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Van de redactie

Tien jaargangen
André Wagner

Eigenlijk klopt de titel niet helemaal, want de eerste jaargang van Samengevat is
in feite een halfjaargang, als dat al een bestaand woord is. En zo niet, dan bedenken we dat nu hier ter plekke.
Het clubblad, leesvoer dat digitaal of op papier wordt geleverd aan de leden,
onderzetter voor koppen koffie en hulpmiddel bij het tegengaan van wiebelende
tafels.
Het clubblad dat in 2016 wederom zes keer zal verschijnen en elke twee
maanden ten minste één korte nacht betekent voor de redacteur die het blad voor
een belangrijk deel alleen moet vullen. Want waar blijven toch die stukjes van
de leden? Die prangende vraag komt elke keer weer terug. Vaste medewerkers
zijn Ben Spierings, Karl Baak en Geurt Jan van der Meiden, die hun teamverslagen trouw aanleveren. Heel soms na een kleine aansporing, maar ze doen
het toch maar, want hoe spannend waren de wedstrijden? Alleen die vijfde
teamleider, die is nog in de leer...
Op de jaarvergadering heb ik gevraagd om anecdotes. Heeft nooit iemand iets
grappigs meegemaakt? Wat te denken van het door Amsterdammers gerunde
eetcafé in Bussum dat nooit eters kreeg, maar wel de lekkerste spare ribs had die
je ooit geproefd had? Alleen jammer dat het zo lang duurde voor ze klaar waren,
want ze moesten eerst worden ontdooid en vervolgens gebraden, terwijl elf
hongerige schakers zaten te wachten en een uur later weer terug moesten zijn in
de speelzaal. Er zijn nog steeds leden op onze club die dat hebben meegemaakt.
Eén van hen had zich zichtbaar zitten ergeren, maar liet alle ergernis los in de
partij die hij vervolgens razendsnel won. Het eetcafé bestaat niet meer, evenmin
als het Bussumse pinkstertoernooi in de toenmalige vorm. Het is tegenwoordig
een eendaags rapidtoernooi, ook leuk, maar je hoeft er geen spare ribs meer voor
te eten.
Zo moeilijk is het dus niet om met iets te komen. Misschien een suggestie voor
een goed voornemen voor 2016? Bovendien helpt het uw redacteur weer sneller
aan een gevuld blad, waarvan het redactioneel meestal het sluitstuk is. En zodra
dan die pagina vol is, duurt het niet lang meer voor het bevrijdende geluid van
een verzonden e-mail aan de drukker uit de computer klinkt: woesj!
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Interne competitie
Op de dag van verschijnen van dit blad is de 7e ronde van de strijd om het
clubkampioenschap ongeveer halverwege. Op 7 januari zullen er nog wat
partijen moeten worden ingehaald. Daarom de tussenstand na 6 ronden, bijna
halverwege dus.
Stand na ronde 6
1.
2.
3.
4.

8.

13.

22.

26.
29.
30.
31.

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

Score
5.5
5.0
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.5

wp
19.0
19.5
20.5
22.0
19.5
19.0
18.5
23.5
20.5
20.0
16.5
14.5
21.0
21.0
19.5
19.0
19.0
18.0
16.5
16.0
13.5
19.5
16.0
16.0
15.5
18.5
17.5
14.0
15.0
14.5
15.0
12.5

SB
17.00
15.25
15.25
12.75
11.25
12.50
11.75
10.75
12.00
9.00
8.75
6.50
9.25
7.50
7.75
9.00
7.50
7.00
5.50
6.25
4.50
7.75
5.75
4.75
3.75
6.00
3.50
1.50
1.50
0.50
0.75
0.50

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

TPR W-We
2184
0.46
2509
1.22
1957
0.11
1885
0.58
1829
1.63
1950
0.03
1894 -0.21
1852
0.28
1863
0.62
1802
0.22
1684 -1.11
1390 -0.72
1769 -0.39
1762
0.06
1725 -0.84
1617
0.22
1626 -0.29
1713
0.13
1567
0.46
1556
0.34
1576 -0.27
1756
0.09
1607 -0.22
1144
0.18
1513 -0.55
0
856
-0.44
1434 -0.62
545
-0.24
809
+0.52
575
-1.25
565
565
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Zwart/witcompetitie
De zwart/witcompetitie blijkt in een behoefte te voorzien en ontlast tegelijkertijd
het Zwitserse toernooi om het clubkampioenschap. Byes komen nog wel voor,
maar gelukkig niet al te vaak. Wie meer wil spelen kan dat en wie één partij
genoeg vindt wordt ook bedient. Intussen is de ranglijst flink gegroeid, mede
door terugkeer van vroegere leden.
Wim Vermeulen
Rob Dijkstra
Hans Segers
Paul Koks
Eric Alvares
Claudia Fasil
Lex van der Meer
Harold Fikkert
Kees van Gelder
Gert Jan Willighagen
Ton Bodaan
Franck Melssen
Armin Segger
Peter Vorstermans
Cor Kanters
Karl Baak
Pim van der Meiden
André Wagner
Jan Verheijen
Theo Dekker
Rik Pronk
Jaap Luyendijk
Maarten van der Vegt
Justus van Klaveren
Martin Brummelkamp
Marga Limburg
Geurt Jan van der Meiden
Jan Willem le Grand

Percentage
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
88%
88%
75%
75%
67%
63%
63%
61%
55%
50%
50%
50%
50%
43%
38%
25%
17%
13%
8%
0%
0%

Ronden
3
2
1
1
1
1
3
3
2
2
2
3
4
2
5
5
2
2
2
1
4
2
2
3
6
9
1
1

Partijen
3
2
2
2
1
1
5
4
4
4
4
6
8
4
9
10
4
4
3
2
7
4
4
6
8
12
2
2

Punten
3
2
2
2
1
1
4½
3½
3½
3
3
4
5
2½
5½
5½
2
2
1½
1
3
1½
1
1
1
1
0
0

8

Bekercompetitie
De eerste ronde van de bekercompetitie heeft geen al te grote verrassingen
opgeleverd. Maarten van der Vegt was de enige die ‘tegen de rating in’ won,
maar dat is in de pas met de opmars die hij vorig jaar inzette.
Geurt Jan van der Meiden
Henk Bouma
Eric Alvares
Maarten van der Vegt
Justus van Klaveren

Rob Dijkstra
Jaap Luyendijk
Wim Vermeulen
Kees van Gelder
Noud van der Togt

1-0
0-1
1-0
1-0
1-0

En zo zijn de laatste 16 bijeengebracht. Slechts twee duels voor de tweede
ronde, die op 10 december afgerond had moeten worden (foei, heren!), zijn
gespeeld. Piet Sikkes had de kans om de als 7e geplaatste Franck Melssen uit te
schakelen, maar slaagde daar net niet in. Een armageddonpartij moest de
beslissing brengen, met Franck als overwinnaar. In het andere duel lukte het Ben
Spierings wel om de nummer 6 uit te schakelen.
Erik van der Raaf (1)
Theo Dekker
Ton Bodaan (3)
Geurt Jan van der Meiden
Armin Segger (5)
Ben Spierings
Franck Melssen (7)*
Maarten van der Vegt
*wint na snelschaken (1-0)

Jaap Luyendijk
Evert Baak (2)
Eric Alvares
Jan Willem le Grand (4)
Justus van Klaveren
Meile Tamminga (6)
Piet Sikkes
Cor Kanters (8)

1-0
½-½
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Ratinglijst november
Ook voor de novemberlijst zijn er nog weinig resultaten verwerkt. Leiden Chess,
het Open NK en enkele andere toernooien hebben echter toch hier en daar voor
een wijziging gezorgd, meestal in negatieve zin. Het is dan ook te hopen dat in
februari een kentering te zien zal zijn.
Waar we vorige keer 53 namen op de lijst hadden staan, zijn er inmiddels drie
bij gekomen: Alex Hut, Theo Dekker en Jaap Luyendijk.

Erik van der Raaf
Twan van der Togt
Maarten Stolte
William van Zanten
Alex Hut
Eduard van Dijk
Hans Segers
Evert Baak
Sander Pauw
Marco van Straaten
Peter Vorstermans
Rik Pronk
Gert-Jan Willighagen
Karl Baak
Jaimy Luk
Olav van Leeuwen
Koos Roeleveld
Ton Bodaan
Jan Willem le Grand
Meile Tamminga
Theo Bovenlander
Armin Segger
Franck Melssen
Ed Olvers
Cor Kanters
Ben Spierings
Theo Dekker
Piet Sikkes

2091
2081
2029
2022
2010
2009
1962
1957
1950
1949
1927
1902
1876
1864
1845
1843
1839
1835
1823
1779
1759
1757
1751
1734
1718
1706
1705
1660

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+11)
(-)
(-)
(-)
(-5)
(-)
(-)
(-)
(+31)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-32)
(-)
(-)
(-26)
(-)
(-)
(-)

Ruben Wiegerink
Geurt Jan v.d. Meiden
Jaap Luyendijk
Frans Coers
Eric Alvares
André Wagner
Danny Lindhout
Jan Verheijen
Harold Fikkert
Kees van Gelder
Justus van Klaveren
Hans Dwarshuis
Rob Dijkstra
Ard van der Zwart
Quinten Salomons
Pim van der Meiden
Lex van der Meer
Alexander Rietveldt
Henk Bouma
Thomas Luk
Wim Vermeulen
Maarten van der Vegt
Mitchell Vuong
Noud van der Togt
Berke Yigittürk
Ricki Luk
Joëlle Vuong
Martin Brummelkamp

1652
1649
1616
1611
1596
1573
1560
1558
1545
1521
1504
1486
1464
1427
1374
1340
1335
1293
1249
1212
1138
1066
1008
943
904
882
766
682

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+3)
(-)
(-)
(-)
(+5)
(-)
(-)
(-)
(-51)
(-)
(-)
(+17)
(-64)
(-4)
(-)
(-)
(-)
(-2)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Externe competitie
Het seizoen vordert gestaag en de verslagen zijn voor bijna alle teams actueel.
Alleen de teamleider van het succesvolle eerste team wordt geplaagd door
tijdgebrek om iets te schrijven. Oproepen voor input vanuit het team zijn
gedaan, maar het is onbekend of dit meer heeft opgeleverd dan een analyse van
een partij van Maarten Stolte uit de match tegen Promotie 2. Enkele observaties
en een bedankje aan de spelers bereikten ook de redactie per mail, maar de
wedstrijden in de 2e en 3e ronde van de promotieklasse van dit seizoen lijken
toch wel voorgoed verloren te zijn gegaan voor het nageslacht. Resten verder
slechts beide uitslagen:
Maarten becommentarieerde zijn eigen partij als volgt:
Mijn partij was erg leuk voor de neutrale toeschouwer. Ik heb door ver vooruit
te denken heel veel zien aankomen, ik heb wel alles verkeerd beoordeeld. Toen
de aap bijna uit de mouw kwam maakte mijn tegenstander een voor remise
noodzakelijke serie fouten.
Joost Mostert (1975) - Maarten Stolte (2029)
1. d4 Pf6 2. c4 e5 3. dxe5 Pe4 4.
Dc2 Lb4† 5. Pd2 d5 6. a3 (Scherper is 6. exd6 Lf5) 6. …Lxd2† 7.
Lxd2 Lf5 8. Pf3

