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Van de redactie

Virtueel schaken
André Wagner

Het spelen in clubverband geeft de mogelijkheid om vrijwel wekelijks met
iemand een partij (of meer) te spelen. Aangezien veel schakers tot het leger der
vrijgezellen behoren,is dat een uitkomst, want een schaakprogramma is vaak te
sterk en bovendien drinkt een computer geen cola, bier of chocomel. Om nog
maar te zwijgen van discussies over actuele zaken. Van schakers wordt wel
gezegd dat ze wereldvreemd zijn, maar in de loop der jaren is één ding duidelijk
geworden: dit is een beeld dat buitenstaanders hebben, maar geen werkelijkheid.
Een schaker heeft evenveel behoefte aan sociale contacten als ieder ander. Dat
neemt echter niet weg dat nieuwe ontwikkelingen zich aandienen en het schaken
via internet bevindt zich al enkele jaren in de lift. Al aan het einde van de vorige
eeuw sprongen de correspondentieschakers (geconfronteerd met een afname van
het ledental en de interesse in postschaak) in het gat door e-mailcompetities op
te zetten. Inmiddels is ook dat al verouderd en spelen zij via de server van de
internationale bond ICCF. En dan is er nog ICC (Internet Chess Club) die
diensten aanbiedt voor ruim 50 euro per jaar.
Chessbase, de bijna-monopolist op het gebied van computerschaak, heeft ook al
jaren eigen servers draaien (PlayChess), waar men direct een partij kan spelen
met mensen in andere delen van de wereld. Chessbase verstrekt liefhebbers een
gratis client via download zodat via de eigen computer, al dan niet vanuit een
gemakkelijke stoel, gespeeld kan worden. De client is dan wel gratis, maar om
van alle functies gebruik te maken moet men uiteraard betalen.
Leden van de KNSB, en dat zijn alle clubspelers, kunnen met een forse korting
op de basisprijs voor 15 euro per jaar een lidmaatschap aanschaffen. Een paar
jaar geleden speelde men in Haarlem met het idee om dit lidmaatschap gratis
aan alle leden te geven. Daar is het niet van gekomen, maar schakers met een
jeugdlidmaatschap krijgen het dus wel. Vond men het uiteindelijk toch een te
duur idee, omdat het ledental eerder af- dan toeneemt? Wel werd er door diverse
mensen gevreesd dat het ten koste zou kunnen gaan van het clubschaak.
Zoals het er nu naar uitziet zal het nog wel even duren, want de vraag aan de
HSB-ledenvergadering van 19 februari wie een PlayChess-account had leverde
een duidelijke minderheid op. Na die vergadering werd er nog even nagepraat,
met een drankje uiteraard.
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SHTV met de tijd mee!

Ben Spierings

In de afgelopen periode is de club maar liefst 26 digitale klokken rijker geworden! Binnen het bestuur werd er al langere tijd nagedacht over een sponsoractie ten aanzien van klokken, maar met het vertrek van het bestuurslid PR &
Sponsoring werd dat plan in eerste instantie op een laag pitje gezet. Na wat
brainstormen werd de bedachte actie in gang gezet en gelukkig met succes.
Allereerst zijn er 10 DGT-klokken gesponsord door Alfa Eden, het vertaalbureau
van Pip Kanters. Deze klokken - herkenbaar aan de knalrode kleur (special edition) en de sticker van de sponsor op de achterkant - zijn in beginsel gereserveerd voor onze teamwedstrijden. Dit seizoen hebben SHTV 1 en SHTV 4
er al een keertje mee kunnen spelen en beide wedstrijden werden gewonnen. Het
is onbekend of er een causaal verband met de klokken is.

Ten tweede heeft de club nog 16 klokken aangeschaft dankzij de particuliere
sponsoring door leden en bekenden. Hiervan zijn 7 klokken anoniem gesponsord
en 9 met naamsvermelding op de klok: Rob Dijkstra, Pim van der Meiden, Geurt
Jan van der Meiden, Ton Bodaan, Marco van Straaten, Ben Spierings, Albert
Kraaij, Karel en Maarten Stolte, Justus van Klaveren/Kaido en Diron Lorenzo.
Namens het bestuur hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, het is een
heel mooie aanwinst voor onze vereniging!
Tot slot nog een praktisch puntje: de nieuwe klokken (type DGT 2010) werken
iets anders dan de andere digitale klokken, dus het is goed om er even mee te
oefenen. Zo is bijvoorbeeld de nummering van de verschillende opties anders.
Het Fischer-speeltempo dat wij intern en in de HSB-competitie spelen, betreft
optie 18. Er zit bij deze nieuwe klokken ook heel handig zowel een plus- als een
minknop op, die kunt u ingedrukt houden tot u bij de gewenste instelling bent.
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Interne competitie
Eindstand na ronde 28
1 Hans Segers
2 Ton Bodaan
3 Gert-Jan Willighagen
4 Twan vd Togt
5 Armin Segger
6 Karl Baak
7 Evert Baak
8 Sander Pauw
9 André Wagner
10 Jan W le Grand
11 Ben Spierings
12 Melchior Vesters
13 Cor Kanters (J)
14 Jan Verheijen
15 Geurt Jan vd Meiden
16 Franck Melssen
17 Justus v Klaveren (J)
18 Piet Sikkes
19 Olav v Leeuwen
20 Peter Vorstermans
21 Lex vd Meer
22 Rob Dijkstra
23 Pim vd Meiden
24 Eric Alvares
25 Theo Bovenlander
26 Harold Fikkert
27 Karel Stolte
28 Kees v Gelder
29 René Weerts
30 Tjomme Klop
31 Jan Bonsel
32 Romano vd Bos
33 Henk Bouma
34 Wim Vermeulen
35 Eric Kwappenberg
36 Maurits Paris
37 Leo Nijst
38 Bert v Dijk
39 Martin Brummelkamp

Cat.
A
A
B
A
B
B
B
A
C
B
B
A
C
C
C
C
D
C
B
A
D
D
D
C
B
C
C
C
C
A
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Score
1408,6
1317,7
1214,5
1192,4
1181,6
1138,0
1124,5
1076,4
1052,5
1038,1
1026,4
992,5
957,9
939,7
879,0
871,8
869,1
862,5
841,7
780,0
777,5
764,4
759,3
714,0
675,3
633,8
628,0
603,8
601,0
521,1
503,7
490,7
466,5
451,5
337,0
279,1
246,5
242,5
95,5

Prt
20
13
13
13
18
17
13
7
15
15
16
6
15
20
6
21
18
23
16
9
15
25
22
8
1
12
12
25
10
1
26
4
22
23
20
1
22
22
26

Ptn
15,5
9,5
8,5
9,5
10,0
10,5
10,0
5,5
6,0
7,5
8,0
4,5
9,0
9,5
3,0
9,5
11,0
10,0
10,0
5,0
7,5
13,0
10,0
5,5
1,0
6,5
7,0
11,5
5,0
1,0
11,5
3,5
8,5
11,5
7,0
0,0
5,5
6,0
1,5

W
14
9
8
8
7
9
9
4
3
5
7
4
7
9
3
7
10
7
9
4
4
10
9
5
1
6
6
9
5
1
9
3
8
10
7
0
5
6
1

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

V
3
3
4
2
5
5
2
0
6
5
7
1
4
10
3
9
6
10
5
3
4
9
11
2
0
5
4
11
5
0
12
0
13
10
13
1
16
16
24

8

Samen op pad gaan we een hapje eten

André Wagner

Als er iemand is binnen onze club die sociale activiteiten hoog in het vaandel
heeft, is het Pim van der Meiden. In het verleden heeft hij een paar keer een
etentje georganiseerd voor geïnteresseerde leden. Rob Dijkstra heeft er al eens
aandacht aan besteed in een stukje toen wij met een behoorlijke groep een
bezoek brachten aan Water en Brood op het eilandje Vloek. Eerder in het seizoen
had Pim het idee geopperd om eens met het hele vierde team vóór een wedstrijd
te gaan eten. Om verschillende redenen was het er nog niet van gekomen, maar
op de avond van de laatste wedstrijd van een geslaagd seizoen moest het toch
gaan gebeuren.
Helaas waren sommige teamleden verhinderd, maar Frans Coers, Henk Bouma,
Geurt Jan van der Meiden, Franck Melssen, Justus van Klaveren, Lex van der
Meer en Kees van Gelder (ex-teamlid) waren er en ik was als vriend van het
team uitgenodigd. De kosten werden mij royaal kwijtgescholden... onder
voorwaarde dat ik een verslagje van ons bezoek aan het uitstekende restaurant
Walong aan de Frederik Hendriklaan zou produceren. Dat leek me een prima
overeenkomst en zo zaten we met een negental SHTV-ers rond half zes op
bovengenoemde datum aan de dis.
Het was nog niet eens zo eenvoudig om iets te bestellen, want de menukaart is
zo uitgebreid dat men wel enige tijd moet rondneuzen om iets uit te kiezen. Men
begint met een lijstje van enkele gerechten en kiest dan na eliminatie het meest
gewenste. Ik moet bekennen dat ik niet helemaal heb meegekregen wat iedereen
had gekozen, maar de warmhoudplaten stonden vol met schalen en diverse
schaaltjes met witte rijst, nasi en mie namen de overgebleven ruimte in. Een
drankje bestellen ging sneller; Frans vroeg plagerig of er tjendol was, waarop de
serveerster op gespeeld geschokte toon antwoordde: “Ik dacht het niet!” (Frans
is een vaste klant).
Terwijl er in groepjes over uiteenlopende onderwerpen werd gesproken (en soms
ook van het ene eind van de tafel naar het andere), werden de gerechten met
smaak verorberd. Op de achtergrond speelde veel bekende muziek, die door
Franck opmerkzaam werd herkend als allemaal afkomstig uit 1961 (Ray
Charles, The Tornadoes).
En als men dan aan het eind van de maaltijd voldaan achterover zakt, moet er
nog een toetje worden besteld natuurlijk. Sommigen kozen koffie, anderen iets
koelers. Nadat alles was afgerekend vertrok het hele gezelschap naar de
Bosbesstraat, per auto, fiets of scootmobiel en iedereen was perfect op tijd voor
de wedstrijd èn gemotiveerd, want het vierde team voegde nog een laatste
overwinning toe aan zijn reeks successen.
Dus tip voor teamleiders: organiseer een keer een etentje. Het eerste team zal dat
traditiegetrouw zeker gaan doen als het straks in de KNSB-competitie speelt.
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Externe competitie
Westlandse beren op de weg (verslag: André Wagner)
Het smalle pad naar een kampioenschap van de HSB wordt nog weleens versperd door tegenwerkende tegenstanders. Dat is natuurlijk ook hun taak, maar
vooral als een team het al twee keer (net) niet gehaald heeft en ruim aan de
leiding gaand de voet dwars wordt gezet, komt het extra hard aan. De wedstrijd
tegen Schaakhuis ging al langs het randje, maar deze keer hielp er geen lieve
moedertje aan.
Twan had al onbedoeld de toon gezet in zijn twee weken eerder gespeelde partij
tegen Johan Voorberg. Het ging aanvankelijk voorspoedig en met een kwaliteitsoffer leek hij aan het langste eind te gaan trekken, maar hij miste een wending en kon met een toren tegen dame het fort niet houden. Daardoor begonnen
we op maandag 17 februari met een 1-0 achterstand aan de rest van de wedstrijd
in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk.
Melchior begon rustig, in tegenstelling tot Maarten, die vol uit de startblokken
ging en zijn tegenstander al snel onder druk zette. Marco speelde als altijd
creatief zijn verdediging en ook aan dat bord zag ik geen directe problemen
opdoemen, maar Aleksander koos op de vierde zet voor een totaal andere opzet
dan anders tegen een speler die net als hij al zijn partijen had gewonnen. Niet
zo’n goed idee, zoals al snel bleek, want hij kwam volkomen klem te staan en
moest maar zien hoe hij zijn koning uit het centrum kreeg en alle stukken actief.
Sander speelde zijn verdediging pianissimo en ging voor de ‘counter’. Wit kreeg
wel ruimte en druk, maar had zo op het oog geen directe mogelijkheden om door
te dringen. Peter zag kans een ingewikkelde stelling op het bord te toveren tegen
een lastige zwarte stelling en dat beloofde een lange duw- en trekpartij te gaan
worden. Jan Willem koos tegen e4 dezelfde verdediging als zijn tegenstander
doorgaans speelt en dat bood weer een uitdaging: hoe zet je je schrap tegen
iemand die ook bekend is met de ins en outs? Een rondje langs alle borden
maakte één ding duidelijk: het zou een lange avond worden...
Het leek er langzaam op dat Melchior een kleine beetje voordeel begon te
krijgen, maar meer dan dat was het niet. Maarten daarentegen had nu vrijwel
alles onder controle en winst leek binnen bereik, maar steeds weer zag zijn
tegenstander kans om hem een zet voor te blijven. Marco stond ronduit lekker en
dit was de eerste partij waar ik het zonnig voor in zag, maar op het bord ernaast
was het treurnis troef, want Aleksander moest een kwaliteit plus een pion
inboeten en het was in hogere zin uit. Sander stond nog steeds wat gedrukt, maar
had inmiddels zijn plan klaar om zich los te wurmen. Alleen kostte het wel weer
veel tijd, want de stelling werd er niet gemakkelijker op. Peter kreeg, ook dankzij een overmatig tijdgebruik van zijn opponent, langzaam steeds meer greep op

