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Van de redacteur
In het vorige nummer heb ik u deelgenoot gemaakt van enkele aarzelingen. Wat
moeten we met het clubblad? Wat moet er in en wat moet er niet in? Al doende
leert een mens en enkele van mijn oorspronkelijke ideeën vind ik nu
achterhaald.
Heel even was onze club groot in het nieuws. Het conflict met Moerkapelle was
landelijk nieuws. Op onze website stond een verslag van de uitwedstrijd met
commentaar van Frans Hoyink.
Een jaar geleden zou het voor mij een uitgemaakte zaak zijn: daar moet ook het
clubblad aandacht aan besteden. Nu denk ik dat het Russische gezegde : ‘Wie
aan het verleden herinnert, hem moet een oog worden uitgestoken’ toch wel een
kern van waarheid bevat. We laten de zaak rusten: een verslag zou nu ranzige
mosterd na een smakelijk maal zijn.
Streng heb ik laatst nog aan een auteur gezegd dat je niet de ene keer Pg1-f3
kunt schrijven en de volgende keer Ng1-f3. Ik ben daar wat milder over gaan
denken, want ik begreep dat sommige jeugdleden het paard als N noteren en
misschien is de verengelsing binnenkort zover voortgeschreden dat ze al niet
meer weten wat een P was.
In dit nummer treft u een prachtig stuk van Frans Hoyink aan en het stuk dat ik
zelf in gedachten had voor de rubriek ‘Mijn favoriete schaakboek’ moet nog
even wachten. Ik hoop lang wachten, want ook andere auteurs zijn welkom.
Vele jaren geleden heb ik eens het gezegde gelanceerd Wie van Dwarshuis wint,
wordt algemeen bemind. Ach, je bent jong en kwaadaardig. Hans neemt nu
wraak en publiceert de ene winstpartij na de andere. Bij deze toch een oproep.
Ik zie stukjes tegemoet Hoe ik van Hans Dwarshuis won. Graag even
doorwrocht als de stukjes van Hans.
In alle ernst nog dit. Ik wil eens een minisymposium organiseren met als thema
De filosofie van het clubblad, waar een klein groepje geïnteresseerden
diepgaand discussieert over de vraag wat we met het clubblad aan moeten.
Vooralsnog ga ik er van uit dat het moet blijven voortbestaan, maar ook dat kan
een onderdeel van de discussie zijn.
Pim van der Meiden
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Van de voorzitter

Zeer geachte clubleden,
Deze nieuwe lente biedt andermaal de mogelijkheid zich te laven aan allerlei
evenementen. Ik noem het rapidtoernooi van onze club, de Haagse Rapid
Cyclus, de laatste match van ons eerste in de KNSB-competitie tegen Rijswijk,
en de schaakdag in het winkelcentrum ‘Savornin Lohman’. Wanneer u dit leest,
zijn laatstgenoemde gebeurtenissen reeds geschiedenis. Ongetwijfeld zult u
verslagen op onze website aantreffen, en/of anders in André Wagners geweldige
clubmailing, die wekelijks ons virtuele bestaan verrijkt.
Tot mijn spijt kwam onlangs de opzegging van Martin Barendse binnen. Zijn
gezondheid laat zeer te wensen over. Vanaf deze plek wens ik hem en zijn
vrouw veel sterkte toe.
Een andere tegenvaller was het bericht van Ben Spierings, dat hij zijn functie als
bestuurder PR & Sponsoring per september 2008 ter beschikking stelt. Zoals u
zult begrijpen is hiermee de vacaturebank op bestuurlijk niveau ernstig gevuld.
Enfin, nieuwe lente, nieuwe gezichten en vergezichten: mogelijkheden te over
om de verenigingskar meehelpen te trekken. Schaakcombinatie HTV is het
waard!
Armin Segger

AFMELDEN VOOR INTERNE COMPETITIE
Afmelden bij de wedstrijdleider intern vóór 18.30 uur op de speeldag, liefst
eerder. Telefonisch: 3825072; e-mail: amwagner@xs4all.nl; SMS: 06-34101782
Afmeldingen bij anderen tellen niet als geldige afmelding. Afmelding wegens
het spelen van een externe wedstrijd op dezelfde avond is niet nodig, want de
opstelling van het team wordt door de teamleider doorgegeven.
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Interne competitie
Inmiddels zijn de playoffs al bijna halverwege. Na een directe confrontatie met
concurrent Aleksander wist William de leiding te nemen. Er zijn echter een
aantal spelers die minder partijen hebben gespeeld, waardoor de stand een wat
vertekend beeld geeft.
Stand:
Naam
1 William van Zanten
2 Aleksander Henke
3 Ton Bodaan
4 Gert Jan Willighagen
5 Sander Pauw
6 Paul den Boer
7 Hans Segers
Stand in de laddercompetitie:
Naam
SPrc
1 Paul Regeer
100,0
2 William van Zanten
96,2
3 Melchior Vesters
77,3
4 Aron Vitner
75,0
5 Sander Pauw
72,7
6 Hans Segers
72,2
7 Evert Baak
72,2
8 Aleksander Henke
70,8
9 Ton Bodaan
69,2
10 Gert Jan Willighagen
61,5
11 Paul den Boer
61,5
12 Rik Pronk
60,5
13 Nico Gouzij
59,1
14 Mike Hoogland
58,7
15 Jan Verheijen
57,5
16 Stijn Gieben
57,5
17 Ton Vissers
56,8
18 Karel Stolte
56,7
19 Ruben Wiegerink
55,6
20 Karl Baak
54,5
21 Piet Sikkes
53,3
22 Hugo van der Laan
52,9

punten
3 (3)
2 (3)
1,5 (3)
1 (2)
0,5 (1)
0,5 (3)
0,5 (3)

Prc
100,0
96,2
77,3
75,0
72,7
72,2
72,2
70,8
69,2
61,5
61,5
60,5
59,1
58,7
57,5
57,5
56,8
56,7
55,6
54,5
53,3
52,9

S.B.
3.50
1.00
0.75
0.50
0.25
0.75
0.25

Prt
1
13
11
2
11
18
9
12
13
13
13
19
11
23
20
20
22
15
9
22
15
17

W
1
12
8
1
8
12
5
7
8
7
6
10
5
11
11
11
9
6
3
9
7
9

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

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

av
10
21
18
2
21
21
18
20
25
25
23
31
11
32
29
29
35
23
18
32
21
26
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Joop van Wallinga
Rob Dijkstra
Rutger Kramer
Eric Alvares
Franck Melssen
Bas Kalma
André Wagner
Jan van Delden
Armin Segger
Frans Coers
Ben Spierings
Peter van Noort
Harold Fikkert
Owen Poppe
Frans Hoynck van P.
Bastiaan Dessing
Kees van Gelder
Niek Wisse
Marten Kats
Koos Roeleveld
Lex van der Meer
Hans Dwarshuis
Pascal de Leeuw
Pim van der Meiden
Henk Bouma
René Weerts
Jos de l'Orme
Ard van der Zwart
Theo Dekker
Wim Vermeulen
Claudia Fasil
Swen Hack
Monique Keuzenkamp
Jan Bonsel
Bert van Dijk
Theo Bovenlander
Niels Poppe
Bob van Gorkum
Arjen Brouwer
Wijnand van der Ent

