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Colofon

Schaakcombinatie HTV, opgericht 29 juni 2006
Ereleden
André Wagner

sedert 13 september 2018

Leden van verdienste
Rik Pronk

sedert 18 juni 2009

Ben Spierings

sedert 13 eptember 2018

Ton Bodaan

sedert 13 september 2018

Bestuur
Voorzitter
Piet Sikkes

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

4490512

Secretaris
Maarten van der Vegt

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

06-57726210

Penningmeester
Sander Pauw

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781

Wedstrijdleider intern
Eric Alvares

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

Jeugdleider
Olav van Leeuwen

jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

3634552

Wedstrijdleider extern
Evert Baak

wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

3940945

Webmaster
Eric Alvares

efsalvares@hotmail.com

06-41330092

Commissarissen

Materiaalcommissaris
vacant

06-41330092
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Commissies
Commissie van Beroep

Hans Segers, André Wagner, Ard van der
Zwart

Jeugdcommissie

Olav van Leeuwen (vz), Ton Bodaan, Rik
Pronk, Claudia Fasil, Meile Tamminga

(Overige) jeugdbegeleiders

Ricky Luk, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren,
Gert-Jan Willighagen, Eric Alvares, Kynthia
Orfanidis, Twan van der Togt, André Wagner

Interne wedstrijdcommissie

Eric Alvares (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie

Evert Baak (vz), Eric Alvares, Olav van
Leeuwen, Peter Vorstermans, Ben Spierings,
Karl Baak, Meile Tamminga, Maarten van der
Vegt

Commissie PR & Sponsoring

Ton Bodaan, Meile Tamminga, Claudia Fasil

Kascommissie

Hans Segers, Gert-Jan Willighagen, Ton
Bodaan

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: € 117,50 per jaar; jeugd: € 107,50 per jaar; dubbelleden:
€ 75 per jaar. Korting voor gezinsleden: € 15 voor eerste
gezinslid, € 30 voor tweede, etc.
IBAN

NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet

https://www.schaakcombinatiehtv.nl

6
Van de redactie

Oude meesters
André Wagner

In het Rembrandtjaar is bovenstaande titel niet opvallend, zo lijkt het. Maar ook
in de schaakwereld kennen we ze en, als ik me beperk tot Nederland, volgen de
namen elkaar in hoog tempo op: Euwe (natuurlijk!), Donner (iets minder oud,
maar toch ook al 30 jaar niet meer onder ons), zo ver komen de meesten nog wel
en dankzij de successen van Jorden, Lucas en Machteld is ook de naam Van
Foreest weer helemaal terug in de schijnwerpers. Noteboom, die kennen veel
mensen ook nog wel: “dat is die van dat toernooi in Leiden”.
Maar dan stokt het al snel, want wie kent de naam Olland nog? Wie, hoor ik u
zeggen? Olland, zeg maar Holland, maar uitgesproken op zijn Vlaams. Hij was
de eerste officiële kampioen van Nederland, 110 jaar geleden. Wie gaat grasduinen op het internet naar schaakgeschiedenis zal een complete lijst van
Nederlandse kampioenen kunnen vinden en onder hen staat ook de naam van
een man waar in zijn tijd vaak over gesproken zal zijn. Een eigenzinnige man,
bekend om een vete met Donner en botsingen met de KNSB (beide nooit
bijgelegd): Lodewijk (geboren Salomon) Prins.
De reden dat ik deze man naar voren haal, is dat ik bij het rondstruinen op sites
van regiogenoten soms interessante wederwaardigheden tegenkom en één
daarvan is een uitgebreid stuk over Prins door Dirk Goes, geplaatst op de site
van SV Promotie uit Zoetermeer. Een stuk dat zowel inzicht geeft over Prins en
zijn carrière, als een anekdotisch verslag bevat over de omzwervingen van een
groep Nederlandse topschakers door centraal Europa, toen ze in drie auto’s er op
uit gingen om in een reeks landen matches te spelen (en te verliezen), weer,
wind en panne trotserend. Ontspannen lezend kan men de neiging om te lachen
niet weerstaan.
De ‘oude meesters’, ik noem er nog een paar, waarom niet? Chris Vlagsma, tot
in de jaren 80 de schaakrubriek in de Haagsche Courant verzorgend, tot die over
ging in handen van Fred van der Vliet, die er een vrijwel onleesbare letterbrij
van maakte. Theo van Scheltinga, die rond diezelfde tijd afgebroken partijen
arbitreerde voor de HSB, mag zeker niet ontbreken in het rijtje.
Rembrandt, Vermeer, Steen, Dou, ze schilderden met verf. Euwe, Donner, Prins,
Olland, Van Foreest, ze schilderden met schaakstukken en blijven de moeite
waard om nagespeeld te worden.
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Interne competitie
In de laatste vier ronden is de stand van de interne competitie behoorlijk
opgeschud. Met 3½ uit 4 klom Rik Pronk van de vierde naar de eerste plaats en
heeft, mede dankzij de onderlinge strijd van de concurrenten, een punt
voorsprong genomen. Maar laten we niet te vroeg juichen. Op de dag dat dit
blad wordt de elfde ronde voltooid en kunnen de bordjes stevig verhangen zijn.
Precies op de helft van de lijst treffen we de naam aan van onze secretaris, als
enige ook in het bezit van een 50%-score.
In de eerste week van april zullen de laatste partijen gespeeld worden, in beide
competities en weten we wie we kunnen feliciteren. In het volgende nummer
van dit blad zullen dan ook de eindstanden worden gepubliceerd.
Stand na 10 ronden
1 Rik Pronk
2 William van Zanten
3 Olav van Leeuwen
4 Bart Verbaan
5 Peter Vorstermans
6 Evert Baak
7 Hans Segers
8 Karl Baak
9 Gert-Jan Willighagen
10 Franck Melssen
11 Ton Bodaan
12 Armin Segger
13 Justus van Klaveren
14 Maarten van der Vegt
15 André Wagner
16 Jaap Luyendijk
17 Ruud van Dijk
18 Piet Sikkes
19 Thijs Michels
20 Meile Tamminga
21 Rob Dijkstra
22 Jan Verheijen
23 Sherief El Sayad
24 Eric Alvares
25 Wim Vermeulen
26 Martin Brummelkamp
27 Ard van der Zwart

Score
8.0
7.0
7.0
6.5
6.5
6.5
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
2.0
1.0
0.5

wp
57.0
60.5
59.5
59.5
57.0
54.5
57.5
53.0
55.5
53.0
52.0
51.0
48.0
47.0
53.5
51.5
46.0
39.0
37.5
46.5
41.0
40.0
49.5
48.5
40.0
41.5
36.5

SB
44.75
41.50
38.50
36.75
35.00
33.00
32.50
30.00
27.00
24.50
26.25
24.75
21.50
17.00
21.75
18.00
14.00
12.75
12.00
17.25
10.50
9.50
15.75
13.25
4.00
4.00
2.50

rat.
1855
1943
1856
1946
1968
1838
1936
1825
1844
1716
1844
1730
1770
1633
1631
1515
1359
1660
1320
1693
1456
1575
2060
1594
1104
805
1343

TPR W-We
2027 +2.28
1947 +0.10
2003 +1.99
1914 -0.22
1861 -0.94
1947 +1.19
1864 -0.58
1863 +0.43
1800 -0.38
1795 +1.14
1772 -0.49
1777 +0.74
1658 -0.87
1628 +0.03
1667 +0.38
1671 +1.72
1470 +0.68
1495 -1.91
1463 +1.54
1526 -1.78
1467 +0.06
1454 -1.45
1760 -1.04
1482 -1.06
1033 -0.77
394 -0.79
+0.00
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Laddercompetitie
De laddercompetitie groeit nog steeds. In de acht ronden die sinds december zijn
gespeeld wijzigden de posities ook: Meile Tamminga zakte terug en zag Jaap
Luyendijk de kop pakken, maar uit het achterveld komt jeugdtalent Tobias LiBehn, die snel beter aan het worden is.
Stand na 20 ronden
1 Jaap Luyendijk
2 Tobias Li-Behn
3 Peter Taanman
4 Robin van Leeuwen
5 Meile Tamminga
6 Armin Segger
7 Olav van Leeuwen
8 Rik Pronk
9 Jan Verheijen
10 Maarten van der Vegt
11 Maarten Stolte
12 Eric Alvares
13 Justus van Klaveren
14 Thomas Alvares
15 Kawang Choi
16 Kees van Gelder
17 Rob Dijkstra
18 André Wagner
19 Ruud van Dijk
20 Piet Sikkes
21 Martin Brummelkamp
22 Wim Vermeulen
23 Ton Bodaan
24 Thijs Michels
25 Chris Mousset
26 Arno Panis
27 Ard van der Zwart
28 Merijn van Ardenne
29 Thomas Li-Behn
30 Boye Villier
31 Jesper Kool
32 Arvind Jaharia
33 Tuan Anh Do
34 Jian-Li Zhou
35 Maurits Panis

prt W
6
4
11 8
13 8
10 6
5
3
6
4
6
4
6
4
5
3
4
2
1
1
6
3
3
1
6
4
2
2
4
2
9
4
2
2
6
3
6
3
8
3
9
4
3
1
8
4
1
0
1
0
1
0
1
0
5
1
2
0
4
1
2
0
2
0
4
0
15 2

