12e jaargang
nummer 2
20 april 2017

Snmengevnt

Erik van der Raaf kampioen
Eerste twee teams kampioen
18e Rapidcyclus gestart

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

3

Titelpagina: Spelers van het tweede team ontspannen analyserend met Ton
Bodaan na het behalen van het kampioenschap (foto: André Wagner)

Inhoud

4
5
6
8
10
29
30
32
33
35

Colofon
Van de redactie / André Wagner
Interne competitie
Geen vreugde / Erik van der Raaf
Externe competitie
Erik van der Raaf overtuigend rapidkampioen / Geurt Jan v.d. Meiden
Uit de bekerwedstrijd Rijswijk-SHTV / Erik van der Raaf
Jeugdschaakagenda
Haagse Rapidcyclus, eerste helft
Schaakagenda

Samengevat is het clubblad van Schaakcombinatie HTV
Verschijnt 6x per jaar
Redactie: André Wagner
12e jaargang nummer 2 - 20 april 2017
Kopijdatum volgende clubblad: 24 juni (verschijnt 29 juni)
Kopij tijdig inleveren bij: André Wagner (amwagner@xs4all.nl)

4

Colofon
Bestuur
Voorzitter
Piet Sikkes
Secretaris
Maarten van der Vegt
Penningmeester
Sander Pauw
PR & Sponsoring
vacant
Wedstrijdleider extern
Evert Baak
Wedstrijdleider intern
Geurt Jan v.d. Meiden
Jeugdleider
Olav van Leeuwen

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

4490512

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

06-57726210

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781

pr@schaakcombinatiehtv.nl
wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

3940945

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

06-53583480

jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

3634552

Commissarissen
Webmaster
Eric Alvares
Materiaalbeheerder
vacant

efsalvares@hotmail.com

06-41330092

Jeugdbegeleiding
Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Timo Bottema, Claudia Fasil, Ricki
Luk, Andrea Bajireanu, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren, Thomas Luk,
Mitchell Vuong, Gert-Jan Willighagen, André Wagner
Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren:
vanaf 19:45 uur
Contributie: senioren: € 105 per jaar; jeugd: € 95 per jaar; gezinslid tweede
junior: € 15 korting per jaar; derde junior: € 30 korting per jaar;
IBAN: NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV
Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl

5
Van de redactie

De duurzame vereniging
André Wagner

Duurzaam. Het is een woord dat men tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt
als er ook maar een zweem is van vermoeden dat iets energiezuinig is of minder
tot geen druk legt op het milieu. Het is ook wel een grappig begrip, want neem
nu duurzaam gevangen vis. Ik krijg er altijd de gedachte bij dat de vis steeds
opnieuw gevangen kan worden, terwijl iemand die even nadenkt tot de conclusie
moet komen dat de vis die gevangen wordt niet meer terugkomt in zee. Niet in
visvorm althans.
Maar alle gekheid op een stokje. Kan een schaakvereniging eigenlijk iets betekenen voor het milieu en daarmee voor de volgende generaties, anders dan
helpen bij een gezonde ontwikkeling van de hersenen? Wie bij een club binnenstapt doet dat in de regel ’s avonds en verder ligt de nadruk van de meeste
schaakactiviteiten in het donkere en koudere deel van het jaar. Niet erg duurzaam dus.
Toch zal er nog wel iets kunnen gebeuren en hoe moeilijk het mij ook valt, ik
heb mij er altijd tegen uitgesproken, het clubblad moet ooit uitsluitend digitaal
gaan worden. Ik beken dat ik een zwak heb voor lekker geurend papier van een
vers gedrukt blaadje, misschien ook wel een reden dat ik altijd zeer heb gehouden van het bibliotheekwerk dat ik bijna 20 jaar heb mogen doen. Maar het
blijft een feit dat de duurzaamheid van de bossen een overweging moet zijn.
Sterker nog, de duurzaamheid van de clubkas is er ook bij gebaat.
Ik ga nu niet meteen iedereen oproepen om voortaan het blad van de website te
plukken, al zijn alle nummers vanaf het begin van onze club daar te vinden. Het
nummer dat voor u ligt is het 65e in de rij en ik hoop van harte om over zes jaar
in ieder geval nog het 100e nummer in druk te mogen zien.
Bovendien, onze leden die minder in de virtuele wereld van het internet verkeren kunnen voorlopig nog niet zonder dit bundeltje papier met een nietje er
door, maar zij die het blad toch altijd laten slingeren nadat het is uitgedeeld of
het spoedig bij het oud papier (u brengt het toch wel naar de papierbak, hoop
ik?) leggen, wil ik vragen om te overwegen voortaan de digitale versie te downloaden of via mail te ontvangen. Laat het me dan weten, zodat ik de oplage bij
de drukker kan verlagen en we weer een stapje duurzamer zijn geworden.
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Interne competitie
De nieuwe clubkampioen is bekend, Erik gefeliciteerd, al had het nogal wat
voeten in de aarde (zie pagina 8 en 9 voor de persoonlijke ervaring van de
kampioen). Van de 172 gespeelde partijen werden er 13 ontsiert door reglementaire uitslagen. Dat is veel te veel! Er kan altijd iets mis gaan, maar te late
afmeldingen of, erger nog, wegblijven zonder bericht kan echt niet. Laten we
hier volgend jaar beter op letten.
Eindstand na ronde 13
1 Erik van der Raaf
2 Bart Verbaan
3 Olav van Leeuwen
4 Ton Bodaan
5 Geurt Jan v.d. Meiden
6 Hans Segers
7 Franck Melssen
8 Evert Baak
9 Karl Baak
10 Justus van Klaveren
11 Gert-Jan Willighagen
12 Meile Tamminga
13 Sander Pauw
14 Roy van der Smitte
15 Rik Pronk
16 Piet Sikkes
17 André Wagner
18 Ben Spierings
19 Jaap Luyendijk
20 Eric Alvares
21 Rob Dijkstra
22 Maarten van der Vegt
23 Thijs Michels
24 Kawang Choi
25 Armin Segger
26 Jan Verheijen
27 Mitchell Vuong
28 Pim van der Meiden
29 Ruud van Dijk
30 Ard van der Zwart
31 Martin Brummelkamp
32 Wim Vermeulen

Score wp
10.5 100.0
10.5
99.0
9.0
99.5
8.5 101.5
8.0
97.0
8.0
94.0
7.5
94.5
7.5
88.0
7.5
87.0
7.0
99.5
7.0
93.0
7.0
92.5
7.0
90.0
6.5
90.0
6.5
89.0
6.5
82.5
6.5
82.0
6.5
81.0
6.5
80.5
6.5
77.5
6.0
83.0
6.0
73.0
5.5
79.0
5.5
76.0
5.5
68.5
5.0
87.5
5.0
72.5
4.5
66.5
4.0
69.0
3.5
67.5
2.5
67.0
2.0
68.5

SB
80.75
77.75
64.75
61.25
52.25
53.50
47.00
49.50
44.75
50.00
46.50
45.75
47.25
37.25
39.00
33.75
35.50
35.00
35.00
29.50
33.25
25.25
24.75
23.75
26.75
32.50
19.00
18.00
12.75
13.00
12.00
6.25

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

TPR W-We
2077 -0.01
2012 +0.58
1888 +0.76
1890 +0.30
1813 +2.38
1785 -1.93
1805 +0.71
1802 -0.83
1740 -1.35
1937 +2.95
1756 -1.07
1721 +0.55
1811 -1.02
1714 +0.50
1636 -1.56
1652 +0.72
1593 -0.05
1626 -1.28
1600 +0.55
1586 +0.56
1581 +1.87
1402 +1.55
1477 +0.85
1434
1434
1474 -2.63
1886 +0.89
1259 +2.33
1307 -0.68
1230 -2.32
1256 -2.12
867 +0.42
1050 -1.12
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Zwart/witcompetitie
Van de 25 deelnemers aan de zwart/witcompetitie haalden er net iets meer dan
de helft minimaal de vereiste 5 avonden om in de prijzen te vallen. Onderstaande eindstand is opgesplitst naar dit onderscheid. Ton Bodaan won met grote
voorsprong op (niet onverdienstelijk scorend) Maarten van der Vegt.
Ton Bodaan
Maarten van der Vegt
Kees van Gelder
Mitchell Vuong
Claudia Fasil
Kawang Choi
Rob Dijkstra
Ruud van Dijk
Thijs Michels
Eric Alvares
Jan Verheijen
Wim Vermeulen
Martin Brummelkamp

Percentage
87%
73%
69%
55%
54%
50%
45%
42%
40%
38%
32%
26%
25%

Hans Segers
André Wagner
Franck Melssen
Justus van Klaveren
Rik Pronk
Pim van der Meiden
Geurt Jan van der Meiden
Jaap Luyendijk
Armin Segger
Piet Sikkes
Ard van der Zwart
D. Roos

100%
86%
67%
67%
64%
60%
58%
50%
50%
33%
25%
25%

Ronden Partijen Punten
8
15
13
7
13
9½
5
8
5½
6
10
5½
8
13
7
7
11
5½
9
10
4½
8
13
5½
5
5
2
7
13
5
6
14
4½
9
17
4½
8
12
3
1
4
3
2
4
3
4
4
1
2
4
1

1
7
6
6
7
5
6
5
2
3
4
2

1
6
4
4
4½
3
3½
2½
1
1
1
½

Bekercompetitie
In de bekercompetitie tekent zich een rampscenario af. De 2e ronde is eindelijk
voltooid, maar met twee spelers bekend in de 3e ronde is het hele proces
krakend tot stilstand gekomen. Men wilde graag deze competitie handhaven.
maar vervolgens is de een na de ander verhinderd. Een ding om te overwegen
voor de komende ALV.
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Geen vreugde