Ts dM_ t
jJj _JjJ
_ _ _ _
_ _JiL_
_I_S_ _
i _ _N_
iQbIiIi
r _ kB_R
Hier moest ik een belangrijke beslissing nemen. In aanmerking komt
verder ontwikkelen met 8. ...Pc6 (het
beste, zag ik thuis na de partij). Ik
zag echter een lange variant waarvan

ik vermoedde dat die in zetherhaling
zou eindigen, maar waarvan ik het
gevoel had dat er nog interessante
mogelijkheden voor mij inzaten. Dat
laatste bleek helaas totaal niet het
geval.
8. …Pg3?! 9. e4! (9. Da4†? Ld7!)
Wederom een keuze: als zwart de
pion nu terugwint met 9. … Pxe4 dan
krijgt wit de betere stelling na 10.
Ld3, zo analyseerden mijn tegenstander en ik achteraf. Thuis vond ik
10. cxd5 Dxd5 11. Td1 nog sterker.
Ik dacht natuurlijk dat de partijzet
beter was, maar die was in feite een
stap dieper het moeras in.
9. …Lxe4? 10. Da4† b5
Zwart moet de witte dame aan de
praat houden, anders wint wit zomaar
een stuk op g3.
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Ts dM_ t
j j _JjJ
_ _ _ _
_J_Ji _
Q_I_L_ _
i _ _Ns
i b iIi
r _ kB_R

Qs dM_ t
j _ _JjJ
_J_ _ _
_ _Ji _
_I_ _ _
i _ _I_
i b i i
r _ kB_S

11. Dxb5†
Dit werd door ons beiden als de enige
zet gezien, maar ook het overwegen
waard is 11. cxb5!? Pxh1 12. b6†!
met de dreiging b6-b7 en wint een
toren door te promoveren op a8. Dit
had ik wel gezien op zet 8 en dacht
nu dat 12. .. Pd7 13. b7? Tb8
toereikend was. Ik had mijn oog even
laten vallen op 13. e6! en dit verkeerd
getaxeerd als ongevaarlijk, want wit
sluit de zwarte dame in na 13. .. fxe6?
14. b7 Tb8 15. Lg5!. Toch kan zwart
de kansen in evenwicht houden, maar
dan moet hij wel 13. .. 0-0! zien te
vinden. Wit houdt voordeel na 12. ..
Dd7?! 13. b7 Dxa4 14. bxa8D 0-0 15.
Lb4.
11. …c6 12. Db7 Pxh1 13. Dxa8
Lxf3
Idee: deze verdediger van d4 moet er
eerst af, zie: 13. .. Db6 14. Le3 Dxb2
15. Ld4!. De stelling is volgens de
computer echter zo zeer verloren
voor zwart, dat het ding de voorkeur
geeft aan 13. .. 0-0.
14. gxf3

Een materieel gelijke stand, maar
zwart lijkt geen terugtocht te hebben
voor zijn Ph1. Wit dreigt zich met
Dxa7 eenvoudig te bevrijden.
14. …Db6 (gezien het vervolg is
14. ...Dc7 objectief iets beter) 15.
Le3 (15. 0-0-0?! Pxf2, hoewel wit
nog steeds beter staat) 15. …Dxb2

Qs _M_ t
j _ _JjJ
_J_ _ _
_ _Ji _
_I_ _ _
i _ bI_
d _ i i
r _ kB_S
16. Td1?
Wit geeft bijna al zijn voordeel weg.
Ik had hier (op zet 8) rekening
gehouden met het schitterende 16.
Ld4!! dat Ta1 dekt, alle schaakjes
eruit haalt, de zwarte dame aanvalt en
zo de zwarte dame losmaakt van de
dekking van Pb8. Ik had gedacht dat
er nu zou volgen 16. .. Dxd4 17.
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Dxb8† Ke7 (17. .. Kd7?? 18. Lh3† en
wit wint) 18. Dc7† Ke8 19. Dxc6†
Ke7 20. Dd6† Ke8 en taxeerde dat
wit hier niet beter had dan eeuwig
schaak te geven, omdat zijn Ta1
hangt. Het blijkt maar weer dat 25
ply diep rekenen niet voldoende is,
want wit lost nu alles op met 21. Ta2!
hetgeen in het post mortem in één
oogopslag werd gevonden door onze
teamleider. Na bijvoorbeeld 21. ..
Dc3† 22. Td2 Dc1† 23. Ke2 Dxc4†
24. Ke3 Dxf1 25. Dxd5 heeft wit een
winnende aanval.
Tenslotte leidde 16. Tc1? d4! (16. ..
Pxf2? 17. cxd5!) 17. Ld2 0-0 tot een

min of meer gelijke stelling.
16. …Dc3† 17. Td2?
Het was niet nodig om eeuwig schaak
toe te laten. De computer geeft
kurkdroog 17. Ke2 Dxc4† 18. Kd2!
(kan dat?? – ja, kijk, zwart heeft
alleen maar schaak op a2) 18. .. Da2†
19. Ke1 en het is uit met de schaakjes. Driehoekjes komen niet alleen in
het pionneneindspel voor.
17. ...Dc1† 18. Td1? Dc3† 19.
Td2? Dc1† vergezeld van een met
de teamleider afgestemd remiseaanbod, dat werd geaccepteerd.
½-½

Promotie 2 (1919)
Sipke de Swart (1986)
Joost Mostert (1975)
Han Baas (1970)
Jan Blankespoor (1930)
Nico Peerdeman (1878)
Manuel Nepveu (1890)
Sebastiaan de Jong (1905)
Wong Tsai (1840)

SHTV 1 (1969)
Erik van der Raaf (2091)
Maarten Stolte (2029)
Hans Segers (1962)
William van Zanten (2022)
Jan Willem le Grand (1823)
Sander Pauw (1950)
Peter Vorstermans (1927)
Alex Hut (2010)

1½-6½
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1
0-1

SHTV 1 (1975)
Erik van der Raaf (2091)
Peter Vorstermans (1927)
Hans Segers (1962)
Maarten Stolte (2029)
Eduard van Dijk (2009)
Sander Pauw (1950)
Alex Hut (2010)
Jan Willem le Grand (1823)

DSC 4 (1926)
Wim Kortis (-)
Kees van der Meer (1987)
Jaap Flohil (1971)
Kees Voorberg (1971)
Peter Lode (1904)
Diederik van Heijgen (1872)
Evert van der Hooven (1900)
Jouke van Gosliga (1876)

6½-1½
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0

Een paar uur na de overwinning op RSC-Belgisch Park 1 kwam onderstaande
mail van Sander binnen bij de spelers en de andere teamleiders:
Een zwaarbevochten overwinning, met heel veel dank aan de invallers! Met
name dank aan Karl en Meile die bereid waren op het laatste moment - Meile
zelfs pas enkele uren voor de wedstrijd - de leemtes in het eerste op te vullen.
Beiden hebben knap gevochten aan een hoog bord, maar helaas zonder
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persoonlijk resultaat.
De borden:
1. Erik speelde een voor mij moeilijk te beoordelen partij. Positioneel leek hij
steeds wat in het voordeel en dat werd groter toen zwart besloot met d6-d5 de
dynamiek uit zijn centrum te halen (achtergebleven pion op e7). Al met al wel
een knap gespeelde partij van Erik die het punt resoluut thuis bracht.
2. Karl trof in Bart Verbaan een sterke en zeer ervaren tegenstander. De strijd
om veld e4 werd uiteindelijk in het voordeel van wit beslist (spoedig gevolgd
door de pionzetten f2-f4 en e4-e5). Het ruimtevoordeel dat dat met zich
meebracht en de slechte loper (d7) van Karl waren uiteindelijk beslissend,
ondanks verwoede pogingen van Karl om tegenspel te creëren.
3. Bij Meile ontspon een strijd om veld d5. Meile slaagde er uiteindelijk in om
de gewenste breekzet d4-d5 te spelen, maar verloor in de verwikkelingen erna
een pion. Het paardeindspel was ondanks verbeten weerwerk niet te redden.
4. William voelde zich niet lekker, maar besloot vanwege de vele afzeggingen
toch te spelen. Dank! Uiteindelijk was dit misschien de partij die de balans in
ons voordeel liet omslaan. Na een blunder van William in de opening dacht zijn
tegenstander dat het een korte avond zou worden. Hij onderschatte echter de
veerkracht van onze man. Met het betere stutwerk was William de rest van de
avond tactisch wel op zijn qui vive en sleepte een belangrijk punt alsnog binnen.
5. Bij Hans ontplofte de stelling al snel. Zwart gaf een pion en had daar ruime
compensatie voor. Zijn stukken stonden maximaal actief en toen moest er iets
gebeuren. Met een kwaliteitsoffer drong de zwart cavalerie diep in de witte
stelling door. Het leek beslissend, maar Hans wist de genadeklap met listige
zetten keer op keer uit te stellen. Toen de storm ging liggen stond Hans een
kwaliteit tegen een pion voor, maar als gevolg van zijn open koningsstelling was
zetherhaling onvermijdelijk.
6. Zelf speelde ik met zwart tegen Cor. Na de opening had ik een klein
voordeeltje, toen wit naliet eerst zelf c4-c5 te spelen. Het voordeeltje werd van
beslissende omvang toen Cor zijn loper op h6 liet insluiten.
7. Evert speelde een solide opening. Een klein plusje resteerde, totdat hij besloot
een pion te offeren. Weliswaar zat zwart opgescheept met een geïsoleerde
dubbelpion, maar de compensatie waar Evert van droomde bleek nauwelijks te
bestaan. Toen zwart ook nog de d-lijn in handen nam, zag het er somber uit.
Evert wist op tijd om te schakelen naar damage control mode en loodste
daarmee een kostbaar halfje binnen.
8. Alex wist zijn kunststukje van de vorige ronde te herhalen. Ook nu kwam zijn
tegenstander rijkelijk laat de speelzaal in en dan is het niet handig als je na 1 zet
uit je theorie bent. De finesses van het zwarte spel ontgingen wit volledig en
binnen mum van tijd was wit genoodzaakt een pion + kwaliteit te geven om
erger te voorkomen. Alex weet er dan wel raad mee.
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Met deze op het tandvlees binnengehaalde overwinning gaan we als trotse
koploper de winterstop in. De vijfde ronde is voor ons een vrije ronde en kunnen
we kijken waar en hoe onze concurrenten de bord- en mogelijk wedstrijdpunten
laten liggen.
Op 4 februari ontvangen we dan thuis het derde van DD. Dat mag een opwarmertje worden genoemd, zodat we in ronde 7 en 9 klaar zijn voor het echte
werk.
Voor deze en gene is er wel werk aan de winkel in de wintermaanden. Met name
het (zwarte) openingsrepertoire baart de teamleider zorgen. Tot nu toe komen
we er mee weg maar het is maar zeer de vraag of dat in 2016 ook het geval is.
RSC-Belgisch Park 1 (1840)
Gerard Milort (1997)
Bart Verbaan (1984)
Hans van der Zijden (1814)
Ton van der Zijden (1848)
Peter Ingenhoes (1815)
Cor Kanters (1718)
Aat van der Toorn (1754)
Dennis Wareman (1789)

SHTV 1 (1954)
Erik van der Raaf (2091)
Karl Baak (1864)
Meile Tamminga (1779)
William van Zanten (2022)
Hans Segers (1962)
Sander Pauw (1950)
Evert Baak (1957)
Alex Hut (2010)

