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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

Sander Pauw sedert 10 september 2020

Bestuur

Voorzitter
Bart Verbaan voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 06-83995480

Secretaris
Ton Bodaan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 06-47940300

Penningmeester
Peter Vorstermans penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-53326462

Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 070-4490512

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, Peter Lincewicz, Eric 
Alvares, Maarten van der Vegt

(Overige) jeugdbegeleiders Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt, Eric 
Alvares

Interne wedstrijdcommissie Piet Sikkes (vz), Hans Segers, André Wagner, 
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie Ben Spierings (vz), Piet Sikkes, Karl Baak, 
Maarten van der Vegt, Hans Segers

Commissie PR & Sponsoring Ton Bodaan, Meile Tamminga

Kascommissie Thijs Michels, Gert-Jan Willighagen, Peter 
Lincewicz (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

AnticlimaxAnticlimax
André Wagner

Zo ben je iedere week in de Bosbeskapel aanwezig, soms als speler en soms als
barman, en zo is het opeens weer even afgelopen. Daarmee is ook de bonds-
competitie tijdelijk gestopt, maar gelukkig zullen we het niet gaan meemaken
dat het programma van dit seizoen opnieuw niet zal worden afgerond.

Maar goed, schakers hebben het voordeel dat ze kunnen uitwijken naar de vir-
tuele wereld en dan niet alleen om zelf te spelen, maar vooral om twee kam-
pioenschappen te volgen. Het toeval wilde dat de gedeeltelijke lockdown samen-
viel met zowel de slotvierkamp van het Nederlands kampioenschap als met de
14 partijen tellende match om de wereldtitel. Daar zou toch ook iets te genieten
zijn? Het werd een beetje een anticlimax.

In het Nederlands kampioenschap streden vier jonge topspelers om te titel. In de
voorgaande knock-outfase werden gedecideerd de ervaren spelers opzij gezet en
het moest smullen gaan worden. De werkelijkheid was anders. Een fouten-
festival aan de kant van de meeste spelers en alleen latere kampioen Max War-
merdam speelde de sterren van de hemel, omdat hij zich stevig had voorbereid,
in elk geval duidelijk beter dan zijn opponenten. Het opzienbarendste was
misschien wel het missen van een partij door Roeland Pruijssers die autopech
kreeg en reglementair verloor, juist op de dag dat een beslissende partij tegen
Warmerdam zou worden gespeeld. Een persoonlijke anticlimax.

Maar zoals gezegd was er ook de WK-match waar Magnus Carlsen voor de
vijfde keer zijn titel moest verdedigen, deze keer tegen de nummer vijf van de
wereld, Ian Nepomniachtchi. De wijze waarop deze uitdager zich had geplaatst
in het kandidatentoernooi was indrukwekkend. Dat beloofde dus heel wat. Hij
maakte het de titelverdediger aanvankelijk moeilijk, maar die was sluw genoeg
om steeds de juiste verdediging te vinden. En toen kwam die vreemde zesde
partij die het record van 136 zetten liet noteren. Het lijkt alsof er toen iets in
‘Nepo’ knakte. Had hij daarvoor zijn ‘manbun’ af laten knippen? De vergelij-
king met Simson dringt zich op. Er volgden nog vijf partijen, waaronder twee
remises, en toen was de koek op. Genieten voor de fans van Carlsen, maar voor
wie zich had verheugd op een spannende match een anticlimax.

Laten we hopen dat 2022 zich niet in dat rijtje zal gaan scharen. We hebben 365
dagen om daar iets aan te doen. Prettige feestdagen en hopelijk zien we elkaar
weer in januari aan het bord.
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Interne competitieInterne competitie

“Het seizoen is nog lang” was waar dit onderwerp in het vorige clubblad werd
afgesloten. Inmiddels is daar al een stuk van af en vooral nu er voor onbepaalde
tijd geen clubavond zal kunnen worden gehouden, loopt het aantal resterende
rondes drastisch terug. In elk geval hebben we er tien gehad en in het voorjaar
komen er zeker nog bij.

