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Van de redactie

Verjaardag
André Wagner

2016 loopt ten einde en zonder dat het veel mensen zal zijn opgevallen zijn
diverse verjaardagen, beter gezegd lustrums, gepasseerd. Het mag duidelijk zijn
dat dit niet gaat over pesonen, want die zijn ieder jaar jarig en dan heeft het
eigenlijk geen nieuwswaarde mee,. behalve dan voor de jarige die felicitaties in
ontvangst neemt en cadeaus van familie en vrienden. Nee, het gaat hier om de
herdenking van de oprichtingsdata van schaakorganisaties.
In 1926 werd, op 11 november nota bene, de Haagse Schaakbond opgericht.
Initiatief hiertoe was genomen door de Residentieschaakclub (opgericht in
1910). Het doel was om kleinere (arme) verenigingen in staat te stellen om
simultaans te houden. De rest is geschiedenis, het werd meer dan dat. Een
bondscompetitie werd opgezet en in de loop der jaren kwamen er steeds meer
activiteiten bij, zoals regionale kampioenschappen en jeugdschaaktoernooien.
Saillant detail is dat twee jaar later een groep verenigingen zich afsplitste en de
Leidse Schaakbond ging oprichten. Zij moeten dus nog twee jaar wachten op het
90-jarig feestje.
Onder de ‘founding fathers’ van de HSB, hoewel met grote reserve over het
oorspronkelijke idee, was de nog jonge (want opgericht op 8 februari 1926)
Haagse Schaakvereniging. Die hebben dit jaar dus ook al een feestje gebouwd,
met (jawel!) simultaans van Peng Zhaoqin en Bianca de Jong-Muhren.
Het moet nog plaatsvinden, maar ook Schaakvereniging Pomar viert een lustrum, het veertiende om precies te zijn. De 70-jarige Rijswijkse club wil het
voor de schaakgemeenschap vieren met de 50e editie van het Pomartoernooi.
Even de kalender in de gaten houden maar.
Onze Loosduinse buren bestaan in de huidige samenstelling trouwens ook
alweer 15 jaar. In 2001 voegden De Ooievaar en Schaakhaeghe zich samen tot
Haeghe Ooievaar. Berichten over een knalfuif hebben mij (als dubbellid) echter
nog niet bereikt.
Moet ik nog het 10-jarig jubileum van onze eigen club noemen? In het juninummer van dit blad werd er al aandacht aan besteed door oud-voorzitter Ben
Spierings. Alleen wil het in de competitie nog niet vlotten, zoals verderop te
lezen is. Laten we hopen dat we dat kunnen omdraaien, want anders zijn we nog
niet jarig.
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Interne competitie
Met een paar nieuwe namen op de deelnemerslijst, twee nieuwe leden, twee
oude bekenden en een pensionado, telt de interne competitie exact evenveel
deelnemers als vorig seizoen. De regerend kampioen is al op een geringe
achterstand gezet dankzij een remise, maar hij zal het er zeker niet bij laten
zitten. Achter hem dringen de liefhebbers trouwens ook aan.
Stand na ronde 3
1 Ton Bodaan
2 Rik Pronk
3 Franck Melssen
4 Erik van der Raaf
5 Hans Segers
6 Olav van Leeuwen
7 Justus van Klaveren
8 Roy van der Smitte
9 Bart Verbaan
10 Jaap Luyendijk
11 Gert-Jan Willighagen
12 Meile Tamminga
13 Geurt Jan v.d. Meiden
14 Sander Pauw
15 Evert Baak
16 Jan Verheijen
17 Ben Spierings
18 Kawang Choi
19 Piet Sikkes
20 Eric Alvares
21 Rob Dijkstra
22 Thijs Michels
23 Pim van der Meiden
24 Mitchell Vuong
25 Ruud van Dijk
26 Karl Baak
27 André Wagner
28 Armin Segger
29 Ard van der Zwart
30 Maarten van der Vegt
31 Martin Brummelkamp
32 Wim Vermeulen

Score
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
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
0.5
0.0
0.0
0.0

wp
4.0
4.0
4.0
5.0
7.0
5.0
5.0
4.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.5
3.0
7.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
2.0
4.5
5.5
5.0
4.5

SB
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
2.50
2.00
1.50
2.25
2.00
2.00
1.00
1.00
2.50
2.00
1.50
0.75
0.75
0.75
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.75
0.50
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00

rat.
1882
1781
1777
2090
1936
1844
1685
1700
1981
1544
1870
1688
1632
1970
1892
1636
1735
1400
1597
1551
1437
1400
1351
1004
1372
1868
1584
1765
1419
1266
800
1129

TPR W-We
2333 +0.23
2191 +0.17
2421 +1.00
2535 +0.11
1824 -0.38
1565 -0.63
2365 +0.79
1759 +0.50
1918 -0.07
1875 +0.75
1622 -0.71
1629 -0.03
1603 +0.04
1570 -0.42
1926 +0.12
2151 +0.16
1713 -0.03
1322
0
1545 -0.07
1741 +0.58
1712 +0.76
1657 +0.73
1588 +0.68
1279 +0.76
1380 -0.08
1655 -0.74
1370 -0.79
1252 -1.74
764 -0.61
855 -0.26
400 -0.16
729 -0.16
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Zwart/witcompetitie
De zwart/witcompetitie telt tot nu toe 21 deelnemers, maar door de flexibele
opzet is het waarschijnlijk dat de lijst in de loop van de maanden langer zal
worden. Het is absoluut een competitie die leuk is om aan deel te nemen, met
name door het enigszins vrijblijvende ervan. Enigszins, niet absoluut.

