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ColofonColofon

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

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092

Materiaalcommissaris
vacant
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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, Peter Lincewicz, Eric 
Alvares, Maarten van der Vegt

(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, Hans Segers

Commissie PR & Sponsoring Ton Bodaan, Meile Tamminga

Kascommissie Thijs Michels, Gert-Jan Willighagen, Peter 
Lincewicz (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

Chess, the next generationChess, the next generation
André Wagner

Dit keer eens een wat luchtiger onderwerp: schakende ouders en hun kinderen.
Bij ons op de club kennen we Alvares, Van Leeuwen en Wink, om ze even in
alfabetische volgorde te noemen. Als we verder in het land en de geschiedenis
kijken komen we er nog veel meer tegen, op elk mogelijk niveau. In Gouda
spelen al jaren vader en zoon Evengroen bij Messemaker 1847 en wie kent niet
Joop Piket en zijn twee zonen Marcel en Jeroen, waarvan de laatste meermaals
Nederlands kampioen is geweest?
Het wordt lastiger om moeder/zoon- of vader/dochter-combinaties te vinden. Ik
kan er althans niet zo snel een paar ophoesten, maar wie weet wat de toekomst
nog gaat brengen. Moeder/dochter-combinaties zijn zo mogelijk nog zeldzamer.
Tijdens de recente Olympiade kon men echter in het Zweedse team Pia Cram-
ling (2454) en dochter Anna Cramling Bellon (2065) bewonderen. De laatste
misschien niet alleen om haar schaakkwaliteiten, getuige het aantal foto’s dat
gemaakt werd door diverse fotografen (m/v). Alleen wereldkampioen Magnus
Carlsen en, het zal u niet verbazen, de Indiase Tanya Sachdev stonden nog vaker
op de gevoelige plaat.
Moeder en dochter deden het óp het schaakbord ook niet slecht. Pia gebruikte
haar jarenlange ervaring om een mooie 9½ uit 11 te scoren op het 1e bord en
haar 20-jarige dochter maakte een goede beurt met 5 uit 10 op bord 3.

(foto’s: Madelene Belinki)
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Van de voorzitterVan de voorzitter
Bart Verbaan

Bij deze de herinnering aan de Algemene Ledenvergadering van donderdag 8
september. We beginnen als vanouds om 20.25 uur in de vertrouwde Bosbes-
kapel.

In dit nummer van Samengevat vindt u allerlei verslagen en dergelijke die be-
trekking hebben op deze vergadering, handig, dan kunt u zich alvast inlezen.

Uit de vergadering zal blijken dat we als club op een belangrijk kruispunt staan.
Dit jaar willen we de contributie nog niet verhogen, maar we groeien er op deze
wijze doorgaand wel duidelijk naar toe.

Er zijn twee zaken waarmee we dit kunnen voorkomen:
1. Meer seniorleden aantrekken.
2. Andere manieren van inkomensverwerving vinden.

Het bestuur wil eigenlijk beide zaken het komende jaar proberen en dat zullen
we op de vergadering ook toelichten, maar ik zeg hier alvast: dat kunnen we niet
alleen, daar hebben we de leden ook voor nodig.

De eerste beleidslijn willen we bereiken door onder meer cursussen voor be-
ginners te starten en dat via diverse wegen bekendmaken. Maar ieder lid van de
club kan ook in zijn omgeving kijken of er mensen zijn die schaken wellicht zo
leuk vinden dat ze ook eens een keer op de club willen komen kijken hoe dat nu
is.

Een deel van de tweede manier heb ik al eens in een vorig stukje aan de orde
gesteld. Als we voortaan onze online-aankopen via de SponsorKliks-button op
de website van de club doen, dan krijgt de club een percentage van het bedrag
op de bankrekening gestort. Dat dit werkt, blijkt onder meer uit de aankondiging
dat er over juli een bedrag van ruim 100 euro gestort gaat worden. Ook als u
meedoet aan de Vriendenloterij kunt u simpel er voor zorgen dat een deel van
uw inleg ten goede komt aan onze club. Voor meer bijzonderheden verwijs ik u
naar de website van de Vriendenloterij.

Kortom: het moet meer onze gedeelde verantwoordelijkheid worden, als we
allemaal een stapje doen, dan komen we samen een heel eind. Samen doe je het
beter!

Tot 8 september!
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Agenda Algemene Ledenvergadering SHTV 2022
Bosbeskapel

donderdag 8 september 2022, 20.15 uur

  1. Opening en mededelingen

  2. Ingekomen stukken

  3. Verslag ALV 9 september 2021

  4. Verslag secretaris

  5. Verslag wedstrijdleider intern

  6. Verslag wedstrijdleider extern

  7. Verslag jeugdleider

  8. Verslag penningmeester

  9. Verslag kascommissie en décharge bestuur

10. Verkiezing bestuur *

11. Benoeming commissarissen en commissies

12. Plannen bestuur seizoen 2022-2023

13. Begroting 2022-2023, contributiehoogte

14. Interne competities 2022-2023

15. Externe competities 2022-2023

16. Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

17. Rondvraag en sluiting

* Piet Sikkes treedt af als bestuurslid, het bestuur stelt voor Rik Pronk als intern 
wedstrijdleider te benoemen. De rest van het bestuur is herkiesbaar. Mocht u zich kandidaat 
willen stellen, kunt u dat melden aan de secretaris.
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Agendapunt 3: Verslag ALV Schaakcombinatie HTV 09-09-2021

Aanwezigen: Bart Verbaan, Piet Sikkes, André Wagner, Ton Bodaan,
Gert-Jan Willighagen, Ben Spierings, Meile Tamminga, Eric Alvares,
Peter Vorstermans, Rik Pronk, Olav van Leeuwen, Maarten van der Vegt,
Karl Baak, Jan Verheijen, William van Zanten
Afwezig met bericht: Danny Lindhout, Wouter Noordkamp, Evert Baak,
Rob Dijkstra, Thijs Michels, Peter Lincewicz, Jaap Luyendijk, Armin
Segger, Hans de Haan, Sander Pauw

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Bart opent de vergadering. Vervolgens wordt de agenda goed-
gekeurd.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.

3. Verslag ALV 10 september 2020
Geen opmerkingen.

4. Verslag secretaris
De secretaris bedankt de leden voor hun trouw; in feite zijn er geen aan
corona gerelateerde opzeggingen. Wel is het streven van het bestuur om
weer van 80 naar 100 leden te stijgen.

5. Verslag wedstrijdleider intern
Helaas wederom een onvolledige competitie zonder winnaar. De kam-
pioensbeker blijft gepoetst worden door Rik Pronk. Nieuw was dit jaar het
zomerprogramma dat André organiseerde voor alle belangstellenden. De
meeste avonden waren goed bezet en het bestuur hoopt dat we dit de
komende jaren kunnen voortzetten. Bart geeft André onder applaus van de
vergadering een presentje voor de organisatie.

