
Jaarstukken 2019-2020Jaarstukken 2019-2020

Ratinglijst augustusRatinglijst augustus

LijnwisselLijnwissel

Snmengevnt15e jaargang 
nummer 4

3 september 2020

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV





3

Titelpagina: Mauricio Stolte (l.) speelt een potje schaak op Montparnasse onder
toezicht van Alexander Aljechin (foto: Maarten Stolte, 24 juni 2019)

InhoudInhoud

4 Colofon
5 Van de redactie / André Wagner
7 Agenda Algemene Ledenvergadering
9 Jaarstukken

23 Ratinglijst augustus
24 Vier vormen van lijnwissel op weg naar een vrijpion / William v. Zanten
31 Schaakagenda

Samengevat is het clubblad van Schaakcombinatie HTV
Verschijnt 6x per jaar
Redactie: André Wagner

15e jaargang nummer 4 - 3 september 2020

Kopijdatum volgende clubblad:  19 oktober  (verschijnt 29 oktober)
Kopij tijdig inleveren bij: André Wagner (amwagner@xs4all.nl)
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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

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

Commissarissen

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 (res.)

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

“Parijs is nog ver”“Parijs is nog ver”
André Wagner

Eén van de bekendste uitdrukkingen uit het wielerwereldje is vreemd genoeg
met een ruime interpretatie ook van toepassing op andere sporten. Sowieso is het
een rare gewaarwording om een redactioneel te zitten typen, terwijl er op
televisie wielrenners in Zuid-Frankrijk tegen bergen op aan het zwoegen zijn
tijdens de directe uitzending van de tweede etappe van de Tour de France, een
ronde waarvan vanaf de eerste dag wordt gezegd dat ze niet eens weten of de
wedstrijd zal worden voltooid. En dan is Parijs misschien echt heel ver, zelfs
bijna een jaar.
Voor het schaken, zoals bekend sinds enige tijd geen sport meer, geldt in feite
hetzelfde. We beginnen met goede zin aan een nieuw seizoen, terwijl on-
afgemaakte competities van het voorgaande ergens in het achterhoofd nog blij-
ven knagen. Je zult maar op het punt hebben gestaan om kampioen te worden, of
dat nu individueel of als team was. Die ene wedstrijd of partij die zo doorslag-
gevend had kunnen zijn zal voor altijd boven het hoofd blijven hangen. Wat
als...? We schudden dat gevoel het beste af en richten ons op de komende maan-
den.
De interne competitie zal flexibel moeten zijn om te kunnen worden verspeeld
en aangepast worden aan de huidige situatie. Op de jaarvergadering zal een
voorstel daartoe worden behandeld. Alle stukken zijn ook dit jaar weer in dit
blad te vinden.
De bondscompetities beginnen tegen het eind van oktober, zo’n beetje op het
moment dat het volgende nummer van dit clubblad zal verschijnen. Wat vooral
zal kunnen voorkomen zijn incomplete groepen. Reken niet op voorhand op het
normale aantal wedstrijden, want er blijven gaten voor de teams die dit seizoen
niet mee zullen kunnen of willen doen wegens de protocollen die gelden.
En dan is er ook nog de kans dat er plotseling toch weer een verscherping van de
beperkingen. In dat geval valt alles opnieuw stil en kunnen we terug naar onze
groep op chess.com, want dan zal ook voor de schakers ‘Parijs’ heel ver zijn.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2020

Bosbeskapel, donderdag 10 september 2020, 20.15 uur

  1. Opening en mededelingen

  2. Ingekomen stukken

  3. Verslag ALV 12 september 2019

  4. Verslag secretaris

  5. Verslag wedstrijdleider intern

  6. Verslag wedstrijdleider extern

  7. Verslag jeugdleider

  8. Verslag penningmeester

  9. Verslag kascommissie en décharge bestuur

10. Voorstel nieuw bestuur

11. Benoeming commissarissen en commissies

12. Begroting 2020-2021, contributiehoogte

13. Interne competities 2020-2021

14. Externe competities 2020-2021

15. Haags Weekend Toernooi

16. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)

17. Rondvraag en sluiting



8

Ad 10:
Voorstel van het huidige bestuur voor de samenstelling van het nieuwe bestuur:
Voorzitter: Bart Verbaan
Penningmeester: Peter Vorstermans
Secretaris: Ton Bodaan
Leden: Meile Tamminga, Ben Spierings en Piet Sikkes

Ad 11:
Voorstel van het bestuur voor de benoeming van commissarissen en 
commissies.:
• Jeugdleider: Meile Tamminga
• Externe wedstrijdleider: Ben Spierings
• Interne wedstrijdleider: Piet Sikkes
• Kascommissie: Maarten van der Vegt en Thijs Michels. Reservelid wordt 

nog gezocht.
• Commissie van beroep: Hans Segers, André Wagner en Thijs Michels.
• Technische commissie: Ben Spierings, Piet Sikkes, Meile Tamminga, 

teamleiders (zie agendapunt 14).
• Jeugdcommissie: Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik 

Pronk, Peter Lincewicz, Eric Alvares en Maarten van der Vegt
• Interne wedstrijdcommissie: Piet Sikkes, Hans Segers, André Wagner en 

Peter Vorstermans
• Commissie PR&sponsoring: Ton Bodaan, Meile Tamminga en Eric 

Alvares
• Commissaris materiaal: liefhebber wordt nog steeds gezocht!

Ad 12:
Het bestuur stelt voor om de contributie dit verenigingsjaar ongewijzigd te laten.

Ad 13:
In verband met de corona-gerelateerde onzekerheden stelt het bestuur voor om 
in het seizoen 2020/2021 slechts een laddercompetitie voor het 
clubkampioenschap te gaan houden, ofwel een ladder volgens het Keizer-
systeem ofwel een ladder met twee groepen volgens het 5-punten systeem.

Ad 14:
Het bestuur zal ter vergadering de teamleiders en teamindelingen van de diverse 
externe teams bekend maken en toelichten.

Ad 15:
Het Haags Weekendtoernooi zal dit jaar in verband met de corona-pandemie 
hoogstwaarschijnlijk niet worden gehouden.
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Agendapunt 3: Verslag Algemene Ledenvergadering 12 september 2019
Aanwezigen: Bart Verbaan, Karl Baak, Piet Sikkes, André Wagner, Ton 
Bodaan, Wouter Noordkamp, Hans Segers, Gert-jan Willighagen, Armin 
Segger, Ben Spierings, Meile Tamminga, Wim Vermeulen, Rob Dijkstra, Peter 
Taanman, Jaap Luyendijk, Maurits Panis, Sander Pauw, Eric Alvares, Peter 
Vorstermans, Rik Pronk, Olav van Leeuwen, Thijs Michels, Maarten van der 
Vegt
Afwezig met bericht: René Weerts, Dick Groenendijk, Danny Lindhout, Evert 
Baak

1. Opening en mededelingen
Agenda is goedgekeurd

2. Ingekomen stukken
Aankondiging PK HSB. Men kan zich aanmelden bij André Wagner

3. Verslag ALV 13 september 2018
Geen opmerkingen

4. Verslag secretaris
Geen opmerkingen

5. Verslag wedstrijdleider intern
Geen opmerkingen, met dank aan de wedstrijdleider intern en hulp van André 
Wagner

6. Verslag wedstrijdleider extern
Eén opmerking, in het verslag staat dat Bart Verbaan 5 uit 7 heeft gescoord, dit 
moet 5 uit 8 zijn.