Erik van der Raaf

Het schaakseizoen van 2016/2017 is voor mij een bijzonder seizoen vol verrassingen. Met het rapidschaak ging het crescendo. Zonder een echt mindere stelling werden alle partijen overtuigend gewonnen. Een score van 9 uit 9 is een
resultaat dat ik zelden heb behaald en nimmer tegen zulke sterke tegenstanders
zoals Hans Segers en William van Zanten.
Op oude leeftijd kunnen de hersenen dus nog steeds verder geactiveerd worden,
zie ook de eindstand van de interne competitie met 2 oudgedienden fier aan kop.
Voor de jongeren is er altijd nog hoop dat ze alle zetten van de computer gaan
onthouden.
Op aandringen van vooral William van Zanten heb ik mij 2 jaar geleden bij
Schaakcombinatie HTV aangemeld. Het eerste team was onfortuinlijk uit de
landelijke competitie gedegradeerd. Met twee keer een plus-3-score is mijn
bijdrage zeker belangrijk geweest bij de terugkeer naar de landelijke competitie.
Vijf minuten na mijn overwinning voor het eerste team hoor ik dat Bart Verbaan
donderdag niet voor de interne competitie hoeft te komen, want een teamgenoot
en tevens bestuurslid zal niet aan zijn sportieve verplichtingen voldoen. Direct
was de vreugde voor het behalen van de promotie naar de landelijke competitie
verdwenen.
Een goede interne competitie is de ziel van de schaakvereniging. Spelers uit het
eerste team die na degradatie weer vertrekken zijn niet het cement waarop een
club kan bouwen.
In de negende ronde ontving ik een sms, een gratis punt van Olav van Leeuwen.
Om competitievervalsing tegen te gaan, alsnog deze partij ruim een maand later
gespeeld en gewonnen. Dit kostte mij echter wel weerstandspunten, dat voor het
kampioenschap heel belangrijk zou zijn, want Bart Verbaan en ik eindigen beiden met 10½ uit 13.
Stand na de twaalfde ronde:
Erik van der Raaf
10½
Bart Verbaan
10½
Ton Bodaan
9½
Ik heb drie weerstandspunten meer en ook het Sonneborn-Bergersysteem,
onderling resultaat en toernooiprestatierating zijn in mijn voordeel. Als Bart
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Verbaan en ik beiden winnen, zal ik kampioen zijn. Er is echter één uitzondering.
Als zijn tegenstander in de belangrijke laatste ronde niet komt opdagen, krijgt
Bart Verbaan niet alleen één punt, maar ook een virtuele 9½ punt, name-lijk de
punten die Bart voor aanvang van deze ronde bezat.
Dus: bij gewone winst ontvangt Bart 1 punt en 7 weerstandspunten, bij niet
opkomen van de tegenstander 1 punt en 9½ weerstandspunt. Geurt Jan heeft mij
heel uitgebreid het systeem van de berekening van de weerstandspunten gemaild. Hiervoor mijn dank.
Door deze 9½ weerstandspunt haalt Bart Verbaan mij in op weerstandspunten,
want mijn tegenstander was wel gekomen om geduchte tegenstand te bieden.
Hierdoor stond op de website dat Bart Verbaan clubkampioen was geworden.
Eén punt kado en extra beloning van 2½ weerstandspunt door niet opkomen,
helaas een veelvoorkomend verschijnsel, beslist over het kampioenschap.
Voor mij een reden om geen lid meer te blijven.
Terwijl ik dit stuk tik, ontvang ik een bericht dat ik alsnog clubkampioen ben
geworden. Een verkeerde uitslag wordt gecorrigeerd en dat geeft mij een extra
weerstandspunt en Bart een weerstandspunt minder.
Geen vreugde over het kampioenschap bij mij door wat er in de laatste ronde is
gebeurd, geen vreugde bij Bart Verbaan, want die is nu weer geen clubkampioen
en ook voor Geurt Jan van der Meiden heel veel extra werk en ergernis over niet
of verkeerd ingevulde uitslagen, met grote gevolgen.

(Noot van de redacteur: In bovenstaand stuk werd de naam van de tegenstander
van Bart een keer genoemd. Die naam is gewijzigd in ‘de tegenstander’, omdat
de strekking van het relaas niet gebonden is aan één persoon. Er zijn meer leden
geweest die (meervoudig) verstek hebben laten gaan en het had om het even wie
geweest kunnen zijn. Oplettende lezers zullen zelf kunnen achterhalen om wie
het ging.)
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Externe competitie
Vlaggenschip nadert eindbestemming (verslag: Ben Spierings)
Op dinsdag 14 maart jl. stond de lastige uitwedstrijd tegen Promotie 2 op het
programma. De aanloop naar de wedstrijd verliep positief, aangezien Schaakhuis 2 koploper WSC 2 wist te verslaan. Daarmee hadden wij de strijd om het
kampioenschap in eigen hand gekregen. Echter, Promotie 2 kon door van ons te
winnen ons ook voorbij op de ranglijst en zou onverwacht zelf ook nog voor de
koppositie kunnen gaan in de slotronde. Een mooie schaakavond lag in het
verschiet.
De wedstrijd was feitelijk de donderdag daarvoor al begonnen, want Eduard van
Dijk had zijn partij vooruit kunnen spelen (met dank aan Promotie!). De partij
bleef in evenwicht en remise was dan ook het logische resultaat.
Aan de overige 7 borden werd in een volle speelzaal (Promotie 2, 4 en 6
speelden gelijktijdig) gespeeld en er was genoeg te beleven. In eerste instantie
nog niet aan het topbord, want Erik van der Raaf was nog niet gesignaleerd.
Tram gemist? Toen hij ook niet uit de volgende tram was gekomen, begon ik
mij enigszins zorgen te maken, maar gelukkig kwam hij toen alsnog binnen. Hij
was verkeerd gelopen vanuit de tram. Eenmaal achter het bord kwamen de
zetten rap op het bord en in een ogenschijnlijk niks-aan-de-hand-stelling, kwam
Erik in groot voordeel.
Erik van der Raaf - Han Baas

_

_

_ t
t _ mJ_
Jj _Jn _
_ j _ i
L_ _B_ s
i i _ _
i r _ i
_ k _ _R

22. Tf1 Td8
De aangeboden torenruil loopt slecht
af voor zwart. Beter was ...Pg6.
23. Txd8 Kxd8 24. Tf4
Valt het zwarte paard aan, dat nergens meer naar toe kan zonder dat de
loper hem er af slaat. Velden f5 en g6
bieden ook geen oplossing, want de
toren kijkt ook nog naar de loper op
a4.

De tegenstoot van Promotie kwam aan het bord van Alex Hut. Alex zag wat
over het hoofd en raakte een pion en een kwaliteit kwijt. Als teamleider heb ik
hem nog aangespoord om verder te knokken, maar niet lang daarna was het al
over en uit.
Maarten Stolte bracht de marge weer op 1 punt. Met een kleine combinatie had

11

hij een centrumpion weten te winnen en was bezig om zijn stelling te verbeteren.
Uit het niets offerde de tegenstander een kwaliteit. Hij kreeg wel wat rommelkansen, maar daar wist Maarten wel raad mee. Hij haalde snel het punt binnen,
waardoor het 2½-1½ stond.
Virtueel stonden we op mijn aantekenblaadje gelijk, want invaller Evert Baak
had een zware avond. Voor zijn doen speelde hij een wilde partij, waarin hij
open huis hield voor de vijandelijke stukken. Er leek geen houden aan en een
kwestie van tijd totdat er materiaal verloren ging of zelfs mat kon worden gezet.
Toch? Toen de storm was gaan liggen en er het nodige materiaal was geruild,
leek de schade mee te vallen en was het materieel nog gelijk. Gezien de forse
tijdachterstand mocht Evert remise aanbieden en dat werd aangenomen: 3-2
voor ons.
Nog drie partijen aan de gang en op geen enkel bord reden tot grote zorgen.
Sander Pauw, ingevallen voor Hans Segers, speelde een degelijke pot die
redelijk in evenwicht was. Als het moest kon hij misschien nog forceren.
Jan Aart van der Steen was in het middenspel een pion kwijtgeraakt, maar
dankzij actief stukkenspel had hij die inmiddels weer teruggewonnen en deed
nog pogingen in de vijandelijke stelling. Hoewel het remiseaanbod van de tegenstander meer dan redelijk was, mocht Jan Aart van mij toch nog even doorspelen. Er moest eerst meer zekerheid komen bij het bord van Peter en dat zag er
heel gunstig uit. Peter maakte het fraai af en vlak voordat hij zijn punt binnen
had, kon Jan Aart de vrede tekenen met zijn tegenstander:
Peter Vorstermans - Harrie Boerkamp

_
r

m

_

_

_

_ j
i _Jt _
_ _JnL_
_ _ i _
_ _ _ i
_T_ _ _
_ _ r k

38. Pf7† Kc8 39. Pd6† Kd8 40.
Ta8† Kd7 41. Pxf5 exf5 42. b7
Tg6 43. Te3 Tc1 44. Kg2 Tgc6 45.
b8P†

Toen de teamoverwinning binnen was, werd er meteen op bord 2 ook remise
overeengekomen. Daarmee was de eindstand op 5-3 gebracht.
We staan nu een matchpunt los en in de slotronde wacht ons nog het ‘bierteam’
Promotie 3. Van onderschatting is geen sprake en hopelijk kunnen wij na die
wedstrijd zelf ook aan het bier.
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Promotie 2 (1916)
Han Baas (1967)
Bert Ouwens (1900)
Sipke de Swart (1981)
Manuel Nepveu (1920)
Jan Koster (1941)
Johan Bosman (1831)
Harrie Boerkamp (1908)
Wong Tsai (1879)

SHTV 1 (1993)
Erik van der Raaf (2071)
Sander Pauw (1956)
Jan Aart van der Steen (2122)
Eduard van Dijk (1983)
Maarten Stolte (2021)
Alex Hut (1973)
Peter Vorstermans (1916)
Evert Baak (1900)

3-5
0-1
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
0-1
½-½

SHTV 1 via monsterzege naar kampioenschap! (verslag: Ben Spierings)
Op woensdag 5 april jl. was de centrale speelronde van de promotieklasse in
Zoetermeer. Met een matchpunt voorsprong en een tegenstander die reeds
gedegradeerd was, was de uitgangspositie natuurlijk riant. Peter Vorstermans
kon helaas niet meedoen en in zijn plaats speelde Gert-Jan Willighagen. Om
geen enkel risico te lopen was Evert Baak als reserve aanwezig en ook om
meteen de andere teamwedstrijden in de gaten te houden, mocht er per ongeluk
toch een matchpunt worden verspeeld. Ook de aanwezigheid van teamgenoot
William van Zanten deed ons goed.
Op de meeste borden hadden we een gigantisch overwicht qua Elo, maar dat was
niet altijd op het bord te zien. Veel partijen duurden dan ook lang voordat er
beslissend voordeel werd behaald. Wie al snel aan het bier kon was Maarten
Stolte. Voor de klok van negen was het punt binnen en was de toon gezet.
Maarten leverde zijn partij aan, met de mededeling dat zijn tegenstander op de
15e zet vanuit een gelijke stelling waarschijnlijk de slechtst mogelijke voortzetting speelde, waarmee Maarten een geforceerd mat met dameoffer in de
schoot geworpen kreeg. In plaats van op te geven liet de tegenstander omwille
van de schoonheid het mat in korte vorm op het bord verschijnen.
Maarten Stolte - Arjen Schuurman Hess
1. e4 d5 2. Pf3 dxe4 3. Pg5 Pf6 4.
Lc4 e6 5. Pc3 Le7 6. 0-0 0-0 7. a4
b6 8. Pcxe4 Lb7 9. De2 Pbd7 10.
Te1 Pxe4
10. ...h6 11. Pxf6 Pxf6 (Lxf6 12.
Pe4) 12. Pxe6? fxe6 13. Dxe6 Kh8
14. Dxe7 Dd4!
11. Pxe4 Pf6 12. Pxf6 Lxf6 13. Ta3

g6 14. Th3 Kg7 15. d3 Th8??
15. ...h5 16. Tg3 Th8
16. Lh6 Kg8 17. Dxe6 fxe6
17. ...De7 18. Dxe7 Lxe7 19. Txe7
Tf8 20. Lxf7 Txf7 21. Te8 Tf8 22.
Txf8#
18. Lxe6#