Stand na 10e ronde Prt W R V Bye Ksc
  1 Rik Pronk 8 6 1 1 0 5
  2 Maarten van der Vegt 8 6 0 2 0 4
  3 Karl Baak 7 4 2 1 0 3
  4 William van Zanten 8 3 4 1 0 2
  5 Piet Sikkes 7 4 1 2 0 2
  6 Gert-Jan Willighagen 4 3 0 1 0 2
  7 Bart Verbaan 3 2 1 0 0 2
  8 Olav van Leeuwen 5 3 0 2 0 1
  9 Melchior Vesters 3 2 0 1 0 1
10 Evert Baak 2 1 1 0 0 1
11 Wouter Noordkamp 1 1 0 0 0 1
12 Peter Vorstermans 1 1 0 0 0 1
13 Paul Koks 1 1 0 0 0 1
14 Jan Verheijen 8 4 0 4 0 0
15 Meile Tamminga 7 2 3 2 0 0
16 Peter Lincewicz 7 3 1 3 0 0
17 Joost Scholten 6 3 0 3 0 0
18 Robin van Leeuwen 4 1 2 1 0 0
19 Tobias Li-Behn 4 2 0 2 0 0
20 André Wagner 4 1 2 1 0 0
21 Hans de Haan 2 1 0 1 0 0
22 Ton Bodaan 2 0 2 0 0 0
23 Ruud van Dijk 8 3 0 4 1 -1
24 Shae Tjien a Fat 1 0 0 1 0 -1
25 Thijs Michels 1 0 0 1 0 -1
26 Jesper Kool 1 0 0 1 0 -1
27 Thomas Alvares 6 2 0 4 0 -2
28 Zeyd Elouaer 5 1 1 3 0 -2
29 Jianli Zhou 7 1 1 4 1 -3
30 Peter Taanman 5 1 0 4 0 -3
31 Ishak Zwartenberg 5 0 2 3 0 -3
32 Eric Alvares 4 0 1 3 0 -3
33 Martin Brummelkamp 8 0 1 6 1 -6
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Standen externe competitieStanden externe competitie

Vanaf dit nummer zal het programma steeds volledig worden opgenomen,
waarbij de uitslagen gaandeweg zullen worden ingevuld.

We kunnen het blijven herhalen, maar ook de externe competitie heeft uiteraard
te lijden van de lockdown en met name de 5e ronde van de KNSB-competitie op
18 december is verplaatst naar het einde van het seizoen. Daar hebben onze
teams geen last van, want het toeval wil dat er juist in dat weekend een vrije
ronde staat ingepland. Januari is de winterstop wegens het Tata-Steeltoernooi en
daarmee is het spannend geworden of er het eerste weekend van februari weer
gespeeld kan worden.

Het eerste team gaat lekker en heeft tot nu toe alles gewonnen, maar de
komende twee wedstrijden staan de naaste concurrenten op het programma. Tel
daarbij op dat veel groepen in de KNSB-competitie gemankeerd zijn doordat ze
minder dan 10 teams bevatten en er is werkelijk nog niets van te zeggen.
Krimpen kan in elk geval langszij komen, want die hebben een wedstrijd meer
voor de boeg.

KNSB klasse 4F
SHTV 1 - Souburg 2 5 - 3
Goes 2 - SHTV 1 1 - 7
SHTV 1 - Spijkenisse 2 5 - 3
Fianchetto 1 - SHTV 1 3 - 5
SHTV 1 - Krimpen aan den IJssel 3
ZSC 1 - SHTV 1
Middelburg 1 - SHTV 1

SHTV 1 4 8 22
Krimpen aan den IJssel 3 3 6 17
ZSC 1 3 4 14½
Souburg 2 3 2 11
Goes 2 4 2   8½
Spijkenisse 2 2 2   8½
Fianchetto 1 3 0   9
Middelburg 1 2 0   5½

In de parallelgroep vergaat het het tweede team een stuk minder voorspoedig, al
moeten we daarbij aantekenen dat de deelname van de Amsterdam Berserkers
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voor een scheve verhouding zorgt. De helft van de teams moet nog tegen deze
geweldenaren, die evengoed twee klassen hoger ingevoegd hadden kunnen
worden, en verder hebben onze reserves een wedstrijd minder gespeeld, omdat
er op 17 november niet is gespeeld tegen HWP Zaanstad. Een reden heeft de
redactie niet bereikt, maar gelet op de toen al ingezette opmars van besmettingen
is het waarschijnlijk dat men de wedstrijd liever uitstelde. Voorlopig daardoor
een plek in de middenmoot.

