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Van de redactie

Het is weer gelukt
André Wagner

Het is iedere keer weer een opluchting als er een clubblad naar de drukker is
gestuurd. En iedere keer zal er wel ergens een foutje zijn blijven zitten, ondanks
aandachtig doorlezen van alle stukjes. Het is het noodlot van de eindredacteur.
Dat daarbij nu ook het vergaren van kopij is gekomen maakt het voltooien van
een nieuw nummer alleen maar een grotere opluchting. Redacteurs zijn
masochisten, dat moet het haast wel zijn.
Op de jaarvergadering deed ik een oproep voor stukjes over leuke voorvallen of
bijzondere aandacht voor schaakactiviteiten. Een eerste stukje heeft mij
inmiddels bereikt en is in dit nummer opgenomen, maar het liefst zou ik een
voorraadje verhalen willen kunnen aanleggen, omdat het clubblad nu eenmaal
altijd een aantal pagina’s moet tellen dat een veelvoud van vier is. Het wordt
immers verkleind en dan gevouwen en geniet.
Wat zeker steeds aan mijn geluk ontbreekt is een tweede redacteur, een ‘side
kick’, een Robin voor mijn Batman, een Mary Jane voor mijn Spiderman, een...
enfin, u ziet mijn punt. Vele handen maken licht werk, om nog maar eens een
cliché uit de kast te halen en het valt op, en niet alleen bij onze vereniging, dat
overal altijd dezelfde mensen druk bezig zijn om dingen draaiende te houden.
Het probleem is juist dat er nieuw bloed nodig is om dat proces door te laten
gaan.
Wie dit blad doorkijkt zal opmerken dat zeker de helft door mijn persoon is
geschreven: een verslag van het vierde team, een verslag van het vijfde team bij
afwezigheid van een stuk van de teamleider (maar die zat het langst te zwoegen,
dus het zij hem vergeven), de jeugdclubcompetitie, een becommentarieerde
partij en dan ook nog de verbindende teksten bij de interne competitie, een
stukje over het recentste Grand Prix, de agenda en natuurlijk dit redactioneel.
Het doet een beetje denken aan het blad Robbedoes dat in de eerste jaren van
zijn bestaan bijna geheel gevuld werd door één tekenaar (Jijé), die snel kon
tekenen en ook nog eens in verschillende stijlen. Die luxe heb ik niet.
Daarom alvast een tip voor het nieuwe jaar, al is dat nog een week of elf
verwijderd: neem als goed voornemen het besluit om eens een stukje voor het
clubblad te schrijven. Over schaken is altijd wel iets te bedenken. En als er ook
nog iemand is met frisse ideeën die stukjes wil verzamelen en (bij voorkeur)
redigeren, is mijn geluk helemaal compleet en kan ik eens iets eerder rusten na
gedane arbeid. Lees intussen aandachtig deze publicatie door om inspiratie op te
doen.
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Interne competitie
De nieuwe formule voor het clubkampioenschap lijkt aan te slaan. Op de
clubavond zijn wekelijks meer leden aanwezig dan in recente jaren. 13 ronden
Zwitsers en twee ervan zijn voltooid, terwijl er voor de 3e ronde nog twee
partijen gespeeld dienen te worden. De stand na twee voltooide ronden is:
Stand na ronde 2
1.

Karl Baak
Meile Tamminga
Cor Kanters
Erik van der Raaf
5. Evert Baak
Ton Bodaan
Jan Willem le Grand
Gert-Jan Willighagen
Ben Spierings
Armin Segger
11. Franck Melssen
Piet Sikkes
Sander Pauw
Theo Dekker
Jan Verheijen
Nathalie van der Lely
Rik Pronk
Eric Alvares
Rob Dijkstra
Geurt Jan v.d. Meiden
André Wagner
Olav van Leeuwen
Kees van Gelder
24. Maarten van der Vegt
Justus van Klaveren
Hans Segers
Jaap Luijendijk
28. Lex van der Meer
Wim Vermeulen
Martin Brummelkamp
Noud van der Togt
Henk Bouma

Score
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

wp
2.0
1.5
1.5
1.0
2.5
2.5
1.5
1.5
1.5
1.0
3.0
3.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
3.0
3.0
2.5
2.5
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0

SB
2.00
1.50
1.50
1.00
1.75
1.75
1.00
0.75
0.75
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.50
0.50
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rat.
1833
1779
1744
2070
1957
1835
1823
1876
1706
1789
1751
1660
1950
1705
1570
0000
1902
1596
1464
1649
1573
1843
1521
1066
1499
1962
1616
1335
1138
0682
0945
0000

TPR W-We
2362 +0.37
2406 +0.54
2501 +0.91
2511 +0.21
2373 +0.09
1871 +0.09
1757 -0.08
2276 +0.08
1764 +0.25
1869 +0.31
1957 +0.50
1677 +0.04
+0.00
1661 -0.10
+0.00
0
1623 -0.63
979
-0.26
1033 -0.10
1542 -0.18
1565 -0.01
1597 -0.55
1391 -0.23
1273 +0.34
1532 +0.06
989
-0.73
979
-0.28
935
-0.16
738
-0.16
282
-0.16
545
-0.16
730
0
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Zwart/witcompetitie
Een nieuw element op de clubavond is de zwart/witcompetitie. Oorspronkelijk
bedacht als een alternatieve competitie waarin de tegenstanders vooraf bepalen
of ze twee of vier partijen willen spelen op een avond, blijkt van de mogelijkheid te kiezen om slechts één partij te spelen (als voorgesteld op de jaarvergadering) aardig gebruik gemaakt te worden. Zes leden hebben dat al gedaan,
maar de meesten hebben vooralsnog gekozen voor twee partijen, zodat elk een
keer met wit en een keer met zwart speelt.
De stand wordt in percentages bijgehouden om een relatieve score ten opzichte
van elkaar te krijgen en na zeven ronden zijn er nog vijf spelers die de
maximumscore achter hun naam hebben staan.
Ton Bodaan
Kees van Gelder
Eric Alvares
Wim Vermeulen
Harold Fikkert
Lex van der Meer
Franck Melssen
Armin Segger
Peter Vorstermans
André Wagner
Rik Pronk
Dekker, Theo
Karl Baak
Justus van Klaveren
Maarten van der Vegt
Marga Limburg
Martin Brummelkamp
Jan Willem le Grand
Cor Kanters

Percentage
100%
100%
100%
100%
100%
88%
75%
75%
63%
50%
50%
50%
50%
25%
25%
14%
0%
0%
0%

