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Van de voorzitter

Zeer geachte schaakvrienden,
Na deze wat sopperige zomer staat een vers schaakseizoen in de steigers. Het
bestuur heeft er zin in. Met plezier kan ik u melden dat Claudia van Kampen
(penningmeesteres), Hugo van der Laan (secretaris), Kasha Gieben
(jeugdleidster), Evert Baak (externe wedstrijdsecretaris) en Pim van der Meiden
(redacteur clubblad) zich zullen presenteren tijdens de ALV van 13 september.
Aftredend zijn: Gert-Jan Willighagen, Pieter Struiksma, Geurt-Jan van der
Meiden, Harold Fikkert, Maarten Stolte & Ard van der Zwart. Vanaf deze plek:
hartelijk bedankt voor jullie inspanningen voor Schaakcombinatie HTV. Het
eerste jaar sinds de fusie is succesvol geweest.
Het nieuwe schaakjaar wordt op 6 september ingeluid met een
vluggertjestoernooi van 7 minuten p.p. Ton Vissers neemt de wedstrijdleiding
waar.
Met 5 teams in de HSB, 1 team in de KNSB!, een bloeiende jeugdafdeling &
een sprankelende interne competitie gaan we een zinderende periode in.
Een op alle vleugels goed jaar gewenst,
Armin Segger
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KORTE BERICHTEN
VAN DE PENNINGMEESTER
Het nieuwe verenigingsjaar is inmiddels begonnen. Laten we de penningmeester
niet in wanhoop handenwringend door het leven laten gaan en tijdig betalen
voor het hele seizoen.
Op de ledenvergadering zal een voorstel worden behandeld en zodra daar
duidelijkheid over is, grijp naar de overschrijving of ga internetbankieren. De
club draait op de contributies!
INTERNE COMPETITIE
Het ging vorig jaar niet altijd van een leien dakje met het afmelden voor de
interne competitie, maar laten we dit jaar massaal proberen alles soepeler te
laten verlopen. De eerste speelronde is op 20 september a.s.
Als altijd is de wedstrijdleider te bereiken via telefoon (070-3825072, met
antwoordapparaat!) of e-mail (amwagner@xs4all.nl),
VAN DE JEUGDLEIDER
We zijn onder de senioren van SHTV nog steeds op zoek naar hulp voor de
jeugdclubavond die plaatsvindt van 18.15 tot 19.30 uur. Zonder de hulp van
senioren schakers kan een jeugdclub niet bestaan. Mensen die denken dat ze een
klein groepje van maximaal 10 kinderen kunnen helpen met hun studie zijn van
harte welkom! We streven er naar om op één zo’n groep twee lesgevers te
hebben. Uit ervaring is gebleken dat dit ideaal werkt. Leden van SHTV die zich
hiertoe geroepen voelen, kunnen zich aanmelden bij Kasha Gieben.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SCHAAKCOMBINATIE HTV
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2007
Lokatie: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarverslag van de penningmeester 2006-2007
4. Verslag van de kascommissie
5. Begroting 2007-2008 en voorstel voor een contributieverhoging
6. Jaarverslag van de jeugdleider 2006-2007 en voorstel programma 2007/8
7. Jaarverslag van de wedstrijdleider intern 2006-2007
8. Uitreiking van de kampioensbeker
9. Voorstel voor de interne competitie 2007-2008 en overige interne
toernooien en aktiviteiten
10. Jaarverslag van de wedstrijdleider externe competitie en
toelichting bij het voorstel teamindeling 2007-2008
11. Jaarverslag van het bestuurslid public relations en sponsoring
12. Verkiezing van nieuwe bestuursleden
13. Verkiezing van de kascommissie
14. Verkiezing van de commissie van beroep
15. Installeren van de technische commissie
16. Rondvraag
17. Sluiting
ad 2. Door omstandigheden ontbreken de notulen van de vergadering van 14
september 2006. Het ligt in de bedoeling om deze op de vergadering te
verspreiden.
Toelichting op de trainingsopzet voor het nieuwe seizoen.
ad 13. Aftredend zijn Pieter Struiksma, Gert Jan Willighagen en Harold Fikkert.
In hun plaats stelt het bestuur voor Hugo van der Laan, Claudia van Kampen en
Evert Baak. Jeugdleider a.i. Kasha Gieben stelt zich kandidaat voor de functie.
Van de functionarissen hebben Maarten Stolte en Ard van der Zwart hun functie
ter beschikking gesteld. Pim van der Meiden stelt zich kandidaat als redacteur;
de functie van materiaalcommissaris is vacant.
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Financiën Schaakcombinatie HTV 2006-2007

1.
Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
De resultatenrekening over de periode 2006 – 2007 waarin inkomsten
en uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode.
De balans, waarin de stand van zaken begin augustus is beschreven.
De begroting voor de periode 2007 – 2008.
2.1 Inleiding resultatenrekening
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2006 – 2007 loopt over de periode 7 juli 2006 – 3 augustus
2007. Normaliter wordt de resultatenrekening begin juli afgesloten, maar gezien
het grote aantal transacties in de maand juli heb ik besloten om de
resultatenrekening één maand langer te laten doorlopen. Een regulier afsluiting
begin juli zou een zeer vertekend beeld over de afgelopen periode hebben
opgeleverd
Op het oog is er sprake van een goed jaar. Financieel gezien is dit beeld
vertekend. Het negatieve bedrijfsresultaat bedraagt weliswaar nog geen € 50,waar € 850,- was voorzien. Dit komt echter door de uitzonderlijke hoogte van de
post bijzondere baten. In deze post zijn de eindafrekening van Vogelwijk en het
NKSS meegenomen ter hoogte van bijna € 3.000,-. Zo bezien is er sprake van
een negatief saldo van bijna € 3000,Dit is ook weer te somber. Door de verlenging van de periode hebben we in deze
resultatenrekening ongeveer € 800,- aan kosten genomen die niet op deze
periode betrekking hebben. Blijft een tekort van € 2.200.
Een groot deel van dit tekort valt te verklaren uit de opstart van de vereniging.
Zo is er veel geïnvesteerd in promotie en een schaakdag. Ook zijn er incidentele
kosten gemaakt voor de notaris. Tenslotte is er in het zomerkamp voor de Jeugd
geïnvesteerd. Door een foutieve overboeking lijkt de schade beperkt voor de ze
post. Na aftrek van deze bedragen blijft nog wel een structureel tekort over. Hier
kom ik in de begroting op terug. Onder de resultatenrekening vindt u een
toelichting op de posten die fors afwijken van de begroting.
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2.2

Resultatenrekening

Baten
Contributie
Grote club actie
Lotto/toto
Bijzondere baten
Sponsoring
Rente

Zomerkamp
Zomertoernooi

Begroot
7.500
300
200
100
200
100

2.500
200

Realisatie Lasten

Begroot

Realisatie

7.154,90
139,00
236,90
3.528,16

HSB Bijdrage
Zaalhuur
Prijzen
Clubblad en
Internet
690,00 Jeugdcoaching
28,00 Promotie
Algemene
Kosten