Ruud van Dijk
Thijs Michels
Hans Segers
André Wagner
Kawang Choi
Maarten van der Vegt
Ton Bodaan
Jan Verheijen
Rik Pronk
Justus van Klaveren
Mitchell Vuong
Geurt Jan van der Meiden
Armin Segger
Rob Dijkstra
Claudia Fasil
Martin Brummelkamp
Eric Alvares
Ard van der Zwart
Jaap Luyendijk
Wim Vermeulen
Piet Sikkes

Percentage
100%
100%
100%
83%
83%
83%
63%
63%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
33%
33%
25%
25%
17%
17%
0%

Ronden Partijen Punten
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
6
5
2
3
2½
2
3
2½
2
4
2½
2
4
2½
3
5
2½
2
4
2
2
3
1½
1
2
1
1
2
1
1
1
½
3
6
2
3
3
1
2
4
1
2
2
½
2
3
½
2
3
½
1
2
0
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Bekercompetitie
De bekercompetitie telt dit jaar 20 liefhebbers voor de tussen de andere
bedrijven door geplande ronden en de vaart zit er goed in. Na de eerste
(voor)ronde werden de eerste vier spelers al uitgeschakeld. Helaas lukte het er
één niet om zijn partij te spelen en werd het een vrije loop voor de tegenstander.
Eén van die spelers ontmoette vervolgens de bekerkampioen van vorig seizoen
en beet in het stof. We kunnen daarom wel stellen dat Ton Bodaan nog op
schema is voor een prolongatie van de titel. We zijn er alleen nog niet en moeten
zeker niet te vroeg juichen, want er zijn veel goede kapers op de kust. Alleen de
verliezend finalist van vorig seizoen doet niet mee, want die is voor zijn werk
voorlopig een paar jaar gestationeerd in Venezuela. Dat is een beetje te ver om
even langs te komen op een clubavond.
Ronde 1
Martin Brummelkamp
Kawang Choi
Maarten van der Vegt
Wim Vermeulen

Roy van der Smitte
Thijs Michels
Ruud van Dijk
Claudia Fasil

Ronde 2
Hans Segers
Thijs Michels
Franck Melssen
Ben Spierings

Piet Sikkes
Ton Bodaan
Rob Dijkstra
Eric Alvares

Nog te spelen:
Olav van Leeuwen
Maarten van der Vegt
Claudia Fasil
Jaap Luyendijk

Martin Brummelkamp
Rik Pronk
Armin Segger
Justus van Klaveren

1-0 R
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0

Wanneer deze laatste vier ontmoetingen beslist zijn, wacht alweer de 3e ronde
(ook wel kwartfinale genaamd):
Franck Melssen
Fasil/Segger
Ben Spierings
Luyendijk/Van Klaveren

Hans Segers
Ton Bodaan
Van Leeuwen/Brummelkamp
Van der Vegt/Pronk

9

Externe competitie
Valse start SHTV 1 (verslag: Ben Spierings)
Op donderdag 22 september speelde SHTV 1 de eerste wedstrijd van het seizoen
tegen RSC-Belgisch Park 1. Na het mislopen van het kampioenschap vorig
seizoen is de doelstelling uiteraard het dit seizoen alsnog voor elkaar te krijgen
in de Promotieklasse. We moesten het deze wedstrijd doen zonder clubkampioen Erik van der Raaf (ziek) en we konden ook geen beroep doen op
Sander Pauw (vakantie), maar met reserves als Jan-Aart van der Steen en Evert
Baak zouden we het over 8 borden gezien wel moeten redden. Toch?
Aan het topbord viel het eerste resultaat. William van Zanten speelde tegen
Sherief El Sayed een partij die openingstheoretici zou boeien, alleen bleek de
speler van Belgisch Park het beste voorbereid. Op zet twaalf kwam een
pionoffer dat wit uitstekende kansen bood op een koningsaanval en hier werd
soepel van geprofiteerd. Inmiddels had William ook al zeeën van tijd gebruikt
en was een nederlaag niet meer af te wenden. We voorspellen voor Sherief een
goed seizoen - in elk geval met wit. De snelle tegenstoot kwam dankzij Evert
Baak die tegen Peter Ingenhoes het voordeel in een dubbeltoreneindspel
behendig en snel tot een goed einde wist te brengen. Eerst werd een toren
geruild en daarna werkten de vrijpionnen, toren en koning goed samen. Hans
Segers had dankzij een goede samenwerking van zijn stukken een kwaliteit
gewonnen, maar stond wel twee pionnen achter. Tegenstander Ton van der
Zijden werkte goed met zijn loperpaar en Hans kon hierdoor niet goed zijn
koning verder naar voren brengen om eventuele winstkansen te creëren. De
vrede op dit bord werd dan ook getekend. Voor mij als nieuwe teamleider is het
natuurlijk zaak om alle acht borden goed in de gaten te houden, maar bovenal
een goede inschatting te maken van eindresultaten op deze borden. Maarten
Stolte was in zijn partij tegen Gerard Milort een pion achter gekomen, maar de
stelling met twee koningen op de tocht bood nog voldoende kansen. Maarten
mocht voor de remise gaan en wilde dit met een stukoffer afdwingen, maar dat
was een volkomen misrekening en de nederlaag volgde snel. Maarten kennende
heeft hij zich zelf inmiddels gestraft met een bord tuinbonen. Jan-Aart van der
Steen is terug op de plek waar hij zo’n 20 jaar geleden clubkampioen van
Haagse Toren werd. Ik vond de partij tussen hem en Bart Verbaan de mooiste
van de avond. Maar ook de meest complexe om te volgen als teamleider.
Hieronder volgt de analyse van Jan-Aart zelf. We komen in de partij na de 17e
zet van wit. De contouren van een Siciliaan zijn nog goed zichtbaar, waar vrij
snel van de gebaande paden is afgeweken. Wit heeft een klein plusje en zwart
besluit een kleine kwaliteit te geven om de druk wat te verlichten.
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Jan-Aart van der Steen - Bart Verbaan

