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Hans Segers, André Wagner, Ard van der
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Jeugdcommissie

Olav van Leeuwen (vz), Ton Bodaan, Rik
Pronk, Claudia Fasil, Meile Tamminga
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Ricky Luk, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren,
Gert-Jan Willighagen, Eric Alvares, Kynthia
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Eric Alvares (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans
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Evert Baak (vz), Eric Alvares, Olav van
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Commissie PR & Sponsoring
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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:
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gezinslid, € 30 voor tweede, etc.
IBAN

NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet

https://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de redactie

Schrijversblok? Limericks helpen
André Wagner

Je hebt van die dagen dat je werkelijk geen idee hebt waar je over moet schrijven, terwijl de deadline nadert en voorbij gaat. Niet omdat er weinig in de
schaakwereld gebeurt, maar enige gevatte woorden komen nu eenmaal niet op
bevel en de tijd dringt. Tijdens het rondstruinen in mijn collectie schaakfoto’s,
gemaakt in de loop van de jaren, kwam ik er behoorlijk wat tegen van schakers
die ons ontvallen zijn. Geen vrolijk onderwerp, ik weet het, maar één van hen
was Arjen de Leeuw, een man met een eigen vocabulaire. Een vaste opmerking
van hem als hij weer eens een mooie stelling om zeep had geholpen, heb ik
gebruikt in een schaaklimerick:
Een aardige schaker uit Putten
Zat achter het schaakbord te dutten.
Hij ging door zijn tijd
En sprak toen met spijt:
“O man, wat zat ik te kutten.”
Het bedenken van schaaklimericks stamt al uit de tijd dat ik lid was van Schaakvereniging Haags Gemeentepersoneel (kortweg SHGP; ik heb die club al eens
eerder genoemd). Het bestuur riep op een keer de leden op een schaakgedicht
voor Sinterklaas te maken, wat mij bracht tot het volgende:
De Goedheiligman uit het Spaanse land
Had aan het schaak zijn hart verpand.
Hij sprak met pit:
“Geef mij maar wit,
Dan heb ik twee schimmels achter de hand.”
Zit u al te grinniken? Dan tot slot de vraag of knappe schaaksters serieus genomen worden. Ik hoop van wel, maar misschien gebeurt het volgende soms
ook:
Een schakende schone uit Schagen
Had over aandacht geen klagen,
Maar zij was niet blij
Want wat zij toen zei:
“Men wil over schaak nooit iets vragen.”
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Interne competitie
Het zit er op voor dit seizoen, de interne competitie en de laddercompetitie althans, want het rapidkampioenschap en het open kampioenschap staan nog tot
eind juni op het programma.
We hebben in ieder geval een nieuwe clubkampioen in de persoon van Rik
Pronk. Hij is daarmee de negende die deze titel in de wacht heeft gesleept.
Gemakkelijk was het niet, maar hij laat enkele schaakkanjers achter zich die
elke ronde weer hoopten dat hij zou struikelen, zodat ze het stokje konden
overnemen. Mooi niet dus en Rik werd daarmee verdiend eerste. Gefeliciteerd!
Eindstand na 13 ronden
1 Rik Pronk
2 Bart Verbaan
3 Olav van Leeuwen
4 Evert Baak
5 Peter Vorstermans
6 Franck Melssen
7 William van Zanten
8 Ton Bodaan
9 Gert-Jan Willighagen
10 Jaap Luyendijk
11 Meile Tamminga
12. Hans Segers
13 André Wagner
14 Armin Segger
15 Karl Baak
16 Maarten van der Vegt
17 Ruud van Dijk
18 Eric Alvares
19 Jan Verheijen
20 Justus van Klaveren
21 Thijs Michels
22 Piet Sikkes
23 Rob Dijkstra
24 Sherief El Sayad
25 Wim Vermeulen
26 Martin Brummelkamp
27 Ard van der Zwart

Score wp
10.0
95.5
9.5
97.0
9.0
96.5
9.0
96.0
8.0
97.0
7.5
93.0
7.0 102.0
7.0
92.5
7.0
87.0
7.0
77.0
7.0
70.0
6.5 100.0
6.5
88.0
6.5
85.0
6.0
91.0
6.0
78.5
6.0
78.0
6.0
71.5
6.0
71.0
5.5
83.5
5.5
69.0
5.0
71.0
4.5
70.5
3.5
81.0
3.0
70.5
1.0
74.5
0.5
57.5

SB
73.25
68.25
62.00
63.25
57.25
46.00
53.00
46.75
37.75
31.50
31.50
48.25
40.00
36.50
39.25
28.00
26.25
25.00
25.50
28.50
22.50
20.25
17.00
22.25
11.50
5.50
3.25

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

TPR W-We
2001 +2.55
1941 +0.14
1972 +2.20
1981 +2.08
1842 -1.59
1838 +2.19
1947 +0.10
1818 -0.17
1771 -0.94
1641 +1.97
1623 -0.79
1788 -2.12
1724 +1.35
1733 +0.26
1863 +0.43
1587 -0.59
1479 +1.18
1527 -0.67
1489 -1.25
1595 -2.14
1449 +1.76
1456 -3.07
1417 -0.80
1760 -1.04
1141 -0.01
397 -1.03
+0.00
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Laddercompetitie
De laddercompetitie werd goed bezocht en ook hier werd Rik eerste, bij de
senioren dan, want de lijstaanvoerder is een jeugdspeler en dus dubbel eerste.
Eindstand na 26 ronden
1 Robin van Leeuwen
2 Rik Pronk
3 Olav van Leeuwen
4 Jaap Luyendijk
5 Tobias Li-Behn
6 Peter Taanman
7 Armin Segger
8 Jan Verheijen
9 Eric Alvares
10 Meile Tamminga
11 Thomas Alvares
12 Maarten van der Vegt
13 Maarten Stolte
14 Justus van Klaveren
15 Kawang Choi
16 André Wagner
17 Rob Dijkstra
18 Piet Sikkes
19 Kees van Gelder
20 Tuan Anh Do
21 Ruud van Dijk
22 Dennis de Zwart
23 Thijs Michels
24 Martin Brummelkamp
25 Wim Vermeulen
26 Ton Bodaan
27 Chris Mousset
28 Tijmen Luzac
29 Arno Panis
30 Arvind Jaharia
31 Ard van der Zwart
32 Merijn van Ardenne
33 Thomas Li-Behn
34 Boye Villier
35 Jesper Kool
36 Jian-Li Zhou
37 Maurits Panis

prt
13
8
8
6
14
18
6
9
8
6
7
4
1
3
2
2
12
8
6
4
6
1
9
11
12
3
1
1
1
5
1
1
5
2
4
5
19

W
8
6
6
4
9
10
4
5
4
3
4
2
1
1
2
2
7
5
2
2
3
1
5
3
4
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
2

R V
2 3
0 2
0 2
1 1
0 5
2 6
0 2
0 4
0 4
0 3
1 2
0 2
0 0
1 1
0 0
0 0
1 4
0 3
1 3
0 2
1 2
0 0
0 4
0 8
0 8
0 2
0 1
0 1
0 1
0 3
0 1
0 1
0 4
0 2
0 3
0 5
0 17

Score
960,2
950,0
918,0
873,0
818,0
801,8
778,0
772,7
764,0
755,3
738,0
709,7
705,3
688,0
661,0
658,0
643,3
627,0
617,0
588,0
561,7
525,3
515,3
390,0
362,7
348,7
336,0
326,7
317,3
309,0
308,0
289,3
266,0
261,0
259,3
216,0
160,0

Wrde Vwrde
80,0 80,0
79,0 79,0
78,0 77,0
77,0 78,0
75,0 76,0
74,0 74,0
73,0 72,0
72,0 73,0
71,0 70,0
70,0 71,0
69,0 69,0
68,0 68,0
67,0 67,0
66,0 66,0
65,0 65,0
64,0 64,0
63,0 62,0
62,0 61,0
61,0 63,0
60,0 57,0
57,0 58,0
54,0 52,0
52,0 50,0
41,0 43,0
38,0 40,0
37,0 37,0
36,0 36,0
35,0 35,0
34,0 34,0
33,0 32,0
32,0 33,0
31,0 31,0
30,0 30,0
29,0 29,0
28,0 28,0
27,0 27,0
26,0 26,0