Ronden
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
5
2
1
1

Partijen
2
2
1
1
2
4
4
4
4
4
2
2
4
4
2
7
3
2
1

Punten
2
2
1
1
2
3,5
3
3
2,5
2
1
1
2
1
0,5
1
0
0
0

Bekercompetitie
Evenals vorig jaar kent de bekercompetitie een eerste ronde waarin een groep
spelers strijdt om een plaats bij de laatste 16. De uiterste speeldatum is 22
oktober, de dag van verschijnen van dit blad, maar er is nog maar één partij
gespeeld.
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Externe competitie
De eerste klap... (verslag: Sander Pauw)
Tezamen met de degradatie uit de KNSB is het jeugdig elan verdwenen uit het
eerste team. Het heeft plaatsgemaakt voor bedachtzaamheid en ervaring. De
opdracht aan de spelers is derhalve uniform: (1) mijd tactische stellingen, (2)
blijf verre van tijdnood maar bovenal: (3) probeer wakker te blijven. De
ondankbare taak aan ons is om dit seizoen in verlaten buurthuizen, koude
kerkgebouwen en kille achterafzaaltjes op regenachtige, doordeweekse avonden,
het vlaggenschip van SHTV terug te zetten op het nationale toneel. Gedwee
zullen wij vervolgens de pas op de plaats maken. De bravoure en frisheid keren
dan immers terug. Dat is zeker. Gelukkig maar. Een rol in de schijnwerpers past
ons ook eigenlijk niet.
Geen regel zonder uitzondering. Zo ook hier. Maarten is, bij gebrek aan beter,
de zogeheten jonge hond van SHTV 1. In die hoedanigheid vloog hij zijn
tegenstander, prompt nadat het fluitsignaal geklonken had, naar de strot. Die
pareerde onverwacht vakkundig. Niettemin resteerde voor wit een prettig
positioneel voordeeltje.

_M_ _ t
jJj _ jJ
l _ _ _
_ _ j _
_ _N_ _
_ _ _ _
IiI_TiIi
_ r _Rk
Helaas. Onze man kon de omschakeling niet maken. Zwart heeft slechts één
actief stuk. Deze simpel onschadelijk maken met 1. Tfe1, levert iets duurzaams
op: het onaantastbare paard op e4 is beduidend sterker dan de zwarte loper.
Maarten verkoos het onzalige plan om met zijn damevleugelpionnen op te
rukken. Een sterk staaltje misplaatste agressie waarmee hij niet alleen de toren
op e2 in leven liet, maar ook de zwarte loper het fraaie veld d4 ter beschikking
stelde. Niet veel later kostte een eenvoudige truc een pion. Na een zeker 1.Pf5
(opzichtige schending van regel 1 en vermoedelijk ook 3) volgde het
ontnuchterende 1. Txf2 2.Txf2 Lxf2 3.Kxf2 Tf8 waarna het paard verloren
ging na 4. g4 g6. Wonder boven wonder wist M. nog net genoeg activiteit met

9

zijn toren creëren om remise af te dwingen. Tweeënhalve(!) week nadien mailde
M. mij zijn relaas (wat grotendeels neerkwam op bovenstaande). Het is slechts
gissen naar wat er zich in de tussentijd heeft afgespeeld. Maar, zoals hij zelf
aangaf, was zijn schrijven wellicht enkel en alleen van therapeutische waarde.
Erik trof aan het eerste bord de sterke Kees Dekker. Erik bediende zich van het
Frans, maar kon de stelling nooit in evenwicht krijgen. Een poging de
openingsproblemen tactisch op te lossen met ...g5 faalde jammerlijk (regel 1!).
Nadat de kruitdampen waren opgetrokken, werd duidelijk hoe zeer het mis was
gegaan. Tussen de smeulende resten, ontwaarde zwart juist dat ene stuk waar het
vanaf de allereerste zet zo graag vanaf had gewild. De volgende structuur werd
zichtbaar (beiden hadden ook nog een toren, dame en uiteraard koning).

_ _ _ _
jJ_ _J_J
_L_J_ _
_ _Ji _
_ n _ _
_ _ _ _
Ii _ iIi
_ _ _ _
Het behoeft geen betoog: het paard is heer en meester; de loper past slechts
nederigheid. Wit wist er wel raad mee.
Gelukkig waren er ook enkele teamgenoten die zich voorbeeldig hielden aan de
opdracht.
William rekende resoluut af met zijn opponent. Dat was hard nodig ook, want
hij dreigde zich al vroeg op de avond te bezondigen aan regel 3. Ook hier
poogde zwart zijn openingsproblemen op te lossen met onvoldoende
voorbereide activiteit. Na 1. ...b5? volgde 2. Dxb5 Tb8 3.Da4 Tb4 4. Da3. En
hier zag zwart pas welke vloot hij achter zich in brand had gestoken.
Noodgedwongen volgde 4. ...c4 en dat was synoniem aan het hijsen van de witte
vlag. De witte paarden galoppeerden fier naar c6 en b5. Onaantastbaar. William
was bescheiden over zijn optreden. Het was niet meer dan vingeroefening
geweest. Een simpele demonstratie van cool play.
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******
Cool play - William van Zanten
In mijn partij tegen Scheve Toren vond ik de beslissende wending (die overigens
achter de schermen bleef, omdat de tegenstander die - toen het te laat was - ook
zag aankomen) waarschijnlijk zo snel, omdat ik veel soortgelijke combinaties
heb bekeken in mijn onderzoek ‘tactisch uit de penning ontsnappen’. Bij een
bepaalde subcategorie gaat de ene speler bewust in de penning staan, omdat hij
ziet dat de ander niet van de penning zal kunnen profiteren - vaak is zelfs het
tegendeel het geval.

t

d

_M_
_ _ lJ_J
_R_S_J_
_ _ j i
B_J_I_Q_
_ i b i
_ _ iK_
_ _ _ _

Robert James Fischer-Ruben
Shocron
Mar del Plata 30 maart 1959
39. Txe6 Dc8 en het schijnt dat wit
suf in een penning is gelopen, maar
hij deed het bewust, en dat maakt het
cool play. Wit had niet alleen de
penning voorzien, maar ook de
ontsnapping: 40. Ld7!
Na 40.
...Dxd7 kan wit slaan met schaak en
damewinst. 1-0

Minder bekend is Seirawan-Korchnoi, Las Palmas 1981 (o.a. te vinden op de
DVD die Ben Spierings onlangs kocht: Yasser Seirawan, My Best Games)

M_T_ _ _
_J_ _J_
J_ q iJ_
_ _Rj i
_ _Is _
_ n _ _
iD_ _ _
k _ _ _

37. Tc5 Txc5? Volgens Seirawan
speelde Kortschnoj dit snel, omdat hij
meteen terugslaan verwachtte,
waarna hij met Dxb2† (en Pd3†) zou
profiteren van de vork op koning en
dame. Maar wit heeft een simpele
tussenzet, waarmee juist hij profiteert
van een bezwaar van de ‘pennende’
positie van Dc2 op Dc5: 38. Df8†
Ka7 39. Dxc5† Ka8 40. Dc8† Ka7
1-0

******
Hans speelde op het eerste gezicht een vlekkeloze partij. U begrijpt, dat was het
dus niet. Leerzaam wel. Hans is gepokt en gemazeld en kent de wetten van het

11

positiespel. Tactisch blijft de teamleider steevast tot de laatste zet met de billen
stevig tegen elkaar aangedrukt toekijken. Zeker op donderdagavond. Deze partij
was daarop geen uitzondering. Schaken kan hard zijn. Onrechtvaardig
misschien. Eén onschuldige zet kan teniet doen wat daarvoor in een veelvoud
ervan met de grootste zorg is opgebouwd. Maar soms zegeviert gelukkig toch
degene die daar het meeste recht op heeft.

