (-) Thomas Alvares (1408) 1-0
George Leechburch Auwers (-)- Thomas Li-Behn (1219) 0-1
Casper Hegt (-)- Jesper Kool (-) 0-1
Jainendra Kumar (1255) Martin Brummelkamp (800) 1-0

SHTV 3 maakt het wederom spannend (door Maarten van der Vegt)
Nadat we nipt van Voorburg 2 hadden gewonnen stonden de volgende schaak-
kanonnen alweer klaar. We mochten optreden tegen Pomar 2, die nog weinig we
hebben gegeven.
De eerste twee borden gingen beide relatief snel. Ik stond wat beter, gaf mijn
voordeel weer weg en moest genoegen nemen met een zetherhaling. André
kwam wat minder te staan, maar gaf daarna weinig weg, waardoor zijn tegen-
stander niet kon doordrukken. 2 keer remise. Frans moest zijn tegenstander een
gepasseerde randpion laten, die niet meer te stoppen bleek, dit punt was dus
voor Pomar. Thomas Alvares had zich voorgenomen weer eens een winst binnen
te halen. Dit deed hij kundig waardoor de stand weer gelijk werd gebracht.
Thomas Li-Behn zag in een schijnbare gelijke stelling een mataanval over het
hoofd, waardoor we weer snel achter kwamen te staan. De overige drie partijen
bleken erg spannend. We mochten niks meer weggeven. Eric stond materiaal
voor, maar tijd achter. Hij wist rustig te blijven en kon de stand weer gelijk
trekken. Jaap had een lastige stelling, waar veel enige zetten gevonden moest
worden. Dit lukte naar behoren, waardoor een remise de uitslag was. Dit be-
tekende de stand 3½-3½ met nog één partij te gaan. Peter liet als invaller zien
makkelijk mee te kunnen met het niveau. Hij won eerst een pion, daarna een
stuk en daarna de partij.
Na twee 4½-3½ overwinningen gaan we waarschijnlijk niet kampioen worden
op bordpunten. We zijn dus afhankelijk van een misstap van DSC. De volgende
partij zal zijn bij Botwinnik 4.

SHTV 3 (1500) Pomar 2 (1446) 4½-3½
André Wagner (1653) Peter de Man (1498) ½-½
Maarten van der Vegt (1639) Willem Brizee (1536) ½-½
Jaap Luyendijk (1533) Gerbrand Beekman (1566) ½-½
Peter Suijker (-) Vincent Steemers (1482) 1-0
Eric Alvares (1530) Hans Jacobs (1403) 1-0
Frans Coers (1517) Markus Lohrer (1379) 0-1
Thomas Li-Behn (1219) Jos Bergers (1304) 0-1
Thomas Alvares (1408) Tim van Rijswijk (1400) 1-0
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Ratinglijst februariRatinglijst februari

De uitslagen van de bondscompetities hebben flink huisgehouden in de rating-
lijst van onze club. Toch valt op dat sommigen, ondanks wisselende resultaten,
een ongewijzigde rating hebben. Dat is meestal alleen voorbehouden aan hen die
niet spelen.
Gemiddeld zijn onze clubleden er op vooruitgegaan met 310 punten en dat komt
vooral omdat er een behoorlijk aantal enkele tientallen punten is gestegen. De
helft van de winst is te danken aan twee leden die meer dan 50 punten zijn
gestegen, name-lijk René Weerts (+99) en onze voorzitter (+55). Onder de jeugd
gaat het even wat langzamer, maar de praktijk wijst uit dat dit vaak maar
tijdelijk is.
Op weg naar de volgende lijst zullen de laatste resultaten van de competities en
Noteboom- en Prinsenstadtoernooi een rol gaan spelen en ook het PK Veteranen
zal voor een enkeling van belang zijn.