S
1
0
-2
2
-2
2
0
-1
2
2
-1
-2
1
1
0
2
-2
-2
0
0
0
-1
-1
1
0
1
1
1
1
1
1
-1
-1
0
0
-1
-3
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Haagse Rapidcyclus (1)
Op zaterdag 16 februari trapte HSV de 20e editie van de rapidcyclus af. Voor de
3e keer in de geschiedenis van de cyclus werd er een toernooi door een vrouw
gewonnen. Linda Jap Tjoen San, die in 2016 net te kort kwam voor de eindoverwinning, maakte daarmee een goede start.
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

Linda Jap Tjoen San (LSG)
Pim Ydo (-)
Maurits Bons (HO)
Lothar van der Sluijs (DD)
Franck Melssen (HSV)
Ton Bodaan (HSV)
Hans de Haan (HSV)
Jan Verheijen (SHTV)
Wim Reimer (DD)
André Wagner (SHTV)
Theo van Orsouw (DD)
Paul de Freytas (Shah)
Jeffrey Hofland (Smat)
Robin van Leeuwen (SHTV)
Meile Tamminga (SHTV)
Jan van der Meer (HO)
Piet Sikkes (SHTV)
Bert Gerritsma (HSV)
Rob Kuijvenhoven (HSV)
Tobias Li-Behn (SHTV)
Eric Alvares (SHTV)
Selahattin Ciftci (HSV)
Rob Bes (HO)
Loek Beekman (Pom)
Ruud van Dijk (HO)
Peter Huybens (HSV)

rat.

ptn

w.p.

SB

2028
1981
1730
1772
1731
1917
1785
1564
1776
1647
1749
1899
1580
1514
1726
1535
1718
1504
1496
1246
1593
1297
1541
1242
1353
1345

6.0
5.5
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
0.0

26.5
26.0
23.0
30.5
26.5
26.0
24.5
22.0
29.0
22.5
33.0
32.5
26.5
22.5
20.0
28.0
21.0
21.0
18.5
26.0
25.0
19.5
19.0
27.0
21.0
19.5

22.75
19.75
16.00
18.50
14.25
15.75
14.25
12.25
15.50
11.00
16.00
14.25
10.75
10.25
5.75
9.50
8.25
5.75
4.50
7.75
5.25
3.50
4.75
8.00
2.50
0.00

Vijf weken later, op zaterdag 23 maart, was het ook dit jaar volle bak in De
Wiekslag. Haeghe Ooievaar had flink reclame gemaakt en bereikte daarmee
opnieuw 40 deelnemers, wat tegenwoordig met de volle schaakagenda zeker een
succes genoemd mag worden. Clubtopper Stefan Bekker liet er geen twijfel aan
bestaan dat hij veruit de sterkste was.
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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

Stefan Bekker (HO)
Paul de Freytas (Shah)
Tjerk Hacquebord (Moira)
Maurits Bons (HO)
Linda Jap Tjoen San (LSG)
Hans Segers (SHTV)
Andre Wagner (SHTV)
Ton Bodaan (HSV)
René Weerts (DSC)
Lothar van der Sluijs (DD)
Theo van Orsouw (DD)
Jesse van Dongen (Overs)
Peter van Veen (-)
Piet Sikkes (SHTV)
Khaled Elsandel (DSC)
Theo van den Bout (Botw)
Eric Alvares (SHTV)
Hans de Haan (HSV)
Tobias Li-Behn (SHTV)
Gijs van Dongen (Overs)
Erik Goedhart (Pallas)
Per Fischer (Shuis)
Jeffrey Hofland (Smat)
Hans Coenders (HSV)
André van der Weijde (Smat)
Benjamin Boers (-)
Thomas Alvares (SHTV)
Jan de Liefde (Overs)
Peter Sonneveldt (LSG)
Wim Reimer (DD)
Ruud van Dijk (HO)
Koos Croes (HO)
Gerrit Horst (DD)
Surin Bresler (HO)
Noah Lamens (HO)
Tim de Torbal (HO)
Edwin van der Leij (HO)
Oswin van den Bout (Botw)
Anthony Bresler (HO)
Franke Boersma (HO)

rat.

ptn

w.p.

SB

2317
1908
2032
1754
2027
1951
1675
1904
1559
1787
1754
1617
1829
1699
1363
1265
1593
1767
1330
1811
1511
1505
1572
1404
1592
1771
1452
1553
1445
1705
1348
1362
1515
1208
1022
1024
1495
1160
996
1604

7.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
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
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5

30.0
27.0
34.0
31.5
30.5
29.5
27.5
23.5
29.0
27.5
28.0
26.0
25.5
25.0
23.5
23.5
21.5
30.5
23.5
23.0
22.0
21.5
30.0
26.0
24.0
22.5
21.5
26.5
25.0
22.0
19.5
17.5
24.0
23.0
19.0
18.0
20.5
20.5
22.0
15.0

30.00
20.50
21.50
19.50
18.50
21.50
17.50
14.00
15.75
14.50
12.00
12.00
11.50
11.00
13.00
10.00
9.50
12.75
8.25
11.00
9.75
9.25
10.00
9.50
7.50
6.50
5.50
7.25
6.75
5.75
4.50
4.25
4.50
6.00
3.00
8.25
5.00
3.25
2.00
4.25

Wordt vervolgd op zaterdag 4 mei in het Nationaal Schaakgebouw.
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Externe competitie
KNSB-competitie

SHTV 1 trekt aan het kortste eind tegen LSG 3 (door Peter Vorstermans)
Op 16 maart speelden we een massakamp tegen LSG in de Bosbeskapel, wij
tegen hun derde team en SHTV 2 tegen LSG 5. En dit alles onder de bezielende
leiding van Piet. We waren die middag dicht bij een gelijkspel, maar verloren
jammer genoeg met het kleinst mogelijke verschil.
Na een remise van Peter en gevolgd door een mooie overwinning van Maarten,
begonnen we aan een voorsprong. Hierna volgt een fragment uit Maarten’s
partij.
Maarten Stolte - Thomas Thissen

T_ dMl t
jJj _Jj
_S_ s _
_ _ j _J
_BjI_ _
_ _ _QnI
IiIi iI_
r b _Rk
9. ...h4 10. Db3!?
Hotseknotsbegonia. Na 10. Pe2 had
wit een prettig plusje gehad, maar het
spel komt dan traag op gang
(voorbereiden f2-f4).
10. ...Dd7
Het begin van een reeks wederzijds
geforceerde zetten. Zwart zou mat
gaan na 10. ...hxg3 11. Lxf7† en 12.
De6 mat.
11. Lxf7 Dxf7 12. Dxb7 Kd7 13.
Dxa8 hxg3 14. d3!
Veel beter dan 14. fxg3? d3!! -+ en
dat had Thomas gezien.

14. ...gxf2 15. Txf2 Dh5
Dekt Th8 maar heeft niet direct aanknopingspunten voor de batterij met
Lf8. Zwart houdt de hele partij nog
last van deze slechte loper.
16. Ld2?
Maar dit geeft de batterij wel een
aanknopingspunt. Na 16. Tf5 had het
ongeveer gelijk gestaan, zegt de
computer, maar ja, ik kijk meer naar
stukken activeren.
16. ...Lb4 17. Db7 Pg4?
Maar nu grijpt zwart mis. In de
analyse achteraf keken wij naar
17. ...Lxd2 18. Txd2 Dg5 19. Tf2
Txh3 20. Taf1 en dachten dat zwart
nu niet verder kwam. Wij misten
echter 20. ...Dg3!! 21. Tf3 Dh2† 22.
Kf2 Txf3† 23. Kxf3 en zwart staat
volgens de computer totaal gewonnen, hoewel dat voor een sterveling
niet zo eenvoudig ligt.
18. Tf5
Wit redt zich en krijgt licht voordeel.
Niet 18. hxg4?? Dh1 mat en ook niet
18. Lxb4? Pxf2 19. Kxf2 Tb8.
18. ...Dxf5?
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Krijgt een toren en een loper voor een
dame, maar beter was 18. ...Dg6 met
een ingewikkelde maar ongeveer
gelijke stelling.
19. exf5 Lxd2 20. Db3
Fraai is de variant 20. hxg4 Le3† 21.
Kf1 Th1† 22. Ke2 Txa1, die ik
verwierp gezien het materiaal. Toch
vindt de computer dat wit erg goed
staat 23. Db5! Kd6 24. b4! en wit
heeft kansen om een stuk te winnen
en g7 op te halen en met de vrijpionnen te lopen.
20. ...Pe7 21. Da4
Gaat voor een vrije a-pion. Ook een
plan was 22. Df7 om g7 te winnen en
daar met een vrijpion te lopen.
21. ...Kd8 22. Kf1
Om 22. ...Pe3†? met 23. Ke2 te
kunnen beantwoorden, waarna de
loper verloren gaat.
22. ...Lf4 23. Dxa7 Pe3 24. Ke2
Waarschijnlijk is 24. Kf2 iets beter,
maar ik maakte me wat zorgen om
Lg3† op termijn.
24. ...Th5
Niet direct 24. ...P7xf5 en evenmin
24. ...Pxg2 wegens 25. Da8†.
25. Da8 Kd7 26. Df3 P7xf5 27. a4