3-5
0-1
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1

SHTV 2 - Pomar 1 (verslag: Karl Baak)
Op donderdag 12 november 2015 kwam Pomar op bezoek. Aan de eerste ronde
hadden wij een goed gevoel overgehouden Pomar daarentegen niet. En het was
niet onze bedoeling om daar verbetering in te brengen.
Na ruim een uur spelen bedacht Gert Jan aan bord 3 een list. Door twee torens
op dezelfde diagonaal te plaatsen leek hij Frits Berendse van Pomar een sterke
loperzet te geven. Doch de tegenstander kwam bedrogen uit, verloor een stuk en
gaf op.
Jaimy zette met wit aan bord 4 de partij agressief op tegen Han Terpstra. Een
voorstel tot remise werd afgeslagen onder opoffering van materiaal. Daarna had
onze speler goed getaxeerd dat het nadeel van een zwarte koning in het midden
zwaarder woog dan de tijdelijke activiteit van de andere zwarte stukken. Alle
dreigingen werden uit de stelling gehaald waarna een witte pion de partij
besliste.
Rik zat aan bord 6 wat laag voor zijn rating, maar na een jaartje spelen in het
vierde moet hij nog wat acclimatiseren. Tegen invaller Gerbrand Beekman
speelde hij heel zakelijk. Al snel werden hier wat lichte stukken geruild waarna
een eindspel op het bord kwam met aan beide kanten een dame, toren en zes
pionnen. De stukken van Rik stonden wel iets actiever en de tegenstander kon
verlies van twee pionnen niet voorkomen. Eén pion werd terug gegeven om 3-0
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op het scorebord te brengen.
Nog een bord lager speelde Ton, die net uit de lappenmand was gekropen, tegen
Hans Mudde. Ton gaf veel druk met actief spel op de koningsvleugel en kreeg
een stuk voor twee pionnen. De aanval richting de witte monarch met toren,
paard en dame werd te sterk, Ton speelde het bekwaam uit en vlocht een aardig
mat in de stelling. De Pomar-speler zag dat ook aankomen en gaf het dan op.
Het betekende een 4-0 tussenstand.
Armin was iets te laat en hielp het vierde (dat ook speelde) bijna aan een reglementaire nul door achter het verkeerde bord te gaan zitten. Gelukkig kon ik
ingrijpen voordat een stuk werd aangeraakt. Daarna ging het met zwart tegen
Felix Ferschtman in de hoogste versnelling. In no-time waren de dames en drie
paar lichte stukken geruild waarna in het middenspel twee pionnen tijdelijk
werden ingeboet en teruggewonnen. Doch twee verbonden witte vrijpionnen
bleken sterker dan twee losse. Met nog drie borden te gaan was Pomar van de
nul af.
Evert speelde met wit op bord 2 tegen Perry van der Meer voor wie er 18 zetten
lang niet veel aan de hand leek. Toen was daar een schijnoffer met kaalslag en
verlies van een zwarte pion. Het resterende eindspel werd bekwaam uitgespeeld.

_ _ _ _
_T_ _ _J
_ _ mJ_
_ _ jJ_
_B_I_ _
_ _ _Ii
i r _ i
_L_ _ k
30. Te2!
Houdt de loper op b1 vast.
30. ...Tc7 31. b3 Td7 32. Kf2 Td1
33. Ke3!
Om de toren tegen de loper op b1 te
gebruiken.
33. ...fxe4 34. fxe4 Td4 35. Ld5
Td3† 36. Kf2 Kg5?! 37. Tb2 Td1
De matchpunten waren binnen.

38. b4 Th1 39. Ke3 Te1† 40. Kd2
Lxe4
Na 40. ...Th1 kan 41. b5 Txh2† 42.
Kc3 Txb2 43. Kxb2 Ld3 44. b6 La6
45. Le6 Lb7 46. Kc3 Lxe4 47. Kc4
Lb7 48. Ld5 La6† 49. Kc5 Kg4 50.
Kc6 Kxg3 51. Lc4 en de pion breekt
door. Of na 40. ...Th1 (eenvoudiger)
41. h3 Th2† 42. Kc3 Txb2 43. Kxb2
Ld3 44. Kc3 Lb5 45. Lc4 Lc6 46.
Ld3 Ld7 47. Kc4 Lxh3 48. b5 Lc8
49. Kc5 Kg4
50. Kc6, wat op
hetzelfde neerkomt.
41. Kxe1 Lxd5 42. b5 Kg4 43. Kf2
Kh3 44. Kg1 h5 45. b6 Lb7 46.
Tb5 e4 47. Te5 Kg4 48. Te6 g5 49.
Kf2 Kh3 50. Th6 Kg4 51. h3†
Kxh3 52. Txh5† Kg4 53. Th7 Ld5
54. b7 Lxb7 55. Txb7 e3† 56. Kg2!
De e-pion gaat toch nergens naartoe.
56. ...e2 57. Te7
1-0
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Op bord 8 speelden Justus en Han Nicolaas evenals vier weken geleden tijdens
het PK van de HSB. Kreeg Han in die partij weinig of geen kans, ook vanavond
kreeg hij geen vat op het spel van het jonge aanstormende talent. Materieel
gezien bleef alles heel lang in evenwicht maar in het verre middenspel en het
eindspel stonden de stukken van Justus gewoon beter. Een wanhoopsoffer van
dame voor toren en paard veranderde daar weinig aan. Slechts een paar zetten
verder maakte Justus van de 6-1 een feit.
De laatste partij waarin veel tijd door beide spelers (ikzelf tegen Chris Gerritsen)
was geïnvesteerd om door de opening heen te komen. Van twee zwakke witte
pionnen ging er één verloren, maar dit leidde onnodig tot tegenspel. In
wederzijdse tijdnood en met een gecompliceerde stelling doch betere stelling
was het remisevoorstel van wit logisch, maar ook welkom waarmee de eindstand
op 6½-1½ werd gebracht.
De derde ronde volgt snel. Misschien kunnen we dan eindelijk ons geheime
wapen inzetten.
SHTV 2 (1818)
Karl Baak (1864)
Evert Baak (1957)
Gert Jan Willighagen (1876)
Jaimy Luk (1845)
Armin Segger (1757)
Rik Pronk (1902)
Ton Bodaan (1835)
Justus van Klaveren (1504)

Pomar 1 (1705)
Chris Gerritsen (1811)
Perry van der Meer (1768)
Frits Berendse (1691)
Han Terpstra (1735)
Felix Ferschtman (1669)
Gerbrand Beekman (1664)
Hans Mudde (1697)
Han Nicolaas (1603)

6½-1½
½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0

SHTV 3 klopt Novelty Destroyers (verslag: Ben Spierings)
Op 5 november, precies een maand na de nipte nederlaag tegen DSC 5, speelde
SHTV 3 de tweede wedstrijd van het seizoen. Als tegenstander hadden we het
internationale gezelschap van Novelty Destroyers. In de bespiegelingen vooraf
gaf ik als teamleider al mee dat dit team qua rating een grote variëteit had en dat
over 8 borden we zeker kans hadden. Ik dacht dit keer over het basisachttal te
beschikken, maar Piet Sikkes bleek toch niet te kunnen spelen. Op de wedstrijddag zelf vond ik Jan Verheijen bereid om in te vallen, waarvoor dank, ook aan
Ton Bodaan die in de interne tegen Jan was ingedeeld.
We begonnen de strijd met 7 spelers, want Olav van Leeuwen was nog heen en
weer naar huis aan het fietsen om zoonlief thuis te brengen. Toen hij eenmaal
achter zijn bord zat, zat hij ook echt goed. Met een schitterende aanvalspartij,
beëindigd met een geforceerde zettenreeks, bracht hij ons op een welkome
voorsprong. Hieronder de partij, met de analyse van Olav zelf:
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Ronny Lange (1840) - Olav van Leeuwen (1843)
1. e4 c6
20. Kh1 Dh3† 21. Kg1 Pf4 [-20] 22.
Ik pakte de c-pion en besloot in een
Da4† Tc6 23. Dxf4 Lxf4) Pxg3 16.
vlaag van kramp hem al op c6 los te
fxg3 Dxg3† 17. Kh1 Dxh3† 18.
laten ipv c5.
Kg1 g4 is ook niet lekker
2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Pf3 Pc6 5.
15. ...Tg8 16. h4
Ld3 Lg4 6. Le3 Pf6 7. Pbd2 e6 8.
Kh1 wordt ook gegeven.
c3 Tc8 9. 0-0 Ld6 10. a3 Lb8 11.
16. ...Df4 17. Kh1 Dg4 18. Ph2 Dh3
Lg5 Dc7 12. Lh4
19. Pf3 Pf4 20. Tg1 Pxd3 21. Dxd3
In de analyse achteraf bleek het een
We naderen het eind...
goede optie voor wit om gewoon wel
21. ...Lxh2 22. Tg2?
op f6 te ruilen: 12. Lxf6 gxf6 13.
Lijkt de enige maar veel beter is Df1:
Te1 Kd7 14. Da4 Tcg8 15. c4
22. Df1 Dxf1 (Dxf3† 23. Kxh2) 23.
12. ...Ph5 13. h3 Lxh3!?
Tgxf1 Ld6
De pointe van Ph5.
22. ...Ld6† 23. Kg1 h6 24. Dh7
14. gxh3 g5! 15. Lxg5
Tg6 25. h5 Dxh5 26. Lf6 Txg2†
Vanaf nu volgt een vrijwel gedwon27. Kxg2 Dg4† 28. Kf1 Dxf3 29.
gen zettenreeks die leidt tot het terugDg8† Kd7 30. Dxf7† Le7
winnen van het stuk. Alternatief: 15.
Wit gaf op voor deze gespeeld kon
Lg3 (Pe5 Pxe5 16. dxe5 Dxe5 17.
worden.
Pf3 Df4 18. Lxg5 Tg8 19. h4 Dg4†
Het werd zelfs 2-0 voor ons doordat Justus van Klaveren ook de volle buit pakte. Hij won in het middenspel een stuk en de rest speelde hij netjes uit.
Zelf kon ik het niet bolwerken tegen mijn Duitse tegenstander. De keuze om
mijn gerokeerde koning naar h1 te spelen om daarna een koningsaanval te
beginnen pakte verkeerd uit. Met de rug tegen de muur moest ik een pion geven
om nog enigszins tegenspel te krijgen. Maar het was makkelijk te verdedigen
voor mijn tegenstander, die tegelijkertijd mijn koning onder vuur nam: 2-1.
Ruben Wiegerink speelde met wit tegen een Siciliaan (de opening wel te verstaan!). Ruben kreeg een groot ruimtevoordeel (hij speelde onder meer f4 en g4
en de tegenstander blokkeerde met Ld6 zijn eigen centrumpion op d7). Dat
leidde tot kwaliteitwinst en een gunstige stelling. De tegenstander gaf relatief
snel op, met de dames zelfs nog op het bord. Wellicht dat de tijd een rol ging
spelen (een minuut of vijf tegenover meer dan twintig voor onze man).
Met een 3-1 voorsprong zag het er zonnig uit, zeker toen ik zag dat Theo
Bovenlander de vijandelijke dame had veroverd. De tegenstander had weliswaar
wat materiele compensatie, maar het was eerder de terugtrekkende bewegingen
van Theo die hem de das om deden. Alle stukken van de tegenstander kwamen
op bezoek en Theo werd zelfs mat gezet.
Aan het topbord had Meile Tamminga een zware strijd gestreden. De tegenstander opende met f4, Meile speelde d5 en er kwam een omgekeerde Stonewall
op het bord. Het begin was hoopvol, wit speelde achtereenvolgens Df3, Dh3 en