Maarten Stolte 2037 (+8)
Sander Pauw 2028 (+20)
Wouter Noordkamp 2001 (-23)
Peter Vorstermans 1972 (-24)
Eduard van Dijk 1969 (-2)
William van Zanten 1942 (+4)
Hans Segers 1937 (-15)
Ton Bodaan 1936 (+29)
Bart Verbaan 1893 (+11)
Karl Baak 1865 (+35)
Rik Pronk 1855 (-33)
Gert-Jan Willighagen 1851 (-38)
Olav van Leeuwen 1841 (+2)
Evert Baak 1839 (+17)
Ed Olvers 1798 (+11)
Dick Groenendijk 1786 (+33)
Frans Hoogeveen 1780 (-)
Piet Sikkes 1754 (+55)
Meile Tamminga 1747 (+28)
Theo Bovenlander 1717 (-)
Franck Melssen 1711 (-21)
André Wagner 1686 (+33)
Ben Spierings 1666 (+34)

Tobias Li-Behn 1665 (+44)
Peter Lincewicz 1658 (-28)
René Weerts 1645 (+99)
Robin van Leeuwen 1640 (+7)
Armin Segger 1635 (-)
Maarten van der Vegt 1632 (-7)
Eric Alvares 1565 (+35)
Geurt Jan v.d. Meiden 1554 (-32)
Jan Verheijen 1552 (-16)
Danny Lindhout 1545 (-7)
Peter Taanman 1531 (-)
Frans Coers 1517 (-)
Jaap Luyendijk 1506 (-27)
Kees van Gelder 1482 (-)
Thomas Alvares 1481 (+45)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Ruud van Dijk 1416 (-)
Thijs Michels 1364 (-)
Thomas Li-Behn 1230 (+33)
Wim Vermeulen 1110 (-)
Martin Brummelkamp   800 (-)
Maurits Panis   800 (-)
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Vertrouwde ‘oliebol’Vertrouwde ‘oliebol’ André Wagner

Eén keer per jaar is iemand ‘de oliebol’ noemen geen belediging, maar een
compliment voor een uitstekend gespeeld open snelschaaktoernooi. De deuren
stonden weer open voor genodigden en oud-leden. Onder de gasten vijfvoudig
winnaar Melchior Vesters, die geen twijfel liet bestaan aan zijn bedoelingen.
Alleen Peter Vorstermans, Wouter Noordkamp en Ton Bodaan konden nog een
beetje in de buurt blijven. Verdedigend kampioen Maarten Stolte was helaas
verhinderd.

rat. pnt. wp SB
  1 Melchior Vesters 2152 8.0 51.0 44.00
  2 Peter Vorstermans 1996 7.5 51.5 41.00
  3 Wouter Noordkamp 2024 7.0 52.5 37.50
  4 Ton Bodaan 1907 7.0 48.5 33.50
  5 Rik Pronk 1888 6.0 45.5 25.25
  6 Gert-Jan Willighagen 1889 5.5 45.0 25.50
  7 Armin Segger 1635 5.0 50.0 22.00
  8 Tobias Li-Behn 1621 5.0 46.5 19.25
  9 André Wagner 1653 5.0 46.0 23.25
10 Peter Suijker 1700 5.0 46.0 21.25
11 Han Nicolaas 1567 5.0 45.5 20.75
12 Wytze Roël 1300 5.0 45.5 20.50
13 Eric Alvares 1530 5.0 35.5 17.00
14 Robin van Leeuwen 1633 4.5 42.0 15.25
15 Maarten van der Vegt 1639 4.5 38.5 14.25
16 Meile Tamminga 1719 4.5 36.0 16.00
17 Fong Li Caljé 1313 4.5 33.5 13.75
18 Jan Verheijen 1568 4.0 43.5 16.00
19 Piet Sikkes 1699 4.0 42.5 14.00
20 Karl Baak 1830 4.0 39.0 16.50
21 Miron Ashkenazy 1581 4.0 35.5   9.75
22 Thomas Li-Behn 1197 3.5 44.0 15.25
23 Jan van der Meer 1548 3.5 35.5   7.75
24 Thijs Michels 1364 3.5 29.5   7.00
25 Peter Taanman 1531 3.0 39.0 11.75
26 Thomas Alvares 1436 3.0 37.5   9.50
27 Claudia Fasil 1314 3.0 31.5   5.00
28 Djoesa Kraan 1000 2.5 30.5   6.50
29 Ricki Luk   907 2.0 31.5   3.00
30 Martin Brummelkamp   800 0.0 29.5   0.00
31 Jian-Li Zhou   900 0.0 26.0   0.00
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Wouter weer de vlugsteWouter weer de vlugste André Wagner

