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Van de redactie

Vijftig maal Samengevat
Pim van der Meiden

Bij mijn voorbeschouwingen voor dit stukje redactioneel kwam ik op de
gedachte dat er weinig samenvattends te zeggen valt over het clubblad van
SHTV. Er zijn eigenlijk drie Samengevatten. Eén uit een ver verleden van
Maarten Stolte, één van André Wagner en één van ondergetekende. Overigens is
het Samengevat van Maarten nog niet geheel verleden tijd. Ik ben daar heel
tevreden over, want gewoonlijk doet men lelijk tegen een opvolger. Maarten
deed aardig en bleef meewerken. Mijn Samengevat is totaal anders dan hetgeen
mij voor ogen stond toen ik er aan begon, maar het is prominent aanwezig op de
club en het is een belangrijk onderdeel van mijn leven, zozeer dat een aantal
stukken redactioneel een wezenlijk bestanddeel zijn van de memoires die ik de
laatste tijd steeds luider loop aan te kondigen, maar waarvan ik niet weet of ik ze
echt zal schrijven.
Het aardige is dat het Samengevat van Maarten en André nooit strijdig is
geweest met het mijne en dat de drie identiteiten elkaar raken. Ons streven om
van Samengevat een clubblad van alle leden te maken is beter gelukt dan we wel
eens klaaglijk lopen te ontkennen, al moet ik zeggen dat Jan Bonsel het lid is dat
het meest aan het ideaalbeeld van een trouwe lezer en medewerker beantwoordt.
Voor mij zijn er momenten geweest die gemaakt hebben dat Samengevat een
wezenlijke troost in mijn leven was en ook een trots. Laatst liet ik iemand mijn
studeerkamer zien en die iemand bladerde even door het stapeltje Samengevat
en trof een artikel aan over de psychologie van de schaker. Ik had het nummer
dubbel en het slingert nu ergens in een verre stad in de bibliotheek van iemand
die ik niet ken. De desbetreffende persoon raadpleegt nu onze website en kijkt
oude nummers door. Er zijn slavisten die zich hebben opgewonden over een
aanval die ik op de Amerikaans-Russische schrijver Nabokov heb gedaan in ons
clubblad en ik heb mijn uiterste best gedaan dames met feministische sympathieën te vleien of op de kast te jagen door eerlijk toe te geven dat het mooiste
schilderij van een schaakpartij dames uitbeeldt en door een vrouw geschilderd
is. Bescheidenheid is een mooie eigenschap; niemand zal waarnemen dat ik aan
een overdaad ten onder zal gaan.
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Eén van mijn oercomplexen is overigens sterk gerelativeerd dankzij een stukje
redactioneel werk. Ik heb het moeilijk met Hans Segers. Gewoonlijk heb ik er
last van dat hij van een grote hoogte op mij neerkijkt, hij heeft een mechanisme
in zich dat hij uitschuift waardoor hij langer wordt, en ik voel me dan krimpen
en kleiner worden. Maar eens zag ik hem recht op mij afkomen en dat stukje
uitschuifbaarheid was niet aanwezig. Ik begon al te denken dat hij iemand naast
of achter mij wilde spreken en maakte me niet ongerust, maar het bleek dat hij
het echt op mij gemunt had. Ook zijn toon was menselijk, alsof hij tegen iemand
sprak die min of meer als gelijkwaardig beschouwd kan worden. Hij sprak me
zelfs bij mijn voornaam aan en bij nadere beschouwing vriendelijk: “Pim, dat
stukje in Samengevat over ‘Mijn beste Schaakboek’ van Ted Barendse, hoe ben
je daar aan gekomen? Heb je dat ergens uit overgenomen of heeft hij dat
speciaal voor ons geschreven?” Vooral dat ‘ons’ deed het hem. Naar waarheid
kon ik hem meedelen dat ik na een wat langer gesprek met Ted op de gedachte
was gekomen hem te vragen voor Samengevat een artikel te schrijven en dat na
twee keer reclameren Ted dat ook gedaan had. Tevreden liep Hans door en in de
periode dat hij binnen gezichtsafstand was, heb ik niet waargenomen dat hij
weer langer werd. Sterker nog: hij leek twee centimeter kleiner dan normaal.
Zulke momenten zijn in het leven toch de moeite waard geleefd te worden.
Het zal de lezer niet verbazen dat ik het ook wel eens heel moeilijk heb gehad
met mijn redacteurschap. Het meeste werk wordt door André gedaan, de mooie
reis naar Delft wordt tegenwoordig door Henk gemaakt, prijzende woorden
komen vaak anderen toe en ik voel me onbelangrijker worden. Zal het me nog
lukken een rol binnen de redactie te spelen bij het honderdste nummer? Komt er
wel een honderdste nummer? Ik heb het al moeten beleven dat een bestuurslid in
mijn bijzijn er voor pleitte Samengevat dezelfde weg te doen gaan als het nu
geheel vergeten Jaarboekje dat we vroeger op een prominente plaats naast het
telefoonboek en de ledenlijst hadden staan, maar dat nu een stuk historie is
geworden, waar niemand nog aan refereert. Om wat sterker te staan had ik laatst
iets aardigs bedacht.
Ik wilde serieuzer genomen worden. Iedereen gaat maar op cursus, workshop of
wat dies meer zij. Wanneer het bestuur ons als redactie eens een cursus ‘redigeren van clubbladen’ liet volgen? IJverig klom ik in de pen, nou ja, ik ging op
de pc rammen en mailde een briefje aan onze secretaris. Ik dacht dat André ook
wel mee zou willen en stuurde hem een cc’tje. André werd boos en deelde mee
dat hij het te druk had voor dit soort gekkigheid. De secretaris mailde terug dat
die cursus niet door de KNSB werd gegeven en had duidelijk ook geen zin er
tijd en moeite aan te besteden.
Ik heb me heel alleen gevoeld.
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Jubileum Samengevat

