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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 september 2018

Ton Bodaan

sedert 13 september 2018

Sander Pauw

sedert 10 september 2020

Bestuur
Voorzitter
Bart Verbaan

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

06-83995480

Secretaris
Ton Bodaan

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

06-47940300

Penningmeester
Peter Vorstermans

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-53326462

Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

070-4490512

Jeugdleider
Meile Tamminga

jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

070-3685767

Wedstrijdleider extern
Ben Spierings

wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

06-24226435

efsalvares@hotmail.com

06-41330092

Commissarissen
Webmaster
Eric Alvares
Materiaalcommissaris
Peter Vorstermans

06-53326462
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Commissies
Commissie van Beroep

Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels

Jeugdcommissie

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

(Overige) jeugdbegeleiders

Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt, Eric
Alvares

Interne wedstrijdcommissie

Piet Sikkes (vz), Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie

Ben Spierings (vz), Piet Sikkes, Karl Baak,
Maarten van der Vegt

Commissie PR & Sponsoring

Ton Bodaan, Meile Tamminga, Eric Alvares

Kascommissie

Maarten van der Vegt, Thijs Michels, ... (res.)

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

NL48 RBRB 0778023656 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet

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

Een nieuwe start
André Wagner

Ruim vijftien maanden heeft het geduurd, met slechts af en toe contact via het
internet en dan zelfs niet eens met de meeste clubgenoten. De schade is voor
SHTV beperkt gebleven, maar landelijk gezien daalde het aantal georganiseerde
schakers met acht procent en die daling is nog steeds niet gestopt. Het wordt een
stuk rustiger in de schaakwereld, zou je zo denken, maar we merken er waarschijnlijk weinig van als we degenen die in de stilte van seizoen 2020-2021 tot
de conclusie zijn gekomen dat ze nog wel lid waren van een club zonder er
verder nog iets mee te doen wegstrepen. Ze zullen er zelf geen probleem mee
hebben, want hebben zichzelf al weggestreept.
Inmiddels is de KNSB bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en
heeft de lijst met deelnemende teams online gezet, medio juli gevolgd door een
eerste versie van de indeling. Gebruikelijk zullen daar nog wel kleine wijzigingen in worden doorgevoerd. De HSB zal iets langer op zich laten wachten,
maar na 1 augustus zullen ook daar de teams bekend moeten zijn en zullen we
kunnen uitkijken naar de komende wedstrijden.
Toch gaan niet alle activiteiten door, zo lijkt het. Wie in de kalender op de
KNSB-site kijkt zal menig groot toernooi missen. Voor de zomertoernooien is
het te laat en de najaarstoernooien laten nog niet veel van zich horen. Ook onze
eigen club heeft in samenspraak met Haeghe Ooievaar besloten het weekendtoernooi nog een jaar uit te stellen. Het is nog niet goed in te schatten hoe alles
in het tweede Covid-jaar zal verlopen, ook al zijn de meesten tegen die tijd
volledig gevaccineerd.
We blijven dus het best allemaal voorzichtig en zullen moeten bezien welke
activiteiten er doorgang kunnen vinden en vooral of er niet weer afbreken van
competities en kalender gaat plaatsvinden. Ik denk dat dit niet erg enthousiast
zou worden ontvangen. De nieuwsberichten op het moment van dit schrijven bevatten een duidelijke waarschuwing.
We gaan een nieuwe start maken. Laten we er samen aan werken om het geen
valse te laten worden.
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Van de voorzitter
Bart Verbaan