Pas anderhalf uur later werd de score verdubbeld. Sander Pauw had zijn
achternaam tijdelijk veranderd in wurgslang. De niet gerokeerde koning van de
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tegenstander werd omsingeld en met een kleine combinatie werd beslissend
materiaal gewonnen.
Alex Hut zette het team op 3-0 voorsprong. Hij gebruikte veel tijd, maar zag in
eerste instantie zijn plannen nog geen effect hebben. Met het afwikkelen van
materiaal kon hij op de diagonaal twee torens met een loper aanvallen. In plaats
van deze kwaliteit in te leveren, offerde de tegenstander een paard en een
kwaliteit met de hoop op mat of eeuwig schaak. De samenwerking van een
paard met een ver opgerukte vrijpion kostte Alex nog de nodige denkkracht,
maar hij bewaarde goed de rust.
Eduard van Dijk speelde als enige tegen een gelijkwaardige qua Elo. De spelers
waren dan ook aan elkaar gewaagd. Eduard kwam tijdelijk een pion voor, maar
moest die weer teruggeven. Toen de tegenstander nog een pion wilde snoepen,
kon Eduard via een tegenaanval een pion terugwinnen. Na nog wat duwen en
trekken werd remise overeengekomen.
De tegenstander van Hans Segers offerde in de opening een stuk tegen twee
pionnen. De koning moest naar f8 en zijn toren stond voorlopig buitenspel. Toen
Hans de gelegenheid kreeg om dames te ruilen en de benauwde toren lucht te
verschaffen, ging de voorsprong van een stuk zwaarder wegen. Hans kon echter
niet achterover leunen, want de tegenstander wist zijn vrijpion nog een eind te
laten komen. Toen al het tegenspel voorbij was, betekende de winst in de partij
tevens de winst van de wedstrijd en van het kampioenschap in de promotieklasse!!
Dit moment benutte ik om Peter in te lichten over de 4½-½ tussenstand, wat een
rondje op zijn kosten opleverde. Het bier moest nog even wachten, want er
waren nog drie borden bezig.
Jan-Aart van der Steen kwam via de h-lijn binnenvallen en de samenwerking
van alle stukken zou de beslissing moeten brengen. Maar er was tegenovergesteld gerokeerd en de tegenstander wist een pion op a7 te krijgen en zelf ook
een mataanval klaar te hebben staan. Secuur spel was dus geboden, maar dat is
aan onze man wel toevertrouwd.
Gert-Jan Willighagen had al snel het initiatief te pakken in zijn partij en drukte
zijn tegenstander langzaam naar achteren. In het eindspel stond hij een kwaliteit
voor en met effectief spel werd dit omgezet in het volle punt.
Last but not least, Erik van der Raaf die het op bord 1 niet cadeau kreeg.
Inmiddels had ik het rondje bier gehaald, want in eerdere jaren was het bier wel
eens vroegtijdig op bij de centrale ronde. Ik zette Erik’s biertje naast zijn
notatieblaadje en de aantrekkingskracht zorgde wellicht voor nog meer inspiratie, want hij kon de beslissende tik uitdelen. De eindstand was 7½-½.
Volgend seizoen dus terug in de KNSB-competitie. En nu maar hopen dat we
voldoende sterk voor de dag kunnen komen om ons te handhaven.
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Promotie 3 (1769)
Hielke Kuipers (1719)
Rens Minnema (1802)
Arjen Schuurman Hess (1880)
Maarten Wichhart (1974)
Erwin Guijt (1676)
Hans Minnema (1695)
Hamilcar Knops (1812)
Dirk Brinkman (1590)

SHTV 1 (1992)
Erik van der Raaf (2071)
Jan-Aart van der Steen (2122)
Maarten Stolte (2021)
Eduard van Dijk (1983)
Sander Pauw (1956)
Hans Segers (1938)
Gert-Jan Willighagen (1874)
Alex Hut (1973)

½-½
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1

Zesde ronde: BF/Wassenaar 1 - SHTV 2 (verslag: Karl Baak)
Evenals de vorige ronde stond deze wedstrijd in het teken van de voorsprong
verdedigen tegen de nieuwe nummer twee van de ranglijst. Het eerste team van
BobbyFischer/Wassenaar was na een verlies in de eerste ronde op kousenvoeten
naar bovengeslopen. Wij speelden met twee invallers, doordat Sander voor de
derde keer moest invallen in het eerste en Justus zich moest afmelden.
Het begin zat niet tegen toen mijn tegenstander zich verslikte in mijn opening en
ik nog voor half negen het punt kon laten noteren.
Iets langer duurde het bij Roy die tegen een onervaren invaller direct na de opening met een pion twee stukken kon aanvallen.
Ook Olav wist met een tactische truc de tot dan toe open partij plots te beëindigen.
Meer moeite had Gert Jan die nauwkeurig moest spelen, maar met sterk gereduceerd materiaal zijn tegenstander eruit kon manoeuvreren. Met deze 0-4 tussenstand in ons voordeel stokte de productie en drong steeds meer de vraag zich op
waar het laatste halfje vandaan moest komen.
Ben speelde op bord 1 zijn tegenstander Timo totaal weg, maar verslikte zich in
gewonnen stelling dusdanig dat Timo alsnog het punt kon binnenslepen.
Ben Spierings - Timo Bottema

_ t dM_
_JsL_J_
J_ j lJ_
_ jI_ n
_I_ _ _
i _B_ _
iQb _Ii
_ _ r _K

24. Tf1 Dg7
Moeilijk kiezen tussen Pe4 en Lc3,
vond Ben.
25. Pe4
25. Lc3 Lxc3 26. Txf7 De5 27.
Dxc3 Dxc3 28. bxc3 b5 29. Lxg6
bxc4 30. h4 (Th7)
25. ...Le5 26. Lg5 Dh7
Dreigt mat.
27. Pf6
Een alternatief is: 27. Tf4!? Te8 28.
Th4 Dg7 29. Lh6 en ...Dh8 30. Df2
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f5 31. Lf4 Dg7 32. Pxd6 Lxd6 33.
Lxd6 Dxb2 34. Kg1 Dc1 35. Lf1 of
29. ...Dh7 30. Pg5 (Df2 f5) Ld4 31.
Db1 Dh8 32. Pxf7 Df6 (Kxf7 33.
Lxg6) 33. Pg5
27. ...Lxf6 28. Lxf6
Een alternatief is: 28. Txf6!? Te8
(Pe8 29. Txg6 fxg6 30. Lxg6 Dg7
31. Lxd8) 29. Dc1
28. ...Te8 29. Dd2 b5 30. Tf4
Dreigt Th4 met aanval op dame en
matveld h8. Een alternatief is: 30.
Df4!? bxc4 (Lf5 31. Lxf5) 31. Dxd6
Lb5 32. Lc2 c3 33. Tg1 Tc8 (Pa8
34. a4 Lc4)
34. Dxc5. Of het
geduldige: 30. b3!? Dh5 31. Tf4 Lg4
32. Lf1
30. ...Te5 31. Lxe5
Beter is eerst: 31. Da5 Pe8 en dan pas
32. Lxe5 dxe5 33. Tf1
31. ...dxe5 32. Tf6?
Achteraf beter veilig terug naar f1.
32. Tf1 Dh4 of 32. Tf1 bxc4 33.
Lxc4
32. ...bxc4 33. Lxc4?

33. Lf1 Dh4 34. Df2 Dxf2 35. Txf2
Pxd5 36. Lxc4 Pf4 37. Lxa6
33. ...Dh4
Deze dubbele aanval heb ik totaal
over het hoofd gezien. Vermoeidheid
en weinig tijd op de klok eisen hun
tol. Ik mis nu ook nog eens de beste
voortzetting en het gaat verder
bergafwaarts
34. Df2?
Na drie blunders op rij komt zwart in
het voordeel. 34. d6 Pe6 (Qxf6 35.
dxc7 Df5 36. h3) 35. Txe6 fxe6 36.
Lxa6
34. ...Dxc4 35. h3?
Ik moet nu gewoon op f7 slaan. Nu
gaat pion d5 ook verloren en is het
definitief over. 35. Txf7 Dc1 36. Df1
Dxf1 37. Txf1 Pxd5
35. ...Dxd5 36. Tf3 f5 37. Dh4 Df7
38. Dd8 Le8 39. Dd6 e4 40. Tc3
De gifbeker moet kennelijk helemaal
leeg.
40. ...Pb5

De koningsstelling van Evert stond onder druk, maar hij verdedigde nauwkeurig
tot er een remiseaanbod kwam.
Theo en zijn tegenstander moesten het heel lang met heel weinig tijd doen, maar
na het missen van eeuwig schaak ging Theo in het eindspel uiteindelijk mat.
Het slot was voor Meile, die na een gewaagde opening een goede partij speelde
met wisselende kansen. Hij kwam zelfs een pion voor in het toreneindspel, maar
in vliegende tijdnood kon hij daar niet van profiteren en gaf de partij zelfs nog
weg.
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Eric van der Marel - Meile Tamminga

_

_

_ _
m _ _Jj
I_T_ _ _
_ _ _ i
_ _ _ _
r _ _ k
_ _ _ _
_ _ _ _
1. ...f5 2. Te3 Kxa6 3. Te7 g6 4.
Tf7