Jan Bonsel

Voor de vijftigste keer verschijnt Samengevat, ons clubblad en bij dit nummer
moet waardering worden uitgesproken aan allen die bijdragen leverden [zeker
dus ook voor onze nestor, de auteur van dit stuk, red.]. In de eerste plaats de
redacteuren Pim van der Meiden en André Wagner. Beiden zorgden voor originele en journalistiek hoogstaande artikelen, getuigend van kritische zin.
Elke twee maanden zat de hoofdredacteur de andere medewerkers achter hun
broek om tijdig hun publicaties te ontvangen. Voor de vele geïnteresseerde lezers
zijn niet alleen de prachtige verslagen van ons succesvolle vlaggenschip belangrijk, ook is het smullen van het vaak amusante commentaar op de verrichtingen
van de lagere teams door de teambegeleiders Karl Baak, Ben Spierings, Geurt
Jan van der Meiden, André Wagner en anderen. Met dit uitstekende werk versterken zij de saamhorigheid van onze club.
Verder wordt Samengevat verrijkt door diepgaande analyses van Maarten Stolte
en Melchior Vesters, gekruid met filosofische en pragmatische observaties.
Thema-artikelen van William van Zanten komen bij grondige bestudering het
schaakpeil van de lezer ten goede. Kees van Gelder treedt leuk uit de hoek met
fraaie artikelen over de schaakklok. Voorzien van een scherp en persoonlijk
getinte mening eiste Pim van der Meiden de aandacht op door het verzoenend
oplossen van een vastgelopen vriendschap. Vrolijke nabeschouwingen over zijn
zomertoernooien zijn wij gewend van Henk Bouma. Dank aan de vrijwilligers
die het clubblad bij de drukkerij in Delft ophalen en die zorg dragen voor de
distributie ervan.
Als lezer, die ieder nummer van Samengevat van a tot z doorspit, is het mij een
plezier het jubileum te herdenken.
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Interne competitie
De interne competitie is pas vijf weken oud, maar er is al duidelijk dat we dit
jaar mogelijk een machtsovername gaan krijgen door de jongere generatie. En
anders dan toch volgend jaar. In onderstaande stand zijn alle spelers die tot op
heden hebben gespeeld opgenomen. 22 anderen komen ongetwijfeld soms wel
en soms niet en zullen dan aan de stand worden toegevoegd.
Stand na ronde 5
Cat.
1 Stijn Gieben
A
2 Justus v Klaveren (J)
C
3 Piet Sikkes
B
4 Ton Bodaan
A
5 Twan van der Togt
A
6 Hans Segers
A
7 André Wagner
B
8 Timo Bottema
A
9 Lex vd Meer
C
10 Jan Verheijen
B
11 Kees v Gelder
C
12 Ben Spierings
B
13 Jan W le Grand
B
14 Gert-Jan Willighagen
A
15 Armin Segger
A
16 Peter Vorstermans
A
17 Noud van der Togt
D
18 Rob Dijkstra
C
19 Olav v Leeuwen
B
20 Thomas de Ruiter
A
21 Eric Kwappenberg
D
22 Cor Kanters (J)
B
23 Elmer Boon
D
24 Jan Bonsel
D
25 Wim Vermeulen
D
26 Maarten van der Vegt
D
27 Pim vd Meiden
C
28 Henk Bouma
D
29 Eric Alvares
C
30 Martin Brummelkamp D

Score
344,0
308,8
299,5
294,4
279,3
270,5
239,2
234,2
228,0
216,0
211,5
197,3
193,1
192,3
170,8
168,8
155,2
144,0
142,4
135,0
134,5
126,0
121,3
105,2
100,0
98,0
84,9
84,0
74,4
55,5

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

Ptn
3,5
2,5
3,0
1,5
2,0
3,0
1,5
1,5
2,5
2,0
3,0
0,5
1,5
0,5
0,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
0,5
2,0
1,0
2,0
2,0
1,5
1,0
0,0
0,0
0,5

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

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

V
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
2
0
0
3
1
2
2
2
1
2
3
3
3
2
1
4
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Externe competitie
Voorzichtig begin (verslag: André Wagner)
Met twee jeugdige talenten en een (schaak)leraar in de gelederen leken beide
teams in de openingswedstrijd van het seizoen bijna een spiegelbeeld van elkaar.
Onze gasten waren vorig jaar als vierde geëindigd en zeker niet te onderschatten. Tel daarbij op een maginaal gemiddeld ratingverschil en het scenario voor
een lange spannende strijd lag klaar.
Aan beide zijden werden de stellingen beklommen en vrijwel alle spelers kozen
voor een rustige opbouw met potentieel voor meer. Alleen Marco kwam snel in
een vreemde stelling terecht waarbij zijn rokade verhinderd was en die William
liet opmerken dat daar koffiehuisschaak van het hoogste niveau werd gespeeld.
Ook bij Stijn zag ik veel mogelijkheden voor zijn tegenstander, die vorig jaar
100% scoorde, met actievere stukken en een fraaie triple-pion op de c-lijn. Dat
zie je ook niet zo vaak op dit niveau. Onze beide strijders gingen er eens goed
voor zitten, want zó gemakkelijk zouden de gasten het toch niet gaan krijgen!
Aan de andere borden gebeurde nog niet zo snel allerlei spektaculairs, maar dat
sloeg tijdens het tweede uur langzaam om. William zag zich geconfronteerd met
een Catalaanse opening en wist dat hij het heel moeilijk kon gaan krijgen. Echter
was zijn opponent zo aardig niet de agressiefste taktiek te volgen, wat de zaak
iets vereenvoudigde. Sander speelde in zijn bekende flexibele stijl en loerde op
de counter, terwijl de vier witspelers geen enkele reden tot zorg leken te
hebben... totdat Peter de teugels liet vieren. De zwartspeler kreeg het initiatief en
dat werd een gegronde reden tot zorg. Intussen worstelden Stijn en Marco nog
steeds om los te komen en voldoende tegenspel te creëren, maar helaas was het
voor de laatste te laat. En het werd nog erger toen ook Peter in het stof beet.
Gelukkig had William gebruik kunnen maken van een kans om het initiatief te
grijpen en zette dat om in een punt.
De tegenstander van Hans greep de kans om met zijn dame op b2 in te slaan en
aansluitend nog een pion te winnen, maar verzuimde vervolgens op een remisevariant in te gaan. De verleiding van twee boertjes voor staan was voor de
jeugdspeler net iets te groot. Hans kreeg actief stukkenspel en kon op zoek naar
de winst. Twan en Tjomme hadden intussen hun stellingen wat vereenvoudigd
(als je dat zo mag noemen) en genoten allebei het voordeel van een pluspion.
Stijn had het nog steeds moeilijk en probeerde wat hij kon, maar uiteindelijk
moest hij in FIDE-meester Harold van Dijk toch zijn meerdere erkennen. Niet
veel later toucheerde Hans zijn zwaarbevochten punt en wachtten er nog drie
partijen op een beslissing.
Sander had op een eerder moment een kwaliteit gewonnen en hield de witte
stelling onder druk. Hoewel zijn jeugdige opponent nog wel een pion op a7 wist
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te krijgen, ging daar geen enkele dreiging van uit en na nog enig tegenstribbelen
moest de gastspeler in onze man zijn meerdere erkennen. Twan was intussen al
een tijdje aan het zoeken naar de winst in een paardeindspel en het zag er goed
voor hem uit, hoewel hij nog een tweede pionnetje zou moeten winnen om
doorslaggevend voordeel te bereiken. Tjomme had een toreneindspel, maar met
slechts één pion meer zijn die lastig te winnen. Zijn actievere koning kon
misschien nog wel een rol spelen, maar de remisemarge was ook hier groot. In
eerste instantie schatte ik dan ook beide partijen voorzichtig in als remise. Na
langer kijken begon ik echter langzaam een klein beetje in meer dan 4-4 te
geloven...
Twan liep weinig risico, aangezien de ene pion van zwart gemakkelijk te blokkeren en later te vangen was met de koning, terwijl zijn paard in het uiterste
geval voor de resterende zwarte pion te offeren zou zijn, en dus ging hij er
lekker voor zitten om een winstweg te vinden. Tjomme deed datzelfde met zijn
stelling, maar moest na lang manoeuvreren toch tot de conclusie komen dat er
niets meer in zat dan een puntendeling. En zo verplaatste de aandacht van alle
toeschouwers zich naar het bord van de benjamin van ons team.
Met elke keer de laatste seconden als houvast kon Twan steeds verder oprukken,
maar toen het eindspel van paard en pion tegen paard op het bord verscheen,
werd het zeer onzeker of hij er nog een vol punt uit zou gaan slepen. Tellen,
tellen, oppositie houden, nee, het ging niet meer lukken. De ervaring had moreel
gewonnen van het jeugdig elan, hoewel de prestatie van Twan er niet minder om
was. Na de partij gaf hij zelf aan dat hij bij de 22e zet toch het verkeerde plan
had gekozen. Wat hij speelde zag er sneller en eenvoudiger uit, maar de andere
optie had achteraf gezien meer kans gemaakt. Een mooi leermoment.
En zo is de terugkeer van ons eerste team naar tevredenheid verlopen. Volgende
keer wacht een uitstapje naar Noord-Brabant.
SHTV 1 (2003)
Stijn Gieben (2106)
Twan van der Togt (2018)
William van Zanten (2021)
Tjomme Klop (2025)
Marco van Straaten (2020)
Hans Segers (2003)
Sander Pauw (1921)
Peter Vorstermans (1912)