Wat fijn dat er weer geschaakt kan worden. De Bosbeskapel is weer open en
blijft, zoals al te lezen viel op de site, de hele zomer open. Kom ook eens langs,
al was het alleen maar om eens even bij te praten.
Laten we hopen dat de huidige besmettingscijfers zo blijven of nog verder dalen
en dat we volgend schaakseizoen weer als vanouds interne en externe competitie
kunnen spelen. Ik kijk er in elk geval wel naar uit.
Hoewel ik niet zo gek ben op online schaken en dus ook maar een enkel keertje
heb meegedaan aan de reeks toernooien van de club op Internet, toch vanaf hier
even dank aan André voor het week in week uit organiseren van de toernooien.
Hulde!
Er is weinig gebeurd het afgelopen schaakseizoen, we proeven er nu weer voorzichtig aan en we kunnen zelfs in de Sportcampus Zuiderpark meedoen aan een
zeskampentoernooi in het kader van het Olympisch Festival van 30 juli tot en
met 1 augustus. Zie daarvoor de site van de HSB waarop een link staat naar de
website waarop er ingeschreven kan worden. Ik ben dan net op vakantie, dus
helaas kan ik niet meedoen.
Na die vakantie gaan we proberen gewoon te beginnen met het seizoen. Over het
algemeen is de tweede donderdag van september de datum voor de ledenvergadering en daarna begint de competitie weer. Ergens eind augustus komt de
uitnodiging (vergezeld van alle jaarstukken) op de website. Kom in de tussentijd
gezellig een keertje langs op de club en antwoord vooral op de mail van de
extern wedstrijdleider over deelname aan de externe competitie, dan weet hij
waar we aan toe zijn.
Zoals gezegd heb ik niet zo heel veel met onlineschaak en heb dus ook nauwelijks geschaakt de afgelopen anderhalf jaar. Ik heb geprobeerd via analyse van
nederlagen (volgens Donner leer je daar het meest van) er achter te komen wat
ik nu eigenlijk fout doe op dat schaakbord. Heel eerlijk moet ik zeggen dat dat
heel veel is. Of ik er wat van geleerd heb en, nog belangrijker, dat geleerde ook
toe kan passen, dat moet volgend jaar blijken.
Eerst maar wat resultaten van dat onderzoek naar die verliespartijen (of remisepartijen die eigenlijk gewonnen hadden moeten worden):
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Een terugblik op de laatste afgemaakte KNSB-competitie. We schrijven 16
maart 2019, ik was dat jaar geen vaste speler van het 1e KNSB-team van SHTV.
Toch ben ik verantwoordelijk voor de degradatie van het team. Laten we eerst
even kijken naar de eindstand onderin (en houd die nog even in het hoofd):
7. LSG 3
8. DD 2
9. SHTV 1
10. Messemaker 2

7
6
6
1

32
31½
29
D
22½ D

In de (achteraf) cruciale wedstrijd tegen LSG 3 op 16 maart in de 7e ronde
mocht ik invallen. Na in de opening een prettig ruimtevoordeel te hebben
gekregen, werd dat voordeel eigenlijk steeds groter, tot na de 31e zet van zwart
de volgende stelling was ontstaan.
Bart Verbaan – Linda Jap Tjoen San
In deze stelling wint een zet als 32.
gxf6 vrij simpel. Na 32. ...Lxf6 33.
Tcf2 g5 volgt Pxe5 en het is gewoon
uit.
Maar het liep anders en op zich niet
echt ongunstig in eerste instantie:
32. Pxe5 Pxe5 33. Lxe5 Txe6 (moet
wel zo’n beetje, anders zal het vast
wel ergens mat lopen) 34. fxe6 fxe5
35. Tf7† Kg8
Heeft u de stelling na zet 35 erbij gepakt? Ik durf geen diagrammetje te geven...
De computer (althans die van mij) geeft ruim plus 7 als je hier de normaalzet
Th2 doet, voor dat soort aanvalsversterkende zetten had ik speciaal mijn toren
op c2 gezet! Na Th2 is het echt helemaal uit. Ik speelde wat anders en het is dat
de computer niet kan lachen, maar hij ging wel naar een heel klein plusje... De
rest van de partij:
36. Tc4 Td7 37. Kg2 Pc6 38. Tc2 Pd8 39. Tf3 Pxe6 40. Tf1 Lg5 41. Td1
Le3 42. Td6 Kf7 43. Tb6 Td7 44. Ta6 Td4 45. Kf3 Lf4 46. Ta7† Kf6 47.
Ta6 Td3† 48. Kg2 Le3 49. Txa4 Pf4† 50. Kf3 Ld4† 51. Kg4 Tb3 52. Ta6†
Pe6 53. a4 Le3 54. a5 Lf4 55. Tg2 Tb7 56. Tb6 Ta7 57. a6 Ta8 58. Tc2
Le3 59. Tc4 Ke7 60. Ta4 Kd7 61. Tb7† Pc7 62. Tb6 Pe6 63. Tb7† Kc6
64. Te7 Kd6 65. Tb7 Kc6 66. Te7 Kd6 en remise wegens zetherhaling.
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Stel nu dat ik de winst niet gemist had, dan hadden we 4-4 gespeeld in plaats
van met 3½-4½ verloren en dan hadden we de volgende eindstand gekregen:
7. SHTV 1
8. LSG 3
9. DD 2
10. Messemaker 2