7. Verslag jeugdleider
Jeugdleider geeft toelichting. De jeugdafdeling is erg interessant, door het grote 
verloop. Ook in de leiding zijn er verschuivingen geweest.

8. Verslag penningmeester
Blij met positief resultaat. Dit zag er niet altijd naar uit, maar door meevallers 
komen we toch positief uit.

9. Verslag kascommissie en décharge bestuur
9 september zijn de boeken gecontroleerd door de kascommissie, décharge is 
verleend.
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10. Samenstelling bestuur
Drie aftredend bestuursleden:
Secretaris: Maarten van der Vegt stopt, Ton Bodaan zal deze rol op zich nemen.
Jeugdleider: Olav van Leeuwen stopt, Meile Tamminga zal deze rol op zich 
nemen.
Voorzitter: Piet Sikkes stopt, maar door gebrek aan opvolging stelt Piet Sikkes 
zich herkiesbaar voor nog één jaar.
Ben Spierings zal rol van extern wedstrijdleider op zich nemen
Bestuur zal komend seizoen uit 6 leden bestaan: voorzitter, penningmeester, 
secretaris, intern wedstrijdleider, extern wedstrijdleider, jeugdleider.
De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun bewezen diensten.

11. Commissarissen en commissies 
Extern wedstrijdleider: Ben Spierings
Intern wedstrijdleider: Eric Alvares
Jeugdleider: Meile Tamminga
Kascommissie: Hans Segers, Maarten van der Vegt (Thijs Michels reserve)
Commissie van beroep: Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels
Technische Commissie: Ben Spierings, Eric Alvares, Peter Vorstermans, 
Maarten van der Vegt, Karl Baak
Jeugdcommissie: Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk,
Bart Verbaan, Eric Alvares, Maarten van der Vegt
Interne wedstrijdcommissie: Eric Alvares, Hans Segers, André Wagner, Peter 
Vorstermans
Commissie PR en Sponsoring: Ton Bodaan, Meile Tamminga
Commissaris materiaal: vacant

12. Begroting 2019-2020, contributiehoogte
Hoopt dat resultaat beter is dan begroot. Dat is de afgelopen 11 jaar ook zo 
geweest.
Dalende ledenaantal is wel een zorgpuntje. Dit zorgt voor een vermindering in 
de inkomstern
Contributie blijft gelijk. Begroting jeugd wordt teruggebracht in afstemming met
jeugdleider.
KNSB is kostenpost, 1e team dient vijf keer af te reizen naar Zeeland, ook het 
2e team speelt een keer uit in Noord-Brabant. Hierdoor is de tegemoetkoming 
relatief hoog. De vergoeding wordt gesteld op €0,10 per kilometer.
Vraag over het dalende ledenaantal. Dit blijkt een moeilijk punt. De leden wordt
gevraagd hier ook in mee te denken. Vooral het meenemen van vrienden en 
bekenden zal helpen.
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13. Interne competities 2019-2020
Vraag komt om seniorleden niet te veel tegen jeugdspelers te laten spelen, 
waarna ze al snel klaar zijn. Terwijl ze graag een langere partij spelen op de 
club. De intern wedstrijdleider is voornemens om een lijst op te hangen, waarbij 
seniorleden aan kunnen geven graag nog een partij te willen spelen.
De bekers voor de laddercompetitie en interne competitie worden uitgereikt.
Het conceptprogramma staat vermeld op de website. Een aantal 
kampioenschappen moeten nog gepland worden. Volgende week zal de eerste 
ronde van de interne competitie plaatsvinden.
In de opzet van de competitie vindt er geen wijziging plaats ten opzichte van 
vorig seizoen.
Wederom zijn we welkom bij HSV om wedstrijden in te halen. Per dit seizoen 
zijn er ook schotten om het geluidsoverlast te verminderen.
Voor de ladder: Wordt gediscussieerd hoe het wedstrijdreglement wordt 
aangepast bij twee partijen op één avond. Hier gaat de wedstrijdleider zich over 
buigen.

14. Externe competitie 2019-2020 
Voor de KNSB en HSB zijn de teams en teamleiders samengesteld.
We zijn als SHTV niet aangemeld voor de HSB-beker. Wel voor de KNSB-
beker.
Er wordt gediscussieerd over de opstelling van het 3e HSB-team. Het blijkt 
moeilijk om voldoende spelers te krijgen. Vooral voor uitwedstrijden, waar niet 
iedereen beschikbaar is voor uitwedstrijden.

15. Voorkoming ongewenst gedrag
Er wordt een gedragscode opgesteld voor jeugdleiders. Ook wordt van 
jeugdleiders verwacht een VOG aan te vragen. We maken gebruik van een 
model van ‘De Pionnetjes’, maar maken wel onze eigen gedragscode.

16. Haags Weekend Toernooi
We gaan het mede organiseren. Vindt plaats 15, 16 en 17 november 2019. 
Folders liggen klaar om mee te nemen na de ALV.

17. Wat Verder Ter Tafel Komt (WVTTK)

18. Rondvraag en sluiting
Verzoek om de vakantieperiode in te korten en om eerder te beginnen na de 
zomer, om zo een langer schaakseizoen te krijgen. Het bestuur zal dit 
onderzoeken.
Vraag om vanuit bestuur deelname te bevorderen voor teamkampioenschappen 
aan de HSB. De externe wedstrijdleider wil dit oppakken voor alles wat in 
teamverband is.
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Verzoek om vanuit de club schaaknotatieboekjes te verkopen.
Er wordt gevraagd naar de collectieve materiaalverzekering. We zijn standaard 
verzekerd voor 500€, het huidige materiaal is grotendeels afgeschreven, dus de 
dagwaarde is niet meer te verzekeren. Ook wordt gesproken over het huidige 
materiaal.
Plannen om het clubblad digitaal te gaan aanleveren. Er wordt steeds minder 
clubbladen geprint. Er kan geïnventariseerd worden om te kijken wie nog graag 
een geprinte versie wil.
Wordt gevraagd voor deelnemers voor de PK en voor mensen die graag willen 
helpen om tafels klaar te zetten om 18:45.
De ALV van de HSB is 18 september in de Wiekslag.
Op de jeugdagenda wordt gewezen: op 13 oktober 2019 is de Grand Prix van 
SHTV, vrijwilligers worden gevraagd.
Oud en nieuw bestuur worden bedankt voor alle inzet.