Vanaf hier gaf Meile enkel nog
schaakjes tot hij de partij kon opgeven.
4. ...Kb6 5. Kf4!
5. Tf6?! Kc7! en nu 6. Kf3? Txf6 7.
gxf6 Kd6 8. Kf4 Ke6 9. Kg5 Kf7 en
zwart wint, of 6. Kf4? Kd7 (Txf6? 7.
gxf6 Kd6 8. Kg5 en wit wint) 7. Tf7
(Ke5? Txf6) 7. ...Ke8 8. Ta7 Tc4 9.
Kf3 Tg4 en zwart wint, of 6. Tf8!
Kd7 7. Kf3 Ke7 8. Ta8 Tc4 (Te6)
9. Ta6 Kf7 10. Ta7 met zetherhaling
5. ...Kc5 6. Ke5 Tb6 7. Tf6 Tc6 8.
Tf8 Tb6 9. Tf7 Tc6 10. Tf6 Tb6
11. Tf7

Met de hakken over de sloot, maar we gaan nog steeds ruim aan de leiding.
B.F. /Wassenaar 1 (1654)
Timo Bottema (1941)
Eric van der Marel (1849)
Jasper Zijlstra (1727)
Willem Groothuis (1622)
Rogier Sluimers (1466)
Dusan Cvetkovic (1325)
Ronald van Vleuten (1650)
Miki Bayrak (-)

SHTV 2 (1809)
Ben Spierings (1735)
Meile Tamminga (1688)
Gert Jan Willighagen (1870)
Evert Baak (1892)
Karl Baak (1868)
Olav van Leeuwen (1844)
Theo Bovenlander (1767)
Roy van der Smitte (-)

3½-4½
1-0
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1

SHTV 2 met een blauw oog naar kampioenschap! (verslag: Karl Baak)
Op woensdag 12 april jl. was de tweede centrale speelronde van de HSB in
Zoetermeer. Het tweede en derde kwamen in actie. Het tweede met twee
matchpunten voorsprong en een tegenstander die slechts theoretisch nog
degradatie kon ontlopen, had een riante uitgangspositie. Sander Pauw was niet
meer speelgerechtigd en Olav was verhinderd. In hun plaats speelden Roy en
Ben. Om geen enkel risico te lopen was het derde aanwezig. Die natuurlijk wel
zelf een wedstrijd moesten spelen. Op de meeste borden hadden we een
gigantisch overwicht qua Elo, maar dat was niet altijd op het bord te zien.
Uiteraard begonnen we te laat na de speeches van de HSB-wedstrijdleider. Die
sprak de woorden: “In poule 1A is alles beslist maar in poule 1b is het nog een
klein beetje spannend, de twee kampioenskandidaten spelen tegen de twee
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degradatie kandidaten”. Het bleken ‘famous last words’ te zijn. Hoe weinig
spannend bleek overigens uit het feit dat als RHC en wij opgeteld 4 bordpunten
zouden halen SHTV 2 kampioen zou zijn. Uitgaande van het scenario dat RHC
wel eens 8-0 zou kunnen verliezen, moesten we dus minimaal 4-4 spelen.
Als de wedstrijd wordt gestart is er één klein probleem: onze tegenstander is er
niet. Doen zij soms een ‘Schaakhuisje’? Onwaarschijnlijk, dat ligt niet in de aard
van de vereniging. Het leidt wel tot de regelmatig terugkerende vraag: Wat doe
je als een team geen opstelling inlevert? De wedstrijdleider is (wederom)
duidelijk: hier staan geen sancties op. Nieuwe vraag: Waarom zou je überhaupt
ooit nog een opstelling inleveren?
Inmiddels duiken er 3 Belgisch Parkspelers op; die hebben geen opstelling en
kiezen de borden 5, Rik, 7, Theo, en 8, Ben uit. De wedstrijdleider geeft aan dat
als er na uur (dat is 20:45 uur aanvangstijd!) geen 5 spelers zijn de wedstrijd in
8-0 eindigt.
Iets voor 20:30 komen er 4 spelers van Belgisch Park aan, waaronder de
teamcaptain; die geeft zijn opstelling aan de wedstrijdleider, maar die spoort niet
met de 3 reeds actieve borden. Geen probleem, want daar staan geen sancties op.
Ze hebben geen idee waar de 8e man is. Bord 2 blijft leeg. Op de drie borden die
reeds actief zijn staan onze mannen op 7 & 8 comfortabel, maar op 5 staan we
behoorlijk dubieus. Om 20:45 uur komen we (net zoals concurrent Rijswijk)
reglementair op 1-0.
Om 21:15 komt Rijswijk op 2-0 en een kwartiertje later op 3-0, maar kort
daarop valt er een remise te noteren. Onze doelstelling wordt nu 3½ bordpunt
voor het kampioenschap.
21:45 uur: Justus (bord 4) neemt remise aan in een iets mindere stelling, 1½-½.
Rik en Theo staan verloren. Roy staat een paard voor, maar zijn koning staat op
de tocht. Karl staat iets minder, Ben staat erg lekker en Gert Jan lijkt ook een
klein voordeeltje te hebben.
22:00 uur: Theo geeft op, 1½-1½ en 10 minuten later valt de beslissing bij Roy
en staan we 1½-2½ achter.
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Roy van der Smitte - Martin van Velzen

t

_

_M_
j j dJj
_Q_L_ j
_ _ iI_
_J_I_ _
_ n _ i
Ii _ _ i
_ _R_ k
Wit staat hier veel beter.
20. ...Tb6?
Deze gemene zet impliceert een stukoffer met plenty compensatie. Doch
wel een kleine lacune, het matveld
rechtsboven.
21. Da8 Kh7
De loper kan nergens heen, maar er
dreigt wel schaak met een mataanval.

22. fxe6
22. Td8! Dc5? 23. Kf1! Lxf5 24.
exf5 en wit is eerder.
22. ...Dc5 23. Kh1!
Na andere zetten komt zwart in het
voordeel.
23. ...Df2 24. exf7! Dxf7
Na 24. ...Txb2 volgt 25. f8P! Kg8
26. Pd7 Kh7 27. Pf6 Kg6 28. De8
Kg5 29. h4#
25. Dxa7?
Met de voor de hand liggende gedachte om zo het veld f2 te verdedigen. Winst was mogelijk met 25.
Dc8! Df3 26. Kg1 De3 27. Kg2!
Txb2 28. Kh3 Tf2 29. Td8 en weer
deze zet, of ook remise met 25. Kg1
Txb2 26. Tf1 Dh5 27. Tf2 Txf2 28.
Kxf2 Dxh2
25. ...Df3 26. Kg1 Txb2
Maar nu komt het mat op g2.

Kort daarna, als Gert-Jan remise aanneemt, is het 2-3 en hebben we nog 1½ punt
nodig uit de laatste 3 borden. Gelukkig is Rik’s stelling verbetert tot groot
nadeel. Rijswijk staat inmiddels 4½-½ voor, maar bord 5 staat erg slecht.
Als de 5e bordspeler van RHC volledig gewonnen staat, bieden Rik (hooguit
nog een minimaal nadeel) en Karl remise aan; 3-4 achter en Ben probeert onze
eer te redden.
Ben Spierings - Ruut de Boer

t dT_M_
_J_ lJ_J
J_L_J_Jb
i _Ji _
_ i q _
_ i _N_
_ _ iIi
rR_ _ k

Wit staat hier duidelijk beter.
22. Pg5 Lxg5? 23. Lxg5 Te7 24.
Lf6
24. Dh4! Tegen Rik gezegd “Als hij
Dh4 speelt, mag je remise aanbieden.” [Evert]
24. ...Df8 25. Lxe7 Dxe7 26. Te1
Tf8
De tegenstander biedt voor de tweede
keer remise aan. Inmiddels sta ik een
kwaliteit voor en is de waardering
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van Fritz naar de 2,6 gegaan.
27. Te3 f5 28. h4
En passant slaan was wellicht nog
sterker, maar ik wilde het tegenspel
blokkeren.
28. ...Tf7 29. Tg3 Tg7 30. Dg5
Dxg5 31. hxg5 Tc7 32. f4 Lb5 33.
Kf2 Lc4 34. Tb1 Lb5 35. Te3 Lc6
36. Ke1 Lb5 37. Kd2 Lc4 38. Th3
Sterker is 38. Tb6 Te7 39. Th3 en
dan Kd2-c1-b2-a3-b4-c5
38. ...Lb5 39. Te3 Lc4 40. Tee1

Lb5 41. Tb4
Het was even zoeken naar het juiste
winstplan.
41. ...Lc4 42. Teb1 Lb5 43. Txb5
axb5 44. Txb5 Kf7 45. Tc5 Td7
45. ...Txc5? 46. dxc5 Ke7 47. c6!
wint makkelijk.
46. Kd3 Ke7 47. c4 dxc4 48. Kxc4
Kd8 49. d5 exd5 50. Txd5 Txd5
51. Kxd5 Kd7 52. Kc5 Kc7 53. e6
Kd8 54. Kb6

Ben rondt het vervolgens af en de 5e bordspeler van RHC wint ook, dus zijn we
ruim kampioen, maar spelen 4-4 terwijl we gemiddeld 162 Elopunten per bord
meer hebben.
SHTV 2 (1800)
Gert Jan Willighagen (1870)
Evert Baak (1892)
Karl Baak (1868)
Justus van Klaveren (1685)
Rik Pronk (1781)
Roy van der Smitte (1700)
Theo Bovenlander (1767)
Ben Spierings (1735)

RSC-Belgisch Park 2 (1638)
Aat van der Toorn (1778)
N.O.
Floris de Leeuwe (1741)
Gerard van der Zijden (1737)
Gerard Werkhoven (1779)
Martin van Velzen (1504)
Han Feenstra (1577)
Ruut de Boer (1298)