KNSB klasse 4G
SHTV 2 - VAS 3 2 - 6
Amsterdam Berserkers 1 - SHTV 2 7½ - ½
SHTV 2 - DD 3 6½ - 1½
HWP Zaanstad 1 - SHTV 2 uitgesteld
SHTV 2 - Amsterdam West 2
Promotie 2 - SHTV 2
SHTV 2 - Zuid-Oost United 1
LSG 5 - SHTV 2

Amsterdam Berserkers 1 4 8 31
VAS 3 4 7 21½
Zuid-Oost United 1 3 4 15½
Amsterdam West 2 4 4 15
Promotie 2 4 3 12
SHTV 2 3 2   9
HWP Zaanstad 1 2 2   6½
DD 3 3 0   5½
LSG 5 3 0   4

De HSB-competitie begon later dan gebruikelijk, omdat het aantal deelnemende
teams opnieuw sterk achterbleef bij de normale situatie. Ook hier een paar
voordelen. Ten eerste liggen de wedstrijden verder uit elkaar en zal uitstel
minder voor hoeven komen, en ten tweede wordt er dit seizoen geen degradatie
toegepast om zo hopelijk volgend seizoen de indeling weer terug te brengen bij
het oude.

Ons eerste regionale team heeft pas één wedstrijd gespeeld en zag begin decem-
ber de tweede voor onbepaalde tijd opgeschort worden. Een bezoek aan Zoeter-
meer zal hopelijk binnen afzienbare tijd kunnen worden afgelegd. De nieuwe
locatie van Botwinnik, slechts een paar honderd meter verwijderd van de oude,
is juist in het najaar flink op de schop genomen en ongetwijfeld worden onze
spelers daar met open armen ontvangen.
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HSB hoofdklasse
SHTV 1 - Rijswijk 1 5½ - 2½
Botwinnik 1 - SHTV 1 uitgesteld
SHTV 1 - Schaakmat Westland 1
DSC 1 - SHTV 1
SHTV 1 - DD 1

Schaakmat Westland 1 2 4 12
DSC 1 2 2   7½
DD 1 2 2   7½
SHTV 1 1 2   5½
Rijswijk 1 2 0   5
Botwinnik 1 1 0   2½

Bij het tweede HSB-team ging het niet anders. Zij zouden Haeghe Ooievaar
ontvangen in de tweede week van december. In tegenstelling tot de meeste
andere groepen waar onze teams in spelen is er in de groep van SHTV H2 door
alle teams precies één wedstrijd gespeeld. Dat gaat een forse inhaalslag worden
zodra er voor ons gunstige versoepelingen van de coronamaatregelen worden
doorgevoerd. Tot die tijd moeten de spelers van het team zich maar voor-
bereiden op wat komen gaat.

HSB klasse 1B
Scheve Toren 1 - SHTV 2 6 - 2
SHTV 2 - Haeghe Ooievaar 1 uitgesteld
Schaakmat Westland 2 - SHTV 2
SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 1
Promotie 1 - SHTV 2

RSC-Belgisch Park 1 1 2   6½
Scheve Toren 1 1 2   6
Promotie 1 1 2   5½
Haeghe Ooievaar 1 1 0   2½
SHTV 2 1 0   2
Schaakmat Westland 2 1 0   1½

En dan het laagst geplaatste team. De ambitie van de teamleider is duidelijk en
er is al een begin mee gemaakt. Het is in deze groep volslagen onduidelijk welk
team de grootste concurrent is, al heeft het team van SV Voorburg het voordeel
van het jeugdig elan. Aan de andere kant is dat bij ons derde team ook ruim-
schoots aanwezig. De overwinning op Pomar 1 is althans een visitekaartje ge-
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bleken. Helaas werden de voorbereidingen en de voorpret naar de wedstrijd in
De Sierkan in Voorburg stevig getemperd en zal ook dit team in training moeten
blijven om, als het eenmaal zo ver is, keihard toe te slaan.