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris over het seizoen 2019-2020
Het ledenaantal van SHTV kende in het seizoen 2019-2020 wederom een daling.
Vorig jaar stond het ledenaantal op 90. In de voor-coronaperiode stegen we naar
99, maar helaas heeft het stilvallen van ons live clubleven een daling naar 85 als
gevolg gehad.
Hoewel het verloop diverse redenen had is het probleem met name dat er bij de
jeugd niet de gebruikelijke groei is gekomen door het wegvallen van de club-
avonden.
Er zijn momenteel 47 jeugdleden en er zijn dus 38 seniorleden.
In het bestuur heeft Piet Sikkes voor het vierde jaar de rol van voorzitter op zich
genomen. Eigenlijk wilde hij na 3 jaar stoppen, maar aangezien zijn opvolger
toen niet gevonden kon worden heeft hij zich nog een jaar beschikbaar gesteld.
Chapeau !
Sander Pauw is de veteraan onder de bestuursleden; hij was al voor het twaalfde
jaar penningmeester. Daarmee komt er ook een einde aan een mooie carrière,
want hij gaat het stokje overdragen.
Meile Tamminga heeft een lastig debuut als jeudleider gehad in zijn eerste jaar.
Alles liep op rolletjes, totdat de COVID-periode aanbrak. Maar Meile reageerde
alert en zette een online-omgeving op waar de kinderen konden spelen en trai-
nen.
Eric Alvares heeft afgelopen seizoen voor het derde jaar op rij de interne compe-
titie mogen leiden. Ton Bodaan nam de rol van secretaris over. Het bestuur is
afgelopen seizoen meerdere keren samengekomen. Hierbij is de voortgang van
de club besproken. Als hoogtepunt wil ik graag noemen de snelle omschakeling
naar online schaken en lesgeven, waarbij met name Meile en André Wagner een
mooie rol hebben gespeeld.
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Hopelijk is het mogelijk om komend seizoen weer op de clubavond te kunnen
spelen en elkaar te ontmoeten.
Agendapunt 5: Verslag wedstrijdleider intern over het seizoen 2019-2020
Het zal niemand verbazen als hier geschreven wordt dat het aantal gespeelde
partijen in zowel de interne als de laddercompetitie opnieuw lager is uitgevallen.
De reden is al in meer onderdelen van het jaarverslag vermeld en het is niet
nodig om daar nu opnieuw aandacht aan te schenken. Feit is, dat de interne
competitie 2019-2020 tot een abrupt einde kwam op 12 maart.
In de interne competitie hadden we met 31 deelnemers meer opkomst dan het
vorige seizoen. Er werden 137 partijen ingedeeld (54 keer winst voor zit, 31
keer remise, 50 keer winst voor zwart, 2 reglementair beslist), waarvan vier in
de afgebroken 12e ronde. Het hadden er ongeveer 20 meer kunnen zijn en
daardoor meer dan vorig jaar. De Commissie van Beroep hoefde ook dit jaar niet
in actie te komen.
Peter Vorstermans was vanaf de start goed bezig en trof de hele top 6 zoals die
in de stand van half maart was ontstaan. Hij had toen een half punt voorsprong
op Olav van Leeuwen en 1,5 punt op Bart Verbaan en Hans Segers. Na
diepgaand overleg heeft het bestuur besloten om de competitie te staken en Peter
uit te roepen tot kampioen.
De laddercompetitie met 23 deelnemers werd afgebroken na de 22e ronde. Op
dat moment leidde Jan Verheijen de lijst al weken aan, maar zat Tobias Li-Behn
hem op de hielen. Door het vervallen van de laatste ronden is Jan winnaar
geworden van de laddercompetitie. Er werden in totaal 76 partijen gespeeld,
aanzienlijk minder dan het vorige seizoen, maar met eenderde minder deel-
nemers dan in het seizoen 2018-2019 kan dat niet verbazend genoemd worden.
De andere toernooitjes van de club konden niet altijd doorgang vinden, maar
nog wel het Oliebollentoernooi. Van de 31 deelnemers, waaronder 9 vrienden en
oud-leden, was Melchior Vesters het sterkst. Hij scoorde 8 uit 9. Specialist in de
discipline Wouter Noordkamp werd snelschaakkampioen met een imposante 12
uit 13, ander-halve punt meer dan de ook zeer goed presterende Peter
Vorstermans. De rest bleef op afstand met scores onder de 10 punten.
Daarna was het uit met de pret. Zowel het intern rapidkampioenschap als het
open rapidkampioenschap verdwenen van de kalender. Het open kampioenschap
onderging hetzelfde lot.
Meile Tamminga en Ton Bodaan zetten op chess.com een online-groep op,
SHTV den haag, waar 30 rapidtoernooien, twee Arena-snelschaaktoernooien en
een gewoon snelschaaktoernooi werden georganiseerd. Succesvolle deelnemers
waren ondermeer Wouter Noordkamp, Maarten en Stolte en Evert Baak.

Agendapunt 6: Verslag externe wedstrijdleider over het seizoen 2019-2020
Net als in het vorige seizoen speelde SHTV met 3 teams in de HSB-competitie
en 2 teams in de KNSB-competitie mee. Voor elk team was er iets om voor te
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strijden: promoveren of (niet) degraderen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral
om een leuke schaakpartij en een gezellige schaakavond of middag, wat bij de
KNSB meer op een dagje uit lijkt met soms een koffieafspraak van te voren
en/of een etentje na afloop. Het seizoen was ver gevorderd, met hier en daar al
een beslissing of juist nog spanning voor de resterende wedstrijden, toen aan
alles abrupt een einde kwam door de Corona-crisis.