De deelname aan het snelschaakkampioenschap is in de loop der jaren langzaam
gedaald. Er waren op 20 februari 22 leden aanwezig, waarvan er drie liever met
elkaar een potje gewoon schaak speelden, terwijl 19 zich waagden aan 13
ronden met een bedenktijd van 3 min.p.p.p.p. en 2 seconden bonus per zet. Dit
officiële FIDE-tempo begint langzamerhand bij steeds meer mensen goed te
liggen; het is ook in principe vergelijkbaar met het tot voor een paar jaar veel
gebruikte 5 min.p.p.p.p.
Vanaf het begin was het duidelijk dat Wouter Noordkamp de titel graag terug
wilde hebben en aangezien de verdedigend kampioen niet mee kon doen wegens
werkgerelateerde verplichtingen, stond de deur al op een kier. Een kier, want er
waren voldoende kanshebbers op de titel. Toen echter één voor één de
concurrenten in het stof moesten bijten en slechts twee er in slaagden om
Wouter een halfje af te snoepen, tekende de overwinning zich af. Een ronde
voor het einde was de kampioen bekend en kon hij in de laatste ronde rustig
aandoenn, maar ook de laatste tegenstander ging er met boter en suiker in.
Een verdiende overwinning voor Wouter Noordkamp, met eervolle vermel-
dingen voor Peter Vorstermans, Tobias Li-Behn en de ontketende Armin
Segger, die supergemotiveerd aan het bord zat.

rat. ptn w.p. SB
  1 Wouter Noordkamp 2001 12.0 96.5 88.25
  2 Peter Vorstermans 1972 10.5 93.5 67.75
  3 Tobias Li-Behn 1665   9.5 95.5 63.25
  4 Armin Segger 1635   9.0 95.5 62.50
  5 Ton Bodaan 1936   8.5 93.0 50.00
  6 Rik Pronk 1855   8.5 90.5 50.00
  7 André Wagner 1686   8.0 89.0 39.50
  8 Olav van Leeuwen 1841   7.0 91.5 36.50
  9 Peter Suijker 1700   7.0 88.0 37.75
10 Hans Segers 1937   6.5 89.0 33.75
11 Meile Tamminga 1747   6.5 81.5 23.50
12 Piet Sikkes 1754   6.5 74.0 25.50
13 Eric Alvares 1565   6.5 72.5 23.00
14 Maarten van der Vegt 1632   6.0 90.5 29.50
15 Robin van Leeuwen 1640   6.0 79.0 24.25
16 Peter Taanman 1531   3.0 74.0   9.50
17 Thijs Michels 1364   3.0 72.5 10.00
18 Jan Verheijen 1552   2.5 73.0 11.00
19 Thomas Li-Behn 1230   2.5 73.0 10.25



25

Haagse rapidcyclus (2)Haagse rapidcyclus (2)

Het tweede toernooi (HSV) was supergoed bezet. Winnaar werd Maarten Stolte,
die ratingfavoriet Stefan Bekker in een direct duel versloeg.