In dit plan staat de onontwikkelde
toren ideaal!
27. ...Pg3 28. Kf2 Tf5
Aan esthetiek geen gebrek. Er is gek
genoeg geen gevaarlijke dreiging.
Zwart kan wel een dame winnen
tegen toren en paard, maar het resterende eindspel is beter voor wit.
29. a5 c6?
Gebaseerd op een misrekening.
Zwarts beste kans was 29. ...Lg5†
30. Kxg3 Txf3† 31. Kxf3, waarna
wit beter staat in een lastig eindspel.
30. a6 Tf8 31. a7 Ta8 32. Ta6
Die had hij gemist op de 29e zet.
32. ...Pd5 33. Dg4
Dit veld is zojuist vrijgekomen, het
valt allemaal op zijn plek voor wit.
33. ...Kd6 34. Dg6 Pf6 35. Dxg7
Le3 36. Ke1
Niet 36. Kxg3 Ph5†.
36. ...Pfh5 37. Db7!
Beter dan 37. Dg6†, omdat mat nu
dichterbij is.
37. ...Lf2!
Als ik die pak heeft zwart nog eeuwig schaak via 38. ...Tf8†.
38. Kd1
Zwart geeft het op.

Aan bord 1 moest Wouter het opnemen tegen zijn sterke tegenstander en... de
tijd. Met nog een paar minuten voor 10 zetten kon hij het uiteindelijk niet
bolwerken waardoor de stand weer gelijk getrokken werd.
Eduard’s koning was ondertussen in het midden van het bord beland, waardoor
hij geen kans zag om het materiaalvoordeel te incasseren en helaas de vlag
moest strijken.
Sander kwam met een plusje uit de opening en toen zijn tegenstander nog een
tweede pion opgaf, kon Sander de partij moeiteloos tot winst brengen.
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Leendert Pols - Sander Pauw

Ts _ tM_
jL_JdJj
j _ s j
_ j _ _
_Ij _ b
_ _BiN_
IiQ_ iIi
r _ k _R

12. ...Pc6 13. a3 dxe3 14. 0-0-0 Pd4
15. Pxd4 cxd4 16. The1 Tfe8 17.
fxe3 dxe3 18. Lh7 Kh8 19. Lf5 d5
20. Kb1 Tad8 21. Td4 De5 22.
Dd3 dxc4 23. Lxf6 gxf6 24. Dxe3
Dxf5
0-1

En weer een gelijke stand 2½-2½ met nog 3 partijen te gaan.
Na een tijdlang een mooie stelling te hebben opgebouwd, was het bij Gert-Jan
plotseling afgelopen, waarna we tegen een achterstand aankeken.
Zowel Bart als Hans hebben een tijd lang de betere papieren gehad, die jammer
genoeg net niet verzilverd konden, waarna ze beiden met remise genoegen
moesten nemen.
Na deze spannende slotfase was de match tegen LSG dus verloren met 3½-4½.
De invallers Maarten, Eduard, Bart en Gert-Jan wil ik hierbij nog bedanken voor
hun inzet. Op 13 april spelen we de voorlaatste wedstrijd, uit tegen DSC Delft 4.
En dan wordt het er op of er onder.
SHTV 1 (1967)
Wouter Noordkamp (2012)
Maarten Stolte (1991)
Eduard van Dijk (1983)
Peter Vorstermans (1999)
Sander Pauw (1978)
Bart Verbaan (1956)
Hans Segers (1947)
Gert-Jan Willighagen (1868)

LSG 3 (1991)
Marcel Mol (2010)
Thomas Thissen (1980)
Jan Hellenberg (2053)
Patriek Tromp (1955)
Leendert Pols (2005)
Linda Jap Tjoen San (2028)
Jorgen Henseler (1971)
Dirk Sikkel (1929)

3½-4½
0-1
1-0
0-1
½-½
1-0
½-½
½-½
0-1

Ondanks verlies wel handhaving voor SHTV 2 (door Ben Spierings)
Ronde 7 van de KNSB-competitie leverde op 16 maart jl. weer een volle
speelzaal op in de Bosbeskapel met de dubbele thuiswedstrijd. Het is erg leuk
om samen te spelen en op die manier 16 schaakpartijen te kunnen volgen. SHTV
2 moest aantreden tegen het sterker ingeschatte LSG 5 en moest het deze keer
doen zonder Eduard, Bart en Gert-Jan, want die speelden alle drie mee met
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SHTV 1 dat tegen LSG 3 speelde. Een soort massakamp van SHTV tegen LSG
dus.
Geurt Jan raakte al snel een stuk kwijt en kwam er niet meer aan te pas. De
vijandelijke stukken gingen richting de koning en de aanval over de zevende rij
was niet te stoppen. Robin had netjes overleg gepleegd of hij remise mocht
aanbieden. Dat mocht van mij, maar de tegenstander speelde verder en won een
kwaliteit. De snelste weg naar winst leek geforceerd dames ruilen met schaak,
maar laat nou net de loper van Robin naar dat veld kijken. De stand was weer
gelijk.
Daarna was het de beurt aan de twee invallers, Eric en Thomas Alvares, om iets
te doen aan het scoreverloop. Thomas had goed gevochten en kwam materieel
nog in een gelijk toreneindspel, maar had daarna last van de slechte pionnenstructuur. Pionverlies en verlies van de partij was niet te vermijden. Daarna was
het zijn vader Eric die zijn koning moest omleggen. Eric had zoals gebruikelijk
veel tijd verbruikt en stond onder druk, maar hield met een tegenaanval de
tegenstander lang van zich af. Hoe het uiteindelijk afliep heb ik gemist, maar het
resultaat was een nul.
Aan het topbord zat deze keer Ton. Hij speelde een sterke partij en leek te gaan
winnen. In de stelling heeft hij net een pion naar g6 gespeeld. Dat pionneneindspelen complex zijn blijkt wel uit de zettenreeks en het commentaar van
Ton zelf.
Jan Willem van Drunick - Ton Bodaan

_

_

_ _
j _ _Mj
jJ_J_ _
_ _ i j
i _ _ i
i _ k _
_ _ _I_
_ _ _ _
41. h5 g6
41. ...Ke7 42. Kd4 b5 43. Kc5 Kd7
44. g3 Kc7 45. g4 a6 46. Kd4 Kb6.
41. ...b5 wint nog steeds op dezelfde
wijze.
42. hxg6 Kxg6 43. g4
Wit probeert een ondoordringbaar