18

weer Df3, tempoverlies zonder goede reden. Er ontstond vervolgens een strijd
op twee fronten, wit op de koningsvleugel en zwart op de damevleugel. Het
paard van Meile werd door de witte pion op g5 weggejaagd. In plaats van hem
rustig terugtrekken naar e8, koos hij voor Pe4. Na afwikkeling bleef hij met een
pion minder, maar de veronderstelde compensatie (goede tegen slechte loper)
bleek een illusie. Het lukte helaas niet om werkelijk tegenspel te creëren en de
tegenstander bleek helaas niet bereid om nog eens iets cadeau te doen en het
toreneindspel eindigde in een nederlaag.
Jan Verheijen speelde een goede partij en speelde aanvallend richting de koning,
maar had zelf ook een koningsaanval te verwerken. Ik durfde nog niet de uitslag
te voorspellen, maar toen Jan een paardvork op koning en koningin kon uitvoeren was een gelijkspel voor het team in ieder geval veilig gesteld.
Alle ogen waren nu op Ed Olvers gericht. In een gelijk opgaande partij leek hij
wat initiatief te krijgen, maar Ed leek niet echt verder te komen. Remise leek een
redelijke uitslag, maar de tegenstander speelde uiteraard in het belang van zijn
team door. Uit de analyse achteraf begreep ik van Ed dat hij waarschijnlijk had
moeten verliezen, maar het werd een knappe remise en daarmee won SHTV 3
met nipte cijfers.
SHTV 3 (1690)
Meile Tamminga (1779)
Ben Spierings (1706)
Olav van Leeuwen (1843)
Theo Bovenlander (1759)
Ed Olvers (1734)
Justus van Klaveren (1504)
Jan Verheijen (1558)
Ruben Wiegerink (1638)

Novelty Destroyers 1 (1715)
Cristian Schmitt (1972)
Bernd Brendemuhl (-)
Ronny Lange (1840)
Christian Gruss (1809)
Olivier Krikorian (1621)
Fausto Molinari (1531)
Filippo Sidoti (1518)
Simon Degener (-)

4½-3½
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0

SHTV 3 knokt zich langs HSV 1 (verslag: Ben Spierings)
Twee weken na de thuisoverwinning op de Novelty Destroyers ontving SHTV 3
op 19 november de spelers van HSV 1. Aan onze zijde misten we nog steeds
Piet Sikkes, waardoor Eric Alvares op een invalbeurt kon rekenen. Bij de tegenstanders waren de nodige invallers, maar ook (onze) Franck Melssen. Vanwege
zijn deelname speelden we bij uitzondering in de grote zaal.
Justus van Klaveren opende de score. Vanuit de opening had hij het initiatief in
een open stelling en pakte snel materiaalwinst en kort daarna de overwinning.
De partij van Ruben Wiegerink was (in zijn eigen woorden) niet om naar huis te
schrijven. Hij kwam lekker uit de e4-e5-opening en ging vroeg met zijn dame op
pad. Hij leek een toren te winnen, maar de dame werd toen ingesloten door twee
paarden. Ruben pikte nog een paard mee in de strijd, maar moest met ongelijk
materiaal knokken voor remise. Zijn tegenstander wist niet hoe hij kon profi-
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teren en de vrede werd getekend.
Meile Tamminga speelde op het topbord tegen Franck Melssen. Er kwam een
Hollandse partij op het bord, waarin beide heren voorzichtig speelden. Na ruil
van de lichte stukken blunderde Meile een pion weg. Toen Frank remise aanbood (zie diagramstelling) besloot Meile vanuit teambelang het aanbod aan te
nemen. Er had nog een spannend eindspel uit kunnen komen. Hoe weegt de
zwarte vrijpion op d4 op tegen de pionnenmeerderheid van wit op de damevleugel?

_ _ _ m
jJ_ _ _J
_ _ _J_
_ _ _ _
_IjIs _
_I_ _I_
I_ _ k i
_ _ _B_
Theo Bovenlander had een gelijk opgaande partij en ook de stelling met de
zware stukken waarin de tegenstander remise aanbood leek nog in evenwicht.
Zonder overleg met de teamleider, maar met vuur in de ogen, speelde Theo
door. De tegenstander bleek in zware tijdnood en moest steeds wel de goeie
zetten vinden. Stelling en tijd deden hem de das om en zo had Theo zijn pleister
op de open wond uit de vorige externe partij.
Naast hem ging het juist andersom met Olav van Leeuwen. Olav speelde een
goeie partij en sloeg remise af, omdat er zeker nog muziek in de stelling zat.
Toen de stukken letterlijk uit elkaar werden gespeeld, kostte het te veel tijd om
de goede zetten te vinden en de tegenstander speelde het rustig uit en verbeterde
zijn stelling tot de tijd van Olav op was.
Ed Olvers speelde met beide lopers gefianchetteerd. Een open partij waarin Ed
iets beter stond en ook nog een pion won. Maar de tegenstander ruilde goed af
naar een eindspel met lopers van ongelijke kleur en juist toen Ed aan een
remiseaanbod dacht, greep de tegenstander goed mis en kon Ed mat in 1 zetten.
Inmiddels stond ik zelf in een verloren eindspel, waarin ik tegen beter weten in
nog zocht naar tactische grappen. De partij ging na een snelle dameruil gelijk
op, alleen het kostte mij veel meer moeite en tijd om het evenwicht te bewaren.
De zwarte stukken konden makkelijker van plan switchen en het sneuvelen van
een pion was de inleiding tot erger. Toen hoorde ik dat Eric Alvares ook had
gewonnen. Ik had al een tijd niet kunnen kijken bij zijn partij, hij stond goed,
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maar ik zag dat tijd ook daar een rol ging spelen. Met de 5-2 op het scorebord
kon ik mijn tegenstander feliciteren. Balend van mijn eigen nederlaag, blij om
het teamresultaat.
SHTV 3 (1697)
Meile Tamminga (1779)
Ben Spierings (1706)
Olav van Leeuwen (1843)
Theo Bovenlander (1759)
Ed Olvers (1734)
Justus van Klaveren (1504)
Eric Alvares (1596)
Ruben Wiegerink (1652)

HSV 1 (1582)
Franck Melssen (1751)
Hans de Haan (1779)
Fred van der Holst (1691)
Bert Corneth (1818)
Bert Gerritsma (1489)
Patrick Roeleveld (1489)
Hans Coenders (1341)
Peter Huybens (1300)

5-3
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½

Net niet... (verslag: André Wagner)
Het vierde team zit dit najaar in een soort achtbaan. In het tijdsbestek van zeven
weken, met de bijbehorende ups en downs, moeten we vier wedstrijden
afwerken. De tweede wedstrijd was een stukje omhoog ten opzichte van de
voorgaande, vooral in score. Danny moest onbedoeld verstek laten gaan wegens
familieomstandigheden (niet al te ernstig, gelukkig) en werd vervangen door
Rob, die voor thuiswedstrijden beschikbaar is. Het was een goede keus. Rijswijk
4 bleek namelijk met een sterkere opstelling te zijn gekomen dan in de eerste
ronde.
Aan de meeste borden ging het aanvankelijk wel goed, want de stellingen met
zwart werden gelijk gehouden en soms iets beter, terwijl de meeste witspelers
hun voordeel wisten vast te houden. Alleen voor Lex zag het er somber uit. Zijn
tegenstander (nog zonder rating) presteerde al goed tijdens het PK van de HSB
en trok die lijn tijdens de wedstrijd gewoon door. Het duurde dan ook niet lang
voordat Lex de koning kon omleggen.
Op dat moment stond Frans niet helemaal lekker meer. Hij tobde met de mobiliteit van zijn stukken en moest nauwkeurig manoeuvreren om tegenspel te krijgen. Zelf had ik een lastige stelling, hoewel met ruimte, en moest opletten
bepaalde zetten niet te spelen om mijn tegenstander in bedwang te houden. Het
werd een grote manoeuvreerpartij voor beide kampen.
Jan ging deze keer vanaf de start goed en leek op weg om een tweede punt aan
zijn score toe te voegen. Ook Eric was goed op dreef en Harold's stelling zag er
hoopvol uit. Theo had een sterke tegenstander, zonder rating, en moest goed
opletten. Dat is hem gelukkig wel toevertrouwd en hij kreeg een mooie stelling.
Rob deed precies wat ik had verwacht: stelde zich solide op en zocht naar de
beste zetten.
Wanneer je van mening bent een bepaalde zet ABSOLUUT NIET te mogen
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doen, doe het dan ook niet. En zoals gewoonlijk brak ik met die regel. Denkend
dat het na enige stukkenwissel nu wel mogelijk was, speelde ik mijn c-pion op,
gaf het witte paard een prima veld op d4 en kon het na nog wat gepruts opgeven.
Ook bij Frans liep het niet goed af; hij kwam niet los uit de wurggreep van zijn
tegenstander en moest capituleren.
Aan de positieve zijde had Theo inmiddels een kwaliteit gewonnen en stonden
Jan en Eric beiden duidelijk beter. Ook Harold wikkelde precies af naar een
goed eindspel en Rob kwam steeds dichter in de buurt van de remisegrens. Het
was nog steeds mogelijk om te winnen of ten minste een gelijkspel te behalen.
Jan bewees zijn kwaliteit opnieuw toen zijn tegenstander de partij opgaf en Rob
kreeg een remiseaanbod. Theo echter zag geen kans om verder te komen en
moest even later berusten in een plusremise. Nog twee partijen gaande en beiden
hadden goede kansen. De temperatuur liep aardig op in het kleine zaaltje...
Zou de 4-4 veilig gesteld kunnen worden? Helaas niet, want Harold liet de
vijandelijke koning binnenkomen en verloor de greep op zijn stelling. Eric
daarentegen bleef solide spelen en rondde zijn partij succesvol af.
Daarmee ging ook de tweede wedstrijd verloren, maar was er genoeg te zien om
met vertrouwen de rest van het seizoen tegemoet te zien.
SHTV 4 (1548)
André Wagner (1573)
Theo Dekker (1705)
Rob Dijkstra (1464)
Eric Alvares (1596)
Harold Fikkert (1545)
Jan Verheijen (1558)
Frans Coers (1611)
Lex van der Meer (1335)

Rijswijk 4 (1584)
Harry van der Stap (1725)
Jan Brak (-)
Kees den Otter (1622)
Hans Knigge (1502)
Felipe Gallardo Banez (1535)
Marc Berger (1598)
Mark Knigge (1524)
Roger van Groesen (-)