3.500
3.000
300
800

3.821,99
3.678,80
669,69
1.006,57

400
1.000
200

310,91
1.895,01
517,47

570,00 Zomerkamp
205,00 Zomertoernooi

2.500
250

649,26
50,00

Bedrijfsresultaat Min 850 Min43,74
Totaal

11.100

12.551,96

11.100

12.551,96

2.3 Toelichting
De contributie is nog niet door alle leden voldaan, er staat nog een bedrag open
van € 290,-. Dit bedrag is in de balans opgenomen. De grote clubactie is niet
goed verlopen. Het bestuur heeft besloten om met deze actie te stoppen. De
bijzondere baten bestaan zoals hierboven aangegeven voor een groot deel uit de
afsluiting van het NKSS en de rekening van Vogelwijk. De sponsoring heeft met
name door de verkoop van de T shirts veel opgeleverd. Tenslotte is de
eindafrekening van het Zomerkamp nog niet ontvangen. Wel is er een vrijwillige
bijdrage overgemaakt en is een bedrag per abuis op de lopende rekening
overgemaakt. Dit bedrag is in de balans terug te vinden.
Het bedrag voor de HSB is nog forser uitgevallen omdat voor de oude Haagse
Toren hier nog een deel is betaald. De Zaalhuur is mede door activiteiten buiten
de clubavond, de verlenging van de periode van de resultatenrekening en het
structureel bijhuren van de zaaltjes beneden ook fors overschreden. Het bestuur
gaat het bijhuren van de zaaltjes beneden voor de senioren stopzetten. Bij de
raming van de prijzen blijkt de penningmeester weer te optimistisch geweest. In
de prijzen zitten ook de prijzen voor het zomertoernooi en de vierkampen. Ook
de post promotie is flink overschreden. Hierbij moet wel worden bedacht dat de
T shirts die geld hebben opgeleverd hieruit zijn betaald. Ook is hier de
schaakdag voor georganiseerd. De algemene kosten zijn hoog. Hierin zit vooral
de notarisrekening en de reparatie van klokken. Voor het zomerkamp is zoals
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gemeld nog geen afrekening ontvangen wel is er geïnvesteerd in nieuw
materiaal. Tenslotte is de post zomertoernooi erg laag. De prijzen hiervoor zijn
samen met andere prijzen aangeschaft, waardoor een uitsplitsing niet meer
mogelijk is.
3.1 Inleiding Balans
Door de fusie van Vogelwijk met de Haagse Toren is het niet gelukt om een
relatie te leggen met de balansen van vorig jaar. Sowieso is dit een heikel
onderdeel, want hoe taxeer je de huidige waarde van sleutelhangers, T shirts of
schaakmateriaal? De penningmeester heeft zich dan ook gericht op het opstellen
van een nieuwe balans, die voor de komende periode als uitgangspunt voor de
Schaakcombinatie HTV kan dienen.
Voor dat ik de balans voor augustus 2007 presenteer wil ik er op wijzen dat de
afgelopen periode de financiële positie van de club heeft aangetast. De liquide
middelen zijn met bijna € 3000,- afgenomen zonder dat hiervoor duurzame
goederen zijn verkregen. Dit betekent dat in de komende periode zowel aan de
baten als aan de lasten kant iets moet gebeuren. Dit wordt nader toegelicht bij de
begroting voor de periode 2007 – 2008.
3.2

Balans Schaakcombinatie HTV

Activa
Kas
Lopende rekening

Bedrag
€

191,46

Passiva
Materiaalreserve
Reserve
Zomerkamp
Reserve Promotie
Crediteuren

Bedrag
€ 800,00

Giro plus
Debiteuren
Promotiemateriaal
Schaakmateriaal
Apparatuur

€
€
€
€
€
€

1.413,54
2.828,42
290,00
200,00
3.000,00
300,00 Eigen Vermogen

€ 400,00
€ 800,00
€ 270,00
€ 5.953,42

Totaal

€

8.223,42

€ 8.223,42

3.3 Toelichting balans
De vereniging beschikt over nog bijna € 4.500,- aan liquide middelen. In mijn
optiek is € 3.000 de absolute ondergrens. Hier is nog een gezonde marge. Verder
heeft de vereniging beschikking over zeer veel schaakmateriaal, voldoende
promotiemateriaal en apparatuur.
De reserves voor het materiaal en het zomerkamp heb ik in verband met de
uitgaven in de afgelopen periode afgewaardeerd. Ik heb een reserve voor
promotie in het leven geroepen.
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4.1 Inleiding Begroting
Met het oog op de grote lasten en dat de daar tegenoverstaande baten
onvoldoende zijn heeft de penningmeester in onderstaande begroting een
contributieverhoging van € 5,- voor alle leden verwerkt. Verder heeft de
penningmeester de huur van de zaaltjes voor de senioren geschrapt. Verder is de
begroting gebaseerd op de resultaten van vorig jaar na aftrek van incidentele
kosten en overloop uit andere periodes. Wel is er een post toegevoegd voor het
spelen in de KNSB.
4.2

Begroting Schaakcombinatie 2007 - 2008

Baten
Contributie
Lotto/toto
Bijzondere baten
Sponsoring
Rente

Zomerkamp
Zomertoernooi
Eigen Vermogen

8.000
300
200
500
100

2.500
200

Lasten
HSB bijdrage
Zaalhuur
KNSB
Prijzen
Clubblad en
Internet
Jeugdcoaching
Promotie
Algemeen
Zomerkamp
Zomertoernooi

3.200
3.400
500
500
1.000
400
500
100
2.500
100

Minus 400
12.200

12.200

4.3 Toelichting begroting
Met een contributieverhoging van € 5, is de begroting voor komend jaar bijna in
evenwicht, ik verwacht een tekort van € 400 dat wordt gefinancierd uit het Eigen
Vermogen. Dit is een wankel evenwicht. De volgende drie vooronderstellingen
liggen hieraan te grondslag:
er doen zich dit jaar geen onverwachte tegenvallers voor;
het lukt om met sponsoring meer geld binnen te halen dan vorig jaar;
de huur van de benedenzaaltjes voor de senioren wordt opgezegd..
Gezien de omvang van de huidige reserves lijkt dit verantwoord.
Gert Jan Willighagen
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Jaarverslag SHTV jeugd seizoen 2006-2007
Inleiding
Het eerste jaar van de nieuwe fusieclub. Vanuit Haagse Toren gezien hoefde en
nieuwe club amper gevormd te worden. Locatie en tijdstip waren hetzelfde
gebleven en ook een groot deel van het Haagse Toren kader was dit jaar actief.
Met als extra kracht Miron Ashkenazy en wat sterke spelers van Vogelwijk in de
top van de jeugd erbij was de club op alle fronten goed bezet.
Halverwege het seizoen moest de toestroom van jeugdleden zelfs beperkt
worden. De trainingsgroepen zouden anders mogelijk te groot worden. Met een
efficiëntere indeling van de locatie kon echter aan het eind van het seizoen weer
verder gegroeid worden.
Halverwege het seizoen werden alle jeugdactiviteiten iets te veel voor mijzelf en
kon ik het stokje overdragen aan Kasha Gieben. Ik ben erg blij dat hierdoor weer
nieuw enthousiasme beschikbaar komt bij de jeugd. Op verzoek van Kasha
schrijf ik nog wel dit jaarverslag.
Verder was het een schok om het nieuws te ontvangen van het overlijden van
Chris van Zijderveld. Zijn interesse in de HSB en vooral zijn interesse in de
HT(V)-jeugd was altijd erg groot. In zijn laatste gesprek met mij noemde hij de
jeugdafdeling “toch altijd een beetje mijn kindje”.
Interne competitie
In de wintercompetitie, augustus-januari, werden er 16 rondes gespeeld. In
eerste instantie werd er in drie groepen gespeeld, maar na een 9-tal rondes waren
er zoveel nieuwe jeugdleden dat er een extra groep bij kwam. Zo was het voor
het eerst dat ik als jeugdleider vier interne groepen had.
In de grootmeestergroep waren er, na het vertrek van Stijn naar de senioren,
twee duidelijke favorieten te weten Koos en Claudia. Ook werd een nieuwe
wisselbeker ingesteld voor de speler die tijdens de competitie heel veel beter
was gaan spelen. De eerste was voor Joris van Berckel.
De eindstanden van de wintercompetitie:
Grootmeestergroep