4-4
½-½
1-0R
½-½
½-½
½-½
0-1
0-1
1-0

Het optimisme wordt op de proef gesteld (verslag: Evert Baak)
Met nog 3 ronden te gaan is WSC 3 onze tegenstander. Wij zijn nog niet veilig
en kunnen de punten goed gebruiken. WSC 3 is op papier iets sterker, maar dit
seizoen is al vaker aangetoond dat ‘op papier’ niet veel betekent. Uiteindelijk
komt WSC met 3 invallers wat het verschil in rating nivelleert. Last minute
komt de afmelding van de grieperige Danny (beterschap!). André zal invallen en
dus moeten we nog een nieuwe wedstrijdleider vinden. Ton neemt uiteindelijk
de handtekening op het wedstrijdformulier voor zijn rekening.
De wedstrijd begint rustig en er is een mooi variatie aan openingen te zien:
Boedapester Gambiet, Scandinavisch, Najdorf, Frans, Italiaans (Möller Attack),
Catalaans, Flank-opening en Spaans. Aan variatie geen gebrek. Rond negen uur
zijn de stellingen rustig, geen wilde dingen en het evenwicht is eigenlijk nergens
verbroken. Als teamleider ben je natuurlijk optimistisch en op een 4-tal borden
zie ik wel mogelijkheden. Ben heeft met zijn gambiet toch wel wat voordeeltjes
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gekregen en Ed heeft de Scandinavisch-speler genoeg stof tot nadenken bezorgd. De Catalaan van Geurt Jan gaat ook in de goede richting net als het
Spaans van André.
Om kwart over negen kom ik een hoofdschuddende Roy tegen in de gang. “Ik
heb een fout gemaakt.” “Dat weet hij nog niet”, probeer ik de moed er in te
houden, maar hij weet het wel. In de zetten die volgen levert Roy in korte tijd 4
pionnen in en hem rest niets anders dan alle stukken richting de vijandelijke
koning te sturen. Ruben heeft de Möller Attack overleefd en dat is niet zelden
het begin van iets moois, maar nu niet. Hij ziet een penning over het hoofd en
levert een stuk in. Geurt is ook in de problemen gekomen na een penning en
probeert het maximum aan complicaties te creëren.
Net als ik bedenk dat we weliswaar virtueel op 0-3 staan en alleen Ben met
kleine middelen technisch gewonnen is komen te staan, zegt Ben: “Ik denk dat
remise het meest haalbare is”. Als team gaan we nu toch even langs een diepe
afgrond. Kort daarna krijgt Ben een remiseaanbod, dat toch maar geweigerd
wordt. Doet Ben in het vervolg de goede zetten, dan komt de winst vanzelf.
Iedere strohalm is een staalkabel als je een optimist bent.
De hartslag stokt vervolgens als André pardoes een stuk weggeeft en opgeeft.
Uiteraard had ik als optimist bedacht, virtueel 0-3 achter betekent 5-3 winst,
maar nu staat het virtueel 0-4.
Gelukkig (hoewel je natuurlijk nooit van iemands ongeluk blij mag worden)
geeft de tegenstander van Geurt Jan een volle toren weg, omdat hij een vork
mist. Ruben geeft ook op. Ieder verzet was zonder hoop en zijn tegenstander laat
zich niet foppen. Roy blijft aanvallen en zijn tegenstander denkt lang na over de
goede voortzettingen. De enige kans is echter de langzaam opkomende tijdnood.
Ed heeft het artikel Combinaties van Tal met sterkere dreigingen van William
van Zanten in de Samengevat van februari kennelijk razendsnel tot zich genomen. Beide partijen zijn een koningsaanval begonnen, maar Ed verdedigt niet
en slaat zelf sneller toe. Met het punt dat Geurt Jan aan het halen is staan we
virtueel weer op 2-3. Ben mag remise aannemen, want de tijd tikt weg. Zijn
tegenstander schuift iets te nonchalant heen en weer en Ben snoept een pionnetje
in de koningsstelling weg. Hij speelt nog even door...
Kort na elkaar, het is elf uur, geeft Roy op en winnen Geurt Jan en Ed (mat
midden op het bord). Ed zijn tegenstander had in de eerste 4 ronden 3½ punt
gescoord en dit was dus zijn eerste nederlaag.
Meile krijgt een remiseaanbod dat direct geweigerd wordt, want als Ben remise
speelt dan moet er minimaal 1½ punt komen van Meile en Piet. Meile heeft de
betere lichte stukken, maar met 7 pionnen en de zware stukken nog op het bord
zegt dat nog niet veel. Piet is na een partij van duwen, trekken en laveren in een
toreneindspel met een pion minder beland. Piet en ik verschillen van mening
over de stelling, maar dat remise het maximaal haalbare is, daarover zijn we het
wel eens.
Ben neemt, met nog 40 seconden op de klok, toch maar remise aan, terwijl Piet
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remise heeft aangeboden. Zijn tegenstander denkt lang na en neemt het toch
maar aan. Alleen Meile is nog bezig bij een 3-4 achterstand en nog altijd een vol
bord. Het laveerwerk heeft de zware stukken in stelling gebracht om te ruilen en
het ruimte-gebrek van zijn tegenstander werkt ook in zijn voordeel. Zijn
tegenstander is met 4 uit 4 topscoorder van WSC 3. We zijn nog lang niet klaar.
De zetten volgen elkaar snel op en Ed, die de notatie heeft overgenomen heft
zijn handen omhoog; niet bij te houden in sommige fases. Na het nodige
ruilwerk staat er een eindspel van paard (Meile) tegen slechte loper en beiden 6
pionnen.
De tegenstander lijkt een niet te stuiten vrijpion op de h-lijn te krijgen en biedt
een laatste maal remise aan. Meile weigert, want hij ziet dat hij een vrijpion in
het centrum krijgt die bovendien sneller is. Met zijn dame kan hij net op tijd de
vrijpion van zijn tegenstander tegenhouden. Daarna manoeuvreert hij zijn paard
en zijn koning in de richting van de koningsvleugel. Hij wint de partij en
daarmee wordt het toch nog 4-4. Een belangrijk matchpunt.
SHTV 3 (1657)
Ben Spierings (1735)
Ed Olvers (1712)
Roy van der Smitte (-)
Meile Tamminga (1688)
Ruben Wiegerink (1652)
Geurt Jan van der Meiden (1632)
Piet Sikkes (1597)
André Wagner (1584)

WSC 3 (1649)
Wilco Oversloot (1835)
Karg Brunner (1664)
Wim Duijvesteijn (1750)
Jan van der Heiden (1738)
Jordy Zuidgeest (1586)
Jan van den Ende (1664)
Theo van der Pol (1432)
Jeffrey Hofland (1520)

4-4
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1

Botwinnik 2 - SHTV 3, gemiste kansen en kansjes (verslag: Evert Baak)
Tegen Botwinnik 2 kon het derde zich definitief ‘veilig’ spelen, daarvoor was
winst nodig, maar remise zou waarschijnlijk ook goed zijn. Het derde staat 3
punten voor op de nummer laatst DD 5. Het is onwaarschijnlijk dat DD 5 zijn
laatste wedstrijden ineens wint, maar liever hadden we het in eigen hand
gehouden. Virtueel kwam het derde ver maar de kans werd gemist.
Bord 7 begon met kopiëren van bord 8 in het Dame-Indisch. Danny (Ons 8e
bord) speelt altijd de snelste partijen. (Je zou denken dat het een jeugdspeler is.)
Het zevende bord gaat langzamer en daar wordt een ander plan gekozen.
Gelukkig maar, want Danny krijgt vrij snel groot voordeel en na een ondoordachte zet van zijn tegenstander wint hij een stuk. Die spartelt nog wat met
enkele schaakjes, maar laat dan zijn toren, tevens laatste stuk, ruilen en om
21:15 uur staan we op 0-1. Een goed begin.
Ruben (bord 5) heeft een pion verloren. Geurt Jan (bord 6) heeft groot voordeel
en van de rest valt niet veel te zeggen. Ruben begint pionnen te slaan en 'good
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old' Bob Ameling richt al zijn stukken op de vijandelijke koning. Geurt wikkelt
af naar een eindspel met een stuk meer. Reden voor opt... (maar dat woord is
gekaapt door een twijfelachtige partij).
In gewonnen stelling doet Geurt Jan een te snelle zet. Iets wat mij ook al tig keer
is gebeurd en iedere keer doe ik het weer. Aanvankelijk denk ik dat de schade
meevalt en laat Geurt Jan zelfs remise weigeren. Doch als ik de stelling eens
goed bekijk slaat het real... (maar dat woord is ook al gekaapt door een
twijfelachtige partij) toe. Geurt Jan biedt 2 zetten later zelf remise aan en dat
wordt gelukkig nog geaccepteerd. ½–1½.
Rubens stelling beoordeel ik als zeer goed, omdat ik een verdediging denk te
zien. Fritz heeft mij zojuist terechtgewezen. Ruben heeft voordeel, maar slechts
één verdedigingszet en die hebben we allebei niet gezien. 1½-1½.
Piet (bord 7) heeft inmiddels groot voordeel gekregen. Ben (bord 1) heeft een
goede stelling. Ed (bord 2) kampt met opkomende tijdnood in gedrongen
stelling. Roy (bord 3) heeft een onduidelijke stelling met veel tijdsvoordeel en
Meile een gelijke stelling met een paar minuten minder. Vooralsnog geen reden
voor paniek of pess... (maar dat woord is aan de meest twijfelachtige partij
gegeven).
Piet mist een geforceerde afwikkeling naar de winst, maar er is nog niets aan de
hand. Roy wint een pion en zou gewonnen moeten staan. Zijn tegenstander
creëert wel heel handig de nodige activiteit. Ben biedt remise aan en dat wordt
geaccepteerd 2-2. Kort daarna gaat Ed door zijn vlag. 3-2.
Roy en zijn tegenstander promoveren allebei een pion tot dame. Roy doet dit als
laatste maar wel met schaak; helaas zit er geen winst meer in en wordt na een
aantal zetten tot remise besloten. 3½-2½.
Meile heeft een pion verloren en speelt een paardeindspel met drie tegen twee
pionnen. Het zou moeten verliezen, maar zo makkelijk is het niet. Er worden
genoeg problemen verzonnen door Meile. Hij verliest eerst zijn pionnen, wint
dan het paard en weet zijn eigen paard tegen de laatste twee pionnen te ruilen.
Goed gekeept, 4-3.
Piet heeft een toreneindspel met 5 tegen 4 pionnen bereikt; onderweg was het
niet allemaal even pragmatisch, maar met de vrijpion nog steeds gewonnen. In
het vervolg komt de vrijpion ver, maar niet aan de overkant. Totdat de torens
worden geruild, maar dan heeft de tegenstander inmiddels ook een snelle
vrijpion. Het dame-eindspel dat ontstaat is remise, maar dan komt de laatste
grap. 5-3.
Nu wordt het afwachten wat de concurrentie doet. Zelf spelen we nog tegen de
koploper en loodzwaar lijkt een understatement voor deze wedstrijd.
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Botwinnik 2 (1681)
Yde van Deutekom (-)
Dick de Witt (1784)
Arno Middelkoop (1772)
Peter Heek (1758)
Bob Ameling (1684)
Gerard Arp (1663)
Merlijn Albers (1535)
Otto Boot (1569)

SHTV 3 (1653)
Ben Spierings (1735)
Ed Olvers (1712)
Roy van der Smitte (-)
Meile Tamminga (1688)
Ruben Wiegerink (1652)
Geurt Jan van der Meiden (1632)
Piet Sikkes (1597)
Danny Lindhout (1557)

