Samengevat
Clubblad van Schaakcombinatie HTV
opgericht 29 juni 2006

2e jaargang nummer 1 – 15 februari 2007

3

Schaakcombinatie HTV
Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
PR & Sponsoring:
Wedstrijdleider Extern:
Wedstrijdleider Intern:
Jeugdleider:

Armin Segger
Pieter Struiksma
Gert Jan Willighagen
Ben Spierings
Harold Fikkert
André Wagner
Geurt Jan van der Meiden

armin.segger@wanadoo.nl
3913570
pieterstruiksma@planet.nl
4490468
gertjan.willighagen@wanadoo.nl 3972633
beneninge@wanadoo.nl
3629780
h.fikkert@compagnet.nl
3656788
amwagner@xs4all.nl
3825072
info@gjvandermeiden.nl
06-53132153

Commissarissen
Webmaster:
Materiaalbeheerder:
Redacteur:

Eric Alvares
Ard van der Zwart
Maarten Stolte

efsalvares@hotmail.com
avdzwart@wanadoo.nl
m.stolte2@kpnplanet.nl

06-41330092
3239342
023-5747451

Jeugdbegeleiding
Geurt Jan van der Meiden, Miron Ashkenazy, Rutger Kramer, Sierk van der Meiden, Rik Pronk, Ton
Bodaan, Eric Gieben, Swen Hack, Karin Kluytmans, Mieke Bogaard, Kasha Gieben, Melchior
Vesters, Niek Wisse, Wytze Roël

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19:30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:15 tot 19:45 uur;
Senioren:
intern vanaf 20:00 uur
Contributie: senioren: € 80 per jaar; jeugd: € 60 per jaar; gezinslid tweede
junior: € 10 korting per jaar; derde junior: € 20 korting per jaar;
girorekening 5255286 t.n.v. De Haagse Toren
Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl
Kopijdatum volgende clubblad: 21 april (verschijnt 26 april)
Inhoud
- Korte berichten
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KORTE BERICHTEN
Einde aan NK organisatie
Onze club stopt met de organisatie van het NK Snelschaken voor clubteams. Dit
NK is de afgelopen vijf jaar met veel plezier en succes georganiseerd, waarvan
vier jaar door Vogelwijk en de laatste keer (10 december jl.) door onze
fusieclub. Hartelijk dank aan iedereen (van binnen en buiten onze club) die in
meer of mindere mate een steentje heeft bijgedragen.
De organisatie is inmiddels aan de KNSB teruggeven, die op zoek zal moeten
naar een nieuwe organisator. De contacten met het Golden Tulip Bel Air hotel
worden warm gehouden, want het is al die jaren een fantastische speellocatie
gebleken voor een groot schaakevenement.
Vooraankondiging: Schaakdag zaterdag 23 juni
Meer informatie over het programma volgt nog, maar de datum kan alvast
genoteerd worden in de agenda’s. Internationaal Meester, schaaktrainer en
tevens schaakentertainer Jop Delemarre (rating ca. 2450) zal die dag onze
schaakvereniging verblijden met zijn komst.

En (zie pagina 24):
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Winst voor eerste team in Schaakhuis
Maandag 5 februari toog het eerste team naar Schaakhuis En Passant voor het
treffen met het eerste team aldaar. Ongeveer de helft van de mensen, van beide
teams, waren laat en we begonnen ruim na achten. Er mocht de hele avond
achter het bord gerookt worden en het afgaan van een mobiele telefoon werd
niet met een nul gehonoreerd. Kortom: het Schaakhuis. Iedereen had het naar
zijn zin en er werd fanatiek geschaakt.
Ik ben zelf nauwelijks opgestaan van mijn bord. Mijn lange nadenken en prima
zetten van mijn opponent leidden tot pionverlies bij slechte stelling. Tot mijn
verrassing kwam er een weergaloze en haast onzichtbare combinatie in de
stelling die mij kon redden, tenminste als mijn tegenstander een verleidelijke zet
zou spelen. Maar hij zag het en deed weer een sterke zet! Ik werd er niet goed
van. Nadat ik een tweede pion verloren had, bood ik voor het eerst enig
tegenspel met behulp van een weinig dimensionale tactiek: het aanvallen van
een ongedekte toren. Dit had echter spectaculaire gevolgen, want uit het niets
volgde een dure fout, die mij ineens de betere stelling gaf. Ik had nog 5 tegen 25
minuten. Doordat Schaakhuis achter stond ging mijn tegenstander
remisemogelijkheden uit de weg en hield lang een vrijpion op het bord. Een
klasse mentaliteit, zo’n speler maakt op een dag het verschil voor zijn team.
Deze dag pakte het goed uit voor ons. Hij ging door zijn vlag, terwijl ik zelf niet
meer dan 10 seconden had.
Sander Pauw pleegde een sterk stukoffer in de opening en jaagde vervolgens de
zwarte koning over het hele bord heen. Ik werd ongerust dat die koning nog op
mijn bord terecht zou komen. Uiteindelijk werd de getergde monarch begraven
op e2, wegens het ondekbare Ph3-g1 mat.
Rik met wit offerde een pion en had spel. Ik verwachte een punt, maar
tegenstander Marco van Straaten, zeker niet de minste, wist remise te houden.
Ton Bodaan, niet in de gelegenheid om te spelen, was komen kijken. In doen en
laten kalm, imponeerde hij de Schaakhuizers met zijn knaloranje SHTV trui.
Karel Stolte kwam ons ook aanmoedigen, deze echter met felgekleurde ogen.
Hij had hard moeten fietsen in de kou om een stel politieagenten te fiets af te
schudden. Hij reed namelijk zonder licht. Met de acte de presence van Melchior
waren wij wellicht niet eens in de minderheid.
Theo hield de hele partij voordeel met wit. In het eindspel bracht hij zijn
pluspion te gelde. Theo heeft nu 4 punten uit 5 ronden.
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Mike kreeg in no-time een eindspel op het bord en probeerde daarin een toren in
te sluiten. Na een lange tactische schermutseling, bleef er helaas een verloren
toreneindspel over.