rat. ptn w.p. SB
  1. Maarten Stolte (SHTV) 2037 6.0 31.5 26.50
  2. Melchior Vesters (S’huis) 2132 6.0 28.0 24.00
  3. Stefan Bekker (HO) 2326 5.5 31.0 22.25
  4. Patrick de Bas (-) 2066 5.5 29.0 21.00
  5. Marco van Straaten (S’huis) 1972 5.0 28.5 17.00
  6. Dominique Nierop (HO) 1672 4.5 31.0 17.25
  7. Tobias Li-Behn (SHTV) 1665 4.5 31.0 17.00
  8. Paul de Freytas (Spij) 1936 4.5 29.0 17.25
  9. Ton Bodaan (HSV) 1936 4.5 29.0 16.75
10. Hans Segers (SHTV) 1937 4.5 28.5 15.25
11. Evert Roeleveld (HSV) 1620 4.0 25.5 10.75
12. Armin Segger (SHTV) 1635 4.0 24.5 10.25
13. Jan van der Meer (HO) 1542 4.0 24.0 10.00
14. Ruud van Dijk (HO) 1416 4.0 22.0   9.75
15. Bert Corneth (HSV) 1800 3.5 27.0 10.75
16. Meile Tamminga (SHTV) 1747 3.5 26.0   9.75
17. Joaquin Aarts (RSR/IT) 1780 3.5 25.0 10.25
18. Fong Li Caljé (V’burg) 1452 3.5 24.5 12.50
19. Hans de Haan (HSV) 1737 3.5 23.0   8.75
20. Dick Groenendijk (HSV) 1786 3.5 23.0   8.25
21. Michelle de Liefde (HO) 1542 3.5 22.0 10.00
22. André Wagner (SHTV) 1686 3.5 20.5   9.00
23. Han Nicolaas (Pomar) 1554 3.5 20.0   7.75
24. Jan Verheijen (SHTV) 1552 3.5 20.0   7.25
25. Kees Franx (S’huis) 1619 3.0 28.0 10.00
26. Theo van der Pol (Smat W) 1497 3.0 26.5   8.50
27. Maurits Bons (HO) 1723 3.0 24.5 10.50
28. Lex Van der Lubbe (HSV) 1698 3.0 23.5   9.00
29. Eric Alvares (SHTV) 1565 3.0 21.0   5.00
30. Tomas Scholtus (DD) 1564 3.0 20.5   5.50
31. Frans van Kampen (DD) 1581 2.5 27.0   5.75
32. Thomas Alvares (SHTV) 1481 2.5 25.0   8.00
33. Jeffrey Hofland (Smat W) 1616 2.5 21.0   4.50
34. Thomas Li-Behn (SHTV) 1230 2.5 18.5   4.50
35. Edwin van der Leij (HO) 1545 2.0 20.0   4.75
36. Paul Koks (HSV) 1547 2.0 19.0   3.75
37. Adel Felfel (HSV) 1376 2.0 16.5   1.50
38. Selahattin Ciftci (HSV) 1284 1.5 18.5   3.00
39. Peter Huybens (HSV) 1342 1.0 21.5   2.50
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Saluut aan Sam Shankland: Twee manieren om je vrijpion veiligSaluut aan Sam Shankland: Twee manieren om je vrijpion veilig
te makente maken Thema-artikel van William van Zanten

In dit artikel beschrijf ik twee manieren om een vrijpion veilig te maken/houden,
namelijk overbelasting en schijnoffer. Deze twee zijn weliswaar alom bekend
als tactische operaties, alleen worden ze hier voor het eerst toegespitst op het
beschermen van vrijpionnen.
M’n inspiratie voor dit thema komt van de prachtige en instructieve boeken van
Sam Shankland, voorop Small Steps in Giant Improvement: Master Pawn Play
in Chess (2018). Belangstellenden vinden een excerpt op
https://www.qualitychess.co.uk/ebooks/SmallStepstoGiantImprovement-excerpt.pdf

Dit boek opent met het hoofdstuk Protecting Your Children (vrij vertaald: be-
scherm je pionnen). Enkele citaten:
“When contemplating if moving a pawn forward is advancing it too far, the first
thing to consider is if the pawn will be vulnerable, or perhaps simply captured.
(...). When deciding to advance a pawn beyond the fourth rank, you must decide
if it is safe.”
Shankland geeft daarvoor drie richtlijnen:
1. “ask if any other pawns can protect it. (...)”
2. “(...) check how many of the opponent’s pieces are in position to attack the
pawn. (...)”
3. “(...) consider the assortment of pieces, and if the pawn can become a target
long term, even when it is safe short term.”
Shankland let dus o.a. op de veiligheid van pionnen. In zijn vervolgboek (2019),
Small Steps 2 Success; Mastering Passed Pawn Play, zoomt de grootmeester in
op vrijpionnen (i.t.t. alle pionnen), helaas met amper specifieke richtlijnen over
hun safety. Dit artikel in Samengevat probeert die kennislacune althans enigs-
zins te vullen.

Manier 1: overbelasting
Het is niet verwonderlijk dat overbelasting een manier is om materiaal veilig te
houden. Het gaat om overbelasting van een aanvaller van onze vrijpion. Als zo’n
aanvaller bovendien een andere (defensieve) taak moet uitoefenen, zien we
graag dat de tegenstander met het overbelaste stuk de pion pakt: zijn straf zal
niet mals zijn. In Shankland’s termen: zo’n overbelast stuk is alleen schijnbaar
“in position to attack the pawn”.

Manier 2: schijnoffer van vrijpion
Vaak zie je dat je je vrijpion kunt laten slaan, omdat de vijandelijke stukken na
het slaan ongunstig staan. Er zijn daarbij grofweg twee manieren van ongunstig
staan: geometrisch ongunstig (zijn stukken staan bv. ineens gepend, of op paard-
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vorkafstand van elkaar) en functioneel ongunstig (één van zijn stukken heeft
ineens een defensieve taak toebedeeld gekregen, waarvan wij kunnen profiteren
door de verdediger aan te vallen). In deze gevallen moet je niet stoppen met
rekenen als de pion ‘valt’, maar juist nog enkele zetten verder kijken om te zien
hoe je kunt profiteren van de nieuwe situatie.
Genoeg theorie, nu de voorbeelden.

