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Van de redactie

We zijn weer een nieuwe jaargang begonnen en we kunnen met vreugde
constateren dat belangstelling voor Samengevat nog steeds aanwezig is. Heel
tevreden heb ik vastgesteld dat er mooie verslagen zijn binnengekomen van Karl
Baak en Ben Spierings van externe wedstrijden en we zullen maar hopen dat
deze goede voorbeelden goed gevolgd zullen worden. De rubriek Mijn favoriete
schaakboek lijkt misschien een beetje in de vergetelheid geraakt, maar ik doe
mijn best nog medewerkers aan te trekken en ik wacht nog op de eerste
aflevering Mijn favoriete schaakcd-rom.
Een paar plannetjes waar ik op loop te broeden hebben te maken met mijn
andere functie binnen de club. Daarvan zullen we te zijner tijd kond doen.
Jammer, heel jammer is het dat we in dit nummer geen doorwrocht stukje
aantreffen van William van Zanten. Ik hoop dat hij terugkomt, zowel op de club
als in het blad.
We gaan proberen de belangstelling bij de jeugd en bij hun ouders voor het blad
groter te maken. Op dit gebied is er nog veel te doen. Bij de integratie van de
jeugd in de club zijn er twee initiatieven te melden: Geurt Jan gaat een vijfde
team leiden van jeugd en chauffeurs. Jongeren zijn hartelijk welkom op de
vegetarische maaltijd van 19 november en mogen vergezeld zijn van ouders.
Binnen het bestuur wordt gedacht aan een schaakgebeuren speciaal voor
jongeren beneden de acht en ouderen boven de tachtig. Uitgekristalliseerd is het
nog niet, maar de boodschap is duidelijk: Schaken is voor alle leeftijden.
Pim van der Meiden
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Van de voorzitter

Nieuw bestuur
Tijdens de algemene Ledenvergadering hebben Evert Baak en Hugo van der
Laan als respectievelijk voorzitter/jeugdleider en secretaris afscheid genomen
als bestuurslid. Er zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden waardoor het
nieuwe bestuur er als volgt uit ziet: Ben Spierings (voorzitter), Sander Pauw,
(penningmeester,) Pim van der Meiden (secretaris), Gert Jan Willighagen
(jeugdleider), Piet Sikkes (wedstrijdleider intern) en Hans Segers (wedstrijdleider extern).
Het bestuur is voortvarend van start gegaan. Op 17 september jl. werd er de
gehele vrijdagavond bij ondergetekende thuis vergaderd en zijn alle portefeuilles
en onderwerpen aan de orde geweest. Wat loopt en wat loopt niet? Wat heeft
prioriteit en wat niet? Vol enthousiasme pakken we de verantwoordelijkheid op,
maar we kunnen niet alles tegelijk en we kunnen niet alles alleen. We zijn dan
ook blij dat er, buiten het bestuur om, veel vrijwilligers actief zijn op met name
de jeugdafdeling, maar ook met het clubblad en de website.
Mijn algemene indruk is dat het goed gaat met de vereniging. Maar er zijn ook
schakers om uiteenlopende redenen vertrokken en dat baart enigszins zorgen.
Ledenbehoud is ook ledenwinst! En in het kader van ledenwinst wil het bestuur
in de tweede seizoenshelft ook een wervingsactie ondernemen. In een straal om
de Bosbeskapel zullen flyers in de brievenbussen worden gedaan en naast een
enthousiaste oproep zal er ook een introductiecursus worden aangeboden. Er
zijn veel huisschakers die de drempel naar een club te hoog vinden en worden
vaak ook in dat beeld bevestigd als ze de drempel overgaan, omdat er weinig
‘opvang’ wordt geboden.
Hoewel het seizoen net is begonnen, wil ik vast vooruitkijken naar het einde van
het seizoen. Op 30 juni 2011 zal het seizoen feestelijk worden afgesloten. Het
bestuur is nog aan het broeden op de invulling van deze feestavond, die ook als
kleine mijlpaal kan worden gevierd aangezien de fusieclub dan al weer 5 jaar
bestaat. Reden genoeg om nog meer activiteiten te ontplooien, zoals de
organisatie van de slotronde van de KNSB competitie in klasse 3E.
Ben
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In memoriam
Op 19 mei van dit jaar is Guikje Roethof-Overweg overleden. Ze werd 91 jaar.
Velen zullen zich haar nog kunnen herinneren als een levenslustige vrouw die
boeiende verhalen kon vertellen en uiterst bij de tijd was. Niet heb ik kunnen
achterhalen wanneer zij lid van de Haagse Toren is geworden. Zeker is dat toen
ik in 1998 bij deze vereniging binnenkwam, zij volop aanwezig was. “Zeg maar
Guikje”.
Met twinkelende ogen begon ze elke ronde weer aan een nieuwe partij. Een
eigen kussen had ze mee om wat comfortabeler te kunnen zitten. Drankjes
werden geserveerd door Wim Hobma, de charmante gastheer van wat toen nog
de Johanneskapel heette. Toen zij niet meer kon autorijden was zij aangewezen
op vervoer door clubgenoten. Enige tijd werkte dit prima, totdat deze
mogelijkheid praktisch niet meer haalbaar bleek. Zo raakte deze kleurrijke
vrouw buiten beeld.
Wanneer Guikje een partij had verloren placht ze te zeggen: “It’s all in the
game”. Evenzo haar verscheiden.
Armin Segger