Krimpen aan den IJssel 1 (2034)
Harold van Dijk (2324)
Peter Glissenaar (2116)
Gosse Romkes (2012)
Marcel Glissenaar (2046)
Pieter Sturm (2029)
Kevin Nguyen (1947)
Alexander Janse (1848)
Jason Zondag (1951)

4-4
0-1
½-½
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
0-1

Debacle met lichtpuntjes (verslag: Karl Baak)
De eerste wedstrijd van SHTV 2 was uit tegen het team dat vorig jaar tweede
werd en ons eerste op 4-4 hield, het eerste van Botwinnik.
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Tegen mijn gewoonte in begin ik met een impressie van ons hoogtepunt op deze
avond, omdat ik bang ben dat anders de geïnteresseerde lezer voor de die tijd al
is afgehaakt.
Wouter Bik - Aleksander Henke

_

_

_ _
_ _ tJ_
J_ m _ j
_ _J_ _
IiJkJi _
_ i _ _T
_ _R_ i
_ _R_ _

1. ...Td3? Mist ...e3 en ...Te4 met mat
volgt. 2. Txd3 exd3 3. Txe7 Kxe7?
Mist ...d2 en zwart haalt een dame.
4. Ke3 h5 5. h3 h4 6. f5 Kd6 7.
Kd2 f6 8. Ke3 Ke5 9. Kd2 Kd6
Slaan op f5 was geen optie, 9. ...d4
wel, maar misschien is een driehoekje ook wel handig. 10. Ke3 Kd7
11. Kd2 Kc6 12. Ke3 d4? 13. cxd4
Kd5 14. Kd2? Na 14. a5 Kc6 15.
Kd2 Kb5 16. d5 bereikt wit de
remise haven. 14. ... Kxd4 15. b5 c3
16. Kc1 axb5 17. axb5 Kc5

Deze impressie laat zien waar het veel spelers aan ontbrak, wedstrijdritme. Dat
hoeft niet slecht af te lopen, maar dat deed het wel bij Gert-Jan. Hij kreeg na 10
zetten een soort Lasker-manoeuvre op het bord en deed na 7 minuten denken een
zet die bijna nog niemand heeft gedaan in zo’n stelling. Dit vooral tot groot
leedvermaak van de Botwinnikspeler op het bord ernaast. Die kon de afleiding
wel gebruiken, want de stelling tegen Evert speelde zich vanzelf en ook hier
gingen de stukken al na 18 zetten terug in het doosje. Jaimy miste een stap 2motief of heel misschien was het een overmoedig offer. Zijn aanval kwam niet
ver en halverwege de avond was het al 3-0. Maarten begon stroef, maar zag zijn
stelling verbeteren:
Maarten Stolte - Thom Beeren

R_ _ _ _
_T_ _ _
_ m _ _
_ jT_ _
_ _J_J_
_I_ b _
Ik _Li _
_ r _ _

42. Td8 Td7 43. Txd7 Kxd7 44.
Txc5 Txc5 45. Lxc5 Ke6 46. Kc3
Kd5 47. Le3 (of La7 gevolgd door
Kc3-d2-e3) ...Ld3 48. Kb4 Met de
kansen voor wit, maar met remise
wel als de meest waarschijnlijke
uitkomst.
Daarom besloot hij met 42. Ta6† de
torens op het bord te houden. Na het
antwoord Lxa6 ging er één toren in
het doosje gevolgd door de rest van
de stukken. De definitieve knock-out
kwam op bord 7 na het missen van
een opgelegde kans.
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Karl Baak - Rinze Mulders

T_ _T_M_
_ jS_ jJ
Lj d _ _
_ _IjJ_
iI_J_ _
_Q_ i _I
_ n iI_
r _ rBk

27. Txa6 Txa6 28. c5 bxc5 29.
Lxa6 Dxa6 30. d6 Kf8 31. dxc7
Dd6 32. Pc4 Dxc7 33. Td1 cxb4?!
34. Pd6 Pc5? 35. Dxb4? (35. Pxe8
De7 36. Dd5 (of Dc4!) ...Pd3 37.
Pd6 g6 38. f3 Da7 39. Kh2+- en wit
blijft een toren voor. Zelfs het
eenvoudige 35. Pxe8 De7 36. Dxb4
moet genoeg zijn) 35. ...Tb8 36.
Dc4 Td8 37. Tc1 Dxd6 38. Dxc5
Dxc5 39. Txc5 Te8

De prijs voor de meest aanvallende partij ging naar Jan Willem. Eerst werden
een paar pionnen geïnvesteerd. Dit werd uiteindelijk een stuk voor een drie
pionnen en open lijnen richting de zwarte monarch. Het zag er veelbelovend uit.
Helaas viel de vlag voordat de oplossing gevonden was. Resteerde Tonbo die
mogelijk het beste speelde, bijna foutloos. De witte agressie werd ingedamd, een
stuk gewonnen en vervolgens werd de stelling steeds verder vereenvoudigd.
Bovendien met meer tijd op de klok. Wat wil een mens nog meer? Terwijl zijn
tegenstander al aan de analyse was begonnen probeerde Ton zich nog een keer te
concentreren.
Arno Middelkoop - Ton Bodaan

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_ _ _
_ _L_ _
_ _ _ _
_ _ _M_J
_ _ _ i
_ _ _ k