HSB-competitie
De doelstelling was om met SHTV H1 en SHTV H3 voor het kampioenschap te
gaan en met SHTV H2 vooral boven de degradatiestreep te blijven.
In klasse 1A was SHTV H1 als degradant uit de Hoofdklasse favoriet en het
ging grotendeels volgens plan. Uitgerekend op bezoek bij concurrent DSC 2
ging het mis. Met nog 1 speelronde te gaan was het kampioenschap theoretisch
nog mogelijk, maar was het niet heel realistisch dat DSC 2 tegen hekkensluiter
Raadsheer Corbulo 1 zou gaan verliezen. Individueel waren er een paar goed op
dreef: Maarten Stolte en Hans Segers behaalden 4,5 uit 6, Eduard van Dijk en
Olav van Leeuwen 4 uit 5 en Bart Verbaan 3,5 uit 4.
In klasse 1B was het doel voor SHTV H2 om boven de degradatiestreep te
blijven en ondanks dat er nog twee wedstrijden moesten worden gespeeld, was
dat doel al bereikt door een onoverbrugbaar gat met DD 3. Topscorer werd
teamcaptain en tevens 1e bordspeler Karl Baak met 3,5 uit 5. Verder waren er
goede scores van Evert Baak en René Weerts met 3 uit 5.
SHTV H3 speelde in klasse 3B bovenin mee, maar bleef door een ongelukkige
nederlaag op de 2e plaats steken. Met nog 1 wedstrijd te gaan moest het
kampioenschap zeer waarschijnlijk aan DSC 7 worden gelaten. André Wagner
werd als eerstebordspeler topscorer van het team met 5 uit 6.

KNSB-competitie
Er werd met twee teams in de 4e klasse gespeeld. Het doel was om met SHTV
K1, na de degradatie uit de 3e klasse, meteen weer te promoveren. En met
SHTV K2 elke wedstrijd te vechten en te genieten en per saldo niet te degra-
deren.
Voor het 1e team was de indeling in de Zeeland-poule (klasse 4F) en met
nieuwkomer KiNG 1, dat een paar klassen hoger thuis hoort, erg ongelukkig.
Maar de beste nummers 2 zouden ook promoveren, dus er was genoeg om voor
te strijden. Dat gebeurde zowel op het schaakbord als in een beroepszaak tegen
de KNSB, dat eenzijdig had besloten het reglement aan te passen met alle
gevolgen van dien voor de promotie- en degradatie van teams. SHTV was juist
in het gelijk gesteld, toen de Corona alsnog roet in het eten gooide. Al met al een
nette 2e plaats achter KiNG 1, dat bij uitzondering wel promoveerde. Topscorers
werden Ton Bodaan (4 uit 5), Wouter Noordkamp (4 uit 6) en Peter Vorster-
mans (3,5 uit 6).
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Het 2e team heeft het op basis van elo-ratings elke wedstrijd zwaar en moet het
vechten tegen degradatie. Door tactiek en vechtlust lukt dat een heel eind en we
waren zeer waarschijnlijk dan ook wel safe in klasse 4G met een duel tegen de
hekkensluiter voor de boeg. Topscores waren hier Meile Tamminga (4,5 uit 6)
en Ben Spierings (3 uit 5).

In het KNSB-bekertoernooi streden Wouter Noordkamp, Peter Vorstermans,
Hans Segers en Bart Verbaan namens SHTV. In de 1e ronde werd thuis met 3-1
gewonnen van RSR Ivoren Toren, dat op papier juist iets sterker werd geacht.
De 2e ronde gingen we thuis kansloos met 0,5-3,5 ten onder tegen DD.

Agendapunt 7: Verslag van de jeugdleider 2019-2020
Het is na alle corona-ellende nauwelijks nog voor te stellen, maar het seizoen
2019-2020 begon voor de jeugdafdeling SHTV heel normaal. Het traditionele
snelschaaktoernooitje op 5 september gaf de jeugdschakers de gelegenheid er
een beetje in te komen. Vanaf 12 september waren er weer de gewone club-
avonden, waarbij de kinderen een half uur les krijgen en daarnaast in de promo-
tieklasse of grootmeesterklasse mogen laten zien wat ze kunnen. Nieuw was wel
dat een aantal van de sterkste jeugdspelers niet meer meededen in de jeugd-
competitie, maar in plaats daarvan assisteerden bij het lesgeven. Al gauw bleek
dat Robin, Thomas en Tobias zich ontwikkelden tot goede trainers. Hopelijk
gaan zij daar dit jaar mee verder!
Op 14 september deed een SHTV-team mee aan het Nederlands kampioenschap
voor de e-jeugd in Rotterdam. Het team, bestaande uit Finn, Tijmen, Joppe, Stijn
en Zahra presteerde heel behoorlijk en behaalde een mooie plek in de midden-
moot. En op zondag 13 oktober organiseerde STHV zijn eigen Grand Prix
toernooi. Met 155 deelnemers een groot succes. 
En voor je het weet is het dan alweer Sinterklaas en Kerst. Het Sinterklaas-
toernooi was dit keer voor het eerst in de vorm van een doorgeefschaaktoernooi
van ouder-kindteams. Deze nieuwe toernooivorm viel erg in de smaak. Met
Kerst het oliebollentoernooi en in januari de afronding van de najaarscompetitie.
Thomas Li-Behn was vooraf favoriet en maakte die favorietenrol ook waar,
maar hij moest toch alle zeilen bijzetten om de concurrentie voor te blijven.
Maart 2020 belooft een drukke maand te worden. SHTV heeft zich met meer-
dere teams ingeschreven voor de jeugdclubkampioenschappen. En daarnaast
hebben op individueel niveau Robin en Tobias zich gekwalificeerd voor de
nationale kampioenschappen bij respectievelijk de D- en B-jeugd. Maar dan
dwingt het Corona-virus ons allemaal naar binnen! Na 14 maart zijn er geen
toernooien en clubavonden meer.
De jeugdcommissie heeft geprobeerd het contact met de jeugdleden in stand te
houden door online-activiteiten te organiseren. Vanaf 20 maart is er om 19 uur
een dagelijks toernooitje op het platform Chess. Gemiddeld zes tot tien kinderen
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doen mee. Maar zoals dat zo vaak gaat: als het nieuwe er een beetje af is,
vermindert de animo. In de loop van april verminderen we de frequentie: eerst
twee keer per week, daarna alleen op donderdag. Met dan wel de inzet: online
clubkampioenschap STHV. De competitie loopt door tot de zomervakantie.
Gemiddeld nemen tien tot vijftien kinderen elke donderdag deel aan het toer-
nooi. Ons nieuwe lid Luka Wink is na 13 ronden de sterkste en is online kam-
pioen van SHTV.
Daarnaast geven we aan ieder SHTV-jeugdlid die dat wil, online schaakles via
het platform Lichess. Een vijftiental kinderen heeft in de Corona-maanden van
deze gelegenheid gebruikgemaakt. Gezegd moet worden dat online lesgeven een
volwaardig alternatief kan zijn voor lessen in een klaslokaal. Al was het maar
omdat je een onbeperkt aantal stellingen van te voren vast kunt leggen en er niet
het probleem is van het opnieuw fysiek opzetten van de stukken. Iets wat bij
kinderen het risico van concentratieverlies met zich meebrengt.
De KNSB is in de Corona-periode zeer actief geweest met het organiseren van
online-schaakactiviteiten en het ondersteunen van verenigingen. Onder andere
heeft een nationaal kampioenschap voor teams met schakers t/m 12 jaar. Het
SHTV-team wist zich daarbij te plaatsen voor de finale van 12 clubs en kon in
die finale in de middenmoot meedoen. En een SHTV-team heeft meegedaan met
een nationale competitie op zaterdagavond en daar twee keer een mooie tweede
plaats gehaald. En de individuele kampioenschappen vinden ook online plaats.
Zowel Robin als Tobias behalen mooie resultaten in de subtop.
Bij al deze positieve constateringen moeten we toch helaas constateren dat er
met ongeveer twee derde van de jeugdleden de afgelopen maanden geen contact
is geweest. Een ontwikkeling die zorgen baart: zien we deze jeugdleden in
september weer terug? De tijd zal het leren.