Promotieklasse

1e klasse

1. Koos Roeleveld
(72)

1. Robin Cruden (66) 1. David Dijkerman
(68)

1. Aad Touw (30)

2. Owen Poppe (55)

2. Calin Bajireanu
(58)

2. Koen Westerink
(23)

3. Claudia Fasil (50)

3. Olaf vd Wissel (56) 3. Russel Geerman
(61)

2. Martijn Lander
(66)

2e klasse

3. Yorrick Verhoef
(22)
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In de zomercompetitie werd er gekozen voor drie grote groepen. Hierdoor
ontstond wat meer ruimte voor nieuwe beginnende schakers. De diverse
outsiders in de grootmeestergroep lieten van zich horen en ook in de andere
groepen was de concurrentie fors. Koos won opnieuw de Grootmeester- groep
en mag zich dus jeugdclubkampioen noemen. De wisselbeker voor progressie
was voor Robin Cruden.
Grootmeestergroep

Promotieklasse

1e klasse

1. Koos Roeleveld (68)

1. Joris van Berckel (64)

1. Yorrick Verhoef (53)

2. Claudia Fasil (56)

2. David Dijkerman (55)

Sander vd Kooij (53)

3. Machiel Lonzieme (55)

Martijn Lander (55)

3. Kathelijne v Hoeven (45)

Snelschaken
Het snelschaken vond weer plaats op de laatste twee clubavonden. In de
hoofdgroep was Koos opnieuw de beste met achter hem Rick Geene en Olaf van
der Wissel. In de tweede groep wist het nieuwe lid Bart Holterman, mede-nieuw
jeugdlid Jaimy Luk en Daniel Daineko achter zich te laten.
Extern
Een dramajaar op jeugdgebied heeft de HSB achter zich. Werkelijk niets was
georganiseerd en dat was dan ook te merken aan de deelnemersaantallen bij de
diverse toernooien. Diverse SHTV organisatoren haakten af, vanwege het rare
beleid van de interim-jeugdleider. Gelukkig is er een nieuwe jeugdleider, Eric
van der Marel en is er nieuw elan om hem te assisteren in de vorm van Pascal
van Dijk.
Tijdens de HSB-jeugdleidersvergadering was SHTV goed vertegenwoordigd.
Helaas hadden andere clubs niet zo'n interesse om dit rampjaar te bespreken en
waren er maar drie clubs aanwezig op deze vergadering. Er is nog veel werk te
doen voor de nieuwe jeugdleiders. Er zal heel veel tijd en ook geld in de HSBjeugd gestoken moeten worden om weer enigszins op niveau te komen. Het is te
hopen dat een enigszins actieve servicepuntcoördinator dit proces kan
versnellen.
De SHTV organiseerde in samenwerking met de gemeente Den Haag een
uitermate geslaagd basisscholentoernooi individueel. Volgend jaar zal het
toernooi ongetwijfeld nog beter gaan met de ervaringen van dit jaar in het
achterhoofd.
Verder waren er natuurlijk de diverse GP toernooien. Stijn wist de overall prijs
tot en met 10 jaar te winnen. Koos werd 5e in de overall-cyclus en Joris werd
keurig 13e, Kenneth 15e en Sophie eindigde ook nog in de top 20, namelijk als
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19e. Owen (7e), Fleur (10e) en Abel (15e) lukte dat ook alleen dan in de klasse
t/m 12 jaar. In de andere klasses deden de SHTV'ers te weinig keren mee om in
aanmerking te komen voor een goede positie.
Overigens was SHTV regelmatig de club met de grootste afvaardiging naar GPtoernooien en dat is best leuk. Het kan overigens altijd beter dus volgend jaar
gaan we voor gemiddeld 30 jeugdspelers op de GP's.
Bij de Grand Slam in respectievelijk Leiderdorp en Delft deden ook enkele
deelnemers van onze club mee. Geen hele bijzondere prestaties, maar wel veel
schaakplezier leverden beide Grand Slams op.
In clubverband deed onze club wat verwacht werd. Bij de teams tot 10 jaar werd
een 2e plaats gehaald, zonder te verliezen. Bij de D-jeugd was het iets moeilijker
en werden hier en daar nog wat puntjes gesprokkeld, maar het meedoen van ons
team was al een hele prestatie. Door een fout van mijzelf was er niet op tijd een
JCC AB team opgegeven, dit maakte uiteindelijk niet uit, want er waren ook
geen andere teams uit de HSB opgegeven, dit was tekenend voor het HSB-jaar.
Het NK voor E-teams verliep redelijk en een plaats in de middenmoot was
geheel in lijn met de verwachtingen vooraf.
Volgend jaar hopen we ook weer mee te doen met NK rapid voor teams in
Mierlo en met het sterke Groene Harttoernooi.
Waarschijnlijk is het geen verrassing dat onze club vooral door Stijn en Koos op
de NK's werd vertegenwoordigd. Beide spelers plaatsten zich zowel voor het
NK t/m 10 jaar als het NK t/m 12 jaar. Het NK t/m 10 jaar verliep niet helemaal
lekker helaas. Dit was wel jammer, maar kan ook gebeuren. Op het NK t/m 12
jaar werden echter door beiden goede partijen gespeeld en zonder spanning en
stress werd er keurig geschaakt.
Stijn wou zich toch nog even laten gelden op een NK en had voor het ONJK in
Hengelo gekozen. Hier speelde hij eigenlijk allemaal goede partijen en met
slechts 2 remises en 1 verliespunt uit 13 rondes sloot hij het toernooi en het
seizoen als 2e af. Als beste Nederlander dat wel, want door het open karakter
van dit NK mochten ook buitenlanders meedoen en de pool Ryszard Eggink
werd eerste.
Sophie werd op het NK-G, zeg maar het NK tot en met 8 jaar, 2e bij de meisjes.
Erg goed van haar. Volgend jaar kampioene?
Merel Schoonman had zich via de regionale PK meisjes geplaatst voor het NK
A meisjes en eindigde hier keurig als 6e. Een prima klassering.
De meest actieve spelers van onze club binnen de HSB waren achtereenvolgens:
1. Sophie Gieben (49 partijen)
2. Joris van Berckel (47 partijen)
3. Koos Roeleveld (42 partijen)
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4. Stijn Gieben (40 partijen)
5. Sander vd Kooij (38 partijen)
Dit lijstje betreft de partijen die meetelden voor de HSB-rating. Sommige NK's
en andere wedstrijden vallen hier niet onder. Zonder enige twijfel speelde Stijn
de meeste partijen en toernooien.
Verder nog.....
Zoals elk jaar is de SHTV ook dit jaar op kamp geweest. Ik kan mooie verslagen
tikken over het kamp, maar er is een hele mooie website waar alles op komt te
staan (intussen misschien al staat):
2006: www.freewebs.com/htkamp
2007: www.freewebs.com/htvkamp07
We hebben een leuke schaakdag gehad. De promotie voor ons als club viel wat
tegen, maar de leden vonden het een super leuke dag. Er werd echt van alles
gedaan. Van een speurtocht, tot aan het grote tuinschaakspel en van training van
een IM tot schaaktwister. Het was een hele leuke dag.
Het was een mooi jaar, veel schaakplezier in het nieuwe jaar!
Geurt Jan van der Meiden
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Jaarverslag wedstrijdleider intern 2006-2007
Het eerste seizoen zit er op, met een gedroomde finale en een goede opkomst
voor de interne competitie. In totaal deden 63 verschillende mensen mee,
waarvan ruim de helft weliswaar niet het criterium van 24 avonden haalde, maar
velen er toch dicht bij kwamen. Dat moge ook blijken uit de regelmatig tot de
nok (of moet ik zeggen, tot aan de deur) gevulde speelzaal. Uiteraard speelde de
‘after chess’ ook een grote rol. Niet zelden moesten de ‘napraters’ vrijwel het
gebouw uitgemept worden.
Soms werden de gemoederen wat verhit als een partij niet bepaald verliep als
men wilde, maar dat werd altijd ook weer gladgestreken met een drankje aan de
bar, het epicentrum van de club, zoals het soms lijkt. Houden zo, zou ik zeggen,
want de gezelligheid is één van de belangrijkste manieren om een club levend te
houden.
Alle begin is moeilijk, zoals gedurende het seizoen wel bleek, want velen
hadden nog moeite met de discipline om zich tijdig af te melden bij
verhindering. Helaas leverde dat veel reglementaire nullen, en
dienovereenkomstig ook vaak, reglementaire punten op. Een aandachtspuntje
voor het nieuwe seizoen, zou ik zeggen.
De playoffs leidden tot een climax, waar nog dagenlang over nagekaart werd op
met name onze website. Is het nu wel of niet eerlijk dat een competitie helemaal
bij nul begint? Hoe het ook zij, de formule werd aan het begin van het seizoen
gekozen en was spannend tot op de laatste tel. Zo spannend zelfs, dat
uiteindelijk S.B.-punten uitkomst moesten bieden.
1
2
3
4
5
6