Mike en Ivo
Ivo had de boel onder controle met zwart en besloot om met zijn b-pion ,
weliswaar ondersteund door een toren, een aanval te openen op het witte kamp.
Het leek onschuldig, maar in het verre middenspel was deze pion, inmiddels
aanbeland op b3, de sleutel tot de overwinning.
Ben viel in en stond met zwart iets beter na de opening. Het duel eindigde in
wederzijdse tijdnood waarin het punt toch aan de tegenstander gelaten moest
worden.
Frans met wit hield voordeel in een Siciliaan in de vorm van de achtergebleven
pion op d6. Na enkele nederlagen in de afgelopen ronden, revancheerde hij zich
met een vlot punt.
Wij houden een miniem kansje op winst in de promotieklasse. Dan moet DSC 3
wel tegen zwakkere broeders gaan verliezen. Wij hebben vooral goede zaken
gedaan voor ons tweede team, dat door deze 2,5-5,5 overwinning boven de
degradatiezone blijft drijven.
Maarten Stolte
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De overlevingsdrang van het tweede team
Op donderdag 11 januari speelde het tweede team tegen RSC Belgisch Park 1.
Het betrof de vierde ronde van de Promotieklasse. De Scheveningers zijn net als
Schaakhuis 1 (waarvan we in de vorige ronde fraai van wonnen) promovendus
uit de eerste klasse en het was van te voren te verwachten wij de degradatiestrijd
(2 van de 8 vliegen er uit) met deze twee teams moesten aangaan.
André had zijn plek afgestaan aan Melchior die zo toch ook extern aan spelen
toe komt en meteen het team kan versterken. René was verhinderd en zijn plek
werd ingenomen door Bastiaan, de andere verloren zoon die een paar weken uit
de VS over was.
Aan het vijfde bord werd in een mum van tijd het bord wat leger gemaakt en de
vrede werd snel getekend. Hierdoor kon Evert mijn rol als teamleider
overnemen zodat ik mij geheel op mijn partij kon storten.
Aan het topbord kwam het Staunton gambiet op het bord en hoewel Bastiaan
altijd graag tot het gaatje gaat, werd het remiseaanbod wel geaccepteerd.
Melchior was niet helemaal naar wens uit de opening gekomen, maar strafte een
fout van de tegenstander af en zette het team op voorsprong.
Ton had een pionneneindspel die in mijn rondje langs de borden op het eerste
oog gewonnen was en dat dacht Ton zelf ook. Maar dit soort eindspelen
luisteren nauw. De tegenstander perste er dankzij een actieve koning nog een
remise uit.
Zelf was ik wel tevreden na de opening, de aangenomen gambietpion was nog in
bezit en de dames van het bord. Maar ik had het oprukken van de vijandelijke dpion onderschat. Ondertussen had ik echter ook een ver opgerukte pion en
hoewel mijn tegenstander een kwaliteit won, kwam ik per saldo een stuk voor na
de promotie van mijn pion.
Niet lang daarna boekte Paul een remise. Al eerder kreeg hij een remise aanbod,
maar Paul moest doorspelen gezien de andere stellingen. Nu was de remise
voldoende om in ieder geval 1 matchpunt veilig te stellen.
Karl en Gert Jan waren nu nog bezig. Karl bood remise aan, maar de
tegenstander speelde terecht door gezien de tussenstand. Gert Jan had een
gewonnen eindspel van paard tegen loper en hij had ook op tijd zijn
tegenstander nog kunnen pakken, maar hij nam geen risico en bood ook remise
aan. Toen aan bord 4 de vrede werd getekend, werd dat vervolgens op bord 8
ook gedaan. 5-3 winst, we leven nog!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SHTV 2
Bastiaan Dessing (1951)
Ton Vissers (1739)
Melchior Vesters (1885)
Karl Baak (1758)
Evert Baak (1781)
Paul Regeer (1849)
Ben Spierings (1729)
Gert Jan Willighagen (1728)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

RSC Belgisch Park 1
Bart Verbaan (2023)
Remco Crefcoeur (1882)
Ton v/d Zijden (1887)
Nico Vromans (1831)
Peter Ingenhoes (1769)
Vincent Duin (1980)
Floris de Leeuwe (1789)
Hans v/d Zijden (1828)