fort op te bouwen.
43. ...Kf7 44. Kd3 Ke7 45. a4 Kd7
46. Kd4 Kc7 47. Kc4 Kb7 48. Kd4
Ka6 49. Kc4 Kb7 50. Kd4 Kc7 51.
Kc4 a5??
51. ...a6 wint nog steeds maar daar is
wel een mooi driehoekje voor nodig.
52. Kd4 Kd7! 53. Kc4 (Kc3 b5 54.
a5 c5 55. bxc5 Kc6) b5 54. Kc5
(axb5 axb5 55. Kc5 Kc7 56. Kd4
Kb6)
52. b5??
Na een lange verdediging is wit dolblij met remise, maar had zelf nog de
volle winst kunnen pakken: 52. bxa5
bxa5 53. Kc5 Kb7 54. Kd6+52. ...cxb5 53. axb5
Wit heeft zijn fort dichtgetimmerd.
Volgende keer maar weer gewoon het
toreneindspel spelen! ½-½
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Zelf speelde ik een gelijk opgaande partij. Aan het einde gaf ik de tegenstander
onnodig een aanvalskans, maar de noodgedwongen tegenaanval bleek voldoende. Het remiseaanbod moest ik ondanks de achterstand van het team wel
accepteren, er kwam een herhaling van zetten op het bord en het alternatief was
materiaalverlies.
Ik verliet toen de speelzaal voor een analyse met mijn tegenstander. Vandaar dat
ik het einde van de partijen van Meile en Olav niet meer heb gezien. Meile leek
de boel in evenwicht te kunnen houden, maar moest helaas toch een nederlaag
slikken. En Olav haalde een halfje uit de strijd. Zowel Olav als zijn tegenstander
waren te laat in de speelzaal aanwezig, maar Olav had de pech dat het zijn klok
was die liep, omdat hij wit had.
Deze nederlaag was enigszins ingecalculeerd. Wij moesten zoals gezegd een
aantal sterke spelers laten invallen bij SHTV 1. Belangrijker nog dan onze
uitslag waren de uitslagen van de concurrenten. Tijdens het gezellige etentje,
wederom bij Appels & Peren en dit keer met maar liefst 15 personen, kwamen
de uitslagen binnen en hebben we nu met nog 2 ronden te gaan 5 matchpunten
meer dan DD3 als huidige nummer 9. Schaakmat Westland 2 is reeds definitief
gedegradeerd uit de 4e klasse.
SHTV 2 (1668)
Ton Bodaan (1917)
Olav van Leeuwen (1874)
Meile Tamminga (1726)
Ben Spierings (1644)
Geurt Jan van der Meiden (1623)
Eric Alvares (1593)
Thomas Alvares (1449)
Robin van Leeuwen (1514)

LSG 5 (1880)
2½-5½
Jan-Willem van Drunick (1962) ½-½
Marcel de Jeu (1974)
½-½
Henk van der Scheer (1875)
0-1
Daan Binnendijk (1884)
½-½
Frans Erwich (1887)
0-1
Rick Derksen (1830)
0-1
Folkert-Jan Geertsma (1916)
0-1
Patrick Groenendijk (1715)
1-0

HSB-competitie

Hoofdklassewedstrijd SHTV 1 - Novelty Destroyers 1 (door Karl Baak)
In de zesde ronde kregen we bezoek van een team dat bestaat uit EPOmedewerkers en daardoor waren diverse nationaliteiten vertegenwoordigd.
Enkele spelers hadden dwingende redenen om hun smartphone aan te laten.
Daarom werden deze gestald bij de wedstrijdleider Gert Jan, die er nog aardig
druk mee was. Diverse keren ging er eentje trillen, waarop de spanning steeg,
maar het was steeds loos alarm. Dat dit met uitzondering van enkele partijen tot
de spannendste momenten behoorde verraadt al veel.
Hans viel in op bord twee en was als eerste klaar. Hieronder een fragment met
commentaar van Hans.
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Hans Segers - César Fernandes João

T_D_ tM_
jJj jJLJ
s _ _J_
_ _I_ _
I_ _I_ _
_Qn bI_L
i _Bi i
_ _Rk r
14. ...e6
Onderbreekt dekking van Lh3
15. a5 Pd7 16. Tg3
Ik had gezien dat dit me altijd twee
stukken voor de toren zou geven met
een mooie stelling.
16. ...exd5 17. Txh3
17. Pxd5 Ik heb hier wel vijf minuten naar gekeken, maar kon het niet

werkend krijgen na 17. ...Te8 18.
Txh3 Pc5 19. Lxc5 Dxh3 20. Pxc7.
Deze had ik gemist; als ik de kwaliteit terugkrijg, is het heel makkelijk
voor wit.
17. ...d4 18. Lxd4 Lxd4 19. Txd4
Pc5 20. Dc4 Dxh3 21. Dxc5
Nu moest ik genoegen nemen met
twee stukken voor de toren, en moest
nog heel wat zetten werken.
21. ...Dxh2 22. Pd5 c6 23. Pf6 Kg7
24. De7 Dg1 25. Lf1 h5 26. De5
Kh6 27. Df4 Dg5 28. Dxg5 Kxg5
29. Ph7 Kf4 30. Pxf8 Txf8 31. Le2
f6 32. Td7 Tb8 33. Kf1 a6 34. Td4
Th8 35. Td7 Tb8 36. Kg2 b6 37.
Td6 Ke5 38. Txc6 bxa5 39. Tc5
Kf4 40. Txa5 Txb2 41. Lc4 Tc2
42. Ld5 h4 43. Txa6 f5 44. Txg6
h3 45. Kxh3 Txf2 46. exf5 Kxf5
47. Le4

Een goed begin met een 1-0 voorsprong.
Rik had een agressieve bui, maar trok iets te onstuimig richting witte koning.
Het geïnvesteerde materiaal zag hij niet terug en toen de aanval vastliep stond de
nul snel op het scorebord.
Ben is normaal gesproken als een van de laatsten klaar. Vanavond had hij of
zichzelf voorgenomen dat niet te laten gebeuren, of er was al snel iets van de
rails geraakt, wat resulteerde in va banque aandoend spel met een nul als
resultaat.
Eduard had met zwart een schijnbaar solide opstelling ingenomen, maar werd
toch verrast door een plotselinge aanval richting zijn koning. De aanval sloeg
door.
Sander rolde langzaam maar zeker over de zwarte stelling heen. Hij bracht
hierdoor de achterstand terug tot 2-3 en daarmee ook de spanning in de wedstrijd.
Aanvankelijk ontsnapte ik na een zeer slechte opening nog met kwaliteitsverlies.
Toen ik tegen het eind van de partij weer kansen op een halfje dacht te zien, liet
ik een onderste-rij-motief toe en was al het zwoegen voor niets geweest.
Bart gaf in de slotfase, niet voor het eerst dit seizoen, geheel onnodig een hele
toren weg.
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Evert miste in het middenspel vier keer een winstvariant en bleef na een
verkeerde afwikkeling met een pion minder achter. Dit werd stug nog verdedigd,
maar na 68 zetten viel toch het doek.
SHTV 1 (1872)
Eduard van Dijk (1983)
Hans Segers (1936)
Bart Verbaan (1946)
Sander Pauw (1977)
Rik Pronk (1855)
Evert Baak (1838)
Karl Baak (1825)
Ben Spierings (1613)

Novelty Destroyers 1 (1949)
Michel Debard (2045)
César Fernandes João (2083)
Derk Dekker (1947)
Feike Liefrink (1993)
Bernd Brendemühl (1901)
Christian Schmitt (1916)
Gert Jan Baas (1855)
Ronny Lange (1854)