Melchior Vesters
Frans Hoynck van Papendrecht
Ton Bodaan
Mike Hoogland
Rik Pronk
Hans Segers

4
4
2 1/2
2
1 1/2
1

8.25
7.75
4.00
4.00
3.00
2.00

Melchior Vesters mag derhalve op de ALV als allereerste de kampioensbeker in
ontvangst nemen.
In de ladder speelden de andere onverdroten voort, toen de toppers elkaar
inmiddels aan het bestrijden waren. Inzet was vooral de plaatsing in de externe
teams van het volgende seizoen, want de ladderstand speelt daarin één van de
rollen.
1
2
3

Frans Hoynck v. Papendrecht 90,0
Melchior Vesters
75,0
Mike Hoogland
69,0

15
16
21

12
10
13

3
4
3

0
2
5

-1
-1
0

28
27
31
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rik Pronk
Ton Bodaan
Hans Segers
Karl Baak
Gert Jan Willighagen
Jan Verheijen
Niek Wisse
Hugo van der Laan
Karel Stolte
Ton Vissers
Piet Sikkes
Stijn Gieben
Rob Dijkstra
Pascal de Leeuw
Ben Spierings
André Wagner
René Weerts
Pim van der Meiden
Monique Keuzenkamp
Jan Bonsel
Henk Bouma
Wim Vermeulen
Jos de l'Orme
Bert van Dijk

65,0
64,3
63,6
63,6
57,9
56,5
56,5
55,9
54,8
54,5
53,1
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
45,8
43,5
43,2
40,9
40,4
37,0
36,5
19,2

20
14
22
22
19
23
23
17
21
22
16
25
25
22
18
19
24
23
22
22
26
23
26
26

11
8
13
12
9
13
11
7
9
9
8
12
11
8
7
6
9
10
9
5
10
8
8
4

4
2
2
4
4
0
4
5
5
6
1
1
3
6
4
7
4
0
1
8
1
1
3
2

5
4
7
6
6
10
8
5
7
7
7
12
11
8
7
6
11
13
12
9
15
14
15
20

2
0
-1
-1
0
2
0
1
2
0
0
-1
0
-1
0
1
0
-1
1
-1
0
2
1
0

29
27
27
28
24
33
29
25
28
32
25
29
35
28
25
26
29
29
24
26
28
27
33
26

En verder:
Maarten Stolte
Sander Pauw
Theo Bovenlander
Paul den Boer
Paul Regeer
Bastiaan Dessing
Evert Baak
Mark Jager
Theo Dekker
Armin Segger
Joop van Wallinga
Ivo Schoonman
Ruben Wiegerink
Geurt Jan v.d. Meiden
Aron Vitner
Franck Melssen
Harold Fikkert

100,0
87,5
71,4
66,7
66,7
66,7
62,5
62,5
58,3
57,5
56,7
55,9
53,1
50,0
50,0
50,0
50,0

1
12
7
12
3
3
16
8
6
20
15
17
16
14
13
8
6

1
10
5
7
2
1
8
4
3
7
6
9
6
5
5
4
3

0
1
0
2
0
2
4
2
1
9
5
1
5
4
3
0
0

0
1
2
3
1
0
4
2
2
4
4
7
5
5
5
4
3

1
-2
2
1
1
-1
0
0
-1
1
-1
1
0
0
1
0
1

7
20
13
13
9
4
22
9
8
22
22
23
22
22
18
8
16

17

Eline Korff de Gidts
Koos Roeleveld
Hans Dwarshuis
Ard van der Zwart
Eric Alvares
Sharief Mahomedradja
Jan van Delden
Kees van Gelder
Rutger Kramer
Miron Ashkenazy
Merley Mahomedradja
Annelies Kool
Sierk van der Meiden
Swen Hack
Frans Coers
Gerard Küpfer
Anne Croux
Frans Wentholt
Arthur Udo de Haas

50,0
47,7
46,7
43,8
43,8
41,7
40,6
40,0
38,2
33,3
30,0
28,9
25,0
22,7
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2
22
15
16
8
12
16
5
17
3
10
19
2
11
5
2
1
1
1

1
9
5
5
3
4
6
1
5
1
3
5
0
2
1
0
0
0
0

0
3
4
4
1
2
1
2
3
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

1
10
6
7
4
6
9
2
9
2
7
13
1
8
4
2
1
1
1

-1
1
0
-2
0
0
-1
-1
-1
-1
0
0
1
0
-1
0
-1
-1
-1

5
22
20
16
12
16
21
5
20
13
16
19
2
14
8
2
1
1
1

Andere interne toernooien
Naast de interne competitie werden er nog een paar toernooien afgewerkt.
Voor het Oliebollentoernooi werden traditiegetrouw een aantal schaakvrienden
van andere verenigingen uitgenodigd. Na 9 ronden met een bedenktijd van 7
minuten per persoon werd Melchior Vesters kampioen met een 100%-score.
Het Rapidkampioenschap (20 minuten per persoon) werd gespeeld over 8
ronden, verdeeld over twee avonden. Dit werd een prooi voor Sander Pauw, die
met een S.B.-punt voorsprong won van Frans Hoynck. Beiden scoorden 7
punten.
Het Snelschaakkampioenschap, met dezelfde formule als het Oliebollentoernooi,
werd ook gewonnen door Melchior Vesters, maar deze keer met 8 punten.