7
6
6
1

29½
31½
31½ D (op onderling resultaat)
22½ D

Nu ben ik mij er terdege van bewust dat je niet een heel seizoen (en de uitkomst
ervan) aan één partij moet ophangen, maar toch, op deze manier zie je dat kleine
dingen een seizoen kunnen maken of breken.
Maar het kan natuurlijk altijd erger, daarover een volgende keer, tot dan maar
weer.

IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ

Gelezen
Wijlen oud-voorzitter van Schaakvereniging Haags Gemeente Personeel
(SHGP), bondsraadlid en auteur van vier bundels verzamelde schaakgedichten
ir P.J. Torbijn was tot de fusie van SHGP met de Loosduinse Schaakclub en
Schaakvereniging Het Centrum een belangrijke bron van anekdotes en andere
verhalen in het Weekbericht dat vanaf de oprichting in 1952 onder de leden
werd verspreid. Sommige van die bijdragen zijn ook nu nog leuk om te lezen,
omdat ze tijdloos zijn. Typfouten en verkeerd gespelde namen zijn gecorrigeerd.
Mocht U na een inspannende schaakavond niet in slaap kunnen komen en U zou
een korte detective willen lezen, dan bieden wij U hierbij aan een ware gebeurtenis die Tim Krabbé voordroeg in het radio-programma Man en Paard van
27 maart 1986.
------------------------------------------------------------------------------------------------Een schaak-thriller
Op maandagavond 19 januari 1931 ging Herbert Wallace, een tweeënvijftigjarige verzekeringsagent in Liverpool naar zijn schaakclub.
Toen hij daar aankwam, gaf de wedstrijdleider hem een telefoontje door van
iemand die even te voren voor Wallace naar de club had gebeld. Die beller had
gezegd dat hij Qualtro heette en hij had gevraagd of Wallace al aanwezig was.
En toen dat niet zo bleek te zijn, had hij gezegd dat hij niet meer kon terugbellen
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en had gevraagd of de wedstrijdleider dan een boodschap aan Wallace wilde
doorgeven. Of Wallace de volgende avond om half acht bij Qualtro langs wilde
komen op het adres Manler Gardens East nr. 25 om een eventuele verzekering te
bespreken.
Wallace vroeg aan een paar clubgenoten of ze wisten waar dat was. Sommigen
hadden daar wel een vaag idee over, maar niemand wist het precies.
Daarna ging Wallace over tot de orde van de avond en hij speelde een partij
voor de clubcompetitie die hij won.
De volgende avond ging Wallace om kwart voor zeven van huis op weg naar die
vage afspraak met Qualtro.
Hij wisselde drie keer van bus en tenslotte kwam hij terecht in de wijk waarvan
hij dacht dat Manler Gardens East er moest liggen. Maar toen hij er daadwerkelijk naar ging zoeken, kon hij het opgegeven adres niet vinden. Hij vond
een Manler Gardens West, een Manler Gardens North en een Manler Gardens
South, maar uitgerekend de Manler Gardens East waar hij besteld was door die
Qualtro, bleek nergens te vinden.
Ongeveer drie kwartier lang liep Wallace rond in die buurt op zoek naar dat
adres. En hij vroeg aan diverse mensen op straat of zij wisten waar het was,
maar niemand kon hem helpen.
Tenslotte gaf Wallace het op en om kwart voor acht stapte hij op de bus terug
naar huis. Daar arriveerde Wallace kwart voor negen en hij ontdekte dat zijn
vrouw Julia vermoord was.
Een paar dagen later werd Wallace wegens deze moord gearresteerd en hij werd
er van beschuldigd. En hoewel hij ontkende, werd hij tijdens een sensationeel
proces ter dood veroordeeld. In hoger beroep is die uitspraak later bij hoge
uitzondering vernietigd en Wallace kwam weer vrij.
De moord op Julia Wallace is één van de beroemdste zaken uit de misdaadgeschiedenis.
Raymond Chandler heeft er over gezegd dat de Wallace-zaak nooit overtroffen
zal worden. Er zijn tal van detective-romans op gebaseerd en er zijn allerlei
vertoningen van gemaakt.