Agendapunt 8: Jaarverslag van de Penningmeester 2019-2020

Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2019-2020 waarin de inkomsten en

uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 31 juli 2020 is beschreven
- de begroting voor de periode 2020-2021

Resultatenrekening 2019 - 2020
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2019-2020 loopt over de periode van 7 augustus 2019 tot 1
augustus 2020.
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De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van EUR 1.814
afgesloten.

 (bedragen in hele euro’s)
Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie
Contributie 9.785 10.075 HSB afdracht 3.185 3.381 
Loterijen 365 485 Zaalhuur 4.000 3.267 
Overige ontvangsten 150 395 KNSB 650 224 
Sponsoring 60 60 Prijzen 700 48 
Rente 5 5 Clubblad en Internet 375 260 
Jeugd 350 125 Jeugd 1.350 809 

Promotie 50 -   
Algemene kosten 325 425 
Opleiding kader 100  -   

Activiteiten bijdragen 1.000 974 Activiteiten 
uitgaven

1.200 1.189 

Afschrijving 
schaakmateriaal

 -    -   

Afschrijving 
debiteuren

 -   702 

Saldo 220- 1.814 
Totaal 11.715 12.118 11.715 12.118 

Toelichting resultaten rekening

Baten
De ontvangsten waren goed in lijn met de begroting.
De opbrengst uit loterijen was iets groter dan begroot omdat de Lotto de
resterende maandelijkse uitkering in een keer heeft voldaan.

De overige ontvangsten zijn hoger dan begroot door de bijdragen van HSV,
Haeghe Ooievaar en DD ter grootte van EUR 75 elk, voor de Haagse Rapid
Cyclus 2019. Deze cyclus zou gesponsord worden door Ostrea, maar zij zijn hun
betalingsverplichting niet nagekomen. De gemiste inkomsten zijn vervolgens
opgebracht door de organiserende verenigingen.
Lasten
De uitgaven zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie aanzienlijk lager
uitgevallen dan begroot. Met name door de lockdown en het als gevolg daarvan
voortijdig beëindigen van interne en externe competities heeft geleid tot
aanzienlijk lagere uitgaven dan begroot.
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De post ‘Clubblad en internet’ is lager uitgevallen dan begroot doordat de laatste
twee edities vooralsnog alleen in digitale vorm zijn uitgegeven.
De post ‘Afschrijving debiteuren’ is dit seizoen hoog uitgevallen.
Dit heeft voor een groot deel te maken met de oninbare sponsortoezegging van
de Haagse Rapid Cyclus 2019 (EUR 300). Daarnaast was de penningmeester als
gevolg van de maatregelen in verband met corona niet in staat om de
Ooievaarspassen te scannen van de leden die hier gebruik van maken.

Balans 31-07-2020

 (bedragen in hele euro’s)
Activa 2019-20 2018-19 Passiva 2019-20 2018-19
Kas 107 136 Eigen Vermogen 12.579 10.765 
Lopende rekening 2.771 844 Materiaalreserve 700 700 
Regiobank Spaar 10.420 10.415 Reserve HWT 250 250 
Debiteuren 158 461 Reserve Promotie 400 400 
Overlopende activa 60  -   Reserve Jeugd  -    -   
Promotiemateriaal 200 200 Crediteuren   -   79 
Schaakmateriaal 750 750 Overlopende passiva 462 587 
Apparatuur  -    -   Vooruitontvangen 

bedragen
75 25 

Totaal 14.465 12.806 14.465 12.806 

Toelichting balans

Activa
De post debiteuren betreft nog niet betaalde contributies.

Passiva
Het eigen vermogen is met EUR 1.814 toegenomen (zie resultatenrekening).

De post ‘Overlopende passiva’ bestaat uit de nog te betalen zaalhuur voor de
maand juli 2020 en de afdracht van de HSB voor de maand juli. De zaalhuur en
de afdracht HSB worden een keer per kwartaal voldaan.
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Agendapunt 12: Begroting 2020/2021

 (bedragen in hele euro’s)
Baten Begroot Lasten Begroot
Contributie 8.675 HSB bijdrage 2.895 
Loterijen 300 Zaalhuur 4.370 
Overige ontvangsten 350 KNSB 455 
Sponsoring 60 Prijzen 700 
Rente 5 Clubblad en Internet 365 
Jeugd 350 Jeugd 1.350 

Promotie 50 
Algemene kosten 350 
Opleiding kader 100 

Activiteiten bijdragen 1.200 Activiteiten uitgaven 1.200 
Afschrijving schaakmateriaal  -   

Saldo 895-
Totaal 10.940 10.940 

Toelichting begroting
De begroting voor het seizoen 2020/2021 laat een aanzienlijk negatief saldo van
EUR 895 zien. Mede door de meevallende resultaten in de afgelopen twee
seizoenen heeft de vereniging meer dan voldoende vet op de botten om in enig
seizoen een (stevig) verlies te absorberen.

Uitgangspunt bij deze begroting is dat het seizoen enigszins normaal zal
verlopen (uiteraard met in achtneming van de anderhalve metermaatregelen) en
er geen tweede lockdown in verband met het corona-virus zal volgen. Omdat er
veel onzekerheid is over hoe het seizoen zal verlopen (zo is er op het moment
van schrijven bijvoorbeeld nog geen indeling van de KNSB bekend), is bij het
opstellen van deze begroting sterk geleund op de begroting voor het afgelopen
seizoen.

Zorgelijk blijft wel dat de belangrijkste inkomstenbron van de club, de contri-
buties, door een langzaam teruglopend aantal leden, steeds minder wordt. De
grootste kostenpost voor onze verenging, de zaalhuur, is daarentegen de
afgelopen jaar sterk opgelopen o.a. door onze vertegenwoordiging met twee
teams in de KNSB-competitie.