Voorstel interne competitie 2007-2008
Het voorstel dat ik u voorleg is om de formule van vorig jaar te handhaven. Dus
32 ronden laddercompetitie, waarbij tijdens het laatste kwart de 6 besten na de
eerste 24 ronden een halve competitie afwerken teneinde de kampioen te
bepalen.
Tegenvoorstellen kunnen voor de ledenvergadering worden ingediend.
André Wagner
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Jaarverslag externe competitie 2006-2007
De doelstellingen vooraf waren:
• Proberen met het eerste te promoveren naar de landelijke competitie.
• Mocht het eerste promoveren dan is het van belang dat het tweede zich
handhaaft in de Promotieklasse.
• De overige teams moeten zich proberen te handhaven. Meer mag ook!
De eerste doelstelling is op spectaculaire wijze gehaald. Met enige hulp van de
concurrentie is het team op de slotdag kampioen geworden. Dit alles fraai
verwoord in ons clubblad.
Minstens zo knappe prestatie leverde het tweede door zich uiteindelijk vrij
eenvoudig te handhaven in de Promotieklasse. Tegen de juiste tegenstanders
werden de punten binnengehaald.
Het derde heeft zich weten te handhaven in de eerste klasse. Prima prestatie!!
Het vierde had in de tweede klasse ook weinig moeite zich te handhaven.
Het vijfde heeft verassend veel punten gehaald en zich tegen de verwachting in
al vrij snel in veiligheid gespeeld.
Het zesde ten slotte had het zwaar in de derde klasse, maar wist zich uiteindelijk
te handhaven.
De conclusie kan niet anders luiden dat gebeurd is wat we hoopten. We mogen
trots en tevreden zijn over de externe resultaten van afgelopen seizoen.
Harold Fikkert
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Jaarverslag PR & Sponsoring
In de aanloop naar het eerste seizoen van onze fusieclub werd het nieuwe logo
ontworpen door Annelies Stolte (ja, de zus c.q. de dochter van). Logo en naam is
heel belangrijk voor de bekendheid en herkenbaarheid van de club. Vandaar dat
ik waar nodig de vele varianten van onze naam heb geprobeerd consequent te
laten veranderen in ‘Schaakcombinatie HTV’ of waar alleen een afkorting
mogelijk was ‘SHTV’ zoals in het logo.
PR en/of sponsoring komt bij veel zaken om de hoek kijken. Zo zijn daar de vele
advertenties in ons gewaardeerde clubblad. Deels door een erfenis van “In
Vogelvlucht” (clubblad Vogelwijk) en deels dankzij nieuwe adverteerders.
Daarnaast de website die beheerd wordt door Eric Alvares en die goed gevuld en
actueel is, mede dankzij een aantal actieve mensen die bijdragen leveren. Ook
voor geïnteresseerden (en potentiële leden) van buiten de club is een goede
website belangrijk. Een webadvertentie heb ik helaas nog niet kunnen slijten.
Wat ook helpt in de herkenbaarheid zijn de oranje clubshirts met het groen/gele
logo er op. Op de vele foto’s die op het Internet te vinden zijn, pik je onze leden
er snel uit dankzij de opvallende kleur!
Op 10 december 2006 was het NK Snelschaken voor Clubteams, een groots
schaakevenement dat Vogelwijk reeds vier keer had georganiseerd en dat ook
onder de nieuwe vlag succesvol is verlopen. Het financiële risico kan alleen
beperkt worden dankzij sponsoring, maar het werven en behouden van sponsors
werd steeds moeizamer en de rek was ook uit de organisatie, dus na vijf jaar was
het mooi geweest. Dit is begin 2007 reeds gemeld aan de KNSB, maar helaas is
er nog altijd geen oproep voor een nieuwe organisator gepubliceerd.
Het NK heeft de club geen windeieren gelegd, want het heeft namelijk aardig
wat geld en materiaal opgeleverd. Als je dat als club binnen de begroting moet
ophoesten, dan moet de contributie fors omhoog of je moet heel lang sparen.
Schakers kunnen meer dan schaken alleen. Op vrijdag 19 januari vond er een
uniek optreden plaats in de Bosbeskapel van de ‘Schakende Muzikanten’. Armin
Segger (piano), Theo Hartman (trompet), Wim Vermeulen (orgel) en Maarten
Stolte (piano en zang) verzorgden een optreden, waar mensen van binnen en
buiten de club welkom waren.
Last but not least de Schaakdag met IM Jop Delemarre op 23 juni 2007, die
schaaktraining en simultaan gaf aan jeugd en senioren. Een leuke en leerzame
dag, waarbij de animo bij de senioren wel wat tegenviel. De deelnemers aan de
schaakdag hadden overigens de primeur van een sleutelhanger in de vorm en
kleur van de eerder genoemde clubshirts. Alle leden kunnen overigens een
exemplaar krijgen.
Ben Spierings

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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Ratinglijst per 1 augustus 2007
Onder de verwerkte toernooien zijn het Noteboom weekendtoernooi, Kennemer
Open, Open Drents weekendtoernooi, de HSB competitie (incl. beker) en ons
eigen Vierkampentoernooi. Er zijn hierdoor veel mutaties in onze lijst.
De grootste stijgers zijn Paul den Boer (+95), Jan van Delden (+77), Wim
Vermeulen (+76), Niek Wisse (+73), Aron Vitner (+61) en Melchior Vesters
(+54). De grootste dalers zijn Piet Sikkes (-57), Ton Bodaan (-48), Frans Coers
(-38) en Rein Thierry (-38). Vermeldenswaardig is het doorbreken van de 2100
grens door Sander Pauw. Met de komst van William van Zanten hebben we nu
twee 2100+ spelers in ons midden.
William van Zanten
Sander Pauw
Maarten Stolte
Hans Segers
Bastiaan Dessing
Frans Hoynck van P.
Mike Hoogland
Melchior Vesters
Paul den Boer
Rik Pronk
Theo Hartman
Ton Bodaan
Theo Bovenlander
Armin Segger
Paul Regeer
Ivo Schoonman
Evert Baak
Olav van Leeuwen
Ton Vissers
Aron Vitner
Ben Spierings
Ed Olvers
André Wagner
Merel Schoonman
Karl Baak
Gert Jan Willighagen
Mark Jager
Niek Wisse
Karel Stolte
Theo Dekker

2113
2109
2049
2006
1998
1976
1934
1934
1928
1923
1888
1887
1881
1841
1815
1801
1787
1783
1759
1754
1747
1745
1744
1740
1739
1734
1722
1714
1706
1705

Hugo v/d Laan
Danny Lindhout
Peter van Noort
Frans Coers
Joop van Wallinga
Jan van Delden
Rein Thierry
Ruben Wiegerink
Eric Alvares
Bas Kalma
Stijn Gieben
Jan Verheijen
Geurt Jan v/d Meiden
René Weerts
Piet Sikkes
Pim v/d Meiden
Miron Ashkenazy
Rutger Kramer
Sharief Mahomedradja
Rob Dijkstra
Harold Fikkert
Eline Korff de Gidts
Jos de L'Orme
Jan Bonsel
Hans Dwarshuis
M.G. Barendse
Swen Hack
Koos Roeleveld
Pascal de Leeuw
Ard v/d Zwart

1702
1676
1669
1668
1661
1656
1653
1643
1635
1626
1621
1620
1620
1619
1598
1596
1581
1575
1563
1540
1536
1519
1481
1475
1474
1465
1465
1464
1462
1441
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Pieter Struiksma
Monique Keuzenkamp
Merley Mahomedradja
Henk Bouma

1386
1338
1333
1290

Bert van Dijk
Wim Vermeulen
Gerard Küpfer

1250
1225
1190
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Vierkampentoernooi
Groep 1
1. Wim Vink (2048)
2. Bastiaan Dessing (1951)
Rik Pronk (1943)
4. Mike Hoogland (1950)
Groep 2
1. Hans Segers (1999)
2 André Lopies (1800)
3. Armin Segger (1853)
4. Evert Baak (1781)
Groep 3
1. Gert Jan Willighagen (1728)
2. Ton Bodaan (1935)
3. Floris de Leeuwe (1789)
Ben Spierings (1743)
Groep 4
1. Hugo v/d Laan (1680)
Karel Stolte (1735)
3. Ike Tjin A Lin (1649)
Piet Sikkes (1655)
Groep 5
1. Theo van Vorselen (1629)
2. Pim v/d Meiden (1608)
A. ter Mors (1624)
Stijn Gieben (0000)
Groep 6
1. Max van Herpen (1631)
2. Jan Verheijen (1601)
Pascal de Leeuw (1462)
4. Hans Dwarshuis (1483)
Groep 7
1. R. Hählen (1585)
2. Kees van Gelder (1560)
3. Koos Roeleveld (0000)
4. Jos de L’Orme (0000)
Groep 8
1. Henk Bouma (1315)
Jan Bonsel (1507)
Wim Vermeulen (1149)
Monique Keuzenkamp (1321)
5. L.B. van Dijk (1238)
6. Berend Lavrijsen (0000)