2-6
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1

Hoofdklassewedstrijd Schaakhuis 1 - SHTV 1 (door Karl Baak)
De uitwedstrijd in de zevende ronde bracht ons naar het Schaakcafé tegenover
een team dat bijna voor de helft een SHTV-verleden heeft.
Gert Jan speelde tegen Melchior Vesters. Optisch zag het er niet direct slecht uit
en Melchior verbruikte veel tijd. Waarschijnlijk was dat om de meest nauwkeurige weg naar winst te vinden, want even later was het 1-0 voor het thuisteam.
Zelf speelde ik op een hoger bord, omdat Bart had gevraagd om een lager bord.
Ik greep met wit de kans om een vrije pluspion te krijgen op a7 ten koste van
verzwakking van mijn centrum. Zwart speelde het nauwkeurig, waardoor ik
zowel een pion in het centrum verloor als de pion op a7 zwak werd. Ik voelde
mij genoodzaakt tot een kwaliteitsoffer in de hoop nog wat van die pion op a7 te
kunnen maken. Zwart verhinderde ieder tegenspel en de 2-0 was het logische
gevolg.
Evert had een stelling waar zwart enig ruimtevoordeel had in ruil voor wits
grotere controle over de enige open lijn. Deze open lijn leidde uiteindelijk tot
ruil van alle zware stukken, waarbij pionwinst werd gemist. Daarna was de
muziek uit de stelling en werd remise voorgesteld en aangenomen.
Aanvankelijk had Bart had enige compensatie voor een pion, welke langzaam
verdween. Bij omschakelen van aanval naar verdediging ging het mis, mat in 1
werd gemist met een 3½-½ tussenstand als gevolg.
Hans, met zwart, had een moeilijk te beoordelen partij met weinig vastgelegde
pionnen. Hans kreeg dame plus paard tegen toren, loper en paard met nog een
pion extra. Ook zag ik een ongedekte giftige pion die opgehaald kon worden.
Helaas ging Hans voor de pion en gaf na het ontnuchterende antwoord op. Met
4½-½ bleef alleen het redden van de eer nog over.
Meile, ook met zwart, vocht zich terug vanuit een iets mindere stelling. En plusremise lag voor het grijpen in een toreneindspel, maar hij opende de stelling
zodanig dat de witte toren actief werd. De ene na de andere zwarte pion viel en
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daarna ook het doek.
Maarten ging aanvankelijk prima tegen Paul Regeer, mooie actieve stelling werd
omgezet in materiaal voordeel. Doch toen, in plaats van geduld te betrachten en
in een dame-eindspel drie pionnen voor te komen met meer tijd op de klok, ging
hij onmiddellijk met zijn enige vrije pluspion naar voren. Toen kwam Paul met
het ene schaakje na het andere en bij Maarten het besef dat hij er niet makkelijk
uit kon lopen. Na lang denken vond Maarten een oplossing, maar die kostte twee
pionnen en toen de eigen vrijpion niet verder kwam kostte dat ook de partij. 6½½ en alleen Eduard met wit tegen Mike Hoogland op bord 1 nog over.
Met tegengestelde rokades was duidelijk dat er een scherpe strijd werd gezocht.
De partij ontwikkelde zich volgens een logisch patroon, wit boekte op de koningsvleugel ruimte winst en zwart zocht aanvankelijk op de damevleugel en
later ook in het centrum tegenspel. Het eindigde als volgt:
Eduard van Dijk - Mike Hoogland

_T_ _ m
_ _ _ _J
J_ j _R_
_ _I_J_N
_ _D_ _
_ i _ _
Ii q _ i
_ k _ _

Wit heeft net op g6 geslagen.
1. ...Dh1
Terugnemen gaat niet vanwege 1.
...hxg6 2. Dh6 Kg8 3. Dg7#
2. Kc2 De4 3. Kb3 Dc4 4. Ka3 Dc5
5. b4 Dxc3 6. Dxc3 Txc3 7. Kb2
Th3 8. Tg5 Txh2 9. Kb3 h6 10.
Txf5 Kh7 11. Pf4
1-0

Op het nippertje de eer gered, wel een 6½-1½ nederlaag.
Schaakhuis 1 (1969)
Mike Hoogland (2168)
Maurice van Mourik (1836)
Bilal Yalçin (1827)
Raymond Liem (2137)
Melchior Vesters (2153)
Paul Regeer (1841)
Reggy Brouwers (1924)
Norbert Harmanus (1864)

SHTV 1 (1884)
Eduard van Dijk (1983)
Meile Tamminga (1693)
Karl Baak (1825)
Hans Segers (1936)
Gert-Jan Willighagen (1844)
Maarten Stolte (2007)
Bart Verbaan (1946)
Evert Baak (1838)

6½-1½
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
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Hoofdklassewedstrijd SHTV 1 - Schaakmat 1 (door Karl Baak)
We bezetten de laatste plaats in de Hoofdklasse, weliswaar zijn de verschillen
klein tussen de laatste 4 teams. De eerste 3 teams zijn al lang uit het zicht
verdwenen.
Eerder dit seizoen leden we een geflatteerde nederlaag tegen nr. 2, maar ook een
3½-4½ nederlaag tegen nummer 1. Nu mochten we tegen nr 3. Schaakmat
Westland 1. Gemiddeld hadden we 168 elo-punten per bord minder dan de
tegenpartij. Beide teams speelden met een invaller, ons elo-gemiddelde steeg
daardoor en dat van hun was gedaald.
Gelukkig worden de partijen op het bord beslist en niet door de ratinglijst.
Aanvankelijk zat er weinig tekening in de strijd. De tegenstander van Bart
speelde een onorthodox systeem met wit. Althans, mij was het onbekend. Net
toen ik dacht "hier speel je natuurlijk e5 met zwart", werd dat door Bart ook
gedaan. Korte tijd later gaf Bart op en zei dat e5 een enorme fout was. Rik was
inmiddels in moeilijkheden gekomen, zijn tegenstander heeft een soortgelijk
repertoire als Rik en 257 elo-punten meer. Teveel van het goede en de 0-2 achterstand stond op het formulier. Maarten, onze enige speler met ratingvoordeel
(22 punten) stond een pion voor in een eindspel. Zijn tegenstander had geen
activiteit en geen zin om het zich te laten bewijzen en gaf op, 1-2.
Hieronder het slot met commentaar van Maarten.
Maarten Stolte - Thierry Bieger

T_ _Ml t
j _L_JjJ
_J_Js _
_ _ n b
_ r _ _
_ n _ _
IiI_ iIi
_ k _ _R
Aan het einde van de opening heeft
zwart wat ontwikkelingsachterstand
en een minder goede pionstructuur.
Er dreigt uitschakelen verdediger met
loperwinst. 12. ...Lc8?
Zwart had alleen met 12. ...Pd5 een
speelbare stelling kunnen krijgen.
Wit ruilt dan vroeg of laat op d7 en

houdt licht voordeel.
13. Thd1
Dreigt nu 14. Td8† Ke7 15. Pxc6
mat. Zwart hoopte op 13. Pxc6? Lb7
14. Pa5 Lxg2 met enige ruimte voor
het zwarte loperpaar, hoewel deze
stelling toch ook beter voor wit is.
13. ...Lb7
Niet beter was 13. ...Pd5 14. Pxc6 f6
(...Pxc3? 15. Td8#) 15. Pxd5.
14. Lxf6 gxf6 15. Pxf7!
Wint een pion, maar ook een prima
stelling.
15. ...Kxf7 16. Td7 Le7
Iets actiever was 16. ...Kg6 17. Txb7
Lh6
17. Txb7 Thb8 18. Tdd7
Iets preciezer was waarschijnlijk 18.
Tc7, maar ik wilde er zeker van zijn
dat er een toren geruild werd.
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18. ...Txb7 19. Txb7 a5 20. Tc7 Ta6
Zwart staat passief en wit wil dat zo
houden.
21. Pe4 h5 22. Pd6 Kf8 23. Pc4!
Een van de sterkste paarden die ik
ooit onder mijn hoede heb gehad.
Ben van plan om een fokkerij te
beginnen.
23. ...h4 24. a4!
Fixeert de zwarte a-pion weliswaar
op een zwart veld, maar het blijft een
handenbindertje en de bevrijding van

de toren met a5-a4 is nu onmogelijk
geworden.
24. ...Lc5 25. f3 Lg1 26. h3 Lh2 27.
Th7 Lg3 28. Kd2 c5 29. Ke3 Kg8
30. Tb7 Ta8 31. Tb5 Lh2 32. Txa5
Zwart hoopte op 32. Txc5? Lg1,
maar geeft nu op. Na bijvoorbeeld
32. ...Td8 33. Ke2 heeft hij geen
enkele manier van tegenspel en wit
kan met de a-pion gaan lopen.
1-0

Karl verraste zijn tegenstander met een combinatie en de stand was weer gelijk,
2-2.
Wat restte waren goede stellingen bij Peter, Ben en Evert en de stelling van
Eduard was niet verloren, hooguit iets minder. Peter (204 elo-punten minder!)
won in glanzende stijl en zorgde zowaar voor een 3-2 voorsprong. Ben kwam
inmiddels wel in tijdnood. Evert had tegen zijn aard in voor de koningsaanval
gekozen. De koningspositie van zijn tegenstander was ernstig verzwakt. Helaas
wilde de afronding niet lukken en de counter van zijn tegenstander was vernietigend. We stonden weer gelijk 3-3. Tot overmaat van ramp overleefde Ben
de tijdnood niet en kwamen we zelfs 3-4 achter. Eduard stond nog altijd niet
verloren, maar was veroordeeld tot zetherhaling, 3½–4½. Op zich een goed
resultaat, maar daar schieten we niets mee op. Als we de laatste ronde winnen,
stijgen we minimaal twee plaatsen en het kunnen er nog zelfs drie worden, wat
gek genoeg nog de redding van degradatie zou betekenen.
SHTV 1 (1879)
Eduard van Dijk (1983)
Peter Vorstermans (1968)
Rik Pronk (1855)
Maarten Stolte (2007)
Bart Verbaan (1946)
Evert Baak (1838)
Karl Baak (1825)
Ben Spierings (1613)

