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Van de redactie
Na één jaar een min of meer informele samenwerking tussen Pim en André is er
nu een geïnstitutionaliseerde vorm van hoofdredacteur en eindredacteur. Het was
me het jaartje wel. Ons blad is vergeleken met de Wehkampcatalogus en dat zal
niet vriendelijk bedoeld zijn, maar misschien houdt dat in dat de criticus het ook
spannend vond. We blijven nog wat zoekende, maar de feedback van de leden is
niet slecht. Jammer is dat de man die vorig jaar het beste artikel leverde (Frans
Hoynck) geen lid meer van onze club is en dat we deze medewerking moeten
missen. Melchior Vesters echter is een grote belofte voor de toekomst.
De rubriek Mijn favoriete schaakboek is nog lang niet aan zijn eind en we
blijven gespitst op schaakpartijen met persoonlijke commentaren. Zó prachtig
als die van Melchior hoeven ze niet te zijn.
Pim van der Meiden

Nieuwe schaaktelg?
De secretaris ontving enige weken geleden dit verheugende bericht:

Namens bestuur en leden wensen wij de familie veel geluk met hun nieuwe
zoon/broertje.
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Beste aanstaande ex-clubgenoten
De kogel is door de kerk. Nu het genezingsproces tot volle tevredenheid van alle
mij begeleidende medici (en dat zijn er nogal wat, wat moet dat gekost hebben,
krijg ik eindelijk eens waar voor mijn geld bij de ziektekostenverzekering)
verloopt en daarmee ook tot mijn tevredenheid, heb ik besloten mij definitief
met pensioen en op vakantie te sturen. Ik heb een huisje gekocht in Friesland en
hoop daar in redelijke gezondheid oud te worden.
Mijn nieuwe adres wordt: Flechtreed 13, 8567 JV te Oudemirdum. Een nieuw
telefoonnummer aldaar heb ik nog niet. Mijn mobiele nummer blijft 0619167395. Verhuisdatum waarschijnlijk eind september of begin oktober. Hangt
af van de snelheid waarmee de aannemer, de schilder/behanger en de
vloerenboer hun werk kunnen doen.
Vanzelfsprekend word ik weer lid van een schaakvereniging. Waarschijnlijk van
REO, dat staat voor Rijs en Omstreken. Rijs is een evenals Oudemirdum tot de
Gemeente Gaasterland-Sloten behorend dorpje (600 inwoners), gelegen op 3 km
van mijn huisje.
Op 300 meter van mijn stulpje beginnen de bossen van Gaasterland en op ca.
800 meter is er een fraaie golfbaan in de bossen. Regel 1: Wild heeft altijd
voorrang. Dus een beetje golven, af en toe een zeilbootje huren, een beetje
schaken en wat tuinieren, want ik heb straks een voor- en achtertuintje in plaats
van een balkon. Verder ga ik weer vioolspelen en heb lessen besteld bij de
bekende pedagoog Peter de Valk. Ook nog Fries leren spreken, verstaan en lezen
kan ik al, want het was de onderlinge voertaal van mijn ouders. Kortom, ik ga
het druk krijgen.
Omdat Oudemirdum ca. 190 km van Den Haag verwijderd is moet ik helaas het
lidmaatschap van Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk beeindigen. Dat is
jammer, want ik denk, met name aan de Vogelwijktijd, met veel genoegen terug.
Van de nieuwe fusieclub heb ik helaas vanwege gezondheidsmalheur nog niet
veel kunnen genieten.
Wellicht dat ik nog tijd vind om op een clubavond langs te komen om nog een
paar handen te schudden en een borreltje te drinken. Mocht dat niet lukken dan
wens ik jullie nu alvast zowel persoonlijk als in clubverband het beste toe.
Pieter Struiksma
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Interne competitie
Stand na de 6e ronde:
Pos
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
31
32
33
34
35
36
37
38

Naam
Eric Alvares
Hans Segers
William van Zanten
Piet Sikkes
Melchior Vesters
Rik Pronk
Mike Hoogland
Joop van Wallinga
Jaimy Luk (J)
Jan Bonsel
Ben Spierings
André Wagner
Stijn Gieben (J)
Kees van Gelder
Ruben Wiegerink
Pim van der Meiden
Niek Wisse
Henk Bouma
Jan Verheijen
Karl Baak
Hugo van der Laan
Hans Dwarshuis
Evert Baak
Pascal de Leeuw
Nico Gouzij
Lex van der Meer
Ton Vissers
Arif Somer
Karel Stolte
Jan van Delden
Ard van der Zwart
Theo Bovenlander
Swen Hack (J)
Alexander Henke
Bas Kalma
Gerard Küpfer
Peter van Noort
Sander Pauw

SPrc
75,0
72,2
68,8
66,7
65,0
64,3
62,5
62,5
60,0
60,0
60,0
58,3
57,1
57,1
57,1
56,3
56,3
55,6
55,6
55,6
55,0
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
50,0
50,0
50,0

Prt
4
5
4
5
6
3
4
4
6
6
6
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
5
4
4
5
5
5
4
3
1
3
0
0
0
0
0
0
0

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

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

V
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

S
-2
-1
0
-1
0
1
0
0
2
0
-2
-2
1
1
-1
0
2
1
1
-2
0
1
0
0
1
1
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Maarten Stolte
Joost van Kempen (J)
Bert van Dijk
Koos Roeleveld (J)
Gert Jan Willighagen
Frans Coers
Ivo Schoonman
Ton Bodaan
Theo Dekker
Claudia Fasil (J)
Owen Poppe (J)
René Weerts
Joris van Berckel (J)
Monique Keuzenkamp
Jos Delorme
Rob Dijkstra
Mireille Rubert
Fleur Gieben (J)
Wim Vermeulen
Paul den Boer
Marten Kats
Bart Holterman (J)

50,0
45,0
44,4
43,8
43,8
42,9
42,9
40,0
40,0
38,9
38,9
38,9
37,5
37,5
35,7
35,0
33,3
33,3
33,3
31,3
28,6
25,0