T_ _ tM_
jJd jJl
_S_ _Jj
_ _J_ _
_ i sL_
_ i bN_
IiBn iIi
r _Q_Rk
14. g3? Wit verzwakt ernstig de
witte velden rondom zijn koning. De
beoogde verdediger hiervan is verdwaald geraakt op c2 en kan niet
helpen. Hans maakt optimaal gebruik
van deze omissie. 14. h3 was de
aangewezen zet.
14. ...Ph3† 15. Kg2 e5 16. dxe5
Pxe5 17. Dc1 Tfe8 18. Pxe5 Txe5
19. Ld4 Th5 20. Le3 Te8 21. Ld1
Dd7 22. f3 -+ Wit probeert de druk
op zijn koning over de witte velden te
verminderen, maar Hans weerlegt dit
fraai. Kijk hoe actief de zwarte stukken staan en hoe passief wit staat

opgesteld. Vaak betekent zo’n groot
verschil in activiteit dat offers mogelijk zijn waarmee het positionele,
dynamische voordeel tactisch ten
gelde wordt gemaakt. ...Pf4†! 23.
Lxf4 Lh3† 24. Kf2 g5 Met 24.
...De6! kon zwart de vis snel op het
droge krijgen. Zwart dreigt niet
alleen 25. ...Db6†, maar ook 25.
...Lxf1 waarna wit veel materiaal
moet geven om mat te voorkomen.
25. Le3 d4 26. cxd4 Lxd4? Een
onnauwkeurigheid. Met 26. ...Txe3?
wordt de koning het open veld
ingelokt. 27. Te1 Wit weet zijn
stelling nu nog net bij elkaar te
houden. ...Lf5 28. Pf1 Ld3 29.
Le2? De beslissende fout. Het paard
op f1 raakt overbelast, want het moet
zowel e3 als h2 verdedigen. Met 29.
Dd2! had wit zwart kunnen dwingen
om stukken te ruilen waarmee de
aanval aan kracht inboet. Door de
ongelukkige positie van de toren op
h5 mag wit zelfs op een klein
voordeel rekenen. 29. ...Lxe3† 30.
Pxe3 Txh2† 31. Pg2 Dd4† 32. Kf1
Th1#

De tegenstander van Jan Willem toonde weinig aspiraties om met wit voor het
volle punt te gaan. Op het moment dat een remise-aanbod de meest voor de hand
liggende zet van wit zou zijn, koos hij voor het kortzichtige 1. h4. Het even
simpele als doeltreffende 1. ...Tb8-b4 leverde een volle pion op vanwege de
röntgenaanval op h4 en de witte dame halverwege op e4. Jan Willem slaagde er
niet in het surplus op het scorebord tot uitdrukking te brengen. Misschien was
het achteraf ook wel niet verdiend.
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Peter zit aan de staart. Een ondankbare plek. Vaak is dat bij een tochtige
uitgang. Op armlengte van de bar. De dampen van de wc reiken vaak nog net tot
bord 8. Als er een groepje mensen staat te praten, staan ze meestal dicht bij bord
8. Nee, schaken op bord 8 is geen pretje. En toch verwacht men dat je wint.
Want je speelt op bord 8. Wij hebben Peter op bord 8. Die is onverstoorbaar.
Doet wat er gedaan moet worden. Zo ook dit keer. Zwarte pion op d7, witte
loper op d6. Peter zet niet graag zijn stukken op de helft van zijn tegenstander.
En als hij dat wel doet, dan is dat ronduit slecht nieuws voor zijn tegenstrever.
De loper heeft er de halve partij gestaan. De uitslag was nooit im Frage.
Zelf speelde ik tegen Dave Theijn. Een oude bekende. Vroeger won ik er nog
weleens van. De laatste tijd niet meer. Het werd een niemendalletje. Snel
vergeten.
De strijd die als laatste gaande was, speelde zich af op bord 3. Eduard had
overduidelijk zichtbaar moeite met de nieuwe richtlijnen. Normaal gesproken is
een combinatie van het niet naleven van 1 en 3 fataal. Maar Eduard lapte ook de
ongeschreven vierde regel aan zijn laars: niet laten afleiden door iets of iemand
buiten het speelbord. En dus ging het voorspelbaar reeds in het vroege
openingsspel mis. In een Spaans opgezette partij mocht wit met 1. Lxf7† Kxf7
2. Dd5† Pe6 3. Df3† Kg6 4. De4† Kf7 5. Dxa8 een kwaliteit ophalen. Dit had
de Vorentscheidung moeten zijn. De weelde was evenwel niet aan wit besteed.
Geobsedeerd door de zwarte monarch op f7, vergat hij hare majesteit op a8 in
veiligheid te brengen. Uiteindelijk lukte dit alleen nog, maar onder opoffering
van een vol stuk. Met een kleine kwaliteit voorsprong wist Eduard uiteindelijk
toch nog een zwaarbevochten overwinning te behalen.
De eindstand kwam daarmee (geflatteerd) op 5½-2½.
In het seizoen 2013-2014 werd het eerste team kampioen van de HSB. Dat
willen we dit jaar weer. De indeling geeft houvast want er zijn belangrijke
parallellen.
Toen ging het zo:
1: Schaakcombinatie HTV 1
2: Promotie 2
3: Schaakcombinatie HTV 1
4: B.F. /Wassenaar 1
5: Schaakcombinatie HTV 1 vrij
6: Schaakcombinatie HTV 1
7: WSC 2
8: Schaakcombinatie HTV 1
9: Botwinnik 1

- Scheve Toren 1
- Schaakcombinatie HTV 1
- Raadsheer-Corbulo 1
- Schaakcombinatie HTV 1

4-4
2½-5½
7-1
2-6

- Schaakhuis 1
- Schaakcombinatie HTV 1
- RSC-Belgisch Park 1
- Schaakcombinatie HTV 1

6-2
5½-2½
5½-2½
4-4
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Het schema voor dit seizoen is als volgt:
1: Schaakcombinatie HTV 1
- Scheve Toren 1
2: Promotie 2
- Schaakcombinatie HTV 1
3: Schaakcombinatie HTV 1
- DSC 4
4: RSC-Belgisch Park 1
- Schaakcombinatie HTV 1
5: Schaakcombinatie HTV 1 vrij
6: Schaakcombinatie HTV 1
- DD 3
7: WSC 2
- Schaakcombinatie HTV 1
8: Schaakcombinatie HTV 1
- Rijswijk 2
9: Botwinnik 1
- Schaakcombinatie HTV 1