Profiteren van overbelasting om je vrijpion veilig te houden: vier voorbeelden.

Epishin - Polugaevsky, Tilburg 1993

 t t _M_
jL_ _JjJ
 j _ d _
_ jI_ _ 
 _ _B_ _
_I_ _ i 
I_Q_ i i
_ _Rr k 
Hoe veilig is de d-pion na 22. d6
Lxe4?

Volstrekt veilig na 23. Dxe4 en als
zwart de pion slaat (23. ...Txd6??)
volgt mat op onderste rij.
Zwart zag zodoende af van 22.
...Txd6, speelde 22. ...g6 en verloor
in 31 zetten.

Hahn - Tarrasch, Neurenberg 1883

 _ _ tM_
j _ _ jJ
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _IlJ_ _
_I_ _ i 
 _ _ _ i
_ _ rN_K
Zwart aan zet; hoe houdt hij vrije e-
pion elegant veilig?
36. ...Lc3!  37. Td1 Txf1†  38. Txf1
e3  39. Kg2 e2  0-1

Krasenkow - Svidler, Polanica-Zdroj 
2000

 _ _ _ _
j _ j _ 
 _I_ l j
_ _ d _ 
 _ _Qj m
_ _ _I_ 
 _ _ _Ki
_B_ _ _ 
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Hoe onveilig is de c-pion na 40.c7?

100% veilig vanwege de overbelaste
zwarte dame: als die e5 verlaat, loopt
zwart mat:
40. ...Dxc7  41. De1†  1-0
Hertan geeft 41. ...Kg5 (41. ...Kh5
42. De6) 42.h4† Kh5  43. De6! <zie
analysediagram> & mat op g4.

 _ _ _ _
j d j _ 
 _ _Ql j
_ _ _ _M
 _ _ j i
_ _ _I_ 
 _ _ _K_
_B_ _ _ 
Analysediagram na 43.De6 †-

Aronian - Giri, Porto Carras 2011

 _ _ _M_
_ _ _JjJ
 _ _ s _
_IdJn _ 
J_ _Ti _
_ _ _ i 
Rq _ iKi
_ _ _ _ 
De lastigste stelling in dit kwartet.
Wit aan zet. Hoe veilig is pion b5?
Zwart dreigt Tb4.

Wil wit ooit profijt kunnen trekken
uit zijn vrije b-pion, zal hij eerst iets
moeten vinden tegen de dreiging Tb4
– waardoor b5 verloren lijkt te gaan.
Wit zet in op tegendreiging Tc2-c8†

33. Db1! Tb4  34. Df5 De7
(34...Dxb5 35.Tc2 †-) 35. Pc6 De4†
36. Dxe4 Txe4  37. b6 Pd7  38. b7 f6
39. b8D† Pxb8  40. Pxb8 Tb4  41.
Pd7 Tb5  42. Txa4 Kf7  43. Ta6  1-0

Terugblik op vier gevallen van overbelasting
Partij Welke twee onverenigbare taken vervult het overbelaste 

stuk?

Epishin - Polugaevsky 
1993

Td8 wil vrijpion op d6 slaan en moet onderste rij dekken

Hahn - Tarrasch 1883 Td1 wil vrijpion op e4 slaan en moet Pf1 dekken

Krasenkow - Svidler 
2000

De5 wil vrijpion op c7 slaan en moet veld e1 dekken 
(schaak en mat)

Aronian - Giri 2011 Te4 wil vrijpion b5 aanvallen via veld b4 en moet helpen 
zijn koning te verdedigen. Dit is meer een strategische dan 
tactische toepassing. Je zou het ook profylactisch tegenspel 
zoeken kunnen noemen tegen de dreiging Tb4.
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Na slaan staan zijn stukken ongunstig - geometrisch of functioneel
Naast overbelasting is het schijnoffer een frequent gehanteerde manier om vrij-
pionnen ‘veilig’ te maken, in de zin van slecht verteerbaar voor de tegenstander.
Na de pion te hebben geslagen, hebben wij een combinatie tegen zijn zojuist nog
sterk lijkende stukken. De jager verandert in prooi!
Eerst behandelen we de geometrie, dan de (dekkende) functie.