HSB klasse 3A
SHTV 3 - Pomar 1 7 - 1
Voorburg 2 - SHTV 3 uitgesteld
SHTV 3 - Schaakmat Westland 3
DD 4 - SHTV 3
SHTV 3 - DSC 7

SHTV 3 1 2   7
Voorburg 2 1 2   5½
Schaakmat Westland 3 1 1   4
DSC 7 1 1   4
DD 4 1 0   2½
Pomar 1 1 0   1
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Hoe een penning omslaat in een aftrekaanvalHoe een penning omslaat in een aftrekaanval William van Zanten

Construeer een aftrektrio (VTA) door zijn gepende stuk te vervangen door een 
eigen stuk

Dit is het derde artikel in de serie over de constructie van aftrektrio’s. Hoe kun
je een duo uitbreiden tot een trio? Er zijn 3 volgordes. Eerst, in het september-
nummer van  Samengevat, bekeken we de toevoeging van V (voorste stuk) aan
een duo TA, en in het oktobernummer de toevoeging van A (achterste stuk) aan
een duo VT. Nu zijn we toe aan de derde duo-upgrade: toevoeging van T
(tussenstuk van de V-partij) aan een duo VA.
Deze upgrade van duo tot trio houdt meestal in dat een (T-) stuk van de V-partij
de gepende, tussengeplaatste figuur van de A-partij slaat (en diens {tussen}-
plaats overneemt).
We beginnen met slaan van een gepende pion op de baan tussen V en A.

Rahkmanov - Ginsburg 2010

U ziet het duo VA al staan: La2-Kg8.
De diagonaal naar de koning is ver-
sperd door de gepende zwarte pion
op d5. Wit kan met 25. Txd5 die
vijandelijke pion vervangen door een
eigen stuk, zo de penning omtove-
rend tot een aftrektrio, en dan staat de
batterij meteen vuurklaar met drei-
gingen als (a) Td8 dubbelschaak en
mat en (b) Txe5†. Zwart gaf op.

Heel vaak wordt een gepende pion

geslagen en vervangen door een T
van de V-partij, zodat een sterk af-
trekschaak dreigt. Enkele voorbeel-
den:

Fischer - Sherwin, New York 1957

Een beroemde partij met een passief
dame-offer. De eerste zet ligt voor de
hand: 30. Txf7. Het trio-vormend
patroon “T bij VA” tekent zich helder
af: het VA-duo (Ld5-Kh8) staat
klaar, de diagonaal wordt geblok-
keerd door de gepende pion f7 en als

https://schaakcombinatiehtv.nl/issues/Samengevat2021-4.pdf
https://schaakcombinatiehtv.nl/issues/Samengevat2021-4.pdf
https://schaakcombinatiehtv.nl/issues/Samengevat2021-5.pdf
https://schaakcombinatiehtv.nl/issues/Samengevat2021-4.pdf
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de V-partij de pion slaat (30. Txf7) is
het aftrektrio voltooid en dreigt er
een aftrekschaak.
Alleen heeft zwart nog 30. ...Tc1†
waarop veel club-spelers 31. Tf1†??
zouden antwoorden, om na 31. ...Kh8
beteuterd hun hoofd te gaan krabben.
Fischer speelde na 30. ...Tc1† het
fraaie 31. Df1! (bv. 31. ...Txf1†  32.
Txf1† Kh8  33. Txf8#) en hij won
snel.

Schneider - Portisch 1986

U ziet de gepende pion al staan op f7,
tussen het bekende VA-duo Lf7-Kg8;
hieruit ontstaat aftrektrio door 29.
Txf7 (+=); de witte toren neemt de
tussengeplaatste plek over van de
zwarte pion.
Wit won na 29. Txf7 toen zwart te
gretig op winst speelde met 29. ...a3
30. f5 gxf5  31. gxf5 a2?  32. f6
Tg1†  33.Kh3

met als pointe 33. ...a1(D)  34. Td7†
Kh8  35. Td8† Lf8  36. Txf8† Tg8
37. Txg8#

Een relatief recent voorbeeld levert
Goh - Duda, 2016

Het duo VA bestaat uit Lc4-Kg8;
hieruit ontstaat, na een voorbereidend
dame-offer, door Txd5 een aftrektrio
(Lc4-Td5-Kg8); weer vervangt een
witte toren de gepende zwarte pion.
31. Dxc6 Df8  32. Txd5 Txc6  33.
Td8† Txc4  34.Txf8† Kxf8  35.
bxc4 Ke7  36. Kf3 Kd6  37. Kxe3
Kc5  38. Kd3 Kb4  39. g4 Kxa4  40.
c3 h6  41. Kc2 g6  42. h4 g5  43. h5
1-0
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Goh liet zich in 2016 wellicht inspi-
reren door Donchenko - Pohla 1972

Het duo VA bestaat ook hier uit Lc4-
Kg8; hieruit ontstaat aftrektrio door
Txd5; de witte toren vervangt de
gepende zwarte pion. De afloop kunt
u zich denken.