Het moge duidelijk zijn dat deze tendens financieel niet houdbaar is. Dat
betekent dat de noodzaak om aanvullende inkomstenbronnen te vinden steeds
groter wordt. Slaagt de vereniging daar niet in dan zal of de contributie fors
verhoogd moeten worden, of de deelname aan de KNSB-competitie wordt
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afhankelijk van een eigen bijdrage van de betreffende spelers (of een combinatie
hiervan natuurlijk).

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste posten in de begroting.

Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 37 seniorleden waarvan 5 dubbelleden en 45
jeugdleden. In de begroting is rekening gehouden met een totale gezinskorting
van EUR 180.

In de overige ontvangsten zit een eenmalige bate in de vorm van restitutie van
de huur ter grootte van EUR 200 in verband met het gesloten zijn van de
Bosbeskapel in het tweede kwartaal van 2020 vanwege het Corona-virus.

Voor de jeugd zijn inkomsten begroot in verband met de verkoop van stappen-
boeken.

In de post “Activiteiten bijdragen” worden de ontvangsten opgenomen voor
activiteiten die SHTV organiseert en die niet strikt zijn voorbehouden aan de
eigen leden zoals het Oliebollentoernooi, het Open Rapidtoernooi en het Open
Kampioenschap.

Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 2.895 (32 seniorleden EUR 1.595 +
45 jeugdleden EUR 1.300).

De uitgaven voor de zaalhuur zijn wat hoger dan in de begroting van vorig
seizoen doordat de huur van de zalen in de Bosbeskapel per 1 juli jl. verhoogd is
en er is uitgegaan van een extra KNSB-thuiswedstrijd ten opzichte van vorig
seizoen.

De post ‘Prijzen’ bevat de uitgaven voor prijzen voor zowel de interne
competitie van de senioren als die van de jeugd.
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Contributiebedragen
De contributiebedragen blijven ongewijzigd.

 (bedragen in hele euro’s)
Contributie SHTV 2020-2021
Seniorleden 117,50
Jeugdleden (geboren na 31-08-1999) 107,50
Dubbelleden (hoofdlid elders) 75,00

 Een tweede gezinslid krijgt 15 euro korting op de hierboven vermelde
contributie, een derde gezinslid krijgt 30 euro korting, etc.

 Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.
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Ratinglijst augustusRatinglijst augustus

Men zou toch verwachten dat er weinig tot geen veranderingen in de ratinglijst
zouden staan, gelet op de grotendeels geannuleerde toernooien sinds half maart.
Grotendeels, want er zijn toch nog drie clubgenoten die een goed resultaat heb-
ben neergezet en geklommen zijn. Toevallig is voor alledrie de stijging ongeveer
gelijk (+25 en +29), maar toch is er meer veranderd.
Wie onderstaande lijst naast die van 1 mei legt zal zien dat er veel meer wij-
zigingen zijn. Die zijn echter niet ontstaan door toedoen van het lid zelf, maar
door fouten die bij de verwerking zijn gemaakt. Dat is niet voor iedereen voor-
delig, maar in deze rare tijden is het de ratingcommissie van de KNSB vergeven.
Twee namen zijn van de lijst verdwenen. Dick Groenendijk heeft bedankt als lid
na een jaar in de KNSB-competitie meegespeeld te hebben en oud-secretaris
Kees van Gelder is door ziekte niet meer in staat om te schaken en heeft daarom
zijn lidmaatschap opgezegd.

Maarten Stolte 2042 (-)
Wouter Noordkamp 2019 (+29)
Sander Pauw 2008 (-)
Eduard van Dijk 1990 (-)
Peter Vorstermans 1960 (-)
William van Zanten 1945 (-)
Ton Bodaan 1932 (-)
Hans Segers 1930 (-)
Bart Verbaan 1880 (-)
Karl Baak 1870 (-)
Rik Pronk 1851 (-)
Olav van Leeuwen 1840 (-)
Evert Baak 1836 (-)
Gert-Jan Willighagen 1832 (-)
Frans Hoogeveen 1780 (-)
Ed Olvers 1768 (-)
Meile Tamminga 1763 (-)
Piet Sikkes 1727 (-)
Theo Bovenlander 1717 (-)
Franck Melssen 1696 (-)
Tobias Li-Behn 1684 (-)
André Wagner 1682 (-)

Peter Lincewicz 1658 (-)
Ben Spierings 1649 (-)
René Weerts 1643 (-)
Armin Segger 1635 (-)
Robin van Leeuwen 1627 (-)
Maarten van der Vegt 1622 (-)
Thomas Alvares 1573 (+25)
Eric Alvares 1565 (-)
Jan Verheijen 1561 (-)
Peter Taanman 1531 (-)
Geurt Jan v.d. Meiden 1523 (-)
Danny Lindhout 1521 (-)
Frans Coers 1500 (-)
Jaap Luyendijk 1492 (-)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Ruud van Dijk 1396 (-)
Thijs Michels 1364 (-)
Thomas Li-Behn 1267 (+25)
Wim Vermeulen 1110 (-)
Martin Brummelkamp   800 (-)
Maurits Panis   800 (-)
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Vier vormen van lijnwissel op weg naar een vrijpionVier vormen van lijnwissel op weg naar een vrijpion
Een thema-artikel van William van Zanten

In de serie ‘weinig bekende manieren om een vrijpion te maken’, gaat dit artikel
over lijnwissel (LW), meer specifiek over vier vormen van LW waarbij een
vrijpion (VP) ontstaat of die althans VP-vorming dichterbij brengt.

Sinds Steinitz wordt een VP gezien als een pion zonder pionnen voor zich op
dezelfde lijn (Ram-pionnen, RP) of op de naastgelegen lijn (buurpion of BP).
Volgens de spelregels mag een pion die iets slaat, wisselen van lijn, verplaatsen
naar een lijn naast die pion. Lijnwissel bevordert of bereikt soms de vorming
van een VP. Welke LW-vormen leiden tot meer vrije pionnen? Minimale
vereiste is dat een RP of BP van lijn wisselt; hetzij een pion van ons, hetzij één
van de tegenstander.
Een RP van de tegenstander noemen we ook cipier, terwijl we een vijandelijke
BP ook aanduiden als surveillant. Net als Nimzowitsch benadrukken we zo dat
een potentiële VP door een RP meer wordt ingeperkt dan door een BP: "De
vrijpion is een crimineel die in een cel met cipier thuishoort; milde maatregelen
zoals surveillance zijn ontoereikend.” De cipier (RP) houdt de potentiële VP
fysiek tegen; de surveillant (BP) krijgt als de vijand naar voren wil minimaal één
kans om de potentiële vp te slaan als hij voorbij probeert te komen.

We kunnen nu de vier vormen van VP-bevorderende LW introduceren: 1. Onze
pion passeert cipier; 2. Zijn pion afleiden van cipierstaak; 3. Onze pion
neemt afstand van surveillant; 4. Zijn pion afleiden van surveillance-taak.
Hieronder van elk van deze vier vormen een eenvoudig voorbeeld.