Schaakmat Westland 1 (2047)
Michiel van Woerden (2136)
Timon van Dijk (2172)
Henk van Putten (2112)
Thierry Bieger (1985)
Menno Pietersma (2130)
Paul Brasser (2049)
Johan Voorberg (1922)
Leo Duijvesteijn (1869)

3½-4½
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1

Hoofdklasse wedstrijd Botwinnik 1 - SHTV 1 (door Karl Baak)
In de staart van de Hoofdklasse was het aardig dringen waardoor beide teams
zich nog konden handhaven door een overwinning in deze slotronde. Wel moest
Scheve Toren dan ook verliezen van Schaakmat Westland wat wel een logisch
uitslag zou zijn maar op voorhand geen uitgemaakte zaak.
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Op bord 6 kwam Evert uit de opening met een stelling die door kunst en
vliegwerk bij elkaar gehouden moest worden. Net toen het gevoel kwam dat de
problemen overwonnen waren volgde er een misgreep met stukverlies en
onmiddellijke opgave. Zo had hij tijd om de andere borden in ogenschouw te
nemen. De indruk was dat we nergens slechter stonden en een paar duidelijk
beter.
Aan bord 3 zat Maarten die met wit aan de opening een prettige stelling met veel
druk op de koningsstelling had overgehouden. Zwart kon bijna geen vin
verroeren en dit werd snel in winst omgezet.
Rik met zwart op bord 4 had in het vroege middenspel een behoorlijke open
stelling waarin hij de tegenstander op een rekenfout kon betrappen dat een stuk
koste. De rest was techniek en duurde niet erg lang met een 2-1 voorsprong als
gevolg.
Op bord 8 was Ben de eerste 80 minuren vooral met zichzelf in gevecht. Toen
dat voor zijn gevoel een miniem betere stelling had opgeleverd (dubbelpion)
werd na overleg remise aangeboden. Zijn tegenstander die nog ruim een uur op
klok had antwoordde droog dat hij het nog even wilde proberen. Een toren op de
zevende rij en een paard bezorgden Ben nieuwe kopzorgen. Iedere 2 á 3 zetten
halveerde zijn tijd. Een enorme beuk op de klok kondigde het eind aan. Niet
goed ingedrukt of 1 seconde te lang nagedacht.
Aanvankelijk had Hans op bord 2 een wat gedrongen stelling zonder dat dit
onoverkomelijke problemen leek op te leveren. Toch ging het plots bergafwaarts. Kan gebeuren tegen 2100+.
Nu stonden we 2-3 achter, dus de resterende drie moesten nog voor minstens 2½
gaan zorgen.
Zelf speelde ik op bord 7 tegen de jongste speler aan de andere kant en
misschien wel van de hele zaal.
Een licht plusje dat ik in het middenspel had werd geduldig geneutraliseerd door
de jongeling. Dit koste wel zoveel tijd dat het uiteindelijk spelend op increment
in een toreneindspel een vingerfout tot gevolg had. Helaas kon ik de juiste
winstweg niet vinden en eindigde het alsnog in remise.
Oorspronkelijk was Eduard op bord 1 in de aanval en leek goede kansen te
hebben tegen een slechte loper en slechter pionnenstructuur. In de slotfase waren
de rollen omgedraaid.
Remise werd tegen beter weten in geweigerd om de theoretisch kans op 2
matchpunten open te houden.
Op dit moment was wel het verlies van Scheve Toren reeds een feit, maar winst
was te veel gevraagd en Eduard liep mat.
Bovendien ging het ook bij Peter op bord 5 geheel mis toen hij in riante/
gewonnen stelling besloot om de belangrijkste verdediger van zijn koning te
ruilen voor een mooi paard. Peter stak er nog veel tijd in, maar de tegenstander
profiteerde optimaal en maakte er nog een leuk mat (met onnodig offer) van.
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Peter Vorstermans - Arno van der Lubben

_

_

_

_
_ _ _ jM
T_ _ _ _
_ _Qi _T
JiI_ _ _
i _ _ _
_ _ k d
r _ _R_
Botwinnik 1 (1919)
Rogier Zoun (1993)
Thom Beeren (2139)
Stefan Buchly (1978)
Wouter Bik (1941)
Arno van der Lubben (1852)
Yde van Deutekom (1944)
Ciro Catalan (1647)
Davin Mostert (1857)

1. Kf3 Th3 2. Ke4 De2 3. Kf5 Th5
4. Kf4 Th4 5. Kg3 Tg6 6. Kxh4
Dh2#

SHTV 1 (1903)
Eduard van Dijk (1983)
Hans Segers (1947)
Maarten Stolte (1991)
Rik Pronk (1973)
Peter Vorstermans (1999)
Evert Baak (1869)
Karl Baak (1818)
Ben Spierings (1644)

5½-2½
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0

Stevige nederlaag voor SHTV H2 (door Meile Tamminga)
Het programma van SHTV 2 volgt dit seizoen een ijzeren logica: met elke
wedstrijd krijgen we een sterkere tegenstander, met als gevolg dat de laatste
twee ronden de sterkste teams hun opwachting maken. Resultaat is dat SHTV 2
in de eerste helft van de competitie mooi wat punten bij elkaar heeft weten te
sprokkelen en zelfs even een blauwe maandag koploper was. Promotie 2 stond
op dinsdag 12 maart klaar om aan alle illusies over meedoen om het kampioenschap een einde te maken.
Invaller André Wagner realiseerde zich dat elk half puntje meegenomen is. In
onderstaande stelling besloten beide spelers het er bij te laten. Zwart aan zet
haalt de toren terug naar f8, het witte paard heeft niks meer te doen op g5 en
verhuist weer naar f3, vervolgens weer Te8 enzovoort.

23

T_ dT_M_
_Lj lJjJ
J_Sj s _
_J_ j n
_ iI_ _
_Bi _ _I
Ii _ iI_
rNbQr k
Maar dat was voorlopig het enige goede nieuws. Tweede invaller Robin verloor
op bord 8 al snel een stuk en de koningsaanval van Maurice Hettfleisch zag er
dreigend uit. En ook naast mij bij Theo ging het al snel mis. Zo op het oog ging
de Franse partij gelijk op, maar ergens moet Theo iets gemist hebben. Eerste
verliespunt was een feit.
Jan Verheijen was op bord 6 niet uit op een snelle remise. Een klassiek kwaliteitsoffer op a8, maar wel loper en dame op de diagonaal en wat spel in het
centrum. Niet voldoende helaas. Weer een punt naar de tegenstander.
Bij afwezigheid van Olav en Gert-Jan speelde schrijver dezes op bord 1. En daar
moest ik het opnemen tegen Max Kanbier, een echte eerstebordspeler. Ik geloof
dat ik Max nog wel even wist te verrassen met de f3-variant van de Caro Kann,
maar veel leverde dat mij niet op.
Meile Tamminga - Max Kanbier

tT_ _M_
jJrL_JjJ
s _J_ _
_ _Ji _
_ n i _
_I_B_ _
I_ k _Ii
_ r _ _

0-1
Ik had zojuist Thc1 gespeeld en vond
dat ik wel enige compensatie had
voor mijn pion achterstand. Helaas:
na Pc4 wint zwart de kwaliteit zonder
dat daar iets tegenover staat.