Nieuwe ledenlijst
Het ligt in het voornemen van het nieuwe bestuur binnenkort een gedrukte
ledenlijst te verspreiden. Er zijn veel mutaties geweest en de lijst die bij het
bestuur momenteel circuleert, bevat een aantal fouten en lacunes.
Zo ontbreken de geboortedata van Marco van Straaten, Tjomme Klop, Lex
van der Meer en Benjamin Baker.
Er zijn e-mailadressen bekend geweest van Kees van Gelder, Bart
Holterman, Sander van der Kooij, Maciej Wrona en Ard van der Zwart.
Deze zijn echter gewijzigd en wanneer genoemden toch met hun emailadres in de lijst willen voorkomen, worden ze verzocht deze aan mij te
melden.
Wanneer u in de lijst beslist niet met uw telefoonnummer of e-mailadres
genoemd wilt worden, wordt u eveneens verzocht dit te melden.
Ik ben tot 1 november met vakantie en het beste kunt u meldingen doen aan
mijn e-mailadres gwvandermeiden@hetnet.nl
Pim van der Meiden
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Zeven cirkels
Schaken kan als hobby veel tijd kosten. Toch zijn er zat (jongere) schakers die
graag ook tijd overhouden voor andere spelletjes. Zo speelde ik enige tijd
geleden een role playing game, waarin je, als je een magiër speelde, zeven
‘cirkels’ moest doorlopen om sterker te worden. Toevallig bestond het PK HSB
dit jaar ook uit zeven uitdagingen. Een kort verslag.
Ronde 1. Wit tegen Jaimy. Nog in de opening ruilt hij voorbarig zijn centrumpion. Zo heb ik al vroeg meer ruimte en activiteit. Met zijn koning nog in het
midden had hij z.s.m. op rokade moeten spelen. Maar hij verspilt tijd en ik dreig
de stelling al te openen. Hij probeert stukken te ruilen, maar overziet een slagzet
die mij een stuk en de partij oplevert.
Ronde 2. Zwart tegen Henk Happel. Een vroege kraker! Drie jaar geleden had
ik, bij verzilvering van mijn prachtstelling, al de titel kunnen pakken. Maar
Henk truukte me er toen uit en was sindsdien een beetje een Angstgegner.
Bovendien hebben verschillende stukjes in dit blad laten zien dat Henk dit spel
gewoon beheerst. In de partij verloopt het dan ook boven verwachting: snel een
solide stelling met tegenkansen. Als hij te optimistisch wordt, kan ik kiezen
tussen twee verschillende pionwinsten. Ik besluit hem zo weinig mogelijk
tegenkansen te geven en te wachten met pionwinst. Maar met enkele
onverwachte zetten bezorgt hij mij toch problemen. Ik sta nog steeds beter, maar
heb ook duidelijk minder tijd en bied dus remise voordat de partij kan
wegglippen. Op het juiste moment, want mijn taaie tegenstander kon nog geen
winstkansen in zijn stelling ontdekken.
Ronde 3. Wit tegen Harrie Boerkamp. Dit was een vreemde partij. Ik krijg
openingsvoordeel en mijn tegenstander doet een paar taktisch lekke zetten, maar
ik profiteer niet en beland in de problemen. Maar dan offert hij onnodig een pion
en weet ik al mijn stukken te coördineren. In grote tijdnood doet hij nog een
laatste schwindelpoging, waar ik veel te snel en totaal verkeerd op reageer.
Gelukkig zijn zijn laatste twintig seconden onvoldoende om de weerlegging te
vinden.
Ronde 4. Zwart tegen Jan-Willem Koelmans. Een prettige partij: hij maakt een
fout in de opening die mij een pion bij goede stelling oplevert. Ik weet hem
passief te houden en bereid me voor op rustig uitschuiven. Ik mis een snelle
winstcombinatie maar behoud mijn voordeel, waarna hij in tijdnood een toren
weggeeft.
Ronde 5. Wit tegen Gert Legemaat. Gert is natuurlijk favoriet voor de titel, maar
dat maakt ook dat hij iets moet bewijzen. In zijn stijl betekent dat: positionele
concessies doen in ruil voor actief stukkenspel. Inderdaad krijgt hij twee lopers
tegen twee paarden, maar ook een heel slechte pionstructuur. Ik weet zijn lopers
passief te houden, dus offert hij een pion om ze te activeren. Het lijkt gevaarlijk
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en hoewel ik goed verdedig, bied ik met het oog op lichte tijdsdruk remise aan.
Terwijl hij hier rustig over nadenkt, constateer ik dat ik toch eigenlijk wel heel
goed sta. Hij wil teveel en in het vervolg maak ik geen echte fouten meer en
schuif de pluspion in het eindspel naar winst. Zien wij hier een trend?
Ronde 6. Zwart tegen Lennart Ootes. Mijn tegenstander speelt het spel goed,
actief, en heeft hiermee al sterke spelers verslagen. Zijn jongere broer is
Nederlandse jeugdtop en ik vermoedde dat ze hun openingskennis delen. Ik
speel daarom een solide, maar passief systeem in de hoop dat hij een totale
weerlegging gaat zoeken. Om hem hiertoe aan te moedigen bied ik vroeg remise
(ik wist dat hij zou weigeren). En inderdaad, hij doet goede zetten en mist zelfs
een kans op duidelijk voordeel, waarna er een onduidelijke stelling ontstaat.
Maar ik heb inmiddels een half uur meer en waarschijnlijk onder druk van de
klok doet hij enkele mindere zetten. Eens te meer win ik een stelling met
pluspion in het eindspel.
Ronde 7. Wit tegen Michaël van Liempt. Ik sta een punt los, dus remise is
voldoende voor de titel. Hij brengt mij nog een beetje aan het schrikken met een
vreemde zet in de opening, maar ik had mij goed voorbereid en wist dat zijn
aanval niet zou doorslaan. Ik doe gezonde zetten en bied zetherhaling aan, die
hij alleen uit de weg kan gaan door een concessie te doen. Die doet hij inderdaad
en na 19 zetten heb ik zowel op het bord als op de klok duidelijk voordeel. Ik
doe hem derhalve een aanbod dat hij niet kan weigeren.
Dus zo vangt een koe een haas. Om nu het thema ‘zeven’ te vervolgen mogen de
prestaties van mijn zes clubgenoten niet onvermeld blijven. Zo deed Thomas
Luk, volgens mij voor het eerst, mee aan zo’n zwaar seniorentoernooi. Het
leverde ditmaal nog geen punten op, maar al wel een kansrijke stelling. Gewoon
doorgaan Thomas, dat punt komt een volgende keer echt wel. Monique
Keuzenkamp won twee partijen en haalde daarmee een punt ‘overscore’. Nog
beter deed Jaimy Luk het: hij haalde 50%, ondanks zware loting, en daarmee
ook meer dan een punt boven zijn verwachte score. Het had nog meer kunnen
zijn, als hij niet in de laatste ronde tegen Remko de Waard had gemoeten.
Remko won en eindigde zo op 4,5 punt, evenveel als Hans Segers. Hans
speelde tegen veel jeugdspelers en daardoor lijkt zijn prestatie licht tegen te
vallen, maar dat was wel anders geweest als hij zijn kansen had benut tegen de
sterke Roemeen Padurariu (die overigens als enige, naast een bye en een
reglementaire nul, 100% haalde). Ten slotte ging ieders dank uit naar de man die
zijn eerste toernooi organiseerde, André Wagner. Natuurlijk heeft André al veel
ervaring als wedstrijdleider en was het eigenlijk niet meer dan vertrouwd dat
gesmeerd verliep.
Het PK HSB zit in de lift, hopelijk doen er volgend jaar meer concurrenten/
clubgenoten mee. Want zoals ik na afloop moest bekennen: er zijn in en om Den
Haag sterkere schakers.
Melchior Vesters
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Interne competitie
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
39
40
41
42
43