3-5
0-1
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1

Weer een stapje dichterbij (verslag: André Wagner)
In de achtbaan die het begin van het seizoen voor ons vierde team is, werd de
derde wedstrijd thuis gespeeld tegen RSC-Belgisch Park 2, exact een maand na
de eerste wedstrijd. Met een zeer getalenteerd kanon op het eerste bord moest
daar ernstig rekening gehouden worden met een zekere nul. Een tactische
opstelling werd overwogen, maar tegen een verder homogeen team heeft dat niet
veel zin. En zo gingen we proberen er het beste van te maken. Het viel
aanvankelijk best mee. Waar hebben we dat eerder gehoord? Oh ja, de voorgaande keren. Maar deze keer ging het echt veel beter!
Goed, met mijzelf op bord 1 ging het niet zo goed natuurlijk, maar naast me zag
het er allemaal toch hoopgevend aan. Theo kwam goed uit de opening, terwijl
Danny gelijk stevig gebruik maakte van het voordeel van de witte stukken en in
een vloek en een zucht een doorslaand initiatief ontwikkelde. Hij was dan ook
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even na negen uur klaar, met ons eerste punt. Niet veel later volgden een opgave
van mijzelf en ook Jan bleek deze keer niet de juiste weg te kunnen vinden,
maar na twee keer een optimale bijdrage te hebben geleverd, mag hem dat niet
kwalijk genomen worden.
Intussen was er tussen Theo en zijn tegenstander een merkwaardige partij aan
het ontstaan. Onafhankelijk van elkaar wisten ze aan mij te melden dat de
tegenstander veel beter stond. Poolshoogte nemend gaf ik Theo gelijk: zijn
koning stond enigszins tochtig en wit had druk in het centrum. Met nauwkeurig
spel was er nog wel het een en ander te redden en zo geschiedde. Na een
langdurig om elkaar (en de hete brij?) heen draaien, kwamen de heren remise
overeen.
Waar Jan zijn resultaten van de vorige twee wedstrijden niet kon evenaren,
keerde ook Lex 180 graden om. Het kostte hem enige inspanning, maar wist dat
te verzilveren met een overwinning. Naast hem had Frans niet veel moeite om
gelijk te komen staan na de opening, maar jammer genoeg was dat ook precies
waar het bij bleef. Een tweede remise kon worden bijgeschreven op het uitslagenformulier.
De laatste twee moesten het waar gaan maken. Bij een stand van 3-3 werd het
belangrijk dat Eric en Harold samen in ieder geval een punt zouden halen en
daar zag het wel naar uit. Het liep evenwel anders, want elk sprankje hoop dat in
het middenspel nog in de stellingen leek te zitten verbleekte stukje bij beetje en
aan het eind van de avond moesten beide spelers de buit een de bezoekers laten.
Heel dichtbij dus, want een gelijkspel hing op een bepaald moment wel degelijk
in de lucht, alleen te hoog voor ons. En zo gaan we de rit in de achtbaan op
maandag 30 november afsluiten in Naaldwijk, bij WSC, waar Jan zijn partij
vooruit zal spelen en ons hopelijk met een voordeel aan de wedstrijd laten
beginnen.
SHTV 4 (1560)
André Wagner (1573)
Danny Lindhout (1560)
Theo Dekker (1705)
Eric Alvares (1596)
Harold Fikkert (1545)
Jan Verheijen (1558)
Frans Coers (1611)
Lex van der Meer (1335)

RSC-Belgisch Park 2 (1657)
Sherief El Sayad (1851)
Dennis Ramondt (1678)
Floris de Leeuwe (1733)
Gerard van der Zijden (1656)
Gerard Werkhoven (1743)
Jan Wuister (1607)
Han Feenstra (1499)
Herman Lucas (1489)

3-5
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
1-0

Van vooruitspelen, remise schuiven en gebeukt worden (verslag: André
Wagner)
De titel vat de wedstrijd wel samen, dus we laten het hier dan maar bij...
Bent u daar nog? U wilt toch meer horen? Vooruit dan maar... er was eens een
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team dat het steeds net niet voor elkaar kon krijgen. Eén speler had al aan het
begin van het seizoen aangegeven niet te kunnen en dat was ingecalculeerd.
Vervolgens meldde een speler dat hij graag vooruit wilde spelen en dat werd
geregeld. Dat zette het team voorlopig op een punt voorsprong, want Jan won.
Maar toen kwam de klad er in: twee andere spelers bleken er niet in geslaagd om
hun dienst te ruilen met een collega, altijd een risico, en aangezien werk voor het
meisje gaat, moest de teamleider nog eens op zoek naar invallers. De twee
sterkste spelers van het vijfde team werden ingezet, samen met een jeugdtalent
en daarmee moest het gemis worden opgevangen. Dat lukte mondjesmaat, maar
het kan niet gezegd worden dat ze hun best niet hebben gedaan. Integendeel.
Het zit Geurt Jan niet echt mee als invaller, want evenals in de eerste wedstrijd
moest hij na een lange, ingewikkelde partij zijn meerdere erkennen in Vincent
Kouyvenhoven, een speler waarvan bekend is dat hij zijn partij goed opzet en
dan remise aanbiedt. Zo ook deze keer, alleen noopte de stand aan de andere
borden onze wedstrijdleider intern tot doorspelen en dat bleek niet zo'n goed
idee, achteraf bekeken.
Op dat moment was ‘last-minute’-invaller Thomas, nooit beroerd om ons uit de
brand te helpen, bezig met een spannende partij op het bord naast de teamleider.
Stukken werden aan beide zijden ingezet en Thomas deed een mooie poging tot
koningsaanval. De partij zou nog eens nader bekeken moeten worden, want
tussen de bedrijven van mijn eigen partij door had ik de indruk dat er hier en
daar nog betere voortzettingen mogelijk waren. Desondanks, een fraaie partij,
zonder meer. Alleen jammer dat het uiteindelijk niets opleverde.
Het probleem van een playing captain op bord 1 is toch wel dat het lastig is om
alle partijen goed in de gaten te houden, want Eric leek helemaal niet slecht uit
de opening te komen en Frans had een wenig spectaculair ogende stelling
opgebouwd. Het echte vuurwerk volgde bij beiden pas later, toen ik zelf aan het
worstelen was met opnieuw een stelling die onder druk stond, wat nooit goed is
als je met wit speelt.
Lex had een productieve avond, want hij slaagde er in om zich met zwart ruim
250 Elo-punten meer van het lijf te houden. De keurige remise behoorde tot een
van de eerste succesjes van de avond.
Frans, en later Eric, kon het niet houden en beide heren voegden zich bij de al
eerder in dit relaas genoemde invallers. Vier nullen op het uitslagenformulier,
een winst en een remise maakten de uitkomst rond een uur of tien al duidelijk.
En kijkend naar mijn eigen stelling zag ik twee torens opdoemen op de tweede
rij... maar de tweede toren kwam nog niet. Als je dan toch dreigt te verliezen,
moet je aanvallende zetten gaan doen om verwarring te zaaien en zo geschiedde.
Een ongelukkige torenzet van zwart werd afgestraft met een paar schaakzetten
en torenwinst. Zwart had nu drie verbonden pionnen op de damevleugel tegen
paard en loper. Zijn toren hield mijn koning op de achterste rij vast en die kon
weer niet weglopen, omdat dan de pionnen op de koningsvleugel ook nog eens
opgegeten zouden worden. De laatste troef was om mijn lichte stukken tegen de
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drie pionnen te ruilen. Dat lukte en restte er een remisestelling. Mijn eerste
halfje dit seizoen.
De laatste die bezig was, was Jaap. Hij had de hele avond keihard gevochten om
iets te bereiken en moest nu secuur verdedigen om de deur dicht te houden.
Onder toeziend oog van beide teams bewees hij uit het goede hout gesneden te
zijn en ondanks de wegtikkende tijd de veilige remisehaven te kunnen bereiken.
Viermaal met niets in slechts zeven weken tijd. Dat belooft niet veel goeds voor
de tweede helft van de competitie die voor ons verder gaat op de eerste clubavond van 2016. Hopelijk hebben we dan weer eens het hele basisteam op de
been, want we kunnen het nog redden.
WSC 4 (1652)
Leo Duijvesteijn (1760)
Leno den Broeder (1726)
Vincent Kuyvenhoven (1640)
Douwe Pietersma (1646)
Jan van den Ende (1631)
Jordy Zuidgeest (1593)
Leen van Nieuwkerk (1618)
Jos Bruin (1599)

SHTV 4 (1530)
André Wagner (1573)
Thomas Luk (1212)
Geurt Jan van der Meiden (1649)
Eric Alvares (1596)
Jaap Luijendijk (1706)
Jan Verheijen (1558)
Frans Coers (1611)
Lex van der Meer (1335)

5½-2½
½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½

SHTV 5 verliest tegen Prometheus (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Op 5 november moest het vijfde team tegen het negende van DSC ofwel
Prometheus. In een uitgestorven denksportcentrum was iedereen keurig op tijd.
Helaas was er een kapotte klok en omdat de voorraad van Prometheus niet zo
groot is, leverde dit direct een probleem op. Na wat telefoontjes werden de
kasten van de rijke stadsgenoot geopend en was er een nieuwe klok en kon de
wedstrijd beginnen.
Als we aan scorebordjournalistiek doen dan konden we stellen dat we goed
begon-nen. We stonden snel 2-0 voor door overwinningen van Thomas en
Maarten. Op de andere borden was het echt minder positief. Achtereenvolgens
verloren Ricki (die opnieuw inviel, waarvoor dank!) en Noud. Ook ikzelf gaf op
in een remisestelling.
Hierdoor werd het toch nog spannend tegen dit team met gemiddeld 300
ratingpunten meer op elk bord. Intussen had ook Jaap verloren. Nu waren Henk
en Wim aan de beurt om de punten binnen te halen voor het matchpunt. Henk
slaagde in de missie, Wim helaas niet. Hiermee was de 5-3 nederlaag een feit.
Geen schande, maar we zullen nog een paar punten moeten pakken om onszelf
veilig te spelen in de 3e klasse. De volgende uitdaging is tegen Botwinnik 5 op
26 november in de Bosbeskapel.
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DSC 9 (1446)
Michael Stoops (1507)
Adriaan ter Mors (1744)
Ger Honderd (1516)
Jan van der Kolk (1417)
Jan Zonneveld (1419)
Hans Hendriks (1319)
Paul van Riet (1255)
Koos Swanink (1258)

SHTV 5 (1173)
Geurt Jan van der Meiden (1649)
Jaap Luijendijk (1706)
Maarten van der Vegt (1066)
Thomas Luk (1212)
Henk Bouma (1249)
Wim Vermeulen (1138)
Noud van der Togt (943)
Ricki Luk (882)

5-3
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
1-0

SHTV 5 boekt keurige overwinning (verslag: Geurt Jan van der Meiden)
Het gepromoveerde SHTV 5 pakt de kansen in de 3e klasse. Na een mooie overwinning tegen Haeghe Ooievaar volgde een nederlaag. Maar op 26 november
volgde een nieuwe overwinning tegen Botwinnik 5.
Op papier moest dit ook wel, maar papier in de lagere klassen van de HSB zegt
niet zoveel.
Er waren snelle overwinningen van Maarten, Thomas en Jaap. Maar op de
andere borden was het allemaal niet zo rooskleurig.
Zelf vierde ik op bord 1 het bekende foutenfestijn. Mijn tegenstander weigerde
dit te misbruiken en gaf alles wat ik weggaf ook weer terug. Uiteindelijk vond ik
een remisekans en dacht dat het voor het team wel aardig zou zijn om dit aan te
nemen. Wim speelde een moeilijke partij en stond ook minder, maar scoorde
alsnog een punt. Noud speelde goed, maar ergens ging er een halfje verloren (of
werd er gewonnen, het is maar hoe je het bekijkt). Ard stond na de opening wat
minder, na een zet die eigenlijk niet de bedoeling was. Hij vocht zich terug en
ook hier werd het volle punt gehaald.
Alleen onze dappere invaller Rob moest zijn meerdere erkennen in de tegenstander en zo werd het 6-2. Een mooie overwinning, die lijfsbehoud wel wat
zekerder maakt. Fijn, zo snel in het seizoen.
SHTV 5 (1326)
Geurt Jan van der Meiden (1649)
Jaap Luijendijk (1706)
Rob Dijkstra (1464)
Maarten van der Vegt (1066)
Ard van der Zwart (1427)
Thomas Luk (1212)
Wim Vermeulen (1138)
Noud van der Togt (943)