Guimard - Kotov, Groningen 1946

Het duo VA bestaat uit Dg6-Kg1;
hieruit ontstaat aftrektrio door Lxg2;
de zwarte loper neemt de tussenplek
over van de witte pion. Na 39.
...Lxg2 stond zwart gewonnen dank-
zij de onveilige witte koning. Een
kleine pointe is dat wit met 40.Txe8
geen materiaal kan winnen vanwege

het aftrekschaak.

We sluiten onze serie ‘vervang het
gepende stuk door een eigen figuur’
af met een ingewikkelder voorbeeld.

Simic - Planinc 1979

Het eerste motief is makkelijk: de
penning van pion e5. Het duo VA
bestaat uit Dc3-Kg7; hieruit ontstaat
(na een voorbereidend kwaliteitsoffer
op d7) een aftrektrio door Pxe5; het
witte paard vervangt de zwarte pion
als tussenstuk.
22. Txd7† Dxd7  23. Pxe5 De7  Nu
komt een tweede motief: Tf4 staat
ongedekt en wit kan daarvan profi-
teren met een dubbelaanval (zie dia-
gram).
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24. Ph5† gxh5  25. Dg3† Kh8  26.
Dxf4 Pxc2  27. Td1 Dg7  28. Td7
Tf8  29. Pf7† Kg8  30. Ph6† Kh8
31. Txg7 Txf4  32. Tg8#  1-0 

U heeft gezien dat het slaan van een
gepend stuk, de penning kan om-
toveren in een aftrekconstructie. An-
ders gezegd: door de T van de A-
partij te vervangen door een T van de
V-partij, kan een VA-duo upgraden
tot een compleet aftrekaanval-trio.
Nimzowitsch vertelt al in Mein
System dat een penning omslaat in
een aftrektrio, als het gepende stuk
van kleur wisselt:
 “Über den Verwandtschaftsgrad
zwischen Fesselung und Abzugs-
schach gibt Diagramm 104 ein klares
Bild; hierin zeigt sich, daß der
gefesselte Stein (...) Farbe gewechselt
hat. Diese Veränderung hat bewirkt,
daß der ehemals so schwächliche
Knabe nun zu einem gewaltigen
Krieger herangereift ist.“ 
Omdat Nimzowitsch in het midden
laat hoe het gepende zwarte paard (op
b4, bij witte Toren b1 en zwarte Kb8)
verandert in een wit paard (overige

twee stukken blijven constant), kan
de passage deels als grap of goochel-
truc bedoeld zijn. In onze versie voe-
gen wij toe dat de schimmel het
zwarte paard kan hebben geslagen;
niks gegoochel of illusie, normale
schaak-praktijk.

Nu hebben we alle drie de volgordes
gezien, waarop een aftrektrio (VTA)
tot stand kan komen uit een duo,
namelijk: V voor TA; (2) A achter
VT; (3) T tussen VA. Hopelijk komt
u door dit inzicht in het mechanisme
in uw eigen partijen sneller mogelijke
aftrekaanvallen op het spoor.

Even had ik de indruk dat ik met de 3
upgrades alle manieren had beschre-
ven waarop een VTA tot stand kan
komen. Al snel ontdekte ik dat ik me
vergiste. Immers 2+1=3, maar 4-1 of
5-2 ook. M.a.w., we keken tot nu toe
alleen naar upgrades (waarbij een
VTA tot stand komt door een element
toe te voegen (of te vervangen). Ik
miste aanvankelijk dat ook down-
grades tot een trio kunnen leiden: een
trio ontstaat dan uit groepen van meer
dan 3 stukken op één baan, waaruit
één of meer stukken verdwijnen.