5 – 3
0,5 – 0,5
0,5 – 0,5
1 – 0
0,5 – 0,5
0,5 – 0,5
0,5 – 0,5
1 – 0
0,5 – 0,5

Op dinsdag 6 februari gingen we op de koffie bij DD3. Van het basisteam
ontbraken René Spierings en Gert Jan Willighagen, maar met Melchior Vesters
en Karel Stolte hadden we waardige vervangers. Hoewel DD sterker op papier
was, werd er gehoopt op een kleine stunt en de hele avond behoorde een
matchpunt zeker tot de mogelijkheden.
Rond half tien vroeg Ton Vissers of hij remise mocht aanbieden. Gezien het
grote ratingverschil en het nog volle schaakbord vond ik dit een goed idee. De
tegenstander sloeg het aanbod af, maar bood een zet later zelf remise aan. Een
half uur later hadden we de eerste nul te pakken. Evert Baak zag wat over het
hoofd en raakte zijn dame kwijt. In eerste instantie was het op het bord materieel
nog gelijk in punten uitgedrukt, maar al snel werd de stelling steeds slechter
voor onze man. Gelukkig maakte binnen enkele minuten zijn broer Karl het
tegendoelpunt. Een leuke combinatie met stukkenruil leverde een stuk tegen
twee pionnen op, waarna de reeds opgebouwde koningsaanval het verdere werk
deed.
Het was half elf toen ik zelf remise kreeg aangeboden. Gezien de andere borden
was misschien een winst noodzakelijk, maar mijn tegenstander had twee keer
zoveel tijd en er zat al een tijdje weinig beweging in de stelling.
Met nog vier borden te gaan stond het nu 2-2. Karel stond al een hele tijd slecht,
hij had weinig ruimte voor zijn stukken met een dood paard op h8 in het
bijzonder. Dat paard moest ook worden geofferd om niet mat te gaan, waarna de
tegenstander het voordeel tot winst volbracht.
André speelde stoïcijns door in een dubbel toreneindspel, waarin de
tegenstander twee pionnen had en André geen. In principe een verloren strijd,
maar André verdedigde zich kranig en de tegenstander had moeite om het juiste
te plan te trekken. Daarbij noteerde hij ook nauwelijks en vergat hij vaak zijn
klok in te drukken. Toen de tegenstander nog 32 seconden had, dreigde hij te
promoveren wat voor André een reden was om op te geven. Sportief gezien de
stelling en de klok, maar ik had nog moeten zien of de tijd voldoende was
geweest gezien het vertoonde spel daar voorafgaand.
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Enfin, 4-2 achter, maar nog steeds kans op een gelijk spel. Melchior Vesters was
weer in grote vorm. Hij had een kwaliteit voorsprong en ook nog meer tijd dan
zijn tegenstander, hij won dan ook fraai.
Paul Regeer was als laatste bezig. Hij leek wat beter te staan en er werd dan ook
gehoopt op een vol punt, maar na wat afruilen bleef een remiseachtig eindspel
over met ieder een paard en wat pionnen. Hij moest op winst blijven spelen,
maar er zat simpelweg niet meer in dan remise.
Een nipte nederlaag tegen een sterke tegenstander. Met opgeheven hoofd
konden we huiswaarts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DD 3
W.J. Thieme (1922)
P.F.C. Smeele (1971)
W. Reimer (1875)
L.M.K. v/d Sluijs (1762)
P. Mulder (1894)
R.A. Henn (1875)
J. van Eersteren (1868)
A.J.H. Voermans (1706)

–
–
–
–
–
–
–
–
–

SHTV 2
Melchior Vesters (1885)
Ton Vissers (1739)
Ben Spierings (1729)
Karl Baak (1758)
André Wagner (1707)
Paul Regeer (1849)
Evert Baak (1781)
Karel Stolte (1722)

4,5 – 3,5
0 – 1
0,5 – 0,5
0,5 – 0,5
0 – 1
1 – 0
0,5 – 0,5
1 – 0
1 – 0

Als teamleider ben ik zeer tevreden over de vertoonde inzet en de tot dusver
geboekte resultaten. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is lijfsbehoud nog
goed mogelijk, hoewel we moeten waken voor een eindsprint van Schaakhuis.
Ben Spierings
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Even voorstellen……………..
Je ziet op zo’n avondje schaken bij de jeugd een heleboel mensen en een
heleboel trainers. Wie doet wat? Wie is wie? We hebben een hele mooie foto
gemaakt (althans ik hoop dat jullie hem mooi vinden) waar wij allemaal op
staan. Alleen Miron was er even niet maar die kennen jullie allemaal wel toch?
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Van links naar rechts:
• Eric, hij zorgt ervoor dat jullie rustig kunnen spelen in de zaal en helpt
Rik met lesgeven. Hij kan ook heel goed piano spelen!
• Karin, zij zit in de hal om jullie te helpen met stappenboeken, toernooiaanmeldingen, vragen en alle andere dingen waarop je het antwoord niet
weet
• Kasha zorgt er samen met Eric voor dat jullie in alle rust kunnen schaken.
Ze zorgt ook voor de ladderstanden en ze maakt elke week een leuke mail
waarin staat wat er allemaal gebeurd is op de club en naar welke leuke
toernooien je kan.
• Ton heeft de mooie SHTV trui aan en geeft les aan stap 1 en aan stap 5.
Hij kent elke opening en we proberen hem elk jaar over te halen mee te
gaan naar zomerkamp. Helaas moet hij dit jaar werken, maar volgend jaar
proberen we het weer!
• Swen geeft les in stap 1 en is zelf jarenlang lid geweest van de
jeugdafdeling. Weet dus alles over toernooien en speelt zelf vaak ook nog
mee met toernooien.
• Op de grond: Niek, helpt Swen met zijn les en heeft ook jarenlang op de
jeugdafdeling van de Haagse Toren gezeten.
• Naast Swen op de tafel: Ikzelf, hoe ik heet? Geurt Jan, ik geef les aan
twee hele leuke groepjes en ik zorg voor de standen en de
jeugdledenadministratie. Verder moet ik er voor zorgen dat het leuk is op
de club.
• Rik geeft al jarenlang les op de SHTV/Haagse Toren. Hij was vroeger
jeugdleider en hij zorgt er nu voor dat de trainingsgroepjes leuk zijn en hij
is de grote baas op het kamp.
• Melchior geeft les aan Stijn. Melchior kan heel goed schaken. Als je een
moeilijke schaakvraag hebt kan je altijd bij Melchior terecht.
• Staand: Sierk. Hij komt helpen als we hulp nodig hebben. Hij kan in alle
groepen les geven. Hij moet alleen heel vaak
• Hurkend: Mieke, zit ook in de gang en kan dus ook al je nietschaaktechnische vragen beantwoorden.
Geurt Jan van der Meiden