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

0
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0

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

0
-1
1
2
0
-3
0
-1
1
1
1
-2
0
0
1
0
0
-2
0
-1
1
1

9

Externe competitie
Razendspannende openingswedstrijd (Verslag: André Wagner)
Dat het niet eenvoudig zou gaan worden tegen de promovendus uit de NoordHollandse Schaakbond was op voorhand al bekend. Met een paar echte
kanonnen aan de topborden hadden ze goede papieren om wederom een bezoek
aan Zaandam voor ons team te belonen met lege handen en een paar bordpunten
als aalmoes, zoals vorig jaar hun stadgenoten van ZSC-Saende deden. Dat we
ook nog eens met twee invallers moesten aantreden, leek echter geen probleem
want het waren niet de minste: Melchior viel in voor Sander en Ton verving
Paul. Aangezien de captain nu zelf meespeelde, werd mij verzocht om het
teamleiderschap waar te nemen.
Tot mijn grote genoegen verliep alles in de opening naar wens. Alleen Ton stond
wat gedrukt, maar omdat hij een flankopening speelde, was het een kwestie van
tijd voor hij zich zou loswurmen. Bastiaan had al snel een enorm ingewikkelde
stelling op het bord met veel stukken en beide spelers staken er heel veel tijd in.
Zo ook Hans, die er een mooi geposteerd paard kreeg en enige druk. Melchior
experimenteerde met 1. d4 b6 en improviseerde zich naar een moeilijk te
beoordelen stelling, hoewel zijn opmerking "Straks is mijn stelling een ruïne"
weinig goeds beloofde. Het bleek wel mee te gaan vallen. Mike voelde zich als
een vis in het water in een Spaanse partij, waarbij hij dezelfde variant op het
bord kreeg als eerder deze week tegen de nieuwe HSB-kampioen Gert
Legemaat. Alleen besloot hij deze keer een meer gedegen aanpak te kiezen met
kleine kansjes. William, die geleidelijk meer ruimte in het centrum kreeg,
merkte over Gert-Jan op dat deze de schaaktraining van afgelopen woensdag
goed had verwerkt en toepaste in zijn partij. Onze hekkensluiter wist er een vrije
pluspion mee te creëren. Maarten was tevreden over de wijze waarop hij uit de
opening was gekomen, hetgeen geheel volgens plan was.
Maar gaandeweg begon de tijd te dringen en de tegenstanders, ook geen doetjes,
bewezen over voldoende resources te beschikken om een lange strijd aan te
gaan. Mike was de eerste die moest gaan toegeven dat zijn aanpak, ondanks
verwoede pogingen, geen vruchten zou gaan afwerpen. Hoewel zijn torens
prima waren geposteerd, lukte het hem niet om de actieve exemplaren af te
ruilen en de kracht van zijn koning tot uiting te brengen. De eerste remise was
een feit.
Ton was er inmiddels in geslaagd om activiteit over de c-lijn te ontwikkelen,
maar zwart zag kans zijn koningsvleugel vast te leggen. Een loperoffer leek een
dodelijke aanval met zware stukken in te luiden. Maarten was na de opening de
weg kwijt geraakt en kon (naar eigen zeggen) alleen nog maar kiezen tussen
zetten die "k*t waren of nog k*tter". Lang gepeins ten spijt moest hij twee
pionnen inleveren. Ook Hans werd taktisch overvallen door pionverlies, maar
had nog tegenspel. Gert-Jan ruilde twee torens voor de witte dame en ging op
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zoek naar de winstweg. Bepaald een stevige opgave, maar gelukkig
communiceerden de witte torens niet zo best. Aan de drie topborden vloog de
temperatuur omhoog naarmate de tijdnood toenam. William besloot na lang
nadenken tot een dubbel paardoffer, waarvan hij de consequenties niet tot in de
kleinste details kon overzien ("Ik ben geen meester"), maar spektakel zou het
zeker opleveren. Melchior begon in tijdnood een serie stukken te ruilen en
leverde een kwaliteit in. Bastiaan had een loper voor een pion moeten geven (ik
denk althans dat het gedwongen was, want zo'n ruil doe je niet op een vol bord,
lijkt me), maar bleef koel tijd investeren om de sterkst mogelijke zetten te
vinden, profiterend van het feit dat zijn tegentander minder ruimte had. Met nog
10 zetten te gaan had hij een paar minuten over.
Toen wist Ton, na een gedwongen dameoffer tegen een toren, een eeuwig schaak
met torens van de zijkant op het bord te krijgen. Remise, wat een opluchting.
Hoewel... Hans wees hem direct na de partij er op dat als hij met andere toren
schaak had gegeven, het mat in één was geweest. Een kostbaar halfje?
Bij William en zijn opponent vlogen de stukken over het bord en galmden de
klappen op de klok inmiddels door de zaal. Hup, nog een dame er in gestoken en
toen greep de zwartspeler mis. Hij verloor een belangrijk stuk en moest
capituleren. We stonden 1-2 vóór! Helaas moest Maarten zich even later in een
totaal verloren paardeindspel gewonnen geven en was het weer gelijk. Kon het
spannender? Jazeker.
Hans maakte goed gebruik van zijn ver verwijderde vrijpion, waarmee hij de
zwarte koning weglokte, terwijl hij zelf de twee zwarte resterende pionnen op de
andere vleugel onder schot nam. Remise.
Bastiaan kwam naar mij toe en vroeg of hij remise mocht maken. Gelet op de
stellingen op de andere borden schatte ik in dat we toch zeker een gelijkspel er
uit zouden slepen en bovendien zag ik in zijn stelling (D+L+4 tegen D+P+4)
geen directe aanknopingspunten voor meer. Zijn pionnenstelling was zelfs een
fractie zwakker.
Intussen zat Melchior te zwoegen op een eindspel P+4 tegen T+3, met als enige
hoop een vrijpion op de damevleugel. Het mocht niet baten. De teamleider van
Het Witte Paard speelde zo nauwkeurig als maar kon en bracht zijn team op
voorsprong.
Gert-Jan was er in de tussentijd in geslaagd om twee verbonden vrijpionnen op
de damevleugel te krijgen en drong wit steeds verder terug. Toen de witte
koning zijn eigen toren op a1 in de weg moest gaan staan en Gert-Jan met b4-b3
mat in één dreigde, was het bekeken. Weer was het gelijk en Bastiaans partij
vertoonde nog steeds remisetrekjes, maar een minuut of vijf later kwam ik hem
buiten de speelzaal tegen en zei hij nu zelfs winstkansen te zien. Ik antwoordde
dat we met remise 4-4 zouden spelen, maar als hij er kans toe zag om te winnen,
hij de held van de dag zou worden. En zo geschiedde. Voor de ogen van
teamleiders, wedstrijdleider en andere spelers ontrolde zich opnieuw een
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tijdnoodspektakel, waar Bastiaan als een weerlicht een dertigtal zetten
produceerde binnen een minuut. Hij hield zes seconden over om de matzet uit te
voeren, maar zijn tegenstander liet zich dat niet meer bewijzen.
Een geweldige opening van het nieuwe seizoen tegen een geweldige en
sportieve tegenstander, die zeker een rol van betekenis zal gaan spelen in het
komend seizoen. Ons eerste kan even ademhalen en tot rust komen voor de
volgende ontmoeting op 1 november, thuis in de Bergkerk tegen DD 2 dat de
eerste ronde een gevoelige dreun kreeg door verlies tegen Zukertort Amstelveen
2 met ½-7½.
HWP Zaanstad 1 (2014)
Jan Roebers (2172)
Chris de Saegher (2147)
Tjerk van Blokland (1978)
Christiaan Molenaar (2014)
Paul van Haastert (1986)
Jan Brink (1975)
Rieke van Run (2011)
Jaap de Berg (1830)
Andere uitslagen:
Philidor Leiden LSG 4
Leiderdorp Rijswijk
DD 2 Zukertort Amstelveen 2
Utrecht 4 Tal/DCG

SHTV 1 (1976)
William van Zanten (2099)
Melchior Vesters (2062)
Bastiaan Dessing (2055)
Mike Hoogland (2050)
Ton Bodaan (1852)
Maarten Stolte (2018)
Hans Segers (1942)
Gert-Jan Willighagen (1730)

3½-4½
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
1-0
½-½
0-1

4-4
3½-4½
½-7½
2½-5½

Moeizame overwinning voor tweede team (Verslag: André Wagner)
Na een jaar afwezigheid is Pomar 1 terug in de eerste klasse en ze zijn zeker van
plan om daar te blijven. We kregen dan ook een stevige tegenwind op alle
borden, die slechts te bedwingen was door even stevig tegengas te geven. Niet
iedereen was na de partij tevreden (Karel: "Ik had wel tien keer kunnen
winnen."), maar laten we het houden op opstartproblemen. De volgende
wedstrijd zal ongetwijfeld beter gaan verlopen.
De opening hadden alle spelers wel in de vingers, maar naar het middenspel toe
begonnen er toch hier en daar moeilijkheden te ontstaan, niet in het minst aan de
laagste twee borden. Stijn had zijn stukken goed ontwikkeld, maar verkoos
tegen de Pirc-verdediging lang te rokeren. Heel ongebruikelijk en hij kwam dan
ook snel onder zware druk te staan. Zelf had ik in een Vierpaardenspel wat
moeite met de witte velden, maar zonder geluk vaart niemand wel en mijn
tegenstander besloot niet daarvan gebruik te maken. Aleksander had een optisch

12

gelijke stelling, hoewel zijn tegenstander een vrijpion wist te creëren. Rik ging
ogenschijnlijk moeiteloos richting eindspel P tegen L, waarbij hij een pluspion
mocht koesteren. Theo speelde heel solide en kreeg langzaamaan meer ruimte.
Helaas kostte het nogal veel tijd. Ton begon als altijd rustig, bouwde zijn kansen
uit en won een pion. Olav kreeg met zwart een prettige stelling met de
pionnenmeerderheid op de damevleugel, maar zijn opponent bleef alert en hield
de deur steeds dicht.
Toen begonnen de eerste uitslagen te vallen. Stijn bezweek onder de druk en
Olav zag echt niet meer hoe hij verder moest komen en tekende de vrede. Karel
volgde even later, onderwijl bovenvermeld citaat mopperend. Zelf had ik mijn
problemen weten op te lossen en had tegenspel gecreëerd, maar ondanks dat ik
in het bezit van de enige twee open lijnen was, was de witte loper de redder die
voorkwam dat mijn tegenstander voor ernstige problemen kwam te staan. We
zagen allebei de zetherhaling aankomen en besloten tot remise.
Met nog steeds een achterstand (1½-2½) kwam het nu aan op de topborden. Ton
had inmiddels meerdere pluspionnen en dwong zijn tegenstander tot overgave en
even later incasseerde Aleksander ook het punt. Helaas deed de klok daarna
Theo de das om in een, zoals ik het snel zag, mooie positie en kon hij opgeven.
Rik speelde op dat moment met een sterk paard tegen een zwakke loper en in
wederzijdse tijdnood liet zijn tegenstander het zich niet meer allemaal bewijzen.
Hij zou nog een pion verliezen en had geen tijd meer om de sterkste verdediging
uit te rekenen.
Op basis van de gemiddelde rating had er meer in moeten zitten, maar we
hebben gewonnen en daar gaat het om.
SHTV 2 (1817)
Aleksander Henke (1963)
Rik Pronk (1899)
Theo Bovenlander (1862)
Ton Bodaan (1852)
Olav van Leeuwen (1820)
Karel Stolte (1716)
André Wagner (1757)
Stijn Gieben (1701)
Andere uitslagen:
Rijswijk 2 DD 4
Botwinnik 3 Haeghe Ooievaar 1
RHC- Arena 1 Promotie 5

Pomar 1 (1716)
Wouter vanMarkenstein (1747)
Perry van der Meer (1814)
Frits Berendse (1585)
Han Nicolaas (1693)
Kees Vink (1710)
Han Terpstra (1720)
Ger Beekman (1810)
Hans Mudde (1692)
5½-2½
3-5
6-2