Naam
Niek Wisse
Tjomme Klop
Mike Hoogland
Karl Baak
Melchior Vesters
Hans Segers
Remko de Waard
Jaimy Luk (J)
Karel Stolte
André Wagner
Jan Willem le Grand
Ben Spierings
Jan van Delden
Monique Keuzenkamp
Ton Bodaan
Hugo van der Laan
Owen Poppe (J)
Pim van der Meiden
Jan Verheijen
Piet Sikkes
Koos Roeleveld (J)
Kees van Gelder
André Langeveld
Jaap Luyendijk
Gert-Jan Willighagen
Nico Gouzij
Bert van Dijk
Eric Kwappenberg
Armin Segger
Hans Dwarshuis
René Weerts
Wim Vermeulen
Joris van Berckel (J)
Kenneth Lelieveld (J)
Ricki Luk (J)
Mitchell Vuong (J)
Rob Dijkstra
Henk Bouma
Jan Bonsel
Thomas Luk (J)
Lex van der Meer
Joelle Vuong (J)
Leo Nijst

Sprc
72,2
71,4
66,7
66,7
66,7
64,3
60,0
60,0
60,0
60,0
58,3
57,1
57,1
57,1
57,1
56,3
56,3
55,6
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
44,4
44,4
44,4
44,4
43,8
42,9
42,9
40,0
40,0
40,0
40,0
38,9
35,7
33,3
33,3
33,3
33,3
25,0

Prt
5
3
5
2
2
3
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
4
2
2
2
2
5
5
5
5
4
3
3
1
1
1
1
5
3
5
2
2
2
4

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

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

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

Wrst
14,5
15,5
16,0
15,0
15,0
15,0
14,0
13,5
13,5
13,5
15,0
14,5
14,0
14,0
13,0
14,0
12,0
9,5
15,5
13,0
12,5
15,0
14,0
12,0
12,0
12,5
11,5
11,0
11,5
10,0
13,5
9,0
11,5
11,0
11,0
11,0
9,5
10,0
10,5
10,0
9,5
8,5
10,5

S
-1
1
1
0
0
1
-1
1
1
1
0
1
-1
-1
-1
0
0
1
1
1
0
0
0
-2
0
-1
1
1
-1
0
-1
1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
0
0
0
-2
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Externe competitie
Dat alle competities inmiddels begonnen zijn, zal weinigen ontgaan zijn. Het
eerste team speelde zelfs al twee keer en met uitzondering van het vijfde team,
dat pas op 28 oktober voor het eerst aan de bak mag, is men ook al succesvol
geweest.