Computer Aided Design

Bouwkundig Tekenwerk
Binnen en Buiten Architectuur
Aanvragen
• Bouwvergunningen
• Milieuvergunningen
• APV en Horeca vergunningen
Advisering en Begeleiding bij Bouwprojecten
Isolatie Adviezen en Berekeningen
Gratis haalbaarheidsonderzoek
t.b.v. eventuele bouwplannen.
Bouwbureau S.B.A.
Ing. Herman Hoogland
Th.Morrenpark 32
2552 MG Den Haag
Tel: 070-391.22.98
Fax: 070-391.22.98
Mobile: 06.513.11.430
E-mail: sba@wanadoo.nl
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SHTV – jeugd op zomerkamp!
Afgelopen maand is bij alle jeugdleden de folder over het zomerkamp in de bus
gevallen. En de eerste aanmeldingen zijn inmiddels bij ons in de bus gevallen.
Leuk dat jullie meegaan!
Er is gelukkig nog voldoende plaats over om je aan te melden.
Je wil die week vast niet missen!
Komende zaterdag gaat de kampleiding zich buigen over het programma. We
hebben al veel leuke ideeën om er weer een topweek van te maken!
Folder of aanmeldingsformulier kwijt? Nog vragen over iets? Geen nood, Mieke
en Karin (in de hal) weten alles over het kamp en hebben nog folders zat.
Groeten namens de kampleiding:
Rik Pronk & Geurt Jan van der Meiden
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Training, training en nog eens training
Tjonge, het waren een paar drukke maanden! Veel nieuwe schakers hebben
gelukkig allemaal een plekje gevonden in een lesgroep. En door een kleine
verandering in lestijden van groep 2G konden we ook een extra stap 1B groep
beginnen.
Wat doen al die groepen eigenlijk, wat leren ze?
Groep Stap 3
(Fleur, Rick, Abel, Robin, Olaf, Mariska, Calin)
Stap 3 is een grote stap waar je wel 2 jaar over kan doen. Fleur en Rick zijn het
verst gevorderd maar Abel is bezig aan een grote inhaalrace. Robin, Olaf,
Mariska en Calin zijn net begonnen met stap 3.
In deze stap kijken we net als in stap 2 naar truukjes om stukken te winnen.
Maar ook de opening en het eindspel krijgen nu de aandacht. We zijn net
begonnen met het pionneneindspel. Verrassend hoe moeilijk het kan worden als
er nog maar 3 stukken op het bord staan (Koning tegen koning plus pion) En die
sleutelvelden verschuiven alsmaar! Best lastig.
In de stap 3 groep doen we veel vooruitdenkoefeningen. En elke les beginnen
we met het bespreken van de partijen van de week ervoor. We zien elke week
dat we beter worden!
Rik Pronk & Swen Hack
Groep stap 2B
(Timothy L. Kenneth, David, Martijn, Max, Daniel, Joris, Brent)
Deze groep studeert zich suf op de 1e helft van stap 2. We leren gave truukjes
om materiaalwinst af te dwingen. Iedereen kan de 3 aanvalsdoelen inmiddels
moeiteloos opdreunen (koning, hout, veld!) en met de dubbele aanval van de
aanval zit het bij de meesten ook wel goed. De komende weken buigen we ons
over de penning, het slaan en hout en gaan we ook kijken naar de gouden regels
van de opening.
Laatst hebben we ook een les besteed aan het herdersmat. Als het goed is wordt
niemand meer pardoes matgezet op f7!
Rik Pronk & Eric Gieben
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Jeugdcompetitie
De eerste competitiehelft was behoorlijk spannend. Hoewel Koos vrij snel zeker
was van de overwinning in de Grootmeester groep en Robin van de overwinning
in de Promotieklasse. Was de strijd om de 1e plaats in de eerste klasse vreselijk
spannend. Slechts een onderling duel in de laatste ronde kon de beslissing
brengen. David won deze ontmoeting met 1,5-0,5 van Martijn. Beide hebben
natuurlijk heel goed gespeeld. In de tweede klasse was Aad oppermachtig, hij
won alles en kan zich opmaken voor een zware klus in de Grootmeestergroep.
Verder speelde Owen (2e) zeer goede partijen in de grootmeestergroep en wist
Claudia zich nog keurig naar de 3e plaats te vechten. Rick en Fleur lieten in deze
groep een sterk stijgende lijn zien. Dus de concurrentie komt eraan!
In de promotieklasse speelden enkele spelers na een aantal ronden mee met de
grootmeester. Deze spelers moesten natuurlijk laten zien dat zij al klaar zouden
zijn voor de grootmeestergroep. Calin en Olaf speelden geconcentreerd en
werden 2e en 3e. Daarachter wist Sophie nog de medaille voor de 4e plaats weg
te pakken. In deze groep liet Joris zien dat hij een goede progressie had gemaakt.
Dit werd beloond met een wisselbeker. Mariska, Diederik, Josey en Luuk mogen
het ook volgend half jaar proberen in de Grootmeester groep.
In de eerste klasse wist Russel nog redelijk aan te sluiten bij de koplopers en
pakten Brent en Maarten nog een medaille mee. Brent heeft ook al aan
toernooien mee gedaan en dat zou wel eens een groot voordeel geweest kunnen
zijn.
In de 2e klasse gingen Koen, Yorrick, Ruben en Gorrith met de overige prijzen
aan de haal. Deze groep was kleiner en later gestart. De verschillen waren dus
nog redelijk klein. Maar toch werden er al serieuze en goede partijen gespeeld in
deze groep. Klasse!
Veel succes in de 2e helft allemaal!!!!
Geurt Jan van der Meiden
PS. Wist je dat als je op donderdag om 18.15 al aanwezig bent, je nog een puntje
voor de ladder kunt spelen? Je dan zeker weet dat je op tijd bent en sneller een
ladderprijsje verdient?
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Grootmeestergroep
1
2
3
4
6
5
7
8