2.0
1.5
1.5
1.0
2.0
2.0
1.5
0.5
2.5
1.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
3.0
1.5
1.5
0.0
2.0
1.5
1.5
1.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0
0.5

De afgelopen jaren
organiseerde Vogelwijk als
afsluiter van het seizoen
een vierkampentoernooi.
Deze traditie is door
Schaakcombinatie HTV
voortgezet.
Onder leiding van
organisator Hans Segers en
wedstrijdleider Louis
Wulffers is op donderdagen
7, 14 en 21 juni het
toernooi gehouden.
Het waren drie gezellige en
sportieve avonden. In acht
groepen, met in elke groep
minimaal één speler van
buiten onze club, werd er
gestreden voor de punten,
de prijzen en de rating.
Wim Vink (DD) heeft de
kroongroep gewonnen en
werd daarmee
toernooiwinnaar.
De uitslagen zijn
doorgegeven aan de KNSB
en inmiddels verwerkt voor
de rating.
Volgend jaar weer!
Ben Spierings
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De extra aanval
Thema-artikel van William van Zanten
De extra aanval is het nogmaals aanvallen van een stuk (of pion), zodat dat stuk
daarna ongestraft kan worden geslagen.
Averbach (Chess Tactics for Advanced Players) noemt het de dubbele aanval op
een verdedigd stuk:
“Als het aanvalsobject is gedekt, dan moet het aantal aanvallende stukken, om
succes te hebben, één meer zijn dan het aantal verdedigers. Zodoende zijn twee
aanvallers voldoende als het object eenmaal gedekt staat. Om succes te hebben
moet het object uiteraard eerst zijn vastgelegd, of de tegenstander moet geen tijd
hebben om zijn stuk in veiligheid te brengen.”
Ex-wereldkampioen Purdy ((in: Tykodi, Fine art of chess annotation and other
thoughts, vol. 2) zegt het zo:
“Deze gelijkheid van aanvallers en verdedigers op een bepaald vormt levert
‘druk’. Waar het aantal aanvallers groter is dan het aantal verdedigers, hebben
wij een dreiging, zoals een ongedekt stuk dat tweemaal staat aangevallen. Een
dreiging dwingt, druk beperkt alleen iemands opties. Druk is dus minder sterk
dan een dreiging, maar onderschat druk niet. (…)
Onthoud vooral dat dreigingen (1 tegen 0) de basis vormen van combinaties en
dat druk (1 tegen 1) de basis is van positiespel. Natuurlijk (…) kan druk ook
bestaan uit 2 tegen 2, of uit 3 tegen 3, etc.”
Ons thema, de extra aanval, doet zich dus voor als een stuk dat onder druk staat,
nogmaals wordt aangevallen, zodat het dreigt te worden geslagen. Bij 1 tegen 1
staat het stuk nog veilig, bij 2 tegen 1 dreigt het verloren te gaan. Je kunt stellen
dat een stuk onder druk net zo riskant is als een ongedekt stuk: één (extra)
aanval volstaat om het te bedreigen. In die zin kunnen we spreken van een
ongedekt stuk equivalent (OS≡).
Ik zal enkele voorbeelden van de extra aanval laten zien. In dit artikel gaat het
vooral om tactiek: het aangevallen stuk gaat verloren. Er zijn ook andere
tactische toepassingen, en ook strategische. Als daar bij SHTV-ers interesse
voor bestaat, zal ik die later laten zien. Een eerste voorbeeld van de extra-aanval
combinatie gericht op materiaalwinst stamt van SHTV-er Ton Bodaan:
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Bodaan - Willighagen, SHTV 4 kamp, Den Haag 2007
Wit beschikt over de interessante optie 15.Lxd7 Pxd7 waarna Pd7 (OS≡ ) onder
druk staat, wat suggereert: 16.d6 Dxd6? 17.Tad1 (met extra aanval op Pd7). Zie
analysediagram:

Bodaan – Willighagen, analysediagram
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Wie let op OS≡, op stukken (of pionnen) onder druk, zal veel extra punten
scoren. Heb je het OS≡ eenmaal geïdentificeerd, vraag dan vervolgens: “Hoe
kan ik dat stuk nogmaals aanvallen?” Die extra aanval zet lastige druk om in
materiaalwinnende dreiging.

Tal - Jakobsen 1972
Analysediagram Tal
Tc7 is OS≡, hoe valt u Tc7 extra aan?

Rivera - Fischer 1962
Lb3 is OS≡, hoe valt u Lb3 extra aan?

Tal geeft de extra aanval 31.Tc2 als beslissend, mede door de overbelasting van
de zwarte Dame (tevens gebonden aan dekking van f7).
Fischer won met 14...Qc6! 15.f3 Qb5 16.Ba4 Qxb2 0–1
Bijna-wereldkampioen Kortschnoj heeft een voorliefde voor het thema; hij gunt
de vijandelijke stukken geen rustig moment.

Kortschnoj - Minic Yerevan 1971

Kortschnoj - Gligoric 1965
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Tegen Minic maakte Kortschnoj het uit met 40.D8e4, met extra aanval op Tc2.
Tegen Gligoric won hij net zo snel met twee extra aanvallen in één klap:
26.Dc6.
Het basisidee van de combinaties zal duidelijk zijn: identificeer het stuk dat even
vaak staat aangevallen als verdedigd (het OS≡), en zoek vervolgens naar een
manier om dit nogmaals aan te vallen. Hieronder enkele oefenstellingen, van
eenvoudig naar lastig.

Milner Barry - Petrosian 1954
Zwart aan zet

Pritchett - Portisch 1980
Zwart aan zet

Tukmakov - Kochyev 1978
Wit aan zet

Del Rio 1750
Wit aan zet
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Kotschmar - Kultschinski 1949
Wit aan zet

Kortschnoj - Lipnitsky 1952
Wit aan zet

Kortschnoj - Langeweg 1971
Wit aan zet

Kortschnoj - Vogt 1999
Neem aan dat zwart na Pc6+ geen Kg8
zal willen doen.
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Kortschnoj - Mosionzhik 1969
Wit aan zet

Keres - Beliavsky 1973
Wit aan zet

Chigorin - Janowski 1900
Wit aan zet

Kortschnoj - Granda Zuniga 1988
Wit aan zet
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Fontein - Euwe 1939
Zwart aan zet