10

de partij en Jan Willem had een ongeveer gelijke stelling. Wel moest hij oppassen voor initiatieven van zijn tegenstander over de open e-lijn.
Het was Melchior die als eerste klaar was. Een remiseaanbod nam hij (zonder
overleg, maar de teamleider had even eerder ook niet veel meer gezien) aan en
even later scoorde Marco de gelijkmaker. In een ingewikkeld eindspel dreigde
hij steeds de witte dame te vangen en om dat te pareren verloor wit steeds meer
de greep op het spel. We stonden dus gelijk, maar meer was het niet, want
Aleksander wrong zich nog in alle bochten om het onvermijdbare te ontlopen en
Maarten moest lijdzaam toezien hoe zijn drukstelling langzaam uiteen viel. Een
remiseaanbod mocht hij niet aannemen, hoewel dat op dat moment wel verstandig was geweest, want het eindspel met loper tegen paard was zeker niet
meer in zijn voordeel. Ook Jan Willem kreeg een remiseaanbod en ook hij moest
het nog even proberen, maar de stelling rechtvaardigde dat eigenlijk niet. Zijn
problemen waren opgelost en de stelling behoorlijk vervlakt. De klokken
werden langzamerhand aan de overige borden een derde speler, soms in het
voordeel van het ene team, soms van het andere. Sander had niet veel tijd meer
en stond ongeveer gelijk, terwijl Peter een ruime voorsprong had op zijn
tegenstander.
Gelukkig speelde Maarten’s tegenstrever het niet op zijn scherpst en eindigde de
partij in remise door een tekort aan materiaal. In ieder geval hier nog een halfje
en even later was ook aan het bord van Jan Willem alle muziek er uit. En dat
gold ook voor de wedstrijd, want Aleksander gaf na ruim drie uur ploeteren de
pijp aan Maarten (andere Maarten overigens) en Sander kon geen zetten die
sterk genoeg waren meer bedenken in de tijd die hem restte. Van de weeromstuit
greep Peter (2.40 minuten) mis in de vliegende tijdnood (18 seconden) van zijn
tegenstander door zijn dame weg te geven in plaats van de zwarte dame te
veroveren.
En daarmee gingen twee kostbare matchpunten verloren, want Botwinnik 1 won
gemakkelijk tegen Raadsheer-Corbulo 1 en Scheve Toren 1 heeft nog twee
wedstrijden te gaan tegen de nummers laatst in de Promotieklasse. We mogen
dus geen punten meer morsen en dat zal een flinke kluif gaan worden.
WSC 2 (1889)
Johan Voorberg (1996)
Thierry Bieger (1983)
Ard Dekker (1849)
Gerben van Leeuwen (1940)
Johan ‘t Hart (1838)
Rob van Lom (1842)
Frans Vreugdenhil (1844)
Leo Duijvesteijn (1823)

SHTV 1 (1983)
Twan van der Togt (1981)
Melchior Vesters (2153)
Maarten Stolte (2050)
Marco van Straaten (1998)
Aleksander Henke (1982)
Sander Pauw (1926)
Peter Vorstermans (1909)
Jan Willem le Grand (1863)

5½-2½
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
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Lenteoffensief (verslag: André Wagner)
Het was Peter die wegens een aanstaande knieoperatie vooruit wilde spelen en
gelukkig was de tegenstander een vereniging die daar niet afwijzend tegenover
staat. En zo begon de voorlaatste wedstrijd van het seizoen voor ons eerste team
al op 10 maart, toen Peter en ik ons vervoegden in de speelzaal van RSCBelgisch Park. De opening zag er wat merkwaardig uit in mijn ogen, maar bleek
negen zetten lang de theorie te volgen. Op dat moment koos Peter echter een
ongelukkige voortzetting en kwam zwaar onder vuur te liggen. De partij duurde
langer dan de kampioenswedstrijd van RSC-Belgisch Park 3 (in dezelfde zaal en
daardoor goed te volgen) die eindigde in het kampioenschap van de 4e klasse
voor het thuisteam, maar daar hadden de beide kemphanen in de Promotieklassestrijd geen oog voor. het witte initiatief sloeg uiteindelijk door en zo
moesten we op 20 maart in eigen huis beginnen met een achterstand. De eerste
slag ging verloren, maar de strijd ging daarna met des te meer inzet verder.
Omdat ik eerder in het seizoen een wissel aan de topborden bij een uitwedstrijd
had toegepast, deed ik dat nu opnieuw om zodoende de verhouding tussen witen zwartpartijen voor onze spelers gelijk te trekken. Bovendien had Melchior
twee weken eerder aangegeven dat hij de altijd goed presterende Gerard Milort
aan het eerste bord wel wilde afstoppen. Maarten schoof door naar bord twee en
Twan kwam deze keer in actie op bord drie. Een week voor de wedstrijd moest
Sander helaas melden dat hij verstek moest laten gaan wegens zijn werk en werd
Armin bereid gevonden om in te vallen. Met alle spelers opgesteld, ging ik met
een goed gevoel naar de wedstrijd en dat bleek niet verkeerd te zijn.
Voordat we zouden beginnen, was het de bedoeling dat onze nieuwe
wedstrijdklokken door de sponsor zouden worden ingewijd door het spelen van
de openingszet, maar helaas moest zij zich verontschuldigen. Gelukkig was haar
rechterhand al op de club aanwezig en zo nam Cor Kanters even voor de foto
plaats achter de zwarte stukken, tegenover Gerard Milort. Als uw verslaggever
ooit nog eens leert om de instellingen van zijn camera na te lopen alvorens een
foto te maken, zou het plaatje iets scherper zijn geweest, maar desondanks is het
allemaal wel duidelijk geworden.
En toen gingen we van start. Als altijd verliep de openingsfase aan diverse
borden heel rustig en draaiden de spelers als kemphanen om elkaar heen, maar
Maarten gooide er gelijk de hoogste versnelling op en ook Marco schoof in bijna
één ademteug vanuit de opening door naar het eindspel. Aleksander kende met
de zwarte stukken ook niet veel moeilijkheden en Armin moest, naar eigen
zeggen, al vroeg de rem er op zetten en voorzichtig verder. Twan speelde een
interessante partij, maar kwam al na een goed uur melden dat hij het zag
verzanden in remise. Geen probleem, want tegen Bart Verbaan (en met zwart) is
dat een mooi resultaat. En zo geschiedde. De beide heren hebben daarna nog
lange tijd zitten analyseren, want er zat heel veel in de partij.
Op dat moment stond Maarten overwegend met een koningsaanval, ondersteund
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door veel van zijn stukken, die op het punt stond te gelde gemaakt te worden.
Marco stak er een kwaliteit in en leek minstens remise te hebben, maar hij had
beter gekeken dan ik, want hij won de kwal terug en sloot de zwarte koning af
over de zesde rij. Het eindspel van toren en twee pionnen tegen toren en pion
bleek daardoor niet remise en zo konden we een tweede overwinning boeken.
Armin keek in een royaal van pionnen voorziene positie aan tegen een eindspel
met zware stukken en hij schatte de kans op winst in op nul. Het halfje werd
daarom via eeuwig schaak veilig gesteld.
We stonden halverwege de avond dus voor met 3-2 en het zag er aan de
overgebleven borden niet slecht uit. Aleksander had na de opening een pion
gewonnen, enige tijd daarna een kwaliteit en nu won hij nog een pion. Toen
kwam er even een schrikmoment, want met een ongelukkige damezet maakte hij
het zichzelf moeilijk en moest hij de gemalin van zijn koning ruilen tegen toren
en loper. Mede door de pluspionnen bleek hij echter nog steeds voldoende spel
te hebben. Een vrijpion op de e-lijn zou gaan helpen om binnen het bereik van
remise te blijven.
De twee spelers die het langst een onduidelijke stelling behielden waren
Melchior en Jan Willem. De laatste was in zijn rustige stijl terechtgekomen in
een dubbel toreneindspel, waarin hij iets meer ruimte had. Zelf had hij
waarschijnlijk het gevoel niet verder te komen, maar omdat Aleksander zojuist
zijn dame had moeten offeren, wilde ik wel graag dat hij doorspeelde toen hij
vroeg of hij remise mocht maken. En dat deed hij in grootse stijl. Intussen was
Melchior al uren aan het manoeuvreren in een vrij gesloten stelling, teneinde
voordeel te behalen en Gerard Milort van zijn ongeslagen status af te helpen.
Met uiterste precisie slaagde hij er in om zwaktes uit te lokken en een pion te
winnen. Op dat moment begon de witte stelling langzaam te verkruimelen. Spel
van buitencategorie! Ik beken eerlijk dat ik er soms geen touw aan vast kon
knopen. Melchior ruilde materiaal en won een aantal pionnen. Zijn eigen
legertje begon vervolgens aan een opmars.
Maar ook op het bord van Jan Willem gebeurden mooie dingen. Mede door de
tijdnood van zijn tegenstander had hij torens weten te ruilen en twee verbonden
vrijpionnen op de g- en h-lijn gekregen. Zijn toren ging enthousiast te werk
achter de zwarte linies en een vrije b-pion werd vakkundig naar de overkant
gedirigeerd. Aleksander bewees andermaal zijn vindingrijkheid en inzicht door
remise af te dwingen en scoorde daarmee de matchwinner.
Nu werden alle ogen gericht op het topbord, waar de winst voor Melchior zich
begon af te tekenen. ondanks twee vrijpionnen had de witspeler geen poot meer
om op te staan. De zwarte paard stond goed geposteerd en een pionzet leek het
af te gaan maken... bijna. Een handig koningszetje van wit verhinderde het
onvermijdelijke nog even, maar Melchior had nog een truc achter de hand en
wisselde zijn toren in voor een dame. Niet veel later mocht hij ook felicitaties in
ontvangst nemen voor een zwaar bevochten overwinning.
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En zo staan we wederom als eerste geplaatst aan de vooravond van de grote
finale van de bondscompetitie van dit seizoen. Met drie kanshebbers voor het
kampioenschap zal het een hete voorjaarsavond gaan worden op woensdag 2
april. Ons eerste zal moeten winnen om zeker te zijn, evenals tegenstander
Botwinnik 1, want als lachende derde wacht Scheve Toren 1 op zijn kansen. Een
gelijkspel is zeker geen optie.
SHTV 1 (1974)
Melchior Vesters (2153)
Maarten Stolte (2050)
Twan van der Togt (1981)
Marco van Straaten (1998)
Aleksander Henke (1982)
Jan Willem le Grand (1863)
Peter Vorstermans (1909)
Armin Segger (1859)

RSC-Belgisch Park 1 (1879)
Gerard Milort (1983)
Peter Monté (1972)
Bart Verbaan (1987)
Martin Dijkhuizen (1959)
Peter Ingenhoes (1791)
Hans van der Zijden (1802)
Ton van der Zijden (1815)
Aat van der Toorn (1720)