Koos Roeleveld
Owen Poppe
Claudia Fasil
Joost van Kempen
Rick Geene
Fleur Gieben
Machiel Lonzieme
Abel van Hoeven

1e klasse
totaal
72
55
50
48
44
41
39
39

Promotieklasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Robin Cruden
Calin Bajireanu
Olaf vd Wissel
Sophie Gieben
Joris van Berckel
Mariska van Willigen
Luuk Geene
Diederik Andeweg
Daniel Dainenko
Josey Falhaber
Kenneth Lelieveld
Timothy Lelieveld

totaal
66
58
56
53
51
50
43
39
37
36
20
11

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

totaal
David Dijkerman
68
Martijn Lander
66
Russel Geerman
61
Brent Feller
47
Maarten Regeer
46
Timothy Lantinga
45
Ray Sital
45
Jimmy Johannis
40
Max Geene
39
Eireann van Mersbergen
35
Andrea Bajireanu
33
Niek Huizing
31
Revlinho Sastrowitomo
24
2e klasse

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

Aad Touw
Koen Westerink
Yorrick
Ruben Westerink
Gorrith
Sander van der Kooij
Tijn Verheul
Hendrik Steenstra
Nick van der Zwan
Floor van Verseveld
Ruben Devilee

totaal
30
23
22
20
20
18
17
13
11
11
10
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Mijn trainingsgroepjes
Soms moet je van die dingen en dan weet je eigenlijk niet wat je moet schrijven.
Zo kwam Rik laatst naar mij toe en vroeg hij, overigens heel vriendelijk, of ik
niet eens een leuk stukje wou schrijven over mijn trainingsgroepje. Nou en als
Rik iets vraagt dan doe je dat ook. Dus met veel plezier heb ik de volgende
stukjes geschreven.
Mijn stap 1 groepje.
We zijn pas net begonnen. Pas 2 weekjes bezig en eigenlijk gaat het heel goed.
In les 1 waren alleen Andrea en Kathelyne er. Gelukkig konden we hierdoor
heel veel doen. Kathelyne wist eigenlijk al een hele hoop maar we hebben toch
maar even alle lessen geoefend tot en met schaak. Andrea was al ietsje verder in
haar boekje. De week erna hebben we leuke spelletjes gedaan. Toen waren
Sophie, Fiona en Julia er ook. We hebben toen nog eens gekeken naar de
beginstelling en even goed de loop van het paard doorgenomen, want die is toch
nog best lastig.
Mijn stap 2 groepje.
Ja, tegenwoordig hebben we les van 18.15 t/m 19.00 Best wel lang. We willen
daarmee bereiken dat jullie zo goed worden dat jullie iedereen die al een tijdje
speelt in de Grootmeestergroep het heel moeilijk kunnen maken. Vergeet
daarom niet je boek, want die heb je bij een les van drie kwartier wel nodig.
We hebben in de afgelopen lessen aanvalsdoelen herhaald en ze ook toegepast
bij de dubbele aanval. De week erna hebben we nog eens goed gekeken naar
uitschakelen verdediging. De meeste wisten dit eigenlijk wel, maar het is toch
altijd goed kijken. Luuk en Diederik gingen in deze les iets verder met Mat in 2
met de toren en koning. Hierbij moet je niet te snel schaak geven en altijd goed
kijken naar de velden waar je tegenstander nog heen kan. Nog even oefenen in
het boekje en dan komt het zeker goed.
Tot de volgende lessen,
Geurt Jan van der Meiden
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Ladderstanden na 8 februari
100 punten = prijs uitzoeken!
Het geeft niet wie je uitdaagt.
Winst = 2 punten, Verlies/Remise = 1 punt
Aad
Abel
Andrea
Brent
Calin
Cas
Claudia
Daniël
David
Diederik
Eireann
Fleur
Floor
Gorrit
Hendrik
Jimmy
Joost
Joris
Josey
Kathelijne
Kenneth
Koen
Koos
Luuk