In lijn met de muzikale connotatie
van “trio” zouden we kunnen spreken
van kwartet, kwintet etc. Reglemen-
tair passen er maximaal 8 stukken op
één baan: een octet. Uit de praktijk
van een wereldkampioen komt dit
voorbeeld:

Botvinnik - Riumin, Moscow 1931
1. d4 d5  2. c4 c6  3. Pf3 Pf6  4. e3
e6  5. Ld3 Pbd7  6. 0-0 Ld6  7. Pbd2
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e5  8. e4 0-0  9. cxd5 cxd5  10. exd5
exd4

Een extreem geval: 8 stukken op de

d-lijn. Althans theoretisch is het sce-
nario mogelijk waarin van dit octet
alleen het trio Dd1-Ld3-Dd8 (of
Dd8-Ld6-Dd1) overblijft, met een
batterij die kan vuren.
In de partij gaat het anders: Pd2 en
Ld3 ruimen de d-lijn, en wit valt dan
pion d4 aan -zij het meer door sim-
pele ruiming dan door aftrekaanval:
11. Pe4 Pxe4  12. Lxe4 Pc5  13. Lc2
Lg4  14. Dxd4 (etc).
Botvinnik zelf geeft als commentaar
op de diagramstelling: “de d-lijn is
zonderlingerwijze volgestopt met
stukken. Zeer dikwijls is in dit soort
stellingen het voordeel aan de zijde
van hem die aan zet is.”

Octetten en andere grote groepen zie je niet vaak; ik beperk me in het vervolg
tot de groep die het snelst een trio kan opleveren: het kwartet. Daarbinnen kijken
we alleen naar kwartetten waaruit daadwerkelijk een VTA ontstaat. Het zal
blijken dat de trio’s uit verschillende soorten kwartetten kunnen voortkomen.
We geven een beknopte vooruitblik, waarbij we het vierde stuk aanduiden met
de E van extra stuk. Zo’n E kan verschillende plekken innemen (zo krijg je
VETA en VTEA) en E kan dezelfde kleur hebben als A (“zijn kleur” of “zijn
E”), of juist als V en T (“onze kleur”). 
Al met al kunt u in komende clubbladen twee artikelen verwachten over het
omzetten van een kwartet in een aftrektrio. Eerst kwartetten met de E van de A-
partij, en tot slot kwarttetten met de E van de VT-partij.
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Ratinglijst decemberRatinglijst december

Gelukkig zijn er voor de nieuwste lockdown nog een aantal wedstrijden in het
kader van de KNSB- en HSB-competitie gespeeld en ook werd het PK van de
HSB afgerond. Kortom, er gebeurde eindelijk weer eens iets op de ratinglijst.
Niet altijd wat men ervan verwachtte, maar het is duidelijk dat vooral de sterkere
clubgenoten hebben geprofiteerd. Het derde HSB-team stond op het punt om af
te rekenen met de jeugd van SV Voorburg en dan was er onderaan ook het
nodige gebeurd. Nu bleef het beperkt tot enkele kleine wijzigingen.

Ook nu weer vallen de prestaties van de jeugd op. Terwijl Luka en Jesper de lijst
binnenkwamen, sprongen Thomas en Tobias flink omhoog. De laatste stond al
hoog in de jeugdlijst, maar begint nu ook bij de senioren Thomas in te halen
(+92) met de sterkste stijging.

In onderstaande lijst staan tussen haakjes de wijzigingen sinds de lijst van okto-
ber. Door de lockdown zal de lijst van januari waarschijnlijk identiek zijn.

Maarten Stolte 2044 (+2)
Wouter Noordkamp 2021 (-4)
Sander Pauw 1995 (-13)
Eduard van Dijk 1989 (-1)
Peter Vorstermans 1962 (+2)
William van Zanten 1945 (-)
Hans Segers 1938 (+8)
Ton Bodaan 1920 (-12)
Bart Verbaan 1884 (+6)
Olav van Leeuwen 1843 (-8)
Karl Baak 1839 (-11)
Gert-Jan Willighagen 1837 (+4)
Rik Pronk 1836 (+16)
Evert Baak 1830 (+8)
Thomas Alvares 1821 (+56)
Tobias Li-Behn 1815 (+92)
Meile Tamminga 1781 (+17)
Frans Hoogeveen 1773 (-7)
Ed Olvers 1771 (-)
Joost Scholten 1733 (-)
Hans de Haan 1727 (-)
Theo Bovenlander 1713 (-)

Franck Melssen 1696 (-)
Piet Sikkes 1693 (+7)
André Wagner 1682 (-)
Robin van Leeuwen 1670 (-7)
Peter Lincewicz 1658 (-)
René Weerts 1650 (-3)
Luka Wink 1648
Ben Spierings 1647 (-2)
Armin Segger 1641 (-)
Maarten van der Vegt 1622 (-)
Steven Wink 1591
Jan Verheijen 1579 (-)
Eric Alvares 1558 (-7)
Paul Koks 1549 (+11)
Peter Taanman 1531 (-)
Danny Lindhout 1521 (-)
Frans Coers 1500 (-)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Thijs Michels 1364 (-)
Ruud van Dijk 1327 (-51)
Jesper Kool 1151
Martin Brummelkamp   800 (-)
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Verdraaide missers (9)Verdraaide missers (9) André Wagner

Hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen, zoals de reus uit het sprookje Japie en
de bonenstaak. Japie heeft magische bonenzaden, waaruit een reusachtige
bonenstaak groeit. Hij ontdekt bovenin een kasteel waar een reus woont, steelt
kostbaarheden, maar wordt betrapt en vlucht, achterna gezeten door de reus. De
jongen hakt de bonenstaak om en de reus valt te pletter.
Schakers hebben geen tegenstander nodig om ten val te komen. Dat kunnen ze
heel goed zelf en hoe sterker ze spelen, hoe stommer de blunders. Een beginner
kun je het niet kwalijk nemen dat hij of zij stukken ongedekt in laat staan of
koningen naast elkaar zetten. Zodra ze dat afgeleerd hebben gaat het uiteraard
beter ... of niet?

In bovenstaande stelling is duidelijk

dat zwart net iets sterker is dan wit.
De rokade is gespeeld en wit heeft
die zichzelf door de neus geboord. Er
zijn nog wel meer onnauwkeurig-
heden gespeeld, maar het gaat om
licht gevorderden en die is dat wel
vergeven. 21. Td4?? is echter zelfs
op dit niveau echt onder maat, maar
erger is het antwoord van zwart:
21. ...Lc3?? Hier was natuurlijk
...Te1# de aangewezen zet. Uiteinde-
lijk won zwart toch wel de partij,
maar het duurde tot de 49e zet voor-
dat wit mat gezet werd.

Ook gevorderde spelers met jaren
ervaring kunnen hun mindere dag
hebben. Wit heeft op de 9e zet een
loper op c4 weggegeven, maar zwart
heeft ook even een zwak moment en
speelt 13. ...Lb7??. Wit speelt opge-
lucht 14. Kb1 om de dreiging ...Lh6
te ontlopen. Pas later dringt het tot
hem door dat hij met 14. Dxd7#
beduidend beter had gepresteerd.
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We gaan weer een flinke stap om-
hoog, naar de categorie met meesters
en grootmeesters. We noemen vanaf
nu daarom gewoon de namen.

Machteld van Foreest heeft tijdens
het laatste NK Vrouwen een over-
wegende stelling bereikt tegen Tea
Lanchava, toch zeker geen gemakke-
lijke tegenstandster. De witte dame
en loper houden alles onder controle
en de h-pion kan de hele zaak ont-
wrichten na 55. h7!, waarna ...Txh7†
gedwongen is. In plaats daarvan
speelt het jeugdtalent 55. Te2?, ver-
breekt de verbinding tussen de torens
en ineens slaan de kansen om:
55. ...Dd4  56. h7?? Txh7†  57.
Lxh7 Dxd1†  58. Kh2 Dxe2 en wit
had op kunnen geven, maar speelde
ongetwijfeld uit teleurstelling nog 5
zetten door en gaf toen op.

En tenslotte dan de reus die te pletter
valt. Wie de WK-match heeft ge-
volgd heeft gezien dat de uitdager na
verlies van de 136 zetten tellende 6e

partij volledig instortte en in de 9e
partij een vrije val maakte in spel-
niveau van 2800 naar 1000 in neven-
staande stelling met de grafzet (een
beter woord is er echt niet voor) 27.
c5?? Vraagtekens schieten hier tekort
en wie naar de stelling heeft zitten
kijken moet gezien hebben dat de
witte loper in gevaar was na ...c6. Het
stuk had gespeeld moeten worden,
maar dat gebeurde dus niet. Magnus
Carlsen keek nog minutenlang naar
de stelling, geloofde zijn ogen niet,
maar kon geen valstrik vinden en
speelde 27. ...c6! Er werd nog 12
zetten doorgespeeld vanwege de vrije
a-pion, maar het mocht niet baten.
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SchaakagendaSchaakagenda

??
Op dit moment is nog niet te overzien of we na 14 januari weer op de club

mogen komen, laat staan of we bondscompetitie kunnen spelen.
Houd onze website in de gaten.