En daarmee was het pleit eigenlijk al beslecht. Op geen van de overgebleven
borden waren er reële winstkansen. Eric kreeg met wit het Lets gambiet tegen
zich. Grootmeesters wantrouwen dit systeem, maar op amateurniveau kun je het
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prima spelen. Ik geloof niet dat Eric er echt een goed antwoord op had. De
stelling leek redelijk gelijk, maar Eric verbruikte veel tijd en kon het uiteindelijk
niet bolwerken.
Promotie 2 dus de winnaar, maar gelukkig waren er een paar goede berichten.
Robin vocht op bord 8 voor wat hij waard is, werd daarbij een beetje geholpen
door Maurice, maar mag er toch trots op zijn dat hij een remise uit het vuur
sleepte. En uiteraard gaf topscorer Ed op bord 3 niks weg, maar ook hier niet
meer dan remise. Piet en John Tan zorgden voor het sluitstuk van de avond.
Helaas miste Piet een winnende voortzetting, waarna John zich taai verdedigde
en we tevreden moesten zijn met het halve punt. 2-6 dus, en we kennen onze
plaats weer.
John Tan - Piet Sikkes

_ t _ _
_L_T_JmJ
j _JsJ_
jI_Id _
I_ _I_I_
_ _Q_B_
_ rN_ i
_ _R_ _K
28. Dc3 Dxc3 29. Pxc3
De dames zijn van het bord en zwart
lijkt iets beter te staan. Piet weet nu
door actief spel zijn voordeel te behouden.
29. ...exd5 30. g5 Pe8 31. exd5 Pd6
32. Kg2 Te8 33. Kf2 Te5 34. h4
Tc7 35. Td3
Beter is hier om het paard terug te
trekken.

35. ...Tc4 36. Th1 Lc8 37. Le2?
Lf5
Hier was Txc3 winnend geweest; na
Txc3 de dubbele aanval Pe4.
38. Tf3 Pe4 39. Pxe4 Tcxe4 40.
Ld3 Txd5 41. Lxe4 Lxe4 42. Tc1
Lxf3 43. Kxf3 Td4
Na de grootscheepse afruil staat
zwart nog steeds beter met een aanval
op twee pionnen.
44. Tc6 Txa4
Waarom niet eerst het pionnetje op
h4 meegenomen?
45. Txb6 Tb4 46. Tb8 a4 47. b6 a3
48. Ta8 Txb6 49. Txa3 Tb4 50.
Kg3 Te4 51. Ta7 Kf8 52. Tb7 Te7
53. Tb8 Kg7 54. Tb6
Fritz geeft nog steeds voordeel voor
zwart, maar beide spelers besloten
hier tot remise; het lijkt er inderdaad
op dat zwart dit niet meer kan winnen.
½-½
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Promotie 2 (1786)
Max Kanbier (1855)
Dylan Achuthan (1783)
Bram Albertus (1814)
John Tan (1823)
Stephan Kooiman (1745)
Lourens Smaal (1884)
Johan Heskes (1629)
Maurice Hettfleisch (1751)

SHTV 2 (1640)
Meile Tamminga (1693)
Theo Bovenlander (1740)
Ed Olvers (1726)
Piet Sikkes (1660)
André Wagner (1631)
Jan Verheijen (1575)
Eric Alvares (1594)
Robin van Leeuwen (1498)

6-2
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½

SHTV H2 sluit seizoen af met een nederlaag (door Meile Tamminga)
De slotronde van de HSB-competitie wordt altijd gezamenlijk gespeeld in de
aula van het Stedelijk Lyceum in Zoetermeer. Laatste tegenstander: DD 1,
favoriet met een duidelijk hogere gemiddelde rating. Maar SHTV 2 hoeft zich
niet meer druk te maken, terwijl voor DD het kampioenschap op het spel staat:
bij gelijkspel of nederlaag is men afhankelijk van het resultaat van Promotie 2.
De uiteindelijke uitslag, 6-2, doet een vlotte overwinning vermoeden, maar het
duurde tot laat in de avond voordat de zege een feit was.
Zowel rechts als links van mij vielen in rap tempo de eerste beslissingen. Op
bord 1 speelde Gert-Jan met wit tegen Eric Koreman. Eric gaf op in een stelling
die weliswaar slechter, maar niet hopeloos was. En op bord 3 kon Ed een mooi
seizoen met vijf overwinningen en een remise niet in stijl afsluiten. Met wit
hield hij een wat mindere pionstructuur over aan de Russische opening en zijn
tegenstander wist dit voordeel systematisch uit te bouwen.
Op de overige zes borden was het spannend. Thomas Alvares viel in op bord 8
en had het natuurlijk zwaar tegen een 1800-plus opponent. Thomas zette in een
Siciliaanse partij met zwart zijn stelling goed op en op een gegeven moment
leek het mij dat remise tot de mogelijkheden behoorde. Aan het eind bleek toch
het krachtsverschil te groot.
Tweede invaller Maarten hield het op bord 7 ook lang vol. Maarten speelde
actief op de aanval, maar de partij mondde uit in een min of meer gelijk eindspel. Pas in de slotfase moest Maarten capituleren.
Jan Verheijen miste tegen Pieter Smeele in het middenspel een mooie kans op
voordeel.
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Pieter Smeele - Jan Verheijen

_TdT_M_
jJ_ _JjL
s j s j
_ lIj _
_ _I_ _
_ nB_N_
Ii _QiIi
r b _Rk
15. Le3 Lb4
...Pbxd5 is hier de zet. Nadat wit het
paard heeft genomen kan zwart de
witveldige lopers afruilen en het stuk
terugwinnen met een vorkje op e4.
16. Ld2 Pbd7 17. Pb5 Lc5 18. b4
a6 19. bxc5 axb5 20. cxd6 Pxd5
21. Lxb5 Pc3

Dit gaat niet goed. Beter is ...P5f6,
waarmee het paard op d7 extra gesteund wordt.
22. Lxc3 Txc3 23. Tac1 Txc1 24.
Txc1 Te6 25. Dd3
Lxd7 wint hier. Na Tc7 is de witte
aanval beslissend. Maar ook in deze
stelling heeft wit groot voordeel.
25. ...b6 26. Lxd7 Dxd7 27. Td1
Tc7 was hier de winnende zet geweest.
27. ...f6 28. Pe1 Te8 29. f3 Kf8 30.
Pc2 Lg8 31. a3 Tc8 32. Pe3 Tc5
33. h3 Le6 34. Kh2 Ke8 35. Da6
Tc6 36. Dd3
En nu is de stelling plotseling gelijk!
36. ...Dc8
Tc5 brengt remise.
37. Pd5 Kd7 38. Pe7
Db5 wint nog meer.
1-0

Op bord 2 speelde ik tegen Aleksander Henke. Aleksander stond voor aanvang
van de laatste ronde samen met Ed bovenaan in het individuele klassement van
klasse 1A. Een eventuele overwinning zou dus voor Ed nog mogelijkheden
bieden. Dat heeft er niet ingezeten, maar ik kon toch lange tijd volhouden. Pas in
het verre eindspel kon wit het voordeel van paard tegen slechte loper omzetten
in winst.
Piet Sikkes en Eric Alvares wisten een remise uit het vuur te slepen. Met name
voor Eric een bijzonder fraai resultaat tegen een tegenstander die ruim 400
ratingpunten meer heeft. Een spannende partij met lange tijd onzekere uitkomst.
Eric kwam in gigantische tijdnood, maar deze keer werd het hem niet fataal. En
Piet sloot een goed seizoen af met een interessante partij tegen Mark van Iersel.
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Mark van Iersel - Piet Sikkes

_Tt _M_
_J_ jJlJ
J_ _LsJ_
d _J_ b
_ nI_ _
_ n _ _I
Ii q iI_
_ r _Rk
16. e5 Pe8
Paard kan beter naar d7. Nu neemt
wit het initiatief.
17. Lxe7 Td7 18. b4 Dc7 19. Pxe6
DD 1 (1920)
Eric Koreman (1807)
Aleksander Henke (2003)
Alexandr Mityaev (1989)
Mark van Iersel (1861)
Jan-Joost Lindner (2030)
Pieter Smeele (1940)
Stefan Boeters (1908)
Remko de Waard (1824)

fxe6
Hier had wit Pa4 kunnen spelen met
behoud van het voordeel.
20. Pxd5
Nu staat zwart plotseling beter.
20. ...Txd5 21. Txc7 Txc7 22. Dg5
h6
Zwart had hier de pion op e5 moeten
nemen en de dame wegjagen. Na Th5
moet de witte dame de dekking van
de loper opgeven.
23. Dh4 g5 24. Lxg5
Zo redt wit zich.
24. ...hxg5 25. Dxg5 Txe5 26. Dd8
Kf7 27. Td1 Lf6
En hier werd remise overeengekomen.
SHTV 2 (1640)
Gert-Jan Willighagen (1844)
Meile Tamminga (1693)
Ed Olvers (1726)
Piet Sikkes (1660)
Eric Alvares (1594)
Jan Verheijen (1575)
Maarten van der Vegt (1633)
Thomas Alvares (-)