6. Verslag wedstrijdleider extern
Ben geeft een toelichting. Een aanvulling: de online teams bestonden uit 5
spelers, verder geen aanvulling.

7. Verslag jeugdleider
Gelukkig heeft de jeugd zo snel het kon de draad opgepakt, er werd zelfs
buiten geschaakt op een leuke plek bij een scouting vereniging. Ook in de
zomermaanden is er doorgespeeld. Mede daardoor weer een gezonde
ledenaanwas.

8. Verslag penningmeester
Wederom een positief financieel resultaat, omdat een aantal activiteiten



9

geen doorgang konden vinden door de lockdown waren de uitgaven aan-
zienlijk lager dan begroot. Helaas zullen de komende jaren onze kosten
aanzienlijk gaan stijgen. Ten eerste is onze nieuwe huur aanzienlijk hoger
mede omdat we 12 maanden van de lokatie gebruik willen maken. Ook
wordt de afdracht aan de KNSB verhoogd aangezien er BTW betaald
moet gaan worden.

9. Verslag kascommissie en décharge bestuur
De kascommissie bestaande uit Maarten van der Vegt en Thijs Michiels
heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Derhalve stellen ze
de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering
stemt hier onder applaus mee in.

10. Samenstelling bestuur
Het bestuur stelt voor om in ongewijzigde samenstelling het volgend
seizoen de vereniging te besturen.
Voorzitter : Bart Verbaan
Secretaris : Ton Bodaan
Penningmeeste : Peter Vorstermans
Wedstrijdleider intern : Piet Sikkes
Jeugdleider : Meile Tamminga
Wedstrijdleider extern : Ben Spierings
De vergadering stemt hiermee in.

11. Benoeming commissarissen en commissies
Het voorstel van het bestuur voor de benoeming van de diverse com-
missies wordt aangenomen.
Kascommissie: Thijs Michels, Gert Jan Willighagen, res.: Peter Lince-
wicz
Commissie van beroep: Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels
Technische commissie: Ben Spierings, Piet Sikkes, Wouter Noordkamp,
Maarten van der Vegt, Karl Baak
Jeugdcommissie: Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik
Pronk, Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt
Interne wedstrijdcommissie: Piet Sikkes, Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans
Commissie pr en sponsoring: Ton Bodaan, Meile Tamminga
Commissaris materieel: vacant

12. Oprichting barcommissie
Aangezien er geen koster aanwezig kan zijn tijdens de clubavonden is ons
gevraagd om de bar in de toekomst zelf te regelen. Het bestuur heeft
Maarten van der Vegt bereid gevonden de taak van coördinator op zich te
nemen. Uiteraard verwacht het bestuur dat alle leden een steentje zullen
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bijdragen.
Ook wordt er beleid afgesproken over het verkopen van alcohol. Pas na-
dat de jeugd is opgehaald door de ouders rond 20:30 uur gaan we alcohol
verkopen.

13. Begroting 2021-2022, contributie-hoogte
Onze penningmeester Peter neemt het woord. De contributie blijft gelijk.
Het begrote tekort kan eenmalig worden opgevangen uit de reserve die in
de afgelopen jaren is opgebouwd. Aangezien de kosten structureel zijn
gestegen is het wel zaak om de inkomsten in de komende jaren te laten
toenemen.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

14. Interne competitie 2021-2022
Interne WL Piet Sikkes deelt het programma uit voor seizoen 2021-2022.
Voorstel: dit seizoen spelen we wederom volgens het saldosysteem aan-
gezien dit flexibel is.
Rik Pronk stelt voor om duidelijkheid te geven aan jeugdleden over de
eindtijd van de partij. Hij denkt daarbij aan 22:00 uur aangezien dat voor
ouders een redelijke eindtijd is. Piet zegt toe daar rekening mee te houden.
Na discussie hierover wordt besloten een jeugdtempo van 45 min.p.p.p.p.
plus 10 sec. p.p.p.z. te gaan hanteren.
Verder worden het programma en het systeem door de vergadering aan-
vaard.

15. Externe competitie 2021-2022
Voor de HSB zijn de teams en teamleiders samengesteld.
Ook spelen we weer mee voor de HSB-beker. Hans Segers meldt zich aan
als playing captain. Ook dit jaar schrijven we ons in voor de KNSB-
bekercompetitie.
Er komen 3 HSB-teams, de opstelling wordt door Ben uitgedeeld.
Ook de opstelling van de 2 KNSB-teams is bekend; de teams zijn dit jaar
niet op sterkte ingedeeld aangezien spelen in Zeeland voor een aantal
spelers geen optie is.

16. Wat er verder ter tafel komt
Bart geeft aan dat het bestuur in de komende periode aan de slag gaat met
ons visiedocument.
Eric Alvares komt nog even terug op het meedoen van jeugdspelers en de
gevolgen daarvan voor de senioren-spelers. Met name speeltempo.
HWT: het weekendtoernooi wordt helaas ook dit jaar niet georganiseerd.

17. Rondvraag en sluiting.
Geen vraag voor de rondvraag.
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Samenvattend:
De komende periode gaan we als vereniging actief nieuwe seniorenleden
werven. Ten eerste om de interne competitie aantrekkelijker te maken;
daarbij is het van belang voor de financiële balans.
We gaan 12 maanden schaken i.p.v. 10 zoals gebruikelijk was. Dit geeft
ruimte aan een zomertoernooi en extra jeugdactiviteiten.
Het in eigen beheer hebben van de bar geeft mogelijkheden om de sfeer te
verhogen met een drankje en muziekje (denk wel aan de buurt) na afloop.
Bart sluit de vergadering en verwijst de leden naar de bar waar we
proosten op een nieuw bartijdperk.

Ton Bodaan (secretaris)

Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris seizoen 2021-2022

Ontwikkeling ledenaantal
Het ledenaantal van SHTV is in het seizoen 2021-2022  boven verwachting
toegenomen. Na enige jaren van daling is dit een goede ontwikkeling.
Vorig jaar stond het ledenaantal op 88. Momenteel zijn er rond de 100 leden en
nog steeds is er een stijgende tendens.
De verdeling is per 1-8-2022: 60 jeugdleden en 40 seniorleden.

Bestuurszaken
Het bestuur kwam, o.l.v. onze voorzitter Bart Verbaan één keer bij elkaar via
zoom en drie keer fysiek.
Vanaf maart konden we ons gelukkig weer meer met schaken en minder met
Covid bezig houden.
Een hoogtepunt was onze feestdag voor jong en oud op 7 mei. Daarnaast konden
alle interne en externe wedstrijden normaal worden afgespeeld.
Ook ons open toernooi met meer dan 50 aanmeldingen zorgde voor veel
schaakplezier.