5½-2½

De eerste klap is uitgedeeld. Wat het uiteindelijk waard is, weten we pas in april
2016. Maar voorlopig liggen we voor op schema.
SHTV 1 (1969)
Erik van der Raaf (2070)
Maarten Stolte (2029)
Eduard van Dijk (1998)
William van Zanten (2022)
Hans Segers (1962)
Sander Pauw (1950)
Jan Willem le Grand (1823)
Peter Vorstermans (1927)

Scheve Toren 1 (1856)
Kees Dekker (2044)
Erik Jan Tromp (1999)
Rudi de Smit (1969)
Aad van Gent (1841)
Jeroen Kleijn (1781)
Dave Theijn (1827)
Michel Hubert (1779)
Wim Bergers (1611)

5½-2½
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0

BF/Wassenaar 1 - SHTV 2⅔ (verslag: Karl Baak)
De externe competitie lijkt ieder jaar vroeger te beginnen. Het eerste mocht al op
24 september en wij vier dagen later. Dat is wel heel kort na onze jaarvergadering waar iedereen kennis kan nemen van de teamopstellingen en speeldata.
Bovendien lijkt de club aan een maandagavondsyndroom te lijden. Daarom
besloot ik om asap zo veel mogelijk spelers van het tweede en derde te polsen
voor beschikbaarheid. Helaas kwam mijn voorgevoel uit en kreeg, wat de eerste
krachtmeting voor het tweede had moeten worden, meer het karakter van een
oefenwedstrijd voor het derde.
Tot dusver leek het niet mee te zitten, maar gelukkig is SHTV sterk in de
breedte. Sterker dan BF/Wassenaar wat minder teams heeft. Daarom was mijn
hoop dat we op de onderste borden het verschil konden maken. Nu had ik
mezelf opgeofferd om op het eerste bord te spelen. Let wel, omdat eigenlijk
niemand dat wilde en niet omdat ik mezelf op voorhand kansloos achtte. Het
geluk was aan mijn zijde toen Timo door een achteloze zet een solide maar
passieve stelling kreeg. Objectief was er niets mis mee, maar dit was niet wat hij
wilde. Een woeste poging tot een uitbraak kostte veel materiaal voor nul
activiteit, zodat hij snel de strijd staakte.
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Ben, op bord 7, kreeg op zet twee wat waarschijnlijk een nieuwtje van zwart was
te zien. Veel navolging zal het niet krijgen. Ben bouwde een enorm ruimte
overwicht op en sloeg zich toen de tijd rijp was door de zwarte stelling heen.
Op het laatste bord kreeg Ed een gambiet voorgeschoteld van het lokale
jeugdtalent. Na zes zetten waren beide 'out of book' en verzonken in gepeins wat
Ed na een suboptimale zet een stuk koste voor een tweetal pionnen. Daar kwam
nog een derde bij. Ed stuurde aan op een eindspel. Doch ook de jeugdspeler wist
wat hem te doen stond, pionnen rapen en remise aanbieden. Ed vond dat na
overleg de terechte uitslag.
Het gambiet dat Olav op het vijfde bord bracht had zijn tegenstander al lang niet
meer gezien. Dit leidde tot tactische problemen en uiteindelijk stukverlies. Het
slot met dame met twee lichte stukken tegen twee torens met een loper en vrije
a-pion leek nog spannend te worden.
De eer voor het beslissende punt was de nieuwe aanwinst Meile. De enige die
vrijwillig voor bord twee koos. Even dacht ik dat hij remise wilde gaan
aanbieden, maar koos hij er toch voor om voor het volle punt te gaan.
Theo kreeg al snel een pion te pakken, maar zette alles op een aanval die tegen
de witte koning leek te zijn gericht. Uiteindelijk was het een niet te stuiten
vrijpion die wit deed opgeven.
Vijf spelers van het derde waren al goed voor 4½ punt tegen BF/Wassenaar 1.
Dat belooft veel voor de strijd in groep 1B.
Resteerden Ton en Rik, die lang streden. Ton had druk en leuke kansen voor een
kwaliteit, maar de zwartspeler wist die te neutraliseren. Rik verdedigde lang in
een compliceerde partij tot in hij in tijdnood last had van een blinde vlek wat een
toren kostte.
Na dit goede begin breekt een soort herfstreces aan, want de volgende wedstrijd
is twee maanden later. Hopelijk zijn we dan bijna compleet.
BF/Wassenaar 1 (1638)
Timo Bottema (1941)
Joop Beijersbergen (1873)
Eric van der Marel (1874)
Jasper Zijlstra (1722)
Willem Groothuis (1637)
Gerard Meijer (1541)
Frans Blaauw (1375)
Dusan Cvetkovic (1139)

SHTV 2 (1799)
Karl Baak (1833)
Meile Tamminga (1779)
Ton Bodaan (1835)
Rik Pronk (1902)
Olav van Leeuwen (1843)
Theo Bovenlander (1759)
Ben Spierings (1706)
Ed Olvers (1734)