5½-2½
1-0
1-0
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1
½-½

Knalfinale (verslag: André Wagner)
De taktiek was er op gericht geweest op een zodanige voorsprong opbouwen dat
de laatste wedstrijd, op voorhand ingeschat als de kampioenskrijg, er niet meer
toe zou doen en er vrijuit gespeeld kon worden. Men mag daar natuurlijk van
dromen, maar er kan altijd een kink in de kabel komen. Dat gebeurde, zoals
eerder gerapporteerd, in Naaldwijk waar alles wat maar fout kon gaan ook fout
ging. En zo stond ons eerste team op 2 april voor de zware taak om het eerste
team van Botwinnik op minimaal 4-4 te houden, maar voor de zekerheid in te
zetten op een overwinning, want het eerste team van Scheve Toren stond in de
coulissen te wachten om de titel in ontvangst te nemen als zij met 6-2 of meer
van Bobby Fischer/Wassenaar 1 zouden winnen en onze match gelijk zou
eindigen. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat Botwinnik 1 met
dezelfde insteek als wij aantrad. Het lot was ons op één punt gunstig gezind:
topper Jan Willem Duijzer vierde juist die dag zijn verjaardag en ontbrak, wat
Melchior een minder sterke tegenstander opleverde. Dat zag er gunstig uit, maar
er is een gezegde over beren en het schieten van hun huid of iets dergelijks.
Aan onze kant misten we Peter, vanwege een knieoperatie tijdelijk uit de
‘running’, maar we mochten Ton lenen van het tweede team dat ruim tien meter
verderop in de aula van het Stedelijk College zat te vechten voor zíjn kampioenschap.
De start ging prima. De opening leverde geen noemenswaardige problemen op,
al stonden Jan Willem en Sander wat gedrukt. Dat is hun vaste aanpak: laat de
tegenstander maar komen en zodra die niet verder komt, ga je in de tegenaanval.
Een riskante taktiek, maar (aangezien beiden een goede plusscore hebben) wel
effectief. Twan kreeg al snel de ruimte en pakte het goed aan tegen een Sicili-
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aanse draak. Zwart moest nauwkeurig manoeuvreren om de d-pion te blijven
steunen. Marco kreeg het flink te verduren, maar wist stoïcijns als altijd alle
dreigingen te pareren en wist een vrijpion op d4 te posteren. Maarten speelde
tegen de teamleider van de tegenstander, de creatieve Stefan Buchly, altijd goed
voor een interessante partij en als er een prijs voor de spectaculairste partij van
de match was geweest, had ik deze genomineerd. Maarten stak er een pion in en
moest met stukkenspel voor compensatie zorgen, Stefan deed er alles aan om dat
tegen te werken.
Melchior had geen zichtbare moeite om met zwart een mooie stelling op te
bouwen en hij was al snel bezig om voordeel te behalen. De open a-lijn leek
gevaarlijk na zijn lange rokade, maar alles was gedekt. Aleksander ging ook
lekker, maar dan met wit, kreeg langzaam meer ruimte en kon op zoek naar een
manier om de zwarte verdediging te slopen. Ton opende solide en zocht naar
aanknopingspunten om verder te komen. Het grote aantal pionnen dat nog op het
bord stond maakte laveren met de stukken lastiger en een goed plan was lastig
uit te werken. Opeens stond hij naast me met de mededeling dat er zetherhaling
en dus remise aan zat te komen. Doorspelen zou een grote kans op mat gaan in
zich bergen en dus mocht hij het halfje aanvaarden. Een klein beetje jammer was
het wel, maar aan de meeste borden was een gunstige stelling te bewonderen aan
onze kant. Intussen toucheerde Scheve Toren 1 zijn eerste punt. Daar ging het
niet zoals we wilden...
Marco had inmiddels wat initiatief ontwikkeld, dankzij zijn vrijpion, maar het
boertje stond stevig geblokkeerd en de zware stukken van wit bemoeilijkten elke
mogelijkheid om verder te komen. Twan drukte zijn tegenstander steeds verder
in de verdediging, maar die verzette zich met alle macht en hoewel zijn zwartveldige loper volledig buitenspel werd gezet, kon hij op zijn beurt de pionnenstelling dichtschuiven en de plannen van Twan danig frustreren. Maarten speelde
nog steeds een partij van grote schoonheid, waar allerlei wendingen in bleven
opdoemen. Maarten verdubbelde torens en leek iets beter te komen staan, maar
de opponent viel doodgemoedereerd aan op de damevleugel waar de witte
koning bivakkeerde. Melchior drong steeds verder aan en daar begon ik een punt
te tellen, evenals bij Aleksander die overwegend stond.
Jan Willem had zich losgewurmd en hoewel hij met loper en torens zijn pion op
c6 moest blijven dekken, leek de partij op een puntendeling af te stevenen.
Sander had zich ook losgewerkt en verlokte zijn tegenstander tot ruil van dame
tegen twee torens, met aanvalskansen voor onze man, want de torens van wit
communiceerden nog niet met elkaar. Nog niet!
Toen kreeg Marco een remiseaanbod. Hij hoefde dat niet te overleggen met de
teamleider, want hij zag duidelijk nog mogelijkheden om verder te komen. De
tijd was in zijn voordeel en de vrije d-pion was ook nog steeds aanwezig. In het
vervolg werd het nodige materiaal afgeruild en ontstond een eindspel met dame
en loper (gelijke kleur) en vier pionnen. De remisemarge schoot omhoog en
desgevraagd mocht hij remise accepteren. Er zat vervolgens ook niets anders op,
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want de witspeler hield eeuwig schaak.
Geen man overboord, want Melchior stond inmiddels duidelijk gewonnen en
Aleksander zou ook een punt gaan scoren. Twan stond solide, Sander had zeker
minstens remise en Jan Willem leek ook wel binnen de remisegrens te blijven.
Bij Maarten was de strijd nu echt in volle gang, maar met een geïsoleerde
dubbelpion was het zwarte voordeel op dat punt geneutraliseerd en remise
vrijwel binnen. Men moest het alleen nog overeenkomen en dat gebeurde.
In de zaal was de spanning te snijden en ook de lucht, want het werd met de
minuut warmer. Ondanks dat er meerdere ramen openstonden, zorgden 192
zwoegende schakers en een flink aantal teamleiders en geïnteresseerden voor
een flinke temperatuurstijging. Op de borden was het niet anders.
Sander was ver gekomen met zijn partijopzet, maar nu stagneerde de zaak.
Beide spelers zagen er geen brood meer in en deelden het punt. Rond dat
moment had Melchior, zoals hij na de wedstrijd liet weten, een moment van
schaakblindheid toen hij een foutief stukoffer niet correct weerlegde. En
daardoor ontstond ook in deze partij een eeuwig schaaksituatie. Daarmee was de
vijfde remise een feit en was het wachten nog steeds op de bevrijdende winstpartij. Bobby Fischer had inmiddels twee punten binnengehaald tegen Scheve
Toren. Nog een halfje en we zouden aan gelijkspel genoeg hebben...
Jan Willem had voor de snelle waarnemer nu toch echt remise in huis, maar de
spelers staken er meer tijd in en onze man had veel pionnen op witte velden
staan, de kleur van de witte loper. Hij boette vervolgens twee pionnen in en nu
zag het er plotseling minder rooskleurig uit. Twan kwam intussen ook al niet
verder meer, mocht remise aanvaarden en besloot het nog te proberen. Beide
spelers hadden nog maar minuten op de klok, onze kopman meer dan zijn
tegenstrever. Aleksander hield de eer hoog met een eindspel met dame, toren en
pionnen. Een handige afruil leverde hem een toreneindspel met twee
pluspionnen op. Jan Willem zag de bui boven zijn partij hangen en gaf op. Er
was niet veel meer over dan virtueel rokende puinhopen. Daarmee verloor hij
zijn ongeslagen status.
Eric van der Marel had intussen zijn partij in de match met Scheve Toren
gewonnen, waardoor we aan 4-4 genoeg zouden gaan hebben...
Twan had geen tijd meer over, kwam geen steek verder en moest berusten in
remise. Hierna werd Aleksander verteld dat hij moest winnen om het kampioenschap binnen te halen. Zijn tegenstander speelde al zettenlang met slechts een
krappe 20 seconden over en elke keer wist hij snel genoeg een zet te doen.
Aleksander rekende rustig door en ruilde nog een stel pionnen, maar nu stond er
een witte soldaatje op a4 en eentje op h6. Niet de gunstigste plekken om winst
binnen te halen. Er zijn veel manieren voor de onderliggende partij om remise te
maken, vooral als hij ook nog eens een actieve toren heeft. Hij zette pardoes zijn
koning op dezelfde lijn als zijn toren, waarna een geforceerde ruil de witte apion onbereikbaar maakte. En daarmee werd de competitie in de allerlaatste
minuten beslist en mogen we volgend jaar weer op zaterdag op pad om ons te
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gaan meten met teams uit andere regio’s.
Opluchting en blijdschap bij de teamleider, die na drie jaar eindelijk alle inspanningen beloond ziet met een kampioenschap. Dank gaat natuurlijk uit naar
alle basisspelers, maar vooral ook de invallers die een extra avond wilden
investeren om aan dit resultaat mee te werken.
Botwinnik 1 (1845)
Arno Middelkoop (1796)
Thom Beeren (1922)
Stefan Buchly (1935)
Wouter Bik (1805)
Wilco Kort (1820)
Ruben s’ Jacob (1890)
Rogier Zoun (1711)
Erik Middelkoop (1884)

SHTV 1 (1984)
Twan van der Togt (1981)
Marco van Straaten (1998)
Maarten Stolte (2050)
Melchior Vesters (2153)
Aleksander Henke (1982)
Jan Willem le Grand (1863)
Ton Bodaan (1921)
Sander Pauw (1926)

4-4
½-½
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
½-½

Het werd niet laat (verslag: Karl Baak)
Donderdag 13 februari kwam het tweede van Botwinnik op bezoek. Een team
wat het zwaar heeft in deze klasse wat blijkt uit slechts 6 bordpunten na 5
rondes. Dit nodigt iedere tegenstander opnieuw uit om ze flink in de pan te
hakken. Zo had ik de lat ook hoog gelegd om iedereen scherp te houden.
Toch kenden we een stroeve start, maar dat kwam doordat Koos niet verscheen.
Na een vergeefse belpoging werd Cor uitverkoren om in te vallen. Laat Cor nu
net degene zijn die wist dat Koos onderweg was. Dan maar terug naar mijn bord,
tien minuten om en slechts één zet gespeeld. Niet veel later kwam Koos hijgend
van het harde fietsen binnen. Na wat openingszetten werd een pauze ingelast om
op adem te komen. Vervolgens won hij een stuk, wikkelde af en noteerde het
eerste punt van de avond. Armin deed een dreigende pionzet welke zoveel
aandacht kreeg dat de tegenstander overzag dat ook zijn ongedekte paard op h3
aangevallen werd door de loper van c8. Ook het tweede punt werd genoteerd.
Mijn tegenstander, die niet tevreden was over hoe de opening was verlopen,
besloot in de volgende stelling iets terug te gaan doen door een paard naar b4 te
brengen.
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T_L_M_ t
jJjSlJjJ
d _Js _
_ _ _ b
_ iN_ _
_ _B_N_
IiIq iIi
_ kR_ _R

Karl Baak - Frans Battes
9. ...Pd5?! 10. Lxe7 Pxe7 11. Dg5
Tg8?! 12. The1 Pd5? Weer opweg
naar b4. 13. Dxd5 exd5? 14. Pd6
Kd8 (...Kf8 15. Te8#) 15. Pxf7#

Tijdens een korte analyse bij de bar hoorde ik dat Ton en Jaimy ook hadden
toegeslagen en dat er ergens mat in één niet te voorkomen was. Terug in de
speelzaal waren Olav, Theo en Evert nog bezig. Eerder op de avond had Evert al
kans gezien om de witte koningsstelling te kraken.