Voor volgend seizoen zal het bestuur èèn wijziging ondergaan: Piet treedt af, na
de club in verschillende functies gediend te hebben. Aan de vergadering wordt
voorgesteld om Rik Pronk als nieuw interne wedstrijdleider te benoemen.

De verwachte groei van het ledenaantal bij de jeugd is inderdaad gerealiseerd,
niet naar de gehoopte 50, maar zelfs naar 60 leden!
De vier punten die ik vorig jaar noemde als nieuwe zaken, zijn allemaal in de
huidige periode ingevoerd dan wel afgehandeld, te weten:
- de verhoging van de zaalhuur;
- stijgende afdracht aan de bond i.v.m. de btw-problematiek;
- WBTR: een nieuwe wet die de aansprakelijkheid binnen een bestuur regelt;
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- runnen van de bar.
Voor het komende bestuursjaar zien wij als doel stabilisering van het aantal
jeugdleden en vooral het laten stijgen van het aantal senioren. Een eerste actie is
onze ondersteuning aan de kennismakingsweek van de nieuwe Haagse stu-
denten. Verder komt er een cursus voor beginners en niet-clubschakers.

Het visiestuk over de wat langere termijn zal worden geactualiseerd.

Veel aandacht zal er binnen het bestuur zijn voor het herstellen van de financiële
balans. Voor de details verwijs ik u naar het verhaal van onze penningmeester.

Daarnaast gaan we werken aan verdere integratie van de deelname van de jeugd
bij de seniorencompetite.

Uw secretaris, Ton Bodaan

Agendapunt 5: Jaarverslag interne wedstrijdleider 2021-2022

Nadat in de vorige twee seizoenen onze interne competitie nauwelijks van de
grond kon komen vanwege de coronaperikelen kon er het afgelopen seizoen,
ondanks een korte corona-lockdown in december en januari, voor het eerst weer
een gehele interne competitie afgewerkt worden. Er was gekozen voor een
saldocompetitie (winst +1, remise 0 en verlies -1 punt) waarbij, om een zo groot
mogelijke flexibiliteit te creëren, de indeling op basis van de aanwezigen zo laat
mogelijk zou worden gemaakt. Uiteindelijk kon er op deze wijze een competitie
van 23 ronden gespeeld worden. Na rondes 8 tot en met 11 stond regerend
clubkampioen Rik Pronk alleen aan de leiding, maar na afloop van alle andere
rondes stond Karl Baak op de (al dan niet gedeelde) eerste plaats. Het mocht dan
ook nauwelijks nog een verrassing zijn dat Karl Baak zich na 23 rondes de
nieuwe clubkampioen mocht gaan noemen, in 14 partijen wist hij een saldo van
+6 te behalen. Hij werd overigens op de voet gevolgd door zijn broertje Evert
die een saldo van +5 wist te behalen. In totaal wisten zestien van de vierendertig
leden die één of meer rondes hadden meegedaan te eindigen met een positief
saldo, een eervolle vermelding waard:

pos naam prt W R V bye saldo
  1 Karl Baak 14 8 4 2 0 6
  2 Evert Baak 10 6 3 1 0 5
  3 Joost Scholten 13 8 1 4 0 4
  4 Rik Pronk   9 6 1 2 0 4
  5 Maarten van der Vegt 14 6 5 3 0 3
  6 Piet Sikkes 13 6 4 3 0 3
  7 Gert-Jan Willighagen   6 4 0 1 1 3



13

  8 William van Zanten 10 3 6 1 0 2
  9 Olav van Leeuwen 10 5 1 3 1 2
10 Bart Verbaan   8 3 4 1 0 2
11 Hans de Haan   9 4 2 3 0 1
12 Tobias Li-Behn   7 4 0 3 0 1
13 Melchior Vesters   3 2 0 1 0 1
14 Wouter Noordkamp   1 1 0 0 0 1
15 Paul Koks   1 1 0 0 0 1
16 Peter Vorstermans   1 1 0 0 0 1

In april, op de 21-ste en de 28-ste, kon eindelijk ook weer eens het (interne)
rapidkampioenschap gehouden worden. Wouter Noordkamp kon zich daarna de
nieuwe rapidclubkampioen noemen; hij werd op de voet gevolgd door Bart Ver-
baan en op twee voeten door Rik Pronk:

Pos Naam prt pnt
1 Wouter Noordkamp 7 6.5
2 Bart Verbaan 7 6.0
3 Rik Pronk 7 5.0

Op 24 maart werd voor het eerst in drie jaar ook het interne snelschaak-
kampioenschap weer gehouden. Peter Vorstermans wist hierbij Thomas, Wouter
en Olav op maar liefst drie (of meer?) voeten afstand te houden:

pos naam prt pnt w.p. S.B.
1 Peter Vorstermans 9 8.5 43.5 40.75
2 Thomas Alvares 9 6.0 43.5 25.50
3 Wouter Noordkamp 9 6.0 43.5 23.75
4 Olav van Leeuwen 9 6.0 43.5 23.50

Na afloop van al deze interne competities werd als vanouds het zeven ronden
durende open kampioenschap gehouden. Met meer dan 50 deelnemers was
Daniël van Loenen na zes ronden met 6 uit 6 al zeker van de overwinning,
Thomas Alvares werd verdienstelijk gedeeld tweede, terwijl ook Rik Pronk met
een gedeelde vierde plek hier best nog genoemd mag worden:

pos naam pnt w.p. S.B.
1 Daniël van Loenen 6.0 33.5 26.50
2 Herman Arends 5.5 28.0 19.50
3 Thomas Alvares 5.5 27.0 18.25
4 Rik Pronk 5.0 30.5 19.25
5 Rens Zuiderwijk 5.0 27.5 18.25
6 Maurits Bons 5.0 27.0 17.50

Net als vorig jaar kon er ook in de zomermaanden juli en augustus op de donder-
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dagavonden gewoon doorgeschaakt worden, er was tijd voor drie rapidavonden
(15 min. p.p.p.p.) en vier snelschaakavonden (2 keer 7 min. p.p.p.p. en 2 keer 3
min. p.p.p.p. + 2 sec. p.p.p.z.). Op 25 augustus werden de prijsjes uitgereikt aan
de spelers die het beste resultaat hadden gehaald over de drie afzonderlijke mini-
toernooitjes.

Agendapunt 6: Jaarverslag wedstrijdleider extern 2021-2022

Nadat COVID-19 in het vorige seizoen de externe competitie onmogelijk
maakte, kon er in seizoen 2021-2022 wel weer geschaakt worden. Weliswaar
deels nog met QR-codes scannen, voldoende afstand houden en mondkapjes en
ook nog een tijdelijke onderbreking van de competitie, maar er werd gestreden
op 64 velden.