2½-5½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
½-½

SHTV 3 nipt ten onder (verslag: Ben Spierings)
Op maandag 5 oktober jl. speelde SHTV 3 de eerste wedstrijd van het seizoen
uit bij DSC 5. Justus van Klaveren en Piet Sikkes hadden zich afgemeld, in hun
plaats speelden Theo Dekker en André Wagner.
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DSC 5 speelde vorig jaar in de Promotieklasse en zal in klasse 1B gaan strijden
om het kampioenschap. SHTV 3 heeft lijfsbehoud als bescheiden doelstelling,
maar is in staat het elke tegenstander moeilijk te maken. Zo ook op deze avond
in Delft.
We begonnen voortvarend aan de strijd. André staat bekend om zijn snelle
speelstijl, wat als risico heeft dat je dan ook sneller een foutje maakt. Dit keer
trof hij een oude bekende tegenover zich die ook snel speelt en er stond binnen
een uur een eindspel op het bord, waarin André een stuk won. Het was nog even
opletten geblazen, maar het punt was snel daarna binnen. Er werd al snel een
halfje toegevoegd door Ed Olvers. Ik heb weinig mee gekregen uit deze partij,
maar aangezien de remise zonder overleg met de teamleider tot stand kwam, ga
ik er maar vanuit dat de uitslag recht doet aan wat op het bord te zien was.
Aan het topbord ging het mis bij Meile Tamminga. De tegenstander maakte
goed gebruik van het loperpaar en richtte zich op de gerokeerde koning, terwijl
Meile de vijandelijke koning in het midden niet genoeg pijn kon doen. Toen er
materiaal verloren ging en de tegenstander alsnog kon rokeren was het snel over
en uit. Gelukkig zette Olav van Leeuwen ons weer op voorsprong. In een
Sveshnikov speelde hij een mooie aanvalspartij, waarbij de tegenstander niet
kon rokeren. In de slotstelling hing een stuk, waarna hij de hand van tegenstander kreeg.
Theo Dekker speelde een goede partij, waarbij hij een kwaliteit wist te winnen
en de teamleider dan ook hoopte op de volle buit. Een remiseaanbod werd in
overleg afgeslagen, maar in de voortzetting wist Theo het voordeel niet uit te
buiten en de puntendeling was een feit. Bij Ruben Wiegerink was inmiddels een
ogenschijnlijk verloren toreneindspel op het bord gekomen. Door goed actief
spel kon de toren met 3 pionnen tegen toren plus 5 pionnen niet worden
uitgebuit door de tegenstander en ook aan dit bord werd de vrede getekend.
Theo Bovenlander had naar eigen zeggen een wat laffe opstelling in de Engelse
verdediging. Hij hield lang de boel in evenwicht, maar in het middenspel verloor
hij door een simpel trucje een stuk. Theo heeft in het belang van het team nog
lang doorgespeeld, mede omdat de tegenstander ook veel tijd had geïnvesteerd.
Die wist het echter goed af te maken en mocht ook nog mat zetten van Theo.
De stand was 3½-3½ en de ogen waren nu gericht op mijn bord. In de opening
ging het allemaal naar wens, alle stukken hadden zich gericht op de
koningsvleugel en waren op zoek naar de toegangscode. Schitterende offers had
ik willen uitvoeren, maar de analyse gaf geen groen licht. En toen mijn aanval
niet direct door liep, kreeg de tegenstander kans om wat stukken te ruilen. Het
eindspel met elk een dame, twee torens en een loper leek redelijk in balans, maar
wat forceerwerk bracht mijn tegenstander voordeel. In afwachting van de
genadeklap kreeg ik onverwachts toch nog een kans op eeuwig schaak met de
dame. Maar de serie schaakjes eindigde helaas bij gebrek aan goede velden en
na afruil van de dames restte alleen maar een verloren pionneneindspel.
We hebben als team goed gestreden, hadden zeker kans op meer, maar
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uiteindelijk toch verloren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit kalenderjaar
wat punten kunnen binnenhalen. Eerst krijgen we Novelty Destroyers (5/11) en
HSV 1 (19/11) op bezoek en daarna gaan we Haeghe Ooievaar 1 (16/12) in hun
nieuwe locatie bezoeken.
DSC 5 (1776)
Gert-Jan Baas (1863)
Jouke van Gosliga (1820)
Arno Wiersma (1830)
Willem-Jan van den Broek (1792)
Rob Smits (1730)
Jan van de Donk (1743)
Corniel Nobel (1728)
Albert Kemeling (1703)

SHTV 3 (1732)
Meile Tamminga (1779)
Ben Spierings (1706)
Olav van Leeuwen (1843)
Theo Bovenlander (1759)
Ed Olvers (1734)
Theo Dekker (1705)
André Wagner (1573)
Ruben Wiegerink (1638)

4½-3½
1-0
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½

Matige start voor vierde team (verslag: André Wagner)
Het is alweer wat jaren geleden dat ons vierde team in de 2e klasse speelde. Als
teamleider heb ik mezelf op het eerste bord gezet, met de gedachte dat de
anderen dan meer kans hebben om te scoren. Daar is in de eerste wedstrijd
alleen nog niets van terecht gekomen.
De herintreding werd dit seizoen ingewijd met een op papier zware wedstrijd
tegen de Lierse Schaakvereniging. Hoewel na afloop een speler van de gastvereniging opmerkte dat de uitslag geflatteerd was, kan niet worden ontkend dat
we toch scherpte tekort kwamen.
De score werd geopend door de tegenstander van Lex, die een mooie afruil zag
maar een tussenzet miste, gevolgd door een licht stuk achterstand. Hij worstelde
nog wat tegen, maar een stuk is een stuk. De eerste nul was een feit.
Frans zat naast hem al snel in het eindspel met elke een toren en ongelijke
lopers. Remise hing daardoor een beetje in de lucht, al heerste de zwartspeler op
de f-lijn en hield f1 samen met zijn loper onder controle. Toen hij echter de
toren wegspeelde kreeg Frans meer ademruimte, de torens verdwenen van het
bord en een halfje op een ander bord.
Harold is terug van weggeweest en heeft er weer zin in. Dat bleek ook in zijn
partij waar hij een scherpe stelling op het bord bracht. In zulke stellingen is het
altijd maar afwachten wie aan het langste eind gaat trekken. Twee geïnvesteerde
pionnen moesten het stukkenspel vergemakkelijken, maar de tegenstander zag
ook kans om daar gebruik van te maken door een stuk te winnen. Daarna was
het een kwestie van tijd geworden.
Geurt Jan (invallend voor Danny) kwam ook al prima uit de opening en kreeg de
ruimte. Zijn tegenstander (geen onbekende voor mij, want ik verloor van hem bij
het Druivensschaaktoernooi) blikte of bloosde niet en bleef solide spelen. Zelfs
nog voor ik klaar was met mijn partij kon Geurt Jan zijn koning omleggen.

17

Jan was de enige die het volle pond zou gaan binnenhalen. Zijn tegenstander zag
weliswaar kans om druk op Jan's koning uit te oefenen, maar Jan verdedigde met
verve en pareerde alle dreigingen. Omdat ik zelf inmiddels in een lastig stuk van
mijn partij terecht was gekomen, heb ik het eind gemist, maar het punt op het
scorebord was goed om te zien.
Nog drie parijen gaande waar nog wel iets in te scoren moest zijn, want mijn
opening verliep voorspoedig en in het middenspel had ik kans gezien om de
druk op te voeren. En terwijl de tussenstand 3½-1½ voor het thuisteam was,
kwam er zand in de machinerie: een waarschijnlijk verkeerd teruggeslagen pion
en vervolgens niet kiezen voor een mogelijke stellingsherhaling (want ik stond
toch beter?) leidden tot verkeerde beslissingen en een paardeindspel dat aan alle
kanten verloren ging. En daarmee de wedstrijd.
Theo naast me deelde in de malaise. Ook hij kwam prima uit de opening en
zocht in het middenspel naar meer. Het leek er ook sterk op dat het ging lukken,
toen hij ergens misgreep en in een minder eindspel belandde. Het eindspel met
loper en pluspion tegen paard zag er duidelijk voordeliger uit voor de witspeler
die dat gedecideerd bewees.
Eric verdedigde met zwart stug en wurmde zich in het middenspel heel langzaam wat los uit de wurggreep van de witte stelling. En net toen het er op ging
lijken dat hij tegenspel zou gaan krijgen was het afgelopen. De laatste nul van de
avond was een feit.
Een moeilijk begin waardoor het vierde team op de laatste plaats begint in groep
2B. Volgende tegenstander is de nummer 7 en dan zal er uit een ander vaatje
getapt moeten gaan worden.
Lierse 1 (1655)
Gerard Stolze (1753)
Jan Valstar (1746)
Teun van Dijk (1651)
Gera de Jong-v/d Berg (1600)
Pascal van Dijk (1609)
Cock Hazeu (1621)
Jan Tamerus (1598)
Dennis van Berkel (1663)

SHTV 4 (1572)
6½-1½
André Wagner (1573)
1-0
Theo Dekker (1705)
1-0
Geurt Jan van der Meiden (1649) 1-0
Eric Alvares (1596)
1-0
Harold Fikkert (1545)
1-0
Jan Verheijen (1558)
0-1
Frans Coers (1611)
½-½
Lex van der Meer (1335)
1-0