SHTV 1- RSR/Ivoren Toren 2 (verslag: Tjomme Klop)
Dit jaar zal het eerste team flink moeten vechten voor lijfsbehoud in de KNSBcompetitie. Veel tegenstanders zijn gemiddeld meer dan 60 ratingpunten sterker,
dus onze spelers moeten flink aan de bak.
Zaterdag 25 september probeerden we dat tegen RSR Ivoren Toren 2. Als
playing teamcaptain heb ik een minder goed overzicht van het verloop van de
partijen. Ik baseer mij dus op informatie die ik in de analyseruimte opvang.
Onze hoop aan het eerste bord, Melchior, speelde keurig remise tegen een
sterkere tegenstander. Sander verloor naar eigen zeggen vrij snel, maar daar
stond weer tegenover dat onze hoop voor de toekomst Stijn kort en krachtig won
van een stevige tegenstander. Het is dat Stijn vorig jaar al eens een goede
invalbeurt had in het eerste, anders zou het een droomdebuut zijn geweest.
Ton Bodaan had een krachtige aanvalsstelling opgebouwd, maar er kwam nog
flink wat rekenwerk aan te pas. Hard rekenen is naar eigen zeggen niet Tons
beste kwaliteit en hij verloor daarom helaas.
Mike en invaller Marco wisten de stelling goed in evenwicht te houden en
konden remise niet uit de weg gaan. Marco deed nog wel zijn uiterste best om te
winnen, maar in de korte analyse na afloop konden wij geen winst vinden.
Zelf speelde ik tegen iemand met een Slavische naam, wat ik altijd een beetje
eng vind, gezien het schaakniveau in die landen. In de partij kwam ik echter al
snel een pion voor en bouwde een goede stelling op. Op het beslissende moment
probeerde ik te consolideren, waardoor mijn tegenstander veel spel kreeg en ik
mijn pion weer moest teruggeven. Na een spannende tijdnoodfase berustten we
in remise.
Alleen Hans was nog bezig. Hij probeerde een slecht staand eindspel met actief
spel te verdedigen tegen de in Den Haag niet onbekende Philip Westerduin. De
pluspion van de tegenstander bleek beslissend.
De eindstand kwam hiermee uit op 3-5 voor de tegenstander. Voor mij als
teamcaptain was dit geen droomdebuut. Volgende keer tegen Leiderdorp moeten
we toeslaan.
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SHTV 1 (1969)
Melchior Vesters (2004)
Hans Segers (2062)
Sander Pauw (2013)
Marco van Straaten (1881)
Tjomme Klop (1990)
Stijn Gieben (1955)
Mike Hoogland (1946)
Ton Bodaan (1904)

RSR/Ivoren Toren 2 (2048)
Jos van der Kaap (2168)
Philip Westerduin (2062)
Tim Benning (2052)
Arno Beljaars (2092)
Peter Torczynski (2005)
Leo Kranenburg (2051)
Wil Sparreboom (1936)
Paul Batenburg (2017)

3-5
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
1-0
½-½
0-1

De tweede wedstrijd vond plaats in Leiderdorp, waar evenals in het voorjaar het
eerste team van de thuisclub onze mensen opwachtte. Toen wonnen we met
kleine cijfers, maar de Leiderdorpers zijn dit jaar verzwakt en zullen een
moeilijk seizoen tegemoet gaan. Het was dus zaak om te winnen en dat lukte.
Helaas vertrok teamleider Tjomme de dag na de wedstrijd voor een werkweek
van de school waar hij les geeft en moeten we (in ieder geval in dit nummer) een
uitgebreid verslag missen. De uitslagen hebben we wel.
Leiderdorp 1 (1902)
Onno Verbaken (2051)
Giel van Rijn (2007)
Martijn Otten (1883)
Kart Laan (1827)
Marc Roozendaal (1935)
Michael Bekker (1816)
Edwin Poels (1858)
Tim Kies (1843)

SHTV 1 (1989)
Melchior Vesters (2004)
Hans Segers (2062)
Sander Pauw (2013)
Maarten Stolte (2039)
Tjomme Klop (1990)
Stijn Gieben (1955)
Mike Hoogland (1946)
Ton Bodaan (1904)

2-6
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½
0-1
0-1

SHTV 2 - Botwinnik 3 (verslag: Karl Baak)
Het tweede team kende een moeizame start. Nadat Evert het initiatief kwijtraakte, kwam hij er niet meer aan te pas en stonden we 1-0 achter.
Goed en geduldig aanvallen van Koos bracht ons op gelijke hoogte. Waarna
eerst Marco en later Olav ons met combinatierijk spel aan de leiding brachten.
Tussendoor greep Gert Jan, die het op zijn verdedigende kwaliteiten liet
aankomen, mis. Jan Willem en ondergetekende deden er verstandig aan te kiezen
voor het halve ei. Uiteindelijk werd de winst (5-3) met letterlijk en figuurlijk het
laatste bord in de laatste 2 minuten binnengehaald.
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SHTV 2 (1828)
Marco van Straaten (1881)
Jan Willem le Grand (-)
Olav van Leeuwen (1855)
Evert Baak (1889)
Karl Baak (1850)
Koos Roeleveld (1756)
Gert Jan Willighagen (1793)
Ed Olvers (1772)

Botwinnik 3 (1694)
Dick de Witt (1833)
Alfons Termaat (1768)
Dave Eijsbroek (1761)
Thomas van Beekum (1750)
Gerard Arp (1700)
Rogier Zoun (1691)
Ed Eveleens (1598)
Rob Splint (1447)