In de HSB-competitie was het aantal deelnemende teams teruggelopen met
kleinere poules tot gevolg. Degraderen kon niet, om zodoende het seizoen er op
nog teams te kunnen inschuiven die een jaartje wilden overslaan. Maar goed
ook, want zowel SHTV H1 (1x winst, 4x verlies) en SHTV H2 (5x verlies)
eindigden als laatste in respectievelijk de Hoofdklasse en de 1e klasse.
Promoveren kon gelukkig wel en SHTV H3 wist met 5 overwinningen het
kampioenschap in de 3e klasse te behalen. Zo hebben we komend seizoen dus
een team in de drie hoogste klassen. Topscorers van de teams waren Hans
Segers (SHTV H1) met 4 uit 5, Theo Bovenlander (SHTV H2) met 3 uit 4 en
Tobias Li-Behn en Peter Lincewicz (SHTV H3) met 5 uit 5.

In de KNSB-competitie is het met de opstellingen van de 2 teams in de 4e klasse
steeds de balans vinden tussen de promotiekansen van het 1e team en het niet
degraderen van het 2e team. SHTV K1 had volop kansen in een relatief lichte
‘Zeeland-poule’. Het team won van de ene concurrent (Spijkenisse 2) en speelde
gelijk tegen de andere (Krimpen a/d IJssel 3) en dat was op zich voldoende basis
voor een van de twee promotieplaatsen. Maar het deed zich zelf de das om met
een duur slippertje in Zeeland. Topscorer van het team werd Meile Tamminga
met 5,5 uit 7. SHTV K2 versloeg Promotie 2, LSG 5 en DD 3 en dat was
ruimschoots voldoende om overeind te blijven. Topscorer van het team werd
Thomas Alvares met 4 uit 5, extra bijzonder omdat Thomas als reserve mee
deed. Komend seizoen spelen we weer met twee teams in de 4e klasse.

In de bekertoernooien lagen onze viertallen er na 1 ronde uit. In de HSB werd
thuis met 1-3 verloren van Botwinnik. In de KNSB verloren we in Capelle aan
den IJssel van CSV met 3-1.

Naast de competitie voor achttallen, speelde SHTV in de HSB ook nog mee met
twee viertallen in het snelschaakkampioenschap en het rapidkampioenschap
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voor teams. Bij het snelschaken kwamen beide teams na een voorronde in de B-
finale. SHTV 2 en SHTV 1 eindigden als respectievelijk 1e en 2e. Bij het rapid
werd er in 1 groep 7 ronden Zwitsers gespeeld. SHTV 1 eindigde als 2e in het
toernooi, maar was het beste HSB-team en daarmee ook enigszins verrassend de
kampioen. SHTV 2 eindigde in de middenmoot.

Agendapunt 7: Jaarverslag jeugdleider 2021-2022

Het is nu al bijna helemaal vergeten, maar bij aanvang van het seizoen 2021-
2022 was de grote vraag of en hoe we weer in een zaal zouden mogen schaken;
of dat de epidemie ons zou veroordelen tot schaken via het internet. Er waren
hoopvolle signalen. In september organiseerde schaakvereniging Messemaker in
Gouda een jeugdtoernooi en vlak daarna konden de uitgestelde regionale jeugd-
clubkampioenschappen plaatsvinden in Den Haag en Spijkenisse. SHTV deed
mee met twee C-teams, twee D-teams en twee E-teams. Veel enthousiasme en
inzet, maar geen prijzen. Bij de D- en E-jeugd stond kwalificatie voor het NK op
het spel, dat bleek deze keer voor onze jongens en meisjes iets te hoog gegrepen.

En het lukte zowaar weer om een eigen Grand Prix te organiseren. Met een
maximum van 120 deelnemers en beperkte toegang voor ouders en begeleiders.
Gezellig zoals altijd en met maar liefst 27 SHTV’ers, die allemaal hun beste
beentje voor zetten.

Voor het eerst sinds jaren hadden we ons ingeschreven voor de Groene Hart
Jeugdcompetitie: een serie van zeven vrijdagavonden met deelname van ca. 30
jeugdteams uit de regio. Een heel gedoe met elke keer weer de vraag wie zorgt
voor het vervoer van de kinderen naar een speelzaal in de regio. Maar gelukkig
blijken de ouders altijd bereid en meestal ook in staat om dit op zich te nemen.

En ook voor het eerst sinds jaren een team dat meedeed aan de landelijke
jeugdclubcompetitie voor AB-teams. Een behoorlijke uitdaging: het gaat hier
om oudere jeugd en dan worden de onderlinge verschillen groter. Er was enige
zorg of ons team (Tobias, Thomas, Luka, Jesper, Robin, Bruno) de strijd aan
kon, maar die zorg was niet terecht. SHTV draaide keurig mee in de midden-
moot en wist een paar aardige overwinningen te boeken. Leerzaam om in zo’n
sterke competitie mee te doen.

Ondertussen deed het virus zijn werk en moesten we ons weer terugtrekken
achter de computer. We probeerden het gemis aan bordschaak op te vangen door
een internetcompetitie te organiseren en door online lessen aan te bieden. Op
zich een aardig alternatief, maar het blijft toch een feit dat je daarmee niet meer
dan de helft van de jeugdleden bereikt. En ook de diverse regionale en landelijke
internettoernooien zijn vooral interessant voor de meer ambitieuze jeugd-
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schakers. Waarbij overigens vermeld mag worden dat sommige van deze ambi-
tieuzere jeugdschakers gedurende een aantal zaterdagen de eer van de ver-
eniging hoog hielden in de teambattle op Lichess. Bij een deelname van ver-
enigingen uit het hele land eindigde SHTV hoog in de eindrangschikking. En
een paar maal mochten we zelfs een eerste prijs (zijnde eeuwige roem) in
ontvangst nemen.

Gelukkig: in de loop van februari bleek er weer het een en ander mogelijk.
Donderdag 24 februari was er de herstart van de clubavonden voor de jeugd. En
de interne competitie konden we nu helemaal tot het einde afmaken. In de
grootmeesterklasse was Jesper favoriet, maar hij kreeg onverwachts concur-
rentie. In de laatste ronde speelden Zeyd en Sven tegen elkaar om het kam-
pioenschap, Zeyd won en was verdiend clubkampioen 2021-2022. De Groene
Hart Jeugdcompetitie werd ook tot het einde uitgespeeld. Nadat SHTV overi-
gens de online massakamp overtuigend won. Een mooie prestatie; als onze
sterkste spelers meedoen kunnen we in iedere competitie meedoen om de ere-
plaatsen.