T_ _M_ t
jJj _ _J
_Sl jS_
_ _J_ j
_ i _ _
i _BbN_D
iIq i _
rN_ _Rk

Husham al Sam - Evert Baak
14. Lxg5 Dxf3? (...Dg4 15. Kh1
Dxf3 16. Kg1 Dg4 17. Kh1 Dh3
18. Kg1 Dh2#) 15. De3 Dxe3 16.
Lxe3 Kf7 17. c4 Pf4 18. Lxf4 Lxf4
19. cxd5 Pxd4 20. Le4 Tag8 21.
Kh1 Tg5 22. f3 Thg8 23. Tf2 Tg1#

Theo stond een pion voor toen de tegenstander besloot zijn dame te verdedigen
met een paard in plaats van te ruilen. Een ongelukkige keus, want Theo sloeg het
paard (UV) en bleef na een tussenschaak een stuk voor. Olav had een gunstig
eindspel met actievere stukken, maar was tevreden met remise. Daarna had Ton
alle tijd om te laten zien hoe je dit moet winnen. Het was nog redelijk vroeg.
Een paar dagen later blijkt DD 4 zich vergaloppeerd te hebben tegen Promotie 3.
Daardoor is onze voorsprong nu 2 matchpunten op de achtervolgers. Alleen nog
oppassen dat we niet over dezelfde steen struikelen als ons eerste team.
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SHTV 2 (1830)
Armin Segger (1900)
Olav van Leeuwen (1840)
Ton Bodaan (1906)
Jaimy Luk (1819)
Theo Bovenlander (1814)
Koos Roeleveld (1840)
Evert Baak (1791)
Karl Baak (1774)

Botwinnik 2 (1499)
Gerard Arp (1735)
Marijn Albers (1464)
Frits Varenkamp (1505)
Thomas van Beekum (1734)
Rob Splint (1473)
Pieter de Groot (1434)
Husham al Sam (1317)
Frans Battes (1238)

7½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

SHTV 2 komt op stoom (verslag: Karl Baak)
Donderdag 13 maart waren we te gast bij DD, wat steeds 3½ of anders meer
bordpunten had weten te behalen. Bovendien misten we Armin en Koos, beide
nog met een 100%-score. Het zou weleens een zware avond kunnen worden en
misschien moesten we met 4-4 al tevreden zijn.
Met een beetje hulp van mijn snel spelende tegenstander kon ikzelf het goede
voorbeeld geven.

T_ d tM_
jJ_ _JjJ
_ lJ_ _
_ _ _ _
_ n i _
_ _S_ _
Ii i _Ii
r bQ_R_K

Bilal Yalçin - Karl Baak
Vanuit het diagram gaat het snel mis
met wit 17. Dg4 Lc5 18. Pe2 Pf2
19. Txf2 Lxf2 20. d4 Da5 21. g3?
De eerste gedachte van wit 21. h3 is
ook geen pretje na 21. ...Tac8 22.
Kh2 Tc2. 21. ...Dd5 en wit gaf op.

Op dat moment werd Ton al door velen genomineerd voor het tweede punt. 2-0?
Wat een luxe. Doch niet alles ging voor de wind. Cor verzwakte zijn koningsstelling, waar zijn ervaren tegenstander direct gebruik van maakte. Cor wist
erger te voorkomen door met een combinatie dames te ruilen. Geschokt gaf de
tegenstander op, om zich pas daarna te realiseren dat het materiaal gelijk stond.
Soms zit het mee. Evert kreeg groen licht voor remise, wat werd aangenomen.
Zo hadden we 2½ punt en Ton met twee pionnen voor. Nog een halfje nodig,
rekende ik me rijk. Dit halfje kwam niet bij Gert-Jan vandaan, die naar een
regelmatige nederlaag werd gespeeld. Soms zit het tegen. Olav dan misschien,
dit seizoen met reeds zes remises op zijn conto. Eerder op de avond, toen het
nog 0-0 was, stond Olav reeds gefrustreerd naast me. Twee klokken hadden het
begeven, DD kon geen derde exemplaar vinden die werkte en na 10 minuten
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werden ze opgezadeld met een analoge klok. Dus geen Fischer-tempo! Beide
spelers hadden niet veel zin meer en dachten aan remise. Ik voelde daar niets
voor, dus werd er door gespeeld.

_Td tM_
j _L_Sj
_ _Jl j
_J_J_ _
_ i _ i
i b _I_
BiQ_N_I_
_ kR_ _R

Olav van Leeuwen - Wim Vink
21. Lb1 Ph8 22. Dh7 Kf7 23. Lc2
a5 24. g3 Db6 25. b4?! a4? Hierna
gaat het te traag met de zwarte
aanval. 25. ...Txc3 26. Pxc3 axb4
27. axb4 Dd6! met ruime compensatie voor de kwaliteit en actief tegenspel. 26. Lb2 Tc6 27. Kb1 Tfc8 28.
Tc1 Ke7? Zwart wil zich losspelen.
29. The1! Pf7 30. Pf4 Opeens stort
de zwarte stelling in. 30. ...Kd8
Taaier is 30. ...Kd6 31. Dg6 31. Dg8
Le8 32. Pxd5 Txc2 33. Pxb6 en
zwart gaf op.

Met 3½ punt leek de buit binnen. Ton ondertussen in een eindspel had nog
steeds twee pluspionnen. Theo had het moeilijk. Zijn tegenstander en hij waren
beide goed thuis in de gespeelde opening, maar de grotere ervaring van Reimer
gaf de doorslag. Bij Jaimy was er iets gebeurd wat hij niet gepland had. Zijn
dame stond naast het bord.

_

_

t

m

_ _ _ _
J_ j _ j
_ tJ_ _Q
_ _ _ _
_ _ lNiK
Ii _ _ _
_ _ _ _

Piet Mulder - Jaimy Luk
1. Ph4 d4 2. Pg6? Nu is het paard
niet meer te redden. 2. ...Kg7 3. Dg4
Tg5 4. Dd7 Tf7 5. Dxd6 Txg6 6.
De5 Tgf6 7. b4 Kg8 8. a4 Lf2 9.
b5 axb5 10. axb5 d3 11. De8 Kg7
12. b6 Lxb6 13. De4 d2 14. Dg4
Tg6 15. De2 Le3 16. g4 Td7 17.
Dd1 Lg5 18. Kg3 Te6 19. Da1 Lf6
20. g5 d1D en wit gaf op.

Het winnende punt. En Ton speelde nog steeds geduldig verder.
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_ _ _L_
_M_ k i
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ n _
_ _ _ _
_ _ _ _
DD 4 (1794)
Stefan Boeters (1797)
Jaap van Eesteren (1825)
Peter Kievoet (1821)
Piet Mulder (1812)
Wim Vink (1854)
Wim Reimer (1795)
Foppe-Jan Montsma (1791)
Bilal Yalçin (1654)

Ton Bodaan - Peter Kievoet
Hier viel de vlag van de zwartspeler.

SHTV 2 (1797)
Evert Baak (1797)
Gert-Jan Willighagen (1786)
Ton Bodaan (1921)
Jaimy Luk (1819)
Olav van Leeuwen (1867)
Theo Bovenlander (1805)
Cor Kanters (1578)
Karl Baak (1804)

2½-5½
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1

Spanning (verslag: Karl Baak)
Schaaktechnisch was het deze ronde wat minder, maar dat werd ruim gecompenseerd door de spanning die de centrale ronde en twee kampioenswedstrijden met
zich brengen.
Van spanning leek Olav geen last te hebben. Hij trok fel van leer richting de
witte koning en bracht ons zo op een snelle voorsprong.
Een blik bij Koos leerde dat hij alles had ingezet op een riskante onderneming.
Dat werkte dit keer als een boemerang. Dus lang duurde de voorsprong niet. Het
werd nog erger toen kort erna Jaimy het spoor bijster raakte, met 2-1 achterstand
als gevolg.
Een bittere pil als je bedenkt dat zowel Jaimy als Koos nog niet verloren hadden
dit seizoen. Het had nog erger kunnen worden als ik Rijswijkse bronnen mag
geloven. Daar wordt beweerd dat ook Armin verloren stond. Zelf dacht ik een
iets gunstiger eindspel te zien wat Armin remise liet lopen. Daarmee is hij wel
de enige zonder nederlaag.
Gert-Jan mocht dit keer met wit invallen en besefte wel dat er nu meer nodig
was dan een halfje. Na pionwinst speelde hij eerst nog voor spreekwoordelijke
kat met de muis, maar maakte het daarna alsnog gedecideerd af.
Het was weer gelijk. Nog wel 1½ punt nodig uit de laatste drie borden. Theo
kreeg een remise aangeboden, wat hij moest afslaan. Doch uiteindelijk moest hij
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voor remise vechten.
Zelf had ik vanaf het begin flink wat druk op de zwarte stelling, wat uiteindelijk
tot pionwinst zou leiden. Doch toen mijn hand naar het bord ging besefte ik dat
mijn tegenstander met zijn laatste zet een stuk en prise had gezet. Stukwinst
maakte het een stuk makkelijker, maar de handdoek werd pas veel later geworpen.

_T_ t _
_J_D_Jm
J_S_ _ j
_ _Ji j
_ i j _
_Q_ _I_
i _N_Ii
_ r _Rk
SHTV 2 (1814)
Armin Segger (1859)
Jaimy Luk (1819)
Koos Roeleveld (1771)
Gert-Jan Willighagen (1786)
Olav van Leeuwen (1867)
Karl Baak (1804)
Evert Baak (1797)
Theo Bovenlander (1805)

Vincent Kuyvenhoven - Evert Baak
25. Tc5? Pxd4 26. Txd5 Pxe2 27.
Kf2 Dc6? Mist stukwinst: ...Pd4 28.
Txd7 Pxb3 29. Txb7 Tc2 30. Kg1
Txb2 31. e6 Te8. 28. Kxe2 Dc2 29.
Dxc2 Txc2 30. Td2 Txd2 31. Kxd2
Te8 32. Te1 Kg6 33. Te4 Kf5 34.
Td4 Te7 35. Td5 h5 36. Kd3 Txe5
37. Td7 Tb5 En hier kreeg wit de
keus tussen op winst spelen of ons
kampioen maken.
WSC 3 (1738)
Wilco Oversloot (1846)
Dirk van Nieuwkerk (1824)
André Duijvesteijn (1759)
Jan van der Heiden (1741)
Wim Duijvesteijn (1725)
André van der Weijde (1665)
Vincent Kuyvenhoven (1640)
Ronald van Etten (1706)

4½-3½
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½

SHTV 3 nipt ten onder tegen koploper (verslag: Ben Spierings)
Op maandag 17 maart jl. speelde SHTV 3 de uitwedstrijd tegen koploper DSC 5.
Bij winst was er theoretisch nog een kans om zelf kampioen te worden. Maar
ook DD 3 doet nog volop mee in de race om het kampioenschap, dus we
moesten in ieder geval de sportieve plicht doen. Met het basisteam gingen we er
vol tegenaan.
Ik had mijn handen vol aan mijn eigen partij, dus heb niet alles even goed
kunnen volgen. Wat ik in ieder geval wel heb opgemerkt, is dat Jan al al snel wat
hout verzamelde en nog meer cadeau kreeg; dat leverde ons een snelle voorsprong op. De tegenstoot van DSC kwam echter ook snel, op bord 1, waar GertJan in een ogenschijnlijk gelijkopgaande partij het plots zwaar te verduren kreeg
en mat ging.
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Daarna volgde een knappe remise van Ed tegen een speler met een veel hogere
rating. Het volgende halfje was voor André en misschien had er wel een halfje
meer in gezeten.

d

_

_M_
_ _ _JjJ
J_ _ _ t
_J_ _ _
_ _ _ _
_ i _ _
Ii _ qB_
_ _ r k
De teamleider heeft de inleiding tot
deze interessante stelling niet goed
genoeg gevolgd, maar André geeft
eerlijk aan enigszins opgelucht te zijn
en bood remise aan. De tegenstander
krijgt de gelegenheid om drie keer
dezelfde stelling op het bord te zetten

met Dh2†. Er werd echter doorgespeeld gezien de stand op de
andere borden, waardoor de teamleider ook weer opgelucht was gezien
de winstkansen voor wit. 37. ...Tf6
38. Dd4 h6 39. Td1 Dg3 40. Dd8
Kh7 41. Dd3 Dxd3 42. Txd3 Tb6
43. Le4 g6 44. Td7 Kg7 45. Ld5
Tf6 46. c4 bxc4 47. Lxc4 a5 48. a4
g5 49. Td5 Tf4 50. b3 f5 51. Txa5
h5 52. Le6 Kf6 53. Txf5 Na Lxf5
lijkt het beslist, want zwart mag dan
niet slaan op f5 omdat dan de witte
pionnen niet te stoppen zijn. Nu
krijgt zwart de kans om geheel terug
te komen. 53. ...Kxe6 54. Txf4 gxf4
Wat rest is een pionneneindspel
waarbij nog wel goed moet worden
opgelet, maar waar uiteindelijk de
remise wordt bereikt.