_T_ _ t
jJ_Sj mJ
_ jLjJ_
d _ _ _I
_ _IiI_
_ n _ _
IiIqB_ _
_K_R_ _R
17. ...Txc3 18. Dxc3 Lxa2 19. Ka1
Beter dan Kc1, wat zwart de tijd
heeft zijn toren van h8 terug in het
spel te brengen.
19. ...Dxc3
19. ...Da4 20. Da3 Dit geeft wit een
betere versie (minder versplintering
van de pionnenstructuur), omdat
20. ...Dxc2 faalt op 21. h6 Kf8,
anders valt de loper op a2 met schaak
en 22. Tc1
20. bxc3 Lf7 21. h6 Kf8 22. Lb5
Pc5 23. e5 a6 24. exd6 exd6 25.
Le2
Met het doorrekenen vanaf 22. Lb5
dacht ik hier 25. Txd6 te hebben,
maar zag al snel dat de geplande
lopervangst (middels Td8† en Te1)
faalt, omdat zwart deze kan dekken
door Kf7 te spelen.
25. ...Ke7 26. Lf3
Wit heeft nog steeds een prettig
plusje en hier plande ik om 1) stukken te centraliseren, 2) torens te verdubbelen op de e-lijn en 3) zwarts
loper te ruilen middels Ld5, met als
belangrijkste doel pion h7 te veroveren. In het vervolg houdt wit
(soms) iets te star vast aan dit plan.

Het huidige speeltempo in de Promotieklasse en het feit dat ik zes jaar
geen bord had aangeraakt be-tekende
dat ik voor een praktisch mogelijk
plan koos en geen tijd heb besteed
aan mogelijke verbeteringen.
26. ...Tc8 27. The1 Kd7 28. f5
Om mogelijke blokkades op e6 tegen
te houden, na verdubbeling van de
torens op de e-lijn.
28. ...g5
Bijna a-tempo gespeeld. Alternatief
is 28. ...a5
29. Td4
Bereidt c4 voor en dreigt Ted1. Direct c4 was een mogelijkheid: op 29.
Lxc4 volgt 30. Td4 en 31. Ted1
29. ...Td8 30. c4 Lg8 31. Kb2
De koning is op weg naar d4 om Ld5
te ondersteunen.
31. ...Lf7 32. Kc3 Lg8 33. Td2
Wit heeft zijn plan bijna uitgevoerd.
33. ...b5
Zwart ziet de bui hangen en gaat
actiever spelen. Wit heeft inmiddels
een redelijke plusstelling.
34. cxb5 axb5 35. Tde2 Kc7 36.
Te7
Op weg naar e8 of g7.
36. ...Kb6 37. Kd4
Hier was Te8 dwingender. Wit is
(nog steeds) op weg om de loper naar
d5 te spelen (en h7 op te halen).
37. ...Pd7 38. Ld5 Pe5
Hier was ...Lxd5 de aangewezen zet.
39. Tb7
En zwart gaf op; hij gaat mat.
Na afloop van de partij vroeg onze
onvolprezen teamcaptain “of ik niet
wat sneller had kunnen winnen?”.
Het klonk haast als een verwijt…
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Voorlopig heb ik mij voorgenomen
mijn comeback in de promotieklasse
te laten leiden door hardnekkig aan

lang van de te voren uitgedachte
plannen vast te houden ….Wat in het
vat zit, verzuurt niet.

Deze teamleider heeft met veel interesse de live-partij en deze analyse gevolgd.
Mijn opmerking na de partij was geheel te wijten aan mijn eigen onrust en
uiteraard niet als verwijt bedoeld. Het wedstrijdverloop ging niet volgens plan
en Jan-Aart had ik in potlood al voor een punt gerekend, alleen mijn beperkte
schaakkennis en de taai verdedigende Bart Verbaan maakten dat ik als teamleider begon te twijfelen aan een goede afloop van deze schaakavond. Die
twijfel werd kracht bijgezet door de ommezwaai in de partij van Eduard van
Dijk die zo goed uit de startblokken was gekomen en met een paard op d5 een
pion wist te winnen. Wit nam veld f7 onder vuur en het zag er in eerste instantie
voordelig uit, maar in de praktijk viel het wat tegen en de aanval liep niet door.
Ondertussen wist tegenstander (en clubgenoot) Cor Kanters ook tegenkansen te
creëren. Zelfs zulke kansen dat een eventuele winst voor ons zelfs in een
nederlaag had kunnen eindigen. Wellicht door de tijdnood koos Cor niet voor de
beste voortzetting en kwamen we op dit bord nog goed weg met een remise.
Eduard van Dijk - Cor Kanters

_ _ tM_
_J_ _JjJ
J_ t _ _
_ _ q _
_DsIr _
_ i _ _
Ii _ _Ii
_K_R_ _

21. ...De2
21. ...De6 22. Dxe6 Pxe6 23. Txd6
Pxf4 en zwart heeft een winnend
eindspel.
22. Txd4 Tb6 23. b3 Tg6 24. Dd5
h6
en niet slaan op g2 om mat te dreigen, want dan slaat wit in op f7!
25. Td2
De tweede rij is weer afgedekt en wit
bleef een pion voor, maar de pion op
c3 zou sneuvelen en met beide spelers in tijdnood werd remise overeengekomen.