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

V
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
0
3
1
2
0
1
4
0
2
3
5
5
2
4
1
1
1
1
4
2
3
2
2
4
13

Score
738,8
716,0
706,8
681,5
669,0
654,0
651,3
634,0
610,0
605,3
585,3
578,3
560,7
552,7
524,0
503,5
483,8
478,0
469,2
448,7
409,0
363,0
311,0
292,0
286,0
271,3
264,0
242,0
231,0
224,0
223,3
210,0
203,0
177,3
150,0

Wrde Vwrde
80,0 80,0
79,0 78,0
78,0 79,0
76,0 72,0
75,0 76,0
74,0 75,0
73,0 74,0
72,0 69,0
71,0 71,0
70,0 73,0
69,0 70,0
68,0 68,0
67,0 67,0
66,0 64,0
65,0 66,0
64,0 57,0
63,0 65,0
61,0 59,0
59,0 61,0
57,0 58,0
54,0 54,0
47,0 45,0
41,0 42,0
39,0 35,0
38,0 39,0
36,0 37,0
35,0 36,0
34,0 33,0
33,0 34,0
32,0 32,0
31,0 31,0
30,0 30,0
29,0 29,0
28,0 28,0
27,0 27,0

S
2
-1
1
0
1
0
-2
0
1
-2
1
2
1
0
0
0
-1
2
0
-2
2
-1
1
-2
1
1
1
-1
-1
0
0
0
-2
0
-3
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Externe competitie
KNSB-competitie

SHTV 1 met overwinning de winterstop in (door Peter Vorstermans)
Op 15 december behaalde SHTV 1 de volle twee matchpunten, na een enerverende strijd tegen DD 2. Omdat de Bosbeskapel niet beschikbaar was, speelden we in De Kameleon, samen met SHTV 2, onder de bezielende leiding van
André. De wedstrijd kende een spannend verloop, wat uiteindelijk resulteerde in
een 4½-3½ overwinning.
Bij Peter was al snel een stelling bereikt waar voor beide spelers weinig eer
meer viel te behalen, waarna remise een feit was. Bij Hans was het tegengestelde het geval: een mooie en best ingewikkelde partij waarbij niet één twee
drie duidelijk was wie beter stond. Na afwikkeling resteerde een eindspel met
gelijke kansen waarbij Hans’ tegenstander pardoes de partij weggaf na een
listige paardvork. Punt voor ons met een stand is 1½-½ in ons voordeel, waarbij
de resterende partijen zeker niet minder stonden.
Voor Twan reden om remise aan te bieden. Dit was Twan’s laatste wedstrijd
voor SHTV dit seizoen, want hij verhuist begin volgend jaar -voor een stageperiode- naar het buitenland. Bedankt voor je inzet, Twan!
De partij van Alex zag er ondertussen veelbelovend uit, met twee pluspionnen.
Maar op een bepaald moment werden de witte stukken actiever en kon Alex, na
een heldhaftige verdediging, jammer genoeg zijn kruit niet meer droog houden.
De stand was inmiddels 2-2 , met nog 4 partijen te gaan waarop nog geen peil te
trekken was.
Sander had inmiddels twee pionnen geofferd voor actief spel, maar liep flink
wat bedenktijd achter. Door het actief plaatsen van zijn stukken kon hij op listige wijze de dame van zijn tegenstander winnen en daarmee de partij.
Justus was ondertussen in een eindspel terecht gekomen met ieder een dame en
een flink aantal pionnen. Eén van zijn boertjes stond op promoveren, maar de
dolende dame van de tegenstander kon eeuwig schaak houden, waarna het punt
gedeeld werd.
Met een voorsprong van 3½-2½ had Maarten 2 torens+paard tegen dame+loper
op het bord gekregen. Was het remise te houden, of wellicht nog gewonnen voor
hem?
Geen van beide, want na een misrekening konden we helaas een nul bijboeken.
Wouter (“het moet zeker weer van mij komen”) was in een eindspel terechtgekomen met een sterk paard tegen een duidelijk mindere loper en had veruit de
beste kansen. Zijn tegenstander probeerde met alle macht te keepen, maar
Wouter wist knap de klus te klaren en was onze matchwinner. De onderstaande
analyse van Wouter spreekt voor zich.

10

Wouter Noordkamp - Gosse Romkes

_

_

_

_
_ _ _ lJ
_ _ _J_
_Jm _ _
_ jI_ _
iI_K_ _I
_N_ _I_
_ _ _ _
36. ...Le5 37. b4†
Hier had ik eigenlijk direct spijt van.
Het was onderdeel van een vooraf
bedacht plan om de pion op d4 te
winnen, maar wit had direct kunnen
slaan: 37. Pxd4 Lxd4 38. b4 en wint.
37. ...Kb6 38. Pxd4
Hier is Stockfish niet enthousiast
over en terecht. Ik had het zwarte
plan met Lb2 niet zien aankomen.
Veel beter is Pc2-e1-f3, dan e5 en
daarna met de koning de pion slaan:
38. Pe1 Kb7 39. Pf3 Lg7 40. e5 Kb6
41. Kxd4.
38. ...Lg7 39. Pc2 Lb2 40. Ke3 Kc7
Tijdcontrole gehaald en het is niet zo
duidelijk hoe wit verder komt. De
wegen naar de damevleugel en het
centrum zijn afgesneden en als wit

een pion moet offeren om verder te
komen, nemen de remisekansen ook
behoorlijk toe.
41. Pd4 Kb6 42. Pc2 Kc7 43. Kd3
Gelukkig zag ik het aankomende
idee. Eerst Kd3 leek me subtiel,
omdat zwart met Kb6 een stap terug
uit het centrum moet doen, maar dat
was niet echt nodig.
43. ...Kb6 44. Kd2 Kc6 45. Pe1
Want als zwart nu Lxa3 doet, speelt
wit Pd3 en de zwarte loper is
ingesloten en gaat verloren.
45. ...Kd6 46. Pd3 Ld4 47. Kc2
Nu ligt de weg naar de damevleugel
alsnog open en maakt wit een tweede
vrijpion.
47. ...Kc6 48. Kb3 Lb6 49. a4
bxa4† 50. Kxa4 Lc7 51. Kb3 Kb5
52. e5 Ld8 53. e6 Le7 54. Pf4 Kc6
55. Kc4 Lxb4
Er was al geen hoop meer voor zwart:
55. ...Kd6 56. Pd5 Kxe6 57. Pxe7
Kxe7
en zwart heeft een pion
teruggewonnen, maar verliest het
pionneneindspel.
56. Kxb4 Kd6 57. Kc4 g5 58. e7
Kxe7 59. Pd5† Ke6 60. Kd4 Kf5
61. Ke3 h5 62. Kf3 h4 63. Pe3†
Kf6 64. Kg4 Kg6 65. Pf1
1-0

Al met al een zwaar bevochten zege tegen het tweede van DD.
Zodoende kunnen we de winterstop in (geen winterslaap s.v.p.) met een 7e
plaats in klasse 3E van de KNSB-competitie.
Op 9 februari spelen we weer, dan een uitwedstrijd tegen Oud Zuylen Utrecht 2.
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SHTV 1 (1960)
Twan van der Togt (2085)
Wouter Noordkamp (2012)
Maarten Stolte (2007)
Peter Vorstermans (1976)
Hans Segers (1927)
Sander Pauw (1974)
Alex Hut (1932)
Justus van Klaveren (1768)

DD 2 (1917)
Jan Willem Koelmans (2019)
Gosse Romkes (1997)
Leo Kuiper (1949)
Stefan Boeters (1908)
Henk Happel (2002)
Jos de Waard (1968)
Daniel Diaz Maguiña (1758)
Theo van Orsouw (1733)

4½-3½
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
½-½

SHTV1 een maatje te klein (door Peter Vorstermans)
Op 9 februari speelden we in Utrecht tegen Oud Zuylen Utrecht 2 en ik kan er
kort over zijn, we waren een maatje te klein.
Het lag niet aan de speelzaal en ook niet aan onze invallers, het lukte gewoon
niet.
Rik kreeg wat moeizaam grip op de stelling en moest het resterende toreneindspel aan de tegenstander laten, 0-1.
Na het middenspel had Hans een mooie positie bereikt, ware het niet dat een
rekenfoutje in een lange combinatie niet goed uitpakte, 0-2.
Sander speelde een gedegen partij en haalde op fraaie wijze de winst binnen.
Hieronder het laatste fragment van zijn partij.
Sander Pauw - Arie Schwartz

_

t

t _
_ d _LmJ
j _ jJ_
j jJ_I_
I_I_I_ _
_J_ n _I
i q _I_
r _ _Rk

26. exd5 Tde8?
26. ...g5! +=
27. fxg6!± Lxg6 28. Pg4 Dd6 29.
Tae1 Txe1 30. Txe1 Te8 31. Txe8
Lxe8 32. Dh6† Kh8 33. Pxf6 Lg6
34. Pxh7
1-0