5-3
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0

Knap matchpunt voor SHTV 3 (verslag: Ben Spierings)
Op dinsdag 12 oktober jl. was in Zoetermeer de strijd tussen Promotie 4 en
SHTV 3 in de 1e klasse B. Het thuisspelende team degradeerde vorig seizoen
mede door een 5-3 nederlaag in de slotronde tegen onze mannen van SHTV 2
die helaas toch ook degradeerden en dit seizoen parallel in de 1e klasse A spelen.
SHTV 3 bestaat dit seizoen uit een selectie van 9 spelers. Desondanks hadden
we Niek Wisse als invaller nodig door het afzeggen van Danny Lindhout en
Jaimy Luk. We begonnen de avond met een 1-0 achterstand door de
vooruitgespeelde partij aan bord 1 van Alex van Leuken. Alex’ partij ging
verloren door een combinatie van een sterke tegenstander en de rijkdom van het
schaakspel.
Als playing captain heb je je handen vol aan zo’n schaakmatch. Ik was daarom
ook blij dat ik na mijn 19e zet de felicitaties van mijn tegenstander kreeg, na een
koningsaanval met dreiging van mat en stukwinst.

T_ d tM_
_Jj _Jj
_ jL_ j
j l sI_
_I_I_ _
i n _ q
i b _Ii
_ kR_B_R

Ben Spierings – Hielke Kuipers
(Stelling na 15. Dd3-g3)

Hierna volgt:
15. …
Lxc4
16. Lxh6 Df6
17. Lg5 Lf2
18. Lxf6 Lxg3
19. Lxe5 1-0
Wit behoudt een stuk voorsprong.

Niek bracht ons team brutaal op een 2-1 voorsprong door een eindspel met ieder
twee torens en een paard en een handjevol pionnen fraai tot winst te voeren.
Jan van Delden liet de torens van de tegenstander over de open lijn
binnenkomen. Pionverlies bleek de inleiding tot partijverlies, waardoor het 2-2
werd.
Met nog vier partijen te gaan kon het alle kanten opgaan. Nico Gouzy speelde
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een goede partij aan bord 2. Ondanks twee pionnen voorsprong moest hij zich
wel verdedigen tegen een koningsaanval van veel vijandelijke stukken, maar
Nico hield het hoofd koel en bracht het team op 3-2.
René Weerts speelde een gelijkopgaande partij en leek een remise te kunnen
binnen slepen, maar in het eindspel deed zijn tegenstander Baas zijn naam eer
aan en bracht zijn team weer op gelijke hoogte: 3-3.
De teamwinst leek voor het oprapen. Jan Verheijen stond gewonnen, maar moest
wel in tijdnood zijn zenuwen in bedwang houden. Jan bouwde een
pionvoorsprong in tijdnood uit tot een tweede pion en kon door een
röntgenaanval een volle toren pakken. De 4-3 voorsprong betekende in ieder
geval een matchpunt tegen het op papier sterkste team uit de 1e klasse B.
Piet Sikkes kon het team de volle buit schenken. In een eindspel met ieder een
dame, toren en enkele pionnen was remise een terechte uitslag, maar Piet zette
zijn stukken enigszins buitenspel en plots was daarbij een niet meer te
voorkomen matnet.
Promotie 4 (1801)
Maarten Wichhart (1918)
Harry Boerkamp (1951)
Hans Baas (1903)
Rens Minnema (1785)
Hielke Kuipers (1764)
Hans Minnema (1737)
Hamilcar Knops (1728)
Dirk Brinkman (1624)

SHTV 3 (1690)
Alex van Leuken (1765)
Nico Gouzy (1719)
René Weerts (1643)
Jan Verheijen (1632)
Ben Spierings (1691)
Piet Sikkes (1696)
Jan van Delden (1674)
Niek Wisse (1701)