Ivanchuk – Karpov, Moscow Blitz 2007

 _ l _ _
_ _D_JmJ
 _N_J_ _
j q iJ_ 
Ij _ i _
_ _ i _ 
 i _Ki i
_ _ _ _ 

Onze pion op e5 wordt geblokkeerd
door de cipier op e6; zodoende kan
e5 niet recht vooruit. Maar we kun-
nen de cipier na 36. Dd6! wel met
LW passeren. Pion e5 zou na 36.
...Dxd6  37. e5xd6 ineens een VP
zijn; en een sterke, dankzij de steun
van Pc6. Zelfs Karpov kon de partij
niet redden: op zet 38 gaf hij op.
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Karpov - Georgiev, Wijk 1988

 _ dL_Tm
_ _ _ tJ
 nJ_JlJq
jSiJnJ_ 
 j i i _
_I_Bi r 
I_ _ i i
_ _ _ rK

Cipier c6 blokkeert onze pion c5;
maar die cipier is overbelast, want hij
moet ook Pb5 dekken. Zodoende kon
Karpov met 31. Lxb5! c6xb5 een VP
scheppen op c5. Hij won snel.

Smyslov - Fischer, Palma 1970

 _T_ _M_
_ _ _J_J
 j _J_ _
_ _ _J_I
 _S_ _ _
_ _ i i 
I_ t iB_
_ r _ kR
De pion op b6 heeft a2 als sur-
veillant; dankzij LW ontsnapte zwart
aan dat toezicht. Fischer speelde
26. ...Tc5!?; Kasparov’s commen-
taar: “Forcing the creation of a strong
passed pawn on the c-file.”

27. Th4 Pe5  28. Txc5 bxc5
Hiermee is de LW verwerkelijkt.
Pion b6 is gewisseld naar de c-lijn, zo
de surveillance van de witte BP op de
a-lijn omzeilend. Kandidaat-VP b6 is
als het ware ‘gepromoveerd’ tot VP.
Wit kreeg weliswaar ook een VP -
maar de a-pion wordt minder goed
ondersteund.

29. Ta4 c4  30. h6 Kf8  31. Ta8†
Ke7  32. Tc8 Txa2  33. Lf1 Tc2  34.
Kg2 Pg4  35. Kg1 Txf2  36. Lxc4
Tf3  37. Kg2 Txe3  38. Th8 Pxh6
39. Txh7 Pg4  40. Lb5 Tb3  41. Lc6
Tb2†  42. Kg1 Pe5  43. La8 Tb8
44. Lh1  0-1
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Mikhalchishin - Braga, WchT U26 prel-1 Mexico City 1977

T_Ld tM_
_ j s lJ
 j j _J_
_ sIjJ_ 
 _I_I_ _
_Nn _ _ 
I_ _BiIi
r bQ_Rk 
Pion b6 is de surveillant van pion a2.
Wit had extra vrijheid voor zijn a-
pion als visioen. Die kreeg hij een-
voudig met 17. Pxc5 bxc5.

Daarna benadrukte wit zijn aanwinst,
de VP op de a-lijn: 18. a4 Kh8  19.
Ld2 Pg8  20. a5 Lh6  21. exf5 Lxf5
22. a6 Ld7  23. a7 Dc8  24. Dc2

Lxd2  25. Dxd2 Pe7  26. Ld3 Tf4
27. Tfb1

T_D_ _ m
i jLs _J
 _ j _J_
_ jIj _ 
 _I_ t _
_ nB_ _ 
 _ q iIi
rR_ _ k 
Nu is duidelijk dat zwart zijn handen
vol heeft aan de VP.
27. ...Lf5  28. Pe2 Lxd3  29. Dxd3
Tf8  30. Tb2 Pf5  31. f4 Te8  32.
fxe5 Txe5  33. Tab1 Te3  34. Dxe3
1-0

Tot zover de introductie van vier vrijheidsbevorderende vormen van LW. We
hebben gezien dat onze pion aan een cipier of surveillant kan ontsnappen door
bij stukruil met onze pion terug te slaan. Zie de vormen (1) en (3). Je zou dit ook
het voorpost-thema kunnen noemen. Verder hebben we gezien dat een cipier of
surveillant soms overbelast is, namelijk wanneer hij behalve surveilleren ook
een stuk moet dekken. Zie de vormen (2) en (4), beide verwant aan over-
belasting.
Van onze vier vormen wordt alleen de eerste door eminente theoretici genoemd
als manier om een VP te maken. Pachman is bondig: “Terugslaan met een pion
na de tegenstander gedwongen te hebben tot stukruil.” In Mein System behandelt
Nimzowitsch dit bij voorpost, als transformatie van de open lijn in een VP. Hij
merkt op dat de voorpost zijn kracht ontleent aan zijn strategische relatie met
zijn achterland: de open lijn en de dekkende pion. “Sehr häufig wird der
Vorposten auf dem Vorpostenfelde abgetauscht. Hat der Angreifende richtig
gespielt, so ersetzt indes der wiedernehmende Stein den geschlagenen vollauf.
Hierbei sind Umwandlungen von Vorteilen an der Tagesordnung.” Nimzowitsch
en Pachman laten dus drie soorten VP-vorming door LW onbesproken, een
stiefmoederlijke behandeling.
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De schaak-enthousiast vindt hieronder nog diverse voorbeelden van de vier
soorten LW.

Oefening in LW 1: onze pion passeert cipier

Morozevich - Kramnik, Moscow 2008

 _ tM_ t
_ _ s _J
R_J_ d _
_ i jJ_ 
 iQ_ _ _
_ _ _N_ 
I_K_ i _
_ _R_ _ 

Wit bracht met 30. Td6 een voorpost
in stelling. Hoe beoordeelt u 30. Td6
Txd6  31. cxd6?

Dit wint voor wit; Kramnik gaf op
omdat 31. ...Dxd6 zou falen op 32.
Ta8†. Het komt trouwens vaak voor
dat de pion die van lijn is gewisseld
voor wanorde en doodslag zorgt in
het vijandelijke kamp. Wie zijn strip-
klassiekers kent zal hierbij denken
aan Dulle Griet.

Caruana - Mamedyarov, Stavanger Blitz 2018

 _ _ _ _
j _ b lM
 _ _ _ j
_ _ j _ 
 n _Ij _
_ t sI_ 
I_I_ _ i
_K_ _ r 

Hoe beoordeelt u 35. Pd5 Pxd5  36.
exd5?