52,9
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
47,6
46,9
45,8
45,5
45,5
45,2
43,8
42,5
40,9
40,0
40,0
39,3
37,5
36,7
35,7
33,3
25,0
22,7
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

52,9
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
47,6
46,9
45,8
45,5
45,5
45,2
43,8
42,5
40,9
40,0
40,0
39,3
37,5
36,7
35,7
33,3
25,0
22,7
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
20
17
16
14
13
17
14
12
9
15
2
2
2
0
0
21
16
12
22
11
21
16
20
22
15
10
14
4
15
14
6
12
22
25
1
2
1
1
2

6
9
8
8
6
6
5
5
5
4
3
1
1
1
0
0
8
6
5
7
5
7
6
8
9
6
4
4
1
5
4
2
3
3
5
0
0
0
0
0

6
2
1
0
2
1
7
4
2
1
9
0
0
0
0
0
4
3
1
6
0
5
2
1
0
0
0
3
1
1
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0

5
9
8
8
6
6
5
5
5
4
3
1
1
1
0
0
9
7
6
9
6
9
8
11
13
9
6
7
2
9
8
4
9
15
20
1
2
1
1
2

27
24
17
25
19
12
28
21
17
15
26
6
9
2
10
8
21
22
17
24
11
21
22
26
27
23
12
13
13
20
14
4
18
24
25
10
2
1
2
2

André Wagner
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Derde eindigt als derde
Op woensdag 19 maart jl. werd de centrale slotronde gespeeld van de
Promotieklasse en de 1e klasse A en B. Het Stedelijk College in Zoetermeer
fungeerde als speellocatie. Het was op loopafstand van de Randstadrail en er
was parkeergelegenheid. Verder was het een school als alle scholen, niet heel
gezellig dus, te weinig toiletten in de nabijheid van de speelzaal en de
consumpties waren aan de dure kant. Het ontbreken van een microfoon en
voldoende notatieformulieren gaven wat opstartproblemen, maar de hele avond
is bij mijn weten zonder incidenten verlopen.
Een paar meter af van ons tweede team, dat alleen theoretisch nog niet
gedegradeerd was uit de Promotieklasse, speelden wij met het derde team tegen
de koploper in klasse 1A. Voor ons zat er niet meer in dan een derde plaats,
maar lager wilden we ook niet eindigen. Daarbij moest de sportieve plicht
gedaan worden, aangezien de kampioenstrijd tussen Promotie 3 en Schaakhuis 1
nog niet beslist was.
Het was dan ook jammer dat we zonder Merel en Aleksander moesten
aantreden. Maar met Ed en Eric in de gelederen was ik als teamleider nog steeds
optimistisch over een goede afloop.
Zeker nadat Armin ons snel op voorsprong had gebracht na een stukoffer op de
koningsvleugel. Of het offer helemaal correct was is mij nooit duidelijk
geworden, maar de tegenstander was direct van slag en de buit was snel binnen.
Helaas volgde er snel een nederlaag van Eric. De andere borden gingen gelijk
op, hoewel hier en daar nog wel leuke complicaties op het bord waren getoverd.
Ik moest zelf echter een nul noteren, nadat ik een incorrect pionoffer pleegde in
een al iets mindere stelling. Verder eindigden alle partijen in remise, waarbij
aangetekend dat Gert Jan en André dat deden tegen op papier sterkere spelers.
Een nipte 4,5-3,5 nederlaag voor ons en het kampioenschap voor Promotie 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promotie 3 (1763)
R. Kunnen (1891)
F. Kaptein (1642)
H.L. v/d Wijk (1876)
G. Eggink (1802)
S. de Swart (----)
R.E. de Vries (1766)
J. Kaptein (----)
E. Guijt (1601)

-

SHTV 3 (1732)
Gert Jan Willighagen (1734)
Armin Segger (1841)
Ben Spierings (1747)
André Wagner (1744)
Ed Olvers (1745)
Eric Alvares (1635)
Karel Stolte (1706)
Hugo v/d Laan (1702)

4,5 - 3,5
0,5 - 0,5
0 - 1
1 - 0
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
1 - 0
0,5 - 0,5
0,5 - 0,5
Ben Spierings
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Externe competitie
De competitie is alweer afgelopen. Voor de meesten ligt de laatste wedstrijd een
maand terug. Alleen het eerste kwam afgelopen zaterdag nog in actie. Een
wedstrijd om de baard van de keizer.
Alle 43 wedstrijden zijn gespeeld. Daarvan werden 17 wedstrijden gewonnen, 4
keer werd gelijk gespeeld en 22 keer werd verloren. Op bordpunten scoren we
163,5 uit 344, dat is slechts 47,5%.
Het eerste heeft het beste seizoen gespeeld met een mooie vierde plaats als
gevolg en bovendien de eerste plaats in het klassement van de sterkste
promovendus. Objectief gezien kun je daar alleen maar dik tevreden mee zijn.
Teamtopscoorder: Mike met 5,5 uit 8.
Het tweede heeft in het begin van het seizoen belangrijke punten laten liggen en
al in het vorige clubblad kon de degradatie gemeld worden. De eer werd nog
enigszins gered met een overwinning in de laatste ronde, waardoor in ieder
geval de rode lantaarn niet voor ons was. Teamtopscoorder: Evert met 5 uit 7.
Het derde heeft ook zijn laatste wedstrijd verloren en eindigde uiteindelijk op de
derde plaats. Het feit dat het derde voor wat betreft het kampioenschap niets in
de melk te brokkelen had en zelfs tegen 3 nederlagen opliep mag gerust
teleurstellend worden genoemd. Teamtopscoorder: Ben met 6 uit 10.
Het vierde won zijn laatste wedstrijd en eindigde als keurige middenmotor.
Teamtopscoorder: René met 4,5 uit 7.
Het vijfde speelde de laatste wedstrijd gelijk en eindigde net zoals het vierde in
de middenmoot, maar wel met een half bordpunt meer dan het vierde.
Teamtopscoorder: Jan met 6 uit 7.
Het zesde verloor de laatste wedstrijd, maar behaalde wel de benodigde
bordpunten en wist daardoor op 1 bordpunt degradatie te ontlopen.
Teamtopscoorder: Theo met 7 uit 9.
De topscoorders zijn:
%
Jan van Delden
86%
Theo Dekker
78%
Evert Baak
71%
Mike Hoogland
69%
Melchior Vesters 64%
René Weerts
64%
Piet Sikkes
64%
Paul den Boer
63%
Ben Spierings
60%
Ed Olvers
57%
Jan Verheijen
56%

score
6,0 uit 7
7,0 uit 9
5,0 uit 7
5,5 uit 8
4,5 uit 7
4,5 uit 7
4,5 uit 7
5,0 uit 8
6,0 uit 10
4,0 uit 7
5,0 uit 9
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De laatste uitslagen:
SHTV 6
Moerkapelle
Haeghe Ooievaar 2 SHTV 4
DSC 5
Promotie 3
SHTV 1
Rijswijk
-