René boekte helaas een nederlaag. Ik heb niet goed gezien hoe dat gebeurde.
Cor tekende de vrede op bord 8 en wat ik er van gezien heb zat er waarschijnlijk
ook niet meer in. Zelf stond ik de hele partij wat minder en hield nog lang een
eigen mataanval in leven, maar de tegenstander had geen haast en pareerde de
ingebouwde complicaties. Toen er ook wat pionnetjes sneuvelden en mijn aanval
dood liep, kon ik de tegenstander feliciteren met de partij en de teamwinst. Een
mooi moment om een biertje te halen, maar daardoor miste ik het einde van een
zeer goed spelende Piet, die een sterke tegenstander versloeg. Als je dan alles
optelt staat er 4½-3½ voor de tegenpartij. Dan is het altijd de vraag of er meer in
zat.
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DSC 5 (1829)
Jan Pieter de Vries (1966)
Kees van der Meer (1974)
Peter Lode (1943)
Diederik van Heijgen (1879)
Gert Jan Baas (1811)
Sofya Blanter (1707)
Corniel Nobel (1692)
Arnt Veenstra (1659)

SHTV 3 (1676)
Gert-Jan Willighagen (1786)
Ben Spierings (1731)
Ed Olvers (1726)
Piet Sikkes (1668)
René Weerts (1643)
Jan Verheijen (1611)
André Wagner (1664)
Cor Kanters (1578)

4½-3½
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½
½-½

SHTV 3 vergeet te winnen (verslag: Ben Spierings)
In de centrale slotronde speelde ons derde team tegen het reeds gedegradeerde
Scheve Toren 2. We misten André Wagner (teamleider SHTV 1) en Gert-Jan
Willighagen (invaller SHTV 2) en voor hen in de plaats werden Rik Pronk en
Eric Alvares opgeroepen.
We begonnen met 7 man, want René was verdwaald in Zoetermeer. Eenmaal
achter het schaakbord vond hij snel de goede weg en naar eigen zeggen stond hij
na 10 zetten al gewonnen. Zijn tegenstander gebruikte bijna zijn hele tijd en
sputterde met twee stukken achter lang tegen. Hierdoor werd hij nog ingehaald
door Cor, die vanuit een vol bord opeens had gewonnen. Ik weet niet wat ik heb
gemist, maar het punt was binnen. Met 6 uit 7 heeft Cor een mooi debuut in de
1e klasse. Nu nog op bord 8, volgend seizoen maar aan een hoger bord. Al snel
volgde het punt bij René.
Piet volgde ook al snel; hij wikkelde af naar een gewonnen toreneindspel en gaf
dat niet meer uit handen. Ook Piet heeft met 5½ uit 7 aan bord 4 een goed
seizoen gedraaid. Met een 3-0 voorsprong kreeg ik een remiseaanbod op bord 1.
Ik stond iets beter, maar het zou wel een hele lange zit worden en het idee van
met een biertje naar de verrichtingen van SHTV 1 en 2 kijken lonkte. Nog even
langs de andere borden gelopen: dat zou nog wel 2 à 3 punten opleveren en
anders in ieder geval toch wel dat ene puntje om de teamwinst binnen te slepen.
En zo nam ik de remise aan.
En dan zal je altijd zien dat het niet gaat zoals je verwacht aan de borden. Eric
gaf een gewonnen stelling in tijdnood uit handen en nam ook de remise niet aan,
omdat hij niet wist wat de tussenstand was. Mij was inderdaad verwijtbaar dat ik
een kijkje nam bij de andere teams, maar het uitslagenformulier en de wedstrijdleider bieden dan ook uitkomst. Enfin, Eric vocht door en raakte zijn voordeel
kwijt, maar remise was het zeker nog wel. Alleen de tijd was helaas op.
Ed leek een klein voordeeltje te hebben, maar dat was niet voldoende voor de
winst. Zijn tegenstander had al 6 nullen gehaald en hoopte op remise. Hij had Ed
eerder op de avond al voor gentleman uitgemaakt, dus de vrede werd snel
getekend. Inmiddels stonden we 4-2 voor.
Nog een halfje nodig. Rik stond wat minder en een boertje achter, maar had
wellicht compensatie door zijn vrijpion? Het mocht niet zo zijn en het punt ging
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naar de tegenpartij. De hoop was op Jan gevestigd, hij stond volgens mij wel wat
beter gedurende de partij, maar soms verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. En
zo werd het enigszins teleurstellend 4-4 en zakten we in de eindstand naar de 4e
plaats. Al met al niet slecht voor een promovendus en met een beetje mazzel
hadden we nog hoger gekomen, maar een kampioenschap heeft er niet in
gezeten en de Promotieklasse zou voor dit team ook iets te veel van het goede
zijn.
Scheve Toren 2 (1636)
Casper Ruigt (1734)
Gijs van Dongen (1649)
Rob Reiding (1649)
Gerard Rutten (1596)
Agus Sutrisno (1532)
Arie Kies (1664)
Cees Kerkhof (1707)
Richard Klijnsma (1553)

SHTV 3 (1683)
Ben Spierings (1731)
Rik Pronk (1891)
Ed Olvers (1726)
Piet Sikkes (1668)
René Weerts (1643)
Jan Verheijen (1611)
Eric Alvares (1616)
Cor Kanters (1578)

4-4
½-½
1-0
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1

Soms zit het tegen en soms zit het mee... (verslag: Geurt Jan v.d. Meiden)
Na onze wat ongelukkige nederlaag tegen Schaakhuis moesten we in het nieuwe
jaar op 16 januari aantreden tegen Novolty Destroyers 1. Een nieuwe vereniging
die nog geen externe beker- of competitiewedstrijd had verloren. Maar omdat
alles een eerste keer heeft, weet je het maar nooit.
Vooraf was het een beetje hectisch om een invaller te vinden. Uiteindelijk bleek
Ricki Luk bereid om naast haar broertje te zitten en zo was het team weer
compleet. Voordeel was ook dat de jeugdige inbreng weer op volle sterkte was
(3 spelers) en dat doet de oud-jeugdleider altijd goed.
Pim had zijn dag niet, verloor binnen 5 minuten en dus stonden we nog sneller
dan de vorige keer 1-0 achter. Justus op bord 4 had ergens een kleine ontwikkelingsachterstand opgelopen. Dit resulteerde in wat vervelende penningen
en ook dit was vrij snel uit 0-2.
Enigszins gedemotiveerd zat ik achter mijn eigen bord te rotzooien en had ik
mijn witte voordeel volledig weten weg te geven. Echter, mijn tegenstander
maakte een fout door zijn dame in te laten sluiten en ja, dat was zelfs voor mij
genoeg. 1-2
Na een rondje langs de borden constateerde ik dat een verrassing tegen het
sterke Novolty Destroyers weinig kans van slagen had en in een vlaag van
verstandsverbijstering beloofde ik zelfs een drankje voor alle teamleden als we
deze wedstrijd nog zouden winnen.
Ricki en Thomas waren bijna tegelijk klaar. Ricki stond een stuk minder, maar
door een miraculeuze zettenreeks was het plotseling remise. Iets wat niemand
meer voor mogelijk had gehouden. Terwijl Thomas helaas gewoon een maatje te
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klein was voor zijn tegenstander en dus verloor. 1½-3½
Ja en wil je met zo’n stand nog punten pakken, dan mag je dus niets meer
verliezen. Dat is eigenlijk logisch. Henk verraste vriend en vooral tegenstander
door prima te winnen.
En toen werd het spannend in de Bosbes-arena. Wedstrijdleider Gert-Jan had
ineens weer hoop en terecht. Lex en Franck stonden niet direct gewonnen, maar
hadden zeker alle kans. Er werd tot de laatste minuut doorgespeeld en toen alle
rook was opgetrokken en we de punten van de speelzaal boven (Franck) hadden
opgeteld bij de punten van beneden (Lex) bleek er ineens 4½-3½ op het
wedstrijdformulier te staan. Een keurige overwinning!
SHTV 4 (1249)
Franck Melssen (-)
Geurt Jan van der Meiden (1646)
Lex van der Meer (1322)
Justus van Klaveren (1283)
Pim van der Meiden (1302)
Henk Bouma (1296)
Thomas Luk (1083)
Ricki Luk (814)

Novelty Destroyers 1 (1623)
Cristian Schmitt (-)
Ronny Lange (-)
Mutlu Arpaci (1695)
Christian Gruss (-)
Nicolas le Masson (-)
Olivier Krikorian (-)
Fausto Molinari (1582)
Filippo Sidoti (1591)

4½-3½
1-0
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½

SHTV 4 strijdend ten onder... (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Helaas een betere titel kon ik niet verzinnen. Twee weken na onze overwinning
op Novolty Destroyers moesten we aantreden tegen DSC 9/Prometheus. Omdat
SHTV 1 ook een wedstrijd had, speelden we in de grote speelzaal van de
Bosbeskapel.
Frans speelde op bord 2 met wit. De partij verliep in razend tempo en al snel
was het remise. Ikzelf speelde een partij tegen een tegenstander die ook in het
bekerteam van Prometheus zat, toen ze verslagen werden door het bekerteam
van SHTV. De partij ontwikkelde zich vrij rap en ik begon een aanval op de
koningsvleugel en hij op de damevleugel. Omdat mijn stukken zich actiever
hadden neergezet, leidde een stukoffer onvoorwaardelijk tot mat.
Bijna tegelijk had Thomas op bord 8 zich keurig naar de overwinning gemanoeuvreerd. De tegenstander kwam een sterke koningsaanval niet meer te
boven. En zo leek het goed te gaan. Op papier dan, want boven de andere borden
hingen donkere wolken.
Justus speelde wat ongeconcentreerd op bord 5. Door op het laatste moment
toch wat langer achter het bord te zitten, wist hij nog een remise uit de strijd te
halen. Maar hiermee waren ook meteen alle punten benoemd.
En de 3-1 voorsprong werd langzaam maar zeker een 3-5 nederlaag. Want zowel
Franck, Lex als Henk en Art konden het niet bolwerken. Helaas maar geen ramp.
SHTV 4 staat nu 4e in de poule met overwinningen op de nummer 1, 2 en 3 en
nederlagen tegen de nummer 6 en 7. Kortom, we moeten nog wat consistenter
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worden, maar zo degelijk mee draaien in de 3e klasse is al een prima prestatie.
SHTV 4 (1374)
Franck Melssen (-)
Frans Coers (1582)
Geurt Jan van der Meiden (1646)
Lex van der Meer (1322)
Justus van Klaveren (1283)
Henk Bouma (1296)
Ard van der Zwart (1407)
Thomas Luk (1083)

Prometheus (DSC 9) (1458)
Piet Hofstee (1657)
Ger Honderd (1577)
Jan van der Kolk (1413)
Jan Zonneveld (1419)
Jordy Krempel (1392)
Koos Swanink (-)
Bert Zwemstra (1456)
Hans Hendriks (1291)

3-5
0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0

SHTV 4 wint en eindigt 2e (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Eigenlijk stond alles vooraf aan het seizoen al vast in klasse 3A. Novolty
Destroyers zou kampioen worden (veel te sterk team, maar in de derde klasse
geplaatst als nieuw team) en SHTV 4 zou zich keurig handhaven. Dat het laatste
zo makkelijk zou gaan was ook voor mij als teamleider wel een verrassing.
Tuurlijk, er werd verloren van Schaakhuis (alles zat tegen) en Prometheus, maar
voor de rest draaide de puntenfabriek keurig dit seizoen.
Op 27 maart moesten we dan ook tegen DD 8. Vooraf op papier leek het een
zware wedstrijd te worden en de 4½-3½ overwinning lijkt nip, maar eigenlijk
ging het allemaal vrij soepeltjes. Vooraf was er een teametentje georganiseerd
door Pim. Waar naast bijna het volledige team ook supersub Rik, supporter Kees
en André aanwezig waren. Het was erg gezellig en eigenlijk was het dat het hele
seizoen. Er was rondom dit team nooit een klacht te horen (ook niet als die k*
teamleider weer eens geen verslag had gemaakt) en de sfeer was gewoon op z'n
Nederlands ‘gezellig’.
Maar goed, de wedstrijd tegen DD 8.
Lex verloor erg rap tegen Paul Koks. Helaas, maar Lex kan tevreden terug
kijken op een sterk seizoen, waarbij vooral de overwinning tegen Novolty
Destroyers een erg mooie en opvallende overwinning was.
De jeugd speelde 1-1. Thomas verloor (te snel), Justus won (ook te snel, maar
vooruit). Beide waren op hoge borden gezet vanwege hun perfecte prestaties dit
seizoen en mogen tevreden terug kijken op een mooi seizoen. Ook Ricki en
Mitchell hebben de jeugdeer dit seizoen zeker hoog gehouden.
Pim was op bord 8 gezet. Na meerdere wanprestaties dit seizoen konden consequenties onmogelijk uitblijven. In de privésfeer werd zelfs over ‘minder Pim
in SHTV 4’ geroepen, maar dat ging toch iets te ver en dat was maar goed ook,
want een keurige overwinning op ex-Haagse Toren speler Kees van Hulst was
snel een feit.
Nu leek het op papier vrij spannend met een 2-2 stand. Maar eigenlijk waren de
meeste punten bij de bar al verdeeld. Franck verloor door een flinke tijdsachterstand en een kwaliteit minder, Henk was een plusremise (werd remise) en
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Frans en Ard zouden de punten wel even binnen halen. Normaal gesproken
zouden deze verwachtingen bij SHTV 4 dit seizoen nooit uitkomen, maar
warempel. Er werden geen stukken meer weggegeven, geen stellingen meer
verprutst in tijdnood en dus was de overwinning een feit.
Kortom, een overwinning uit de boekjes, geen onverwachte blunders of andere
moeilijkheden. Een mooie overwinning om een goed seizoen mee af te sluiten!
Het was een eer om teamleider te mogen zijn van dit sterrenteam.
SHTV 4 (1325)
Franck Melssen (-)
Frans Coers (1582)
Lex van der Meer (1322)
Justus van Klaveren (1283)
Henk Bouma (1296)
Thomas Luk (1083)
Ard van der Zwart (1407)
Pim van der Meiden (1302)