Bij Peter verliep de opening niet naar wens, maar het remiseaanbod van de
tegenstander kon niet worden aangenomen gezien de resterende partijen. Later
werd het alsnog geforceerd remise door herhaling van zetten.
Onze topborden hebben het helaas niet gered tegen hun sterke tegenstanders.
Wouter had een tijd lang een ingewikkeld middenspel op het bord, maar moest
op het laatst een stuk prijs geven. En Maarten kwam al snel een stuk achter en
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kon het -ondanks taai tegenspel- niet bolwerken.
Met 1,5-4,5 was de match al verloren en voor Ton en Justus stond alleen nog de
eer op het spel.
Ton kwam in het eindspel een pion achter en wist de partij nog fraai remise te
houden.
In de opening was Justus in vliegende tijdnood beland (nog 25 zetten te gaan in
30 seconden). Hij haalde de tijdcontrole en had een gewonnen stelling bereikt,
maar helaas voor hem kon zijn tegenstander nog net eeuwig schaak houden.
Na dit verlies en met nog 3 ronden te gaan zijn we in de gevarenzone beland en
zullen we alle zeilen moeten bijzetten. Te beginnen met de wedstrijd tegen
LSG3 op 16 maart.
Tot slot nog dank aan onze invallers Maarten, Rik en Ton.
Oud Zuylen Utrecht 2 (1990)
Meindert van der Linde (2101)
Marcel van Os (2079)
Arie Schwartz (2065)
Harm Theo Wagenaar (1782)
Jan Maarten v.d. Boogaart (2009)
Carol-Peter Gouw (1969)
Bram Semeijn (1978)
Peter de Jong (1940)

SHTV 1 (1936)
Maarten Stolte (1991)
Wouter Noordkamp (2012)
Sander Pauw (1978)
Peter Vorstermans (1999)
Hans Segers (1947)
Rik Pronk (1873)
Ton Bodaan (1917)
Justus van Klaveren (1767)

5½-2½
1-0
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
½-½
½-½

SHTV 2 KNSB met champagne het nieuwe jaar in (door Geurt Jan van
der Meiden)
Op 15 december jl. mochten wij aantreden in de Kameleon tegen Spijkenisse 2.
Na de vorige externe blamage begonnen de eerste donderwolken zich al boven
het team te vormen. Destijds wist de teamleider zich staande te houden dankzij
het uitzoeken van een perfecte eetgelegenheid, maar deze keer moest er iets
gebeuren. De basisopstelling was flink door elkaar geschud en teamleider Ben
durfde zelf niet meer mee te spelen. Gelukkig had hij nog wel de opstelling naar
iedereen gemaild, zodat we ons goed konden voorbereiden met welke kleur we
speelden en op welk bord.
De voorbereiding, daar ligt het niet aan bij dit team, want die wordt altijd
grondig en zorgvuldig gedaan. Cijfertjes vooraf: 1 overwinning, 1 gelijkspel en
2 nederlagen en zicht op de degradatiestreep en een tegenstander die met
gemiddeld 50 punten meer kwam opdagen.
Zodoende was bijna iedereen op tijd om de eerste zet te spelen. Olav en Robin
waren gepland later en wedstrijdleider André hield tactisch het startmoment nog
even wat langer op, zodat de tijdsachterstand beperkt bleef tot een paar minuten.

13

Gert-Jan zat deze keer op bord 6 en zag een mooi stukoffer op de koningsstelling van de tegenstander. Hierdoor openden alle lijnen zich naar de koning
toe en werd elke verdediger van de tegenstander geblokkeerd. Mooi offer, mooie
afronding, 1-0.
Robin zat deze keer als enige op zijn eigen bord. Hij kon echter niet voorkomen
dat hij verloor. Het was nog wel even spannend maar het punt ging hier helaas
naar de verkeerde kant van het bord. 1-1
Intussen had ondergetekende, als playing teamcaptain ad interim, remise aangeboden en dit werd zonder blikken of blozen afgewezen. De andere borden
toonden mooie stellingen waar maar weinig echte slechte stellingen tussen
stonden. Meile speelde op bord 1 wel remise. Daar zat op papier een wat
zwakkere tegenstander, ongetwijfeld om Eduard van Dijk te bestrijden, maar die
was er dus niet.
Bart, spelend op bord 3, haalde ook het punt binnen. Waardoor we nu 2,5
bordpunt hadden. Vier borden om nog 2 bordpunt binnen te halen. William
stond beter, mocht van mij remise maken, maar speelde (terecht) door. Olav
stond beter, maar de stelling was kritisch. Zelf stond ik een pion voor, maar er
stonden aan beide kanten nog maar een paar pionnen en drie lichte stukken op
het bord dus het voordeel was niet erg groot. Ton stond eigenlijk de hele partij al
mooi.
William maakte gedecideerd gehakt van zijn tegenstander en nu werd het
zweten. Wie ging het laatste punt binnenhalen. Uiteindelijk was het Olav die het
winnende punt kon binnenslepen. Zijn eindspel was beter en hij scoorde na een
lange partij een mooie overwinning.
Omdat ook ik, na wat afruilen tot een remisestelling kwam en Ton keurig zijn
overwinning binnen haalde was de ruime zegen een feit. Een mooie 6-2
overwinning, een heerlijk dagje schaken en genoeg reden om een beetje naar
boven te kijken op de ranglijst. We staan nu op 50% en zelfs in het linkerrijtje.
Verder vind ik het een genot om op zaterdag te kunnen spelen, los van alle
hectiek van doordeweeks en voel ik de energie in de partijen zitten.
Het volgende verslag zal ongetwijfeld weer komen van onze teamcoach. Dit
betekent ongetwijfeld dat u de volgende keer wel weer allemaal mooie partijen
met diepe analyses zult tegen komen, maar die zal ik u besparen.
SHTV 2 (1778)
Meile Tamminga (1676)
Geurt Jan van der Meiden (1626)
Bart Verbaan (1941)
Ton Bodaan (1843)
William van Zanten (1933)
Gert-Jan Willighagen (1844)
Olav van Leeuwen (1857)
Robin van Leeuwen (1506)

Spijkenisse 2 (1824)
Richard Koopman (1691)
Bart de Glopper (1887)
Kostandinos Sideras (1914)
Fabian van Buuren (2005)
Rob Kalkman (1874)
Ansh Jakhari (1720)
Djad Maes (1879)
Job Verheul (1624)

6-2
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
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Solide overwinning SHTV 2 (door Ben Spierings)
Na bijna twee maanden pauze ging op zaterdag 9 februari de KNSB-competitie
weer verder. In ronde 6 wachtte Schaakmat Westland 2 op ons in De Lier. Ton
Bodaan speelde deze ronde mee met SHTV 1, waardoor een plekje vrij kwam
voor Eduard van Dijk. De aanloop was anders dan anders. Het team verzamelde
zich namelijk bij mij thuis, met uitzondering van Eduard die rechtstreeks naar
het Westland ging. Deze gezamenlijke start zou een goede voorbereiding blijken
van een succesvolle schaakmiddag.
Olav van Leeuwen en tegenstander Dirk van Nieuwkerk tekenden na anderhalf
uur de vrede. Op een vol bord met stukken kozen de heren voor zetherhaling via
een loper die de dame van Olav aanvalt. Drie kwartier later volgde zoonlief
Robin met ook een remise. Ook aan dit bord nog wel mogelijkheden om verder
te gaan, maar het was onduidelijk voor wie dat beter zou zijn. De voorsprong
voor het team kwam dankzij Gert-Jan Willighagen. Aan de koffietafel bleek hij
er al zin in te hebben en met de witte stukken ging hij vol op de vijandelijke
koning af.
Gert-Jan Willighagen - Ronald van Etten

TsL_ tM_
_Jd lJjS
J_J_J_ j
_ _ i _
I_Bi _ _
_ n _N_
i bQiIi
r _R_ k

14. g4 Dd8 15. Kh1 b5 16. Ld3
Lb7 17. De4 f5 18. exf6 Pxf6 19.
Dxe6 Kh8 20. Pe5 c5 21. Kg1 g5
22. Pg6 Kg7 23. Pxe7 Pxg4
En zwart wachtte het mat in 2 van wit
verder niet af en gaf op.

Eduard had de gezamenlijke koffie gemist, maar ik kon hem nog wel influisteren dat het de bedoeling was dat hij won. Dat probeerde hij dan ook wel, maar
de tegenstander wist actief tegenspel te bieden en ook aan bord 1 werd het punt
gedeeld.
Ons tweede volle punt kwam van Meile Tamminga. Bij mijn eerste rondje langs
de borden zag ik dat Meile weliswaar een stuk achter stond, maar dat het stuk
snel terug zou worden gewonnen en meer materiaalwinst met matdreiging in de
lucht hing.
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Leo Duijvesteijn - Meile Tamminga

T_ _Ml t
_Jj _Jj
J_J_ dS_
_ _ j _J
_ _I_L_
_ _I_N_I
IiIn iI_
r bQr k
10. hxg4

Dit is te vroeg.
10. ...hxg4 11. Ph2 Lc5 12. Pdf3
Er zit niets anders op dan het stuk
teruggeven.
12. ...gxf3 13. Dxf3
Pf3 was hier de zet geweest. Zwart
staat dan nog steeds beter.
13. ...Dh4 14. Kf1 Dxh2 15. g3
Dh1 16. Ke2 Dxf3 17. Kxf3
En met een stuk minder hield wit het
nog tot de veertigste zet vol. Het
zwarte punt kwam niet meer in
gevaar.