4-4
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

Vooraf had ik getekend voor een 4-4 gelijkspel, maar het slotakkoord gaf toch
wat gemengde gevoelens. Volgende ronde op donderdag 18 november thuis
tegen Rijswijk 2.
Het vierde team heeft geen teamleider en derhalve is er geen verslag. Bovendien
blijkt de gedetailleerde uitslag op de HSB-site niet compleet en moeten wij hier
daarom volstaan met het vermelden van de einduitslag. SHTV 4 won zijn eerste
wedstrijd thuis tegen Botwinnik 5 met 5½-2½.
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Conceptverslag ledenvergadering 9 september 2010
Aanwezig volgens de presentielijst: Evert Baak, Hugo van der Laan, Jan Bonsel,
Jan van Delden, Rob Dijkstra, Hans Dwarshuis, Karl Baak, Tjomme Klop,
Remko de Waard, Ton Bodaan, Armin Segger, Wim Vermeulen, Stijn Gieben,
Eric en Kasha Gieben, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Niek Wisse, Jan
Verheijen, Monique Keuzenkamp, André Wagner, Henk Bouma, Bert van Dijk,
Hans Dwarshuis, Gert-Jan Willighagen, Ben Spierings, Pim van der Meiden,
Sander Pauw.
Afwezig met bericht: Piet Sikkes en René Weerts.
De voorzitter opent de vergadering. De belangrijkste mededeling is dat in de
pauze Stijn Gieben, winnaar in de C-categorie van het Open Nederlands
Jeugdkampioenschap, zal trakteren. Naar aanleiding van de notulen van de
vorige vergadering vraagt Hans Dwarshuis wat er gedaan is met zijn verzoek in
de speelzaal een klok te plaatsen. Het bestuur is vergeten er wat mee te doen en
Ben zegt toe dat het nieuwe bestuur zich actiever zal tonen, maar Pim ziet nog
voor één keer een kans dwars te liggen en zegt dat het eerst in het bestuur moet
worden besproken. Bij het uitreiken van de beker aan clubkampioen Melchior
wordt hard ‘hoera’ geroepen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en
in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd. De voorzitter,
tevens jeugdleider, en de secretaris treden af en worden bij acclamatie vervangen
door Ben Spierings, Pim van der Meiden en Gert-Jan Willighagen, de laatste als
jeugdleider.
Na een geanimeerde pauze heropent Ben de vergadering. Bij het agendapunt
Interne Competitie wijst André er op dat in het reglement het woord
‘Bosbeskapel’ beter vervangen kan worden door ‘speellocatie’. Je weet maar
nooit. De afwezigheid van Piet wordt niet als een hindernis gezien om zijn
voorstel over te nemen. Wat betreft de play-offs wordt gediscussieerd o.a. over
het al dan niet toestaan van een jeugdtempo voor jongere spelers. Voor hen die
niet in de play-offs komen, wordt een Zwitsers toernooitje georganiseerd.
Monique wil graag dat hierin geen ruimte wordt gegeven aan spelers met het
jeugdtempo, maar vindt weinig bijval. Wat betreft het jeugdtempo in de playoffs wordt besloten de wedstrijdleider ruimte te geven voor pragmatische
oplossingen.
De indeling van de externe teams heeft meer voeten in de aarde. De afwezige
René Weerts is het niet eens met het voorstel van de wedstrijdleider extern,
bijgestaan door de voltallige Technische Commissie hem in het derde team te
plaatsen. Hij meent dat zijn prestaties in de interne competitie gemaakt hebben
dat hij in het tweede had moeten worden geplaatst. Op grond van het zgn.
‘systeem Evert’ is hij echter in het derde terechtgekomen. Wanneer zijn wens dit
ongedaan te maken gehonoreerd zal worden, zo meent Jan Verheijen, zal ook
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Jan deze eer te beurt moeten vallen. Melchior spreekt de hoop uit dat wanneer
René’s protest niet gehonoreerd wordt, het bestuur er toch alles aan zal doen
René voor de club te behouden. Na discussie over de mogelijkheid van een
eventueel beroep van René wordt zijn protest afgewezen. De plaatsing van
Owen en Jaimy in het vierde team zal nog nader bekeken worden. Als
teamleider van het derde team stelt Ben zich beschikbaar : over de leiding van
het vierde wordt nog geen definitieve uitspraak gedaan. Geurt Jan gaat het vijfde
team leiden.
Naar aanleiding van de begroting stelt Henk Bouma de vraag naar de mogelijke
risico’s van een negatief saldo van het Haags Weekendtoernooi. Ben deelt mee
dat er van uit gegaan wordt dat dit kostendekkend zal zijn, maar bij een
onverhoopt verlies worden de kosten gedekt door de beide organiserende
verenigingen.
Tot leden van de kascommissie worden benoemd Henk Bouma en Ton Bodaan,
met als reserve Jan Verheijen.
In de commissie van beroep nemen zitting Ard van der Zwart, André Wagner en
René Weerts.
De Technische commissie bestaat uit Hans Segers, de teamleiders, de
jeugdleider en Piet Sikkes.
Bij de rondvraag toont Ton Bodaan bezorgdheid over onze website. Het bestuur
zal zich hierover omstandig beraden. Hans Dwarshuis heeft twee vragen en een
opmerking: hij blijft vragen naar een klok in de speelzaal, daarover zal het
bestuur zich beraden, hij wil de notulen graag eerder ontvangen, waarbij hij de
nieuwbenoemde secretaris geheel aan zijn zijde vindt en hem derhalve de mond
gesnoerd wordt. Dan wil hij het volgende nog kwijt:
‘Op 9-9
Begon de ALV zonder regen
Het verliep zonder houwdegen
Niemand was er tegen
Dat we begonnen op hoop van zegen.’
De voorzitter vroeg waar hier de vraag te vinden was, maar de secretaris zegde
toe dat hij deze poëtische regels in het verslag zou opnemen. De vergadering