DSC 9
SHTV 1
SHTV 5
RHC-Arena 2
SHTV 2
SHTV 3
HWP Haarlem
SHTV 1

3,5
4
4
5,5
2,5
4,5
3,5
5

-

4,5
4
4
2,5
5,5
3,5
4,5
3

De eindstanden:
KNSB klasse 3E
1. ZSC-Saende
2. Rijswijk
3. HWP Haarlem
4. Schaakcombinatie HTV
5. LSG 4
6. Tal/DCG
7. DD 2
8. Zukertort Amstelveen 2
9. Kennemer Combinatie 3
10. Moerkapelle

mp
16
14
11
11
11
8
6
6
4
3

bp
42½ 
43
39½
39
38½
34
33½
32½
28½ 
29


HSB Promotieklasse
1. Promotie 2
2. DSC 3
3. DD 3
4. DSC 4
5. Scheve Toren 1
6. WSC 2
7. Schaakcombinatie HTV 2
8. DSC 5

mp
14
12
8
6
6
4
4
2

bp
35½ 
36
25½
30½
28½
25½
21½ 
21


HSB klasse 1A
1. Promotie 3
2. Schaakhuis 1
3. Schaakcombinatie HTV 3
4. Rijswijk 2
5. Scheve Toren 2
6. Haeghe Ooievaar 1
7. Botwinnik 3
8. DD 5

mp
14
12
8
7
6
6
3
0

bp
36½ 
37
27
30½
27½
27
23

15½ 
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HSB klasse 2C
1. Rijswijk 3
2. Botwinnik 4
3. Prometheus 1
4. Schaakcombinatie HTV 4
5. DCSV 1
6. Promotie 6
7. RHC- Arena 2
8. Voorburg 1

mp
13
11
8
7
7
6
4
0

bp
37

36
30½
29
28½
26
20½
16½ 

HSB klasse 2A
1. Promotie 5
2. RSC-Belgisch Park 2
3. Lierse 1
4. Schaakcombinatie HTV 5
5. Pomar 2
6. B.F. /Wassenaar 2
7. Haeghe Ooievaar 2
8. WSC 5

mp
13
9
7
7
7
6
5
2

bp
35

28½
30½
29½
24
30
26½
20


HSB klasse 3A
1. Lierse 2
2. Botwinnik 5
3. Promotie 7
4. DSC 9
5. Haeghe Ooievaar 4
6. Schaakcombinatie HTV 6
7. Pomar 3

mp
12
10
6
5
3
3
3

bp
37

33½
21½
20
20
18½
17½ 
Evert Baak
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Snelschaakkampioenschap
Bij afwezigheid van verdedigend kampioen Melchior was de strijd om de
snelschaakbeker volkomen open. Zoals te verwachten was, greep Mike de kans
om zijn naam als snelschaker nog maar eens te benadrukken, wat niet betekende
dat het hem gemakkelijk gemaakt werd. Hij was alleen steeds net iets gehaaider
in het afwerken van de 7-minutenpartijtjes dan zijn tegenstanders. William en
TonBo kwamen er nog het dichtst bij, maar moesten al een ronde voor het einde
hun meerdere in Mike erkennen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mike Hoogland
William van Zanten
Ton Bodaan
Gert Jan Willighagen
Ivo Schoonman
Armin Segger
Hans Segers
Jan van Delden
Stijn Gieben
Nico Gouzij
Koos Roeleveld
Rik Pronk
Ton Vissers
Ben Spierings
Niek Wisse
Ruben Wiegerink
Jan Verheijen
Pascal de Leeuw
Pim van der Meiden
Piet Sikkes
Kees van Gelder
André Wagner
Marten Kats
Henk Bouma
Karl Baak
Rob Dijkstra
René Weerts
Claudia Fasil
Hugo van der Laan
Jos de l'Orme

8.5
7.5
7.5
6.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
1.5

49.0
53.0
50.0
50.5
46.0
41.0
50.0
47.5
45.5
45.0
44.5
44.0
42.5
36.0
42.5
41.0
41.0
39.0
38.5
34.0
34.0
36.5
33.5
38.5
34.5
31.5
30.0
29.5
34.5
32.0

45.75
40.75
37.75
31.25
24.50
23.75
24.75
20.75
19.50
21.75
20.00
20.75
17.50
16.00
15.00
14.75
15.00
14.00
14.50
12.25
11.00
14.50
9.00
8.75
9.00
8.00
6.00
6.50
4.50
4.00
André Wagner
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Deelnemen aan externe toernooien
Normaal gesproken vermeld ik bij de korte berichten welke clubgenoten zich
hebben laten zien op welke toernooien en vooral wat ze hebben gescoord. De
vaste plek bleek echter wat krap te zijn en wel, omdat er de laatste tijd veel
activiteit heeft plaatsgevonden. En ach, waarom er dan niet meteen een kleine
beschouwing over deelname aan schaaktoernooien er van gemaakt?
Nu is het altijd een goed teken als leden van een vereniging deelnemen aan meer
dan de interne en/of externe competitie. Het geeft aan dat je als vereniging
actieve leden hebt en tegelijkertijd verschijnt de naam van de vereniging steeds
weer achter de naam van de speler. Een beetje reclame kan nooit kwaad.
Ik kan me nog het jaar herinneren dat we met een elf man sterke ploeg van De
Vogelwijk deelnamen aan het BSG Pinkstertoernooi in Bussum en de anecdotes
die daarover de ronde gingen doen, want enkelen verbleven tijdens het toernooi
in een hotelletje in de buurt van de speelzaal en het was analyseren tot diep in de
nacht door sommigen, terwijl anderen een uiterste poging deden om te slapen,
maar gestoord werden door uitroepen als “Paard a zes moet je doen!”.
Ook de zomertoernooien in Amsterdam werden altijd goed bezocht door leden
van onze beide moederclubs. Helaas is andermaal dat toernooi ter ziele, maar
gelukkig heeft men in Leiden als vervanger een kleiner toernooi opgezet. Als
fervent deelnemer aan de Amsterdamse toernooien in juli miste ik de eerste
editie, maar dit jaar ben ik er bij. En niet alleen, getuige de voorlopige
deelnemerslijst; maar liefst 8 clubgenoten (3 in de A-groep, 5 in de B-groep) trof
ik op de lijst van 15 april aan en de limiet van 150 deelnemers is nog niet
bereikt. Sommigen gaan dan nog aansluitend naar het Open NK in Dieren.
Ook op eendagstoernooitjes vind ik het leuk om te tellen hoeveel van ‘ons’ er op
het toernooi rondlopen. Zo hadden we een even grote delegatie als de thuisclub
op het laatste rapidtoernooi van HSV. Nee, wat ‘uithuizige’ activiteiten betreft
hebben we niet te klagen. Vooral die kleine toernooitjes blijken zeer populair bij
onze mensen.
De afgelopen maanden konden de oplettende spelertjes onder ons de
verrichtingen van clubgenoten tijdens twee regionale kampioenschappen volgen.
Het veteranenkampioenschap (38 deelnemers) trok relatief weinig clubgenoten
aan, maar dat komt waarschijnlijk vooral doordat de gemiddelde leeftijd bij ons
vrij laag is. Theo Dekker deed goede zaken. Hij eindigde als beste SHTV’er met
4,5 uit 7 en toucheerde daarmee tevens de gedeeld 4e/5e prijs voor de groep
50+. Ton Vissers, Karel Stolte en Pim van der Meiden behaalden 3,5 punten en
Monique Keuzenkamp moest het met slechts één puntje doen. Zij was trouwens
de enige die ook deelnam aan het Open Kampioenschap van Prometheus (55
deelnemers), waar ze 2 uit 7 scoorde.
André Wagner
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De weg naar en op het NK E Waalwijk 2008
Op zaterdag 9 maart werd het Pupillenkampioenschap EFGH gespeeld in de
Lier. SHTV was weer goed vertegenwoordigd en het was een gezellige dag.
Jaimy en Bart werden 2e en 3e na Olivia Meng bij de E en mochten daarom naar
het NK E persoonlijk in Waalwijk van 21 en 22 maart!
Sophie werd 3e bij de F en mag naar het NK F later dit jaar.
Over het NK E in Waalwijk hadden we al veel gehoord, dat het zo leuk was, en
dat je in een hotel kon overnachten. Maar dat was niet nodig, want de familie
Luk had een prima logeeradresje in de buurt, Bart kon ook mee, dus dat was
geregeld. Op donderdagavond voor het paasweekend vertrokken Bart en Jaimy,
Nintendo’s mee in de auto. Het was slecht weer en druk op de weg door de last
minute ski-gangers. Vroeg naar bed om uitgerust en geconcentreerd aan het NK
te beginnen was er natuurlijk niet bij, daarvoor was het veel te gezellig. Toch
verschenen de jongens op de 1e dag fris in het hotel. Iedereen kreeg een petje en
het toernooi werd geopend. Onze jongens laten geen gelegenheid voorbij gaan
om reclame te maken voor SHTV met hun oranje shirts, zoals te zien op de
foto’s.