Botwinnik 5 (1242)
Marc Verheugd (-)
Arent Modderman (1292)
Harmen Bijster (1255)
Rina Westerduin (1003)
Hans van Asperen (1282)
Husham Al Sam (1379)
Eric Caspers (1243)
Melvin Visser (-)

6-2
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
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Beker: Novelty Destroyers - SHTV (verslag: Evert Baak)
We hadden een uitwedstrijd geloot bij Novelty Destroyers en die spelen bij het
European Patent Office (EPO) op het bedrijventerrein bij mij om de hoek.
Legitimatie en toegangsinstructie mee en op naar de portier, de eerste horde. Nu
staan schakers kennelijk op de witte lijst, want de portier (op het parkeerterrein)
riep alleen, gaat u maar.
Gelukkig kwam er iemand het gebouw/sportcentrum uit, want ik was het
telefoonnummer van de tegenpartij vergeten mee te nemen. Op de eerste etage
komen we Fausto, de wedstrijdleider tegen. De tegenpartij is vrij snel compleet
en we gaan naar de speelzaal op derde etage. Het lichtknopje wordt ingedrukt en
er gebeurt niets. Terug naar de eerste etage, overleg met een gebouwenbeheerder
(?). Er is nog een vergaderzaal op de tweede etage vrij.
Het licht doet het, maar alleen in het midden van de zaal. Bovendien staat er een
vergadertafel, rechthoek vastgeschroefd met een gat van ongeveer 80 * 250 cm.
De Novelty Destroyers spelen vanuit het gat. Een gesloten formatie, óf ze zijn in
ieder geval klem gezet. Kiest u maar. Wij zitten er op de korte en lange zijden
omheen; dat wil zeggen Karl en ik. Onze teamgenoten zijn nog niet gearriveerd.
Even twee belletjes eraan gewaagd. Erik lijkt in de buurt te zijn, maar het
telefoonnummer van Jan Willem staat verkeerd in de ledenlijst. Jan Willem
komt gelukkig snel binnenlopen en Derk Dekker gaat Erik tegemoet. Om acht
uur keert Derk terug zonder Erik. Een tweede belletje moet Erik in de goede
richting krijgen, maar de wedstrijd moet beginnen, anders konden we er wel
eens voortijdig worden uitgegooid.
Fausto gaat Erik zoeken/ophalen en wij gaan schaken, o ja daar kwamen we
voor. Als Erik binnenkomt heeft hij 25 minuten achterstand, jammer maar niet
onoverkomelijk.
Jan Willem heeft dan een gelijke stelling met mogelijkheden voor beide kanten.
Karl speelt een scherpe Fransman en ik heb een zet gedaan die standaard is voor
de variant, maar die ik meestal achterwege laat. Alleen in deze stelling op dit
moment is het een nieuwtje en dat moet je natuurlijk niet doen tegen de Novelty
Destroyers. Mijn tegenstander krijgt initiatief en ik sta al snel in de survival
mode.
In de zaal dringt het geluid door van het squashen iets verderop. Als ik de zaal
uitloop hoor ik de EPO hardrock band “You ain’t seen nothing yet” spelen. Daar
moet ik ze gelijk in geven en ik weet niet of het nog gaat gebeuren, maar zij
gaan zeker geen volle zalen trekken. Op mijn zoektocht naar het toilet passeer ik
nog een tv en zie Celtic scoren. Altijd leuk, maar nu ook geen moment om
vrolijk van te worden.
Terug in de zaal, extra deur dicht en geen geluid meer van buiten, een rondje
langs de borden. De tegenstander van Erik speelt een rustig systeem en ik zie
wel mogelijkheden voor Erik. De wens is de vader van de gedachte. Jan Willem
speelt tegen een geïsoleerde vrijpion. Ter compensatie heeft hij een meerderheid
op de damevleugel. Karl staat een pion achter, maar er zijn alleen nog zware
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stukken op het bord.
Zelf besluit ik een pion te offeren voor activiteit. In opkomende tijdnood moet ik
iets, anders word ik weggedrukt. Mijn tegenstander schrikt kennelijk en biedt
een zetherhaling aan, remise derhalve. Een dag later toont de analyse aan dat
mijn activiteit niets waard was en zijn openingsvoordeel ook niet zo veel
voorstelde.
Fausto zie ik ondertussen een nieuw wedstrijdformulier invullen, want Karl is
niet op bord drie gaan zitten maar op bord 1. We stonden bij bord 2 en dachten
met de klok meekijkend, daar is bord 3. Niet dus.
Erik komt een pion vóór in een eindspel met zware stukken en krijgt last van
opkomende tijdnood. Hij lijkt af te wikkelen naar een toreneindspel met
pluspion, maar levert zijn pluspion in. Remise lijkt een logische uitkomst en dat
nemen ze ook aan. 1-1
De tegenstander van Jan Willem krijgt meer grip op de stelling en als ook zijn
vrijpion kan gaan lopen, ziet Jan Willem, in opkomende tijdnood, geen
oplossing meer, 2-1. Hierna rust op Karl de taak om een dubbel toreneindspel
met een pion minder te winnen om een barrage te krijgen. Geheel tegen de
gewoonte in zit zijn tegenstander in vliegende tijdnood en heeft Karl relatief
veel tijd. Er worden over en weer grappen in de stelling gevlochten en
verrassende zetten gedaan. Een mooi schouwspel, maar uiteindelijk trekt Karl
aan het kortste eind, 3-1.
Novelty Destroyers is absoluut de terechte winnaar, want wij hadden ‘het’ niet.
Wij mogen het volgend jaar weer proberen, maar laten we dan wel een
thuiswedstrijd loten.
Novelty Destroyers (1885)
Cesar Fernandes João (-)
Bernd Brendemühl (-)
Christian Schmitt (1972)
Derk Dekker (1798)

SHTV (1934)
Karl Baak (1864)
Evert Baak (1957)
Erik van der Raaf (2091)
Jan Willem le Grand (1823)

3-1
1-0
½-½
½-½
1-0
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De moord op de schaakmeester

Henri Weenink

(Een wáár-achtig detective-verhaal uit de oorlogstijd)