Aan de onderste twee borden werd er nog volop geschaakt. Peter Vorstermans
kwam tegen Dennis Wareman goed uit de opening: meer ruimte en beter
ontwikkeld. Het vervolg was wat minder. Peter speelde 3 keer met dezelfde
loper en ruilde deze vervolgens. Zonde van al die zetten, maar Peter bleef wel
voordeel houden en de tegenstander zag zich genoodzaakt een kwaliteit te
offeren. Dit bood hem wel wat tegenspel, maar wit bleef beter staan. In de
euforie van een mogelijke overwinning zag Peter een simpel grapje over het
hoofd en kwam in een slechter toreneindspel terecht. Na nog een hele reeks
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zetten werd het punt gedeeld.
Met een 3½-3½ tussenstand werd er nu alleen nog aan bord 7 gespeeld door
Alex Hut en Hans van der Zijden. Alex informeerde al eerder of een remise
voldoende was, maar gezien de stand op de andere borden moest hij veilig
proberen door te spelen, want mogelijk moest hier nog iets geforceerd worden.
En op het moment dat een teamoverwinning er niet meer in zat en we met een 44 genoegen wilden nemen, bleek een remise aan dit bord er niet meer in te
zitten. De tegenstander dirigeerde zijn vrijpionnen naar de overkant en het was
niet meer tegen te houden: 3½-4½ verlies!
Zo stonden we aan het eind van de avond dus met lege handen. Dit is geen goed
begin voor een team met titelaspiraties. Huilen en opnieuw beginnen en dan zien
tot waar we kunnen komen.
SHTV 1 (1987)
William van Zanten (2021)
Jan-Aart van der Steen (2135)
Maarten Stolte (2017)
Eduard van Dijk (1980)
Evert Baak (1892)
Hans Segers (1936)
Alex Hut (2008)
Peter Vorstermans (1910)

RSC-Belgisch Park 1 (1903)
Sherief El Sayad (2035)
Bart Verbaan (1981)
Gerard Milort (1997)
Cor Kanters (1932)
Peter Ingenhoes (1827)
Ton van der Zijden (1825)
Hans van der Zijden (1828)
Dennis Wareman (1795)

3½-4½
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
½-½
0-1
½-½

Eerste ronde; twee petten en een brombeer (verslag: Karl Baak)
Vorig jaar zaten we ook in dezelfde groep als DD 4. Veel is het team niet
veranderd, allemaal bekende gezichten. Max begroette me met de vraag of ik
weer wedstrijdleider was om meteen te vervolgen met: “O nee, dat ben ik zelf en
ook nog teamleider.”
Mag dat wel, was mijn wedervraag, waarop Max te kennen gaf dat hij twee
handtekeningen gebruikt, zodat Louis Wulfers het niet merkt.
Toch een beetje dubieus als iemand twee petten op heeft. Het valt in het
schemergebied van alle regeltjes waarvan we er al teveel hebben, denk ik.
Daarom liet ik het bij deze steek onder water.
Vervolgens constateerden we dat twee spelers verkeerd gingen zitten. En hoewel
zij protesteerden moesten ze toch ruilen. Blijkt een foutje mijnerzijds te zijn
door een andere opstelling in te leveren dan dat ik in de uitnodiging had gezet.
Eenmaal aan de wedstrijd begonnen gebeurde meteen al heel veel. Zelf had ik
het gevoel na drie zetten dat de partij niet lang ging duren, maar liefst vijf
borden waren mij nog ruim voor.
Eerst Olav die met creatief spel zijn tegenstander in verwarring bracht. Ik ben
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helemaal in de war, hoorde ik Wim Vink zeggen. Of dat op de partij of het
opgeven (na 15 zetten) sloeg is mij niet duidelijk.
Vervolgens werd ik gestoord door gebrom achter mij. Ik keek om en zag Max
dreigend over Justus heen gebogen staan, afwisselend kijkend naar Justus en zijn
rugzak. Ik zag de eerste nul al hangen, maar misschien durfde Max dat met twee
petten op niet aan. Ik zou zeker geen protest hebben ingediend. Na krap twintig
zetten kreeg Justus een remiseaanbod en vond dat zijn tegenstander duidelijk
beter stond, dus... wie zou dan niet accepteren? Overleg had ik overigens wel
gewaardeerd.
Rik schonk zijn tegenstander een dubbelpion en profiteerde van het zwakke veld
ervoor. Het punt kon vlot genoteerd worden. Daarna ging hij vrolijk en vol
leedvermaak kijken naar het gezwoeg aan de andere borden.
Mikpunt was vooral Sander. Aangekondigd als versterking, vers ingevlogen
vanuit Botswana en in gedachte nog gewapend met een camera om de koning
der dieren te schieten. Nu de contouren van zijn Brabantse neef in beeld
kwamen dacht hij snel een kuil te graven. Doch zoals het spreekwoord
aangeeft...
Sander Pauw - Stefan Boeters

T_Ld tM_
jJj lJjJ
_Sj _ _
_ _ _ _
_ _IiS_
_ nQ_ _
IiIb _Ii
r _ kBnR

9. h3 Pb4 10. De2 Pxc2†
Zelfs nog beter is 10. ...Lh4 11. g3
Lxg3 12. Kd1 Pf2† 13. Kc1 Pxh1
14. Dg2 Dh4 15. Pf3 (Dxh1 16.
Lxf4) Dxh3]
11. Kd1 Pd4 12. De1 Pf6 en na iets
meer dan 20 zetten opgegeven.