De eerste dag won Jaimy 2 uit 5, en Bart 1 uit 5. Er was een internationaal
schaakmeester aanwezig, Robin Swinkels, die het opnam tegen de E-tjes, heel
leuk en leerzaam! Hij speelde ook simultaan en Bart en Jaimy werden erbij
gehaald. Ze hebben hem helaas niet kunnen inmaken, hij won alles!
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Die avond werd het weer niet vroeg natuurlijk, maar wel weer heel gezellig. En
op zaterdagochtend weer op tijd op voor de 2e dag. Bart was toen in vorm en
won 4 uit 4. Jaimy had het moeilijk (toch teveel gefeest?) en haalde 1 uit 4.
De kampioenen werden Olivia Meng en Maarten van Harten. Het witte
Paasweekend kon beginnen.
Juul Zwennes (moeder van Bart)

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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Op bezoek bij de nieuwe voorzitter van de KNSB
Een echt interview is het niet geworden. Een boeiende gedachtenwisseling werd
het tussen twee mensen die heel veel gemeen hebben, maar ook heel
verschillend zijn. Eddy Schuyer is de nieuwe voorzitter van de KNSB en we
kennen elkaar oppervlakkig al heel lang, omdat we een zeer goede
gemeenschappelijk vriend hebben. Diepgaand gepraat met elkaar hadden we nog
nooit.
Het eerste dat opviel in het huis van Schuyer was de grote hoeveelheid
schaakspellen, allemaal verrassend mooi vormgegeven. Schuyer is een
liefhebber van het schaakspel en heeft als jonge man een charmant boekje
geschreven Het schaakspel in de kunst- en cultuurhistorie (1968). Over de
kwaliteiten van dit boek bleken we het aardig eens te zijn. In een volgend
nummer zal ik er aandacht aan besteden.
In zijn studententijd was Schuyer nog lid van VAS, maar nadien heeft hij
eigenlijk niet veel meer geschaakt. Zijn loopbaan als leraar, politicus en
bestuurder slokte zijn aandacht op. Landelijk is hij bekend geworden als
voorzitter van de fractie van D66 in de Eerste Kamer. In de jaren dat hij als
schaker nauwelijks activiteiten ontplooide nam hij wel deel aan de parlementaire
schaakkampioenschappen, met groot succes. Zijn loopbaan als bestuurder van
diverse Stichtingen en Raden van Bestuur verklaart beter waarom hij nu
voorzitter van de KNSB is geworden.
We spraken vanuit totaal andere invalshoeken en bleken het verrassend eens.
Het was voor mij geen verrassing dat van alle functies die hij nu bekleedt, zes in
totaal, het voorzitterschap van de KNSB (één van de drie onbetaalde) hem het
meeste tijd en energie kost. Schuyer heeft onmiskenbaar de ambitie en het
doorzettingsvermogen een goede bestuurder te zijn. Zijn plannen zijn niet
gering. Hij is verrassend snel tot scherpe inzichten gekomen – op het
bondsbureau lopen natuurlijk heldere geesten rond – en wil internetschakers aan
de KNSB binden en via de website van de KNSB sponsors binnenhalen.
Mijn argwaan tegen beroepsbestuurders is niet dogmatisch en ik heb goede hoop
dat er nu eindelijk weer eens een voorzitter van de KNSB gevonden is die
geschiedenis gaat maken door de in zichzelf gekeerde cultuur van de
Nederlandse schaakgemeenschap te doorbreken.
Pim van der Meiden
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Over het aanleggen of aanvullen van de eigen schaakbibliotheek