SHTV 5 maakt vliegende start (verslag: André Wagner)
Net gepromoveerd uit de 4e klasse opende het vijfde team zijn seizoen tegen het
team waar het vierde vorig seizoen kampioen tegen werd. Een klasse hoger
betekent in theorie sterkere tegenstanders. In theorie, want de eerste wedstrijd
werd geen superspannende entree.
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Thomas was niet helemaal fit, maar wilde niet het team in de steek laten. Hij
moest het helaas toch afleggen tegen de ervaren Koos Croes. Het werd het enige
volle punt dat aan de tegenstander gelaten moest worden, want daarna ging het
snel. Het ene punt na het andere werd binnengehaald en ruim voor de wedstrijd
halverwege was kon de overwinning ons team niet meer ontgaan.
Rob speelt alleen mee in thuiswedstrijden als er een beroep op hem gedaan
wordt en dat deed hij met veel inzet. Zijn tegenstander die bekend is om zijn
sluwe zetten kreeg geen vat op de zwarte stelling en raakte het initiatief kwijt.
Puntje voor Rob derhalve.
De andere Rob in de wedstrijd, Van Duivenboden, kwam er al helemaal niet aan
te pas, want onze Henk had een prima avond. Ook hij produceerde een
turbopartij met een punt als beloning.
Wim kwam wat moeilijk te staan, maar toen greep zijn tegenstander mis en
kreeg onze man alle kansen om de partij naar zich toe te trekken en zo gebeurde.
Ricki hielp twee seizoenen terug het vierde team met een patstelling aan een
overwinning op Novelty Destroyers en deze keer deed ze het nog beter: haar
tegenstander kwam er niet aan te pas. Noud had ook geen probleem met zijn
tegenstander en deelde in de feestvreugde.
En zo waren er nog twee partijen bezig. Aan het 1e bord zwoegde teamleider
Geurt Jan tegen de altijd lastige Jan van der Meer en Ard moest op zijn tellen
passen tegen competitieleider Louis Wulffers. Het zag er voor beide spelers niet
helemaal goed uit, was de mening van de toeschouwers.
Het viel mee. Ard wist de remisehaven in opkomende tijdnood toch nog te
bereiken en bij Geurt Jan duurde het weliswaar iets langer, maar besloten beide
spelers uiteindelijk toch maar tot remise.
Een mooie start die zeker een vervolg zal kunnen krijgen in de komende
maanden.
SHTV 5 (1298)
Geurt Jan van der Meiden (1649)
Thomas Luk (1216)
Rob Dijkstra (1464)
Ard van der Zwart (1427)
Henk Bouma (1313)
Wim Vermeulen (1138)
Ricki Luk (882)
Noud van der Togt (945)

Haeghe Ooievaar 3 (1345)
Jan van der Meer (1589)
Koos Croes (1452)
Koos Suyker (1543)
Louis Wulffers (1318)
Rob van Duivenboden (1344)
Aad Middeldorp (1359)
Theo Bogaartz (975)
Arno van der Kruijs (1181)

6-2
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
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Jeugdclubcompetitie in Den Bosch (deel 1)

André Wagner

Dat het najaar aanstaande is wordt iedere dag beter merkbaar. Zo wordt het later
licht en op de ochtend van 12 september stond ik na een korte nachtrust op
terwijl het buiten nog donker was. De jeugdclubcompetitie begon die dag, een
ander teken van de naderende herfst. Mooi op tijd trof ik Alexander en Thomas
met uitzwaaiende moeders op Den Haag Centraal en na de gebruikelijke
incheckformaliteiten (en extra contole op het perron) vertrok de trein keurig op
tijd. Het zou voor het laatst zijn... In Gouda bleef hij een aantal minuten langer
stil staan en een station verder kwam daar nog wat bij. De reden: het was druk
op het spoor. Hoezo? Rijden er ook treinen buiten de dienstregeling?
De overstaptijd in Utrecht (12 minuten, zelfde perron) begon vervaarlijk te
slinken. De machinist had echter de juiste mentaliteit, joeg de wagen op tot een
piek van 145 km/h en haalde weer wat tijd terug. Toch nog op tijd in Utrecht
voor de overstap op de intercity naar Den Bosch, pardon, ‘s-Hertogenbosch,
want we zijn in Brabant! Het perron stond vol mensen die allemaal mee wilden
en in geen tijd stond iedereen mannetje aan mannetje in het gangpad als
sardientjes in een blik. Alleen de olijfolie ontbrak er aan. En ook nu weer toonde
de NS zich de meester van geduld... 8, 9, 10 minuten verstreken en toen klonk
de intercom: de trein werd wegens het grote aantal reizigers gecancelled.
Ooooké, dat betekent dat de volgende nóg meer passagiers moet herbergen. NSlogica.
Het moet gezegd, de volgende trein was een dubbeldekker en er werd nog een
tweede treinstel aangekoppeld. Intussen was de vertrektijd alweer aan het
opschuiven... maar toen er eindelijk beweging in kwam zette die voort en
hielden we op het aankomststation voldoende tijd om naar de bus te wandelen.
Het streekvervoer rijdt weliswaar om het halve uur, maar mooi op tijd en zo
kwamen we 12 minuten na aanvangstijd in De Biechten aan. Onderweg hadden
we de twee spelers die met de auto waren gebracht kunnen waarschuwen en die
zaten al rustig aan hun partijen. Alex en Thomas schoven ook aan en al snel was
de strijd op alle borden hevig ontbrand.
Cor kreeg wel wat hulp van zijn tegenstander, zo bleek in de analyse, maar hij
beet zich vast in de aanval en begon een prachtige combinatie met een dameoffer. Zo’n dame mag je niet afslaan, moet de jongen tegenover hem gedacht
hebben. Cor had goed diep gerekend en haalde het eerste punt binnen. Intussen
had Justus een pion weten te winnen en had het initiatief naar zich toe
getrokken. Het was alleen wel een nogal gesloten stelling en het zou nog veel
duwen en trekken gaan kosten om tot resultaat te komen. Op de andere twee
borden ging het vergelijkbaar: pionnetje winnen en proberen er meer van te
maken. Alexander vond een paard interessanter en Thomas had, volgens de
commentatoren, een foute zet gedaan. Daar had hij duidelijk geen last van, want
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niet veel later was er opnieuw een punt binnen. En Alex deed er nog een schepje
bovenop door zijn materieel voordeel in een derde punt om te zetten. De
aandacht ging vervolgens naar de partij van Justus, die een lopereindspel met
een paar pluspionnen kon uittikken. Alleen jammer dat hij dan wel eens vergeet
om zijn zetten te noteren, wat tot enig gekissebis leidde met de wedstrijdleider.
Helaas had de organisatie er niet aan gedacht om de arbiters van een naambordje
te voorzien zoals bijvoorbeeld wel gebeurt bij het NK 12, maar volstaan met
voorstellen bij aanvang van de 1e ronde. Volgende keer zal dat verholpen zijn,
heb ik me laten verzekeren. In ieder geval haalde ook Justus een punt binnen en
stond ons team bovenaan in de rangschikking.
Almere C1 (1164)
Daniel Kutchoukov (1593)
Jeroen van den Berg (1077)
Jessie Mang (1232)
Kavya Raulji (756)