1. Kf1 (Kh1? Kf2#) Ke3 2. Kg1
Lc4 3. Kh1 Kf2
Doch zonder medewerking van de
tegenstander en de wedstrijdleider zat
er geen winst meer in.
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Botwinnik 1 (1862)
Thom Beeren (1929)
Wouter Bik (1855)
Stefan Buchly (1959)
Rogier Zoun (1765)
Wilco Kort (1874)
Erik Middelkoop (1872)
Rinze Mulders (1880)
Arno Middelkoop (1781)

SHTV 2 (1897)
Maarten Stolte (2039)
Aleksander Henke (1990)
Jan Willem le Grand (1937)
Jaimy Luk (1842)
Gert-Jan Willighagen (1850)
Evert Baak (1831)
Karl Baak (1797)
Ton Bodaan (1891)

6-2
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½

SHTV 3 begint met ruime overwinning (verslag: Ben Spierings)
Wie de eindstand ziet, zal denken dat het een makkelijke avond was. Maar de
wedstrijd tegen het uit de Promotieklasse gedegradeerde Raadsheer-Corbulo 1
was dat allerminst. Laat op de avond gaf een 4-4 beter de verhoudingen weer.
In de aanloop naar de wedstrijd meldde Justus van Klaveren zich af. Voor hem
in de plaats was Ed Olvers bereid gevonden om in te vallen. Maar een dag voor
de wedstrijd bleek Justus toch te kunnen. Als teamleider is het dan vervelend
hem te moeten teleurstellen, de vervanger liep zich immers al warm. Op de
wedstrijddag moest ik de opstelling toch weer omgooien door ziekte van Olav
van Leeuwen.
Voordat wedstrijdleider Evert Baak zijn openingswoord deed, maakte ik van de
gelegenheid gebruik om Piet Sikkes in het zonnetje te zetten. Piet was de
afgelopen vijf seizoen wedstrijdleider intern geweest en had formeel afscheid
genomen op de ALV, maar was daar zelf niet bij. Onze eerste teamwedstrijd leek
mij een mooi moment om alsnog een cadeau namens de vereniging te overhandigen: een mooi schaakboek en een oude schaakklok die op zijn wensenlijstje stond.
En nu dan de wedstrijd zelf. Rond half tien zette Justus van Klaveren het team
op voorsprong. Hij boog een mindere stelling knap om naar winst.
Een uurtje later stond het team echter op achterstand. Allereerst moest Armin
Segger een nederlaag slikken. In een redelijk gelijk opgaande partij vergat hij
naar eigen zeggen zelf de dames te ruilen, waardoor de tegenstander dat deed en
een iets beter eindspel bereikte. Daarin verloor Armin door een röntgenaanval
heel ongelukkig een stuk en daarmee de partij.
Op mijn eigen bord was een scherpe stelling ontstaan, nadat ik tegengesteld had
gerokeerd en beide partijen op koningsaanval gingen.
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_

_M_ _
_ _ _J_
s _ j _
j _J_N_I
j _ _I_
_I_ _ _
I_ _ _ t
_Kr _ _

Na 35. Tc6 kan het paard niet naar a8
of d7, want Tc8 dreigt
Pijnlijk genoeg was ik dit vervolg
kwijt en schakelde over op een verkeerd plan:
35. Te1† Kd8 36. Pd6 Kd7 37.
Pxf7 d4 38. Td1 Ke6 39. Ph6 Pd5
40. Te1† Kd7 41. Pf5 d3 42. Tc1
Pc3† 43. Txc3 bxc3 44. Pe3 Th1†
0-1

Theo Bovenlander was een paard voor gekomen, maar hij moest nog wel even
hard werken om een pion op de zevende te veroveren. Bij Piet Sikkes was een
ogenschijnlijk verloren toreneindspel op het bord gekomen met drie tegen vijf
pionnen. Een goed moment om een biertje bij de bar te halen.
Bij terugkomst had Theo het punt al binnen gehaald, het eindspel met ieder drie
pionnen, maar met dus een paard meer, gaf geen problemen. De stand was weer
gelijk. En Piet had inmiddels een pion terug gewonnen en het toreneindspel met
nog maar een pion minder leverde een halfje op. Knap staaltje vechtlust!
Ed Olvers had de hele partij een groot ruimtelijk overwicht en bracht de verdediging van de tegenstander aan het kraken. Een remiseaanbod werd dan ook
vriendelijk geweigerd in overleg met mij als teamleider en na lang zwoegen
kwam er eindelijk een doorbraak en de buit was binnen.
3½-2½ voor en met Cor Kanters en Jan Verheijen in wellicht twee remiseachtige
stellingen, wat genoeg zou zijn voor de teamoverwinning. Cor bleef in een
moeilijk eindspel rustig loeren op zijn kansen, maar zonder al te veel risico leek
er geen doorkomen aan voor beide partijen. Toen uit het niets een dame met
daarachter de koning konden worden aangevallen door Cor’s gedekte loper, was
de winst voor Cor en daarmee het team binnen.
Jan zat in tijdnood en met twee pionnen meer op een nog behoorlijk vol bord
kwam zijn vragende blik naar de stand en of hij remise mocht maken. Dat
mocht, maar pardoes gaf de tegenstander zijn dame weg en zo kwamen we op
een wat geflatteerde, maar welkome 5½-2½ overwinning.
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SHTV 3 (1707)
Armin Segger (1879)
Ben Spierings (1736)
Theo Bovenlander (1810)
Cor Kanters (1693)
Piet Sikkes (1754)
Ed Olvers (1717)
Jan Verheijen (1594)
Justus van Klaveren (1475)

RHC 1 (1688)
Muhannad Kamar (1861)
Joost Scholten (1756)
Edo Nitzsche (1612)
Titus Hylkema (1744)
Jacob Jan van Harten (1800)
Sjaak van As (1497)
Jan de Pree (1607)
Lie Zeilstra (1624)