Boeken die halve en hele punten scoren
Er is geen sport, als je schaken zo mag noemen, waar zoveel boeken over
verschijnen. Zo’n twee titels per week schat ik, wereldwijd. En niet sinds
gisteren. Van 2002 tot en met 2006 was ik verantwoordelijk voor de
gerenommeerde
Schaakafdeling
bij
boekhandel
VAN
STOCKUM
(www.vanstockum.nl). En hoewel ik nu al een jaar weg ben krijg ik nog
wekelijks vragen van schakers over boeken, software en spelmateriaal. Dat vind
ik prima, want ik heb er inderdaad nog steeds wel wat kijk op en heb graag dat
schakers hun geld op dit vlak goed besteden.
Een vanzelfsprekendheid is dat namelijk niet. OTTO MIX, een verre voorganger
bij VAN STOCKUM en eerder nog de stichtende kracht achter het legendarische
SCHAAKHUIS DE HAAN, zei er in VRIJ NEDERLAND eens over dat de meeste
schaakboeken z.i. beter ongedrukt hadden kunnen blijven, wegens hun
bedroevend gebrek aan kwaliteit. Daar had hij ruim 15 jaar geleden wel gelijk
in. Het niveau is echter enorm vooruit gegaan sindsdien, om allerlei redenen.
Dat maakt het niet per se makkelijker voor de schaker om een keuze te maken.
Dat ik bij VAN STOCKUM als verkoper een tamelijk goede naam opbouwde (bij
de klanten ten minste) lag er misschien vooral in dat ik veel clubschakers
afraadde om bepaalde titels te kopen – en hun aandacht op iets anders vestigde.
Als ze dat dan thuis gekomen inderdaad beviel, kwamen ze nog eens terug.
Maar zo’n volgende keer niet meer met de mededeling “ik wil dit of dat boek”.
Dan vroegen ze: “kijk, ik zit hier of daar mee – heeft u hier in de winkel iets dat
daar aan tegemoet komt?”
Maatwerk
Goed advies is in de regel maatwerk. Maar
soms is het natuurlijk erg voor de hand
liggend, als met voedingsadvies: niet teveel
friet en kroketten, maar wat meer groente en
fruit. En dat is een beetje zoals u de
onderstaande lijstjes moet begrijpen. De
witlof mag best worden geschrapt ten
faveure van groene kool, en als u van
aardbeien puistjes krijgt zijn kersen ook wel
okay.
Maar als u het allemaal wel verdraagt en geen uitgesproken smaak heeft, dan
garandeert de consumptie van de onderstaande boeken een lang en gelukkig
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leven als schaker. Helaas zijn het vooral buitenlandse producten die ik
presenteer, voor de volwassen en tenminste enigszins gevorderde speler. Voor
de jeugd (onder de 14 jaar) zit er weinig bij. Dat is namelijk zo’n speciaal
probleem in de advisering, dat ik daar een keer apart aandacht aan moet geven.
Het punt is vooral dat er nauwelijks meer goede schaakboeken in de
Nederlandse taal worden gepubliceerd, omdat het voor uitgevers niet meer loont.
Bij het samenstellen van de lijstjes heb ik in de eerste plaats gelet op kwaliteit.
Wat ik zelf zou kopen met weinig geld op zak, heb ik op de eerste plaats gezet.
Maar dat is heel subjectief: elke nummer 5 is inhoudelijk bijna net zo goed als
nummer 1; een slecht boek staat er sowieso niet tussen. Als ‘schoolmeester’ zou
ik iedere nummer 5 nog tenminste een A’tje of 9 geven. Het zijn (afgezien de
software misschien) bovendien allemaal boeken die ook over 20 jaar de
aanschaf (2de hands, zo niet herdrukt) nog steeds waard zijn – al moet je er dan
waarschijnlijk veel meer voor betalen. Daarom heb ik ook, ter inhoudelijke
referentie, het laatste lijstje van tien boeken
‘om naar te speuren’ opgenomen.
Alle genoemde boeken in m’n lijstjes zijn (nu)
nog gewoon verkrijgbaar, in beginsel bij elke
boekhandel in ‘real life’ of op internet.
Gaandeweg zullen sommige verhuizen naar de
categorie ‘speurders’.
De jaartallen die ik vermeld hebben geen
betrekking op de 1ste druk, maar op de laatste
(soms gewijzigde en uitgebreide) versie die
mij bekend is. Prijzen heb ik niet vermeld,
omdat die nogal kunnen verschillen. Voor
buitenlandstalige boeken geldt ‘de wet op de horizontale boekenprijzen’ immers
niet. Een waarschuwing is wel op z’n plaats: boeken die op AMAZON.COM
bijvoorbeeld veel goedkoper lijken dan bij BOL.COM of VAN STOCKUM.NL, zijn
in praktijk vaak veel duurder (soms meer dan 15 euro), wegens bijkomende
verzend- en inklaringskosten. Temper de neiging tot spekkoperij dus, maar als u
ook een beetje van gokken houdt, probeer het gerust – om wereldbedragen gaat
het natuurlijk niet.
Openingsboeken
Ambitieuze clubschakers kopen nogal veel openingsboeken, misschien omdat ze
hopen dan vanaf het begin greep hun partijen te krijgen: door hun tegenstander
te verrassen en te voorkomen dat ze zelf worden verrast. Daar zit wel wat in –
maar niet genoeg. Meesters en grootmeesters kopen bijna nooit (meer) een
openingsboek. Die verzinnen zelf wat, door potjes te bestuderen.
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Het meest profijtelijk voor clubspelers is het om openingsboeken te kopen ‘die
niet ophouden bij zet 15’, maar die ook het middenspel aan de orde laten komen
en soms zelf het eindspel – voor zover dat typerend is voor een bepaalde
partijopzet. Wat dat betreft zijn de vijf hieronder
genoemde titels zo ontzettend goed, dat ze je in
algemeenheid veel beter leren schaken. Soms is het wel
zo’n goed plan om in de eerste plaats een heel goed boek
te kiezen en daar je ‘repertoire’ op af te stemmen, dan
andersom. Zelf presteer ik bijvoorbeeld met wit in de
Franse doorschuifvariant gemiddeld 150 Elopunten boven
m’n niveau, door het goed bestuderen van SVESHNIKOV’s
monografie over die variant.
Niet genoemd, maar wel heel handig om te hebben voor
wie geen computer met internet heeft, is de ‘Small
Encyclopedia of Chess Openings’ (SAHOVSKI, Belgrado). Dat is ook een erg
prettig boek voor de ‘laptop-loze schaker’ om in de weekendtas mee te nemen
naar meer-daagse toernooitjes.
1. Beating the Open Games (Mihail Marin - 2008);
2. French Advance Variation 1 & 2 (Evgeny Sveshnikov - 2008);
3. The Sveshnikov Reloaded (Dorian Rogozenko – 2005);
4. Modernes Skandinavisch 1 & 2 (Matthias Wahls – 1997, 2006);
5. Pirc Alert! (Alexander Chernin & Lev Alburt, 2001).
Strategie en middenspel
Voor de boeken die ik hier noem moet je echt gaan zitten (liggen mag ook) en
de tijd nemen: ze zijn goed geschreven en soms zelfs zeer leuk (ROWSON) maar
niet makkelijk. Ook de gemiddelde FIDE-meester kan er nog behoorlijk wat van
leren. Overigens zijn bijna alle boeken van deze auteurs top-aanraders.
1. Learn from the Legends (Mihail Marin – 2004);
2. Excelling at Chess (Jacob Aagaard – 2002);
3. The Seven Deadly Chess Sins (Jonathan Rowson – 2001);
4. Secrets of Modern Chess Strategy (John Watson – 2000);
5. Techniken des Positionspiels (Valerie Bronznik & Anatoli Terekhin – 2005).
Eindspelboeken
Zeker op clubschaakniveau is kennis van het eindspel volgens mij de meest
rendabele vaardigheid – vooral trouwens aan de ‘verdedigende kant’ is mijn
eigen ervaring: ik heb in de loop der jaren nog erg veel halfjes veiliggesteld
tegen opponenten die dachten de overwinning wel even binnen te halen. Vooral
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in toreneindspelen. Ik begin daarom met het noemen van drie erg praktische
boekjes, die niet zo dik zijn. Het genoemde boek van Dvoretsky is trouwens ook
in het Engels verkrijgbaar, als boek en op CD – maar de Duitse versie is het
mooist uitgegeven. Dat is trouwens wel een enorme pil.
1. A Practical Guide to Rook Endings (Nikolay Minev – 2004);
2. The Endgame (Marat Makarov – 2008);
3. Rook vs. Two Minor Pieces (Ebsen Lund – 2005);
4. Endspieluniversität (Mark Dvorecki – 2006);
5. Endgame Tactics (G.C. van Perlo – 2006).
Partijverzamelingen
De Stappenmethode van VAN WIJGERDEN is volgens mij de beste leermethode
ter wereld, maar een gemis eraan is de manier waarop het ‘opbouwen’ van een
partij aan de orde komt. Niet dus eigenlijk. Daar moet je andere boeken voor
hebben. Voor Elo 1700+ raad ik voor de genoemde titels van NUNN en
YERMOLINSKY aan; hoewel Elo 2200+ spelers er ook nog het nodige aan
hebben. Ik ken er eentje die mij ontboezemde dat het boek van NUNN voor hem
de doorbraak naar Elo 2300+ en het FM-schap betekende, al speelde hij toen al
twee jaar KNSB Meesterklasse. Mijn eigen favorieten zijn trouwens de boeken
van STOHL, die ik een betere explicator vind van KASPAROV’s partijen dan ‘de
man zelf’.
1. Grandmaster Chess Move by Move (John Nunn – 2005);
2. The Road to Chess Improvement (Alex Yermolinsky – 2001);
3. Garry Kasparov’s Greatest Chess Games 1 & 2 (Igor Stohl – 2005, 2006);
4. Meine Beste Partien (Boris Gelfand – 2005);
5. World Champion at the Third Attempt (Grigory Sanakoev – 1999).
Toernooi- en matchboeken
Een van de meest fascinerende schaakboeken die ik de
afgelopen tien jaar heb gelezen is het boek van
BAREEV en LEVITOV, over wat zich achter de
schermen van het KRAMNIK-kamp afspeelde tijdens
diens WK-matches met KASPAROV, LEKO en
TOPALOV. Het is voor 2/3de leesboek en voor 1/3de
schaak, maar super! En dat terwijl KRAMNIK – LEKO
in Brissago in 2004 voor schaaklievende
buitenstaanders toch zo ongeveer de meest
slaapverwekkende WK-match aller tijden leek. Van achter de schermen bekeken
was het echter hartverscheurend spannend.
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1. From London tot Elista (Evgeny Bareev & Ilya Levitov – 2007);
2. Curacao 1962 (Jan Timman – 2005);
3. Zürich 1953 (David Bronstein – 1979);
4. Tal – Botvinnik 1960 (Mikhail Tal – 2001);
5. San Luïs 2005 (Alik Gershon & Igor Nor – 2007).
Schaakhistorie en literatuur
Klassiekers als De Koning van HEIN DONNER, de Schachnovelle van ZWEIG,
The Defense van NABOKOV en Het Martyrium van ELIAS CANETTI zullen nog
lang herdrukt blijven worden. Net als al sinds 1913 het onleesbare maar
onmisbare naslagwerk van MURRAY, A History of Chess. Ik noem hier echter
wat recentere boeken die ik met groot genoegen heb gelezen of doorgebladerd,
zoals de tentoonstellingscatalogus uit Hamburg. Alle vijf zijn het goed
geschreven topboeken, maar er komt geen schaaktechniek in aan de orde.
1. Bobby Fischer goes to War (David Edmonds & John
Eidinow – 2004, documentair);
2. White King and Red Queen (Daniel Johnson – 2007,
documentair);
3. Kings Gambit (Paul Hoffman – 2007, documentair /
biografisch);
4. Der Schachautomat (Robert Löhr – 2005, Roman);
5. Schachpartie durch Zeiten und Welten (Hans & Barbara
Holländer – 2005, Museum KG Hamburg).
Computersoftware
Het aanbod van software is tegenwoordig enorm, maar wat (al jaren) de echte
toppers zijn is m.i. ook wel duidelijk. Ik vermoed niet dat daar gauw veel
verandering in ontstaat, al zullen er steeds updates uitkomen. Misschien mist u
FRITZ in het rijtje. Op zich een prima keuze en makkelijk omdat het programma
ook in het Nederlands is te verkrijgen en allerlei database-functionaliteit heeft.
De consumentenbond zou er waarschijnlijk een ster bij zetten wegens de beste
‘prijs kwaliteit verhouding’. Terecht waarschijnlijk.
1. Chessbase 9.0 - het databaseprogramma;
2. Rybka – het schaakspelende programma (even wachten met aanschaffen tot
binnen enige tijd versie 3.0 verschijnt);
3. Mega database 2008, de X-miljoen partijenverzameling met veel analyses;
4. CT-Art 3.0, om tactiek te trainen;
5. Chess Endgame Manual, het standaardwerk van Dvoretsky op CD-Rom.
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Tijdschriften
Er bestaan heel veel schaaktijdschriften en het is (ook) een beetje een kwestie
van smaak welke je aanduidt als ‘de besten’. Wereldwijd is denk ik het meest
gewaardeerd NEW IN CHESS, de Engelstalige opvolger van het destijds
legendarische SCHAAKBULLETIN. Zelf ben ik ook van een paar andere
tijdschriften ontzettend gecharmeerd. Niet in m’n lijstje staat
ROTTERDAMCHESS, het beste clubblad van Nederland – dat wel vaak los bij te
koop is bij VAN STOCKUM.
1. New in Chess Magazine (NIC, Alkmaar – 8 x per jaar);
2. Shahmatnaya Nedelya (Rusland, wekelijks op tabloid krantenformaat);
3. Kaissiber (Duitsland, 4 x per jaar);
4. Schach (Duitsland, 12 x per jaar);
5. Chess (Groot Brittannië, 12 x per jaar)
All time classics (2de hands)
De laatste tien boeken die ik noem moet je antiquarisch vinden, op internet,
marktjes of in tweedehands winkeltjes. Sommigen zijn nog vrij makkelijk en
goedkoop te krijgen, andere zijn zeldzaam en ook
in geld uitgedrukt tamelijk waardevol.
Ik heb echter alleen geselecteerd op inhoudelijke
betekenis, niet op verzamelaarwaarde. Wat
onderwerpen betreft is de keuze een allegaartje.
1. Het toernooiboek van ‘Moskou 1935’ (in 1998 in
Engelse vertaling verschenen – maar uitverkocht);
2. Interzonals Leningrad – Petropolis 1973 (Wade,
Blackstock & Kotov – 1974);
3. XVII Schacholympiade Havanna 1966 (1967);
4. Siegbert Tarrasch, Leben und Werk (Manuel
Fruth – 2004; maar uitverkocht);
5. Tigran Petrosian, his life and games (Vik
Vasiliev – 1974; vorig jaar nog een gaaf Xtra
exemplaar voor 10 euro gevonden in een winkeltje – op internet willen ze daar
zomaar 100 dollar voor hebben);
6. 52 – 54 Stop. Fernschach. (Fritz Baumbach – 1990);
7. My 60 Memorable Games (Bobby Fischer, 1969);
8. The Test of Time (Garry Kasparov, 1986);
9. The Oxford Companion to Chess (David Hooper, Ken Whyld – 1984 / 1992);
10. A Picture History of Chess (Fred Wilson – 1981).
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Kopen is niet goed genoeg
Op internet, waar ik de bovenstaande lijstjes onlangs ook voorlegde, merkte een
lezer op dat hij vooral ‘Chess for Tigers’ (1978, maar herdrukt in 2006) van
wijlen SIMON WEBB miste. Dat is inderdaad een goed boek en in ieder geval ook
een van de leukste van de afgelopen dertig jaar.
En bij nadere beschouwing zou ik er zelf ook nog eentje willen toevoegen, in de
categorie Eindspel, namelijk ‘Endgame Strategy’ van MIKHAIL SHERESHEVSKY.
Niet te dik en vooral heel goed omdat het belangrijke principes bijbrengt en
goed illustreert. Vooral geschikt voor de betere clubspeler en elk jeugdtalent dat
voor een beetje Engels niet meer terugdeinst; het is de categorie schaakkennis
die ‘het verschil uitmaakt – tussen wie hem heeft en wie niet’.
En ‘last but not least’ een waarschuwing van HSB website moderator PAUL
KOPPENS (Elo 2335) in reactie op mijn lijstjes: “(…) Wie mijn woonkamer
betreedt, zou de indruk kunnen hebben de bibliotheek van een erudiet mens te
aanschouwen, een man van de wereld, met een brede kennis op vele gebieden.
Ten onrechte: de boekenkasten staan vooral vol met goede voornemens.”
Ik ben er zelf van overtuigd dat wie een goed gespreide keuze maakt uit de
bovenstaande lijstjes, daar zelfs over 50 jaar nog genoeg aan zou hebben om
zich te ontwikkelen tot IM of IGM. Men voege slechts wat talent toe,
doorzettingsvermogen en praktijkoefening. Al geeft u geen cent meer uit aan
welk schaakboek dan ook dat tot uw dood verschijnt. Tegen de tijd dat
WINDOWS niet meer bestaat is er misschien wat nieuwe software nodig en een
nieuwe editie van SAHOVKI’S SMALL ECO op z’n tijd kan ook handig zijn. Maar
het belangrijkste is dat u wat doet met de boeken en ze niet in de kast laat
verstoffen.
Frans Hoynck
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Sponsor Bingo Loterij
Onze schaakvereniging heeft zich onlangs aangesloten bij de Sponsor Bingo
Loterij. Wie het leuk vindt om mee te doen, kan daarmee de clubkas
ondersteunen en kan zelf prijzen winnen (van bananensoezen en
chocoladetruffels tot aan grote geldprijzen en auto’s).
Het bestuur wil u er volledigheidshalve op wijzen dat er bij deze loterij (net als
bij alle loterijen en gokspellen) natuurlijk ook een grote kans bestaat dat u niks
wint. Tevens wordt er op gewezen dat het niet om een eenmalige loterij gaat,
maar dat u deelneemt door automatische incasso tot wederopzegging.
De belangrijkste informatie op een rijtje:
• Deelnemen aan deze loterij is mogelijk vanaf 18 jaar.
• Een lot kost 7,80 euro per trekking. Dit bedrag wordt automatisch van uw
rekening afgeboekt tot wederopzegging. U kunt uw lot op elk gewenst
moment opzeggen.
• Er zijn 13 trekkingen per jaar (12 maanden plus een extra trekking).
• Van de loten die meespelen voor onze vereniging gaat de helft (3,90 euro
per lot per trekking) naar de clubkas. Dit gebeurt per kwartaal.
• U speelt wekelijks mee met de bingoloterijen. Sinds maart 2008 gaat dit
aan de hand van een vernieuwd bingospel met zogenaamde Bronzen,
Zilveren en Gouden bingokaarten.
Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de website van de Sponsor
Bingo Loterij: http://www.sponsorloterij.nl
Indien u wilt deelnemen, dan kan u zich aanmelden via deze website. U dient
daarbij aan te geven voor welk goed doel u speelt. Indien u voor onze
schaakvereniging wilt spelen, dan dient u de onderste van de drie opties aan te
vinken en de naam Schaakcombinatie HTV te kiezen.
Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de aanmelding op de website te
zien, waarna u ook een bevestiging per email ontvangt met uw lotnummer. Na
de eerste afschrijving ontvangt u ook bericht over uw bingokaarten.
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Partijen
Er wordt heel wat ‘gehakt’ in het schaken, zoals iedereen wel weet. Hieronder
volgen een aantal partijen die in de afgelopen tijd zijn gespeeld door
clubgenoten.
Hans Dwarshuis heeft enorm veel
geluk gehad in de nu volgende
wonderlijke partij tegen Pim van der
Meiden:
Wit: Hans Dwarshuis (1474)
Zwart: Pim van der Meiden (1596)
Interne competitie, 7 februari 2008
1.b4 e5 De beruchte Orang Oetan
(b2-b4) opening 2.a3 f5 (2. ..., d5
komt het meeste voor) 3.Lb2 d6
4.e3 Pf6 5.Pf3 Le7 6.Le2 0-0 7.0-0
Pc6 8.b5 Pa5 9.c4 c5 10.d3 b6
11.Lc3 Lb7 !? (Er komt een
dubbelpion...) 12.Lxa5 (Het was
beter voor Wit om het zwarte paard
niet te pakken) bxa5 13.Pg5 Dc8
14.Pd2 Dd7 15.Lf3 e4 (15. ..., d5
was sterker) 16.dxe4 Pg4 (Een
onverwachte zet) 17.exf5 (Om na 17.
..., Lxf3 met het paard op g5 (door
de zwarte loper ineens aangevallen)
terug te nemen.Het was
echter beter voor wit om 17. Pe6 te
spelen) 17..., Pxe3 (Wederom een
onverwachte zet: een schijnoffer)
18.fxe3 Lxg5 19.e4 Le3† 20.Kh1
Tf6 21.Te1 Ld4 22.Tb1 Th6
23.Lg4 (23.Pb3 is veel sterker voor
wit: als de zwarte Loper wijkt, heeft
wit 24.Pxc5. Weliswaar ziet 23. ...,
Le5 24.Pxc5, Txh2† er eng uit,
maar na 25.Kg1 De7 26.Pxb7, Dxb7
blijkt de ware stand van zaken: wit