Laren - Edwards, APCT, 1993 (corr.)
Zwart aan zet

Sutovsky - Timman, Malmo 2003
Zwart aan zet

Kortschnoj - Timman 1995
Wit aan zet

Oplossingen elders in dit blad
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De beroemde componist Philidor
Twee nieuwe cd-sets en een dvd besproken door Pim van der Meiden en Herman
Amptmeijer.
François-André Danican Philidor (1726-1795) was de eerste officieuze
wereldkampioen schaken. Hij komt in vrijwel ieder schaakboek voor, vaak met
de mededeling dat hij ook een heel beroemd componist was. Van de schaker
Philidor is niet zo veel bekend, al kennen de meeste schakers zijn uitspraak dat
de pion de ziel van het schaakspel is. Via het Internet zijn overigens een aantal
partijen van hem terug te vinden en wat eindspelstudies. De Philidoropening
speelde hij met andere oogmerken dan dat tegenwoordig gebeurt. Hij speelde
2…. d6 met de bedoeling het te laten volgen door 3… f5. De componist is
tegenwoordig alleen nog aan musicologen en schakers bekend. Vrijwel
niemand kent zijn werk, om de simpele reden dat daar geen grammofoonplaten
of cd’s van te krijgen waren en zijn werken slechts hoogst zelden worden
uitgevoerd.
In deze leemte is plotseling voorzien doordat nu de opera Tom Jones en het
oratorium Carmen Saeculare op cd verkrijgbaar zijn geworden, respectievelijk
op het merk Dynamic en Naxos. Beide werken waren bij Caminada op de Plaats
te koop. Moeite om ze te pakken krijgen hebben we niet hoeven te doen. De
verrassing was groot.
Philidor kwam uit een grote, zeer muzikale familie. Het waren vooral blazers.
Zijn vader was in zijn tijd een beroemd man. Hij heeft onder andere heel mooie
marsmuziek gemaakt waarin de veldtocht van Lodewijk XIV tegen Nederland in
de oorlog van 1670 tot 1678 vereeuwigd werd en zo kunnen we het ook eens
van een andere kant horen. ‘Onze’ François speelde in zijn vrije tijd met zijn
medemuzikanten graag schaak en toen hij tijdens een tournee door de Republiek
wegens geldgebrek in Nederland strandde, hield hij zichzelf in leven door
schaak te spelen. Wereldberoemd werd hij doordat hij in simultaanwedstrijden
drie partijen blind speelde. Vanuit Nederland reisde hij naar Londen, waar hij
enige tijd verbleef, ging weer naar Parijs en kwam tijdens de revolutie weer naar
Londen terug, hoewel hij niet koningsgezind was. Daar stierf hij in 1795. Een
goede moderne biografie van hem bestaat nog niet en dat is iets dat niet alleen
schaakhistorici zich moeten aantrekken, maar ook de musicologen.
In totaal componeerde hij 23 opera’s, waarvan Tom Jones uit 1765 de bekendste
is. Het oratorium Carmen Saeculare is van 1779. De Nieuwe Encyclopedie van
de Opera (2003) bevat een lemma over Philidor waarin gemeld wordt dat
Philidor de ontwerper is van een onbegeleide, vierstemmige canon die een
voorbeeld is geweest voor Mozart in zijn Cosí fan tutte. Het betreft de eerste
scène van de derde acte van Tom Jones en de huwelijkscanon van de Cosí .
Overigens is die overeenkomst ons niet zo erg duidelijk geworden. Herhaald
beluisteren van Tom Jones en Cosí fan tutte maakte wel dat de grote gelijkenis
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van de rol van Honora (Tom Jones) en Despina (Cosí) op ging vallen, maar dat
is iets dat de librettoschrijvers raakt.
Tom Jones is een levendige opera, met wel heel veel dialoog, maar die kun je
met een goede programmering ook weglaten. Misschien is het beter dat niet te
doen, want bij herhaald beluisteren storen die dialogen minder en wordt de
afwisseling met de muziek alleen maar aantrekkelijker. Het werk wordt levendig
uitgevoerd door redelijk goede zangers en met enthousiast spel van de Opera
van Lausanne onder leiding van de dirigent Jean-Claude Malgoire.
Inmiddels is ook een dvd van dezelfde uitvoering te koop die het voordeel heeft
dat hier een duet op te horen (en zien) is dat op de cd is weggevallen. Het
avondje uit in Lausanne is ongetwijfeld het geld meer waard geweest dan een
willekeurig bezoek aan de Nederlandse Opera in Amsterdam waar regisseurs de
mooiste opera’s verknoeien door ze dienstbaar te maken aan een smakeloze
regie. De uitvoering van Tom Jones is het bekijken zeker waard en na verloop
van enige tijd stoort zelfs de gele, moderne veiligheidshelm van Mrs. Western
niet meer: hij lijkt zelfs functioneel te worden. De rol van Honora wordt door
Carine Séchehaye mooi gezongen, goed gespeeld en ze ziet er nog leuk uit ook.
De regie van Vincent Vittoz is bepaald heel goed en de wat matige cameraregie
doet aan het kijkgenot weinig af. De dvd is derhalve te prefereren boven de cd’s,
hoewel men de complete tekst met Engelse vertaling moet missen.
Het verhaal is gebaseerd op de klassieke roman Tom Jones van Henry Fielding,
verschenen in 1749. Het gold in die jaren als een schandalig boek. De hitsige
beschrijving van een oudere dame die Tom Jones verleidde, zal men in de opera
tevergeefs zoeken, evenals de pikante bijzonderheid dat de vrijpartij extra
schandalig was omdat de vrouw ervan verdacht werd de moeder van Tom te
zijn. Het libretto is een conventioneler verhaal geworden van een arme jongen
en een rijk meisje met veel amusante, lichtzinnige momenten en het heeft soms
nog wel iets diepzinnigs ook.
De muziek klinkt weinig Frans, eerder Italiaans. In 1752 had de Querelle des
Bouffons gewoed in Frankrijk tussen de bewonderaars van Pergolesi en de
aanhangers van de traditionele Franse stijl en het is duidelijk dat Philidor koos
voor een gematigd Italiaanse stijl.
Na de verschijning van Tom Jones in het voorjaar van 2007 kwam enkele
maanden later een cd-set op het merk Naxos − dus goedkoop − van het
oratorium Carmen Saeculare uit, samen met ouvertures van de opera’s Le
sorcier, Tom Jones en Le maréchal ferrant, ook bekend als de 27e symfonie. De
orkestrale muziek wordt uitgevoerd door Het Praags Kamerorkest onder leiding
van Christian Benda, het oratorium door het Orchestra della Svizzera Italiana
onder, alweer, Jean-Claude Malgoire, een dirigent en musicoloog die kennelijk
een passie voor Philidor heeft.
De verrassing was dit keer nog groter. De ouvertures zijn mooi om naar te
luisteren en het oratorium is fascinerend. Nog meer dan bij Tom Jones valt op
hoe modern de muziek is: soms denkt de luisteraar Schubert of Weber te horen.
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De conclusie is duidelijk. Philidor was geen uitgesproken Frans componist en hij