Op de vraag of Wallace nu echt onschuldig was of niet, is het antwoord nooit
gegeven.
Wat die zaak zo fascinerend maakt, is dat Wallace of zelf Qualtro was of niet en
dat alles zowel voor de ene als voor de andere mogelijkheid een zeer sterke
aanwijzing is.
Want als Wallace zelf Qualtro was, dan was dat telefoontje naar de schaakclub
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de inleiding tot een uitermate geraffineerd opgezet alibi.
Maar als Qualtro echt bestond, dan was dat telefoontje juist de inleiding tot een
duivels plan om Wallace weg te lokken. En dan dat niet bestaande adres. Als
Qualtro niet bestond, dan zorgde Wallace er met al zijn gevraag voor dat allerlei
mensen zich herinnerden dat hij daar in de buurt was geweest, een perfect alibi.
Maar als Qualtro wèl bestond, dan was dat niet bestaande adres een perfecte list
om Wallace lang genoeg van zijn huis weg te lokken om de moord te kunnen
plegen.
Want één ding stond vast: Qualtro had de moord gepleegd en of hij nu Wallace
was of niet, hij had de perfecte misdaad gepleegd want tenslotte heeft niemand
voor de moord op Julia Wallace geboet.
De man in de straat in Liverpool was er echter van overtuigd dat Wallace het
gedaan had. En dat had één reden: Wallace schaakte!
Het was 1931. Schaken was toen nog geen algemeen bekende sport. Schakers
waren bedenkers van geheimzinnige, koelbloedige plannen waarbij alles tot in
het kleinste détail vooruit werd berekend. En een zo ingenieus plan als dat voor
de moord op Julia Wallace kon alleen zijn opgekomen in het meesterbrein van
een schaker. Zelfs de rechter die Wallace bij zijn eerste proces ter dood
veroordeelde, heeft meer dan 30 jaar later nog eens in een interview gezegd,
vergeet niet dat Wallace een schaker was!
En zo sterk was de beschuldigende vinger van het feit dat Wallace schaakte, dat
de verdediging er serieus over heeft gedacht om tijdens dat proces een getuigedeskundige op te roepen die dan had moeten aantonen dat Wallace allesbehalve
een koelbloedig meesterbrein was, maar eerder een doodgewone miserabele
clubspeler.
Stel je voor, een demonstratiebord in de rechtszaal en een getuige-deskundige
die uitlegt dat 15. Lf4 een knoeizet is. Een zet waaruit een totaal wanbegrip voor
het spel spreekt.
En dan natuurlijk een getuige-deskundige à charge die fijntjes uitlegt dat zijn
collega kennelijk nog nooit heeft gehoord van de school der hyper-modernen en
van Nimzowitsch, van diens ideale Ueberdeckungsideeen dat Lf4 van Wallace
nu juist een meesterlijke illustratie daarvan is. Jammer dat dat niet is doorgegaan.
Wallace heeft weinig plezier gehad van zijn uiteindelijke invrijheidsstelling.
Zijn hele omgeving zag in hem de moordenaar en hij overleed al in 1933, twee
jaar na de moord en pas 54 jaar oud.
De Wallace-zaak is nooit opgelost.
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Ratinglijst juli
Sinds enige tijd wordt er maandelijks een ratinglijst uitgebracht door de KNSB.
Daar zijn ze geheel volgens planning mee begonnen tijdens de coronacrisis en al
maanden is de stand voor veruit de meeste schakers ongewijzigd. Zo ook voor
onze leden en daarom is het handig om met een schone lei te beginnen en
voortaan tegelijk met het verschijnen van dit clubblad op de website de lijst bij
te werken. Dat betekent dit seizoen dus juli, september, oktober, december,
februari, april en juni. Daarna zal de reeks wel herhaald worden.
Wat wel lastiger is geworden is het uit de ratingviewer halen van de lijst, want
wie daar kritisch naar kijkt zal opmerken dat er namen tussen staan van mensen
die toch al enkele jaren niet meer tot onze leden behoren. Extra werk voor wie
de ratings regelmatig wil bijhouden en publiceren, maar we slaan ons er door.
Voorlopig is hier de actuele lijst van 1 juli.