Schijnoffer met kwetsbaar gevolg - geometrische constellatie van zijn stukken

Dreev - Balashov, Odessa 1989

 _ _ _ _
_ _S_Jm 
 j j sJ_
jIjI_ _I
I_I_ kI_
_ _ _Nn 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
Hoe veilig is de vrije h-pion na 55.
h6†?

55. h6†! Kg8 (55...Kxh6? zou in een
vork gaan staan: 56.g5†) 56.g5 Pe8
57. Pe4 Kh7  58. Ph2 f5  59. Pd2 Kg8
60. Phf3 Kf7  61. Pb3 Pf8  62. Ph4
Ph7  63. Pxa5 bxa5  64. b6 Pf8  65.
b7 Pd7  66. h7 Kg7  67.Pxg6 Kxh7
68. Pf8†  1-0

Pirc - Byrne, Helsinki 1952

 _ _ _ _
_ _ _ _J
 _Ms _J_
_ t _ _ 
I_ k _ _
_ n _J_ 
 _ _ _ i
r _ _ _ 
Hoe veilig is de f-pion na 58. ...f2
59. Rf1?

100% veilig dankzij de paardvork
Pd1 op zet 62:
59. ...Pf5†  60. Kd3 Txc3†  61. Kxc3
Pe3

 _ _ _ _
_ _ _ _J
 _M_ _J_
_ _ _ _ 
I_ _ _ _
_ k s _ 
 _ _ j i
_ _ _R_ 
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62. Txf2 Pd1†  63. Kd4 Pxf2  64. h4
Pg4  65. Ke4 h6  0-1

Nunn - Carlsen, Amsterdam 2006

 _ _ l _
_ _ _ _J
 _ t _ _
_ _ _K_ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
Mj n r i
_ _ _ _ 
Kan wit zonder bezwaren de b-pion
winnen met 59. Pc4? 

In de partij bleek van niet: 59. ...Kb3!
60. Txb2† (de pointe is dat 60. Pxb2
faalt op Lg7 en het paard is
opgesloten, zie analysediagram)

 _ _ _ _
_ _ _ lJ
 _ t _ _
_ _ _K_ 
 _ _ _ _
_M_ _ _ 
 n _ r i
_ _ _ _ 
Analysediagram na 60. ...Lg7 (xPb2)

60. ...Kxc4  61. Tb8 Td5†  62. Ke4
Ld6  63. Tc8† Lc5  64. Tc7 Th5  65.
Kf3 Txh2  66. Kg3 Th6  67. Kg2

Kd5  68. Tc8 Ld6  69. Ta8 Ke4  70.
Ta1 Th2†  71. Kg1 Td2  72. Tb1 Lf4
73. Kh1 Kf3  74. Tf1† Kg4  75. Te1
Kh3  76. Kg1 Lg3  77. Tf1 Tg2†  78.
Kh1 Lf2  0-1

Van Wely - Carlsen, Amber-rapid 
Monte Carlo 2007 

 _T_ m _
j _ _Jj 
 j _D_ j
_ _J_ _ 
 i rS_ _
i _ qBi 
 _ _ iKi
_ _ _ _ 
Wint wit de pion terug na 33. ...Pg5
34. Bxd5 ?

Nee, niet per saldo, want zwart heeft
een dubbelaanval op a3 en e3 na
34. ...Dxe3  35. fxe3 Tc2†  36.Kh1
Tc3 (zie diagram)

 _ _ m _
j _ _Jj 
 j _ _ j
_ _B_ s 
 i r _ _
i t i i 
 _ _ _ i
_ _ _ _K
Na 36. ...Tc3
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37. h4 Ph7  38. Tc4 Txe3  39. Tc7
Pf6  40. Lxf7 Txa3  41. Kg2 Pe4  42.
Ld5 Txg3†  43. Kh2 Tg4  44. Txa7
Txh4†  45. Kg2 Pf6  46. Le6 Te4  47.
La2 Txb4  48. Kf3 Ph5  49. Tf7† Ke8
50. Tb7 Kd8  51. Ke3 g5  52. Tf7 Pf4
53. Tg7 Ta4  54. Lb1 Pd5†  55. Kf2
Tf4†  56. Ke2 Pc3†  0-1

Ioseliani - Spassky, Copenhagen 
1997

 _ _ _M_
_ _S_J_ 
 _Di _ j
_ _ _ jN
 _Jl _ _
_J_ _I_ 
 i _Q_Ii
_ r _ _K
Hoe sterk is de d-pion na 36. ...Pe5
37. d7?