5½-2½
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

Vierde team van start (verslag: André Wagner)
De opdracht voor ons vierde team is dit jaar in één woord: kampioen worden.
Ok, ik kan niet tellen, maar dat doet niets af aan het resultaat dat op donderdag
16 oktober werd behaald in onze eigen speelzaal. Het was ook de hernieuwde
kennismaking met René Weerts die dit jaar als reserve uitkomt voor Schaakhuis.
Hij werd wel erg veel geplaagd door zijn oud-clubgenoten, vooral na de wedstrijd, maar niemand is uiteraard verplicht om levenslang bij dezelfde club te
blijven. Hij was mooi op tijd en zo waren er nog vier andere gasten, maar drie
borden bleven leeg en (toeval?) allemaal witpartijen voor ons. Even leek het er
op dat we het heel erg gemakkelijk gingen krijgen, maar toen kwamen achter
elkaar de ontbrekende koffiehuisschakers binnen en waren alle zestien spelers
diep in gedachten verzonken.
Aan het bord van Lex werd het eerst duidelijk dat de zwartspeler het lastig ging
krijgen. Binnen tien zetten had onze man twee pionnen te pakken en later zag ik
er nog een stuk bij komen. Toch werd het niet de eerste partij die tot een einde
kwam. Een bord hoger speelde Frans op zijn gemak, maar toen hij het initiatief
pakte kreeg zijn opponent de kans om ook wat te doen. Wie het eerst zou komen
zullen we nooit weten, want met een loperaanval op koning en toren kon het
laatste stuk in de doos en had Frans zijn punt binnen.
Aan de hogere borden ging het over het algemeen een stuk rustiger. Langzaam
kwamen onze eerste drie spelers in het voordeel en verzetten hun tegenstanders
zich tot het uiterste, niet geheel zonder succes zoals zou blijken. Danny deed
zijn best om de routinier tegenover hem onder druk te zetten, maar die liet zich
niet de kaas van het brood stelen. Eric volgde de taktiek van zijn teamgenoten
aan de topborden en zocht rustig naar gaten in de stelling van de zwartspeler.
De enige partij waar ik het nog niet over heb gehad is mijn eigen partij. Wanneer
je elkaar kent en diverse keren tegen elkaar hebt gespeeld, is dat een voordeel en
soms een nadeel (want het eerste heeft een relatie tot het tweede, aldus een
voetbalgoeroe). Er zat tot op zekere hoogte een merkwaardige symmetrie in de
stelling en een pionopstoot van hem werd beantwoord met een pionopstoot van
mij. Even later verzuimde hij mijn koningsstelling met een kwaliteitsoffer te
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breken, hoewel het nog te bezien is of hij daar meer dan remise mee had bereikt,
en een te schielijk geslagen pion op h7 leidde tot een tegenoffensief dat ik wist
om te zetten in winst.
Lex maakte het zichzelf nog wel even moeilijk, volgens de kibitzers, maar wist
alle dreigingen goed te pareren en haalde niet veel later het derde punt voor ons
team binnen. De tegenstander van Danny zag zich intussen geconfronteerd met
een eindspel dat hij inschatte als erg lastig en kwam remise overeen. Nog één
punt te gaan voor de overwinning en die kwam halverwege de avond. Rik had
een kwaliteit gewonnen en werkte zich daarna gedecideerd naar een overwinning. Is het erg arrogant om te zeggen dat we even na half tien de match in
de zak hadden? Zo ja, dan laat me dat koud; het plan was winnen.
Aan de resterende drie borden zag het er inmiddels ook goed tot zeer goed uit.
Eric had misschien nog de lastigste stelling, maar zou met het juiste spel toch
wel iets moeten gaan bereiken. Ed stond gewoon heel goed en het was een
kwestie van tijd en Franck had met de dreigende opstoot van een centrumpion
een dwingende aanval. En op zo’n moment moet je je niet rijk rekenen.
Ed won inderdaad na nog een flinke reeks zetten, maar toen was de koek op.
Eric had na een gruwelijke misgreep zijn dame in moeten leveren en streed een
wanhopige strijd. Franck had niet zijn centrumpion naar voren gedirigeerd, maar
iets op de koningsvleugel gespeeld en hij kwam vervolgens zelf onder druk te
staan. Toch had hij kans gezien een stuk te winnen en hield hij alle cruciale
velden voldoende onder controle. Zo gelukkig was Eric niet. Toen dame en toren
van zijn tegenstander aan de deur klopten bij zijn koning, gaf hij zich gewonnen.
Franck had met behulp van zijn extra loper voldoende compensatie voor de ver
opgerukte vrije witte h-pion, maar verzuimde dameruil te spelen en vergat
daarna een belangrijke pion voldoende te dekken. Een penning op de dame door
een witte toren maakte een einde aan alle illusies.
Desondanks een uitstekend resultaat en ongetwijfeld zullen de verliezers
volgende keer winnaars zijn. Dan gaan we op bezoek in Zoetermeer Oost.
SHTV 4 (1617)
Rik Pronk (1868)
Ed Olvers (1717)
Franck Melssen (1633)
Danny Lindhout (1567)
André Wagner (1619)
Eric Alvares (1614)
Frans Coers (1595)
Lex van der Meer (1323)

Schaakhuis 3 (1447)
Marc de Meij (1638)
Kyaw Moe Thu (1414)
Guido van Onselen (1469)
Rob van der Graaf (1388)
René Weerts (1643)
Marcel Cruden (1633)
Scot Leite (941)
Alfons Huisman (-)

5½-2½
1-0
1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
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SHTV 5 rolt Paris 1 op (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Een spannende avond werd het op de tweede oktober van 2014 absoluut niet. We
moesten met het nieuwe vijfde team tegen Paris 1. Helaas waren de studenten er
pas op 1 oktober achter gekomen dat ze toch met zes spelers moesten spelen. In
alle haast werden er drie reserves aangerukt en zo stonden er 4 spelers klaar aan
de start voor de wedstrijd. Ons bord 5 en 6 hadden zodoende de punten snel in
de pocket en konden in de speeltuin nagenieten van hun overwinning.
Maarten van der Vegt, ons nieuwe lid, wist binnen no time te winnen op bord 4.
Meer dat tien zetten had het niet geduurd en zodoende kon Maarten nog mooi
een interne partij spelen. Mijn eigen tegenstander op bord 1 werkte vrij aardig
mee met mijn mataanval en binnen 13 zetten was het afgelopen. Nadat ook
Henk Bouma en Ard van der Zwart gewonnen hadden, konden we weer opruimen en was de zaal leeg voor 22.00. De leden van Paris gingen nog een
biertje doen in Leiden.
Volgende wedstrijd is tegen het jeugdteam van Scheve Toren.
SHTV 5 (1280)
Geurt Jan van der Meiden (1653)
Ard van der Zwart (1426)
Henk Bouma (1374)
Maarten van der Vegt (965)
Mitchell Vuong (1020)
Thomas Luk (1240)

Paris 1 (-)
Coen van Gruijthuijsen (-)
Siemon Keij (-)
Vincent Leclercq (-)
Reltje Jan Bloem (-)
N.O.
N.O.

6-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
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SHTV wint Druivenschaaktoernooi

Ben Spierings & Karl Baak

We kunnen trots zijn op onze clubgenoten Evert Baak, Karl Baak, Cor Kanters
en Justus van Klaveren. Zij deden mee met het 66e Druivenschaaktoernooi. Een
ieder speelde mee in zijn eigen vierkamp, maar samen vormden zij een SHTVteam om mee te strijden in het teamklassement. Na de drie speelronden stond
SHTV bovenaan.
Adriaan Verduijn - Karl Baak
Druivenschaaktoernooi (1), 29.08.2014

M_ _ tT_
jJ_ _ _
_ d b q
_ _ _ _
lJi _I_
_ nL_I_
Ii _ _ r
_ kR_ _

35. g5 Lxc3 36. bxc3 Da3† (37.
Kd2 Txf6! 38. gxf6 Te8 39. Tc1
Te2†! 40. Txe2 Dxa2† 41. Ke3
Dxe2† 42. Kf4 Dd2† en zwart wint
de dame.) Helaas komen de mooiste
dingen vaak niet op het bord, de
partij eindigde met 37. Tb2? Dxc3†
38. Tc2 Dxc2#.