(Henri Gerard Marie Weenink (Amsterdam, 17 oktober 1892 - 2 december
1931) was, behalve een sterke schaker, ook journalist en columnist. Hij stond
bekend om zijn voorliefde voor schaakproblemen, die hij zelf ook componeerde.
Het verhaal dat hieronder volgt is door hem geschreven in de jaren 20 van de
vorige eeuw en speelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, zoals oplettende lezers uit
de tekst zullen kunnen opmaken. Weenink overleed op 39-jarige leeftijd aan de
gevolgen van tuberculose.
Eerder werd dit verhaal gepubliceerd in Het Weenink Gedenkboek en het
SHGP Kerstbericht 1990.)
Roosendaal! De D-trein Amsterdam-Vlissingen waarmee ik van verlof terugkeerde naar mijn mobilisatie-standplaats stopte en ik moest hier wachten op de
aansluiting uit Rotterdam.We waren mooi op tijd en zouden dus wel een flink
half uur moeten wachten. Ik stapte dus uit om mij wat te vertreden en in de
stationsrestauratie een kop koffie te drinken. Het was dit keer een vervelende
reis geweest: weinig passagiers en geen enkele kennis. Weinig vermoedde ik,
dat het laatste gedeelte van de reis tot het emotioneelste zou behoren, dat ik ooit
maakte.
Toen ik de Rotterdmase trein hoorde binnenrollen, zocht ik mijn coupé weer op;
het was altijd beter zijn plaatsje te bezetten voor het geval, dat de Rotterdamse
trein veel passagiers aanvoerde. Juist toen ik instapte, zag ik mijn schaakvriend
Wats op het perron lopen. Had ik maar eerder geweten, dat die in de trein
aanwezig was; we hadden dan heel wat partijtjes kunnen afwerken! Enfin, ik
zou nog wel eens door de trein gaan wandelen als ‘t niet vol liep en ik niet bang
behoefde te zijn mijn plaats te verliezen. En daarop scheen inderdaad veel kans
te bestaan: er was al heel weinig publiek en ik zat nog altijd alleen. Juist toen de
trein zou vertrekken sprong een reiziger in mijn wagon en kwam door de gang
regelrecht op mijn coupé af. Het was Spits, een inspecteur van politie, die ik als
een heel scherpzinnig schaakspeler kende en die in zijn vak ook een der besten
scheen te zijn. Hij was althans werkzaam bij de centrale recherche en kreeg
dikwijls zeer belangrijke opdrachten.
“Je had mij gauw in de gaten!” zei ik, nadat de eerste begroeting achter de rug
was.
“Ja, ik ben nu eenmaal gewend de toestanden vlug op te nemen en toen ik je zag
zitten, leek het mij wel zo gezellig om met je mee te reizen naar Vlissingen. Te
meer, waar ik je eens om advies wilde vragen.” En, de daad bij het woord
voegend, spreidde Spits een pak schaakdiagrammen voor mij uit, waarvan ik er
hier maar één afbeeld, omdat ze er allemaal zo’n beetje hetzelfde uitzagen en er
verder niets bij stond.
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_ _ _M_
jJjJ_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _I_
_ _ _K_
_ _ _ _
_ _ _ _
“Dat zal zwart wel kunnen winnen,” merkte ik op, verwonderd, dat Spits mij
over zo’n eenvoudig eindspelletje om raad wilde vragen.
Tot mijn verbazing antwoordde hij: “Jij wilt natuurlijk weer gaan schaken. Maar
acht je het waarschijnlijk, dat iemand die zo’n stelling krijgt voor wit in een
correspondentie-partij, blijft doorspelen? Zo iets geeft iedereen op, nietwaar? En
nu zal ik je vertellen, waar ‘t hier eigenlijk om gaat. Ik heb er mij al suf over
gedacht, welk geheimschrift achter die diagrammen verborgen is, maar ik zie er
nog geen gat in. De kwestie is deze: wat ik je vertel is natuurlijk zeer
vertrouwelijk...”
“Ik zal zwijgen als Schelfhout.”
“Goed dan. In Rotterdam woont een zekere Schmidt, die hoogstwaarschijnlijk
een Duitse geheime agent is. Sedert enige maanden toont dat heerschap een
ongewone belangstelling voor het schaakspel. Hij speelt zogenaamde correspondentiepartijen met mensen in Vlissingen, Hoek van Holland, Ijmuiden en
West-Terschelling, zoals je ziet de plaatsen vanwaar de stoombootdiensten op
Engeland ons land verlaten. En of er nu verband is tussen die ‘correspondentiepartijen’ waarvan je hier enige standen voor je ziet, en de laatste torpederingen
is niet uitgemaakt, doch een feit is het, dat die onrustbarend toenamen sedert
deze ‘eindspelen’ gespeeld werden.”
Ik wilde juist de stapel diagrammen eens nauwkeuriger bestuderen, toen Spits ze
plotseling weggriste en in z’n zak stak. Zijn speurdersoor had de conducteur
horen aankomen, die de kaartjes kwam controleren. Ik moest onwillekeurig
glimlachen om de overdreven voorzichtigheid van de inspecteur; alsof die
conducteur zou letten op een paar schaakdiagrammen.
Toevallig bleek echter dee conducteur belang te stellen in het schaakspel. Want
toen hij een partijstand zag, die op een zakschaakbordje stond en waarmee ik mij
voor Roosendaal de tijd gekort had, zei hij, blijkbaar in de mening, dat ik met
mijn vriend zat te spelen:
“Er zijn vandaag weinig passagiers, heren, maar er schijnen heel wat schakers
bij te zijn. In de tweede wagen zitten een paar heren, die al van Amsterdam af
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zitten te spelen. Dat zijn zeker grote spelers.”
Dadelijk dacht ik aan Wats, die, terwijl ik mij zat te vervelen, aldaar ‘schaakgezelschap’ had gehad. Daarom vroeg ik de conducteur:
“Is een van die heren een verschrikkelijk dik man met een bleek gezicht en geel
haar?”
Terstond zei de conducteur: “Juist, mijnheer, en de ander is een klein, mager
heertje met een bril op en pikzwart haar, die Duits spreekt. Maar ik geloof niet,
dat het een Duitser is, het is geen Duits type. Waar hem dat zo precies in zit
weet ik niet, maar ik krijg nu al dertig jaar lang mensen van allerlei nationaliteit
te zien, zodat ik wel zo’n beetje weet wat voor landslui het zijn. Maar deze kan
ik niet thuis brengen.”
Ik onderbrak de spraakzame conducteur en zei: “Het zal de Roemeense schaakmeester Ranja zijn. Het signalement klopt en bovendien heb ik hem in
Amsterdam ontmoet. Hij zou naar Engeland gaan. Ik wist niet, dat hij al zo
gauw ons land verlaten ging. Ga je mee, Spits, om Ranja en Wats op te zoeken?”
We waren inmiddels in Vlake aangekomen en de conducteur had ons verlaten
om zijn dienst te doen. Ik keek nog even naar buiten of ik soms militaire
kennissen zag, die met het stoomtrammetje naar Hansweerd en verder ‘over ‘t
water’ moesten.
Op ‘t kleine, slecht verlicht perron was het vol soldaten, maar kennissen zag ik
niet, zodat we, zodra de trein zich in beweging zette, op zoek gingen naar de
gesignaleerde schakers. Spits scheen wel te begrijpen, dat hij mij voorlopig toch
niet bewegen kon om naar zijn geheimzinnige diagrammen te kijken.
We vonden de gezochten niet zo gemakkelijk als we dachten. In de coupé’s, die
we voorbijgingen, zaten vreemden en alleen een coupé, waar het licht getemperd
was en de gordijntjes dichtgeschoven, hadden we nog niet geïnspecteerd. Want
het kwamn ons niet waarschijnlijk voor, dat Ranja en Wats zouden zijn gaan
slapen. Maar we hadden in alle andere coupé’s gekeken, dus schoof ik de deur
open en... bleef ontsteld in de ingang staan! Spits, die zijn bezinning nooit
verliest, schoof mij op zij en trok de kap van het licht open. Duidelijker bleek
toen, wat mij zo had doen schrikken. Ranja, want hij was het, was vermoord! Hij
zat voorovergeleund, als in studie over een schaakbordje, dat op het opgeklapte
tafeltje stond. Een afgrijselijke snee in zijn hals en klontjes geronnen bloed
toonden maar al te duidelijk, hoe hij vermoord was. De schommeling van de
trein, die het lijk van de grote schaakmeester allerlei schokkende bewegingen
deed maken, verhoogde nog de vreselijke indruk. Nog gaat een huivering door
mij heen, als ik aan dat ontzettend schouwspel terugdenk.
Het is eigenaardig, dat men in ogenblikken van grote emotie aandacht kan
hebben voor onbetekenende bijkomstigheden en details scherp waarneemt. Zo
nam ik b.v. De stand op van de partij, die op Ranja’s zakschaakspel stond; het
was de onderstaande stelling:
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_ _K_ _
_Jj _Jj
_ _ _ _
i _ _ _
_I_ _ _
_ _M_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Onwillekeurig analyseerde ik de stand. Zwart had zeker het laatst Kxd3 gespeeld
en wit moest nu trachten met c5 remise te bereiken. Zou dat lukken?
Spits had zich intussen nuttiger bezig gehouden en, nadat hij de vermoorde
zorgvuldig onderzocht had en zijn koffertje doorsnuffeld, zei hij: “Waar is
Wats?”
Deze nuchtere vraag was wel geschikt om mij tot de gruwelijke werkelijkheid
terug te roepen. Want wie had Ranja vermoord? Was er niet alle reden om Wats
hiervan te verdenken? Even moest ik glimlachen, ondanks de tragiek van de
toestand. Want ik kon mij de bedaarde, goedmoedige dikzak moeilijk als een
moordenaar voorstellen. Een leugentje in een schaaktijdschrift, dat leek mij wel
zowat de ernstigste misdaad, waartoe hij in staat was. Maar toch, de vraag van
Spits bewees duidelijk, dat hij Wats als de mogelijke dader beschouwde.
“Wij zullen de conducteur moeten waarschuwen,” zei ik, “misschien weet die
nog iets te vertellen.”
De conducteur was gauw gevonden en hij ontstelde begrijpelijkerwijze toen hij
zag, wat er geschied was.
Spits maakte zich bekend als politieman en stelde de conducteur enige vragen:
“Wanneer bent u ‘t laatst in deze coupé geweest?”
“Kort voordat ik uw kaartjes kwam nazien; na die tijd ben ik er niet meer
geweest.”
“Wie waren er in deze coupé?”
“Alleen die vermoorde mijnheer en die mijnheer, waarmee hij zat te schaken.
Die is zeker in Vlake uitgestapt.”
“U schijnt zelf schaakspeler te zijn; hebt u er ook op gelet of de heren deze
stelling al bereikt hadden?” En Spits wees op het zakschaakspel.
De conducteur aarzelde even en zei toen: “Ja, ik herinner mij, dat mijnheer
Ranja zei, dat ‘t remise werd met c4-c5 en dat die dikke mijnheer toen zei: “Das
wird Ihnen nicht glatt sitzen.” ”
“En dat zal jou niet glad zitten!” zei Spits en voordat ik van mijn verbazing
bekomen was, stond de conducteur geboeid voor ons. Hij was doodsbleek
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geworden, werd vervolgens groen en daarna rood, zakte op de bank neer en
barstte in snikken uit.
“Je kunt nog veel goedmaken, als je mij dadelijk het geheimschrift van die
correspondentiekaarten verklaart,” zei Spits, “dan worden wellicht veel
mensenlevens gered en heeft Ranja niet vergeefs zijn leven gelaten in dienst van
zijn vaderland.”
Met klimmende verbazing had ik dit alles aangehoord. Mijn verwondering steeg
nog, toen de conducteur begon te vertellen:
“U weet alles! Waarvoor zou ik nog ontkennen. Dat geheimschrift is heel eenvoudig. a8, c8, e8 en g8 betekent achtereenvolgens: West-Terschelling,
Ijmuiden, Hoek van Holland, Vlissingen; a7, b7, ....g7 zondag, maandag,
....zaterdag; a6 tot h4 betekent 12.00 middernacht, 1.00, 2.00, enz. a3, b3, enz.
is Leith, New-Castle, Hull, Harwich, London, Queensborough. Dàt,” en hij wees
op ‘t zakschaakbordje, “betekent dus, dat van Hoek van Holland naar Harwich
een boot vertrekt op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag te 8.00 ‘s morgens
en 6.00 ‘s avonds. Ik stuurde de berichten altijd uit Vlissingen weg en werd er
goed voor betaald. ‘t Is bloedgeld geweest!” En de man begon weer hevig te
snikken. Toen hij iets gekalmeerd was, vervolgde hij: “Toen ik Ranja zag zitten
turen op dit diagram, vreesde ik, dat een zo scherpzinnig man de sleutel van dat
geheimschrift zou ontdekken en voordat ik goed wist wat ik deed, had ik hem
doodgestoken.”
“En toen heb je met duivelse sluwheid getracht onze aandacht op de moord te
vestigen en Wats als de dader te doen voorkomen,” begon thans Spits, “maar je
bent al te slim geweest! Je kon niet weten, dat Wats in Roosendaal uitgestapt is,
omdat hij daar simultaan moest spelen en dat ik hem daar gesproken heb. Ik had
door dat geklets nog bijna mijn trein gemist (dit met een knipoog in mijn
richting). Maar wat je als schaker wèl kon weten, is, dat zulke partijen (en hij
wees op ‘t bordje) in de praktijk niet voorkomen! Want hoe komt die witte
koning op e8?” (Een nieuwe blik in mijn richting, die ik als een verwijt voelde!)
Een uitvoerig verslag van wat er verder gebeurde, zal de lezer weinig interesseren. Alleen stelt hij wellicht belang in het volgende:
Onlangs sprak ik de directeur van de gevangenis, waarin de conducteur thans
vertoeft en ik hem eens vroeg hoe hij ‘t maakte. “Och,” zei de gevangenisdirecteur, “de man maalt zo’n beetje. Hij doet niets anders dan pionnenspelletjes
oplossen en dan knutselt hij ook van die dingetjes in elkaar. Veel zaaks is ‘t,
geloof ik, niet, maar als ‘t u interesseert, hier is er één:
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(“De houten lepel”, 1 april 1923)
Zwart

_

_

_

_

_

_ _ _
_J_ _ _
_ _ _ _
m _I_ _
_ _K_ _
_ _ _ _
_ _ _ _
Wit
Wit aan zet, wint.