DD 8 (1527)
Maurice Westerhuis (1513)
Tom Vokurka (1663)
Paul Koks (1500)
Hans Smallenbroek (-)
Dimitri Karagantcheff (1498)
Niels Engelen (1448)
Leen Spaans (1494)
Kees van Hulst (1576)

4½-3½
0-1
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0

Bijna telt niet (verslag: André Wagner)
De halve finale voor de bekercompetitie werd vrij kort na de kwartfinale
afgewerkt. Een uitnodiging van Promotie, onze volgende tegenstander, viel al
snel in mijn inbox en hoewel het aanvankelijk wel kort dag leek (10 dagen),
bleek men in Zoetermeer een week later de ALV te houden en ik wilde de
spelers van hun bekerteam niet de kans om bij dat jaarlijkse evenement aanwezig te zijn ontnemen. En zo liepen op de warme winteravond van dinsdag 25
februari vijf vastberaden SHTV-ers binnen bij Wijkcentrum Gondelkade, nabij
station De Leyens. Samen uit, samen thuis met de Randstadrail.
Een sterke vertegenwoordiging van de gastheren was wel geanticipeerd en ik
had dan ook geschoven met de borden om onze kansen te vergroten. Dat bleek
goed te werken. Met drie spelers van het eerste team en één van het tweede
deden we niet onder voor het viertal van de tegenstander. Olav was als libero
ingezet aan bord 1: scoor wat je er uit kunt halen, forceer niet en je hoeft niet te
overleggen over een remiseaanbod. De anderen moesten doen wat ze in het
eerste team al hadden gepresteerd, namelijk spelen om te winnen.
We lootten wit aan de oneven borden, wat een klein beetje jammer was voor
Twan, want die wilde graag met wit, maar dat nam niet weg dat hij een prima
verdediging opbouwde en een spannende strijd tegemoet ging met tegengestelde
rokades. Sander pakte vanaf de opening de zaken stevig aan en zette de teamleider van Promotie onder druk. Marco kwam ook al zonder veel problemen tot
ontwikkeling en toen ik zag wat Olav allemaal op het bord bracht, begon de zon
een beetje te schijnen (en dat na zonsondergang!). Het werd zelfs nog mooier,
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want Olav kwam een pion voor en had een flink initiatief.
Een snelle inschatting maakte een overwinning waarschijnlijk. De tegenstander
van Twan viel aan op de damevleugel en onze clubkampioen deed hetzelfde aan
de andere kant; beide koningen stonden onder druk. Twan hield met creatief spel
de damevleugel onder controle, maar zijn aanval kwam ook niet snel op gang.
Geen nood, want Sander combineerde zich naar een eindspel met een kwaliteit
meer. Alleen de verbonden vrijpionnen van zwart moesten onder controle
gehouden worden. Marco vereenvoudigde naar een dame-eindspel met gelijk
aantal pionnen en daar begon toch een remise af te tekenen. Olav won twee
pionnen en rekende een sterke combinatie uit die hem een te winnen stelling
opleverde. Het publiek, waaronder FIDE-meester Bernard Bannink en leden van
de thuisclub en Botwinnik (er was tegelijkertijd een wedstrijd in de 2e klasse)
keek belangstellend toe.
Sander kwam helaas niet verder. De twee vrijpionnen compenseerden net
voldoende voor de kwaliteit en de vrede werd getekend. Ook Marco moest in
puntendeling berusten, maar dat zat er aan te komen. Twan moest vervolgens tot
de conclusie komen dat hij ook niet verder kwam, evenals zijn tegenstander, en
ook aan het vierde bord verschenen de halfjes. Resteerde Olav die rustig was
blijven doorspelen en de winnende zetten voor het uitkiezen leek te hebben. Tot
20 minuten voor het einde van de speeltijd stond hij op winst, toen hij een
gewaagde pionzet deed die nu juist geen voordeel opleverde. Na nog een reeks
zetten viel het witte bolwerk en daarmee de wedstrijd. We hadden bijna
gewonnen, maar bijna telt helaas niet.
Alle partijen waren van een hoog niveau en er werd van beide kanten niet
angstig gespeeld. Het is jammer dat we ook dit jaar de beker niet zullen winnen,
maar we kwamen een stuk verder dan voorgaande keren en dat is te danken aan
alle spelers die hebben meegedaan aan de drie wedstrijden.
Promotie (1945)
Sipke de Swart (1972)
Joost Mostert (2048)
Han Baas (1945)
Rens Minnema (1814)

SHTV (1943)
Olav van Leeuwen (1867)
Marco van Straaten (1998)
Sander Pauw (1926)
Twan van der Togt (1981)

2½-1½
1-0
½-½
½-½
½-½
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Mijn koninkrijk voor een paard

Kees van Gelder

Als ik een groot toernooi bezoek, loop ik langs de borden, maar dat zijn er veel
te veel om alles goed te kunnen volgen. Na verloop van tijd kies ik een paar
stellingen uit die ik interessant vind en dan pendel ik tussen die borden heen en
weer om de ontwikkelingen te volgen. Er zijn ook altijd stellingen die ik één
keer zie en daarna niet meer wil bekijken: niet om aan te zien. Eenmaal is mij
overkomen dat ik dacht: “Die speler moest zich doodschamen”, om daarna pas
te merken dat het mijn eigen stelling was. Direct opgegeven en naar huis gegaan.
Begrijp mij goed, ik heb het niet over stellingen met een materiële achterstand.
Dat kan gebeuren en dan moet je maar proberen om er het beste van te maken.
Ik heb het over stellingen waarin je niets kunt proberen, waarin je nooit meer
beweging zult krijgen. Bijna altijd gaat het om de zogeheten slechte loper.
Een voorbeeld. Van de website Schaakzone (zeer aan te bevelen) pluk ik de volgende stelling:

_

_L_ _
j _ _ _
_J_M_J_
_J_J_Ji
i i k i
_ _N_ _
I_I_ _ _
_ _ _ _
Zwart kan niets beginnen. Hij moet lijdelijk toezien hoe wit rustig de tijd neemt
om zijn paard beslissend in te schakelen. Had zwart ook maar een paard... Wat
hoor ik daar de zielige zwarte koning roepen?: “Mijn koninkrijk voor een
paard!”. De Zwarte Koning, dat was Richard III van Engeland. Deze bijnaam
had hij verkregen vanwege zijn moordlustige tirannie. Uiteindelijk wordt hij
door opstandelingen verdreven en Shakespeare beschrijft in het gelijknamige
koningsdrama hoe hij aan zijn einde komt. In de beslissende veldslag wordt zijn
paard onder hem weg geschoten en hij moet de strijd te voet voortzetten, kansloos tegen zijn hoog gezeten tegenstanders. En dan doet hij zijn beroemde
oproep: “A horse, a horse, my kingdom for a horse”.
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Merk overigens op dat de verwantschap tussen de Zwarte Koning Richard III en
onze machteloze zwarte schaakkoning alleen opgaat in de Nederlandse taal. Dat
komt doordat wij in het Nederlands een schaakpaard gewoon paard noemen. In
andere talen hebben schaakpaarden andere benamingen. Neem bijvoorbeeld het
Duits: “Ein Springer, ein Springer, mein Königreich für ein Springer”. Dat slaat
helemaal nergens op. Nederlandstalige Shakespeareminnende schakers moeten
beseffen hoe bevoorrecht zij in dit opzicht zijn.
Dezer dagen is het 450 jaar geleden dat William Shakespeare werd geboren in
Stratford-upon-Avon (23 april 1564). Hij schreef Richard III in 1592, ruim een
eeuw na de val van de Zwarte Koning. De opstandelingenleider Henry Richmond nam het koningschap over als Hendrik VII Tudor. Het opzij zetten van een
koning was een riskante onderneming die moreel gerechtvaardigd moest worden. De nieuwe machthebbers, de Tudors, lieten geen gelegenheid voorbij gaan
om de wandaden van de afgezette koning breed uit te meten, zodat hij met recht
de Zwarte Koning genoemd kon worden. Volgens sommige hedendaagse
historici was hij helemaal niet zo’n erge tiran en is zijn slechte reputatie vooral
een gevolg van zwartmakerij door de Tudors en hun aanhang.
Het theater was in Shakespeare’s tijd (zonder massamedia) de spiegel van de
publieke opinie. De stukken werden geïnterpreteerd als commentaar op de
actuele situatie. Er was geen vrijheid van meningsuiting, de autoriteiten keken
kritisch naar de inhoudelijke strekking van het theater. Later in zijn loopbaan,
aan het begin van de zeventiende eeuw, was Shakespeare zo populair dat hij zich
veel kon permitteren. De waanzinnige vorsten in Hamlet en King Lear deden
menig wenkbrauw fronsen in regeringskringen. Echter, in 1592 moest hij zich
nog een respectabele positie zien te verwerven. Geen betere manier om dat te
doen dan zich af te zetten tegen de voorgangers van de Tudors. Hij koos voor
een nummertje ‘Richard III-bashing’.
Zo bezien is, ondanks al zijn theatrale schoonheid, Richard III een obligaat stuk,
waarin aan deze, letterlijk gewetenloze schurk niets positiefs te ontdekken valt:
“Conscience is but a word that cowards use”. En de uitroep “Mijn koninkrijk
voor een paard”, past daar naadloos in, want is al even obligaat. Hij had zijn
koninkrijk al verloren, dus het is een loze belofte. Er is dan ook niemand die er
op in gaat, hij krijgt geen paard, hem wacht niets dan ellende. “March on”, roept
hij zijn weinige medestanders op, “if not to heaven, than hand in hand to hell”.
De zwartspeler met een onbeweeglijke loper is een soortgenoot van de zwarte
koning Richard III. Hij kan proberen wat hij wil, maar hij is gedoemd, want dat
paard krijgt hij nooit. Gelukkig kan hij het gewoon opgeven en hoeft hij niet,
zoals zijn zwarte voorganger, door een hel te gaan. Hoewel er voor sommige
schakers niet veel verschil is tussen verlies en hel.
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Richard III, koning van Engeland, 1483-1485
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Haagse Rapidcyclus (1)

André Wagner

De toernooien van de vijftiende editie van de rapidcyclus worden korter na
elkaar gespeeld dan in voorgaande jaren en daardoor zijn op het moment van
schrijven al drie van de vier achter de rug. Onze leden doen als altijd in ruime
mate mee en scoren goed, om te beginnen bij het toernooi van HSV op 1 maart,
waar ‘wij’ gelijk de eerste twee plaatsen opeisden.
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

Hans Segers (SHTV)
William van Zanten (SHTV)
Lothar van der Sluijs (DD)
Tjomme Klop (SHTV)
Frans Pieter v.d. Bos (HSV)
Arjen Schuurman Hess (Prom)
André Wagner (SHTV)
Ton Bodaan (SHTV)
Henk Noordhoek (Prom)
Ronald de Vries (-)
Jan Willem le Grand (SHTV)
Wim Reimer (DD)
Edwin van der Leij (HO)
Aad Mittertreiner (HSV)
Jaap van den Berg (Prom)
Dick de Jong/Willem Hessels*
Jim Loke (HSV)
Franck Melssen (SHTV)
Jan van der Meer (HO)
Peter Huybens (HSV)
Diana Gairabekova (-)
Michelle de Liefde (HO)
Armin Segger (SHTV)
Jacques van As (RhC)
Otto Boot (Botw)
Loek Beekman (Pom)
Koos Croes (HO)
Rob van Duivenboden (HO)
Theo van Vorselen (DD)
Patrick van Rijn (HO)