Karl Baak - Rens ter Veen
Druivenschaaktoernooi (3), 06.09.2014

_ t l t
_LdSmJs
jJ_ _ j
j _ j jB
I_ _I_ _
_ nQb nI
iI_ iI_
_ _Rr k

20. Pf5†! Kf6 21. Pxg7 Lxg7 (Kxg7
22.Dc4 Pc5 23.Txd8 wint een toren
of anders 23. ...Dxd8 24. Dxf7#) 22.
Lxg5†! Kxg5 23. Dg3† Kf6 24.
Df3† Kg5 25. Df5† Kh4 26. g3#.

Nu was het mijn eigen schuld, dat de partij eindigde na 20. Dc4 Pxh5? 21.
Pd5† met damewinst.
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Schaakbedrijf

Henk Bouma

Schakers doen het alleen of met zijn tweeën, sommmigen in clubverband en als
ze jong zijn af en toe op school. Maar één dag per jaar zijn de schakers anders
georganiseerd. Dan geldt niet de competitie of de rating maar dan telt het bedrijf
waart je werkzaam of pensionado van bent.
Dan gaat het om het Nederlandse Kampioenschap bedrijvenschaak. Dit is
trouwens niet alleen beperkt tot Nederland, maar ook de omringende landen
kennen hun jaarlijkse bedrijvenschaakdag. Zo kan je met een Nederlands
bedrijventeam ook meedoen in België en Duitsland. Ook op de Nederlandse dag
was een ploeg uit München en een ploeg uit Berlijn aanwezig. Beide van het
Europees Patentbureau. De Nederlandse vestiging daarvan met een heel groot
kantoor in Rijswijk trad op als gastheer op 4 oktober. Gelukkig werken er veel
mensen op het patentbureau, zodat door de ervaring de ontvangst en de verzorging van de meer dan 350 schakers en 70 bedrijven voortreffelijk verliep. De
warme lunch was uitstekend.
Ploegen in bedrijfskleding gaven een leuk cachet.
Ik had zelf wat ploegen vanuit de randstad verwacht, maar de deelnemende
bedrijven kwamen van achter uit Friesland tot ver uit Limburg en zoals al
gezegd ook van over de grens. Het systeem was 7 ronden Zwitsers van 15
minuten per persoon plus 10 seconden per zet.
Dus als je won, dan wist je dat je de volgende ronde van een zwaardere tegenstander zou verliezen, en als je verloor, dan was de kans groter dat je de volgende ronde van een sterkere tegenstander zou winnen. Zo golfde de strijd op en
neer.
Er deden een groot aantal (ex-)SHTV’ers mee. Omdat bij de deelnemers wel het
bedrijf maar niet de eventuele club staat vermeld, is het lastig om daar een
overzicht van te krijgen. Zelf was ik opgescharreld om onder leiding van onze
clubvoorzitter de tweede ploeg van het Ministerie van Onderwijs te complementeren. De goden moeten hun getal hebben, aldus de oude Homerus (geen
schaker overigens). Tegen de tegenstanders die niet voor het schaak maar
eveneens voor de aanvulling door hun bedrijfsploeg waren meegenomen lukte
het mij om enkele wedstrijden te winnen. De anderen waren te ervaren.
Ministerie van OCW 2 werd 57e en OCW 1 bereikte zelfs de 34e plaats. Niet
gek op een totaal van 72 ploegen.
Aan het eind van de dag werd de balans opgemaakt. Gedoodverfde winnaars
werden de grootmeesters van Schaaksite.nl. De drie volgende bedrijven waren
de Nationale Politie, de Belastingdienst en PostNL.
De bedoeling is dat het bedrijvenschaak elk jaar bij een ander bedrijf plaats
vindt. Dus mocht u in een groot bedrijf met een grote kantine werken, dat wat
exposure nodig heeft, zo meldt u aan bij de schaakbond.
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De Kwaadheid van de Knecht

Maarten Stolte

Als u een bijdrage aanlevert voor het clubblad, dan wordt die in de praktijk ook
altijd geplaatst. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk een tricriteriale toets op
de hygiëne van de inhoud is door de redactie. Ik schrijf graag iets voor het
clubblad en doe dat al jarenlang, maar ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik
me moet afvragen of mijn verhaaltje eigenlijk wel door die toets heen gaat
komen.
Mijn bijdrage gaat wel (onder andere) over schaken, dus met criterium 1 van 3
zit het wel snor. Ik ga geen schuttingtaal gebruiken (ofschoon ik verbaal altijd
bereid ben om voorbeelden van ons kleurrijk Haags te verstrekken) en daarmee
is aan criterium 2 van 3 ook voldaan. De twijfel bestaat derhalve ten aanzien van
het derde en laatste criterium, namelijk dat het artikel niet politiek getint dient te
zijn.
Hoe kan dat worden omzeild? Door de eeuwen heen gebruikten schrijvers,
ketters, schilders enzovoort dan symboliek, verborgen verbanden en cryptische
omschrijvingen om hun boodschap toch over te brengen. En dan maar hopen dat
de autoriteiten het niet in de gaten hebben en het publiek het wel snapt. Nou,
daar gaan we dan.
Ik heb voor u een schaakprobleem gecomponeerd, zeg ik op hoogdravende toon,
en heb mijn inspiratie deels ontleend aan een probleem in een meer dan 20 jaar
oud nummer van In Vogelvlucht, de Vogelwijkse voorloper van ons huidige
clubblad. Toen dit nummer van In Vogelvlucht verscheen was ik nog niet eens
lid, maar ik trof het aan in de stapel oude edities, die ik van wijlen Arthur Baris
kreeg bij mijn aantreden als redacteur van dat clubblad.
Hoewel de toets van de redactie toen al gold, was er op dat moment niemand die
ook maar op het idee kwam om dat schaakprobleem, zeer toepasselijk zijnde
voor de tijd van het jaar en vergezeld van guitige omschrijving, niet te plaatsen
wegens vermeende aanstootgevendheid. Nu ligt dat anders en moet ik met mijn
daarvan afgeleide schaakprobleem op mijn hoede zijn. Op www.schaaksite.nl
werd het ook al opgemerkt door iemand die al jaren een probleemrubriek voert:
hoe lang kunnen wij nog doorgaan met het plaatsen van al die diagrammen
waarin wit aan het langste eind trekt? Wanneer krijgen de probleemcomponisten
en -rubricisten ook een commissie van de Verenigde Naties op hun dak?
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In mijn compositie is het nu eens zwart die aan zet is en wint.