Voor de regionale clubkampioenschappen 2022 konden we één D-team en één
E-team inschrijven. Het D-team (Shinsaku, Tijmen, Ryoga, Koert-Jan) haalde
een paar knappe overwinningen en eindigde als zesde. Net niet voldoende voor
plaatsing bij de halve finales van het Nederlands kampioenschap, maar in-
middels hebben we toch een uitnodiging gekregen omdat andere teams zich
hebben teruggetrokken. Het E-team (Ryoga, Rein, Huseyin, Sven) eindigde als
vierde en plaatste zich wel voor de halve finales. Het zou flauw zijn om erbij te
zeggen dat er meer kwalificatieplekken waren dan deelnemende teams.

Op individueel niveau waren er een heleboel mooie prestaties. Ik noem alleen de
deelnemers aan de diverse Nederlandse kampioenschappen: Tijn bij de H-jeugd,
Ryoga bij de F- (derde!) en E-jeugd, Luka bij de D-jeugd (na twee dagen boven-
aan, maar uiteindelijk net niet) en Thomas bij de B-jeugd.

Het belangrijkste is dat we een leuke jeugdafdeling hebben waar iedereen op
zijn en haar niveau een potje kan spelen en (al dan niet fanatiek) iets kan leren
over het spel. De jeugdafdeling is in de eerste helft van 2022 behoorlijk ge-
groeid: veel nieuwe aanmeldingen en weinig verloop. Kortom, het gaat goed en
we hopen deze lijn in 2022-2023 voort te kunnen zetten.

Er valt natuurlijk altijd wel iets te verbeteren. We zijn nog niet tevreden over de
doorloop van jonge schakers naar de seniorenafdeling; daar willen we meer aan
doen. En het blijkt dat jonge schakers ook zeer behulpzaam kunnen zijn bij het
doorgeven van kennis aan de nog jongere schakers. Luka, Robin, Thomas en
Tobias hebben het afgelopen seizoen een belangrijke bijdrage geleverd bij het
lesgeven. Hopelijk leidt een actieve benadering ertoe dat we meer jongens en
meisjes kunnen inschakelen.
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Agendapunt 8: Jaarverslag van de penningmeester over 2021-2022

Resultatenrekening 2021-2022
Hieronder vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub, over de periode
van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.
Het seizoen is afgesloten met een negatief saldo van € 1.931 (begroot was een
negatief saldo van € 1.900).

De contributie ontvangsten waren in lijn met de begroting. In de loop van het
afgelopen seizoen is het aantal leden aanzienlijk toegenomen, van 88 aan het
begin naar 100 aan het eind van het verslagjaar.

De overige ontvangsten betroffen voornamelijk de Vriendenloterij en Sponsor-
Kliks.

De totale lasten waren grotendeels in lijn met de begroting.

Onder activiteiten is begrepen een bijzondere feestmiddag als bedankje aan onze
trouwe leden. En verder de organisatie van ons Open Kampioenschap.

Resultatenrekening 2021-2022

Baten realisate begroot Lasten realisate begroot
€ € € €

Contributes 9.677       9.300       KNSB/HSB afdracht 3.495       3.300       
Overige ontvangsten 397          250           Zaalhuur 5.031       5.300       

KNSB wedstrijden 626           550           
Prijzen 569           700           
Internet 103           100           
Jeugd 839           800           
Training -                250           
Algemene kosten 516           450           

Actviteiten bijdragen 405          1.200       Actviteiten uitgaven 1.173       1.200       
Afschrijving debiteuren 58             -                

Saldo -1.931      -1.900      

Totaal 10.479    10.750     Totaal 10.479     10.750     
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Balans per 31 juli 2022

De overlopende activa bestaan voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten zaalhuur
en afdracht KNSB.

De reserve HWT is ter dekking van een eventueel tekort voor een nog te orga-
niseren Haags Weekendtoernooi.

De post overlopende passiva betreft voornamelijk vooruit ontvangen contri-
buties en verder nog te betalen zaalhuur voor ons Open Kampioenschap.

Agendapunt 13: Begroting over 2022-2023

De begroting voor het komende seizoen 2022-2023 laat een nadelig saldo zien
van € 2.300.

Basis voor het opstellen van deze begroting is dat alle activiteiten van onze

Baten begroot Lasten begroot
€ €

Contribute 10.500     KNSB/HSB afdracht 4.000       
Overige ontvangsten 250           Zaalhuur 5.600       

KNSB wedstrijden 600           
Prijzen 700           
Internet 100           
Jeugd 1.300       
Training 250           
Algemene kosten 500           

Actviteiten bijdragen 1.200       Actviteiten uitgaven 1.200       

Saldo -2.300      

Totaal 11.950     Totaal 11.950     

Actva 31-07-22 31-07-21 Passiva 31-07-22 31-07-21
€ € € €

Kas 30             73             Eigen vermogen 13.531     15.462     
Regiobank lopende rekening 557          2.142       Reserve HWT 250           250           
Regiobank Spaarrekening 11.420    12.920     Overlopende passiva 587           569           
Debiteuren -                396           
Overlopende actva 1.611       -                
Schaakmateriaal 750          750           

Totaal 14.368    16.281     Totaal 14.368     16.281     
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schaakclub weer georganiseerd kunnen worden zoals we het vóór de corona-
pandemie gewend waren.
Met een mooie interne competitie en veel goede externe KNSB- en HSB-wed-
strijden.

Bij de begroting van de contributiebaten is uitgegaan van 40 seniorleden (waar-
van 6 dubbelleden) en 60 juniorleden.

Onder activiteiten zijn opgenomen de evenementen die SHTV van plan is te
organiseren en die niet alleen voor eigen leden zijn, zoals het Oliebollen-
toernooi, het Open Rapidtoernooi en het Open Kampioenschap. En verder
activiteiten tijdens de zomerperiode.
De baten zowel als de lasten hiervan zijn elk op € 1.200 begroot, hetzelfde
niveau als in de afgelopen jaren.

De belangrijkste kostenposten KNSB/HSB-afdracht en zaalhuur zijn op dezelfde
basis begroot als die van het afgelopen seizoen.

Het voorstel aan de leden is om de contributiebedragen voor het komend seizoen
ongewijzigd te laten. De huidige hoogte van de reserves maakt dit naar ons idee
op dit moment mogelijk.

Voor de jaren daaropvolgend zal verhoging van de contributie onvermijdelijk
zijn om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden.
Verder zal het bestuur de mogelijkheid van aanvullende inkomstenbronnen
onderzoeken.

De contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn dan ook -ongewijzigd-
als volgt :

Seniorleden € 117,50
Jeugdleden € 107,50
Dubbelleden (hoofdlid elders) €   75,00

Een tweede gezinslid krijgt € 15,00 korting op bovengenoemde bedragen, een
derde gezinslid € 30,00 , etc.
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.
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Beter schaken?Beter schaken? Bart Verbaan

Als u onderstaand diagram bekijkt (houdt er even rekening mee dat het bord om-
gedraaid weergegeven is!), dan ziet u een eindspel met ongelijk lopers. Dat is
altijd remise zeggen ze en dat dacht wit ook.