ruilt dames met 27.Dd5†, en wint
eenvoudig.) Dd8 24.Pf3 (Wit hoopt
op meer bewegingsvrijheid en raakt
steeds meer in tijdnood.) 24...,Lf2
(Wit moet voortdurend goed opletten
in de tijdnoodfase beland) 25.Te2
Lg3 26.Lh3 Lf4 27.Df1 Df8 28.g3
Le5 29.Pxe5 (Het werd tijd: weg
met die enge loper) 29..., dxe5
30.Lg4 (Met de bedoeling om er
pion e4 mee te dekken, zodat wit
zijn toren op de vrije d-lijn kan
plaatsen. Maar 30. Lg2 was beter)
30..., Tf6 31.Kg1 g6 (Wanneer krijgt
wit rust...) 32.Td1 h5 33.Lh3 g5
34.g4 (Om de zwarte opmars te
neutraliseren) 34...Df7 35.Te3 a6
(Nu aan de andere kant proberen te
steken denkt zwart) 36.a4 axb5
37.axb5 (Wit kan beter met de c4pion
terugslaan,
vanuit
de
overweging dat een vrije c-pion
makkelijker valt te stoppen dan een
vrije a-pion. Bovendien krijgt de
witte loper na 37.c4xb5 meer
velden.) (Nu heeft Zwart drie
geïsoleerde pionnen) (Nu heeft zwart
drie geïsoleerde pionnen) 37...h4
38.Dd3 Dc7 39.Dd7 (Eindelijk krijgt
wit meer initiatief in deze
tijdnoodfase) 39...Db6 40.Lg2 (Met
de bedoeling Te3 ook op de d-lijn te
zetten) 40..., Taf8 41.De7 (Een
onverwachte zet: wit zijn dame
wordt niet ‘gevangen’: wat een
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zwarte toren ook gaat doen, het
wordt of schaak (met dame-afruil) of
torenverlies. Wit dreigt nu Td7 te
spelen) 41...Lc8 42.Ted3 (Wit dreigt
heel sterk Td7) 42..., Db7