1970
2026
1867
2048
1916
1899
1662
1906
1981
1590
1893
1788
1576
1670
1812
1450
1647
1681
1609
1299
1539
1316
1900
1532
1449
1312
1503
1388
1566
1261

6.5
6.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0

* Buiten mededinging, om deelnemersaantal even te maken

29.0
30.0
28.0
25.0
29.5
28.0
27.5
31.5
29.0
28.5
26.0
25.5
24.0
22.5
28.5
21.5
29.5
23.5
23.0
20.5
20.0
20.0
27.0
21.5
21.0
20.0
20.0
17.0
18.0
19.5

27.25
23.50
19.25
16.00
16.50
13.00
18.50
14.00
13.50
11.50
10.50
13.25
10.25
11.25
11.75
15.00
10.50
8.00
7.50
3.75
8.00
6.00
6.50
2.75
5.00
4.25
3.50
2.00
1.50
0.25
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Ruim een maand later, op 5 april, pakte DD groots uit met de gebruikelijke
sterke bezetting. De winnaar kwam van buiten de Haagse regio, maar als de
weerstandspunten er niet waren geweest had één van de twee cycluswinnaars
van vorig jaar de eerste prijs weggekaapt. Beide heren hielden de rest van het
veld op een vol punt. Merk overigens op dat Justus niet alleen de beste SHTV-er
was, maar ook de jeugdprijs won.
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

Gerrie Bloothoofd (LSG)
Frans Pieter v.d. Bos (HSV)
William van Zanten (DD)
Reinhard Henn (DD)
Bilal Yalçin (DD)
Jelle Bulthuis (Rwijk)
Lothar van der Sluijs (DD)
Justus van Klaveren (SHTV)
Timo Bottema (BF)
Ben Spierings (SHTV)
Hans Segers (SHTV)
André Wagner (SHTV)
Jaco Arkesteijn (DD)
Don v.d. Biggelaar (LSG)
Theo van Orsouw (DD)
Wim Reimer (DD)
Theo van der Pol (Smat)
Jaap van den Berg (Prom)
Wouter de Bruin (Rwijk)
Melle Tammimga (-)
Loek Beekman (Pom)
Vermeulen (-)
Maurits Bons (HO)
Auke de Vries (DD)
Jan van der Meer (HO)
Rob van Duivenboden (HO)
Edwin van der Leij (HO)
Gerrit Horst (Shuis)
Theo van Vorselen (DD)
R. van der Eijk (-)
Dimitri Karagantcheff (DD)
Ton Bodaan (SHTV)
Barend Lavrijsen (-)
Scot Leite (Shuis)
Raf van Hogezand (DD)

2116
1916
2026
1855
1662
1840
1867
1358
1934
1737
1970
1662
1608
1599
1863
1788
1466
1812
1629
1690
1312
1600
1757
1323
1609
1388
1576
1658
1566
1400
1494
1906
1219
815
1145

6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.0

32.0
29.0
31.0
29.0
29.0
29.0
28.5
27.0
22.0
29.5
28.0
27.0
25.5
19.5
29.0
27.5
27.5
25.0
24.0
23.5
22.0
25.5
22.0
19.0
22.5
22.0
19.5
27.0
22.0
21.5
19.5
24.0
19.5
17.5
18.0

26.00
25.00
20.50
18.00
18.00
16.75
15.50
15.25
12.00
16.00
14.50
13.50
12.00
9.50
12.75
11.25
11.25
10.25
9.75
8.75
8.25
11.00
7.50
5.00
6.50
5.50
4.75
5.50
3.50
4.00
4.00
4.50
2.25
2.50
0.00
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In het paasweekend, de zonnige 19e april, terwijl een aantal jeugdspelers van
onze club in Delft een topprestatie leverden tijdens het Prinsenstadtoernooi, verzamelden opnieuw meer dan dertig schakers zich in Loosduinen voor het
toernooi van Haeghe Ooievaar. De toernooioverwinning ging naar een SHTV-er,
maar hij werd op de hielen gezeten door twee andere gekende rapidspelers. DD
had een grote afvaardiging die zich goed deed gelden en veel ratingprijzen in de
wacht sleepte.
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

Tjomme Klop (SHTV)
Arjen Schuurman Hess (Prom)
Norbert Harmanus (Shuis)
William van Zanten (DD)
Hans Segers (SHTV)
Frans Pieter v.d. Bos (HSV)
Lother van der Sluijs (DD)
Ton Bodaan (SHTV)
Akshaya de Groot (DD)
Theo van Orsouw (DD)
Stefan Boeters (DD)
Armin Segger (SHTV)
Derk Dekker (Nov)
Jaco Arkesteijn (DD)
Wim Reimer (DD)
Dominique Nierop (HO)
André Wagner (SHTV)
Maurits Bons (HO)
Ben Spierings (SHTV)
Theo van der Pol (Smat)
Auke de Vries (DD)
Michelle de Liefde (HO)
Koos Croes (HO)
Han Nicolaas (Pom)
Jan van der Meer (HO)
André Lopies (DD)
Edwin van der Leij (HO)
Loek Beekman (Pom)
Aad van Eijk (HO)
Rob van Duivenboden (HO)
Barend Lavrijsen (-)

2048
1899
1919
2026
1970
1916
1867
1906
1834
1863
1824
1900
1863
1608
1788
1599
1662
1757
1737
1466
1323
1316
1503
1607
1609
1829
1576
1312
1587
1388
1219

6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
1.0

29.0
31.5
30.0
26.0
24.0
30.0
29.5
27.5
27.5
22.5
26.5
25.5
25.0
21.0
29.5
27.0
25.0
28.5
27.0
21.5
19.0
18.5
17.5
22.0
21.5
21.5
21.0
24.5
22.0
18.0
19.5

24.00
22.75
22.00
18.25
15.00
17.00
16.75
15.75
14.75
13.25
12.00
12.50
11.00
9.00
13.25
11.25
9.75
9.00
8.50
6.00
6.00
6.00
5.50
3.75
5.75
3.75
4.75
5.50
4.50
3.50
1.00

Op zaterdag 17 mei sluiten wij met ons toernooi het derde lustrum van de rapidcyclus af. Aanmelden kan bij ondergetekende.
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Partijanalyse

Maarten Stolte

Op donderdag 20 maart speelde SHTV 1 in de voorlaatste ronde van de Promotieklasse tegen RSC Belgisch Park 1. Ik speelde aan bord 2, maar ik was daar
eerlijk gezegd niet zeker van toen ik de Bosbeskapel kwam binnenrennen. Ik
was in prepartijdige tijdnood gekomen en realiseerde mij in de auto onderweg
naar Den Haag dat ik mij de opstelling in de teamleider-e-mail niet meer voor de
geest kon halen. Ik vermoedde dat ik aan bord 3 zat en vroeg bevestiging aan
André, die mij liet weten dat het bord 2 was.
Ik irriteer mij altijd aan spelers die binnenkomen en dan vragen aan welk bord
ze zitten. Zij weten het kennelijk niet zeker en dat betekent dat zij dan ook niet
zeker weten met welke kleur ze spelen. Dat is dan weer een gebrek aan voorbereiding (de kern van mijn irritatie), want het maakt nogal wat uit of je de partij
met wit of met zwart gaat beginnen.
Met mijn bord-vraag had ik mijzelf geëxposeerd gelijk zulk een onwetend
schaap. Nu zit ik wel zo pragmatisch in elkaar dat ik mij aan mijzelf niet zozeer
ga irriteren als ik aan een ander zou doen voor hetzelfde vergrijp. Dit laatste
vind ik dan wel weer hypocriet van mij en zo is het onmogelijk om met een
deugdzaam gevoel aan de partij te beginnen.
En wie bevond zich tegenover mij aan dat tweede bord? Ojee, Peter Monté. Ik
had het hele seizoen al beseft dat ik hem kon treffen aan een hoog bord tegen
RSC-Belgisch Park, maar ik had nog geen plan voor hem klaarliggen. Jaren
geleden speelden we samen bij Vogelwijk en behaalde ik geen beste score tegen
hem. Zo kon ik hem in het Frans niet de baas. Probeerde ik alles of niets in de
Winawer - 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3† 6. bxc3 Pe7 7.
Dg4 Dc7 8. Dxg7 Tg8 9. Dxh7 cxd4 10. Kd1 Pbc6 11. Pf3 dxc3 12. Lf4 - dan
kwam hij met het voor mij nieuwe 12. ...Db6! en vertelde mij, na vlot gewonnen
te hebben, dat hij die aanbeveling van Watson had. Na het lezen van Play the
French van IM John Watson kreeg ik alleen maar sterker het idee dat er voor mij
met wit niks te halen was in die variant. Probeerde ik dan een soort Anti-Frans
(2. d3) of een ruilvariant (2. exd5), dan wist hij ook precies wat hij moest doen
en kende ook aardige manieren om met zwart op winst te spelen.
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Wit: Maarten Stolte (2044)
Zwart: Peter Monté (1940)
SHTV 1 - RSC Belgisch Park 1, bd 2
HSB Promotieklasse, r. 8, 20-3-2014
Staunton-gambiet
1. d4
Dit was, geloof ik, pas de derde keer
in mijn leven dat ik 1. d4 speelde in
een ‘officiële’ partij. Voor de wedstrijd, onderweg in de auto toen ik
nog niet wist welke kleur ik had, had
ik ook gedacht aan wat ik moest
spelen met zwart. Peter is behalve
een zeer goede Frans-speler ook een
expert in het Koningsgambiet (1. e4
e5 2. f4). Ik kon me verder herinneren dat hij ook wel eens met 1. f4
wilde openen. Ik houd niet zo van de
wat stugge verdedigingen na 1. ...d5
en probeerde het From gambiet:
1. ...e5, dat Peter dan weigerde met
doodleuk 2. e4 om weer in een
Koningsgambiet terecht te komen.
Dit alles nog eens overwegende
achter het bord, met de stukken in de
beginstand, trok ik de conclusie dat
deze tegenstander in de opening altijd
graag het initiatief heeft en daar
makkelijk een pion voor offert. Ik
besloot om dat niet toe te laten en te
proberen om zelf eventueel een
gambiet te spelen.
1. ...f5
Toen hij dit speelde herinnerde ik mij
weer dat dit bij zijn repertoire hoorde.
Natuurlijk, na 1. f4 d5 kun je dezelfde stellingstypen krijgen.
Ik had overigens sterk rekening gehouden met 1. ...e6 - een uitnodiging
om met 2. e4 alsnog op het Frans
over te gaan - waarop ik dan met c2c4 en g2-g3 een soort Catalaans wil-

de spelen. Niet mijn favoriete stijl,
maar alles beter dan zijn lijfopening.
2. e4
De keuze voor het Staunton-gambiet
was snel gemaakt. Ik had het nog
nooit gespeeld, maar wel het artikel
van Herman Grooten over deze opening begin dit jaar in Schaakmagazine gelezen. Ik zou willen zeggen
“zo zie je maar dat het toch beter is
om wit lid te zijn”, maar het artikel is
ook op internet te vinden:
http://schaaksite.nl/page.php?
al=begrijp-wat-u-doet-gambiet-6-hetstaunton-gambiet. Hoewel het witte
spel me beviel, vroeg ik me af hoe ik
ooit in dit gambiet terecht zou komen. Welnu, zie bovenstaande kronkels.
2. ...fxe4 3. Pc3 Pf6

TsLdMl t
jJjJj jJ
_ _ s _
_ _ _ _
_ iJ_ _
_ n _ _
IiI_ iIi
r bQkBnR
4. f3
Ik kon mij weinig precieze zettenreeksen herinneren en speelde op
basis van ideeën die waren blijven
hangen. Ik wist dat 4. Lg5 als hoofdvariant geldt, maar ik wilde een
alternatieve versie van het gambiet,
in de hoop dat zwart snel ‘out of
book’ was.
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4. ...d5
Nu schoot mij weer te binnen dat
Grooten dit als sterkste zet voor
zwart aanmerkte. Met 4. ...exf3 5.
Pxf3 zou een heel ‘gewoon’ gambiet
ontstaan, waarmee ik bedoel dat wit
serieuze compensatie heeft voor de
pion, namelijk snellere ontwikkeling,
verzwakking rond de koning en een
aanvalsroute voor de witte torens
over de e- en f-lijn.
5. Lg5
Gebruikelijk is hier 5. fxe4 dxe4. Ik
zag dat pion e4 dan vroeg of laat
ingeleverd moet worden door zwart,
maar ook dat hij voorlopig nog erg in
de weg staat. Daarom eerst een ontwikkelingszet en kijken of zwart
misschien toch nog op f3 wil slaan.
5. ...Lf5 6. De2?!