4
51
20
21
48
42
86
31
37
29
16
91
1
3
3
6
2
50
13
4
22
3
57
54

Maarten
Machiel
Mariska
Martijn
Max
Michael
Nick
Niek
Olaf
Owen
Ray
Revlinho
Rick
Robin
Ruben D.
Ruben W.
Russel
Sander
Sophie
Stijn
Timothy Lan.
Timothy Le.
Yorrick

23
7
75
37
21
3
6
13
26
26
9
9
42
73
1
4
16
8
62
31
13
31
5

Kasha Gieben
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Partijanalyse
Bij de wedstrijd tegen Promotie 2 – SHTV 1, eind vorig jaar, was ik aan het
eerste bord geplaatst. Ik was op het ergste voorbereid en had niet durven dromen
dat ik na 16 zetten een punt te pakken had.
Wit:
Zwart:

Maarten Stolte
Cor Landsbergen

Siciliaans Vierpaardspel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

e4
Pf3
d4
Pxd4
Pc3
Pdb5

c5
e6
cxd4
Pf6
Pc6
…
Dit zijn de meest gebruikelijke
zetten na 6. .. Lb4. Wit scoort vanaf
hier statistisch vrij goed.
10.

6.

…

Lb4

Na 6. .. d6 7. Lf4 e5 8. Lg5 is de
Sveshnikov-variant ontstaan.
7.
8.
9.
10.

a3
Pxc3
exd5
Ld3

Lxc3+
d5
exd5
…

…

h6?!

Een vroegere schaakleraar van mij
werd altijd kwaad als je passieve
randpionzetten deed in de opening.
Bekender is hier 10. .. 0-0. Zwart zei
te vrezen voor 11. Lg5, maar daarop
volgt bijvoorbeeld sterk 11. .. Te8+
12. Le2 d4.
Kritischer, en meer de bedoeling van
de variant, is meteen 10. .. d4. Wit
speelt zijn paard dan meestal naar
e2, zoals in Karpov-Kuzmin, 1977:
11. Pe2 Lf5 12. O-O Lxd3 13. Dxd3
O-O 14. Lg5 h6 15. Lh4 Te8 16.
Tad1 Tc8 17. Tfe1 Te6 18. Kf1 Dc7
19. Lg3 DL6 20. L4 a6 21. Pf4 Tee8
22. Txe8+ Txe8 23. Pe2 Td8 24. Lh4
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Pe5 25. Df5 d3 26. cxd3 Pc4 27. Pc3
Pxa3 28. Pe4 De6 29. Pxf6+ gxf6
30. Df3 Te8 31. Lxf6 Kh7 32. d4 1-0
Het paard kan ook naar e4, maar
zwart vond een aardige tactische
uitweg in Geller-Legun, 1983:
11.Pe4 Pxe4 12.Lxe4 Lf5 13.Lxf5
Da5+ 14.c3 Dxf5 15.O-O O-O
16.cxd4 Tad8 17.Le3 Td5 18.Tc1
Tfd8 19.DL3 Dd7 20.Tfd1 h6 21.h3
L6 22.Da4 Pxd4 23.Txd4 Txd4
24.Dxd4 Dxd4 25.Lxd4 Txd4
26.Tc8+ Kh7 27.Tc7 a5 28.TL7
Td1+ 29.Kh2 Td2 30.TxL6 Txf2
31.a4 h5 32.Kg3 Tc2 33.h4 f6 34.L3
Kg6 35.Kf3 Kf7 36.TL5 g6 37.Txa5
Tc3+ 38.Ke4 TxL3 39.TL5 Ta3
40.a5 Ta4+ 41.Kd5 g5 42.hxg5 h4
43.Kc6 Ta2 44.KL6 Txg2 45.a6 h3
46.a7 h2 47.a8=D h1=D 1/2-1/2
11.
12.

0-0
Lf4

0-0
…

Graag wilde ik een koningsaanval
starten met 12. Df3 (met het idee 13.
Dg3), maar dat faalt op 12. .. Pe5 en
zwart ruilt de aanvaller Ld3 met
tempo.
12.
13.

…
Dd2

Lg4
…

Dit leek mij de meest gezonde zet.
Alle lichte stukken staan actief en
gedekt, dame centraal maar veilig,
de torens verbonden en misschien
kan ik op h6 slaan onder bepaalde
omstandigheden. Op 13. f3 was mijn
tegenstander van plan meteen de
loper terug te trekken naar e6 of d7.
Hij had gezien dat na 13. .. Db6+ 14.

Kh1 het fout is om 14. .. Dxb2? te
spelen wegens 15. Dd2 en er dreigt
zowel 16. Tfb1 met damewinst als
16. fxg4 met stukwinst.
13.

…

Dd7?

Snel en automatisch gespeeld.

14.

Lxh6!