De pion kon niet ongestraft worden
genomen: 36. ...Pe5  37. d7 Dd6  38.
Txc4 Pxd7  1-0 (vanwege bv. 38.
Dd1 en zwart verliest materiaal over
de d-lijn). De eerdere eenvoudige
pointes zijn dat 37. ...Pxd7 zou falen
op 38. De8† Kh7  39.Dxf7†, en
37. ...Dxd7 op 38. Pf6†. Meteen
36. ...Dxd6 had zwart althans enige
praktische kans op remise geboden,
al is het na 37. Td1 geen pretje.

Shankland - Hernandez Guerrero, 
Praia da Pipa 2014

T_ _ _M_
_ _ _J_J
Jj _ sJ_
_ jI_ _ 
 _I_ _ _
_I_S_ _ 
I_ n iBi
_ _R_ k 
24. d6!  Shankland vertelt dat hij diep
rekende; hij moest weten of de
vrijpion niet verloren zou gaan. Het
is inderdaad diep - speel het fragment
na en geniet!

24. ...Td8  25. Pf3

 _ t _M_
_ _ _J_J
Jj i sJ_
_ j _ _ 
 _I_ _ _
_I_S_N_ 
I_ _ iBi
_ _R_ k 
25. ...Pf4 (25. ...Txd6? faalt op 26.
Lf1 †-}

26. Pe5 Pe2†
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 _ t _M_
_ _ _J_J
Jj i sJ_
_ j n _ 
 _I_ _ _
_I_ _ _ 
I_ _SiBi
_ _R_ k 
“I needed to see in advance that my
pawn is not lost after the knight
comes to d4; and upon tha t
realization, I knew that my position
was extremely promising.”

27. Kf1 Pd4  28. d7

 _ t _M_
_ _I_J_J
Jj _ sJ_
_ j n _ 
 _Is _ _
_I_ _ _ 
I_ _ iBi
_ _R_K_ 
28...h5 (Als 28. ...Pxd7  29. Pc6 Te8
30. Pxd4 cxd4  31. Txd4 met
voordeel, bij gelijk materiaal. Zie
analysediagram. Wit dreigt Td6 en/of
b4 en c5.)

 _ _T_M_
_ _S_J_J
Jj _ _J_
_ _ _ _ 
 _Ir _ _
_I_ _ _ 
I_ _ iBi
_ _ _K_ 
Analysediagram na 31. Txd4

De partij vervolgde met 29. Lh3 Pg4
30. Lxg4 hxg4  31. Txd4 cxd4  32. b4
1-0

Dreev - Hansen, St Louis 2018

 _ _ _ _
l _ _ m 
 _ _ j _
j _Nt jJ
I_ _ _ i
_I_RiKi 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
Dreev overwoog 36. b4 axb4  37.
Pxb4 Ta5. Hoe veilig is dan vrijpion
a4?
Dreev geeft na 36. ...axb4  37. Pxb4
als pointe dat 37. ...Ta5? zou falen op
38. Pc6 Txa4  39. Td7† (xLa7).
M.a.w., wit behoudt zo zijn vrijpion.
Zwart zag zodoende af van 37. ...Ta5.
1-0 in 47.
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Terugblik op zeven gevallen van geometrische kwetsbaarheid
Partij Welke stukken staan na slaan geometrisch ongunstig 

voor welke ‘tactic’?

Dreev - Balashov 1989 Geometrie na slaan: pionvork g5† op Kh6 & Pf6

Pirc - Byrne 1952 Geometrie na slaan: paardvork Pd1† op Kc3 en Tf2

Nunn - Carlsen 2006 Geometrie na slaan: opgesloten stuk (Pb2 zonder 
vluchtveld door Td6 en Kb3)

Van Wely - Carlsen 
2007

Geometrie na slaan: twee ongedekte pionnen op één rij 
(a3 en e3), aangevallen door Tc3

Ioseliani - Spassky 
1997

Geometrie na slaan: penning en skewer

Shankland - 
Hernandez 2014

Geometrie na slaan: penning en skewer

Dreev - Hansen 2018 Geometrie onderweg: Zijn vrijpion-aanvaller zou 
onderweg in paardvork terecht komen (Pc6 xTa5 en 
La7) in combinatie met 2e aanval op La7

Defensieve verplichting na slaan: twee voorbeelden

Arnason - Kasparov, Wch U20 
Dortmund 1980

 _ t _M_
_J_ dJjJ
J_ _ _ _
_ _Lj l 
 _N_ _ _
_ _ _Q_ 
IiI_BiIi
r _ _ k 
Hoe veilig is pion e5 na 20. Df5?