Ts dMl t
jJj j jJ
_ _ s _
_ _J_Lb
_ iJ_ _
_ n _I_
IiI_Q_Ii
r _ kBnR
Dit is, denk ik, een nieuwtje van mij.
Het feit dat de zet niet zo goed is
ondersteunt deze bewering. Het is
een hardnekkige poging om pion e4
snel en comfortabel terug te winnen
en zwart zo te dwingen om door te
slaan op f3.
Ik zat overigens steeds met De2 als
kandidaatzet in mijn hoofd, omdat

dat in de hoofdvariant ergens wel een
(ogenschijnlijk lelijke maar) goede
zet is, zie vanuit het eerste diagram:
4. Lg5 Pc6 5. d5 Pe5 6. De2!? Pf7
7. Lxf6 exf6 8. Pxe4 De7 9. d6! en
ik citeer Herman Grooten: “Van dit
pionoffer moet het dan komen. Wit
verminkt de zwarte pionnenstructuur,
opent de witte velden en krijgt op den
duur veld d5 voor een paard. Belangrijker is wellicht dat de zwarte stukken grote moeite zullen hebben om te
ontwikkelen en dat geeft een klein,
doch tastbaar plusje. Wit zal graag
zijn witveldige loper willen ruilen
tegen die van zwart, zodat hij veld d5
voor het paard kan reserveren. In
twee partijen kwam zwart niet meer
uit de omklemming: Berczes-Danner,
2009 en Nemet-Speck, 2004”.
6. ...c6?!
Na de partij gaf Peter aan dat dit
waarschijnlijk te passief is. Zwart
was misschien bang voor Db5. Sterk
was geweest 6. ...Pc6 met aanval op
d4. Na 7. 0-0-0 Dd7 gevolgd
door ...0-0-0 staat zwart iets prettiger
en na 7. Db5?! Dd7 8. Dxd5 (na 8.
Dxb7 Tb8 9. Da6 Tb6 10. Da4 Tb4
11. Da6 Pxd4 12. 0-0-0 c5 staat
zwart goed) 8. ...Dxd5 9. Pxd5 0-0-0
10. Pe3 Pxd4! 11. 0-0-0 (na 11.
Pxf5? Pxc2† 12. Kf2 Pxc1 13. dxe4
Pc2 heeft zwart een pion en een
kwaliteit meer) 11. ...Lg6 en zwart
blijft een pion voor bij een goede
stelling.
7. Lxf6 exf6 8. fxe4 dxe4 9. Pxe4
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Ts dMl t
jJ_ _ jJ
_J_ j _
_ _ _L_
_ iN_ _
_ _ _ _
IiI_Q_Ii
r _ kBnR
9. ...Le7
Niet 9. ...Dxd4? vanwege bijvoorbeeld 10. Pd6†† Kd7 11. Pxf5 of 10.
Pg3† Kf7 11. Pxf5 Dxb2 12. Dc4†
Ke8 13. De4†.
10. 0-0-0 Dc7
Ook deze zet herkende ik aanvankelijk als te rustig (scherper is
10. ...Dd5 11. Pc3). Toen zag ik dat
er enig venijn van uitging: als zwart
nu aan zet zou zijn wint Df4† een
pion, want om Pe4 te redden moet
wit dan Pd2 spelen, waarna pion d4
instaat.

Ts _M_ t
jJd l jJ
_J_ j _
_ _ _L_
_ iN_ _
_ _ _ _
IiI_Q_Ii
_ kR_BnR
11. Df3?!
Het is prettig om je tegenstander te

laten merken dat je zijn plannetje
doorhebt. Het probleem had echter
ook met een ontwikkelingszet opgelost kunnen worden: 11. Pf3 dekt
gewoon d4.
11. ...Lxe4?
Opmerkelijk dat wits zwakke zetten
door zwart met een zwakke zet
worden beantwoord. Het is strategisch fout om hier de witveldige
loper voor een paard te ruilen, terwijl
wit de loper van die kleur velden nog
bezit. Wit wordt nu zeer sterk op de
witte velden, wat hem erg gaat helpen
in de aanval op de zwarte koning. De
tegenhanger - dominantie van zwart
op de zwarte velden - speelt (voorlopig) nog niet. Zwart had met
11. ...Le6 zijn verdediging enigszins
op orde kunnen brengen.
12. Dxe4 0-0
Zwart heeft weinig keus. Lange
rokade gaat bijna niet, in het centrum
blijven met de koning zal ook niet
lang goed gaan.

Ts _ tM_
jJd l jJ
_J_ j _
_ _ _ _
_ iQ_ _
_ _ _ _
IiI_ _Ii
_ kR_BnR
13. Ld3 g6
Na 13. ...f5? verliest zwart deze pion
door 14. De6† Kh8
15. Lxf5
(15. ...Df4† 16. Kb1 Dxf5 werkt niet
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wegens 17. Dxe7).
14. h4 f5 15. De6† Kg7 16. h5
De witte aanval lijkt vanzelf te spelen. Verzwakking uitlokken, koningsstelling slopen, matzetten. Ik twijfelde echter of ik niet eerst 16. Te1
had moeten spelen met extra controle
over de e-lijn. Ik sta zwart nu namelijk met 16. h5 een wat bevrijdende
manoeuvre toe.
16. ...Lg5†
Ojee, hij heeft het gezien.
17. Kb1

Ts _ t _
jJd _ mJ
_J_Q_J_
_ _ _JlI
_ i _ _
_ _B_ _
IiI_ _I_
_K_R_ nR
17. ...Pd7?!
Oef, toch niet. Ik dacht dat 17. ...De7
nu de witte aanval aardig zou afstoppen en zelfs tegenspel kon genereren. Dat bleek bij analyse achteraf toch mee te vallen. Weliswaar
moet wit nu dameruil uit de weg
gaan, anders mist een aanval het
dodelijke gif, dus: 18. Db3 a5 19.
Pf3 a4 20. Dc3 en nu dacht ik dat
20. ...a3 zwart sterk zou gaan maken
op de zwarte velden. Echter, bijvoorbeeld 21. Tde1 Df6 22. Pxg5
Dxg5 23. h6† Kh8 24. d5† Df6 25.
Dxf6 Txf6 26. Te8† met mat op de
volgende zet, laat zien dat wit er nog

altijd goed voor staat.
Zwart verklaarde na de partij 16.
...Lg5† gespeeld te hebben, zodat hij
eindelijk zijn damepaard kon ontwikkelen.
18. hxg6 hxg6 19. Pf3 Lf6
Wit heeft een winnende combinatie
tot zijn beschikking. Ik rekende diverse varianten door en kwam steeds
op een concrete winst uit.

T_ _ t _
jJdS_ m
_J_QlJ_
_ _ _J_
_ i _ _
_ _B_N_
IiI_ _I_
_K_R_ _R
20. Lxf5! gxf5 21. Dxf5
Er dreigt 22. Dh7 mat.
21. ...Th8
Conform mijn verwachting. Peter zei
achteraf nog aan 21. ...Tf7 gedacht te
hebben. Hij taxeerde echter dat de
volgende invasie niet door zwart
overleefd zou worden. Ik had er geheel niet aan gedacht. Thuis zag ik
dat Peters taxatie juist was: 22. Pg5! hetzelfde idee als in de partij - wint
op slag.
22. Pg5!
Er dreigt onder andere 23. Pe6† met
damewinst.
22. ...Dd6
Na 22. ...Txh1 23. Txh1 blijft zwart
met dezelfde problemen zitten. Noodzakelijk om goed door te rekenen was
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natuurlijk de materiaalroof na 22.
...Lxg5 23. Dxg5† Kf7 24. Tdf1†
(de andere toren wint ook) 24. ...Ke6
25. Df5† Ke7 26. Df7† Kd6 27.
Df4† en wint de dame op c7.

T_ _ _ t
jJ_S_ m
_Jd l _
_ _ _Qn
_ i _ _
_ _ _ _
IiI_ _I_
_K_R_ _R
Wit geeft spoedig mat. Er is één mat
in vier en er zijn zeven matbeelden
voor mat in drie!

23. Th7† Kg8
Leidt tot mat in drie. Zwart had het
mat één zet verder kunnen uitstellen
(je weet maar nooit wat de bookmakers allemaal afgesproken hebben)
door 23. ...Kf8 24. Txh8† Ke7 25.
Dh7† Lg7 26. Dxg7 (matbeeld mat
in vier). Mat in drie wordt het na
23. ...Txh7 24. Dxh7† Kf8 25. Df7
(mat in drie matbeeld 1).
24. Dg6†
Zwart geeft het op wegens 24. ...Lg7
25. Dxg7 (mat in drie matbeeld 2),
maar ook 25. Df7 (mat in drie
matbeeld 3) of 24. ...Kf8 25. Df7
(mat in drie matbeeld 4).
In plaats van 24. Dg6† was evengoed
voor wit: 24. Txh8† Lxh8 25. Df7
(mat in drie matbeeld 5), 24. ...Kxh8
25. Dh7 (mat in drie matbeeld 6) en
24. ...Kg7 25. Dh7 (mat in drie matbeeld 7).

Rectificatie:
Oplettende lezertjes zullen in het vorige nummer hebben geconstateerd dat
abusievelijk de uitslag van de wedstrijd SHTV 3 - DD 5 twee maal is vermeld,
namelijk ook bij de wedstrijd DD 3 - SHTV 3. Hoewel wij natuurlijk heel trots
op de overwinning waren, volgt hier aanvullend de volledige uitslag van de
verloren match tegen het 3e team uit de Van Speykstraat:
DD 3 (1871)
Alexander Münninghoff (1945)
Jan Willem Koelmans (1890)
Pieter Smeele (1918)
Reinhard Henn (1850)
Eric Koreman (1870)
Theo van Orsouw (1787)
Lothar van der Sluijs (1875)
Remko de Waard (1833)

SHTV 3 (1692)
Gert-Jan Willighagen (1786)
Karel Stolte (1609)
Ed Olvers (1726)
Piet Sikkes (1668)
Rik Pronk (1891)
Jan Verheijen (1611)
André Wagner (1664)
Cor Kanters (1578)

7-1
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
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Schaakagenda
Mei 2014
do
1
za
3
do
8
za
10
do
15
za
17
zo
18
do
22
za
24
do
29
do 29 - za 31

Open Kampioenschap; ronde 1
[jeugd] RSB Open Jeugdkampioenschap doorgeefschaak
Open Kampioenschap; ronde 2
[jeugd] PK cat. FGH
Open Kampioenschap; ronde 3
Open Rapid SHTV (Haagse Rapidcyclus 4)
[jeugd] Grand Prix 7 (Rijswijk)
Open Kampioenschap; ronde 4
Open NK Rapid (Elburg)
HEMELVAARTSDAG
[jeugd] NK cat. D (Rijswijk)

Juni 2014
zo
1
do
5
za
7
zo
8
do
12
do
19
za
21
do
26

23e Kroegloperstoernooi voor duo’s (Amsterdam)
Open Kampioenschap; ronde 5
[jeugd] Grand Prix 8 (DSC)
Delfts Kroeglopertoernooi
Open Kampioenschap; ronde 6
Open Kampioenschap; ronde 7
[jeugd] Nationale Pupillendag, cat. FGH (Roosendaal)
Snelschaakkampioenschap

Juli 2014
do
3

Feestelijke afsluiting van het seizoen

Aankomende evenementen:
42e Bilderbergtoernooi (Oosterbeek)
4e Science Parktoernooi (Amsterdam)
8e Leiden Chess Tournament
Open NK (Dieren)

za 5 t/m vr 11 juli 2014
za 5 t/m 13 juli 2014
vr 11 t/m zo 20 juli 2014
ma 21 t/m 31 juli 2014

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