De zet 1. Kb2-b1 had tot remise geleid, maar wit dacht dat alles kon en speelde
de foute zet 1. Kb2-a3. De bedoeling hierachter was om de d-pion te offeren en
de loper via b2 op d4 te krijgen. De loper heeft dan over de diagonaal g1-a7
eindeloos veel tempozetten, terwijl de witte koning weer terug gaat naar b2. Zo
kan zwart niet verder komen en eindigt de partij, als gezegd, in remise.
Zwart speelde hier 1. ...Kd3-c2 en wit vervolgde zijn plan met 2. d4-d5. Dan
blijkt plotseling dat het zwart is die het beter gezien heeft, hij speelde 2.
...Kc2xc1 en wint na 3. d5xe6 b3-b2  4. e6-e7 b2-b1D  5.e7-e8D Db1-d3† en
slaan op e3 het eindspel, omdat de koning van wit te ver afgesneden is van het
strijdtoneel en ook de andere zwarte pion tot dame gaat promoveren.
We kennen allemaal het gezegde zeg nooit nooit, maar deze stelling en het
vervolg leert ons dat je dus ook nooit altijd moet zeggen en steeds moet blijven
opletten wat er precies aan de hand is en alle mogelijke tegenzetten ook echt
serieus moet bekijken en doorrekenen.

Tot slot een limerick:

Een vroegwijze jongen uit Aken,
werd jeugdwereldkampioen schaken.
Hij schaakte een vrouw,
men dwong hem toen gauw,
die wijze van schaken te staken.
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Ratinglijst septemberRatinglijst september

De zomer was niet alleen qua weer heet; er werd ook verhitte strijd gevoerd bij
diverse toernooien. Ja, ze zijn er weer, Science Park in Amsterdam, het open
kampioenschap van Nederland en het seniorentoernooi in Dieren en zo waren er
nog wel een paar te vinden in binnen- en buitenland.
Net als bij vorige gelegenheden stak de jeugd er met kop en schouders bovenuit,
zowel in deelnames als in successen. Juist nu we een sterk lid erbij hebben ge-
kregen na ons eigen open kampioenschap, in de persoon van Daniël van Loenen,
slaat Tobias opnieuw keihard toe en boekt 59 punten winst. Ze staan nu ge-
zamenlijk aan kop, in onderstaande lijst daarom alfabetisch. Lager op de lijst
rommelt het ook flink. Thomas won meer dan Tobias, maar Luka deed er nog
een schepje bovenop. Ter compensatie ging zijn vader nogal hard de andere kant
op (-121), maar dat gaat wel weer bijtrekken. Het absolute succes is dit echter
voor Jesper die, u leest het goed, 201 Elo-punten vooruitging! Dat is een histo-
rische winst.

In onderstaande lijst staan tussen haakjes de wijzigingen sinds de lijst van juli.

Tobias Li-Behn 2043 (+59)
Daniël van Loenen 2043 (-)
Maarten Stolte 2037 (-2)
Wouter Noordkamp 2006 (-)
Eduard van Dijk 1983 (-)
Sander Pauw 1947 (+1)
Peter Vorstermans 1943 (-)
William van Zanten 1924 (-21)
Hans Segers 1923 (-9)
Ton Bodaan 1910 (-)
Bart Verbaan 1890 (-30)
Thomas Alvares 1860 (+67)
Luka Wink 1855 (+73)
Rik Pronk 1831 (+15)
Evert Baak 1824 (+14)
Gert-Jan Willighagen 1819 (+10)
Karl Baak 1811 (-)
Olav van Leeuwen 1808 (-14)
Frans Hoogeveen 1768 (-)
Meile Tamminga 1745 (-16)
Theo Bovenlander 1744 (-)
Ed Olvers 1742 (-)
Joost Scholten 1735 (-)

Hans de Haan 1722 (+30)
Franck Melssen 1696 (-)
Robin van Leeuwen 1679 (-)
Maarten van der Vegt 1654 (-)
Piet Sikkes 1652 (+1)
André Wagner 1646 (-)
Armin Segger 1641 (-)
Ben Spierings 1636 (-10)
Peter Lincewicz 1626 (-49)
Eric Alvares 1616 (+19)
Jan Verheijen 1604 (+26)
René Weerts 1545 (-24)
Danny Lindhout 1521 (-)
Peter Taanman 1509 (-22)
Frans Coers 1505 (-)
Jesper Kool 1504 (+201)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Steven Wink 1409 (-121)
Ruud van Dijk 1384 (+3)
Thijs Michels 1364 (-)
Wim Vermeulen 1110 (-)
Martin Brummelkamp 800 (-)
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Open lijn winnen met MPMOpen lijn winnen met MPM William van Zanten

Ineens verschijnen tal van publicaties over multipurpose moves (MPM): zetten
met meer dan één doel. Hun populariteit is begrijpelijk: een MPM wint tijd,
presteert veel. Ons clubblad loopt voor: wij publiceerden al in juni 2016: Alsof
de tijd even stil staat. Het wonder van efficiëntie. Hoe bereik je twee doelen in
één zet? Dat artikel behandelde de speciale vorm van MPM waarin één zet
verdedigt tegen twee dreigingen van de tegenstander (dubbelprofylaxe). 
Een MPM kan ook positief twee eigen doelen dichterbij brengen: zeg de
Steinitziaanse factoren en tactische winst.
In dit artikel focus ik op MPM die bijdragen aan beheersing van een open lijn
(door verdubbeling) én tot enig tweede doel. Zo zal blijken dat veel lijn-
beheersende MPM gebaseerd zijn op flexibiliteit: je tegenstander in onzekerheid
laten over welke lijn je gaat claimen. Eerst zien we dat tal van mixen voor-
komen:

Doel 1 MPM Doel 2 MPM

Lijnbeheersing Tactische wending

Lijnbeheersing Verdedigen koning

Lijnbeheersing Dekken pion

Lijnbeheersing Verbetering pionnenstellling (elkaar dekken)

Lijnbeheersing Pionnen in beweging zetten

U ziet: lijnbeheersing als doel is een allemansvriend: er zijn uiteenlopende doe-
len die tegelijk met lijnbeheersing in een MPM worden nagestreefd.
Zo valt lijnbeheersing te combineren met diverse tactische wendingen, zoals hier
de aftrekaanval:

Stahlberg - Aljechin, Hamburg 1930
Ziet u meteen wat 25. ...Td7 allemaal pres-
teert?

Pachman wijst erop dat Td7 een MPM is met
wel 3 doelen: het brengt verdubbeling op de f-
lijn dichterbij, het dekt Lb7 en het valt indirect
Ta7 aan (dreiging: Lf3!). Dat is meer dan één
zet doorgaans presteert. Overigens blijft de
stelling in evenwicht (maar zwart won op zet
31).
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Het streven naar lijnbeheersing wordt vaak gecombineerd met een defensieve
taak, vanaf de top-job ‘zorgen voor de veiligheid van je koning’ tot de alle-
daagse klus van letten op de veiligheid van je pionnen.