Maarten Stolte
Wouter Noordkamp
Sander Pauw
Eduard van Dijk
Peter Vorstermans
William van Zanten
Ton Bodaan
Hans Segers
Bart Verbaan
Karl Baak
Rik Pronk
Olav van Leeuwen
Evert Baak
Gert-Jan Willighagen
Frans Hoogeveen
Ed Olvers
Meile Tamminga
Tobias Li-Behn
Hans de Haan
Theo Bovenlander
Franck Melssen
Piet Sikkes

2042
2019
2008
1990
1960
1945
1941
1930
1880
1863
1851
1840
1836
1833
1780
1771
1764
1743
1739
1717
1696
1696

André Wagner
Robin van Leeuwen
Peter Lincewicz
René Weerts
Ben Spierings
Thomas Alvares
Armin Segger
Maarten van der Vegt
Jan Verheijen
Eric Alvares
Peter Taanman
Danny Lindhout
Paul Koks
Frans Coers
Jaap Luyendijk
Thomas Li-Behn
Rob Dijkstra
Ruud van Dijk
Thijs Michels
Wim Vermeulen
Martin Brummelkamp
Maurits Panis

1682
1677
1658
1655
1649
1645
1641
1622
1579
1565
1531
1521
1518
1500
1492
1457
1438
1376
1364
1110
800
800
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Schaakagenda
Juli 2021
do
1
do
8
za
10
do
15
do
22
do
29

Zomercompetitie 1: klassiek snelschaken (7 ronden, 10+0)
Zomercompetitie 2: rapid (3 ronden, 15+5)
Rapid voor de jeugd (Zoetermeer)
Zomercompetitie 3: modern snelschaken (9 ronden, 3+2)
Zomercompetitie 4: klassiek snelschaken (7 ronden, 10+0)
Zomercompetitie 5: rapid (3 ronden, 15+5)

Augustus 2021
do
5
do
12
do
19
do
26

Zomercompetitie 6: modern snelschaken (9 ronden, 3+2)
Zomercompetitie 7: klassiek snelschaken (7 ronden, 10+0)
Zomercompetitie 8: rapid (3 ronden, 15+5)
Zomercompetitie 9: modern snelschaken (9 ronden, 3+2)

September 2021
do
2
Start nieuwe seizoen
do
9
Algemene Ledenvergadering
za
11
Schaken (bijna) aan de Kust (Wassenaar)

Olympisch festival fysiek schaaktoernooi in Zuiderpark
30 juli t/m 1 augustus 2021