6-2
0-1
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

Jeugdig SHTV 3 (HSB) speelt zich veilig (door Maarten van der Vegt)
Op 21 februari mochten wij Haeghe Ooievaar 3 ontvangen in de Bosbeskapel. Ik
zag dit van te voren als een lastige tegenstander, waar we echt niet zomaar een
resultaat tegen zouden halen. Gelukkig liep het anders (zoals André overigens al
voorspeld had), de punten bleven bij ons na een 6-2 overwinning.
We zaten zoals gewoonlijk weer met een hoop reservespelers te schaken. Maar
het bleek maar weer dat dit niet een verzwakking hoeft te betekenen. De
reservespelers haalden met z’n vieren 3½ punt binnen!
Van de reservespelers behoorden er drie tot de jeugd. Ze lieten gelijk zien
nieuwe energie aan het team te geven. Tobias had al snel een overschot aan
materiaal, waardoor de tegenstander na niet te snel kon opgeven. Robin was wat
later begonnen (de schuld ligt hierbij bij de teamleider). Hij had gelukkig ook
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niet veel tijd nodig om het punt voor ons binnen te halen, hij liet zijn tegenstander alle hoeken van het bord zien. Thomas kwam in een iets mindere stelling
terecht; hij wist echter simpel overeind te blijven, waardoor ook hij voor een
remise zorgde.
De vierde reserve kunnen we nèt niet bij de jeugd scharen. Ik wil voor hem wel
even de loftrompet steken. Dit seizoen heeft hij drie keer ingevallen voor ons
team en elke keer wist hij het volle punt te behalen. Een topprestatie in mijn
ogen! Ik heb het hier overigens over Thijs Michels.
André moest helaas het punt aan Haeghe Ooievaar laten. Hij kwam al snel een
stuk achter. Nou ja, ‘snel’… Hij had even nodig om zich van zijn andere verantwoordelijkheden te verwijderen. Door goed spel wist hij de schade te beperken; jammer genoeg wist zijn tegenstander af te wikkelen naar een voor
André verloren eindspel.
Jaap was weer als vanouds, hij speelde een goede partij en wist een punt voor
ons binnen te harken. Ook Frans komt weer in zijn vorm, na solide spel was een
puntendeling voor hem de uitslag.
De meest gelukkige van de avond was Maarten. Die stond compleet verloren in
het eindspel, maar door een ongelukkige fout van zijn tegenstander kwam de
winst nog naar hem toe.
Na deze overwinning zijn we wel veilig tegen degradatie. Nu kunnen we proberen ons hoog in de subtop te plaatsen. De eerste horde hiervoor, Botwinnik 4,
komt 21 maart op bezoek.
SHTV 3 (1499)
André Wagner (1631)
Maarten van der Vegt (1633)
Jaap Luyendijk (1515)
Frans Coers (1551)
Robin van Leeuwen (1498)
Thijs Michels (1320)
Thomas Alvares (-)
Tobias Li-Behn (1344)

Haeghe Ooievaar 3 (1438)
Willem de Groot (1646)
Peter van Wermeskerken (1545)
Rob Bes (1545)
Hans Hendriks (1418)
René Denie (1348)
Ruud van Dijk (1359)
Koos Croes (1357)
Aad Middeldorp (1285)

6-2
0-1
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
½-½
1-0
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Het (niet) winnen van gewonnen stellingen

Franck Melssen

Doorgaans is voor de middenmoters onder ons geen rol van betekenis weggelegd in de kampioensstrijd. Het afsnoepen van (halve) punten van de kandidaten in die strijd is dan het hoogst haalbare. Lastig, maar niet onmogelijk. In
maar liefst 3 partijen tegen deze cracks kwam ik dit seizoen op enig moment
technisch gewonnen te staan, maar dan moet je het wel zien, natuurlijk. Ik zag
het niet, wat dan ook de mannen van de jongens onderscheidt. Twee partijen
verzandden in remise en de laatste, tegen koploper Rik, werd zelfs door mij
verloren.
Interne competitie, 3e ronde: FM - William van Zanten

_Tt _ _
_ _ _Jm
Jd _JlJ_
_J_ _I_J
_ nL_ _
i b i q
i _ _Ii
_
rR_ k
Stelling na 28. ...Lxe4

En hier was ik alleen geïnteresseerd
in remise, omdat ik dacht dat mijn
aanval doodliep en onderkende dat ik
nu degene was met een zwakke pion
op e3. Ik speelde daarom 29. fxe6.
Na zijn acceptatie van mijn remiseaanbod wees William me onmiddellijk op het sterke 29. Pxe6!!, waar ik
helemaal niet naar had gekeken...

Interne competitie, 9e ronde: Bart Verbaan - FM

_

_

_M_
t _ _ jJ
_ _ _ _
_IrI_J_
_ _ _ _
i i _ _
kL_ _ t
_
_ _ r
Stelling na 35. Kb2

Zelfs ik zie hier dat ik technisch gewonnen sta, maar hoe verder? Ik had
geen idee en had toch wel enige
Schiß voor zijn ver opgerukte pionnen, durf het niet aan en ga met
35. ...Le4 voor zetherhaling: ½-½.
Beiden hadden we niet gezien dat als
je wit’s koning naar de achterste rij
dwingt, je een stelling overhoudt die
makkelijk wint, wat je kunt bewerkstelligen met 35. ...Ld1.

30

Interne competitie, 12e ronde: Rik Pronk - FM
speeld, met een dubbele aanval op
mijn lopers. Ondanks zeeën van tijd
ben ik ervan overtuigd een stuk te
verliezen en speel 32. ...Lxg3 om
tenminste nog iets mee te nemen.
Daarna was het voor mij lastig de
juiste zetten te vinden en in tijdnood
kreeg ik nog een paardvork om de
oren: 1-0. Bart, die als Rik’s concurrent de partij had gadegeslagen
kwam na afloop fijntjes uit de doeken
doen dat 32. ...Lh3!! In alle varianten
Stelling na 32. Tf1
uit was. Wat hij in een oogwenk had
gezien. Hij wel. Bareuh...
Rik heeft net zijn toren naar f1 ge-

_

tT_M_
j _ _JjJ
_D_ _ _
_ _ _L_
NqN_J_ _
_I_ _ i
I_I_ lBi
_ _ _R_K

Jeugdschaakagenda
April 2019
zo 28 - za 4-5

NK cat. ABC (Assen)

Mei 2019
za
4
zo
12
za
18
do 30 - za 1/6

Grand Prix 7 (DSC)
2e Houbolt-Samuels evenement (Wassenaar)
1e klasse JCC, promotiewedstrijden
NK cat. D (Rijswijk)

Juni 2019
zo
16
za
29

Grand Prix 8 (SG Rijswijk)
Nationale Pupillendag (Meppel)
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Schaakagenda
April 2019
do
25
Mei 2019
do
2
za
4
do
9
za
11

Rapidkampioenschap; ronde 1-4

zo
12
do
16
za
18
do
23
za
25
vr 31 - zo 2/6

Rapidkampioenschap; ronde 5-7
26e DD Open Rapid (Haagse Rapidcyclus 3)
1e ronde Open kampioenschap
SHTV K1 - RSR/Ivoren Toren K1
SHTV K2 - De Giessen en Linge K1
2e Houbolt-Samuels evenement (Wassenaar)
2e ronde Open kampioenschap
NK Snelschaken voor clubteams (Bunschoten-Spakenburg)
3e ronde Open kampioenschap
HSB (open) rapidkampioenschap voor teams
Open Kampioenschap van Utrecht

Juni 2019
do
6
zo
9
ma
10
do
13
za
15
do
20
vr 21 - zo 23
za
22
do
27

4e ronde Open kampioenschap
Delfts kroeglopertoernooi
BSG Pinkstertoernooi (Bussum)
5e ronde Open kampioenschap
13e SHTV Open Rapid (Haagse Rapidcyclus 4)
6e ronde Open kampioenschap
HSG Open (Hilversum)
Open schaakkampioenschap Overschie
7e ronde Open kampioenschap

Dit blad is gedrukt bij