Matthew en Cor zijn de besten

André Wagner

In het derde weekend van november werd het alweer voor de 12e keer gehouden, het Haags Weekendtoernooi. Met minder deelnemers dan voorgaande jaren
viel de opkomst nogal tegen en het hielp zeker niet dat door een kabelbreuk op
de Escamplaan op zaterdagmorgen geen tramverkeer in de buurt van de
speelzaal kwam. Een deelnemer die pas in de 2e ronde zou meespelen raakte aan
het dwalen in Den Haag en gaf het in het zicht van de haven op. Al op de
Leyweg gekomen, besloot hij dat het allemaal te veel moeite was en keerde
huiswaarts.
En het zag er allemaal toch veelbelovend uit in de laatste week voor het toernooi. Het aantal aanmeldingen nam nog even toe en toen de Georgiër Alexandre
Dgebuadze (probeer dat maar niet uit te spreken) zich aanmeldde hadden we
voor het eerst in jaren weer eens een grootmeester in het gezelschap. Het werd
nog mooier, want een dag later kwam de aanmelding van Matthew Sadler,
geboren in Engeland maar al jaren wonend en werkend in Nederland. Hij is al
geruime tijd geen beroepsschaker meer, maar heeft aan kracht niet ingeboet,
want hij staat per 1 december op de 83e plaats van de wereldranglijst.
Het was een prima weekend voor een schaaktoernooi; buiten was er niet veel te
beleven, behalve voor liefhebbers van regen en zij die het geweldig vinden om
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door hagelstenen gezandstraald te worden.
De speelgelegenheid in het SBS Denksportcentrum is sinds enkele maanden
helaas gekrompen. Het gebouw is in andere handen overgegaan en de ruimtes
die als analyseruimte en rookruimte werden gebruikt zijn verdwenen. Alle
dunne tussenwandjes in dat deel van het gebouw zijn weggebroken en door het
glas van de verbindingsdeur naar de hal was een flinke puinhoop te zien. Rokers
moesten zich voor hun ‘shot’ naar buiten begeven en wie wilde analyseren kon
het best zijn jas aantrekken, want in de hal op de begane grond was er weinig
verschil in temperatuur met buiten. Het belette een groot aantal deelnemers niet
om daar te gaan zitten vluggeren. Schakers zijn bikkels... soms.
De verbouwing had nog meer gevolgen voor het toernooi, want in het zaaltje
waar de A-groep speelde was een hoek afgezet met schermen waar achter
spullen waren opgeslagen van de bridgeschool. Wedstrijdleider Louis Wulffers
kwam daardoor in een klein hoekje te zitten, maar gelukkig was het aantal
spelers in de groep klein genoeg om de rumte verder te vullen met spelers. In de
grote zaal speelde als gebruikelijk de B-groep en daar hadden we iets meer
ruimte dan we gewild hadden.
De aanwezigen kon het allemaal niet zo veel schelen, want ze gingen er elke
ronde weer stevig tegenaan. Steevast kwamen er een paar tijdnoodspektakels en
er viel geen onvertogen woord, althans, ik heb niets gemerkt. Zelfs de bijna
traditionele ruzie aan het eind van ronde 4 in de B-groep bleef uit! We hebben
elk jaar wel een akkefietje gehad, maar dit keer... niets. Wel hadden we de
confrontatie tussen de grootmeesters precies tijdens deze stille ronde. Al probeerde Matthew Sadler er meer uit te slepen, de remise tussen de beide toppers
was verwacht en kwam ook. Tegelijkertijd deed onze Cor Kanters zijn uiterste
best om de 100%-score vast te houden, maar moest na veel geduw en getrek
toch berusten in puntendeling. De volgende ochtend kreeg hij nog een onbedoelde gratis punt, omdat zijn tegenstander zich versliep en pas rond het
middaguur in de speelzaal arriveerde. Tja, dat is veel te laat natuurlijk.
Terwijl Matthew Sadler in de laatste ronde veel moeite moest doen om de
ambitieuze bedoelingen van Rob van Helvoort te neutraliseren en zijn laatste
punt te scoren, had Alexandre Dgebuadze het eenvoudiger. De druk was hoog,
maar het verwachte scenario werd gevolgd en de grootmeesters deelden de
prijzen. Voor Cor was de laatste ronde ook niet al te moeilijk en na de 2e plaats
vorig jaar mocht hij dit keer te 1e prijs in ontvangst nemen. Naar verluid heeft
hij het bedrag deels gespendeerd om zijn familie te trakteren.
De wedstrijdleiding was dit keer vierkoppig. Naast Louis Wulffers, Geurt Jan
van der Meiden en ondergetekende liep Stefan Boeters mee om stage te doen.
Heren, bedankt voor alle hulp.
Volgend jaar de 13e editie van het Haags Weekendtoernooi; dat kan niet anders
dan een groot succes gaan worden.
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Jeugdclubcompetitie in Den Bosch (deel 2)

André Wagner

November was de slotmaand voor de landelijke jeugdclubcompetitie, waar ons
C-team al wisselende successen had geboekt. Na een lange pauze werd de
tweede helft van het acht ronden tellende toernooi in twee weken tijd afgerond.
De derde speeldag viel op zaterdag 14 november en kende een lastige aanloop.
Thomas zou deze keer kunnen gaan voetballe en Quinten nam zijn plaats in. Hij
speelde de andere dagen voor het D-team van Leiderdorp, maar omdat dat geen
speeldag had kon Quinten bij ons een extra dagje schaken. Toen kwam er een
paar dagen voor we weer richting Brabant moesten trekken een afmelding van
Alexander. Vervelend, want op Thomas werd al gerekend door een door ziekte
getroffen voetbalploeg en de andere drie reserves hadden ook al andere verplichtingen. Er moest daarom gespeeld worden met drie man, wat vooral sneu is
voor een speler van de tegenstander, want het drietal was meer dan opgewassen
tegen zijn taak. Quinten mocht kiezen of hij een vast bord wilde of alleen met
wit spelen. Hij koos voor het eerste.
De eerste tegenstander was het team van Hardenberg, met alleen op het eerste
bord een speler die boven de andere drie uitstak, maar wel een team met
toernooi-ervaring. De beide meisjes speelden in het voorjaar ook mee bij het NK
12 in Rijswijk en eindigden in de subtop. Terwijl Justus weinig moeite had met
Marlinde, moest Quinten zich goed concentreren en behaalde met flinke inspanning een remise tegen Ilja. Cor speelde met zijn gebruikelijke bravoure en
trok de partij naar zich toe. Ondanks de handicap van een man minder werd zo
de eerste overwinning geboekt.
SHTV (1556)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
NO
Quinten Salomons (1425)

Hardenberg (1155)
Oseb Merkon (1644)
Marlinde Waardenburg (1190)
Stijn Klapwijk (1292)
Ilja de Goede (493)

2½-1½
1-0
1-0
0-1
½-½

Het was een regenachtige dag en dan duurt de pauze tot de middagronde altijd
wat langer, maar toen het eenmaal zo ver was kwamen onze jongens weer stevig
uit de startblokken. Deze keer was het Justus die wat meer weerstand trof dan op
basis van rating zou worden verwacht, maar hij was geen moment in de
problemen en behaalde een keurih gelijkspel. Cor en Quinten waren toen allang
klaar met een punt en konden we lekker op tijd huiswaarts keren, in de zekerheid dat op de laatste dag het laatste team dat op papier sterker was zou volgen.
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De Paardensprong (1104)
Lodewijk van Vliet (1302)
Daan Noordenbos (1059)
Daan de Vetten (1050)
Gerbrich Kroon (1006)

SHTV (1556)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
NO
Quinten Salomons (1425)

1½-2½
0-1
½-½
1-0R
0-1

(foto: Mei Luk)

Twee weken later trokken we weer in alle vroegte richting Den Bosch om de
jeugdclubcompetitie voor dit jaar af te ronden en afscheid te nemen van het
huidige C-team. Alleen Justus zal nog een keer in de C-categorie mogen spelen.
Ook op de laatste speeldag liet hij zien dat hij flink vooruit is gegaan in de
afgelopen maanden. Tegen het topteam van STB was hij de enige die in een
weergaloze partij een punt wist te winnen. Thomas en Alexander kwamen snel
materiaal achter en konden ruim binnen een uur de stukken terugzetten in de
beginstand. Cor hield het lange tijd vol, maar verloor uiteindelijk toch de greep
op zijn stelling. En daarmee waren alle topteams afgewerkt.
SHTV (1434)
Cor Kanters (1744)
Justus van Klaveren (1499)
Alexander Rietveldt (1276)
Thomas Luk (1216)

STB (1830)
Jasper Beukema (1950)
Sjoerd van Roon (1944)
Thijs de Bock (1734)
Charlie Tang (1694)

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

Na een pauze met wat ontspanning buiten was het tijd voor de afsluitende
match. De paring voor de laatste ronde zag er gunstig voor ons uit. Aan drie
borden hadden we ratingoverwicht; alleen Cor moest het met wit opnemen tegen
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de belofte Jonas. Het werd een schitterende partij. Cor wist de zwarte koning in
de hoek vast te zetten en kon gaan zoeken naar een manier om hem te verschalken. Dat lukte in een stijl die het best als ‘meesterlijk’ kan worden getypeerd. Daarmee wist hij een gelijkspel voor het team veilig te stellen, want
hoewel Justus eerder ook al een punt had binnengehaald (en daardoor topscorer
van het team werd), hadden de beide anderen het allemaal te lichtvaardig
opgevat en waren razendsnel tot verlies gekomen. Dat was jammer, want met
een halfje meer was ons team als vierde geëindigd. Nu moesten ze het doen met
een gedeeld vijfde plaats, op weerstandspunten net voor De Toren uit Arnhem.
Staunton (1248)
Jonas Hilwerda (1953)
Thijmen Nawijn (1465)
Jan van Reijendam (1122)
Vincent Tebbens (450)

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

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

Na de prijsuitreiking ging het met gezwinde spoed terug naar Den Haag, waar
we met beide moeder-chauffeurs Ingrid en Mei, teamleider, Cor, Justus, Thomas
en Noud om het te vieren lekker pizza zijn gaan eten bij La Lanterna aan de
Javastraat.
Individuele scores:
Justus van Klaveren
Cor Kanters
Quinten Salomons
Alexander Rietveldt
Thomas Luk
Noud van der Togt

5 uit 7
4½ uit 7
1½ uit 2
1 uit 3
1 uit 5
0 uit 2

Jeugdschaakagenda
Januari 2016
za
2
za 23 - zo 24
za
30

Meisjestoernooi (Kijkduin)
Finale PK cat. D
PK cat. E (De Lier)

Februari 2016
za
6
HSB Jeugdclubcompetitie cat. A/B en D
za
20
Grand Prix 4 (Schiedam)
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Schaakagenda
Januari 2016
za
2
di
5
do
7
do

14

za
do
do
za

16
21
28
30

Februari 2016
do
4
vr 5 t/m zo 7
do
11
do

18

do
ma

25
29

Maart 2016
do
3

Leids Oliebollentoernooi (snelschaken voor teams)
Promotie 4 - SHTV 2
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 14
SHTV 4 - Scheve Toren 2
Clubkampioenschap r. 8, zwart/witcompetitie r. 15
SHTV 3 - DD 5
Botwinnik 3 - SHTV 5
Open Westlands snelschaakkampioenschap (De Lier)
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 16
Rapidkampioenschap ronde 1-3
HSB Dameskampioenschap (De Lier)
Clubkampioenschap r. 9, zwart/witcompetitie r. 17
SHTV 1 - DD 3
76e Noteboomtoernooi (Leiden)
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 18
SHTV 2 - WSC 3
Clubkampioenschap r. 10, zwart/witcompetitie r. 19
SHTV 5 - Lierse 2
Rapidkampioenschap ronde 4-6
WSC 2 - SHTV 1
DSC 7 - SHTV 4
Clubkampioenschap inhaal, zwart/witcompetitie r. 20
Botwinnik 2 -SHTV 2

Aankomende evenementen:
Open Prometheus Kampioenschap (tweewekelijks) do 7 jan. t/m do 14 apr. 2016
Tata Steel Chess Tournament
vr 15 t/m zo 31 januari 2016
HSB PK Senioren/veteranen
vr 12 februari t/m vr 15 april 2016
Prinsenstadtoernooi
vr 25 t/m zo 27 maart 2016

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