_
_

_
_

_

_

_

_
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_

_
_

_

_

_

_

_
_

_
_ _ _ mJ
_ _ _B_
_ _ _ nK
Op de rechterflank treft u op g2 de witte bisschop aan, zittend op zijn schimmel
te g1. De witte bisschop vraagt voor de zoveelste keer aan zijn zwarte knecht,
die hoog op h3 bivakkeert, of hij snel naar beneden komt en hem wil volgen
naar het volgende huizenblok. Voorheen zou de knecht zijn getreuzel gedwee
staken en op h2 de hem opgedragen positie innemen, maar deze keer pikt hij het
niet langer.

Snelschaken in Zoetermeer

Justus van Klaveren

Promotie Open snelschaaktoernooi om de Breugembokaal, 18-10-2014
Er waren twee groepen, A en B, maar de A-groep was opvallend veel groter dan
de B groep.
Ik werd ingedeeld in de B groep, waar ik mijn eerste partij op bord twee speelde.
De eerste drie partijen verliepen een beetje moeizaam: drie keer 1-1 omdat ik
door mijn tijd ging.
De vierde partij was het startpunt voor betere partijen, die won ik met 2-0.
Daarna speelde ik tegen de nummer één van de B groep, Hans Minnema, die ik
ook met 2-0 versloeg.
Vervolgens won ik ook van de nummer twee van het toernooi, Max Kanbier, met
2-0. Toen stond ik tweede en één bordpunt achter Hans Minnema; dat was
natuurlijk wel gaaf, maar helaas moest ik daarna in Ferdi Sieben en André
Wagner mijn meerderen erkennen.
Tot slot speelde ik 2-0 tegen Dominique Nierop en 1-1 tegen Sebastiaan de Jong,
waarna ik gedeeld vierde met André Wagner en Jeroen Sikkema werd.
Al met al was het een leuk gezellig toernooi en ik kijk uit naar volgend jaar.
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Kijk maar, dit is geen schaakklok

Henk Bouma

De schaakklok lag al jaren sporadisch gebruikt in het kabinet. Ik ben voor slowchess en niet zo van de quickies. Toen ik hem in een zwak moment toch heb
uitgeprobeerd, bleken de weekmakers in het plastic te zijn verdampt en braken
de armpjes van de uurwerken af. Exit klok, maar ik had zo’n ding niet nodig.
Na een tijdje ging er iets knagen. Je hebt een schaakbord, je hebt stukken, je
hebt de stappenmethode en je hebt wat schaakboeken, die je vast nog niet uit
hebt, wanneer je het tijdige met het eeuwige verwisselt. Maar ik had geen
schaakklok. Die hoort er toch eigenlijk bij, ook al doe je er niets mee. Ik ging
het gemis voelen. Het leven was niet langer compleet.
Inmiddels aangekomen op de jaren des onderscheids moest het nu natuurlijk een
mooie klok worden, een sieraad voor het interieur. Dus op zoek naar een fraaie
tropische hardhouten exemplaar met twee echte mechanische klokken er in en
twee van die koperen stampknopjes er boven op. Dat viel niet mee. De markt is
inmiddels overspoeld met kunststoffen digitale klokjes en hoe weet je, dat achter
de wijzerplaten van de edelhouten klok niet stiekem een digitaal uurwerk steekt.
Maar ik moest en zou een ouderwetse klok hebben.
Om een einde aan mijn dwangneurose te maken, pakte ik op een mooie zonnige
middag de fiets om de winkels met schaakklokken te bezoeken. Net toen ik het
been over het zadel zwaaide, werd ik als door de bliksem getroffen. Ik kreeg een
lucide ingeving. Ik had dan wel geen schaakklok, maar ik had toch een tablet?
Zo’n i-pad zal ik maar zeggen, maar dan van een ander merk. En er zou toch
vast wel een computer-schaak-nerdje zijn, die een appje voor een schaakklokje
voor op een tabletje had geprogrammeerd?
Dus fiets naar binnen, tablet van de oplader gerukt, play-stores opgeroepen en
jawel keuze te over van gratis tot aan te betalen met enkele euro’s. Het scherm
wordt in tweeën verdeeld en door op een van beide helften te tikken gaat de
betreffende klok lopen. Voor beide soorten klokken geldt niet te hard er op te
slaan...
Net als de man die jaren lang proza had gesproken, zonder het te weten, had ik
al jaren lang onwetend vele schaakklokken in huis!
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Stukken die elkaar in de weg staan; deel 1

William van Zanten

Gedwongen je eigen exit blokkeren, een thema-artikel
In de vorige aflevering keken we naar stukken die spontaan (per abuis) een van
de eigen collega’s in de weg gingen staan. Te beginnen met dit artikel voegen we
het element van dwang toe: hoe de tegenstander zover te krijgen dat hij een van
zijn eigen stukken zo slecht plaatst, dat het door zijn fysieke aanwezigheid een
collega-stuk hindert? In dit artikel bekijken we slechts één manier: een van onze
stukken ergens zo lastig neerzetten (of laten staan), dat de tegenstander het wel
moet slaan - en daarna blijkt dan dat het stuk waarmee werd geslagen, een ander
stuk van de tegenstander verhindert om veilig weg te lopen. Je dwingt de
tegenstander om te slaan, op een veld dat hij liever onbezet zag. Klinkt dit
ingewikkeld? Het eerste voorbeeld verheldert waar het om gaat.
Kwilecki- Reslinski, Poznan 1963

_

d m _
_ _TrJ_J
Jj _ _J_
_ j q _
_ j _ _
_I_I_ _I
I_I_ iI_
_ _ _ k
De witte toren op e7 is een lastpak.
De toren staat in, en wit begreep dat

hij die rustig zou kunnen laten slaan
na: 1. Df6! is het meteen 1-0. Als
zwart slaat, blokkeert hij zijn eigen
koning vluchtveld e7, en geeft wit
uiterst efficiënt mat met 2. Dh8.
U ziet het beslissende effect van de
zelfblokkade: meteen 1. Dh8† zou
een blunder zijn, terwijl na 1. Df6
Txe7 dezelfde zet mat geeft. Averbakh zou tevreden zijn: de toren op
e7 is duidelijk ‘overgelopen’ naar het
witte kamp (en is bv. het functioneel
equivalent van een wit paard op d5:
beide ontzeggen de zwarte koning de
toegang tot e7).
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Nakamura - Van Wely, Wijk aan Zee 2014

_

r

_ _
_ _ _J_M
_ _J_J_
_J_ i dJ
_ _ q s
_ _ _ _K
_ _ _ _
_ _ _ _

Zwart won met 51. ...Dxd8
Dxf7† Kh6 0-1

52.

Van Wely vertelt dat hij mooier had
kunnen winnen met: 51. ...Dg2† 52.
Kxh4 g5† 53. Dxg5, en, nu de dame
naar g5 is gelokt en zo een vluchtveld
voor haar koning verspert, is 53.
...Dh2 mat.