Zelf kwam ik voortvarend uit de startblokken en had snode plannen richting de
zwarte koning, maar mijn tegenstander wist de aanval te neutraliseren en zo
eindigden we in een eindspel met dames en torens en een pionnenketen die
weinig aanknopingspunten gaf. Gezien de tussenstand en de twee resterende
borden bood ik remise aan en die werd ook aangenomen, waarmee het 4-2 in
ons voordeel werd.
Geurt Jan van der Meiden zag volgens eigen zeggen weinig achter het bord. Hij
had wel aanvalsplannen, maar die werden gepareerd. Ook hier werd het punt
gedeeld. De teamwinst was binnen en een blik op het bord van Bart Verbaan gaf
hoop op een nog ruimere overwinning. Een eindspel met twee pionnen meer
leek en bleek voldoende.
Zo kwam er een einde aan een fijne schaakmiddag voor ons team, aangemoedigd door Armin Segger, een succesvol resultaat en om half vijf ’s middags al
klaar.
We staan nu op een zeer fraaie derde plaats in klasse 4H, maar zijn gek genoeg
nog niet definitief veilig. De Westlanders zijn op een onoverbrugbare achterstand gezet, maar met nog drie pittige tegenstanders voor de boeg moeten we
nog wel even opletten. Liefst zelf punten pakken uiteraard, maar ook dankzij de
andere uitslagen kunnen we ons veilig spelen.
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Schaakmat Westland 2 (1710)
Johan ‘t Hart (1851)
Jan van der Heiden (1757)
Ronald van Etten (1744)
Dirk van Nieuwkerk (1728)
Karg Brunner (1714)
Leo Duijvesteijn (1846)
Henk van Ketel (1533)
Marcel Dijkshoorn (1509)

SHTV 2 (1774)
Eduard van Dijk (1983)
Bart Verbaan (1956)
Gert-Jan Willighagen (1868)
Olav van Leeuwen (1874)
Ben Spierings (1644)
Meile Tamminga (1726)
Geurt Jan van der Meiden (1623)
Robin van Leeuwen (1514)

2½-5½
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
0-1
½-½
½-½

HSB-competitie

Hoofdklassewedstrijd SHTV 1 - DSC 1 (door Karl Baak)
Deze wedstrijd in december bracht de nummer twee in de pool, die in een nek
aan nek race verwikkeld is met de koploper. Cadeautjes vielen dus niet te
verwachten. Wel kwamen ze iets verzwakt door drie invallers naar de Bosbeskapel . Alleen Peter (onze invaller) had een hogere rating dan de man tegenover
hem en gemiddeld waren we precies 160 punten in het nadeel.
Mijn partij begon scherp met een stukoffer mijnerzijds voor actief spel. Mijn
tegenstander had heel andere plannen en besloot tot het herhalen van zetten,
waardoor het eerste halfje onverwacht snel op het wedstrijdformulier verscheen.
Terwijl wij nog even analyseerde kwamen er nog twee uitslagen tot stand. Bij
Alex was het een vrijpion die tot een nul leidde. Peter strafte een te enthousiaste
opstoot af, waar hij zelf de volgende analyse van bijdroeg.
Peter Vorstermans - Willem-Jan van den Broek
15. ...Tb8 16. Pc4 Te8 17. Df3 Dd7
18. Tae1 b5?
Dit is te enthousiast.
19. axb5 Txb5 20. Lxd6
20. Pxd6 is minder duidelijk: 20.
...Pxd6 21. Lxd6 Txb2
20. ...Pb6
20. ...Pxd6 21. Pxd6 Dxd6 22. Dxf7
Kh7 23. Dxe8
21. Pxb6
Te snel gespeeld; beter is 21. Pe3
Txb2 22. Lxc5 Lxc3 23. Pf5
21. ...axb6
15. Lg3
En na nog 10 zetten kon zwart opWit staat goed maar moet attent zijn
geven.
op eventuele zwaktes van e4 en b2

T_Sd tM_
jJ_ _Jl
_ j _ j
_ jI_ j
I_ _Ib _
_ i _ _
i n _Ii
r _Q_Rk
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Rik bleef keurig overeind in een complexe partij die eindigde in een dynamisch
evenwicht. Met een 2-2 tussenstand leek het toch nog spannend te gaan worden.
Vanuit een onduidelijk stelling kreeg Eduard ineens een onstuitbare aanval over
zich heen met een nul als gevolg.
Met bijna 300 ratingpunten meer mis je zo’n kans natuurlijk niet.
Bart speelde zijn beste partij tot nu toe. Voor de vruchten van deze opwaartse
lijn moeten we wachten tot de resterende ronden, want net toen er een half leek
aan te komen gaf Bart een toren weg.
Maarten maakte er met wit met Mister DSC een spektakelstukje wat zij na afloop nog langdurig analyseerden. Zolang zelfs dat Ted met zachte doch dwingende hand van de beheerder uit de Boskapel verwijderd moest worden.
Bij DSC gaan ze gewoon tot in de kleine uurtjes verder. Het resultaat van al die
arbeid heeft Maarten hieronder kort samengevat.
Maarten Stolte - Ted Barendse

T_ _T_M_
jL_ _ jJ
_ qJ_ _
_ _ _Jd
_J_ _ _
_I_B_I_
I_I_ _Ii
_ _Rr k
22. Lxc4
Beter was 22. Le2 om de volgende
zet niet toe te laten.
22. ...Lxf3 23. Td2
23. Lxe6 kon wel! En ik had er lang
over nagedacht, ook op volgende
zetten, maar ik kon het gewoon niet
uitrekenen. In de analyse achteraf
kwamen we er ook niet zomaar uit.
Met zoveel actieve zware stukken
was ik meer bezig met niet gek worden, dan de beste zet te vinden:
23. ...Kh8
23. ...Le4 24. Tf2
Na 24. Lxe6 Kh8 dreigt er 25. ...Tad8

en 25. ...Dg6. Dat kon geloof ik maar
op één manier opgelost worden en
daar kwamen wij ook achteraf niet
op: 25. Ree2!
24. ...Tad8 25. Dc5 De7 26. De5
Dd6 27. Da5 Db6 28. Dc3 Dd4 29.
Dxd4 Txd4
Er is een gelijke stelling ontstaan, die
echter met beleid gespeeld moet
worden vanwege wederzijdse
vrijpionnen.
30. c3 Td6 31. Le2
Plan om met Bf3 de sterke zwarte
loper te ruilen is goed, alleen ik
aarzel onnodig. Zwart lost vroeg of
laat het probleem van de gepende
pion e6 op en wit moet zijn c-pion
kunnen opspelen.
31. ...e5 32. c4 Td2 33. c5
Met remiseaanbod. Meteen 33.LBf3
was het best, maar met de partijzet
dreig ik de aftrekschaak.
33. ...Kf8 34. Lc4
Beter was het oorspronkelijke plan
34. Lf3 en indien 34. ...Txf2 35.
Kxf2 Lxf3 dan is 36. gxf3! het
sterkst, omdat zwart in het eerste
geval geen vrijpion heeft.
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34. ...Ted8 35. Txd2 Txd2 36. Te2
Txe2
Er was niets mis met 36. ..Td1†,
maar zwart ziet dat hij een actievere
loper heeft in het eindspel en hoopt
op een klein plusje.
37. Lxe2 Ld5 38. Ld1 f4 39. a3 e4
40. b4 Ke7 41. b5 e3
Dit geeft wit gelegenheid om remise
te forceren, maar de stelling was al zo
goed als gelijk.

42. Lf3 Lxf3 43. gxf3 g5 44. b6
axb6 45. cxb6 Kd6 46. a4 Kc6 47.
a5
Dat staat vast op de damevleugel.
47. ...h5 48. h3
Die was wel belangrijk. Verliezend is
nog 48. Kg2 g4!
48. ...Kb7 49. Kg2 Ka6 50. Kg1
Kb7
Remise op voorstel van zwart.