Dat zou wit een beslissende VP op de
d-lijn hebben bezorgd; Caruana miste
deze kans (hij is niet geabonneerd op
Samengevat) en hij verloor na 35.
Kb2? in circa 10 zetten.
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Trent - Mamedyarov, Oropesa del Mar 2001

 _ t _M_
_ _ _ jJ
 _ _J_ _
_ _ i _ 
 _ j i _
_ j _Ri 
 dI_Q_ i
_ _ _ _K

Hoe beoordeelt u 31. ...d3  32. Txd3
Txd3  33. Dxd3 Dc1†  34. Kg2
Dd2†?

Dat wint geforceerd voor zwart. Wit
kan alleen kiezen door welke vorm
van LW hij verliest: vorm 1 (35.
Dxd2 c3xd2) of vorm 2 (35. Kf3
Dxd3  36. c2xd3 c2 etc.)

Oefening LW 2: zijn pion afleiden van cipierstaak

L'Ami - Bruzon Batista, Merida 2015

 _ _ _ _
_ _ _ jM
 _ _ _ j
_ _ _ _ 
Jr lN_ _
i _ _ i 
 t _ i i
_ _ _ k 

Zwart aan zet. Cipier a3 moet Tb4
dekken; hoe daarvan maximaal te
profiteren?

Bruzon Batista koos 39. ...Txb4 en
kwam na 40. axb4 a3  41. Pd2 a2
42. Pb3 niet verder dan remise. Hij
miste 39. ...Lxf2† met de pointe 40.
Pxf2 Txb4  41. axb4 a3 ∓
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Grivas - Dimitriadis, Xilokastro 1984

 _L_T_M_
_ _S_J_ 
 _ j d _
_ lI_ jJ
 j _ _ _
_N_B_ b 
 i q iIi
_ r _ k 
Wit zou zwart graag met Pxc5 dwin-
gen tot dxc5. Voorlopig lukt dat niet,
omdat zwart over Pxc5 beschikt. Hoe
realiseerde Grivas zijn droom?

Wit pent Pd7 met 28. Lb5, en daarna
heeft zwart op Lxc5 geen andere keus
dan terugslaan met cipier d6.
Givras zegt het zelf zo: “By means of
a tactical sequence, White obtains
two very significant positional
advantages, namely the bishop-pair
and a passed d-pawn. Usually this is
enough for victory and indeed
White's position after this sequence is
winning.”
28. Lb5! h4  29. Pxc5 dxc5  30. Lc7!
h3  31. gxh3 Te4  32. Te1 en 1-0 op
zet 41.

Vidit - So, chess.com Speed 3m + 1spm 2018 chess.com INT (2.18), 09.10.2018

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 j _ jM_
j lTjJ_J
I_R_ _ _
_I_ iIi 
 _ bK_ i
_ _ _ _ 

Wit speelde 34. Lc3 - Hoe had het
gestaan na 34. e4 fxe4  35. fxe4 Td7?

Wit zou dan materiaal winnen met
36. Lxa5 (36. ...bxa5  37. Txc5);
36. ...Lg1 is alleen schijnbaar een
riposte; het zou de zwarte loper op
een dwaalspoor brengen.
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Oefening in LW 3: onze pion neemt afstand van surveillant

Giri - Nepomniachtchi, Yekaterinburg 2020

 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ mJ_ _
_ _ r _ 
 _ _ iK_
_ _D_ _ 

Bedenk een winstplan voor zwart.
Overweeg dat f2 de surveillant is van
kandidaat VP e4.

De zwartspeler had naar deze stelling
toegewerkt. Hij besloot de partij met
73. ...Dd3!  0-1
Slaat Giri, dan krijgt zwart na 74.
...exd3 een VP die snel promoveert.
En als wit niet toehapt, gaat de
zwarte koning naar voren (c3, d2),
gevolgd door ‘offer’ op e3.

Oefening in LW 4: zijn pion afleiden van surveillance-taak

Gheorghiu - Quinteros, Buenos Aires 1979

T_ _ tS_
_ _ jJmJ
J_J_ _J_
d _Si _ 
 _ _BiL_
_ n _ _ 
Ii q _Ii
_ k r nR
Pion c6 heeft een dubbelrol: Pd5 dek-
ken en surveillance van de potentiële
VP op b2.
Hoe verkrijgt wit een meerderheid op
de damevleugel?

18. Pxd5 Dxd2†  19. Kxd2 cxd5

Deze ruil levert wit een kandidaat VP
op de b-lijn. Voorlopig telt dit niet
zwaarder dan de zwarte activiteit.
Maar in het paardeindspel dat op het
bord komt, staat wit gewonnen.

20. Ld3 Tfb8  21. b3 a5  22. h3 Lf5
23. Lxf5 gxf5  24. Pe2 a4  25. Pd4
axb3  26. axb3 Ta2†  27. Kc3 Tc8†
28. Kd3 e6  29. Te2 Txe2  30. Kxe2
Pe7  31. Kd2 Ta8  32. Tc1 Ta2†  33.
Tc2 Txc2†  34. Kxc2 Kf8  35. Kc3
Ke8  36. Kb4
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 _ _M_ _
_ _ sJ_J
 _ _J_ _
_ _JiJ_ 
 k n i _
_I_ _ _I
 _ _ _I_
_ _ _ _ 

Inmiddels telt de vrije b-pion zwaar
mee: wit staat gewonnen.

36. ...Kd7  37. Kc5 Pg8  38. b4 f6
39. Pc6 fxe5  40. Pxe5† Kc7  41.b5
1-0

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

September 2020
do 3 Start nieuwe seizoen
za 5 - zo 6 NK cat. E individueel (Waalwijk)
za 12 Jeugdclubkampioenschap voorronde D (Spijkenisse)
za 19 Jeugdclubkampioenschap voorronde E (Spijkenisse)
za 19 - zo 20 Kwalificatietoernooi ABC

Oktober 2020
za 3 Jeugdclubcompetitie cat. AC + halve finale cat. E
zo 4 Stertraining 1 (Nationaal Schaakgebouw)
za 24 Huttontoernooi (Hengelo)
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SchaakagendaSchaakagenda

September 2020
do 3 Simultaan met Stefan Bekker
do 10 Algemene Ledenvergadering
do 17 1e ronde interne competitie
do 24 2e ronde interne competitie

Oktober 2020
do 1 3e ronde interne competitie
do 8 4e ronde interne competitie
do 15 5e ronde interne competitie
do 22 6e ronde interne competitie
do 29 Snelschaakkampioenschap
za 31 1e ronde KNSB-competitie

(De speelschema’s van zowel KNSB- als HSB-competitie zijn op dit moment nog
niet bekend. Het Haags Weekendtoernooi in november is geannuleerd, terwijl
andere toernooien zoals half oktober in Hoogeveen nog niet zeker zijn)

Dit blad is gedrukt bij