4½-3½
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
½-½
0-1
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Promotie 4 – SHTV 3 uitslag: 6 – 2 (Verslag: Hugo van der Laan)
Ja, hoe goed waren we eigenlijk? Dat zouden we op 7 oktober gaan zien in de
uitwedstrijd tegen Promotie 4. Van de vaste opstelling deed alleen Jan van
Delden deze keer niet mee; zijn plaats werd ingenomen door Ed Olvers.
“Tja, we zullen zien”, sprak Ton Vissers peinzend, “We zouden sterker zijn
geweest als de top van het vierde had meegedaan”. Maar Jan Verheijen zat erbij,
die een sterk seizoen had afgeleverd vorig jaar, er waren de hoge ratings van
Ben Spierings en Nico Gouzy, er zat veel ervaring bij Danny Lindhout en bij
Piet Sikkes, en Hugo van der Laan was voor het eerst teamleider. Dus we
zouden wel zien, en we waren benieuwd.
Om kwart voor acht gingen de klokken aan en het schaakseizoen was ècht
begonnen. Het werd uiteindelijk 6-2 en dat was een beetje geflatteerd, maar we
hebben verdiend verloren. Ben Spierings gaf in een gelijke stelling een stuk weg
na 15 zetten. Nico Gouzy verloor na lange strijd van een gambiet in het Frans
(met b4, cxb4 en a3), waardoor hij wel een pion won, maar niet kon rocheren.
De witte torens kwamen vervolgens over de a- en de b-lijn zijn stelling binnen.
Het was leerzaam, want het is een leuke variant voor witspelers die iets actiefs
zoeken tegen het Frans.
Ton Vissers had een gesloten stelling met geruilde dames, en bood remise aan,
Ed Olvers kreeg ongelijk materiaal (toren plus pion tegen loper en paard) en dit
werd ook remise, Danny Lindhout had een wat messy stelling waarin hij goed
stond. Met weliswaar een kwaliteit achter had hij een mooie penning, maar zijn
tegenstander offerde een stuk voor eeuwig schaak. Jan Verheijen zat het dichtst
bij een overwinning; in een zware strijd met tijdnood was hij de enige van alle
toeschouwers die niet direct de winnende zet (Dxe4 schaak) zag, en na een latere
onreglementaire zet door de spanning ging de partij zelfs verloren. Piet Sikkes
had nog niet gerocheerd en moest vol in de verdediging met een pion achter; na
nog meer materieel verlies ging de partij verloren. Hugo van der Laan probeerde
het, sloeg remises af, maakte ruimte met een pionoffer, maar kon toch niet
winnen en dit werd zo ook remise.
Geen enkele partij gewonnen en vier verloren van een tegenstander die ons in
elo misschien wel 100 punten te boven ging, verdiend, maar niet dramatisch, we
zullen analyseren waar het beter had gekund, trainen om beter te worden, en dan
naar de volgende partij.
Promotie 4 1782
Maarten Wichhart (1922)
H.A.J. Boerkamp (1937)
J.A. Baas (1842)
Rens Minnema (1772)
Hans Minnema (1722)
Hielke Kuipers (1809)
Niels Veldhuizen (1764)

SHTV 3 1692
Ben Spierings (1787)
Nico Gouzij (1748)
Ton Vissers (1745)
Ed Olvers (1749)
Danny Lindhout (1656)
Jan Verheijen (1655)
Piet Sikkes (1645)

6-2
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
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D.Th. Brinkman (1630)

Hugo van der Laan (1614)

Andere uitslagen:
DSC 5- Schaakhuis 2
RSC-Belgisch Park 1 Scheve Toren 2
Rijswijk 3 HSV 1

½-½

4½-3½
5-3
3½-4½

Het vierde begint goed (Verslag: Karl Baak)
Ondanks dat 23 oktober nogal laat is voor een eerste ronde geeft zo’n eerste
ronde toch altijd nog een stukje extra spanning. Kan iedereen? Hoe is de vorm?
Koos had vast liever gespeeld, maar moest gedwongen op vakantie. Niek werd
snel bereid gevonden om zijn plaats in te nemen en Ed gaf een gepland uitje
naar Essen op om mee te kunnen doen. Promotie had meer problemen, wat bleek
toen bij aanvang slechts zeven tegenstanders aanwezig waren.
Gepromoveerd tot non-playing captain had ik wel alle tijd, maar geen moment
om me te vervelen.
Theo die zelf zegt zijn keuze om materiaal te winnen onverstandig te vinden.
Blijkbaar vindt hij het wel prettig om daarna de aanval af te slaan en zo het punt
te incasseren (2-0).
Eric investeert alle tijd om bij de geringste mogelijkheid krachtzet op krachtzet
te produceren. Bijna een half uur werd uitgetrokken voor een rokade naar de
kant waar geen pionnen meer stonden. In 27 zetten was het voorbij (3-0).
Ed, geconcentreerd spelend op de zwakte in de witte stelling, timede één zet
verkeerd met als gevolg dat de witte stukken met geweld door zijn stelling
braken (3-1).
René was opvallend rustig op het bord, maar des te onrustiger er omheen. De
interne leek hem meer bezig te houden dan de partij. Een “petit combination “
was voldoende (4-1).
Evert en zijn tegenstander speelden vrij langzaam. Op de 18de zet besloot de
tegenstander na een half uur denken dat het omleggen van de koning het beste
was (5-1)
Niek, de rust zelve, leek af en toe in slaap te sukkelen. Geeuw... Doch iedere
mindere zet van de tegenstander werd uitgebuit. Tot hij er ineens genoeg van
had en de witte koning van g1 naar d7 opjoeg. De tegenstander wilde zich niet
op de achtste rij laten mat zetten, dus gaf op (6-1).
Frans was vrij snel in een schier hopeloos parket geraakt na een te optimistische
actie. Hij toonde karakter door zich in de partij vast te bijten en werd daarvoor
beloond met remise door zetherhaling (6½-1½ ).
Daarmee is ruimschoots revanche genomen voor de kleine nederlaag van vorig
jaar tegen hetzelfde team.
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SHTV 4 1702
Evert Baak (1787)
Karl Baak 1739
Ed Olvers (1749)
Theo Dekker (1722)
Frans Coers (1670)
Eric Alvares (1609)
Niek Wisse (1656)
René Weerts (1527)

Promotie 6 1534
Frans Martens (1692)
N.O.
D.M. de Zwart (1622)
Martin van Staden sr. (1571)
A. Prein (1264)
Hans Pronk (1561)
J. de Roo (1394)
Chris Schoon (1446)

Andere uitslagen:
WSC 3 Haeghe Ooievaar 2 1659
Schaakhuis 3 RSC-Belgisch Park 2 1639

6½-1½
1-0
1-0R
0-1
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

6-2
2½-5½

Mogelijk cruciale winst voor vijfde team (Verslag: Marten Kats)
Op 2 oktober speelde SHTV 5 zijn eerste wedstrijd in de Tweede Klasse C tegen
BF/Wassenaar 2. Voor het seizoen waren er twijfels of dit team wel de tweede
klasse aan zou kunnen, maar de eerste wedstrijd ging meteen goed.
Vóór de wedstrijd was het een behoorlijke klus om een team bij elkaar te krijgen
door enkele afmeldingen. Er werd met drie invallers aan de wedstrijd begonnen.
Hans Dwarshuis, Ard van der Zwart en Mireille Rubert waren bereid plaats te
nemen achter de borden. Doordat de tegenstander een jeugdteam was, gebeurde
dit al om half 8.
Het begon goed, Henk Bouma zette met een mooie overwinning aan bord 5
SHTV al snel op een 1-0 voorsprong. Invallers Ard v/d Zwart en Mireille Rubert
boekten ook snel een overwinning, waarna SHTV op een comfortabele 3-0
voorsprong kwam. De stellingen op de andere borden boden echter nog lang
geen zekerheid, waardoor het spannend bleef. Pim van der Meiden werd aan
bord 2 de eerste SHTV'er die het onderspit moest delven. Kort daarna bracht
Hans Dwarshuis de score van de invallers op 100%, op bord 4 was hij zijn
tegenstander M. Ensing de baas en zo verzekerde hij SHTV 5 van minimaal één
wedstrijdpunt. Kort daana verloor Pascal de Leeuw echter op bord 3, waardoor
de overwinning nog niet binnen was: 4-2.
Marten Kats en Ruben Wiegerink waren als laatste twee nog hevig in de strijd
verwikkeld om de overwinning over de streep te trekken. Marten stond licht
beter en wist een remise af te dwingen, waardoor de overwinning binnen was.
Helaas kon Ruben de overwinning niet uitbouwen, hij verloor aan bord 1. Maar
SHTV is met een 4,5-3,5 overwinning het seizoen zeer goed begonnen. In de
strijd om handhaving in de tweede klasse was dit een hele belangrijke
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overwinning. De volgende wedstrijd staat op maandag 3 november op het
programma, dan wacht een reis naar Delft om het tegen DSC 6 op te nemen.
SHTV 5 1465
Ruben Wiegerink (1626)
Pim van der Meiden (1549)
Pascal de Leeuw (1447)
Hans Dwarshuis (1467)
Henk Bouma (1250)
Marten Kats (1350)
Ard van der Zwart (1441)
Mireille Rubert (-)
Andere uitslagen:
DCSV 1 - DSC 6
Lierse 2 - Botwinnik 4

B.F. /Wassenaar 2 1486
Jaap Blom (1687)
Michael Claushuis (1461)
Arash Hoseni (1465)
Michiel Ensing (1484)
J. Harmsen (-)
Henk Chervet (1359)
Leander Scheele (768)
G. Ruijgrok (-)