…

Het is niet perse nodig om te offeren
in deze stelling. Na een voor de hand
liggend 14. Tfe1 staat wit prettig. Ik
had de tijd en deed na lang nadenken
de zet in de veronderstelling dat ik in
ieder geval drie pionnen voor het
stuk kon krijgen met initiatief. Zwart
moet aannemen anders staat wit
gewoon een pion voor.
14.
15.

...
Dxh6

gxh6
…

Valt het ongedekte paard op f6 aan.
Als de dame nu nog op d8 had
gestaan was er weinig aan de hand
geweest voor zwart. Op zet 14 zag ik
dat 15. .. Dd8 hier de enige zet is die
zwart voorlopig in leven houdt. Op
15. .. De7?? is 16. Pxd5 meteen uit.
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Ook na 15. .. De6 16. Tfe1 heeft
zwart geen goed antwoord.
15.

…

Dd6??

Wat zou er na 15. .. Dd8 gebeurd
zijn?
16. Dg5+ Kh8

Dekt wel het paard op f6, maar zet in
feite datzelfde paard in de penning.
16.

Lh7+

Zwart geeft het op! Na 16. .. Kh8 17.
Pxd5 Dxd5 is het eenvoudigste 18.
Le4+ met damewinst, maar degenen
die diep in de beugels gaan vinden
misschien 18. Lf5+! Kg8 19. Dg5+
Kh8 20. Dxf6+ Kg8 21. Dg5+ Kh8
22. Dh6+ Kg8 23. Dh7 mat.

Analysediagram na 15. .. Dd8

Ik had hier vrijwel zeker 17. Pxd5
geprobeerd, maar na langdurige
analyse thuis kwam ik tot de
conclusie dat dit heel moeilijk tot
winst te voeren is. Zie 17. .. Dxd5
18. Dxf6+ (vandaar het tussenschaak
op zet 16) 18 . .. Kg8 (nu faalt de
matdreiging 19. Dh6 of 19. Dh4
compleet op 19. .. Dh5, dus daarom:)
19. h3 Ld7! en nu loopt de
koningsaanval dood na 20. Dh4
Tfd8 21. Tfe1 Dd4 22. Dh7+ Kf8 23.
c3 Df6, maar wit kan wel een goed
eindspel krijgen door 20. Tad1 De5
21. Dh4 Dh8 22. Dg3+ Dg7 23.
Lh7+ Kxh7 24. Txd7 Dxg3 25. fxg3
Pd8 26. Te1 Tc8 27. c3. Deze
stelling is erg lastig voor zwart. Wit
moet dit winnen door met g en h
pionnen te lopen.
Wel winnend is 17. Tfe1!. Je moet
maar even zien dat zwart hier
eigenlijk vrijwel niets kan doen. Zie
17. ... a6 18. Dh6+ Kg8 19. Te3 Te8
20. Txe8+ Dxe8 21. Pxd5 Pxd5 22.
Lh7+ Kh8 23. Lf5+ Kg8 24. Dh7+
Kf8 25. Dh8+ Ke7 26. Te1+, of 17.
... Le6 18. Dh6+ Kg8 19. Te3 Lg4
20. Tae1 Te8 21. Pxd5 Dxd5 22.
Txe8+ Txe8 23. Lh7+ Kh8 24.
Txe8+ Pxe8 25. Le4+ of 17. ... d4
18. Dh6+ Kg8 19. Pe4 Pxe4 20.
Txe4 f5 21. Txg4+
Maarten Stolte
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KNSB-ratings per 1 februari 2007
In de nieuwe lijst zijn o.a. het Haags Weekendtoernooi en het Harmonietoernooi
verwerkt. De mutaties ten opzichte van de vorige lijst (nov’ 2006) zijn als volgt:
M. Vesters +53, H. v/d Laan +32, G.J. v/d Meiden +17, B. Dessing +16,
B. Spierings +11, J. Bonsel +1 (*), P. de Leeuw +1 (*), D. Lindhout -2,
T. Bodaan -4, R. Weerts -26, F. Hoynck -29, H. Dwarshuis -43 (*),
M. Hoogland -64. (* = door een correctieslag m.b.t. de Vogelwijk Vierkampen)
Speler
Sander Pauw
Maarten Stolte
Hans Segers
Frans Hoynck
Bastiaan Dessing
Mike Hoogland
Rik Pronk
Ton Bodaan
Theo Hartman
Melchior Vesters
Armin Segger
Paul Regeer
Theo Bovenlander
René Spierings
Ivo Schoonman
Olav van Leeuwen
Evert Baak
Karl Baak
Ton Vissers
Ben Spierings
Gert Jan Willighagen
Karel Stolte
Ed Olvers
Danny Lindhout
Merel Schoonman
André Wagner
Frans Coers
Theo Dekker
Hugo v/d Laan
Aron Vitner
Rein Thierry
Peter van Noort

Rating
2088
2043
1999
1988
1951
1950
1920
1919
1888
1885
1853
1849
1840
1838
1807
1797
1781
1758
1739
1729
1728
1722
1721
1713
1709
1707
1706
1706
1703
1693
1691
1669