Geller - Smyslov, Moscow 1965

Hier droomde wit van aanval over de f-lijn, en
was hij realist genoeg om een oog gericht te
houden op potentieel matveld g2.
Zodoende kwam hij op 19. Tf2!
CM Kabadayi daarover in The Art of Multi-
Purpose Moves: “A very powerful multipur-
pose move! Combining attack and defense!
This move guards g2 and neutralizes Black's
queen and bishop battery. This means the
white queen is no longer tied-down to defend
g2. This move prepares Rc1-f1 in order to

double the rooks on the f-file and attack against the black king.”
Geller zelf destijds: “Simultaneously defending g2 and preparing a decisive
offensive against f7.”
19. Tf2! Tad8  20. Lh6 Lh8  21. Df4 Td7  22. Pe4 c4  23. Lc2 Tde7  24. Tcf1
Txe4  25. fxg6 f6  26. Dg5 Dd7  27. Kg1 Lg7  28. Txf6 Tg4  29. gxh7† Kh8
30. Lxg7† Dxg7  31. Dxg4  1-0

Spassky - Lutikov, Moscow 1979

29. T1-d2! Dit ruimt veld d1 zodat wit kan
tripleren op de d-lijn, terwijl het verdedigend
pion/veld c2 in de gaten houdt. Met c2 gedekt
komt Pe3 beschikbaar voor de aanval op d6.
Alle witte stukken mikken straks op d6: de
harmonie van het gezamenlijke doel. In de
partij kwam 29. ...Kh8  30. Pc4 Td8  31. Dd1
Tbc8  32. Pxd6 en 1-0 in 43.
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Op de kleintjes letten

Euwe - Carls, Den Haag 1928

Euwe speelde 18. Td4.
De hedendaagse GM Bricard geeft 18. Td4 een
uitroepteken: “A very strong move that de-
fends the c4-pawn and prepares to double on
the d-file. The rook may sometimes also slide
along the fourth rank.”
18. ...a5  19. Tad1 Tc7  20. h4 h5  21. Txd6
exd6  22. Dxf6 en 1-0 in 30.

Wenjun - Lane, Tehran 2017

Welke MPM komt voor wit sterk in aanmer-
king?

23. Tc4 dekt b4 en bereidt triplering met Dc3
voor: 23. ...Tf6  24. Dc3 h5  25. Pxc6 Lxc6
26. Txc6 Txb4  27. d5 Tf8  28. Tc7  1-0

Lutz - Pinter, FRA-chT 2003

Welke MPM komt voor wit sterk in aanmer-
king?

Pion b4 dekken en tegelijkertijd beginnen met
verdubbelen: 30. Tc4 Tc8  31. Tac1 Txc4  32.
Txc4 Pfh6  33. Dc3 Da8  34. Tc8 Db7  35.
Tc7 Db8  36. Tc8 Db7  37. Tc7 Db8  38. La7
en 1-0 in 48.
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Dubov - Yangyi 2020 

Welke MPM komt voor wit sterk in aanmer-
king?

20. Td2 dekt b2 en bereidt verdubbeling/
triplering op d-lijn voor. 20. ...Pc5  21. Tad1
De7  22. b4 Dxd6  23. Txd6 Pb7  24. T6d2 f6
25. h4 h5  26. Le4 e5  27. Tc1 Ta8  28. Tc6
b5  29. Tb6 Kh8  30. Tc2 Tf7  31. Txa6  1-0

Karpov - Kuzmin, Leningrad 1973

Welke MPM komt voor wit sterk in aanmer-
king?

37. Tc7!
Tot nu toe zagen we torens die van opzij dek-
ten, terwijl ze verdubbeling op een lijn voor-
bereiden. Karpov geeft daar een draai aan: zijn
Toren dekt de pion (c3) van voren, terwijl hij
verdubbeling op de 7e rij voorbereidt: 37.
...Pb3  38. Kg4 Tf8  39. Tee7  1-0

Een lijnbeheersende MPM kan zelfs bijdragen aan de verbetering van je pion-
nenstelling. Dit kwam voor in een match om het wereldkampioenschap.

Capablanca - Alekhine, Buenos Aires 1927 m/1

Alekhine staat tijdelijk een pion voor. Hij
speelt de MPM 31. ...Te5!
Hij licht dit zo toe: “Intending to place the
Queen behind the Rook and at the same time
preparing the formation of the Pawn chain
QKt3-QB4-Q5”; d.w.z. hij wil verdubbelen op
de e-lijn, en zijn pionnenketen zelf-dekkend
maken door die op te stellen als pijl: b6-c5-d4.
Wat voor hem vanzelf zal hebben gesproken is
dat hij zo twee aanvalsroutes naar de witte K
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krijgt: de diagonaal c6-h1 en de e-lijn.

32. Txa7 c5  33. Td7 De6  34. Dd3† g6  35. Td8 d4

Inmiddels snappen ook niet-grootmeesters dat
de witte koning ernstig op de tocht staat.
36. a4 Te1†  37. Kg2 Dc6†  38. f3 Te3  39.
Dd1 De6  40. g4 Te2†  41. Kh3 De3  42. Dh1
Df4  43. h5 Tf2  0-1

De lijnbeheersende MPM is ook geschikt om je pionnen in beweging te zetten.

Epishin - Barroche, Albacete 2004

Wit bereidt tegelijk b3-b4 voor en verdubbe-
ling op de c-lijn: 34. Tc4 Db6  35. Dc3 Ta7
36. b4 Pd7  37. Tc8† Kg7  38. Tc6 Db7  39.
Te3 Pb8  40. Tc4 Pd7  41. Dc1 Ta4  42. Tc7
Db5  43. Dc6 Dxc6  44. dxc6 Pb6  45. Texe7
Txe7  46. Txe7† Kf8  47. Tb7 Txb4  48. Txb6
1-0

FLEXIBILITEIT - twee verschillende verdubbelingen worden voorbereid, één
zal het worden

De laatste MPM die ik met u wil delen is gebaseerd op flexibiliteit. Beide
helften van dit type MPM bestaan uit eventuele lijnbeheersing.
Je maakt duidelijk dàt je gaat verdubbelen, maar je laat in het midden op welke
lijn.
Stel wit heeft Tc1 en Td1; hij speelt Td1-d3. Waarschijnlijk gaat hij verdubbe-
len. Maar waar? Op de c-lijn (Td3-c3), of op de d-lijn (Tc1-d1)?
Wit kan die keus o.a. af laten hangen van wat zwart doet, en straks kiezen voor
het scenario waar zwart het minst voor klaar staat. Zo houd je je tegenstander in
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onaangename onzekerheid, en wellicht win je tijd.