5-3
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
½-½
1-0
0-1

SHTV 3 verliest nipt van koploper (verslag: Meile Tamminga)
Bij voorbaat waren de verwachtingen niet hoog gespannen voor de laatste
wedstrijd tegen DD 3. De gemiddelde rating van onze tegenstanders is veel
hoger en daarbij kwamen afzeggingen en het clubbelang dat twee spelers opeiste
voor de kampioenswedstrijd van SHTV 2. Uiteindelijk kon er een team
samengesteld worden bestaande uit zeven spelers, waarvan drie invallers.
Weliswaar was ook DD 3 niet op zijn sterkst, maar de combinatie van ratingverschil en een 1-0 achterstand bij aanvang deed het ergste vrezen.
De eerste resultaten lijken het pessimisme te bevestigen. André speelt op bord 5
en kan altijd voor een plezierige verrassing zorgen. Zo niet vandaag. Met wit
komt hij goed uit de opening en krijgt hij een stelling met perspectief. Hij
vergeet echter de meest basale schaakwet: vergeet nooit je verdediging. Paard op
f4 en dame op h3, en mat op g2. Niets meer tegen te doen, 2-0 achter dus.
Geurt Jan is op bord 3 de man in vorm, maar ook voor Geurt Jan is dit niet zijn
dag. De Engelse opening ziet er redelijk uit, alle stukken staan goed, maar
ergens gaat het mis. Op de damevleugel raakt wit een pion kwijt en zwart krijgt
een actieve stelling. Ik zie vervolgens een toren op b3 en een dame op d1: een
beetje DD’er zet dan zijn loper op a4. Helaas geen onverwachte complicaties, 30 dus.
SHTV 3 staat op instorten, maar... de overgebleven vijf partijen bieden hoop.
Eric speelt op bord 6, en eerlijk gezegd heb ik voor hem en voor Maarten op
bord 7 een nul ingecalculeerd. Excuses voor deze onderschatting! Eric haalt het
eerste punt voor ons binnen. Zijn tegenstander opent de e-lijn voordat de koning
veilig staat. Eric wint een stuk voor twee pionnen en laat dit voordeel niet meer
los.
Ed speelt op bord 2 met zwart een degelijk damegambiet. Hij weet zijn geïsoleerde d-pion af te ruilen en heeft alleen nog een probleem met het ontwikkelen
van de loper op c8. Ik vrees even dat de witspeler zijn torens op de c-lijn kan
verdubbelen en een aanval gaat lanceren op pion b7, maar Ed weet de dreigingen te pareren en bereikt de veilige remisehaven. Mooi resultaat op bord 2!
Zoals gezegd: Maarten valt in op bord 7. Hij geeft in de opening een pion weg,
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maar een nadere blik op de stelling leert dat hij ook mag zeggen dat dit een offer
is. Met wit staan zijn stukken actiever, zwart moet de dreigingen tegen de dame
pareren en dat gaat ten koste van de ontwikkeling. De witte aanval ziet er
gevaarlijk uit met een sterk paard op d5. Ik zie echter geen winnende voortzetting en Maarten ook niet. Remise, zeer eervol.
Hoogtepunt van de avond is de overwinning van Jan op bord 4. Vanaf het begin
is het feest met een zwarte koning die zich zonder enige vrees naar het centrum
van het bord begeeft om daar of roemloos ten onder te gaan of glorieus te
zegevieren. Ik durf mijn hand er niet voor in het vuur te steken dat de zwarte
opzet helemaal correct is, maar het houdt allemaal stand. Koning en d-pion
rukken gezamenlijk op en wit bezwijkt.
We staan nu met 4-3 achter. Zit er
nog een gelijk spel in? Het antwoord
is ja, en dat dat niet gelukt is ligt aan
de schrijver van dit stukje.
Mijn tegenstander opent met de
Caro-Kann en heeft niet echt een
goed antwoord op 3. f3. Ik krijg
voordeel en het lukt me om dit uit te
bouwen en na een paar mindere zetten van zwart een gewonnen stelling
te bereiken. Ik mis de juiste voortzetting en moet toestaan dat de zwarte
dame mijn koning onder vuur neemt.
In de slotstelling ga ik akkoord met
remise, in de veronderstelling dat ik
niet kan ontkomen aan eeuwig
schaak. Maar het is helemaal geen

eeuwig schaak! In de eindstelling kan
wit heel gemakkelijk ontsnappen met
Kh2 en er blijft een bijna gewonnen
stelling over!

_L_ m _
_ _ _ s
_N_J_ _
_ nJ_TiJ
_ i iDi
_ i _ _
_ _ _ _
_ _ qRk

Kortom: net niet gelukt om een punt in de wacht te slepen. Maar daarom niet (te
lang) getreurd. Het was een mooie afsluiting van een mooi seizoen met veel
spannende wedstrijden; vaak helaas verloren na betere beginstellingen.
DD 3 (1803)
Pieter Smeele (1866)
Reinhard Henn (1844)
Lother van der Sluijs (1831)
Wim Reimer (1838)
Joop van Eesteren (1879)
Max van Herpen (1607)
Remko de Waard (1814)
Foppe Jan Montsma (1748)

SHTV 3 (1581)
Meile Tamminga (1688)
Ed Olvers (1712)
Geurt Jan van der Meiden (1632)
Jan Verheijen (1636)
André Wagner (1584)
Eric Alvares (1551)
Maarten van der Vegt (1266)
N.O.

4½-3½
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0R
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SHTV 4 wint minimaal van Botwinnik 3 (verslag: Maarten van der Vegt)
16 maart mochten we aantreden tegen het 3e team van Botwinnik. Inmiddels
was duidelijk dat er door beide teams om relatief weinig gespeeld zou worden.
DSC 9 was al kampioen en DSC 11 was de nummer laatst. Wel was voor beide
teams de 2e plaats nog in zicht, een mooi doel, en waren er nog genoeg ratingpunten te winnen of verliezen.
Ard was ditmaal verhinderd, maar gelukkig was Thijs wederom bereid om in te
vallen. Als teamleider koos ik er voor om de opstelling wat te husselen, zodat er
wat variatie in de opstelling kwam. Om tien voor acht kwamen de spelers van
Botwinnik de speelzaal binnen. Echter waren het er geen acht, maar slechts
zeven spelers die het tegen ons op kwamen nemen. Eric hoefde niet te spelen en
het eerste punt was al gelijk binnen.
Jaap en Frank hadden beide hun oude vorm weer gevonden. Met solide schaak
wisten ze rustig hun partij te winnen. Ook André speelde sterk, zijn tegenstander
echter ook, waardoor ze in een relatief gelijke eindstelling kwamen. Hij had
misschien nog kans om voor de winst te spelen, maar na overleg werd op zijn
bord een remise genoteerd. Over het spel van Thomas waren genoeg positieve
punten op te merken, bijvoorbeeld dat hij zijn dame dit maal niet was verloren.
Jammer genoeg verloor hij desondanks de partij.
Ik was zelf flink in de problemen gekomen uit de opening. Ik moest flink
verdedigen tegen de aanval van mijn tegenstander. Ik probeerde zelf nog een
aanval op te zetten, maar was wellicht iets te bang voor de dreiging van mijn
tegenstander, waardoor ik toch te behouden speelde. Het werd mij fataal, het
punt ging naar Botwinnik.
Inmiddels was de stand 3½ -2½ in ons voordeel, een punt was genoeg voor de
winst. Thijs stond beter en ook Kawang had kans om te winnen. Ik had goede
hoop op de winst. Thijs was echter in tijdnood gekomen, waardoor hij zijn
voordeel weg gaf. Desondanks een knappe remise tegen een sterke tegenstander.
Alle ogen waren dus op Kawang gericht, een paar van onze clubgenoten
volgden de partij dan ook aandachtig. Eigenlijk was er niks om bang voor te
zijn, remise kon eigenlijk niet mis gaan. Als er iemand het volle punt nog kon
afsnoepen, dan was het Kawang. Hij weigerde dan ook voor remise te gaan en
speelde vol door voor de winst. Helaas bleek de stelling te vast te staan,
waardoor ook op dat bord een remise werd genoteerd. Met een minimaal
verschil wonnen we de partij en schoven we naar de 2e plaats op de ranglijst.
De laatste partij wordt gespeeld tegen DD 7; hierbij kunnen we de 2e plaats
vasthouden.
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SHTV 4 (1468)
Eric Alvares (1551)
Thijs Michels (-)Jaap Luyendijk (1544)
André Wagner (1584)
Maarten van der Vegt (1266)
Kawang Choi (-)Frans Coers (1549)
Thomas Luk (1315)

Botwinnik 3 (1542)
N.O.
Bob de Jong (1536)
Willem van Dalen (1637)
Han Perluka (1518)
Otto Boot (1569)
Arie Franke (1535)
Piet Hanemaaijer (1455)
Marc Verheugd (-)