Daarmee kon DSC opgelucht ademhalen, want de matchpunten gingen mee naar
Delft.
Voor de statistiek mocht Evert het laatste punt bijschrijven na een lange partij
waarbij hij in betere positie een pion kon rapen en deze uiteindelijk naar de
overkant brengen.
SHTV 1 (1919)
Eduard van Dijk (1983)
Alex Hut (1932)
Bart Verbaan (1941)
Maarten Stolte (2007)
Rik Pronk (1853)
Evert Baak (1838)
Karl Baak (1825)
Peter Vorstermans (1976)

DSC 1 (2079)
3½-4½
Yasin Sari (2262)
0-1
Enrico Blees (2164)
0-1
Ricardo Slaa (2161)
0-1
Ted Barendse (2060)
½-½
Richard Oranje (2098)
½-½
Arno Wiersma (1965)
1-0
Kees van der Meer (2024)
½-½
Willem-Jan van den Broek (1899) 1-0

Hoofdklassewedstrijd Promotie 1 - SHTV 1 (door Karl Baak)
Na twee teams van de buitencategorie mochten we in de vijfde ronde aantreden
tegen het ‘gewoon sterke’ Promotie 1.
Meile viel op het laatste moment in, nadat Bart moest afzeggen. Helaas werd al
snel een openingstruc hem noodlottig. Het koste een pion en een kwaliteit en
hoewel hij niet van snel opgeven wilde weten was hij toch als eerste klaar.
Kort daarna wil Eduard kreeg een remise aanbod en wilde dit aannemen. Na
overleg met mij werd hiertoe besloten.
Op dat moment keek ik bij Alex waar de tegenstander net lang rokeerde. De
zwarte koning van Alex stond nog in het midden, geen van de torens stonden
nog in de hoek en van bescherming door pionnen was nauwelijks sprake.
Dit resulteerde in de tweede nul.
Rik bleek onverwacht en zonder overleg het punt gedeeld te hebben. De 1-3
achterstand met nog louter onduidelijke stellingen gaf weinig hoop.
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Diep in mijn eigen partij verzonken hoorde ik een drie-letter woord in een brul
vol frustratie door de zaal galmen.
Het stoorde wel, maar met genoegen meende ik de tegenstander van Maarten
hier te herkennen. En jawel de 2-4 was een cadeautje maar niet minder welkom.
Evert had me ingefluisterd dat hij had geblunderd. Waarschijnlijk was dit
pessimisme ingegeven door de teleurstelling van het moment. Aan de rest van
de partij en het resultaat was het niet te zien.
Evert Baak - Jan Blankespoor

_

_

_ _
_ t _Jm
tIj _J_
r _Ij _J
j _ _ _
_I_ lIiI
_ _ _K_
r _ _B_
34. ...Kf6?

Hier had zwart 34. ...Tb8 moeten
spelen om de volgende zet te voorkomen.
35. Ta8 Ke7 36. g4 hxg4 37. fxg4
f5 38. Kf3 Ld4 39. T1a2 Kf6 40.
gxf5 gxf5 41. Tg2 Te7?
Dit ontneemt de zwarte koning een
belangrijk veld waardoor na
42. Tf8† Tf7
gedwongen is.
43. Txf7† Kxf7 44. c7
Met een nieuwe dame op de volgende
zet.
1-0

Onwetend van de onverwachte 3-3 tussenstand was ik al een tijdje ondergedoken in mijn eigen partij. Een potje diepzeedenken.
Karl Baak - Sjaak Sibbing

T_ _ _ m
j t _Rj
Sj _J_ j
_ _ n _
_ q _Id
_ _ _ _
IiI_ i _
_ kR_ _
Met de gedachte dat ik met Pg6 twee
dreigingen heb werd ik verrast door
23. ...Kg8!?

23. ...Txf7? 24. Pg6 Kg8 25. Pxh4
wint de dame. 23. ...Dd8? 24. Pg6
Kg8 25. Dxg7#
24. Txc7?!
24. Pg6? Dg5 25. Kb1 Dxg6. Doch
24. Pf3 met hetzelfde idee als Pg6 is
wel zo sterk.
24. ...Pxc7 25. De4 Td8 26. Th1
Dxf2 27. Pd3
Nu staat wit passief en een pion achter.
27. ...Df6 28. Te1 Dg5† 29. Kb1
Dd5 30. Df4 Pe8 31. Tf1
Tot mijn opluchting viel hier zwarts
vlag. 1-0
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Ben, die aanvalskansen leek te hebben tegen de witte koning, kon dameruil niet
voorkomen. Een remise werd in het resulterende dubbele toren eindspel te
problematisch als gevolg van twee verbonden witte vrijpionnen.
Promotie 1 (1944)
Hans Baas (2028)
Jan Willem Duijzer (2042)
Jan Blankespoor (1940)
Manuel Nepveu (1933)
Bert Ouwens (1911)
Sipke de Swart (1971)
Sjaak Sibbing (1879)
Johan Bosman (1844)

SHTV 1 (1847)
Eduard van Dijk (1983)
Alex Hut (1932)
Evert Baak (1838)
Maarten Stolte (2007)
Rik Pronk (1853)
Meile Tamminga (1693)
Karl Baak (1825)
Ben Spierings (1646)

4-4
½-½
1-0
0-1
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0

Eerste verlies voor SHTV H2 (door Meile Tamminga)
Op 10 december stond voor SHTV2 de wedstrijd tegen HSV1 op het
programma. Eigenlijk is het seizoen al geslaagd omdat er na drie ronden geen
degradatiegevaar meer is. Maar het zou natuurlijk leuk zijn om in de resterende
wedstrijden hier en daar wat puntjes mee te pakken. Helaas: deze maandag zat
dat er voor ons niet in. Uiteindelijk ging de wedstrijd met 5-3 verloren. Waar we
tegen DSC3 over geluk niet te klagen hadden, was het nu vergeefs wachten op
Vrouwe Fortuna.
Jan kon het deze keer op bord 5 niet bolwerken tegen Nadeem Taverne. De
stelling zag er in het begin rustig uit, maar ergens greep Jan mis en verloor een
kwaliteit zonder compensatie.
Invaller André sleepte op bord 4 een verdienstelijke remise uit het vuur. Na ruil
van stukken en dames werd de vrede getekend.
Piet haalde op bord 6 het eerste volle punt binnen. Na een rustig begin meende
ik dat de witspeler goede kansen had, maar Piet verdedigde zich bekwaam en
wist voldoende tegendreigingen te creëren. Uiteindelijk bleef er een gewonnen
eindspel over.
En Ed behield op bord 3 zijn ongeslagen status. Volgens het verslag op de HSVsite zag Hans de Haan af van een remiseaanbod vanwege de tussenstand en de
situatie op de overige borden. Achteraf gezien geen verstandige keus. Ed
profiteerde optimaal van een vergissing van zijn tegenstander.
Maar daarmee was het feest voorbij. Op bord 2 voor Theo de zware taak om Ton
Bodaan tegenspel te bieden. Het eindspel van loper (Theo) tegen paard (Ton)
met aan beide kanten nog een paar pionnen bleek uiteindelijk te veel voor Theo.
Op bord 1 speelde ik een interessante partij tegen clubkampioen Dick Groenendijk. De openingsbehandeling (Tarrasch-variant van het Frans) was niet
optimaal, maar mijn tegenstander wist hier niet van te profiteren. Uiteindelijk
kwam er een voor mij gewonnen eindspel op het bord, maar in tijdnood wist
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Dick een remise uit het vuur te slepen.
En dus hing bij een 3-3 stand de beslissing af van de resultaten van vader Eric en
zoon Thomas. Thomas Alvares debuteerde in de eerste klasse en deed dat heel
knap. Hij wist zijn tegenstander goed partij te geven, maar de avond duurde net
iets te lang. En Eric had in Franck Melssen een zware tegenstander. In tijdnood
maakte Eric de beslissende fout. Twee verliespartijen dus en een 5-3 nederlaag.
HSV 1
Dick Groenendijk (1768)
Ton Bodaan (1844)
Hans de Haan (1765)
Bert Corneth (1794)
Nadeem Taverne (1814)
Lex van der Lubbe (1720)
Patrick Roeleveld (1527)
Franck Melssen (1716)

SHTV 2
Meile Tamminga (1693)
Theo Bovenlander (1740)
Ed Olvers (1726)
André Wagner (1631)
Jan Verheijen (1575)
Piet Sikkes (1660)
Thomas Alvares (-)
Eric Alvares (1594)