Petrosian - Minasian, Yerevan 2006

T_L_ t _
jJ_ _JsI
dJ_ b m
_ _ _R_
_ _ _I_
_ _B_ _
IiI_ _ i
r _ _ _K

Meteen 29. g5† faalt op 29. ...Kh5.
Zodoende ‘lokt’ wit eerst een zwart
stuk naar h5: 29. Th5† Pxh5 30. g5#
1-0

Drie voorbeelden uit de Stappenmethode (Stap 6).
Mix C

m b _ t
_J_ qJ_
_ _L_Ji
j _ i _
_ jSj _
_D_ _ _
_R_ i i
_ k _ _

Wit wint fraai met 1. Tc8† Lxc8 2.
Dc7†, gevolgd door 3. Dxa5† en 4.
Lc7#.
Allemaal dankzij dat dode stuk zwart
hout op c8, dat de eigen koning een
essentieel veld verspert.
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Mix D

_ _ _ _
jJ_ _ jM
_ _ _Dj
_I_J_ _
T_ n _T_
_Ri r _
I_Q_ _ k
_ _ _ _

Idee: Zwart lokt de witte toren naar
h3, en daarna volgt een keer Dg1#.
Ter voorbereiding moet de gepende
zwarte dame worden vrijgespeeld.
1. ...Txa2 2. Dxa2 Dh5† 3. Th3
De5† 4. Kh1 De1† 5. Kh2 Dg1#
Wederom: zonder dat dode stuk hout
(ditmaal wit hout op h3) zou het geen
mat zijn.

Mix U

d
_

_
j

_

_

k

r

j

_

m

_

n
_

_
_

_

_ _ _
_ _L_ _
I_ _ _ _
b _ _ _

Wit verspert zwarte koning de weg
naar h7, daarna volstaan loper en
paard om mat te zetten:
1. Th7† Lxh7 2. Pg4† Kg8 3. Ph6#
(met dank aan de zwarte loper op h7).

Ivanchuk - Topalov, Sofia 2009

_T_M_ _
_Q_ _ _
J_ _J_ _
_ _ j _
jD_ _J_
_ i _ _
IiK_ _Ii
_ _ _R_

40. ...b3† 41. Kd2 (de ‘hoofdvariant’ is 41. axb3 De2†, gevolgd
door 42. ...Dxf1†, dankzij de
blokkade van veld b3) 41. ...Td8†
42. Ke1 Td1† 43. Kxd1 Dxf1† 44.
Kd2 Df4† 45. Kd1 bxa2 46. Dc8†
Kf7 47. Dd7† Kf6 48. Dd8† Kf5
49. Df8† Ke4 50. Da8† Kd3 51.
Dxa6† Dc4 52. Da7 g3 53. h3 Db3†
54. Ke1 Kc2 0-1
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Gelfand - Kamsky, World Championship Candidates, Kazan 2011
Omdat die zet de witte dame verder
onbeweeglijk maakt, een van haar
weinige vluchtvelden afpakt, veld c4.
Een tweede reden zie je iets later: 17.
dxc4 zou falen op 17. ...Pc5, en de
dame is gevangen.
De partij toonde de weerlegging van
17. Dxc4.
16. ...c4 17. Dxc4 Lxf3 18. Lxf3
Txc4 19. dxc4 Pc6 20. Pb5 Pc5 21.
b4 axb4 22. axb4 Pxb4 23. Tb1
Pba6 24. Pd6 Da4 25. Pxb7 Pxb7
26. Lxb7 Dxc4 27. Lf3 h6 28. Le3
Pb4 29. Tbc1 Pc2 30. La7 Da4 31.
Waarom is 16. ...c5-c4 een sterke
Lb6 Pd4 32. Lxd4 Lxd4 33. Td3 Lf6
kandidaat?
34. Tc7 Td8 0-1

_T_DtM_
_J_S_JlJ
_L_J_J_
j j _ b
s _ _ _
iQnI_Ni
i _IiBi
_ rR_ k

Een klassieker: Liutov - Botvinnik, Leningrad 1925

_

_

_

_
j _ _ mJ
j _ j _
_ _ _ j
_ _ _ _
_I_ _QiK
I_ n _ _
_ _ _ d
Na 1. ...h5 2.Db7† Kh6 won zwart
moeiteloos; eleganter is de hoofdvariant die niet op het bord kwam:
1. ...h5 2. Dxh5 Dh1† 3. Kg4 Dd1†
4. Pf3 Dd7#.

Voor degenen die moeite hebben het
mat (dankzij de dode stukken hout op
f3 en h5) te visualiseren, een diagram:

_

_ _ _
j _D_ m
j _ j _
_ _ _ jQ
_ _ _K_
_I_ _Ni
I_ _ _ _
_ _ _ _

Voor de liefhebber tot slot nog een andere manier om de tegenstander te
bewegen zijn eigen stukken te blokkeren: zetdwang.
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Froberg & Hultberg, Eskilstuna Kuriren 1942
Wit moet in deze studie nauwkeurig
te werk gaan om het idee te verwerkelijken: mat op de h-lijn. Waar
de toren ook heengaat, zwart kan hem
aanvallen en zo het mat - schijnt het uitstellen. Probeer het maar eens. Bv.
1. Th3 Pg5 2.Th4 Pg6; of 1. Th4 Pg6
2.Th5 Pg5.
Toch is er een manier, uiterst elegant.
Wit verleidt de g-pion ertoe zijn
paarden de weg te blokkeren:
1. Th5! g6 2. Th4 (merk op dat
2. ...Pg6 niet reglementair is) 2. ...g5
3. Th3 (merk op dat 3. ...Pg5 niet
Mat in 4
reglementair is) 3. ...g4 4.Pxg4#.

_

_

s _
_ _ _SjR
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ n
_ _ _K_M
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Schaakagenda
Oktober 2014
do
30
vr

31

7e ronde seniorencompetitie
SHTV 2 - Scheve Toren 1
Scheve Toren 3 - SHTV 5

November 2014
za
1
D4 1 - SHTV 1
[jeugd] Grand Prix 2 (ASH)
do
6
8e ronde seniorencompetitie
vr
7
Scheve Toren 3 - SHTV 5
zo
9
[jeugd] Voorronde PK CD
do
13
9e ronde seniorencompetitie
DD 3 - SHTV 3
za
15
[jeugd] Open NK Rapid voor de jeugd
zo
16
PK meisjes
do
20
10e ronde seniorencompetitie
SHTV 5 - WSC 6
za
22
SHTV 1 - LSG 4
[jeugd] Grand Prix 3 (Botwinnik)
ma
24
Schaakhuis 1 - SHTV 2
do
27
11e ronde seniorencompetitie
December 2014
do
4
12e ronde seniorencompetitie
DD 5 - SHTV 3
do
11
13e ronde seniorencompetitie
za
13
Rijswijk 1 - SHTV 1
di
16
Rijswijk 6 - SHTV 5
do
18
Oliebollentoernooi
za 20 - zo 21
[jeugd] Jeugdweekendtoernooi
za
27
Leids Oliebollentoernooi
Aankomende evenementen:
Schaakfestival Groningen
Tata Steel Chess Tournament

zo 21 t/m di 30 december 2014
vr 9 t/m zo 25 januari 2015

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