Speler
Eric Alvares
Piet Sikkes
Niek Wisse
Ruben Wiegerink
Joop van Wallinga
Bas Kalma
Geurt Jan v/d Meiden
René Weerts
Miron Ashkenazy
Jan Verheijen
Pim v/d Meiden
Jan van Delden
Rutger Kramer
Rob Dijkstra
Sharief Mahomedradja
Eline Korff de Gidts
Harold Fikkert
Jan Bonsel
Hans Dwarshuis
Swen Hack
M.G. Barendse
Pascal de Leeuw
Ard v/d Zwart
Wytze Roel
Pieter Struiksma
Merley Mahomedradja
Monique Keuzenkamp
Sierk v/d Meiden
Henk Bouma
L.B. van Dijk
Gerard Kupfer
Wim Vermeulen

Rating
1668
1655
1641
1639
1632
1626
1626
1616
1605
1601
1597
1579
1578
1577
1562
1515
1513
1507
1483
1475
1465
1462
1448
1396
1388
1363
1345
1340
1315
1238
1190
1149
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Van Stockum Haagse Rapid Cyclus 2007
De ‘Haagse Rapid Cyclus’, in 2000 ontstaan, is een samenwerkingsverband
tussen Haagse schaakclubs, waarbij de open rapidkampioenschappen volgens
een vast format worden gespeeld. Voorheen hadden Vogelwijk en Haagse Toren
afzonderlijk een toernooi, maar door de fusie bestaat de cyclus niet uit vijf maar
vier toernooien: Haeghe Ooievaar (17 maart), HSV (14 april), DD (26 mei) en
Schaakcombinatie HTV (2 juni). Op deze toernooien zijn naturaprijzen te
verdienen en tevens punten voor het eindklassement. Prijzen voor het
eindklassement zijn ter beschikking gesteld door sponsor Van Stockum.
Belangrijke wetenswaardigheden voor de open rapidkampioenschappen:
• In elk toernooi worden er zeven ronden Zwitsers in 1 groep gespeeld.
• De bedenktijd is 20 minuten per persoon per partij.
• Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement voor Rapidschaak.
• Elk toernooi wordt gespeeld op zaterdag en duurt van 10 tot 17 uur.
• Het inschrijfgeld van elk toernooi bedraagt 5 euro, exclusief een lunch.
• Op elk toernooi zijn naturaprijzen te winnen. Het aantal prijzen en de
verdeling hiervan zijn per toernooi verschillend.
Belangrijke wetenswaardigheden voor de rapidcyclus:
• De rapidcyclus kent vier prijzengroepen op rating: t/m 1400, 1401-1600,
1601-1800, 1801 en hoger (ratinglijst februari 2007).
• In elke prijzengroep winnen de beste drie spelers een Van Stockumwaardebon. De prijzen bedragen 35 euro, 25 euro en 15 euro.
• De behaalde toernooiresultaten tellen mee voor het eindklassement.
• Indien er niet is deelgenomen aan een toernooi geldt een resultaat van 0
punten voor dat toernooi.
• Het slechtste toernooiresultaat wordt weggestreept, met andere woorden:
de beste drie toernooiresultaten tellen mee voor het eindklassement.
• Bij gelijk eindigen is het hoogste aantal toernooien waaraan is
deelgenomen doorslaggevend. Indien dat ook gelijk is worden de prijzen
gedeeld.
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De winnaars in vorige cycli waren:
2000 Erwin Casareno
2001 Theo Hartman
2002 Ton Bodaan
2003 Erwin Casareno
2004 Peter Wilschut
2005 Henk Alberts
2006 Ton Bodaan
Ben Spierings
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SCHAAKAGENDA
FEBRUARI 2007
do
22
22e ronde seniorencompetitie
Schaakcombinatie HTV 3 - Promotie 4
Schaakcombinatie HTV 5 - WSC 3
za 24 t/m zo 25
[jeugd]Grand Slam II (Rijswijk)
MAART 2007
do
1
za
3
do
8
za
do

10
15

za

17

ma
do

19
22

ma
do
vr
za

26
29
30
31

APRIL 2007
ma
2
do
5
do
12
za
14

23e ronde seniorencompetitie
[jeugd] Grand Prix 4 (Haeghe Ooievaar)
24e ronde seniorencompetitie
Schaakcombinatie HTV 4 - Botwinnik 4
Schaakcombinatie HTV 6 - Promotie 8
PK Snelschaken HSB
25e ronde seniorencompetitie
Schaakcombinatie HTV 1 - RSC-Belgisch Park 1
Haagse Rapidcyclus: Open Rapid Haeghe Ooievaar
[jeugd] Jeugdclubcompetitie CDE
VELO-Regina Pacis - Schaakcombinatie HTV 5
26e ronde seniorencompetitie; 1e ronde playoffs
Schaakcombinatie HTV 2 - Promotie 2
WSC 5 - Schaakcombinatie HTV 4
27e ronde seniorencompetitie; 2e ronde playoffs
Scheve Toren 2 - Schaakcombinatie HTV 3
[jeugd] Grand Prix 5 (Rijswijk)
WSC 7 - Schaakcombinatie HTV 6
Snelschaakkampioenschap
28e ronde seniorencompetitie; 3e ronde playoffs
Haagse Rapidcyclus: Open Rapid HSV
[jeugd] Grand Prix 6 (Botwinnik)

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet
KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft
Tel. (015) 2618823

Herengracht 60
2511 EJ Den Haag
Tel: 070-3028115
Fax: 070-3028111
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag: 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
Zondag: 12.00 - 17.00 uur
Nu ook maandagochtend en
zondag van 12.00 tot 17.00 geopend!