5-3
½-½
1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
1-0
1-0

Gelijkspel voor SHTV H2 (door Meile Tamminga)
Donderdag 14 februari was het ook voor SHTV 2 tijd om de draad van de HSBcompetitie te hervatten. Waar waren we gebleven: na een paar mooie overwinningen een nederlaag in december en een eind aan de zeer kortstondige
toppositie. Hadden we ook op gerekend. Schaakmat Westland 2 was nu op
bezoek: op papier een iets sterkere tegenstander, maar ach, wij kunnen ook wel
een potje schaken.
De wedstrijd kende drie snelle beslissingen. Al gauw was duidelijk dat dit niet
de avond van Theo was. Kwaliteitsverlies was op zeker moment onvermijdelijk
en even later moest Theo berusten in een nederlaag. Ed daarentegen had het op
bord 3 prima naar zijn zin. Er was eerst enig rumoer over al dan niet remise na
drie maal dezelfde stelling, maar toen wedstrijdleider Karl dit niet kon honoreren werd er doorgespeeld. Niet ongunstig voor ons, want even later zag ik met
eigen ogen hoe Ed zijn tegenstander mat zette. En ook ondergetekende had niks
te klagen. Wim Duijvesteijn offerde in een overzichtelijke stelling een paard
tegen twee pionnen. De gehoopte koningsaanval kwam niet van de grond en na
een tactische kleinigheid mochten we ons tweede punt bijschrijven.
Een 2-1 voorsprong dus en vijf resterende partijen waar beide teams niks cadeau
kregen of gaven. Op bord 6 vreesde ik het ergste voor Piet. De Westlandse
stelling zag er lang goed uit, met een mooie centrale dame op d5. Piet slaagde
erin de dame af te ruilen, maar hield wel een hele zwakke loper over. Hij wist
echter uiteindelijk een half puntje binnen te slepen. Op bord 8 had ik steeds het
idee dat er voor Jan goede mogelijkheden waren. Hoewel de stelling materieel in
evenwicht was, leken er tactische mogelijkheden te zijn. Uiteindelijk gaf echter
de pionnenstructuur de doorslag: de geïsoleerde pion op de damevleugel bleek
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kwetsbaar en de pionnenmeerderheid op de koningsvleugel bood geen compensatie. Op bord 1 stond Olav lange tijd met de rug tegen de muur. Ard Dekker
had het loperpaar en een pion meer, daar stond slechts een beschadigde
koningsstelling tegenover. Olav wist echter handig een paar dreigingen in de
stelling te weven en sleepte ook een half puntje uit het vuur.
3-3 dus, en zowel Erik op bord 7 als Gert-Jan op bord 2 hadden een veelbelovende stelling. Erik wist langzaam maar zeker het witte openingsvoordeel te
neutraliseren en Karg Brunner besloot tot een kwaliteitsoffer. Niet gerechtvaardigd, Erik kwam beter te staan. Hij moest echter afwikkelen naar een
eindspel met weliswaar een paar pionnen meer, maar ook ongelijke lopers. Onze
hoop was toen gevestigd op Gert-Jan, die vanuit een gelijke stelling langzaam
maar zeker voordeel binnenhaalde. Er kwam een paardeneindspel met twee
losse vrijpionnen voor wit op het bord. Niet voldoende voor winst helaas.
En dus een 4-4 eindresultaat. Uiteindelijk toch wel een goede weergave van de
krachtsverhoudingen. En SHTV 2 is nu definitief vrij van degradatiezorgen, dat
is ook wel wat waard.
SHTV 2 (1711)
Olav van Leeuwen (1856)
Gert-Jan Willighagen (1844)
Ed Olvers (1726)
Theo Bovenlander (1740)
Meile Tamminga (1693)
Piet Sikkes (1660)
Eric Alvares (1594)
Jan Verheijen (1575)

Schaakmat Westland 2 (1790)
Ard Dekker (1874)
Jan van Leeuwen (1883)
Dirk van Nieuwkerk (1733)
Leo Duijvesteijn (1869)
Wim Duijvesteijn (1702)
Jan van der Heiden (1778)
Karg Brunner (1690)
Robert Merle (1650)

4-4
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
½-½
½-½
0-1
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Eén oliebol is geen oliebol...

André Wagner

De opvolger van Wouter heet Maarten Stolte. Op de gezellige, laatste avond van
het jaar wist hij iedereen voor te blijven. Onder de bescheiden groep gastspelers
was ook dit jaar weer oud-lid Miron, samen met clubvrienden Jan van der Meer
en Loek Beekman, kampbegeleider Wytze en Simon, die zijn oudere broer gekroond zag als ‘Oliebol van het jaar 2018’.
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

Maarten Stolte
William van Zanten
Peter Vorstermans
Wouter Noordkamp
Gert-Jan Willighagen
Bart Verbaan
Maarten van der Vegt
Evert Baak
Rik Pronk
André Wagner
Armin Segger
Karl Baak
Lex van der Meer
Olav van Leeuwen
Jan van der Meer
Piet Sikkes
Thijs Michels
Claudia Fasil
Loek Beekman
Wytze Roël
Miron Ashkenazy
Eric Alvares
Hans Segers
Robin van Leeuwen
Meile Tamminga
Hans Coenders
Simon Stolte
Thomas Li-Behn
Tobias Li-Behn
Jaap Luyendijk
Martin Brummelkamp
Wim Vermeulen
Jian-Li Zhou

Score
7.0
6.5
6.5
6.0
5.5
5.0
5.0
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
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
2.0
1.0

wp
40.0
41.5
40.5
42.0
34.0
43.0
36.0
36.0
34.5
38.0
37.5
31.5
31.0
37.5
33.5
30.5
29.0
27.0
25.0
20.5
37.5
31.5
33.5
32.5
29.5
27.5
26.5
23.0
29.0
27.0
25.0
24.0
23.5

SB
33.75
31.50
30.50
30.25
21.75
23.00
18.50
17.50
18.50
16.25
17.00
14.75
13.75
16.00
13.50
14.00
9.50
9.00
10.00
8.00
14.25
10.75
8.00
9.50
8.00
8.00
7.50
6.00
8.00
4.50
4.50
3.50
2.00

rating
2007
1933
1976
2012
1844
1941
1633
1838
1853
1631
1730
1825
1369
1857
1497
1660
1320
1314
1242
1000
1581
1594
1927
1506
1676
1386
1100
225
944
1515
805
1104
500
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Vooral SHTV 2 succesvol op Leids Oliebollentoernooi
Wouter Noordkamp

Ieder jaar organiseert LSG tussen Kerst en Oud en Nieuw het Oliebollentoernooi, het snelschaakkampioenschap voor clubteams van de LSB. Voor de
meeste clubs is dit het toernooi van het jaar en sinds het opengesteld is voor
clubs uit de HSB, geldt dat hopelijk ook voor de Haagse deelnemers. Het
toernooi is bovendien na het NK waarschijnlijk het sterkst bezette teamsnelschaaktoernooi van het land, met dit jaar zo’n 20 titelhouders. Met 39 teams
verdeeld over drie poules was het weer een gezellige drukte. Ieder team speelde
12 wedstrijden waarbij spelers twee keer tegen elkaar speelden. In de middagpauze waren er zoals gebruikelijk reusachtige oliebollen. Voor iedereen waren
er twee, maar de oliebollen van een willekeurige supermarkt zouden hier wel
vier keer in passen.
SHTV was aanwezig met twee teams. Team 1 met Twan, Wouter, Peter en Alex
kwam uit in de hoogste groep, maar had daarin de laagste rating. Team 2 met
Hans, Olav, André, Meile en Robin in de laagste, maar wel met de hoogste
rating. De verwachtingen over het eindresultaat pasten hierbij. Team 1 was al
blij met enkele gewonnen wedstrijden, team 2 kon wellicht voor de prijzen gaan.
Het begin van het eerste was niet best. En dat was niet alleen omdat we
begonnen tegen de twee topteams Voorschoten 1 en LSG 1. Twan was er nog
niet en bleek bovendien onbereikbaar. Omdat het tweede met een vrije ronde
begon, kon Olav hem in de eerste ronde vervangen aan bord 1. Een speler van
Voorschoten had niet veel vertrouwen in ons (“deze gaan we met 8-0 winnen”),
maar dat bleek toch niet terecht. Alex, Peter en Olav wisten hun tegenstander op
1-1 te houden. Een knappe prestatie. Alex was aanvankelijk niet zo blij met zijn
1-1 (“verloren van een vrouw”), maar dat veranderde snel toen hij erachter
kwam wie zijn tegenstandster was (“was dat Rosa Ratsma? Maar die is toch heel
goed, wat doet die aan bord 4. En daar heb ik 1-1 tegen gespeeld!”).
In de tweede ronde moesten we LSG 1 bestrijden en die bleken echt een maatje
te groot. Wat één van hun spelers niet belette om ons nog eens nadrukkelijk te
wijzen op het belang van de juiste opstelling – die overigens gewoon in orde
was. Ik mocht het aan bord 1 proberen tegen GM Jan Sprenger en wist het te
brengen tot een eindspel met allebei één pion, hoewel de waarheid gebiedt te
zeggen dat al wel een tijdje duidelijk was dat ik zou gaan verliezen. Uiteindelijk
werd het 8-0 en het beste nieuws van de ronde was dat Twan liet weten zich
verslapen te hebben, maar er zo spoedig mogelijk aan te komen.
In de derde ronde waren we vrij en de vierde ronde, voor het eerst met Twan,
wonnen we zowaar met 6-2. Peter maakte kennis met het fanatisme van som-
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mige spelers toen hij eerst een remiseaanbod afwees en het wat later alsnog zelf
aanbood. De reactie van zijn tegenstander maakte duidelijk dat deze niet blij was
met de gang van zaken, maar mij was onduidelijk waarom en Peter maakte zich
ook niet druk.
Daarna volgden er vooral nipte en ruime nederlagen en zowaar ook nog een
overwinning. De laatste ronde tegen LSG 2, het team dat uiteindelijk tweede
werd en aantrad met 2 IM’s en 2 FM’s, werd weer nipt met 5-3 verloren, waarbij
drie spelers 1-1 speelden. Mijn tegenstander merkte al vrij snel op dat ik op de
pijnbank lag, maar ik zag niet wat het probleem van mijn stelling was.
Ongetwijfeld omdat ik een te beperkte schaker ben, maar het eindresultaat was
dan wel weer dat ik won.
Uiteindelijk eindigden we als 12e met 4 matchpunten, maar kijkend naar de
individuele scores was dat toch een prima prestatie. Twan haalde aan bord 1 5,5
uit 20. Dit klinkt misschien als niet veel, maar bedenk dat hij 6 titelhouders trof:
4 IM’s, een FM en een CM. En dan liep hij in ronde 1 en 2 nog een GM en FM
mis. Hoogtepunt was de manier waarop hij Fred Slingerland van het bord
offerde. Alex werd topscorer met 10,5 uit 24. Het vele snelschaken op internet
wierp duidelijk zijn vruchten af.
SHTV 1
Twan van der Togt
Wouter Noordkamp
Peter Vorstermans
Alex Hut
Hans Segers
Olav van Leeuwen