4½-3½
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0

5-3
1½ 6½

Bekerduel verloren ondanks goed spel (Verslag: Ton Bodaan)
Op dinsdag 14 oktober speelde SHTV tegen het sterke Rijswijk voor het KNSBbekertoernooi. Het werd een prima schaakavond en een zeer spannende
wedstrijd.
Ons viertal leek rond de eerst tijdscontrole de wedstrijd te gaan winnen of in
ieder geval een beslissend snelschaakrondje (nodig om bij 2-2 een winnaar aan
te wijzen) te gaan behalen. Maar helaas werden de kansen niet benut en scoorde
de tegenstander wel...
Melchior speelde erg goed op bord 1, maar wist zijn goede stelling net niet te
verzilveren. Bastiaan zag zijn aanval net niet doorslaan, won wel materiaal,
maar zijn tegenstander keepte bekwaam. Mike kwam goed uit de opening, maar
miste een zet en werd kansloos weggeschoven.
Net als Melchior stond Paul goed rond de tijdscontrole, maar helaas was zijn
opponent een uitstekende vluggeraar en wist hij de bordjes te verhangen.
Ondank het resultaat 1-3 was ik toch onder de indruk van het vertoonde spel.
Rijswijk
Rob van Helvoort (2199)
Bastiaan Dessing (2055)
Michael Hoving (2100)
Paul den Boer (1913)

SHTV
Melchior Vesters (2065)
Alexander Cupido (2121)
Mike Hoogland (2050)
Bas Kommer (2124)

3-1
½-½
½-½
1-0
0-1
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Het strijdtoneel.
Een vierkant van plastic of hout,
zwart-wit geblokt, geen ruimte voor grijs
een zodanig politicus noemt men fout
bord voor zijn kop, niet echt goed wijs.
In Formule 1 als vlag vermomd
een paar keer zwaaien en de race is voorbij
luchtverplaatsing, het is niets
veel verliezers en ééntje blij.
Hoe anders is het bij het Schaken
64 velden, kruiswoordpuzzel van acht bij acht
altijd hetzelfde, betrouwbaar baken
bord, strijdtoneel voor wederzijdse troepenmacht.
Dit bord toch heeft menig schaker in zijn dromen
op ‘t hoofd zijner overwinnaar neer laten komen.
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Het Open Nederlands Kampioenschap te Mierlo
Zondag 28 september 2008 hebben we met 3 teams deelgenomen aan het ONK
voor jeugdteams. Voor diegene die voor het eerst naar Mierlo kwam was het
even wennen om te spelen in zo’n grote sporthal. Terwijl buiten ouders genoten
van de laatste krachtige zonnestralen van dit jaar, streden binnen onze
jeugdschakers op hun best. De tegenstanders waren erg sterk en ondanks de
goede inzet zijn onze teams ergens bij de middenmoot geëindigd. We hebben
toch wel genoten van dit kampioenschap en konden na het nuttigen van een
patatje met opgeheven hoofden terug naar de Den Haag. Volgend jaar weer?
In groep D deden 29 teams mee.
Koos, Owen, Joris, Daniël en Nicky hebben de 10e plaats behaald met 8
matchpoints en 16 bordpunten.
1e plaats: De Toren 1 (14/22,5)
2e plaats: Zukertort 1 (12/23)
3e plaats: HMC Calder 1 (10/20)
In groep E deden 18 teams mee.
Jaimy, Bart, Kenneth en Timothy hebben de 13e plaats behaald met 6
matchpoints en 11,5 bordpunten.
1e plaats: Nuvema D4 talententeams (11/20,5)
2e plaats: De Toren (11/18)
3e plaats: Santpoort (10/19)
In groep F deden 18 teams mee.
Tim, Ricky, Mitchell, Thomas en Joëlle hebben de 16e plaats bereikt met 5
matchpoints en 9,5 bordpunten.
1e plaats: Nuvema D4 talententeams (11/21,5)
2e plaats: SV Leiderdorp (11,18,5)
3e plaats: De Toren (11/18)
Voor de volledige uitslag zie http://www.mierlogeldrop.nl/uitslagen.html

20

De Algemene Ledenvergadering: een slaapprobleem
De Ledenvergadering van 11 september van SHTV is de meest
slaapverwekkende vergadering die ik ooit heb meegemaakt en het is een
godswonder dat er om half twaalf bij de sluiting nog enkele leden wakker waren.
Wat een gezeur en dat lag niet aan de leden. De voorbereiding was slecht en de
voorstellen waren niet onderbouwd. Dan vraag je om problemen. Een
jaarverslag van de secretaris was er ook al niet en Hugo’s verdediging waarom
hij dat maar achterwege had gelaten was zwak. Hij toonde anderzijds wel dat hij
een ijverig man was door regelmatig op de stoel te gaan zitten van andere
bestuursleden. De penningmeester was al helemaal niet aanwezig en haar
voorstellen moesten worden toegelicht door Hugo, daarin soms bijgestaan door
iemand in de zaal die wel eens met Claudia’s hond wordt gesignaleerd en er dus
ook veel van weet. Om de noodzaak van een contributieverhoging duidelijk te
maken mochten de aanwezige leden op kosten van de club iets drinken. Bij mij
viel de witte wijn slecht. Ik werd zo suf dat ik al niet meer weet of ik tegen
gestemd heb of me van stemming onthield. Als ik dat laatste gedaan heb, dan is
dat het zoveelste bewijs van mijn vergaande loyaliteit en gezagsgetrouwheid.
Maar ik kon me niet helemaal inhouden bij de tegenstrijdige voorstellen om de
interne competitie te organiseren. Alweer gaf ik blijk van mijn vergaande wens
het bestuur niet voor de voeten te lopen: ik sprak slechts van discrepantie in de
voorstellen. Iedereen die de zaak eens lekker op scherp had willen stellen, zou
het over tegenstrijdigheid hebben gehad.
Helemaal verkeerd begrepen hebben sommigen mij toen ik het bestuur er op
wees dat ze zich wat actiever hadden moeten opstellen bij het besluit van de
gemeente om in de omgeving betaald parkeren in te voeren. Iedereen met een
beetje hersens zal toch begrijpen dat ik dat alleen maar deed om Hans
Dwarshuis de wind uit de zeilen te nemen. Hans is een voortreffelijk mens, maar
op dit ene puntje leek hij de neiging te vertonen een beetje te gaan zeuren. Maar
ja, in plaats van mij dankbaar te zijn voor mijn oprechte steun aan het bestuur,
keken sommigen mij verwijtend aan. “Op die manier duurt het nog langer”,
zeiden velen met hun ogen en een enkeling met de mond. O, o, wat begrijpt de
mensheid mij soms slecht. Intussen werd de stemming erg slaperig.
Gelukkig had toen Monique een punt. Vol edele en oprechte verontwaardiging
verklaarde ze dat er een eenzijdige maatregel door het bestuur was genomen om
haar op tijd te laten komen. Ze begon haar betoog met de mededeling dat het
sommigen misschien was opgevallen dat ze wel eens te laat kwam. Ik dacht dat
ik niet meer bij kwam. Wim Kan, Freek de Jonge, Toon Hermans, Paul de
Leeuw, Jörgen Raymann en hoe ze allemaal heten mogen, hebben me nog nooit
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in zo’n deuk van de lach kunnen brengen. Wat mij was opgevallen is juist iets
geheel anders. Het afgelopen jaar was ze wel eens op tijd geweest!
Helaas heeft dit bij mij persoonlijk een uitermate naar gevolg gehad. Ieder mens
kan wel eens niet in slaap vallen en ook bij mij is dat (gelukkig zelden) het
geval. Tot voor kort had ik daarvoor een geweldige remedie. Als Monique te laat
komt en ze de zaal betreedt, gaat dat altijd gepaard met herrie. Ik weet nooit of
ik dat het beste kan vergelijken met gekwaak van een eend, gegak van een gans
of gekakel van een kip. Ik ben er nooit uitgekomen, want ik denk er alleen aan
wanneer ik niet in slaap kan komen en het effect was wonderbaarlijk. Ik sliep
meteen. Maar nu werkt het niet meer. Als ik hieraan ga denken, word ik afgeleid
door haar oprecht gemeende verontwaardiging dat ze niet meer te laat mag
komen. Ik houd niet van het woord ‘dijenkletser’, maar ik weet niet hoe ik
Moniques optreden anders moet omschrijven. Het effect is vreselijk. Ik kom niet
meer bij en lig verder de hele nacht te schuddebuiken – ook al zo’n rotwoord
waarvoor ik geen passend equivalent weet.
Kortom, die vergadering was een eigenaardige vertoning waar ik met
tegenstrijdige, overwegend negatieve gevoelens aan terug denk. Dankbaar ben
ik er het bestuur niet voor.
Pim van der Meiden
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HSB najaarsvergadering
Voor het eerst in tijden was ik weer eens aanwezig op een vergadering van de
Haagse Schaakbond. In tegenstelling tot vroeger jaren ben ik niet meer zo
gesteld op vergaderen, vermoedelijk een direct gevolg van het wekelijkse
overleg op het werk dat zich meer dan eens beperkt tot het doornemen van de
notulen van de vorige vergadering en de rondvraag. Sinds de invoering van het
Poldermodel, vrees ik, is Nederland langzaam aan het verdrinken in het
(zinloos) gezwets met elkaar. Hierbij dient wel opgemerkt dat daarentegen de
ledenvergaderingen van de HSB slechts tweemaal per jaar plaatsvinden en het
absoluut de moeite is om er je licht op te steken.
Voorheen was ik als vertegenwoordiger van een bestuur aanwezig, deze keer
vooral in het kader van nieuwsgaring en de sfeer proeven. Bovendien rekende ik
als teamleider van het tweede team er op dat de competitiegids zou worden
uitgereikt, maar die bleek helaas verlaat. Sterker, de derde en vierde klassen
waren nog niet ingedeeld, omdat de deelname van sommige teams nog onzeker
was. De competitieleider zegde toe dat alles op tijd bekend zou zijn voor 1
oktober. En die belofte kwam hij absoluut na.
Een paar minuten verlaat trad ik de vergaderruimte binnen, die wij allen
inmiddels zo goed kennen, want er werd bijeengekomen in onze eigen speelzaal.
Puur bij toeval was er nog plaats naast het enige bestuurslid van SHTV die de
moeite had genomen acte de présence te geven, de penningmeester. Hij was ook
degene die bij de behandeling van de jaarrekening de kritische vraag stelde of
zijn collega van de bond de volgende keer wat uitgebreider kan specificeren
waar de reserve (die redelijk omvangrijk is) voor achter de hand wordt
gehouden. Hetgeen werd toegezegd.
Het HSB-bestuur had het niet gemakkelijk, die avond. Menige kritische
aantekening werd gemaakt en het begon al met een opmerking dat de
jaarstukken nogal laat waren verspreid. Het bestuur wierp zich spreekwoordelijk
in het stof en beloofde beterschap. De stukken werden in hoog tempo behandeld
en voorzitter Bob Barbier kon tot zijn genoegen constateren dat zijn aftreden
precies volgens zijn beoogde schema plaatsvond, rond de koffiepauze. Hij is
voor al zijn werk voor de bond beloond met benoeming tot lid van verdienste.
Helaas laat hij letterlijk een gat achter, want een opvolger is nog niet gevonden.
Gelukkig blijft de rest van het bestuur wel aan.
De rest van de vergadering verliep in een flink langzamer tempo, wat zowel
veroorzaakt werd door de onwennigheid van de vice-voorzitter die regelmatig
delen van agendapunten over het hoofd zag, als door de reeds eerder genoemde
kritische noten.
De felste discussie ontspon zich toen de voorstellen met betrekking tot de
bondscompetitie aan bod kwamen. Om te beginnen waren er een paar
wijzigingen in het competitiereglement, maar die werden uiteindelijk door de
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vergadering overgenomen. Zo zullen mensen die in een HSB-team spelen
voortaan geen dispensatie meer hoeven vragen voor het spelen in een andere
regionale bond. Voor de reglementsliefhebbers: het oude artikel 21 komt te
vervallen. De daar op volgende artikelen zullen hernummerd worden. Verder is
de invalregeling weer veranderd. Invallen in een hoger team mag nog maar twee
keer; bij een derde invalbeurt mag de speler niet meer spelen in het lagere team.
Feitelijk is dit de regeling zoals die eerder gold, voordat er draconische
maatregelen werden genomen om de creatieve invalmethodes van het inmiddels
ter ziele gegane Tijdnood te dwarsbomen.
De meeste consternatie leverde het voorstel van de competitieleider op, om
vanaf volgend seizoen in de Promotieklasse te gaan spelen met Fischer-tempo.
Het voorstel hield in een bedenktijd van 1.40 uur en 5 seconden per zet erbij.
Dat werd algemeen te mager gevonden en na enig getouwtrek werd er gestemd
over 1.40 uur en 10 seconden. per zet. De meeste grote verenigingen, waaronder
SHTV, stemden voor deze formule. Het zal wel betekenen dat wedstrijden meer
dan ooit op tijd moeten beginnen, want na slechts 30 zetten is de huidige
bedenktijd al bereikt.
Op de vraag waarom de lagere klassen dit tempo niet kregen, antwoordde de
competitieleider dat met name de kleinere verenigingen in die klassen niet altijd
over digitale klokken beschikken, wat het Fischer-tempo onmogelijk uitvoerbaar
maakt. De vertegenwoordiger van DCSV, een al jaren gekend liefhebber van het
poetsen van punaises en mogelijk lichtelijk gefrustreerd dat hij minder typfouten
in de jaarverslagen had gevonden dan gebruikelijk, was van mening dat men dan
toch zeker een instructie zou mogen ontvangen over het juist instellen van de
klokken. Als wedstrijdleider kan ik u verzekeren dat iemand met een gemiddelde
intelligentie zonder veel moeite zal kunnen uitvinden hoe dit moet gebeuren.
Uiteindelijk bleek de vergadering bijna vier uur in beslag te hebben genomen. Ik
hoop in het voorjaar weer nieuwe wederwaardigheden te kunnen melden.
André Wagner