Diagram na 42. …, Db7

43.Dxb7 (Wit zag 43. Td7 met
daarna torenwinst over het hoofd)
43...Lxb7 44.Td8 a4 45.T8d7 T6f7
46.Txf7 Txf7 47.Ta1 (Verrassend:
de zwarte a-pion is niet te dekken)
47..., Td7 48.Txa4 Td1† 49.Kf2
Td2† 50.Kf3 h3 51.Lxh3 ?? (Vormt
de inleiding tot loperverlies van wit)
51...Td3† 52.Ke2 (52 Kg2, Lxe4†
en 53. ..., Txh3) 52...Txh3 (Zo gaat
het sneller: wit zit in ernstige
tijdnood) 53.Ta7 Lxe4 (Zwart staat
gewonnen, tenzij ..... er zich een
wonder afspeelt...) 54.b6 Ld3†???
(Zwart had 54. ..., Tb3 moeten
spelen om de witte b-pion tegen te
houden) 55.Kd2 Lxc4 (Zwart kon
met 55. ..., Le4 als nog remise
maken.) 56.b7 Td3† 57.Kc2 !!
(Zwart kan geen vin meer verroeren:
geen schaak geven en de promotie
van de witte b-pion is zonder
torenverlies niet te ver-hinderen. Tot

wit's zeer grote ver-rassing geeft
zwart het op (terwijl wit nog
ongeveer 5 minuten en zwart
ongeveer 45 (!) minuten op zijn klok
heeft staan...) 1-0
Hieronder de eindstand:











De partij tussen Hans Dwarshuis en
Jan Bonsel (met een absoluut
ratingverschil van 1) kreeg een
onverwachte afloop:
Wit: Hans Dwarshuis (1474)
Zwart: Jan Bonsel (1475)
Interne competitie, 13 maart 2008
1. b4 d5 2. Lb2 Lf5 3. e3 e6 4. Pf3
h6 (4. ... Lxb4? 5. Lxg7, een bekende val. 4. ... Pf6 is een gebruikelijke zet) 5. a3 Pf6 6. c4 dxc4 7.
Lxc4 Pbd7 8. d4 Le7 (8. ... Ld6 met
druk op veld e5 is sterker) 9. Pbd2
0-0 10. 0-0 Pb6 11. Le2 c6 12. Tc1
Ld6 (Dat had Zwart dus op de 8-ste
zet eerder kunnen spelen) 13. Pc4
Pxc4 14. Lxc4 De7 15. Ld3 Lxd3
16. Dxd3 Tfd8 17. De2 Pe4 18.
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Tfd1 Tac8 19. Pd2 Pxd2 20. Txd2
Lc7 21. Tdc2 Dd7 (21. ... Dd6 is
sterker: dreigt 22. ... Dxh2†) 22. Dg4
Lb8 23. d5 (Een valletje: zou Zwart
iets met de c-pion doen? Dan 24.
Dxg7 mat) e5 24.Dxd7 Txd7 25. e4
f6 (25. ... Tcd8 was veel sterker) 26.
Kf1 (Wit had nu al 26. b5 kunnen
spelen) Td6 27. b5 (en Jan zei: "ik
geef het op. Er is geen kruid tegen
gewassen.")
1-0

1.d4 f5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 e6 4.e3 Pc6
5.c3 d5 6.Pbd2 Le7 7.Le2 0-0 8.0-0
h6 9.h4 Pe4 10.g3 g5 11.hxg5 hxg5
12.Le5 g4 13.Pe1 Pxe5 14.dxe5 Kf7
15.f3 Pxg3 16.Tf2 Tg8 17.Tg2 Lc5
18.Pc2 Dh4 19.Pd4 Ld7
19...gxf3 20.Lxf3 Ld7 21.De1 Tg7
22.Pf1 Tag8 23.Td1 Dh1+ 24.Kf2
Pe4+ 25.Ke2 Lxd4 (25...Txg2+
26.Kd3 Lxd4 27.Lxg2 Dxg2
28.Kxd4 c5+ 29.Kd3 Lb5+)
20.De1 gxf3 21.Lxf3
0-1

Hieronder de eindstand:











(Commentaar: Hans Dwarshuis)
Het
volgende
is
een
leuk
aanvalspartijtje waarin alles lijkt te
kloppen. Met dank aan Leen die
vrijwillig
zijn
koningsstelling
slooprijp maakte. Commentaar is
niet nodig omdat de zetten voor zich
spreken. Gewoon naspelen dus.
Wit: Leen Prins (Schaakmat, 1473)
Zwart: Ton Vissers (SHTV, 1759)
Veteranenkampioenschap 2008, 2e
ronde, 29 feburari 2008

Tenslotte een typisch rapidpartijtje
uit de vierde ronde van het
rapidkampioenschap. Van beide
kanten wordt er niet foutloos
gespeeld, maar als altijd verliest
degene die de laatste fout maakt.
Wit: André Wagner (1760)
Zwart: Karel Stolte (1706)
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4. f4
e5 5. Pf3 exd4 6. Dxd4 c6 7. Lc4 d5
8. exd5 Lc5 9. Dd3 0-0 10. Ld2
Te8+ 11. Kd1 Pg4 12. Tf1 Pf2+ 13.
Txf2 Lxf2 14. Pg5 Pf6 15. dxc6
Dxd3 16. cxd3 bxc6 17. Lxf7+ Kf8
18. Lxe8 Kxe8 19. Kc2 Lf5 20.
Pge4 Td8 21. Pxf6+ gxf6 22. Pe4
Kf7 23. Lc3 h5 24. Pxf2 c5 25. Pe4
a6 26. Td1 Lg4 27. Td2 Le6 28.
Lxf6 Lxa2 29. Le5 c4 30. dxc4
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SCHAAKAGENDA
APRIL 2008
vr 25 t/m za 3 mei [jeugd] NK categorie ABC (Venlo)
wo
30
Open Rapidkampioenschap van de LeiSB (Voorschoten)
MEI 2008
do
do 1 t/m za
do
vr 9 t/ ma
za
zo
do
za
do
do

1
3
8
12
10
11
15
17
22
29

GEEN CLUBAVOND
[jeugd] NK categorie D (Rijswijk)
28e ronde seniorencompetitie; 4e ronde playoffs
VBG-BSG Pinkstertoernooi (Bussum)
[jeugd] NK teams categorie E (Naaldwijk)
Delfts Kroeglopertoernooi
29e ronde seniorencompetitie; 5e ronde playoffs
Open Rapidkampioenschap DD (Haagse Rapidcyclus 3)
30e ronde seniorencompetitie; 6e ronde playoffs
31e ronde seniorencompetitie; inhaalavond playoffs

JUNI 2008
do
do
za
do
za

5
12
14
19
21

do

26

32e ronde seniorencompetitie; 7e ronde playoffs
Open Vierkampentoernooi; 1e ronde
Open Rapidkampioenschap SHTV (Haagse Rapidcyclus 4)
Open Vierkampentoernooi; 2e ronde
[jeugd] Nationale Pupillendag (Gouda)
Open Kampioenschap Lightningchess (Apeldoorn)
Open Vierkampentoernooi; 3e ronde

JULI 2008
vr 11 t/m zo 20

2e Leiden Chess Tournament

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

VOF De Beste Zet
verzendhuis voor schaakboeken,
-materiaal, -computers en –software

Vakkundig, goedkoop en snel!

NIEUWE BOEKEN:
Jon Speelman’s Chess Puzzle Book – Khalifman € 16,50
Starting out: the Accelerated Dragon – Greet € 21,95
Carpathian Warrior 2 – Lalic/Okhotnik
€ 27,99
Practical Endgame Play – mastering the basics - Grivas € 22,95
NIEUWE SOFTWARE:
Hiarc 12 DVD – Chessbase € 49,90
Power Play 6, Pawns, Pieces & Plans DVD – King € 26,50
Strategy Step by Step DVD – Kasimdzhanov € 29,50
Anti-Moscow Gambit for Experts DVD – Kasimdzhanov € 29,50
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