Gert Jan begon aanvankelijk een gevaarlijk uitziende aanval. Deze eindigde
even snel als deze begonnen was in zetherhaling toen het tegenspel op de andere
vleugel van de grond kwam.
Toen mijn tegenstander een dubieuze variant koos die ik al twee keer eerder heb
weerlegd dacht ik snel klaar te zijn. Doch door zijn foute keus tijdig te erkennen
kon hij de schade beperken. Na twee onnauwkeurige zetten moest ik in het
eindspel nog aan de bak om een half punt veilig te stellen.
De partij tussen Evert en Adri Voermans lijkt een jaarlijks terugkerende traditie
te worden. Voor de vierde keer in vier jaar nu. Slecht één keer eerder viel er een
beslissing en ook nu was het lang duwen en trekken. Een pluspion kon middels
zetdwang doorgedrukt worden, waarna de matchpunten binnen waren.
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In een eerder stadium, toen er nog drie borden bezig waren, had ik Theo gezegd
dat remise goed genoeg was. Misschien riskeerde ik daarmee een 4-4, maar
anderzijds gaf dat Theo wat duidelijkheid. Toen ik terugkeerde was zijn stelling
allerminst duidelijk. De stukken van Theo keken richting de zwarte koning.
Zwart had het structurele voordeel met een vrijpion op de a-lijn, maar minder
tijd op de klok.
Theo Bovenlander - Frans Wentholt

_T_T_M_
_ _ _JjS
J_ _ _ j
_ _JiI_
_ r _ _
_ i _QiI
_Db _ k
_ _ r _
1. f6
Wel lef met die penningen over de
tweede rij en de e-lijn.
1. ...Pg5

1. ...Pxf6 2. exf6 Txe1 3. Dg4 g6 4.
Dxc8 Kh7
5. Dxa6 had Theo
hopelijk knap doorgerekend
2. Dg2 gxf6
2. ...Txc3!
3. Lxc3? Dxc3 met
dubbelaanval en een dreigende vork
is erg goed voor zwart.
3. Tg4 Kh7
Na 3. ...h5 4. Td4 is 4. ...Txc3
wederom een sterke zet voor zwart.
4. h4 Pf3†?
Zwart pleegt harakiri, terwijl de winst
voor het grijpen ligt: 4. ...Dxd2 5.
Te2 Dxc3 6. hxg5 fxg5 7. Dxd5
Te6.
5. Dxf3 Dxd2 6. Te2 Txc3 7. Df5†
Kh8 8. Dxf6† Kh7 9. Dg7#

Het extra bordpunt is leuk meegenomen, maar als je teamleider over remise
begint heeft hij iets minder risico in gedachten.
Een beetje geflatteerde uitslag en aan teambuilding moet ook nog een beetje
gewerkt worden.
Wel (zoals onze redacteur in een mailtje schreef), de enige twee punten die onze
vier teams in eerste ronde hebben binnengehaald.
DD 4 (1731)
Stefan Boeters (1777)
Peter Zwolsman (1798)
Jan-Kees Bartel (1645)
Adri Voermans (1795)
Slavik Koval (1793)
Wim Vink (1812)
Frans Wentholt (1605)
Frans Engering (1622)

SHTV 2 (1835)
Sander Pauw (1970)
Justus van Klaveren (1685)
Gert Jan Willighagen (1870)
Evert Baak (1892)
Karl Baak (1868)
Olav van Leeuwen (1844)
Theo Bovenlander (1767)
Rik Pronk (1781)

2½-5½
1-0
½-½
½-½
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
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Een stevige dreun (verslag: Meile Tamminga)
Een beetje laat in het jaar, maar op 20 oktober konden ook SHTV 3 en Promotie
4 beginnen aan de externe competitie in de eerste klasse A. Van te voren was
wel duidelijk dat wij het zwaar zouden krijgen: het rating-gemiddelde van het
Zoetermeerse team lag ruim 100 punten hoger dan het onze. Als beginnend
teamleider meende ik de moed erin te kunnen houden door te mailen dat
beneden de 2000 alle schakers te kloppen zijn... Ik had er misschien duidelijk bij
moeten zeggen dat ik daarmee vooral op de tegenstanders doelde.
Maar: aan motivatie geen gebrek. Vanaf het begin trokken de SHTV’ers onvervaard ten strijde. Links van mij kwam Ruben op bord 4 met wit niet ongunstig uit de Italiaanse opening. Rechts van mij meende ik met enige bewondering te zien hoe Ed zich een weg offerde door de zwarte stukken en al
snel in ruil voor de kwaliteit een vervaarlijke vrijpion op d7 posteerde. De
situatie bij Ben aan het eerste bord was moeilijk te doorgronden, maar niet
zonder perspectief. Op bord 5 leek mij de Promotie-stelling te prefereren, maar
bij Geurt Jan, Piet en Danny zag het er niet ongunstig uit. Eigenlijk was ik op
bord 2 de enige die een beetje uit de toon viel: een weinig ambitieuze openingsopzet die leidde tot chronisch ruimtegebrek.
Ruben was als eerste klaar. Navraag leerde dat de stelling inderdaad ietsje beter
was voor wit, maar door de vroege dameruil waren er geen echte winstkansen.
Het eerste halve puntje van het seizoen was binnen. Helaas ontging het mij dat
ik mijn eigen stelling op een tamelijk eenvoudige manier in evenwicht had
kunnen brengen door het paard naar c5 te ontwikkelen. Het pionverlies dat dit
met zich mee leek te brengen was schijn en het resultaat zou een volledig gelijke
stelling geweest zijn. Helaas... in de partij bleef het vechten in een iets mindere
positie en uiteindelijk kon mijn tegenstander een verdiend punt incasseren.
Toen ik vervolgens om mij heen keek, moest ik tot mijn ontzetting constateren
dat de wedstrijd al verloren was. Een half uurtje eerder leek er nog geen vuiltje
aan de lucht. Borden 1, 2 en 8 stonden gewonnen, borden 5 en 6 zo goed als,
bord 7 leek houdbaar. In de slotfases kwam het ratingverschil dan toch tot
uiting.
Bij Ed was het leed nog te overzien. De vrijpion op d7 bleef onaantastbaar, maar
zwart wist met twee torens en een oprukkende koning voor tegendreiging te
zorgen. Eindresultaat remise. Het bleek dat mijn aanvankelijke bewondering niet
helemaal terecht was: de spanning was meer het gevolg van wederzijdse blunders dan van geplande offers. Maar toch: een niet onverdienstelijk resultaat op
bord 2.
Maar daarnaast drie nullen! Drama bij de partij van Jan. Jan had loperpaar tegen
toren en pion en had uitstekende winstkansen, vergaloppeerde zich en deed een
onreglementaire zet. Het gespeelde stuk moest gebruikt worden, en daarmee was
de stelling naar de knoppen.
Geurt Jan kwam een stuk voor te staan tegen, als ik goed geteld heb, twee pion-
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nen. Ik heb niet kunnen volgen waar het precies mis is gegaan: ook hier helaas
een verliespartij voor ons.
Ben had op bord 1 veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een gewonnen
stelling. Het enige wat nog moest gebeuren was mat zetten. Zie de stelling aan
het eind van het artikel. De tijdnoodfase was funest.
Een treurig gezicht. Een achterstand van 5-1, clubgenoten die aan de bar laten
zien hoe het wel had gemoeten, en een bijna lege speelzaal waar Piet en Danny
er op borden 7 en 8 nog het beste van probeerden te maken. Piet had wel in een
vroeg stadium zijn winstkansen verspeeld, maar de partij bleef in evenwicht en
het derde halfje was een feit. Danny ten slotte deelde in de malaise en raakte in
de slotfase ook de weg kwijt.
Een stevige dreun. Vorig jaar konden we tot het laatst meedoen in de strijd om
de eerste plaats, ik vrees dat we dit jaar ons echt moeten beperken tot handhaving. Maar daar krijgen we nog zes kansen voor.
Tot slot de laatste fase van de partij van Ben.
Sebastiaan de Jong - Ben Spierings