* KORT * KORT * KORT * KORT * KORT * KORT *
Weetje
Van wat je leert weten de meeste mensen 24 uur later nog 5%.
Maar wie iemand anders wat leert, onthoudt daarvan 95%.
Conclusie: geen wonder dat onze SHTV-(jeugd-)instructeurs zo sterk
spelen!
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Mijn favoriete schaakboek
Vroeger had ik redelijk wat schaakboeken. Het laatste gaf ik maanden geleden
weg. Ik vond dat ik verdere schaakkennis moest verwerven uit eigen spel, niet
uit de mond van een ander. Maar toen ik deze herfst een antiek werkje vond, kon
ik toch geen weerstand bieden. ‘Het schaakspel; modern leerboek’ van Xavier
Tartakower, 1936, riep iets bij me op. Het herinnerde aan de welbekende
‘volledige handleiding voor het schaakspel’ van Euwe (1937, 5e dr. 1947), het
boek waaruit ik praktisch schaken heb geleerd.
Vroeger, ik zat bij de jeugd van Haagse Toren, nam ik dit boek elke week mee.
Soms spiekte ik bij de openingstheorie, soms keek ik slechts trots naar de kaft,
die spoedig losliet. Euwe’s schaakboeken hebben generaties leren schaken, en
ook ik was een braaf (beginnend) Euwiaantje. Ik vertrouwde op de correctheid
van de uitspraken van de grand-maître. Voor mijn eerste bijdrage aan het HTkrantje plagieerde ik dan ook schaamteloos. Zie e4 e5; Dh5? Pc6; Lc4 g6; Df3
Pf6; Db3 Pd4!; Dc3 d5!; Lxd5 Pxd5; exd5 Lf5; d3 Lb4!; Dxb4 Pxc2+ en zwart
wint, zo uit het boekje. Het moet zo zijn dat ook mijn eerste SHTV-bijdrage het
boek van Euwe betreft. Maar ditmaal zal ik het kritisch naast Tartakower leggen.
Welk leerboek is als zodanig favoriet?
Mijn criteria zijn een didactische opzet, toegankelijkheid (bijv. opmaak,
formulering) en de persoonlijke touch van de schrijver (enthousiasmerend
ja/nee). Onmiddellijk valt een groot verschil op. De wiskundige Euwe leverde
een tamelijk methodisch werk af. Zijn benadering is vroeg-professioneel. Een
generatiekloof gaapt tussen hem en Tartakower (geboren 1887), een verfijnd
journalist. Die was een typische 19e-eeuwse romanticus; amusant, erudiet, maar
onpedagogisch.
Een absolute beginner heeft goed geordende, heldere stof nodig, en dito
oefeningen. Systematisch leert Euwe zijn lezers bord en stukken, maakt een
vroeg begin met aanval en verdediging. Enkele partijtjes herhalen de stof en
oefenen de notatie. Matvoeringen en het basaal pioneindspel worden technisch
en didactisch goed gebracht en getest. Dit staat in wel heel schril contrast met
Tartakower, die een alfabetische begrippenlijst geeft. Lachwekkend onpraktisch.
Voeg daarbij dat basistechnieken onlogisch zijn geordend en dat de complexiteit
niet goed wordt opgebouwd, en we hebben hier een draak van een handleiding.
En dan heb ik zetfouten (regels op de kop) nog laten zitten.
Toch gaat van ‘Tartakower’ een zekere charme uit. Hierin spreekt wel een
kundige, maar vooral geestige schaker. Iemand die tot zijn recht komt in een
praktijksituatie (zonder zelf te kunnen uitleggen waarom, helaas). Want hier
komt het grote manco van Euwe aan het licht. Hij onderkent de speelsheid van
de beginner onvoldoende. Dat schakers willen spelen had Tartakower wel door.
Zijn sectie partijtjes, voorzien van analyserende opmerkingen, spreekt veel meer
aan dan de taaie theoriesectie van Euwe. Die laat bovendien in zijn voorbeelden
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vrijwel niets aan de spontaniteit van de lezer over. Zo legt zijn superieure
indeling, met typische aanvalspatronen, het toch af bij gebrek aan praktijk.
Schakers moeten spelen! Maar nee, eerst nóg eens 60 pagina’s positionele
theorie voordat de sectie partijopeningen begint. Dat mag niet. Jammer, want de
stof is op zich overzichtelijk en tenminste aanwezig. Bij Tartakower echter blijft
het zoeken zoals in mijn hak-op-de-tak-groep-vijfwerkstukken.
Voor een beginner is de opening toch de belangrijkste partijfase. In deze sectie
toont zich nogmaals het karakterverschil. Euwe was zeer klassiek in zijn
opvattingen; wit speelde voor initiatief, zwart voor remise. Die rolverdeling
maakt hem, toch een vernieuwend theoreticus in zijn tijd, te streng en beknopt.
De varianten lijken zich naar zijn algemene opvatting te voegen, en zijn
daardoor ook nogal flets en passief. Voeg daarbij dat strategische uitleg
tekortschiet, en het contact met de lezer is zoek. Teleurstellend voor zo’n
doelgericht denker. Hoe anders de flamboyante Tartakower. Weliswaar is zijn
benadering minder objectief, maar toch veel praktischer. Net als in zijn
partijsectie zijn er toepassingspartijtjes, curieuze maar amusante opmerkingen,
met oog voor typische tactiek.
U heeft inmiddels een aardig beeld gekregen van beide boeken. Hoe luidt het
oordeel? Euwe’s opzet is didactisch beter en duidelijker. Maar zijn strakke stijl
is zowel pluspunt als handicap. Helaas heeft hij die handicap ook op mij
overgebracht. Euwe’s starre schrijven deed je denken in ‘juiste’ oordelen en
resultaten. Het heeft me jaren gekost voordat ik mijn eigen autoriteit en bron van
spelplezier kon zijn. Ik neem het ‘Euwe’ kwalijk. Als methode voor het opleiden
van volgelingen is hij goed. Voor het ontstaan van zelfstandige denkers een
crime. Dan lees ik liever zo’n chaoot als Tartakower. Zijn ontoegankelijke
passages kunnen je immers niet raken, je slaat ze gewoon over.
Melchior Vesters
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Partijanalyses
Wat leer je op de schaaktraining? (door Henk Bouma)
Toen ik William van Zanten vertelde dat ik het geleerde op de clubtraining in
mijn schaakpartijen probeerde toe te passen, vroeg hij mij of ik dat met een
partij kon illustreren.
Ik ben zo onbescheiden om daar een winstpartij tegen Hugo van der Laan op het
Leiden Chess Tournament van afgelopen juli voor te gebruiken. Een partij die ik
niet won door een betere stelling, maar door een onachtzaamheid van Hugo.
De verleiding is groot om hier uit te leggen waarom de lessen van William van
Zanten en Jop Delemarre een eye-opener voor mij zijn geweest, maar dat doe ik
een andere keer, anders wordt het te lang.
In het commentaar zitten de opmerkingen van Hugo en van mij verwerkt. Ook
staat er bij welke ideeën ik op de training heb opgedaan en in de partij heb
toegepast. Het commentaar is heel uitvoerig, niet omdat ik de varianten wil
weergeven, maar omdat ik er graag bij vertel wat er door de hoofden van de
spelers spookt tijdens een partij.
Henk Bouma - Hugo van der Laan
Leiden Chess, 15 juli 2008
1.e2-e4 c7-c5 (Siciliaans)
2.c2-c4 Pb8-c6, De vierde keer in
het toernooi dat Henk deze stelling
in het toernooi op het bord krijgt,
wel saai. Maar zijn ervaring ermee
vergroot de kansen.
3.Pb1-c3 Pg8-f6, Achteraf vindt
Hugo g7-g6 beter. Hij doet het nu op
de volgende zet. Dan kan hij via zijn
loper op g7 het veld d4 beheersen.
4.d2-d3 g7-g6, Henk dekt zijn pion
op e4 dubbel zodat zijn paard op c3
eventueel weg kan.