Wit kon niet slaan op e5 na het
assertieve 20. ...b5!  21. Pe3 (21.
Pxe5 zou falen op 21. ...g6 (zie

analysediagram); zodoende verstoort
zwart met 20. ...b5 de aanvalsopbouw
op e5)

 _ t _M_
_ _ dJ_J
J_ _ _J_
_J_LnQl 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
IiI_BiIi
r _ _ k 
Analysediagram na 21. ...g6

Df5 kan Pe5 niet blijven dekken. Na
21. Pe3 Lb7 werd het 0-1 in 58.
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Lebedev - Alekhine, St Petersburg 
1914

 mT_ _ t
jL_D_ jJ
 j _ _ _
_ _ lJ_ 
 q _ n i
_ _JiI_ 
Ii n i _
_K_R_ _R

Hoe staat het na 23. Tc1 Tc2  24.
Txc2 dxc2†  25. Kxc2 Tc8†  26.
Kb1?

Doordat de d-lijn open is gekomen,
moet Db4 het paard op d2 blijven
dekken - en dat is onmogelijk na
26. ...a5!  Zwart won snel na 27. Db3
Dxd2  28. Td1 a4  0-1 in 30.

Terugblik op twee gevallen van functionele kwetsbaarheid
Partij Welke defensieve verplichting heeft de tegenstander op

zich genomen en hoe profiteren wij daarvan?

Arnason - Kasparov 
1980

Na slaan op e5 moet Df5 Pe5 blijven dekken, en kan 
dat niet als wij de dame aanvallen (g6).

Lebedev - Alekhine 
1914

Na slaan op c2 moet Db4 Pd2 blijven dekken, en kan 
dat niet als wij de dame aanvallen (a5).

Succes bij het beschermen van uw eigen vrijpionnen!

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

Maart 2020
za 14 Jeugdclubkampioenschap ABD (Spijkenisse)
za 21 Jeugdclubkampioenschap CE (Kameleon)
zo 22 Grand Prix + Super-GP (Haeghe Ooievaar)

April 2020
za 4 PJK cat. FGH

26e J. de Kluyver jeugdschaaktoernooi (Spijkenisse)
do 9 GEEN CLUBAVOND
vr 10 - za 11 NK cat. E (Waalwijk)

za 25 - za 1 NK cat. ABC (Almelo)
do 30 GEEN JEUGDSCHAAK
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SchaakagendaSchaakagenda

Maart 2020
do 5 11e ronde interne (avond 2) + 21e ronde laddercompetitie

Botwinnik H4 - SHTV H3
za 7 Scheldeschaak K1 - SHTV K1

Promotie K2 - SHTV K2
di 10 DD H2 - SHTV H1
do 12 12e ronde interne (avond 1) + 22e ronde laddercompetitie
za 14 30e Open Haags Rapidkampioenschap (Haagse Rapidcyclus 3)
do 19 12e ronde interne (avond 2) + 23e ronde laddercompetitie

SHTV H2 - DSC H3
do 26 13e ronde interne (avond 1) + 24e ronde laddercompetitie
za 28 Goes K2 - SHTV K1

Stukkenjagers K4 - SHTV K2

April 2020
do 2 13e ronde interne (avond 2) + 25e ronde laddercompetitie
di 7 Promotie H4 - SHTV H3
wo 8 SHTV H1 - Promotie H3

Haeghe Ooievaar H1 - SHTV H2
do 9 GEEN CLUBAVOND
do 16 Bitterballentoernooi + prijsuitreiking
za 18 SHTV K1 - SVO Oisterwijk K1

SHTV K2 - Voorschoten K2
do 23 Open kampioenschap; ronde 1
do 30 Open kampioenschap; ronde 2

Aankomende evenementen:
Prinsenstadtoernooi vrijdag 10 april t/m zondag 12 april 2020

Dit blad is gedrukt bij