4½-3½
1-0R
½-½
1-0
½-½
0-1
½-½
1-0
0-1

SHTV 4 maakt er een mooi einde van tegen DD 7 (verslag: Maarten van
der Vegt)
30 maart speelden we de laatste wedstrijd van het seizoen. De boodschap was
duidelijk, winst zou de 2e plaats in de ranglijst opleveren. Aangezien het
kampioenschap al een tijdje buiten zicht was, lag er verder relatief weinig druk
op de partij. Uiteindelijk wisten we wederom met een minimaal verschil de
wedstrijdpunten te behalen.
Van te voren waren we met zes van de teamleden gezellig gaan eten, dus konden
we verzadigd aan de partij beginnen. Er was weer gevarieerd in de opstelling,
wat voor spannende partijen zorgde.
Kawang had de pech om tegen een sterke speler uit te moeten komen. Eigenlijk
ging het in de opening al mis voor hem, hij kwam materiaal achter en even later
kon zijn tegenstander hem mat zetten. Frans zette op het eerste bord zijn sterke
vorm van vorige keer door, waarmee hij de stand weer gelijk trok.
Jaap en Ard hadden het zwaar. Ard moest verdedigen tegen een sterke aanval
van zijn tegenstander. Lang hield Ard stand, maar het punt ging toch naar DD.
Jaap had zijn stukken niet optimaal neergezet, waardoor zijn tegenstander een
betere positie kreeg, ook op zijn bord werd het punt aan DD gegeven.
Gelukkig zorgden Eric en André juist dat hun tegenstanders het zwaar hadden.
Eric speelde sterk, kwam niet in tijdnood en won de partij. André liet zien, dat
als de vorm er is hij een moeilijk te kloppen schaker is. De vorm was er en het
punt kwam er.
Thomas leek een moeilijke opgaaf te hebben op het tweede bord, maar hij
speelde een prachtige partij. Hij schaakte rustig, loerend naar een moment om te
offeren voor een aanval. Het moment kwam daar en een loper werd geofferd
voor een aanval op de koning. Zijn tegenstander probeerde nog een loper terug
te offeren, maar Thomas ging voor een grotere vis, de koning. Door dit
geweldige spel bracht hij de stand op 4-3 voor SHTV.
De enige partij die nog bezig was, was de mijne. Ik speelde, in de woorden van
Armin, een 'wild-west-partij' tegen mijn tegenstander. Er was van alles aan de
hand, waarbij ik het gevoel had nogal onder druk te staan. Gelukkig kon ik wat
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stukken afruilen om in een redelijk gelijk eindspel te komen, waarbij voor beide
spelers kansen lagen. Normaal zou ik doorspelen, maar met kennis van de stand
bood ik remise aan. Dit werd aangenomen en de winst voor SHTV was weer
binnen.
Het is een mooi schaakseizoen geweest voor het vierde team van SHTV. Er is
goed gespeeld en als debuterend teamleider ben ik hartstikke trots op iedereen
die meegespeeld heeft. Jammer genoeg was DSC 9 een maatje te sterk dit
seizoen, maar we hebben laten zien dat we de best of the rest waren.
SHTV 4 (1461)
Frans Coers (1549)
Thomas Luk (1315)
Kawang Choi (-)
Eric Alvares (1551)
André Wagner (1584)
Ard van der Zwart (1419)
Jaap Luyendijk (1544)
Maarten van der Vegt (1266)

DD 7 (1498)
Dick Hennink (1572)
Toon van Weel (1561)
Niels Engelen (1457)
Theo van Vorselen (1514)
Auke de Vries (1427)
Rein de Ruiter (1473)
Robert van Eibergen (1482)
Jinan Shin (-)

4½-3½
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
½-½

De HSB-competitie is ten einde. Er rest slechts één wedstrijd in de 4e klasse,
maar dat is voor onze teams niet belangrijk. Er gaan echter stemmen op dat we
volgend jaar weer een team moeten opstellen aan de staart van de competitie.
Terugkijkend op dit seizoen, echter, kunnen we tevreden zijn. Doelstellingen
zijn gehaald en soms ruimschoots.
Het eerste team maakte het erg spannend. Een stevig verlies in de eerste ronde
zette de zaak op scherp, er moest gewonnen worden om terug te keren naar de
KNSB-competitie! Alleen een gelijkspel tegen concurrent Schaakhuis 2 moest
nog toegestaan worden, maar daarna was het elke keer raak. In het najaar van
2018 start een pilot met gescheiden competities. Ons eerste team zou heel goed
een van de laatste HSB-kampioenen kunnen zijn die promoveren.
Promotieklasse
SHTV 1
Schaakhuis 2
DSC 4
WSC 2
Promotie 2
RSC-Belgisch Park 1
Scheve Toren 1
Promotie 3

7
7
7
7
7
7
7
7

11
10
9
8
8
6
4
0

37
32½
28½
34
29
27½
24
11½

K

D
D
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Het tweede team had er meer moeite mee. Gestart met als eerste doel handhaving, en hopelijk meer, ging het al snel de goede kant op. Hoogtepunt was
wellicht de 8-0 tegen Raadsheer-Corbulo 1, maar de vreugde kreeg midden in de
winter een stevige knauw toen er verloren werd tegen Rijswijk 2. Met alle zeilen
bijgezet werd toch het kampioenschap bereikt.
Klasse 1B
SHTV 2
Rijswijk 2
DD 4
B.F. /Wassenaar 1
Haeghe Ooievaar 1
DSC 5
Raadsheer-Corbulo 1
RSC-Belgisch Park 2

7
7
7
7
7
7
7
7

11
10
9
8
7
6
3
2

36
34
31½
32
27½
26½
19
17½

K

D

Het derde team wist dat het niet gemakkelijk zou gaan worden en het gelijkspel
tegen de ratinglaagste in de tweede ronde beloofde weinig goeds. De overwinning op Rijswijk 3 werd echter het keerpunt en het team bleef nipt uit de
greep van de laatste plaats.
Klasse 1A
DD 3
Novelty Destroyers 1
Botwinnik 2
Rijswijk 3
Promotie 4
WSC 3
SHTV 3
DD 5

7
7
7
7
7
7
7
7

14
8
8
8
6
5
4
3

39
31
30½
26
30
24
22½
21

K

D

Het vierde team begon moeizaam met een verlies, maar wurmde zich langzaam
los en zette een eindsprint in die er wezen mag. Drie stevige overwinningen in
de laatste ronden brachten een mooie tweede plaats.
Klasse 3B
DSC 9
SHTV 4
Botwinnik 3
Pomar 2
DD 7
Raadsheer-Corbulo 2
WSC 6
DSC 11

7
7
7
7
7
7
7
7

14
10
9
8
6
5
4
0

39½
29
33½
32
30½
25
20½
14

K

D
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Erik van der Raaf overtuigend rapidkampioen

Geurt Jan v.d. Meiden

Het was amper spannend meer te noemen voor Erik. Het was vakantie en
zodoende meldden zich slechts 14 spelers voor de laatste avond. De grootste
concurrent William was op achterstand gezet en deze keer niet aanwezig. Daar
achter was het speelveld nog compleet open en gedurende de avond tekende zich
een complete verrassing af op het podium. We moeten terug naar het seizoen
2003-2004 bij Haagse Toren voor de laatste podiumplaats van ondergetekende.
William werd derde, kreeg een punt voor de gemiste avond, en bleef zodoende
André Wagner net voor. Meile pakte net na André de 5e plaats. Rik Pronk, die
eerder op de avond Geurt Jan had laten ontsnappen, werd ongedeeld 6e.
Erik had op een gegeven moment wel alle spelers die in de buurt stonden gehad
en begon zijn 100%-score te verdedigen. Na ronde 8 was hij zeker van de titel.
Eindstand na 9 ronden:
1 Erik van der Raaf
2 Geurt Jan van der Meiden
3 William van Zanten
4 André Wagner
5 Meile Tamminga
6 Rik Pronk
7 Evert Baak
8 Ton Bodaan
9 Thijs Michels
10 Karl Baak
11 Hans Segers
12 Franck Melssen
13 Gert-Jan Willighagen
14 Justus van Klaveren
15 Olav van Leeuwen
16 Mitchell Vuong
17 Rob Dijkstra
18 Wim Vermeulen
19 Eric Alvares
20 Ruud van Dijk
21 Piet Sikkes
22 Armin Segger
23 Claudia Fasil
24 Pim van der Meiden
25 Kees van Gelder
26 Martin Brummelkamp

2081
1632
2021
1584
1688
1781
1892
1853
1868
1936
1777
1873
1685
1844
1004
1437
1129
1551
1320
1597
1794
1314
1351
1482
800

9.0
6.5
6.0
5.5
5.5
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.0
2.0
1.0

45.5
45.0
52.5
51.0
50.0
47.0
48.0
43.0
38.0
36.5
46.5
45.0
44.5
42.5
41.5
39.0
37.5
30.0
41.0
38.5
38.5
37.0
32.0
35.0
34.0
36.5

45.50
27.75
29.00
28.50
26.00
20.75
22.50
18.00
13.50
14.75
16.50
12.50
16.25
15.00
13.00
12.50
12.50
8.50
8.50
10.50
8.50
9.50
7.00
4.50
6.00
3.50
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Uit de bekerwedstrijd Rijswijk - SHTV
Van der Raaf - Marco de Groot
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Pc3 d6 4. f4
a6 5. Pf3 b5 6. Le3 Lb7 7. Ld3
Pd7 8.e5 Ph6 9. Pg5

T_ dM_ t
_LjSjJlJ
J_ j _Js
_J_ i n
_ i i _
_ nBb _
IiI_ _Ii
r _Qk _R
9. ...0-0
Na 9. ...Lxg2 10. Tg1 Lb7 11. e6
Pf8 12. exf7 Pxf7 13. Pxf7 Kxf7
14. Dg4 heeft wit aanvalskansen.
10. e6 c5?
Noodzakelijk is 10. ...f6, bijv. 11.
Le4 Lxe4 12. Pgxe4 Pb6 13. Dd3
Pg4 en zwart staat goed, of 11. Pxh7
Kxh7 12. exd7 Dxd7 13. 0-0 f5 en
zwart staat beter.
11. exf7† Kh8?

T_ d t m
_L_SjIlJ
J_ j _Js
_Jj _ n
_ i i _
_ nBb _
IiI_ _Ii
r _Qk _R

Erik van der Raaf

Voor de hand ligt 11. ...Pxf7 12. Pe6
Da5 13. Pxg7! Kxg7 14. 0-0 c4 15.
Le4 Lxe4 16. Pxe4 Pf6 met beter
spel voor wit.
12. Lxg6??

T_ d t m
_L_SjIlJ
J_ j _Bs
_Jj _ n
_ i i _
_ n b _
IiI_ _Ii
r _Qk _R
Deze zet mag natuurlijk niet in een
bekerwedstrijd op het bord komen.
Wit heeft een aantal mogelijkheden
die veel minder risico geven, zoals
12. Le4 Dc8 13. d5! Pxf7 14. Pe6
Lxc3 15. bxc3 Pf6 of 13. h4 Pxf7
14. Pxf7! Txf7 15. h5 Lxe4 16.
Pxe4 Kg8.
Ik had gezien dat na 12. Pe6 Da5 13.
Pxf8 cxd4?? 14. Pxd7 dxe3 het witte
paard niet meer terug kan, maar het
door mij gemiste f7-f8D zorgt voor
eenvoudige winst. Zwart speelt
daarom liever 13. ...Txf8 14. dxc5
Lxc3 15. bxc3 Dxc3† 16. Kc2 Pxc5
met tegenkansen.
De variant 12. dxc5 Pxc5 13. Lxc5
dxc5 geeft wit aanval, maar duidelijk
is deze stelling niet, zoals 14. Pe6
Db6 15. Pxf8 Txf8 16. De2 b4 en
14. De2 Dc8!
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Tenslotte heb ik ook nog veel tijd
besteed aan 12. Pxh7 cxd4, maar dit
is niet correct voor wit.
12. ...hxg6 13. Dd3 Pf6!
Op 13. ...Pf5 was ik 14. g4 van plan
en na 14. ...c4
15. Df1 met
praktische kansen en een leuke partij.
14. Pe6
Ook 14. dxc5 Lc8! 15. 0-0-0 Lf5 is
niet leuk voor wit.
14. ...Dd7 15. Pxf8 Txf8 16. dxc5
b4! 17. Pe2 Lxg2 18. Tg1 Le4 19.
Dd2
Na 19. Dxa6 is er geen samenhang
meer bij de witte stukken, zowel
Dh3, Phg4 als De6 zijn sterk voor
zwart.