5.Pg1-f3 d7-d6, Henk; eerst de
paarden dan de lopers (oude
Nimzowitsch, nog niet behandeld op
de training). Met d6 beheerst Hugo
e5 en kan hij zijn witte loper in het
spel brengen.
Het gaat nu om de macht in het
centrum, je hoeft niet per se een echt
aanvalsplan te hebben, als je het
sterkst in het centrum bent, komen er
vanzelf mogelijkheden (behandeld
op de training).
6.h2-h3 Lf8-g7, Henk voorkomt een
aanval op zijn paard op f3 en
daarmee penning op zijn dame.
Hugo fianchetteert zijn loper en
maakt de weg vrij voor de korte
rokade. Zijn paard op f6 belemmert
zijn zwarte loper, maar die wordt
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sterk als het paard naar een ander
veld gaat.
7.Lc1-e3 0-0, Wit voorkomt hiermee
dat het zwarte paard naar d4 gaat en
zo veld e2 beheerst. Doet zwart dit
toch dan ruilt wit af en wint een
pion. Zwart rokeert. De zwarte dame
naar b6 en slaan op b2 leidt, na Pa4
van wit en zetherhaling, tot remise
en dat wil Hugo hier niet.
8.Lf1-e2 Lc8-d7, Henk wil ook
rokeren, omdat het zwarte paard niet
naar d4 kan, kan de witte loper veilig
op e2 staan. Hugo zet zijn witte
loper op d2, maar de loper bestrijkt
daardoor geen nieuwe velden, dekt
wel het zwarte paard op c6, maar dat
staat niet aangevallen.
9.a2-a3 Pf6-e8!
Henk wil
voorkomen dat het zwarte paard
actief wordt op de damevleugel.
Hugo speelt het paard op f6 naar e8.
Zijn zwarte loper beheerst nu de
diagonaal a1/h8. Paard f6 naar e8 is
een klassieke zet (Botwinnik
voorziet in zijn partijen deze zet met
een uitroepteken.). Het is de
bedoeling om via c7 het paard naar
e6 te spelen, zodat het vervolgens
het essentiële centrum veld d4
bestrijkt, maar dat moet je wel doen.
Pas op zet 25 gaat het paard terug
naar f6. Ondertussen staat het paard
op e8 werkloos en blokkeert de toren
op f8. Eigenlijk speelt zwart de
komende 16 zetten met een paard en
toren minder. (wijsheden uit de
clubtraining).
Zie diagram.

1222222223
4t+ WmTl+5
4Oo+vOoVo5
4 +mO +o+5
4+ O + + 5
4 +p+p+ +5
4P NpBn+p5
4 P +bPp+5
4R +qK +r5
7888888889
10.Dd1-d2 a7-a6, Henk dekt het
paard op c3 en bereidt een afruil van
de zwarte lopers voor. Hugo wil na
a6 zijn b pion opspelen naar b5,
maar achteraf vindt hij Pc6-d4 hier
en op de volgende twee zetten een
beter plan.
11.Le3-h6 Ta8-b8, Hugo moet zijn
zwarte loper laten instaan, anders
verliest hij een kwaliteit (toren tegen
loper). Hij kan natuurlijk ook
afruilen, maar dan verliest hij zijn
sterkste loper. Uiteraard wil Henk
zijn zwakkere zwarte loper wel
afruilen. (behandeld op de training)
Hugo ruilt niet af, maar bereidt met
zijn torenzet een aanval op de
damevleugel voor.
12.Ta1-b1 b7-b5, Wit dekt b2 en
haal de toren ook uit de diagonaal
van de zwarte loper. Hugo rukt op
met de b-pion.
13.Lh6xg7 Kg8xg7, Henk ruilt de
lopers af, hij wist zo gauw niets
beters en het moet toch een keer
gebeuren, dus dan kan je het beter
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gelijk doen als je niets beters ziet
(behandeld op de training).
Omdat de witte koning niet bedreigd
wordt en misschien later in het
centrum kan helpen bij de
verdediging, wacht Henk nog met
rokeren
(wanneer
rokeren?,
behandeld op de cursus)
14.d3-d4 b5-b4, Omdat de zwarte
loper van Hugo nu is afgeruild, is de
diagonaal vrij en schuift Henk zijn d
pion naar voren om meer invloed in
het centrum te hebben. Hugo houdt
vast aan zijn plan met de b-pion en
schuift deze door. Achteraf gezien
vindt hij c5 x d4 beter. Dan ruil je
een
flankpion
tegen
een
centrumpion, toch ook een beetje de
bedoeling van het Siciliaans (dacht
ik).
15.a3xb4 c5xb4, Henk ruilt af.
Hugo neemt niet met toren of paard
terug maar met c5. Hij kiest voor een
doorzetting van de aanval met
pionnen op de a- en de b-lijn. Dit
gaat wel ten koste van een
verzwakking van zijn pionnen in het
centrum. Henk heeft nu een mooie
pionnenformatie op c4, d4 en e4, dus
een sterk centrum (en dat is
belangrijk zie boven). De zwarte
vrijpion op de a-lijn is nog ver weg.
16.Pc3-d5 e7-e6, Henk zet zijn
paard op d5, altijd een mooi veld
voor een paard. Hugo reageert
onmiddelijk met e6, jaagt het paard
weg en activeert zijn dame.
17.Pd5-f4 e6-e5, Henk zet het
aangevallen paard op f4, zo blijft het