was zijn tijd ver vooruit. De teksten van Carmen Saeculare waren ontleend aan
Horatius door Giuseppe Baretti, een Italiaanse schrijver die lang in Londen heeft
gewoond. Hij was daar nog een keer aangeklaagd voor moord. Toen had de
befaamde literator Dr. Johnson aan zijn biograaf Boswell gezegd dat een mens
niet te veel medelijden moest hebben. Wanneer Baretti zou worden opgehangen,
zou hij die avond net zo smakelijk eten als anders en geen stukje plumpudding
minder. Baretti werd vrijgesproken omdat hij uit zelfverdediging zou hebben
gehandeld. Bij de rechtzitting legde het illustere trio Dr. Johnson, David Garrick
en Edmund Burke een voor hem gunstig getuigenis af. Johnson was later over
een vertaling van de gedichten van Horatius door Baretti niet zo goed te spreken.
De Latijnse teksten worden door Naxos niet bij de cd’s geleverd, maar de ware
liefhebber kan ze op internet vinden, met daarbij een Engelse vertaling.
Herhaald beluisteren van de schitterende muziek maakt dat men daar vroeg of
laat toch nieuwsgierig naar wordt.
Het is slecht te begrijpen dat deze muziek zo onbekend gebleven is. De enige
verklaring is dat er veel meer schatten uit deze tijd in de archieven liggen onder
een dikke laag stof. Feministes hebben ons verzekerd dat daar ook veel muziek
van dames bij ligt, maar voorlopig gaat onze belangstelling meer uit naar nog
onbekend werk van Philidor.
Mede om buitenmuzikale redenen moeten schakers met liefde voor muziek deze
opnamen beluisteren. Alle liefhebbers van achttiende-eeuwse muziek zullen er
veel genoegen aan beleven.
François−André Danican Philidor
Tom Jones Opera de Lausanne, dirigent Jean-Claude Malgoire. Dynamic 509/1 – 2cd’s. DVD- 33509.
Carmen Saeculare en Ouvertures Praags Kamerorkest, dirigent Christian Benda
en Orchestra della Svizzera Italiana, dirigent Jean-Claude Malgoire. Naxos
8.557593-94 2 cd’s.
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Leiden Chess Tournament
Vanwege het annuleren van het Amsterdam Chess Tournament was er in Leiden
een nieuw zomertoernooi opgezet. Van 13 tot en met 22 juli werden in het
Denksportcentrum (Robijnstraat 4 in Leiden) 9 ronden Zwitsers gespeeld in
twee groepen.
Van onze club deden er een aantal spelers mee. In groep A speelde Bastiaan
Dessing. In de eerste twee ronden had hij knap gewonnen van spelers met een
rating van 2121 en 2208 achter hun naam en in de derde ronde mocht hij
aantreden tegen Grootmeester John van der Wiel! (zie foto)
In groep B speelden Paul den Boer, Karl Baak, Hugo van der Laan en Jos de
L'Orme mee.
Wie geen zin of tijd had om live een kijkje bij dit spektakel te nemen, kon via
het Internet de verrichtingen goed volgen op:
http://www.schakers.info/lct2007/index.html
Ben Spierings
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Antwoorden Extra aanval
Milner Barry - Petrosian, London 1954
Ta1 staat net zo vaak aangevallen als verdedigd en is dus OS≡
29…Qa7+ 0–1
Pritchett - Portisch, La Valetta ol 1980
Wit gaf het op, vanwege 25…Tc3x 26.Tc3x Pe4x, en en Tc3 is OS≡
Tukmakov - Kochyev, URS-ch FL46 Ashkhabad 1978
Ta2 is OS≡, zodoende: 25.Bd5 1–0
Del Rio 1750: Lb7 is OS≡, zodoende: 1.Dc6!
Kotschmar - Kultschinski, Leningrad 1949
Le7 is OS≡; zodoende 1.Db4!
Kortschnoj - Lipnitsky, URS-ch Moscow 1952
Lc5 staat net zo vaak aangevallen als verdedigd, en is dus kwetsbaar als OS≡
21.Bc7 Rd7 22.Ra5
Kortschnoj - Langeweg, Hoogovens 1971
21.Bxd7 1-0
Na 21…Pd7x 22.Dh3 heeft wit een dubbeldreiging die materiaal wint, met als
één van de dreigingen de extra aanval op Pd7.
Kortschnoj - Vogt, (SU-GER m) Zuerich 1999
Uit bijna niets schept wit twee aanvallen op Pb8: 40.Nc6+ Kf7 41.Qf4+
1-0
Kortschnoj - Mosionzhik, Leningrad 1969
29.Rd4! Wit is met tempowinst op weg naar Te4, met extra aanval op Le7;
zonodig heeft hij een derde aanval achter de hand met Lf6.
Keres - Beliavsky, URS-ch Moscow 1973
Wit heeft een combinatie, gebaseerd op La6 als OS≡
27.Bxg7 Rxg7 28.Qe6+; zwart hield het nog even vol: 28…Rf7 29.Bxa6 Qd2
30.Be2 Rd6 31.Qe5 Rb6 32.Rd1 Qa2 33.Qxd5 Qxd5 34.Rxd5 Nxf2 35.Bf3 Rb2
36.h3 Rc7 37.Kh2 Rb1 38.Rd2 Rf1 39.Ree2 Nh1 40.Bd5+ Kg7 1-0
Chigorin - Janowski, Paris 1900
26.f5 Bxf5 27.Qc5 (x matveld f8 en x OS≡ Le5) 1–0
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Kortschnoj - Granda Zuniga, Thessaloniki ol 1988
24.Bxc6 bxc6 25.Qe7 en Le8 gaat verloren
Fontein - Euwe, Amsterdam KNSB 1939
Tf1 is OS≡
24...Rc1 0–1
Laren - Edwards, APCT, 1993 (corr.)
Ta1 is OS≡
14…Bxc5 15.bxc5 Qf6, met dreigingen op f2 en a1 (0-1)
Sutovsky - Timman, Malmo 2003
37… Ba3 38.Kxa3 Qc1 0-1
Kortschnoj - Timman, Horgen 1995
Tot slot de lastigste opgave: 31.Rxc8+ Bxc8 32.f7+ 1-0
Vanwege 32…Df7x 33.Dc2 met dubbelaanval, waaronder extra aanval op Th7.
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SCHAAKAGENDA
SEPTEMBER 2007
do
13
Algemene Ledenvergadering
za
15
ZSC Saende - Schaakcombinatie HTV 1
do
20
1e ronde seniorencompetitie
za
22
[jeugd] NK Snelschaken Jeugd (Akkrum)
do
27
2e ronde seniorencompetitie
zo
30
[jeugd] NK Rapid Jeugdteams (Mierlo)
OKTOBER 2007
do
4
3e ronde seniorencompetitie
Schaakcombinatie HTV 4 - Voorburg 1
za
6
Schaakcombinatie HTV 1 - Zukertort Amstelveen 2
di
9
DD 5 - Schaakcombinatie HTV 3
do
11
4e ronde seniorencompetitie
Schaakcombinatie HTV 2 - Scheve Toren 1
Schaakcombinatie HTV 5 - Promotie 5
do
18
5e ronde seniorencompetitie
za
20
[jeugd] NK Rapid Jeugd (Eindhoven)
do
25
6e ronde seniorencompetitie
di
30
Pomar 2 - Schaakcombinatie HTV 5
NOVEMBER 2007
do
1
7e ronde seniorencompetitie
vr
2
DCSV 1 - Schaakcombinatie HTV 4
za
3
DD 2 - Schaakcombinatie HTV 1
ma
5
WSC 2 - Schaakcombinatie HTV 2
N.B. Regionale activiteiten, alsmede de wedstrijden voor het zesde team
ontbreken wegens het niet beschikbaar zijn van de HSB-site (gehackt)

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

NIEUW!
True Lies in Chess – Fabregó € 22,99
Play 1... Nc6! – Wisnewski € 22,45
Chess Explained: the Meran Semi-Slav – Vera € 19,45
Chess Explained: the Modern Benoni – Vigus € 19,45
Play the Grünfeld – Dembo € 22,45
The Survival Guide to Competitive Chess - Emms € 22,45
NIEUW CHESSBASE SOFTWARE:
DVD The ABC of Alekhine – Martin € 26,50
DVD Decision Making in Chess - Mikhalshishin € 26,50
Schaakboekenverzendhuis De Beste Zet
WGM Erika Sziva/ IM Johan van Mil
A. van Ostadepad 5, 5684 AS Best
Tel: 0499-460320
Giro Nederland: 7230110
Giro België: 000-1701760-89
e-mail: info@debestezet.nl

Bezoek ook onze website: http:// www.debestezet.nl