werd gesloten, iedereen ging wat drinken of naar huis. Hans Dwarshuis bleef
nog even staren naar de lege muur.
Pim van der Meiden
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Een mooi schaakmoment
Al een aantal jaren zijn wij in de zomervakantie naar Duitsland geweest. Dat
bevalt ons prima en daarom hadden we voor onze zomervakantie van vorige jaar
wederom een bestemming in Duitsland uitgekozen. Dit maal de Vulkaan-Eifel.
Onze bezigheden tijdens de zomervakantie bestaat uit zwemmen, wandelen, een
pretpark of museum bezoeken en winkelen in een naburig stadje. Ik had van
Koos Roeleveld gehoord dat hij wel eens in het buitenland aan een toernooi
deelnam. Dat leek mij ook wel een leuk idee voor mijn kroost. Om dat idee te
verwezenlijken ben ik avonden lang op internet aan het zoeken geweest. Op
zoek naar een schaakclub waar in onze verblijfsperiode een toernooi gespeeld
zou worden. Het zoeken leverde uiteindelijk resultaat op. Een echt toernooi en
redelijk in de buurt van ons vakantieverblijf. Ik vond het Chess Classic Mainz.
Dat is een toernooi waar de grootmeesters van over de hele wereld naar toe
komen. Voorafgaand aan het ‘grote mensen’-toernooi organiseerde het Chess
Classic Mainz ook een toernooi voor onder de 16. Ik heb Kenneth en Timothy
hiervoor ingeschreven. Het toernooi zou plaatsvinden op Kenneth zijn
verjaardag. We stonden om 6 uur op en vertrokken na een snel ontbijt naar
Mainz, een vreemd begin voor een kinderverjaardag!
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Eenmaal aangekomen in het Congress Centrum Mainz keken we onze ogen uit
in de speelzaal. Grote schermen aan de muur waar de partijen van de twee eerste
borden op te zien waren. De partijen van bord 1 en 2 werden ook live in de
gangen van het complex op schermen getoond. Het wachten was nu op de eerste
ronde en de opening van het toernooi. De loting werd bekend gemaakt. En wat
een toeval. De jarige mocht spelen op bord 1 en zat in de schijnwerpers tijdens
de openingstoespraken. Je zag het mannetje groeien en glimmen van trots. Hij
kon de partij tegen de oudere Achim Bluhm niet winnen. Maar ik had het voor
geen goud willen missen. Ondanks dat hij (maar) 3 uit 7 punten behaalde kijk ik
nog steeds met plezier terug naar deze ervaring. Telkens een glimlach als ik de
foto weer terugzie, een mooi schaakmoment!
Om het verhaal compleet te maken, Timothy behaalde ook 3 uit 7 punten.
Wim Lelieveld
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NK Bedrijvenschaak 2010
Het jaarlijks Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak werd afgelopen
zaterdag 2 oktober gehouden in het gebouw van de Voedsel en Warenautoriteit.
Na wat toe- en afzeggingen deden er uiteindelijk 32 viertallen mee. Ofschoon dit
een ideaal aantal is voor een knock-out-formule werden er gelukkig gewoon
zeven ronden Zwitsers systeem gespeeld. Er was zelfs een team helemaal uit
Groningen gekomen (en dan zou je er in de eerste ronde uitvliegen).
Het toernooi wordt eigenlijk ieder jaar gewonnen door het bedrijf Sogeti. Het
personeelsbestand aldaar kent een opmerkelijk hoge titelhouderdichtheid, maar
dit jaar zeiden enkele prominenten af, waardoor de regerend landskampioen
‘slechts’ kon aantreden met GM Matthew Sadler (2624), FM Ruben Venis
(2257), Bart van Gelder (2129) en Marcel Wubben (2050). De Vrije Universiteit
en enkele andere teams roken hun kans en streden tot en met de laatste ronde
mee voor de eerste plaats. Sogeti 1 en Vrije Universiteit eindigden samen
bovenaan met 20 bordpunten, maar Sogeti kreeg de titel, omdat het één
matchpunt meer had gescoord.
Natuurlijk waren die dekselse SHTV-ers ook weer van de partij. Ben Spierings
kwam uit voor het Ministerie van Justitie en wel op het eerste bord van het derde
team. Het lot bepaalde dat Justitie 3 in de eerste ronde tegen Sogeti 1 moest. Dus
Ben, op dat moment wat halfjes op de hoogte van het bovenstaande, vroeg aan
zijn tegenstander ‘ben je meester?’, waarop het mild corrigerende antwoord
‘gróótmeester’ volgde. Bij zijn overige vijf partijen bleven er steeds sterke
opponenten tegenover Ben verschijnen waar hij toch 2,5 punt tegen wist te
scoren (remise tegen 2158 en winst tegen 1678 en 1840) en tevreden kon zijn
met een TPR van 1961.
Ton Bodaan arriveerde rond lunchtijd en nam bij IBM de plaats in van Henk de
Kleijnen. Ton bleef de hele middag ongeslagen (3,5 uit 4) en behaalde eveneens
een fraaie TPR van 2152.
Ik verdedigde voor het vijfde jaar op rij het eerste bord van mijn werkgever Blue
Sky Group. Het afgelopen jaar is er bij ons wel een IM in dienst getreden, maar
die moest naar Siberië afreizen voor de olympiade. Het landsbelang gaat
uiteraard voor het bedrijfsbelang. Ik scoorde overall een tikje boven mijn rating.
Dat ging wel met pieken en dalen. In de eerste ronde combineerde ik een sterker
geachte tegenstander van tafel, in de tweede ronde gaf ik na vijf zetten mijn
dame weg.
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De eindstand was als volgt:
pl team
bp mp
1. Sogeti 1
20,0 12
2. Vrije Universiteit 20,0 11
3. ABN AMRO 1
18,5 11
4. TNT
18,5
9
5. KPN
17,0
9
6. Belastingdienst 1 17,0
9
7. Justitie 1
16,5 11
8. Aegon
16,5 10
9. PGGM
16,5
8
10. CBS
16,5
7
11. Rabobank 1
16,5
7
12. CapGemini 1
16,0
9
13. UWV 1
16,0
9
14. TU Eindhoven
15,5
7
15. Belastingdienst 2 15,5
7
16. Allshare
14,5 10