SHTV C1 (1434)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
Alexander Rietveldt (1276)
Thomas Luk (1216)

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

We moesten een tijd wachten en terwijl er in de centrale hal een concert werd
voorbereid voor de bewoners van de belendende bejaardenwoningen, doodden
onze jongens buiten hun tijd met verstoppertje spelen. Even wat beweging om
de 2e ronde met vertrouwen tegemoet te kunnen zien.
Precies op tijd zat ons viertal weer achter de borden... te wachten en te wachten.
De tegenstanders van RSR/Ivoren Toren waren in geen velden of wegen te
bekennen. In de 1e ronde hadden ze een bye gehad en misschien waren ze gaan
dolen in de omgeving, maar een telefoontje naar de teamleider loste het raadsel
op: ze waren gewoon thuis, want dachten dat het toernooi een week later werd
gehouden. Tsja, gratis punten zijn wel leuk op zijn tijd, maar we kwamen toch
om te spelen. Na nog wat met elkaar doorgeefschaak gespeeld te hebben,
vertrokken we dan maar eerder dan verwacht huiswaarts. Het was sowieso een
lange dag en de volgende zal zonder meer langer zijn, want dan wachten de
‘zware jongens’.
De tweede dag van de nationale jeugdclubcompetitie zou een zware dag gaan
worden. Alexander moest zich afmelden wegens ziekte en Noud werd als
vervanger ingezet. Thomas schoof daardoor op naar bord 3 en zo ging het hele
team zijn uiterste best doen om bordpunten te vergaren. De reis was deze keer
voorspoediger voor allen, want behalve Justus’ moeder Ingrid reed nu ook Mei
Luk en kon er iets langer worden geslapen. We waren allemaal ruim op tijd en
na een eerste (warm) drankje kon het team voltallig aan de slag tegen het
kwartet van Chesscool uit het Kempenerland. Dat viel niet mee: Cor leed aan het
‘Angstgegner-syndroom’ in zijn partij tegen Derk Kouwenhoven. “Ik verlies
altijd tegen hem,” aldus onze eerstebordspeler. Dat is niet de juiste insteek, Cor.
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst immers. Thomas
en Noud verloren al vrij snel materiaal en speelden nog even door, hoewel de
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twee nullen die ze moesten incasseren niet meer een verrassing genoemd konden
worden.
Alleen Justus groef zich in. Als altijd met zwart voorzichtig openend kwam hij
langzaam beter en beter te staan. Op een bepaald moment leek het er zelfs op dat
hij een winnende combinatie kon uitvoeren (zeker nog een moment om aan een
analyse te onderwerpen als dat nog niet is gebeurd), maar er werd afgeruild en er
restte een ongelijk lopereindspel. De kenners zagen een remise aankomen, maar
Justus durfde het aan met een pionoffer nog een winstpoging te doen. Twee
verbonden witte vrijpionnen kwamen nog een heel eind en een zwarte collega
wandelde ook naar de overkant, maar alles bleek precies te kloppen en de vrede
werd alsnog getekend. De partij had bijna vier uur geduurd en de volgende
ronde lonkte al na een half uur.
SHTV C1 (1351)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
Thomas Luk (1216)
Noud van der Togt (945)

KC Chesscool C1 (1712)
Derk Kouwenhoven (1871)
Tyro Bekedam (1915)
Vlad Omota (1638)
Mark Honkoop (1423)

½-3½
0-1
½-½
0-1
0-1

En ook die middagsessie beloofde een zware pot te worden. Het liep iets anders.
Aan ons team lag het niet, want het viertal viel aan waar ze maar een kans dacht
te zien. Cor was deze keer er van overtuigd dat hij zou gaan winnen en creëerde
een soort van open plein voor zijn koning doordat hij met zijn stukken en
pionnen een aanval op poten zette. Op dat moment stonden we echter al 3-0
achter, want de anderen stortten zich als ware kamikazepiloten op de vijandelijke stellingen. Thomas en Justus (misschien ook wel vermoeid door de zware
partij uit de ochtendsessie) verloren spoedig een stuk en konden opgeven. Noud
kwam nog dicht bij een remise, maar speelde in een ongelijk lopereindspel zijn
loper verkeerd en kwam daardoor een tweede pion achter. Zijn tegenstander wist
daar wel weg mee.
Cor zag intussen zijn tegenstander met dame en toren achter zijn pionnen komen
en moest nauwkeurig rekenen. Dat leverde hem in ieder geval op dat tegenstander Mick niet meer had dan eeuwig schaak. En daarmee werd opnieuw
slechts een halfje binnengehaald.
De Schaakmaat C1 (1608)
Mick van Randtwijk (1786)
Gabriël Krouwel (1651)
Renso Steunenberg (1527)
Colin Wouters (1469)

SHTV C1 (1351)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
Thomas Luk (1216)
Noud van der Togt (945)

3½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Met deze resultaten zakte het team van de eerste naar de negende plaats, maar in
de vijfde ronde (op zaterdag 14 november) wacht het team van Hardenberg.
Daar moet van gewonnen kunnen worden.
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Schaken in de kroeg

Maarten van der Vegt

In dit stukje hoop ik u enthousiast te maken voor het schaken in de kroeg. In de
kroeg kunt u namelijk gewoon lekker met een biertje of wijntje van schaken
genieten zonder zorgen. Ook kunt u er genoeg van leren en kunt u veel leuke
mensen leren kennen.
Voor mij is het schaken zelfs begonnen in de kroeg. Een jaar of vier geleden
ontdekte ik samen met een goede vriend van mij een leuke kroeg in Zaandam,
waar ik toen nog woonachtig was. Daar lag een schaakbord en het leek ons leuk
om een potje schaak te spelen. Toen wij vaker naar de kroeg gingen, steeg het
aantal potjes dat wij speelden evenredig. Nu bleek het dat die vriend van mij net
iets beter was dan ik. Dat kon ik natuurlijk niet zomaar laten gebeuren, dus ging
ik thuis wat filmpjes over schaakopeningen opzoeken, in de hoop deze openingen weer te kunnen gebruiken in het weekend. Nu gebeurde het dat andere
kroeggangers doorkregen dat wij regelmatig aan het schaken waren. Ze kwamen
eens kijken hoe het ons beging en sommigen bleken best aardig te kunnen
schaken. Zo wilden ze graag tegen de winnaar schaken. Op deze manier heb ik
veel leuke mensen ontmoet.