_

_ t m
_ _DjIl
J_ j sJs
_ i _ _
j _Li _
_ _ b _
IiIqN_ i
r _ k r
19. ...dxc5?
Geeft wit nog kansen. Na 19. ...Pf5 is
wit in de problemen, bijv. 20. 0-0-0
Da4 -+ 21. Kb1 Lxc2†; 20. Ld4 Txf7
21. Dxb4 Pxd4 22. Dxd4 Db5 en wit
is kansloos na 23. De3 Dxb2 24. b3
Dxa1!? 25. Kd2 Dxg1 26. Pxg1
Ld5.
20. Dxd7 Pxd7 21. 0-0-0 Lf5 22.
Pg3 Lg4 23. Td5!? Le6 24. Tg5!?
Pg4???

_

_ t m
_ _SjIl
J_ _L_J_
_ j _ r
j _ iS_
_ _ b n
IiI_ _ i
_ k _ r
Onbegrijpelijk. Na 24. ...Kh7! staat
zwart voortreffelijk; nu komt wit in
het voordeel.
25. Txg6 Pxe3 26. Txe6 Pd5 27.
Ph5 Txf7 28. Teg6??

_

_ _ m
_ _SjTl
J_ _ _R_
_ jS_ _N
j _ i _
_ _ _ _
IiI_ _ i
_ k _ r
Een grote denkfout. Ik was in de
veronderstelling dat zwart 28. ...Lf8
zou moeten spelen, omdat 28. ...Ld4
faalt op 29. Th6 mat, maar zwart
heeft ...Th7.
Na het door mij vooruit bedachte
plan 28. Pxg7 Txg7 29. Txg7 Kxg7
30. Txa6 heeft wit praktische winstkansen, want een vrije a- en h-pion
zijn niet makkelijk tegen te houden.
28. ...Ld4 29. T1g5 Le3† (Kh7!)
30. Kd1 Pxf4 31. Pxf4 Lxf4 32.
Th5† Th7 33. Txh7† Kxh7 34.
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Txa6 Lxh2 35. Ta7 Pb8 36. Txe7†
Kg6

s
_

_
_

_
r

_

_
_ _ _M_
_ j _ _
j _ _ _
_ _ _ _
IiI_ _ l
_ _K_ _

Met een stelling die, ondanks tijdnood, makkelijk remise is te houden.
Na 56 zetten remise en uitschakeling
door loting.

Jeugdschaakagenda
April 2017
zo 23 - za 29

NK jeugd cat. ABC (Assen)

Mei 2017
za
13
do 25 - za 27

NK E-teams (Zuid-Scharwoude)
NK cat. D (Rijswijk)

Juni 2017
za
17
zo
18
do
22
za 24 - zo 25
do
29

Nationale Pupillendag, cat. F t/m H (Meppel)
Grand Prix 7 (SG Rijswijk)
Stappenexamens
2e DCA landelijk schaakkamp (Apeldoorn)
Slotavond met prijsuitreiking

Juli 2017
za
1
za 1 - zo 2

Grand Prix 8 (Delft)
LeiSB Jeugdweekendtoernooi
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Haagse rapidcyclus, eerste helft
De kop is er af voor de 18e editie van de rapidcyclus en zoals meestal het geval
is, opende HSV het bal. In totaal waren er 34 deelnemers, waarvan HSV en
Haeghe Ooievaar met zeven de grootste afvaardiging hadden. De drie SHTV’ers
die extern voor onze club spelen eindigden in de top.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Rogier Zoun (Botw)
Henk Noordhoek (Prom)
Frans van den Pieter Bos (Vburg)
Hans Segers (SHTV)
Meile Tamminga (SHTV)
André Wagner (SHTV)
Lothar van der Sluijs (DD)
Michelle de Liefde (HO)
Maurits Bons (HO)
Ton Bodaan (HSV)
Leno den Broeder (Smat)
Theo van Orsouw (DD)
Bob Ameling (Botw)
Jan van der Meer (HO)
Hans de Haan (HSV)
Dominique Nierop (HO)
Bert Corneth (HSV)
Scot Leite (Shuis)
Patrick van Rijn (HO)
Paul Koks (RH-C)
Wil Kauffman (Pomar)
Jeffrey Hofland (Smat)
Theo van der Pol (Smat)
Franck Melssen (HSV)
Dimitri Karagantcheff (Shuis)
Rob Bes (HO)
André van der Weijde (Smat)
Selahattin Ciftci (HSV)
Edwin van der Leij (HO)
Otto Boot (Botw)
Ruud van Dijk (Shuis)
Jim Loke (HSV)
Erik Goedhart (-)
Peter Huijbens (HSV)

rat.
1958
1989
1836
1936
1654
1565
1833
1427
1760
1878
1701
1999
1612
1593
1764
1634
1781
1515
1506
1606
1519
1522
1514
1787
1560
1511
1515
1267
1545
1530
1309
1626
1350
1342

ptn
6.5
6.0
5.5
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
0.0

w.p.
34.0
31.5
27.0
26.5
25.5
30.5
29.5
28.5
27.0
30.5
29.5
27.5
26.5
26.5
23.0
22.0
26.5
24.0
20.5
25.0
24.5
24.0
23.5
21.5
21.5
20.5
16.0
23.5
21.0
20.0
19.0
16.5
23.0
18.5

SB
31.00
26.00
18.25
15.50
17.00
15.25
14.50
16.00
15.00
14.50
15.75
13.00
11.00
11.00
11.75
11.75
11.75
7.75
7.50
9.00
9.00
6.00
7.00
6.50
5.50
5.00
4.00
3.00
3.50
2.00
2.50
2.50
4.50
0.00

Een aantal weken later komen de liefhebbers van rapidschaak samen in De
Wiekslag, het hoofdkwartier van Haeghe Ooievaar. Topspeler in het gezelschap
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is FIDE-meester Stefan Bekker. Rogier Zoun is op koers om de cyclus te winnen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

FM Stefan Bekker (Wag)
Rogier Zoun (Botw)
Ton Bodaan (HSV)
David van der Mast (Shah)
Frans Pieter v.d. Bos (Vburg)
Franck Melssen (HSV)
Symon Algera (Vschot)
Olav van Leeuwen (SHTV)
Dominique Nierop (HO)
Nobert Harmanus (Shuis)
Lothar van der Sluijs (DD)
Paul Oudshoorn (Phili)
Gert-Jan Willighagen (SHTV)
André Wagner (SHTV)
Jan Zoorob (Shah)
Meile Tamminga (SHTV)
Tjerk Hacquebord (M-Dom)
Ruud van Dijk (Shuis)
Theo van Orsouw (DD)
Wim Reimer (DD)
Johan Vermeulen (-)
Hans Segers (SHTV)
René Weerts (DSC)
Jeffrey Hofland (Smat)
Jan van der Meer (HO)
Maurits Bons (HO)
Hans Coenders (HSV)
Edwin van der Leij (HO)
Bob Ameling (Botw)
Erik Goedhart (-)
Rob Bes (HO)
Bert Gerritsma (HSV)
Nick Bootsma (Shah)
Koos Croes (HO)
Scot Leite (Shuis)
Roald Vos (Espion)
Robin van Leeuwen (SHTV)
Theo van der Pol (Smat)
Julies Jördeus (-)
Rik van den Berg (-)
Geert van den Berg (HO)
Gerard Buijs (Lier)

rat.
2332
1996
1915
1942
1863
1828
2021
1861
1688
1874
1838
1666
1859
1598
1904
1655
1915
1331
1961
1761
1880
1892
1651
1526
1593
1731
1377
1540
1609
1326
1515
1555
1533
1436
1497
1255
828
1473
1384
789
1468
1481

ptn
6.5
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.5
0.0

w.p.
32.0
31.5
32.5
30.5
31.5
29.5
27.0
25.5
30.5
30.0
28.0
28.0
26.5
25.5
25.0
22.5
21.5
16.0
27.0
26.0
25.5
20.0
27.0
25.0
25.0
24.5
24.5
22.5
22.0
22.0
21.0
20.0
25.0
23.5
20.0
19.0
19.0
18.0
19.0
18.5
18.5
18.5

SB
29.25
25.00
23.25
21.50
19.00
19.50
18.00
15.50
16.25
17.00
14.25
14.00
12.50
12.50
12.00
11.50
8.50
7.50
9.50
10.75
10.25
7.75
8.00
7.50
6.50
7.50
7.00
6.50
7.50
7.50
5.00
7.25
6.00
5.50
4.75
3.50
2.00
2.50
0.50
2.50
1.50
0.00
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Schaakagenda
April 2017
do
27
za

29

Open Leids rapidkampioenschap (Voorschoten)
GEEN CLUBAVOND (Koningsdag)
HSB Rapidkampioenschap voor teams (Haeghe Ooievaar)

Mei 2017
do
4
do
11
do
18
do
25
za
20

GEEN CLUBAVOND (Dodenherdenking)
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 1
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 2
GEEN CLUBAVOND (Hemelvaartsdag)
Open Rapid DD (Haagse Rapidcyclus)

Juni 2017
do
1
zo
4
ma
6
do
8
za
10
do
15
zo
18
do
22
do
29

Open Kampioenschap van SHTV, ronde 3
Delfts kroeglopertoernooi
BSG Pinkster Rapidtoernooi (Bussum)
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 4
Open Rapid SHTV (Haagse Rapidcyclus)
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 5
26e Kroeglopertoernooi voor duo’s (Amsterdam)
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 6
Open Kampioenschap van SHTV, ronde 7

Aankomende evenementen:
Persoonlijk Kampioenschap LeiSB
Open Kampioenschap van Utrecht
HSG Open (Hilversum)
7e Science Parktoernooi (Amsterdam)
11e Leiden Chess Tournament
Seniorentoernooi (Dieren)

vr 19 mei t/m vr 30 juni 2017
9 t/m 11 juni 2017
vr 23 t/m zo 25 juni 2017
za 8 t/m zo 16 juli 2017
vr 14 t/m zo 23 juli 2017
za 15 t/m vr 21 juli 2017

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