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Min. van LNV
Min. van BZK
OC&W
IBM
SNS REAAL
ABN AMRO 2
Amevo 2000 BV
Justitie 2
Sogeti 2
Dutch Space
ABN AMRO 3
CapGemini 2
Kadaster
Blue Sky Group
Eur. Octrooi Bur.
Justitie 3

14,0
13,5
13,5
13,5
13,0
12,5
12,0
12,0
11,0
11,0
10,0
9,0
9,0
9,0
8,5
5,5

8
6
6
5
6
5
6
6
6
4
5
5
3
2
3
2

In 2011 zal PGGM te Zeist de organisatie voor haar rekening nemen.
Maarten Stolte

Herhaling van vegetarische zetten
Vorig jaar hebben we met de vegetarische en enkele niet-vegetarische leden
van onze club gegeten bij Water en Brood, Hellingweg 127. Deze gebeurtenis heeft geschiedenis gemaakt, niet alleen in de club, ook in het
restaurant. Er wordt nu nog over gesproken en enkele leden die toen niet
aanwezig waren, hebben me bij herhaling gevraagd of er dit jaar niet iets
dergelijks georganiseerd kan worden.
Dat zal gebeuren op 19 november aanstaande. Er is een veganistisch
standaardmenu, er is wijn en bier, uiteraard zijn er frisdranken en mineraalwater, de prijs is laag en beneden de vijftien euro per persoon kunnen we
eten en drinken en ook nog iets in de fooienpot stoppen.
Graag wil ik uiterlijk 11 november weten wie meegaat, eventueel per e-mail
gwvandermeiden@hetnet.nl
Evenals vorig jaar zijn niet-vegetariërs van harte welkom, maar ik herhaal
mijn verzoek: als u van plan bent na afloop te verklaren dat u vlees en vis
gemist hebt, meldt u zich dan vooral niet aan.
Pim van der Meiden

21

Bingo-spelende SHTV’ers gezocht
Wie op tv naar het Eredivisievoetbal kijkt, is al bekend met de Sponsor Bingo
Loterij. De Sponsor Bingo Loterij steunt goede doelen op het gebied van
gezondheid en welzijn. Daarnaast kunnen deelnemers van de loterij actief clubs
en verenigingen naar eigen keuze steunen. Dit heet ‘geoormerkt’ meespelen en
dat kan ook voor onze schaakvereniging.
Aan deelname zijn kosten verbonden. De inleg is € 2,05 per Bingozondag. Er
wordt maandelijks geld afgeschreven van uw rekening. Bij 4 Bingo-zondagen is
dat € 8,20, bij 5 Bingo-zondagen € 10,25. Hiermee doet u ook mee met 12
maandelijkse loterijtrekkingen. Voor twee extra jaartrekkingen betaalt u per keer
€ 8,20. De helft van uw inleg komt ten goede aan het doel van uw keuze.
Als u mee doet, hoeft u overigens niet elke week met de bingokaarten klaar te
zitten, eventuele prijzen ontvangt u automatisch.
Heeft u interesse?
1. Ga naar http://www.sponsorbingoloterij.nl/
2. Lees alle informatie en de voorwaarden.
3. Kies ‘speel mee’.
4. Geef aan met hoeveel loten u mee wilt doen.
5. Kies bij de goede doelen bij favoriete club onze schaakvereniging,
die vermeld staat onder de naam Schaakcombinatie H.T.V. (kies
trefwoord schaak en onze naam verschijnt bovenaan).
6. Vul uw gegevens in en bevestig uw deelname.
Het bestuur hoopt via de loterij extra inkomsten te genereren voor de vereniging.
Op dit moment doet nog maar een bescheiden aantal leden mee.
Deelnemers dienen wel 18 jaar of ouder te zijn. Jeugdleden mogen dus zelf niet
meedoen, maar uiteraard kunnen ouders of andere familieleden zich aanmelden
voor onze vereniging.
Pim van der Meiden
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Schaakagenda
Oktober 2010
do
28
Seniorencompetitie ronde 7
SHTV 5 - Haeghe Ooievaar 5
za
30
7e snelschaaktoernooi om de Breugembokaal
zo
31
[jeugd] PK CD; voorronde
November 2010
ma
1
DSC 5 - SHTV 2
do
4
Seniorencompetitie ronde 8
za
6
22e SIO rapidtoernooi (‘s-Gravenzande)
do
11
Seniorencompetitie ronde 9
SHTV 4 - Promotie 7
za
13
[jeugd] Grand Prix 2 (Naaldwijk)
do
18
Seniorencompetitie ronde 10
SHTV 3 - Rijswijk 2
za
20
SHTV 1 - Philidor Leiden 1
do
25
Seniorencompetitie ronde 11
DD 8 - SHTV 5
zo
28
[jeugd] PK meisjes
di
30
Paris 1 - SHTV 4
December 2010
do
2
Seniorencompetitie ronde 12
za
4
45e Pomartoernooi
ma
6
RSC-Belgisch Park 1 - SHTV 2
WSC 7 - SHTV 5
do
9
Seniorencompetitie ronde 13
za
11
Stukkenjagers 2 - SHTV 1
[jeugd] Grand Prix 3 (De Lier)
do
16
Seniorencompetitie ronde 14
SHTV 3 - Pomar 1
za
18
DSC 115 jaar viertallentoernooi
do
23
Seniorencompetitie ronde 15
do
30
Oliebollentoernooi

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