5,5 uit 20
8 uit 24
5 uit 24
10,5 uit 24
0 uit 2
1 uit 2

TPR 2115
TPR 2032
TPR 1902
TPR 2010

Het tweede begon prima met vele ruime overwinningen. De laatste vier ronden
wachtten de sterkste teams en toen ging het wat minder, maar uiteindelijk werd
een mooie derde plaats bereikt. Opvallend was de dominantie van HSB-teams in
de eindstand. Promotie 3 werd eerste en Botwinnik 2 tweede. Zouden de Haagse
teams beter in snelschaken zijn of de spelers underrated? André was overtuigend
topscorer van het team, maar kwam door het rouleren met vijf spelers tekort
voor de algemene topscorerstitel.
SHTV 2
Hans Segers
Olav van Leeuwen
André Wagner
Meile Tamminga
Robin van Leeuwen

7,5 uit 18
15 uit 22
17 uit 20
13,5 uit 20
13 uit 20

TPR 1768
TPR 1823
TPR 1766
TPR 1571
TPR 1569
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Stukruil die een penning construeert en/of van een penning
profiteert
William van Zanten
In de vorige Samengevat keken we naar stukruil en het opgesloten stuk. Ditmaal
kijken we naar een andere tactische kant van stukruil: penningen. Met stukruil
kun je vaak een penning tot stand brengen. Steeds gaat het om minimaal drie
stukken: een pennend stuk (PS), bv. Lg5 die mikt op twee vijandelijke stukken,
stel Pf6 als kopstuk (KS) en Dd8 als staartstuk (SS).
Hier zult u twee hoofdvormen zien.
In de penning blijkt het KS een slechte verdediger (vorm I). Het voorbeeld
vervolgend: als KS Pf6 ook Ld5 moet dekken, is hij overbelast.
Stukruil brengt in hoofdvorm I een penning tot stand, terwijl het kopstuk in die
penning ook iets moet dekken (maar niet langer kàn dekken vanwege de staplicht in de penning). Je kunt dan profiteren van de overbelasting van het KS,
anders gezegd, van zijn beperkte, alleen schijnbare, slagkracht. Kort gezegd, in
termen van de Stappenmethode: KS is slechte verdediger.
Binnen hoofdvorm (I) kan de penning op twee manieren ontstaan bij stukruil: A.
penningconstructie door lokken (Hinlenkung ban het terugslaand stuk naar SSpositie) en B. penningconstructie door ruiming van een baan/veld voor het PS
(pennend stuk). Steeds lijdt het stuk dat door KS schijnbaar staat gedekt.
In de tweede hoofdvorm (II) maakt de door stukruil geconstrueerde penning dat
het KS zelf kwetsbaar wordt (en verloren gaat). Hoofdvorm I komt in de praktijk
het meeste voor.
In overzicht:
I.
Penning met KS als slechte verdediger: een ander stuk lijdt
I.a. Hinlenkung leidt tot KS met beperkte slagkracht: 3 voorbeelden
I.b. Ruiming leidt tot KS met beperkte slagkracht: 3 voorbeelden
II.
Penning met gevaar voor KS zelf
De hoofdmoot van dit artikel bestaat uit 9 opgaven, drie uit elke groep. U kunt
daar zo zelf mee aan de slag. Let er steeds op hoe de stukruil de voorwaarden
schept voor tactiek.
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In één extra voorbeeld oefenen we eerst samen:
Eliet - Papaioannou, EU-ch U20 Sas van Gent 1992

_

_

l m
t _ _Dj
_L_J_ j
_JjSiT_
_ _ iRi
_ nI_Nq
i _ _ k
_ b _ r
Strategische en tactische overwegingen spreken elkaar soms tegen. Strategisch
kan zwart o.a. tevreden zijn met zijn loperpaar en de door Lc6 onveilig
gemaakte koning. Taktisch gemotiveerd koos hij toch (en terecht) voor dubbele
stukruil: 29. ...Pxc3 30. bxc3 Lxf3 31. Dxf3.
Om welke taktiek gaat het? De witte dame is naar de f-lijn gelokt, zodat pion f4
ineens een slechte verdediger is. Ruimtelijk heeft de pion de plicht de f-lijn dicht
te houden, en als dekker moet de pion zijn collega op e5 verdedigen. Zwart wees
er met 31. ...Txe5 op dat f4 overbelast is. 0-1 in 44 zetten.
Nu de negen test-opgaven.
3x Penning met KS als slechte verdediger: een ander stuk lijdt; type A:
Hinlenkung

T_ _T_M_
jL_D_ j
j sJ_Qj
_ _ _J_
bI_ i _
_ _Br _
I_ _ _Ii
_ _ r k

1. Alekhine - Colle, Bled 1931
Wit speelt op aanval en wil in
principe stukken op het bord houden.
Toch keek hij naar de stukruil 31.
Lxd6 Dxd6, want geforceerde
zettenreeksen moet je als eerste
uitrekenen. Hoe is de stelling in
tactisch opzicht veranderd na deze
stukruil?
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tT_ _M_
_ _ _JjJ
s _Jl _
j j _ _
I_ _ _ _
_Ii bI_
nK_ _Ii
_ _R_ _R
T_ _T_M_
_Lj _Jj
_ _ _ j
j _InS_
l i _ _
_Bb _ iD
_ q i i
_ _ rRk

2. Foltys - Skalicka, Podebrady 1936
Wit heeft de betere loper. Hij
overwoog 24. c4 om de structuur vast
te leggen. Kunt u dit aanraden?

3. Morozevich - Adams, Wijk aan Zee
2001
Hoe beoordeelt u de stukruil 26.
...Lxc3 27.Dxc3?

3x Penning met KS als slechte verdediger: een ander stuk lijdt; type B:
ruiming

Td t _M_
t _ lJ_J
J_ _L_Jb
_Jj _ _
_S_ _N_
_Bi _ _I
Ii _QiI_
_ _Rr k

4. Fischer - Keres, Curacao 1962
Wit overwoog stukruil met 25.
Txd8† Lxd8. Schept dat een
tactische kans?
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_T_T_M_
_J_ jJlJ
J_Sj sJ_
i _N_ _
R_ _IiD_
_N_Qb _
iI_ _Ii
_ _ _Rk
t _ t
j mS_L_J
_Bl jJ_
_J_ _ _
_ i nI_
_ i _Q_
Di _Ni _
_ kR_ _R

5. Short - Anand, Dubai (m/2-rapid)
2002
Zwart overwoog de stukruil 16.
...Pxd5 17.exd5; hoe lastig is het
daarna dat Pc6 instaat?

_

6. Carlsen - Radjabov, Porto Vecchio
(5 Armageddon) 2007
Hoe staat het na 20. ...Lxf4†
21.Pxf4?

3x Penning met gevaar voor KS zelf

T_ _ _M_
_J_ d j
_ _J_ j
_I_Ji _
l b i _
_S_ _ i
q _B_ i
_ _ _Rk

7. Jonkman - Firman, Lvov 2001
Zwart aan zet. Ziet u het KS-gevaar
door stukruil?
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T_ d tM_
jJjL_JjJ
_ l _ _
_ _ j i
_ _Is _
_ n b _I
IiIqBi _
_ kR_ _R
_

_

m
j _ _ lI
_ _R_ _
_ _S_N_
_ _ _ _
_IjB_ _
I_K_ _ _
_ _ _ _

8. Steinitz - Serafino, London (6)
1862
Wit aan zet: Ziet u het KS-gevaar
door stukruil?

t

9. Kosteniuk - Ju, Women Grand
Prix Geneva 2013
Ziet u het KS-gevaar door stukruil na
52. Pxg7 Kxg7 53. Tg6† - Kh8?

Tot zover penning door stukruil. Hopelijk weet u dit binnenkort toe te passen in
een eigen partij.
De uitwerkingen staan op pagina 33-34 , maar ook nu geldt weer: niet spieken!
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Verdraaide missers (4)