R_ _ _ q
r _ _ _
SkNiI_Ii
_ _I_ _
T_JjI_ j
_J_ j _
_ _DjJ_
tM_Stand na_32. Kg8_
SHTV 3 (1651)
Ben Spierings (1735)
Ed Olvers (1712)
Meile Tamminga (1688)
Ruben Wiegerink (1652)
Jan Verheijen (1636)
Geurt Jan v.d. Meiden (1632)
Piet Sikkes (1597)
Danny Lindhout (1557)

Er volgde:
33 Pxe5 Tg5† 34 Kf3 fxe4† 35
dxe4 dxe5 36 Ke2 Dg4† 37 Kd3
Dg3 38 Df1 Tgh5 39 Tg2 Dh4??
(Pf4 wint) 40 Txg6† Kh7 41 Df7#

Promotie 4 (1779)
Sebastiaan de Jong (1830)
John Tan (1875)
Gerhard Eggink (1898)
Bas van de Graaf (1782)
Jaap van den Berg (1717)
Ferdi Sieben (1752)
Ed Eveleens (1682)
Rudi Matai (1666)

1½-6½
0-1
½-½
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
0-1
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Met frisse moed toch ten onder (verslag: Maarten van der Vegt)
Daar gingen we dan. De eerste externe partij van het jaar, WSC 6-SHTV 4. We
hadden, door de afschaffing van SHTV 5 en nieuwe leden, meerdere nieuwe
spelers rondlopen bij SHTV 4. Daarnaast is er een nieuwe teamcaptain, één met
weinig ervaring. Ondanks de vele nieuwe gezichten is de ambitie groot bij de
teamcaptain; meedoen om het kampioenschap, dat is het doel. Helaas waren er
voor de eerste partij meerdere afzeggingen waardoor er wat gepuzzeld moest
worden. Gelukkig waren er genoeg invallers die zich wilden inzetten voor de
club.
Eén van de spelers (ik zal geen namen noemen) kreeg zoveel honger van de
spanning dat hij maar even langs de snackbar was gegaan om een broodje bal en
een patatje oorlog te halen. Dit kon je bij het begin van de partij goed in de hele
zaal ruiken. Misschien hielp het om de tegenstanders af te leiden.
Jaap en André waren tegelijk klaar met hun partij, met verschillende resultaten.
André vond een prachtig dameoffer, dat tot mat zou leiden, waardoor zijn
tegenstander, Anton Lohuis, maar opgaf. Jaap verloor een stuk en zag het niet
meer zitten. Vooral voor André was dit een figuurlijke klap in het gezicht. Hij
stond bij de bar te glunderen dat hij zijn team op voorsprong had gezet en toen
moest ik hem vertellen dat het alweer gelijk stond. Zijn stemming daalde aanzienlijk.
Geurt Jan, onze supersub, kreeg een flink overwicht in zijn stelling en wist ook
nog materiaal te winnen, waardoor zijn tegenstander geen perspectief meer zag.
Thomas stond na de opening een stuk achter, waarbij hij niet genoeg compensatie had om een mooie aanval op te zetten en verloor uiteindelijk de partij.
Ikzelf kwam in een gedrukte stelling te staan. Mijn plan was een pion te offeren
om meer controle te krijgen, echter had ik gemist dat mijn tegenstander rustig
mijn pion met zijn paard kon nemen (en niet met een pion, zoals ik berekend
had), waardoor mijn stelling helemaal instortte.
Claudia ruilde een stuk om voor twee pionnen van haar tegenstander, waardoor
de koning open kwam te staan. Ik laat maar in het midden of dit een bewust
offer of een gemiste zet was. De aanval op de koning leek onvoldoende, maar ze
won het stuk terug en leek zelfs te gaan winnen op een gegeven moment. Helaas
wist haar tegenstander eeuwig schaak te geven en was de eerste en enige remise
van de avond een feit.
De stand was 3½-2½ met nog twee bezige partijen, er was nog van alles mogelijk. Zowel Kawang als Eric kregen een remiseaanbod, maar beiden speelden
door in teambelang.
Kawang had het lastig tegen Bertus de Groot. Kawang offerde een pion voor een
aanval, dit leek dreigend. Bertus zag steeds de goede verdediging en won
uiteindelijk in het eindspel.
Eric speelde erg solide en ging met een pion meer het eindspel in. Hij kwam
echter in tijdnood waarna hij een misrekening maakte en uiteindelijk de partij
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helaas verloor.
En zo gingen we allen bedroefd met een verlies van 5½-2½ weer terug naar Den
Haag. Volgende partij spelen we weer uit, ditmaal bij Raadsheer-Corbulo. Dan
gaan we (hopelijk) op volle sterkte voor de winst.
WSC 6 (1312)
Anton Lohuis (1066)
Remco Trompetter (1414)
Leen Prins (1495)
Peter de Vries (1409)
Marcel Dijkshoorn (1289)
Marco Zwanenburg (1431)
Michel v. Bergenhenegouwen (1148)
Bertus Groot (1243)