Maarten (l.) tegen Erik Verschoor (foto: Maarten van der Vegt)
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Inmiddels woon ik in Den Haag en heb ik mij als schaker flink ontwikkeld, maar
het schaken in de kroeg ben ik nog lang niet ontgroeid. Ik ben er inmiddels
achter gekomen dat er genoeg goede schakers rondlopen in het nachtleven van
Den Haag. Naar mijn mening zijn er weinig dingen leuker dan in de kroeg een
potje schaak spelen met een lekker biertje erbij. Het mooie hiervan is ook dat
niet alle stellingen doodgeanalyseerd hoeven te worden.
Ook is er genoeg te leren van schaken in de kroeg. Misschien niet voor schakers
met een rating van rond de 2000, maar toch zeker voor schakers die meer op
mijn niveau zitten. Op de club wordt er toch vooral gebruik gemaakt van
openingstheorieën. Hierdoor raak ik toch vaak verward als er een ‘vreemde’ zet
wordt gedaan. In de kroeg kent het gros helemaal geen theorieën, er wordt
gespeeld wat logisch lijkt. Dit heeft als gevolg dat ik meer bekend raak met
openingen die niet in boekjes staan beschreven en hier dus een beter antwoord
op heb.
Ik hoop u allen te hebben overtuigd dat schaken in de kroeg toch eigenlijk wel
het nieuwe walhalla is. Het is leuk, het is ontspannend, het is socializerend en
het is leerzaam!

HSB Grand Prix zit in de lift
De Grand Prix-cyclus voor de jeugd leed al jaren aan een dalend aantal
deelnemers, met soms zelfs aantallen lager dan 100. Dat stond in schril contrast
met de beginjaren toen er regelmatig meer dan 200 deelnemers waren en soms
zelfs meer dan 300! Een nieuw team heeft de organisatie ter hand genomen en is
voortvarend van start gegaan om de promotie van deze gezellige toernooien
voor vooral de jongere kinderen, beginners en iets gevorderden, een flinke
impuls te geven. Op zondag 11 oktober wierp het vruchten af tijdens het tweede
toernooi van het seizoen, dat gehouden werd in de Prinses CatharinaAmaliaschool in Leidschenveen. De toeloop was zelfs zo groot dat er een derde
Formule 1-groep kon worden gevormd. Deze groepen zijn speciaal voor de
gevorderde spelers en hebben bescheiden geldprijzen voor de top 3.
Namens SHTV deden er 13 kinderen mee en er vielen diverse in de prijzen:
Diron Lorenzo (2e in groep 6), Thomas Alvares (2e groep 15), Pierre Ballereau
(3e groep 15), Serhat Bozbey (3e groep 17) en Max Hazeu (2e groep 18).
Deze keer geen prijs voor Kaido Lorenzo, Peer Wijshoff, Jelle van der Meulen,
Robin van Leeuwen, Robin Eray, Jacques Ballereau, Arvind Jaharia en Maarten
Alvares.
Het 3e toernooi wordt in Zoetermeer gehouden op zaterdag 28 november.
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Het Grand Prix in Leidschenveen: een volle zaal en ouderopvang (foto’s: André Wagner)
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Het kan verkeren

André Wagner

In de wedstrijd tegen Lierse 1 op 12 oktober j.l. scoorde Jan als enige een punt.
Dat ging met enig geluk, zoals hij na de partij zelf aangaf.
1. d4 Pf6 2. c4 e5 3. dxe5 Pg4 4.
Pf3 Lb4†
De Adler-variant van het Boedapester
gambiet.
5. Ld2 De7 6. a3 Lxd2† 7. Dxd2
Pc6 8. Pc3 Pgxe5 9. Pxe5 Pxe5
Er is al aardig wat afgeruild en nu is
het zaak voor zwart om zijn ontwikkelingsachterstand snel op te
lossen. Wit heeft meer invloed in het
centrum en zal daar profijt van moeten gaan trekken.
10. e3 0-0 11. Le2 d6 12. 0-0 Lg4
13. Tfd1 Lxe2 14. Dxe2 f5?!
Gewaagd, zoals later zal blijken.
Wellicht was het verstandiger geweest om meer controle over veld d5
te nemen met ...c6. Wit begint nu aan
een aanval te bouwen.

T_ _ tM_
jJj d jJ
_ j _ _
_ _ sJ_
_I_ _ _
i n i _
i _QiIi
r _R_ k
15. Td2 Dh4 16. Td4 Dh6
Tad1 Tf7? 18. c5!
De breekzet.
18. ...Pc6 19. T4d2 dxc5

17.

Noodzakelijk om pionverlies te voorkomen, maar wat volgt is misschien
wel veel erger.
20. Dc4 f4 21. Td7 Taf8 22. Txf7
Txf7 23. Td7 Df6 24. Txc7
Computerschaak, pionnetjes snoepen.
24. Pe4 ziet er sterker uit: 24. ...Df5
(of ...Dg6) 25. Pg5!
24. ...fxe3 25. f3 h6 26. Txb7 Kf8
27. Dxc5† Kg8 28. Dd5 Pe5 29.
Pe4
Nu heeft deze zet toch minder kracht.
29. ...Df5

_ _ _M_
jR_ _Tj
_ _ _ j
_ _QsD_
_ _N_ _
i _ jI_
i _ _Ii
_ _ _ k
Jan: “En in de hogere zin kon ik het
opgeven; ik had nog geen 4 minuten
en hij een vol half uur, tenzij hij met
een soort geschenk uit de hemel aan
zou komen en wat doet hij? Jawel
hoor, hij speelt
30. Txf7??
en na 30. ...Pf3† 31. gxf3 was de
dame en het volle punt voor mij.”
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Schaakagenda
Oktober 2015
do
29
za

31

Clubkampioenschap r. 4, zwart/witcompetitie r. 7
SHTV 4 - Rijswijk 4
[jeugd] 56e Huttontoernooi (Amsterdam)

November 2015
di
3
Promotie 2 - SHTV 1
do
5
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 8
SHTV 3 - Novelty Destroyers 1
DSC 9 - SHTV 5
zo
8
[jeugd] Voorronde PK cat. CD (Zoetermeer)
do
12
Clubkampioenschap r. 5, zwart/witcompetitie r. 9
SHTV 2 - Pomar 1
SHTV 4 - RSC-Belgisch Park 2
zo
15
[jeugd] PK meisjes
do
19
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 10
SHTV 1 - DSC 4
SHTV 3 - HSV 1
vr 20 t/m zo 22 12e Haags Weekendtoernooi
do
26
Clubkampioenschap r. 6, zwart/witcompetitie r. 11
SHTV 5 - Botwinnik 5
za
28
[jeugd] Grand Prix 3 (Zoetermeer)
ma
30
WSC 4 - SHTV 4
December 2015
do
3
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 12
SHTV 2 - DD 4
ma
7
RSC-Belgisch Park 1 - SHTV 1
do
10
Clubkampioenschap r. 7, zwart/witcompetitie r. 13
wo
16
Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 3
do
17
Oliebollentoernooi
za 19 - zo 20
[jeugd] HSB jeugdweekendtoernooi
ma
21
Schaakhuis 4 - SHTV 5
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