paard invloed in het centrum
houden. Met e6-e5 zet Hugo zijn
paardejacht voort (de tussen-n is
bekend, maar het gaat hier om 1
paard). Henk blij want:
18.Pf4-d5 f7-f5, Het witte paard
weer vooruit naar d5 (zie
commentaar bij 16). Zwart valt het
pionnencentrum van wit aan.
19.Le2-d3 f5-f4, Henk verdedigt
zijn pionnenformatie met de loper,
Zwart ruilt niet af maar schuift de fpion door . (Henk blij dat hij nog
niet gerokeerd heeft).
20.Ld3-e2 a6-a5, Dekking van wit’s
pion op e4 is niet meer nodig, Henk
zet zijn loper terug op e2, waarmee
d4 weer dubbel gedekt staat. Hugo
sluipt met a5-a6 dichterbij op weg
naar promotie. Hij valt blijkbaar op
twee vleugels tegelijk aan. Snel van
aanvalsvleugel wisselen kan de
andere partij in problemen brengen,
Hier geeft zwart door ook op de
damevleugel aan te vallen wit de
gelegenheid om zijn koningsvleugel
te versterken. Het is het beste om op
die vleugel aan te vallen waar je het
sterkst staat en daar zoveel mogelijk
stukken naar toe te dirigeren
(behandeld op de cursus). Achteraf
vindt Hugo paard e8 naar f6 beter.
Dan had wit weer e4 moeten dekken
met tempowinst voor zwart en had
Hugo
de
spanning
op
de
koningsvleugel opgevoerd.
21.d4xe5 d6xe5, Hugo heeft nu een
mooie pionketen op d6, e5 en f4.
Henk wil deze keten, die zijn
koningsvleugel bedreigt, oprollen.
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Dan moet je aan de basis, dus d6
beginnen. Daar kan Henk niet bij
maar hij kan wel de basis verkorten
door de middelste pion af te ruilen.
Dan heeft de keten nog maar twee
pionnen en kan Henk wel de basis,
inmiddels op e5, aangrijpen.
(bovenstaande komt regelrecht uit de
clubtraining).
22.Pf3xe5 Pc6xe5, Henk slaat de
pion op e5 met het paard, weg
pionnenketen,. Hugo pakt het paard
op e5 met zijn paard. Henk staat nu
een paard achter.
23.Dd2-d4 Dd8-g5. Hugo had deze
zet van wit niet zien aankomen. Hij
vindt gelukkig een verdediging, die
Henk op zijn beurt niet heeft zien
aankomen. (Beide partijen beginnen
moe te worden)
24.h3-h4 Dg5xg2, Wit valt de dame
aan, deze zet had dus voor de hele
combinatie gemoeten! Hugo pakt de
pion op g2 en valt de toren op h1
aan, maar moet wel zijn gewonnen
paard terug geven op de volgende
zet. Henk vreest het ergste voor zijn
stelling.
25.Dd4xe5+ Pe8-f6, Henk pakt het
paard met schaak terug. Hugo zet
zijn andere paard er tussen. De
penning blijft.
Zie het volgende diagram. Is hier de
schoonheidsprijs van Leidenchess
gemist?
Lees verder na het diagram

1222222223
4 T + T +5
4+ +v+ Lo5
4 + + Mo+5
4O +nQ + 5
4 Op+pO P5
4+ + + + 5
4 P +bPw+5
4+r+ K +r5
7888888889
26.Th1-f1 Dg2xe4, Henk brengt
zijn toren in veiligheid. Volgens de
analyse van Hugo achteraf is dit te
passief. Henk had het paard op f6
met zijn paard moeten slaan. In de
partij is Henk bang dat verlies van
twee torens en een slechte
koningsstelling niet zal opwegen
tegen de aanval op de zwarte koning.
Zwart verovert een pion maar had
aldus de computeranalyse van Hugo
met toren b8 naar f8 de partij kunnen
beslissen. ( in elk geval waren we
hier dicht bij de schoonheidsprijs)
27.De5xe4 Pf6xe4, Wit ruilt de
dames af, aan de ene kant heeft wit
nu geen dreiging op de zwarte
koning meer, maar ook het sterkste
zwarte stuk is verdwenen. Omdat
zwart sterker staat is afruilen hier op
den duur voordeliger voor zwart
(clubtraining).
28.Tb1-d1 Ld7-a4, Henk bedreigt
indirect de loper van zwart, Hugo
valt de toren met dezelfde loper aan.
Pion f4 naar f3 was voor zwart
echter beter geweest.
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29.Td1-a1 Pe4-c5, Henk valt de
zwarte loper aan, Hugo verdedigt
met zijn paard.
30.b2-b3 La4xb3,
31.Ta1xa5 Pc5-a4, Pionnenruil op
de damevleugel.
32.Ta5-a7+ Kg7-h8, Omdat de
stelling op de damevleugel vast
staat, probeert Henk wat anders.
Op de 32e zet van wit speelde Hugo
eerst onreglementair Pb2. Omdat hij
geconcentreerd
was
op
het
promoveren van de b-pion, zag hij
over het hoofd dat zijn koning
schaak stond. Henk zet de klok stil
en roept de wedstrijdleider erbij.
Deze geeft Henk vijf minuten extra
speeltijd.
Hugo was uit zijn concentratie en
speelde Kh8 ipv toren f7.
33.h4-h5 g6xh5, Henk wil met zijn
toren op f1 via de g-lijn de zwarte
koning aanvallen. De witte pion op
g6 staat in de weg. Henk probeert
deze weg te lokken (behandeld op de
training). Hugo is nog niet over de

schrik heen en accepteert de
aangeboden pion. Daarmee is de glijn vrij voor de f-toren van wit en
wordt de zwarte koning opgesloten
op veld h8. (zie diagram hieronder)
34.Le2-d3 Tf8-e8+, Henk voorkomt
toren f8 g8 van zwart, want dan is
het met Th7 mat.
Hugo probeert nog een schaakje
35.Ke1-d2
Kh8-g8,
Ontsnappingspoging van Hugo
36.Tf1-g1+ Kg8-f8
37.Tg1-g7, Zwart geeft op.

1222222223
4 T +tL +5
4R + + Ro5
4 + + + +5
4+ +n+ +o5
4mOp+ O +5
4+v+b+ + 5
4 + K P +5
4+ + + + 5
7888888889

Zelf-analyse (door Melchior Vesters)
Verliespartijen zijn meestal leerzamer dan winstpartijen, omdat je eigen fouten
zijn afgestraft. In de analyse kun je dan niet om je verkeerde beslissingen heen,
en zo word je beter. Maar een analyse is pas nuttig, als je zelf de arbeid verricht.
Want niet een computer, maar jijzelf maakt je toekomstige beslissingen. Daarom
is boven alles belangrijk, dat je inzicht krijgt in je gedachten tijdens de partij, en
die zijn maar zelden louter objectief! Volgt nu een voorbeeld van subjectieve
beleving, bepaald niet compu-perfect. U mag met scherp schieten, op
voorwaarde dat het uw eigen commentaar is.
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Chris de Saegher (2174) – Melchior
Vesters (2062)
1e ronde KNSB, HWP ZaanstadSHTV, 27 september 2008
1.d4 b6; 2.c4 Lb7; 3. Pf3 e6; 4.g3
f5 Nu wordt mijn opstelling echt een
verdediging.
Een
dynamischer
alternatief is c5.
5.Lg2 Lb4+ Voordat wit rokeert wil
zwart nog even een stuk ruilen, zodat
hij makkelijker kan manoeuvreren in
zijn eigen, wat gedrongen stelling.
6.Ld2 De7; 7.0-0 Pf6? Dit is een
serieuze strategische fout: nu wit
gerokeerd heeft kan hij stukruil uit
de weg gaan, en weldra wint hij dan
de strijd om het centrum. Beter was
dus Lxd2; Dxd2 Pf6 en zwart staat
solide. Ik heb genoeg positionele
kennis om dit te begrijpen, dus
waarom het toch fout doen? Dit is
een stukje psychologie in actie: na
zet 3 waren alle zetten à tempo op
het bord gesmeten, de een nog
overtuigender en sneller dan de
ander. Om het momentum niet te
verliezen deed ik dus snel mijn zet,
want ik had een bluf gepland: als wit
(omwille
van
het
psychisch
momentum, niet de objectieve
stelling!) nu a3 doet, win ik een
tempo, en als hij Pc3 doet, kan ik
ruilen en mijn invloed op het
strategisch belangrijke veld e4
vergroten. Ik was dus gecalculeerd
slordig.
Slordig
gecalculeerd
blijkbaar, want mijn tegenstander
was alert.