SHTV 4 (1458)
5½-2½
André Wagner (1584)
0-1
Eric Alvares (1551)
1-0
Geurt Jan v.d. Meiden (1632)
0-1
Thomas Luk (1315)
1-0
Jaap Luyendijk (1544)
1-0
Maarten van der Vegt (1266)
1-0
Claudia Fasil (1314)
½-½
Kawang Choi (-)
1-0

Jeugdschaakagenda
Oktober 2016
za
29
Huttontoernooi (Delft)
November 2016
zo
6
PK cat. CD; voorronde
za
12
Jeugdclubcompetitie cat. AC; ronde 3 (Den Bosch)
zo
20
Grand Prix 3 (Botwinnik)
za 26 - zo 27 HSB Meisjeskampioenschap
December 2016
za
10
Jeugdclubcompetitie cat. ACD; ronde 4 (Den Bosch)
wo 28 - do 29 Jeugdweekendtoernooi
Januari 2017
zo
8
za 21 - zo 22
za

28

Meisjestoernooi
PK cat. D; finale
Grand Prix 4 (Schaakmat/Lierse)
PK cat. E
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Herinneringen aan Hans Dwarshuis
In het vorige nummer heeft André Wagner mooie woorden gewijd aan onze
overleden clubgenoot Hans Dwarshuis. Gemakkelijk zal het hem niet gevallen
zijn, want Hans was niet alleen een bijzonder mens, maar in de omgang ook een
moeilijke man. Ten gevolge van een geboortefout was zijn anatomie afwijkend,
wat ook invloed had op zijn spraakvermogen. Dat hij diabeet was, wist ik niet.
Toen ik dat las, ging er veel door me heen. Alsof het allemaal niet genoeg was.
In geen enkel opzicht was hij een type om gezellig aan de bar een biertje mee te
drinken. Wanneer hem iets niet zinde, liet hij dat autoritair en ondubbelzinnig
blijken. Veel mensen kon hij het bloed onder de nagels weg halen en ik heb het
enkele keren meegemaakt dat uitermate zachtmoedige en aardige mensen hem
ongezouten van repliek dienden. Zelf heb ik in het clubblad, toen nog dat van
De Vogelwijk, verteld wat ik van hem dacht en dat was niet veel goeds. Ik heb
begrepen dat veel mensen mij dat kwalijk hebben genomen en onze vroegere
voorzitter Arthur Baris, heeft toen in het clubblad aardige woorden aan hem
gewijd. Zelf heeft Hans tegen mij niets gezegd, maar tegen Rob Dijkstra merkte
hij op: “Pim mag mij niet zo”. Terecht heeft Rob toen opgemerkt dat ik toch
maar een etentje voor hem had georganiseerd ter gelegenheid van zijn jubileum
als veertig jaar lid van de club en dat ik dat niet gedaan zou hebben als ik hem
niet mocht. Als secretaris van het bestuur nodigde ik in zulke gevallen alle leden
uit, waarbij het feestvarken werd vrijgehouden.
Ook na de fusie heb ik hem wel in het clubblad op zijn nummer gezet, maar we
waren wat beter aan elkaar gewend en hij kon de humor er van inzien. Eén keer
leek het nog eens uit de hand te lopen tussen ons beiden. Besloten was de
bibliotheek van de club van de hand te doen en de boekerij door middel van een
veiling van de hand te doen. Ik trad als veilingmeester op. De boeken waren
uitgestald en het waren er veel. Hans had berekend waar de boeken lagen die
zijn begeerte hadden opgewekt, vastgesteld dat het allemaal wel eens heel lang
kon gaan duren en hij stelde voor eerst de boeken die hem interesseerden in
behandeling te nemen. Dan kon hij met de door hem verworven schatten naar
huis. Zijn voorstel deed hij ongetwijfeld vriendelijker dan mijn tegenvoorstel:
“En ik stel voor dat jij je buiten de procedure houdt”. Overigens deed ik
heimelijk mijn best hem ter wille te zijn.
Later wilde hij nog eens een paar keer niet met me praten, omdat hij me wat
eenzijdig iets kwalijk nam, waar ik maar gedeeltelijk voor te blameren was. We
hebben het uitgepraat en ontegenzeggelijk was het duidelijk dat we op elkaar
gesteld waren. Ik heb een keer duidelijk laten blijken het te betreuren dat hij niet
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meer op de club kwam. Om de een of andere reden had ik hem nog enige keren
aan de telefoon. Hij kon soms clubleden opbellen, zonder dat daar een directe en
duidelijke reden voor was. Hij vertelde me dat hij het clubblad altijd graag las en
voegde daar met nadruk aan toe: “Vooral als jij er in schrijft”. Ik ben voor dat
soort opmerkingen gevoelig en gezien een aantal voorvallen tussen hem en mij
was ik dat in dit geval des te meer. Dat hij het clubblad inderdaad goed las,
bleek medio 2013 toen ik meegedeeld had dat mijn gezondheid veel te wensen
overliet, om het mild uit te drukken. Uit zijn woorden sprak een grote mate van
medeleven en bezorgdheid. Nooit heb ik Hans zo gewaardeerd als toen.
Pim van der Meiden