André Wagner

Het brein van een schaker is soms ook onderhevig aan kortsluiting, kan ik u
verzekeren. In tegenstelling tot de gewoonte om in deze rubriek geen namen te
noemen maak ik daar deze keer een uitzondering op, om de eenvoudige reden
dat ik zelf het onderwerp ben.
Onlangs speelde ik in de interne competitie een partij tegen Franck Melssen die
zeer snel afgelopen was. Toegegeven, ik speelde nog een tijd door op complicaties, maar in mijn achterhoofd wist ik allang hoe het zou gaan aflopen. Aan de
andere kant komt Franck ook niet voor niets het hele eind van zijn huis naar
onze speelzaal.
Wat gebeurde er in de opening?
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 c5 4. exd5 exd5 5. Pdf3 Pf6 6. Lb5† Pc6 7. Le3??
Da5† en de loper gaat verloren.
Nu is dat op natuurlijk zich altijd mogelijk, een moment van onoplettendheid,
maar ik was me tijdens de openingszetten er van bewust dat ik moest oppassen
voor de damezet. Even vergeten, dat kan, hoor ik u denken, maar voor mij was
het een déja-vu.
In 1989 deed ik voor het eerst mee aan het OHRA-toernooi in Amsterdam en
tijdens één van de zeven ronden werd ik met wit ingedeeld tegen B. Kaiser. De
volgende zettenreeks was voldoende om snel weer huiswaarts te keren: 1. e4 e6
2. d4 d5 3. Pd2 c5 4. exd5 exd5 5. Pdf3 Pc6 6. Lb5?? Da5† en opgegeven.
Een jaar later, tijdens de laatste editie van dit toernooi... jawel, met wit ingedeeld
tegen B. Kaiser. Hij wist het nog en ik zei optimistisch: “Deze keer zal ik dat
toch niet weer doen.” U wilt weten hoe de partij verliep? Kijk maar in de vorige
alinea.
En dan zit je 30 jaar later op de clubavond en presteer je het om, met enkele
andere tussenzetten, precies dezelfde blunder te maken en dat is toch wel een
beetje te veel van het goede. De enige troost die er uit te putten is, is dat ik in
ieder geval geen ezel ben, want die stoot zich in het algemeen niet twee keer aan
dezelfde steen (lees: zet). Aan de andere kant, ezels kunnen sowieso niet schaken.
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Ratinglijst februari
Het seizoen is nu echt flink op dreef en inmiddels alweer over de helft. Haags
Weekendtoernooi en de competitie hebben hun sporen achtergelaten op de
ratinglijst, zowel in positieve als negatieve zin. Deelnemers aan het persoonlijk
kampioenschap van de HSB zagen hun reputatie bevestigd en soms vernietigd.
Het eerste dat opvalt is, dat Ton Bodaan weer helemaal terug is waar hij thuis
hoort. In drie maanden tijd sprong hij flink vooruit tot boven de 1900-grens. Piet
gaf als voorzitter ook op de 64 velden het goede voorbeeld door 58 punten te
winnen, net voor steunpilaar Ed Olvers van SHTV H2 (+52) en zijn teamleider
Meile Tamminga (+50). Net minder dan 50 punten won Thijs Michels (+46). De
rest van de stijgers deed het rustiger aan.
In neerwaartse richting was het minder spectaculair, al zal het verlies van 51
punten Alex Hut niet blij hebben gemaakt. Armin Segger kreeg ook een behoorlijk gevoelige klap en schoof op naar ‘het rechter rijtje’.
Twan van der Togt
Sherief el Sayad
Wouter Noordkamp
Cor Kanters
Peter Vorstermans
Maarten Stolte
Eduard van Dijk
Sander Pauw
Bart Verbaan
Hans Segers
William van Zanten
Ton Bodaan
Alex Hut
Olav van Leeuwen
Rik Pronk
Evert Baak
Gert-Jan Willighagen
Karl Baak
Ed Olvers
Justus van Klaveren
Theo Bovenlander
Franck Melssen
Meile Tamminga
Piet Sikkes

2071 (-14)
2039 (-16)
2012 (-)
2000 (-)
1999 (+23)
1991 (-16)
1983 (-)
1978 (+4)
1956 (+15)
1947 (+20)
1928 (-5)
1917 (+74)
1881 (-51)
1874 (+17)
1873 (+20)
1869 (+31)
1868 (+24)
1818 (-7)
1778 (+52)
1767 (-1)
1733 (-7)
1731 (+15)
1726 (+50)
1718 (+58)

Armin Segger
Theo Dekker
Maarten van der Vegt
André Wagner
Ben Spierings
Geurt Jan v.d. Meiden
Eric Alvares
Jan Verheijen
Frans Coers
Danny Lindhout
Robin van Leeuwen
Jaap Luyendijk
Kees van Gelder
Rob Dijkstra
Thomas Alvares
Thijs Michels
Ruud van Dijk
Ard van der Zwart
Claudia Fasil
Tobias Li-Behn
Kawang Choi
Wim Vermeulen
Ricki Luk
Martin Brummelkamp

1689 (-41)
1688 (-)
1656 (+23)
1647 (+16)
1644 (-2)
1623 (-3)
1593 (-1)
1564 (-11)
1535 (-16)
1523 (-10)
1514 (+8)
1505 (-10)
1482 (-)
1449 (-7)
1449 (-)
1366 (+46)
1353 (-13)
1329 (-14)
1314 (-)
1296 (-)
1286 (+11)
1104 (-)
907 (-)
800 (-5)
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Uitwerkingen opgaven penning door stukruil
1. Alekhine - Colle
De stukruil heeft de dame naar de 6e rij gelokt, zodat pion e6 gepend staat
waarmee die pion ineens een slechte verdediger is. Wit profiteerde daarvan met
32. Lxf5 en vier zetten later 1-0
2. Foltys - Skalicka
Nee: na de stukruil 24. ...Lxb2 25. Kxb2 maakt Kb2 als SS in de penning over
de b-lijn dat pion b3 een slechte verdediger is van c4. Zwart zou daarvan
profiteren met Pxc4† en Pxe3.
De partij ging veel beter voor wit na 24. Pc4 Pxc4 25. bxc4 Tb6 26. Tb1 Tbc6
27. Thd1 1-0 in 66 zetten
3. Morozevich - Adams
De penning over de 3e rij zou daarna pion g3 tot een slechte verdediger maken,
zodat wit na 27. ...Ph4 (dreigt mat) moest opgeven.
4. Fischer - Keres
Jazeker. Le6 staat na ruiming van de e-lijn gepend op matveld e8 (zwakke
onderste rij). Zodoende kon wit materiaal winnen met 26. Lxc4 bxc4 27.Dxc4!
5. Short - Anand
Hopelijk is u opgevallen dat de 4e rij deels is geruimd, zodat pion f4 gepend
staat op Ta4.
M.a.w., na Pxd5 exd5 is f4 een slechte verdediger van veld e5, en daar kan Pc6
zonder meer naartoe, met gelijke kansen. 17. ...Pe5! = [18. fxe5? Dxa4].
6. Carlsen - Radjabov
Dan is de d-lijn deels geruimd, wat een matvariant mogelijk maakt:
21. ...Pe5! 22. dxe5 Da1† 23. Kc2 Lb3† 24. Kxb3 Da4#
In de partij miste zwart dit – hij won anders.
7. Jonkman - Firman, Lvov 2001
Stukruil (Pxd4 Dxd4) zou Dd4 tot kwetsbaar KS maken na Lc5 (xd4-g1).
8. Steinitz - Serafino
Wit pent Ld6 op Ld7 zodat Ld6 al meteen risico loopt.
Steinitz profiteerde door een extra aanvaller op Ld6 bij te halen, simpel en
geforceerd via stukruil: 14. Lxf4 exf4 15. e5 en 16. exd6 1-0 in 34 zetten.
9. Kosteniuk - Ju
Kosteniuk lokte de zwarte koning door ruil in de penning, en KS Pd5 ging
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meteen verloren.
Vanuit bijgaand diagram volgde: 54. Tg8† 1-0 vanwege 54. ...Txg8 55.
hxg8(D)† Kxg8 56. Lc4 en het paard mag niet wijken.

_

_
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m
j _ _ _I
_ _ _R_
_ _S_ _
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_IjB_ _
I_K_ _ _
_ _ _ _

Jeugdschaakagenda
Maart 2019
za
2
vr 8 - zo 10
za
9
za
23
zo
24

PK cat. FGH
Kwalificatie NK cat. ABC (Eindhoven)
Jeugdclubkampioenschap cat. CE
Jeugdclubkampioenschap cat. ABD
Grand Prix 6 (Haeghe Ooievaar)

April 2019
vr 19 - za 20
zo 28 - za 4/5

NK cat. E (Waalwijk)
NK cat. ABC (Assen)

Mei 2019
za
4
zo
12
do 30 - za 1/6

Grand Prix 7 (DSC)
2e Houbolt-Samuels evenement (Wassenaar)
NK cat. D (Rijswijk)
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Schaakagenda
Maart 2019
za
2
do
7
za
9
di
12
do
14
za
16
do

21

za
do

23
28

April 2019
wo
3
do
4
vr
5
wo
10
do
11
za
13
do
do

18
25

Drie Rondentoernooi (Waddinxveen)
Snelschaakkampioenschap
HSB Snelschaken voor teams (Delft)
Promotie H2 - SHTV H2
12e ronde interne (avond 1) + 23e ronde laddercompetitie
SHTV K1 - LSG K3
SHTV K2 - LSG K5
12e ronde interne (avond 2) + 24e ronde laddercompetitie
SHTV H1 - Schaakmat Westland H1
SHTV H3 - Botwinnik H4
Open Rapid Haeghe Ooievaar (Haagse Rapidcyclus 2)
13e ronde interne (avond 1) + 25e ronde laddercompetitie
DD H1 - SHTV H2
13e ronde interne (avond 2) + 26e ronde laddercompetitie
DCSV H1 - SHTV H3
Botwinnik H1 - SHTV H1
Rapidkampioenschap (avond 1)
DSC K4 - SHTV K1
Erasmus K1 - SHTV K2
GEEN CLUBAVOND
Rapidkampioenschap (avond 2)

Aankomende evenementen:
Open SHTV Kampioenschap

do 9 mei t/m do 27 juni 2019

Dit blad is gedrukt bij