8.Lg5! meesterlijke positionele zet.
In de chesslab-database vond ik nog
2 partijen met Pf6; één keer geloofde
wit zijn opponent en won zwart snel;
de andere keer speelde een
grootmeester de partijzet en zwart
werd
kansloos
weggeschoven.
Anticiperend op de dreiging van een
dergelijke
partijontwikkeling,
besloot ik er dan maar een zooitje
van te maken; de complicaties uit de
weg gaan komt nu namelijk neer op
(mentale) overgave.
Aldus .. c5!? sluit mijn eigen loper
in, maar houdt ook het paard op b1!
9.Db3 d6 dekt Lb7 en houdt de
spanning vast, mijn enige kans.
10.Td1?! Een slappe zet. Wit wil
dxc5 dxc5; Lf4 doen met groot
voordeel. Maar het gevolg van mijn
vorige zet is juist, dat ik bxc5 heb. Ik
verwachtte de wilde variant 10.a3
La5; dxc5 bxc5; Lxf6 gxf6; Da4+
Pc6; Pe5!? dxe5!?; Lxc6+ Lxc6;
Dxc6+ Kf7 (zie diagram) en hoewel
mijn pionstructuur ruineus lijkt,
biedt het ‘blokje’ ook bescherming
en de basis voor een bestorming van
de witte stelling. Mocht wit i.p.v. Pe5
een veel sterkere, ‘stillere’ paardzet
hebben, dan is dat de afstraffing van
mijn bluf.
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1222222223
4t+ + + T5
4O + Wl+o5
4 +q+oO +5
4V O Oo+ 5
4 +p+ + +5
4P + + P 5
4 P +pP P5
4Rn+ +rK 5
7888888889
Stand na 16 ..Kf7 (analyse)
.. 0-0; 11.a3 La5; 12.Pc3?! Lxc3
hier kon ik opgelucht ademhalen;
mijn loper, die toch bijna ingesloten
was, kan en moet ik ruilen (anders
Pa2!), en ik ben uit de problemen. Ik
vreesde Ph4 Lxg2; Pxg2-e3-c2, en
wit komt eens tot b4 en wint mijn
loper. Dit wint niet geforceerd, maar
zwart moet zich wel zorgen blijven
maken;
weer
een
psychoschaakargument!
13.Dxc3 Pbd7; 14.dxc5 Pxc5;
15.De3 Pce4 Een typische ik-benuit-de-problemen-keus; nog kort
geleden leek remise het hoogst
haalbare doel, en in deze veilige
(verdedigt tegen Pd4) maar saaie
stukruil deint die instelling nog na.
16.Pd2(?!) Pxg5; 17.Dxg5 maar niet
Lxb7?! Ph3+. De aanwezigheid van
dit soort trucjes geeft je al snel het
idee beter te staan, ook al omdat Pd2
minder oogde dan het actievere Pd4.
In mijn mindset was ik dus niet meer
tevreden met remise: opgepast
hiervoor!

.. Lxg2; 18.Kxg2 Db7+; 19.Kg1
Tad8; 20.De3 Tfe8; 21.b4 d5 dit
leek me het logische vervolg van
mijn opstelling; zwaktes dekken, dan
druk zetten om wit tot cxd5 Txd5 te
bewegen, waarna de zwarte stukken
actiever staan.
22.Df3 Da6 Kapitein Van Zanten
meende dat het vanaf hier
bergafwaarts ging met zwart en dat
is niet gek aangevoeld. Ik
decentraliseer de dame, maar was er
zelf nogal tevreden mee; Tac1? dxc4;
Txc4 Txd2 versterkte dit gevoel.
Toch zie ik niets duidelijk beters; is
de stelling daarvoor teveel in
evenwicht?
23.Db3 (diagram) Tc8?! Handiger is
Td6; Tac1 Tc8. Het partijidee, alleen
e6 staat gedekt.

1222222223
4 + Tt+l+5
4O + + Oo5
4wO +oM +5
4+ +o+o+ 5
4 Pp+ + +5
4Pq+ + P 5
4 + NpP P5
4R +r+ K 5
7888888889
24.Tac1 Ted8; 25.De3 Kf7? Nu gaat
het echt mis. Met de tijdnoodfase
(voor beiden nog een kwartier tot zet
40) voor de boeg besloot ik veel
risico te nemen, want Te8 was een
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zet voor remise en ik dacht dat ik tot
dit punt de beste zetten had gedaan,
dus ‘moest’ er een manier zijn om
mijn
‘voordeel’ te
bewaren.
Slachtoffer van mijn script! Wit
wilde direct de weerlegging tonen,
wat maakte dat we tot zet 40 een
hectisch spel van aanval en
verdediging speelden.
26.Pf3 h6; 27.Pd4 Te8; 28.cxd5
Pxd5; 29.Df3 Pe7; 30.Db3 b5;
31.Tc5 Txc5; 32.bxc5 Tc8; 33.c6
Txc6; 34.Pxc6 Dxc6; 35.Dd3 Pd5;
36.e4 fxe4; 37.Dxe4 Dc4; 38.Te1
Dxe4; 39.Txe4 a5; 40.Kf1 b4 met
remiseaanbod. De tijdscontrole is
gehaald, door wit met 8 seconden,
door zwart met een minuutje. Ik zag
nu dat mijn vrijpion het nooit zou
halen, en dat ik voor remise speelde.
Daarbij kwam dat na vier
zenuwslopende uren het beste er bij
mij wel af was.
41.axb4 axb4; 42.Ke1 Kf6; 43.Kd2
Kf5; 44.Tc4 h5 Tot hier lijkt het nog
in orde. Ik had gedacht dat mijn
verankerde paard en mijn vrijpion op
zich genoeg zouden zijn voor
remise, maar helaas; als wit zijn
toren op b8 zet, kan hij met zijn
koning naar d4 of zelfs d6 lopen, en
zwart moet een concessie doen.
Daarom moet zwart naar voren op de
koningsvleugel, om snel pionnen te
ruilen. Daarom ook h5, om de
koning actief te houden.

45.Tc8 Pf6? Hinkt op twee
gedachten; blijven staan, of naar
voren? Ik twijfelde, en verloor zo
twee tempi. Had zwart hier een
remisekans en had wit f3 moeten
doen? Zie Kg4; Tg8 Kh3; Txg7
Kxh2; Th7 (of Tg5 Pf6) Kg2; Txh5
Kxf2; Txd5 exd5; g4 d4; g5 b3; g6
b2; Kc2 d3+! met remise. Beter dan
Tg8 is h4 Kf3; Ke1 Pf6; Tb8 Pe4;
Txb4 Pxf2; Tb3+ Kg2; Tb2 Kxg3;
Txf2 Kxh4; Th2+! Kg5; Tg2+! en
wint als de witte koning de
pionnentandem heeft geblokkeerd.
Maar zwart kan nog een ander plan
proberen: i.p.v. Kg4 eerst g5; op de
eerste variant lijkt dan Tf8+ Kg4;
Tg8 h4; h3+ Kxh3; Txg5 Pf6 met
houdbare stand; Tg6 hxg3! (Txg3+
Kh2!); Txf6 g2!; Th6+ Kg4; Ke3
Kf5! Wit kan echter, als in de partij,
wel f3 doen na g5, en deze complexe
varianten werden mij achter het bord
te machtig. Ongeacht of zwart zich
ergens nog kan redden, ligt die
redding zo diep, dat dit eindspel in
praktische zin verloren is.
46.Tb8 Pd5; 47.Kd3 g5; 48.Th8
Pf6; 49.f3 e5?! Zwart staat toch
verloren, maar na meteen g4 had wit
nog op moeten passen voor f4 e5;
fxe5 Kxe5; Kc4 Ke4; Kxb4 Kf3!;
Tf8 Kg2; Txf6 Kxh2; Th6 Kxg3;
Txh5 Kf4! Nu ik ook deze kans
overzag, verloor ik kansloos na
50.Tf8 g4; 51.fxg4 hxg4; 52.Kc4 en
1-0.

De moraal: denk en leid uzelf door het schaakspel, maar wees alert op
emotionele redeneringen achter partijbepalende zetten. Schaken is complex
genoeg om aan het subjectieve enige speelruimte te bieden, maar teveel willen
zonder objectieve basis, zo heeft u gezien, wordt afgestraft.
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Schaakagenda
November 2008
za

1

ma
do

3
6

zo
di
do
za
wo
do

9
11
13
15
19
20

za
zo
do

22
23
27

zo

30

December 2008
do
4
ma 8
wo 10
do 11
za 13
ma 15
do 18

Schaakcombinatie HTV 1 - DD 2
[jeugd] Grand Prix 1 (Naaldwijk)
DSC 6 - Schaakcombinatie HTV 5
Seniorencompetitie; ronde 8
Schaakcombinatie HTV 3 - Rijswijk 3
[jeugd] PK cat. ABCD, voorronde
DD 4 - Schaakcombinatie HTV 2
Seniorencompetitie; ronde 9
[jeugd] NK Rapid (Eindhoven)
Trainingsavond 3
Seniorencompetitie; ronde 10
Haeghe Ooievaar 2 - Schaakcombinatie HTV 4
Utrecht 4 - Schaakcombinatie HTV 1
Jeugdclubcompetitie D
Seniorencompetitie; ronde 11
Schaakcombinatie HTV 5 - Botwinnik 4
[jeugd] Open Delfts Meisjeskampioenschap
Seniorencompetitie; ronde 12
RSC-Belgisch Park 1 - Schaakcombinatie HTV 3
Trainingsavond 4
Seniorencompetitie; ronde 13
Schaakcombinatie HTV 2 - RHC-Arena1 (datum o.v.)
Schaakcombinatie HTV 1 - Tal/DCG 1
WSC 3 - Schaakcombinatie HTV 4
Van Delden Oliebollentoernooi

Aankomende evenementen
5e Haags Weekendtoernooi
71e Corus Schaaktoernooi (Wijk aan Zee)

vr 14 t/m zo 16 november
vr 16 januari t/m zo 1 februari

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