Ik kende Hans vanaf 1962. Hij was toen jeugdlid bij Schaakclub DeVogelwijk.
Wij scheelden 13 jaar. Wij waren van vergelijkbare sterkte en zaten dan ook in
hetzelfde team. Naar uitwedstrijden gingen we vaak samen.
Door zijn handicap moest hij de klok altijd aan de rechterkant hebben, maar daar
had niemand bezwaar tegen. Ook heeft hij drie keer het snelschaaktoernooi van
De Vogelwijk gewonnen en mocht daardoor de wisselbeker mee naar huis
nemen.
De laatste jaren zag hij het schaken niet meer zo zitten en kwam uiteindelijk ook
niet meer. Maar we hadden wel telefonisch contact en ik kwam ook wel bij hem
thuis.
Rob Dijkstra
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Ratinglijst augustus
(Wegens ruimtegebrek is deze lijst niet in het vorige nummer opgenomen - red.)
Er is tijdens de zomer veel veranderd en dat leidt tot soms grote verschuivingen
in de ratings van onze leden. Om te beginnen zijn er een aantal leden inmiddels
oud-leden geworden en die zijn in onderstaande lijst dan ook niet meer
opgenomen. Daarnaast heeft de KNSB een serie wijzigingen doorgevoerd in het
ratingreglement, met name waar het partijen tussen senior- en jeugdschakers
betreft. Voortaan zal bij een partij tussen een speler met seniorenrating en een
speler met alleen een jeugdrating het resultaat van de partij alleen nog worden
doorberekend bij de jeugdspeler. Daarnaast zijn alle jeugdspelers van 16 jaar en
jonger met een seniorenrating lager dan 800 uit de lijst gehaald. Bij ons is Joëlle
Vuong (766) daar het slachtoffer van geworden. Spelers uit die categorie met
een rating tussen 800 en 1200 kregen 100 punten erbij. Jeugdspelers van 14 jaar
en jonger, met een rating onder 1600 kregen ook een ratingbonus. Dit alles
omdat jeugdspelers vaak ‘underrated’ zijn. Senioren kennen voortaan een
minimumrating van 800, wat in ons geval een flinke sprong oplevert voor
Martin Brummelkamp.
Twan van der Togt
Erik van der Raaf
William van Zanten
Maarten Stolte
Alex Hut
Eduard van Dijk
Sander Pauw
Hans Segers
Cor Kanters
Peter Vorstermans
Evert Baak
Ton Bodaan
Gert-Jan Willighagen
Karl Baak
Jaimy Luk
Olav van Leeuwen
Rik Pronk
Franck Melssen
Theo Bovenlander
Armin Segger
Ben Spierings
Ed Olvers
Theo Dekker

2127 (-)
2090 (-19)
2021 (-11)
2017 (-18)
2008 (-)
1980 (-3)
1970 (-12)
1936 (-52)
1932 (+16)
1910 (-3)
1892 (-16)
1882 (-25)
1870 (-2)
1868 (+14)
1848 (-)
1844 (-4)
1781 (-62)
1777 (-)
1767 (-)
1765 (-1)
1735 (+29)
1712 (-)
1688 (+2)

Meile Tamminga
Justus van Klaveren
Ruben Wiegerink
Jan Verheijen
Geurt Jan v.d. Meiden
Piet Sikkes
André Wagner
Danny Lindhout
Eric Alvares
Frans Coers
Jaap Luyendijk
Kees van Gelder
Rob Dijkstra
Ard van der Zwart
Ruud van Dijk
Pim van der Meiden
Claudia Fasil
Thomas Luk
Maarten van der Vegt
Wim Vermeulen
Mitchell Vuong
Ricki Luk
Martin Brummelkamp

1688 (-32)
1685 (+9)
1652 (-)
1636 (-19)
1632 (-)
1597 (-8)
1584 (+25)
1557 (-47)
1551 (-22)
1549 (-5)
1544 (-24)
1482 (-39)
1437 (-16)
1419 (-)
1372 (+108)
1351 (+11)
1314 (-)
1300 (+61)
1266 (+139)
1129 (-33)
1004 (-)
907 (-)
800 (+118)
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Schaakagenda
November 2016
do
3
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie. r. 8
do
10
Interne competitie r. 5; zw/w-competitie. r. 9
SHTV 2 - Raadsheer-Corbulo 1
za
12
28e SIO Rapidtoernooi (De Lier)
do
17
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie. r. 10
DD 5 - SHTV 3
do
24
Interne competitie r. 6; zw/w-competitie. r. 11
SHTV 1 - WSC 2
Raadsheer-Corbulo 2 - SHTV 4
wo
30
Haeghe Ooievaar 1 - SHTV 2
December 2016
do
1
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie. r. 12
do
8
Interne competitie r. 7; zw/w-competitie. r. 13
SHTV 3 - Novelty Destroyers 1
do
15
Interne competitie inhaalavond; zw/w-competitie. r. 14
SHTV 4 - DSC 11
ma
19
DSC 4 - SHTV 1
do
22
Oliebollentoernooi
do
29
GEEN CLUBAVOND
Aankomende evenementen:
13e Haags Weekendtoernooi
79e Tata Steel Chess Tournament
77e Noteboomtoernooi
HSB PK Senioren/veteranen

vr 18 t/m zo 20 november 2016
vr 13 t/m zo 29 januari 2017
vr 24 t/m zo 26 februari 2017
vr 10 februari t/m vr 21 april 2017

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