GM Emmanuel Bricard geeft dit voorbeeld in Strategic chess exercises:

Müller - Smejkal, Halle 1974 

21. ...Tb8-b6!
Bricard: “A multipurpose move that allows
play on the b- or d-files (by Rf8-b8 or Rb6-d6)
(...)”
22. Te1 Lxd4  23. Txe7 Df5  24. g4 Df6  25.
g5 Df5  26. Td1 Tb2  27. Txd4 Txe2  28.
Lxe2 Dc5  29. Tdd7 Dxa3  30. Kg2 Db4  31.
Kg3 a4  32. Lf3 Db8†  33. Kg2 a3  34. Ld5
Df4  35. Te4 Df5  36. Td6 a2  37. Ta4 De5
0-1

Hecht - Forintos 1974

20. Tc3!
GM Michael Stean (Simple Chess): “A multi-
purpose move (...). White creates options to
double on the c file (with Qc2), double on the d
file (Rd3) or possibly transfer the Rook to g3 at
some later date. Black has no opportunity to
reciprocate, but must on every move be
prepared to meet each contingency. (...)”
20. ...Lxg5  21. Pxg5 Pf4  22. g3 Lh5  23. Dd2
Pe6  24. Pxe6 Dxe6  25. Dg5 Lf7  26. Dxg7#
1-0
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Oplossingen Haal het trio tevoorschijn uit een kwartet door op uw extra stuk te 
ruimen (Samengevat 2022/3)

1 Short - Ljubojevic [Tb8-Db7-Lb5-Db4 -> Tb8-
Lb5-Db4]
Na 28. Kg1? was het meteen uit: 28. ...Dxg2†  29. Kxg2
Lc6† (en Txb4)  0-1
Veel taaier was 28. Pd4, omdat dan c6 gedekt staat,
zodat Dxg2† geen zin heeft.

2 Jakovenko - Shirov, Foros 2007 [Ta7-Dc7-Le7-
Df7 -> Ta7-Le7-Df7]
45. Lxd3? opende de c-lijn en gaf het kwartet de kans
een dodelijk aftrektrio te vormen: 45. ...Dxc3†, Lb4† en
Txf7. Iets taaier zou 45. Kxd3 zijn geweest.

3 Bonch Osmolovsky - Baranov [Te1-Le3-Pe6-Ke7
-> Te1-Pe6-Ke7]
1. Lg5† f6  2. Pd8†  1-0

4 Stap 5 WB22
Zwart wist het trio uit kwartet Lg7-Pf6-e5-Lb2 te halen
door Pf6 een stuk te laten slaan: 1. ...Pxd5  2. cxd5 exf4

5 Unzicker -Tal [Lg7-Pf6-e5-Ta1 -> Lg7-e5-Ta1]
E/Pf6 kan slaan: 19. ...Pfxd5  20. exd5 e4  21. Pxe4
Lxa1  22. Lg5 f6 etc.  0-1 in 26
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6 Pons - Aronian [Te1-Le3-Pe5-Ke8 -> Te1-Pe5-
Ke8]
E/Le3 kan slaan: 23. Lxc5 Lxe5 [23. ....Lxc5  24.
Pxg6†]  24. Txe5† Le6  25. Le3 Kd8  26. b3 h5  27.
gxh5 Txh5  28. Lg5 Th8  etc.

7 Tal - Gurgenidze [Dg4-Lg5-Lg6-Kg8 -> Dg4-
Lg5-Kg8]
E/Lg6 kan slaan: 24.Lxe8 Lg7 25.Ld7 Pc7 26.Lxc6 Tf8
27.Td1 Dc5 28.Lf3 Dxc2 29.Td7 Tf7 30.Td8+ Tf8
31.Lf6 Dh7 32.Le4 Dh6 33.Lg5 Dh8 34.Td7 1-0

8 Fressinet - Kramnik [Lc7-e5-Pf4-Kh2 -> Lc7-e5-
Kh2]
E/Pf4 kan slaan: 22. ...Pxh3  23. gxh3 Txf3  24. Te2
(24. Dxf3? e4†) 24. ...Taf8  25. Lg2 Txf2  26. Txf2
Txf2  27. Dxb7 e4†  etc.

9 Vaulin - Solozhenkin [Dc3-d4-Pe5-Th8 -> Dc3-
d4-Th8]
Beslissend. In de partij gaf zwart na 21. Pxc6 op,
vanwege 21. ...bxc6  22. d5 en nu a. 22. ...Le5  23.dxe6
of b. 22. ...De5  23. Ld4. Overigens zou ook 21. Pf3 snel
hebben gewonnen.

10 Shabalov - Saidy [Df3-Pd5-e4-Df3 -> Df3-Pd5-
Df3]
Alleen met 18. ...Lh4 kunt u nog even doorspelen (19.e5
Df5).
In de partij kwam 18. ...Lf6?  19. e5 waarmee het
aftrektrio was gevormd (dreiging Pe7† en Dxf3), terwijl
ook e5xf6 dreigt. Na 19. e5 gaf zwart op.
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11 Donchev - Topalov [Dd1-Pf3-Pg4-Dh5 -> Dd1-
Pg4-Dh5]
18. Pf3-e5 ruimt de diagonaal d1-h5 en dreigt Pxd7. 18.
Pfe5 Lxe5  19. Ph6†  1–0

12 Polgar - Morricone [Dd4-e5-Pf6-Kh8 -> Dd4-
Pf6-Kh8]
23. e6 dxe6  24. dxe6 Td8  25. Pd7†  1-0

13 Petursson - Tukmakov [Lb7-Pd5-Pe4-Lg2 -> Lb7-
Pe4-Lg2]
24. ...Pf4  0-1 (25. exf4 Txg2†  26. Kxg2 Pxf2†)

14 Geiger - Wurm
Na 28. Txc5 kwam origineel 28. ...Kd6! en stond zwart
ineens gewonnen: hij dreigt zowel 29. ...Kxc5 als 29.
...Tg1† met Dxh4 na. Wonder boven wonder overleeft
de zwarte koning de mars in de vijandelijke stelling: 29.
Dh6† Kxc5  30. Tc1† Kb4

15 Short - Timman [De3-Pe4-Pe5-De6 -> De3-Pe5-
De6]
Short overzag het e-lijn kwartet dat met 19. Pd6! de
partij meteen had kunnen beslissen. Het ene paard dreigt
een vork, het andere een dame-winnend aftrekschaak.
Na 19. Db3 waren de heren nog tijden bezig.
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SchaakagendaSchaakagenda

September 2022
do 1 Opening nieuwe seizoen
do 8 Algemene ledenvergadering
za 2e jaarlijkse buitenschaakevenement (Den Haag)

Schaken aan de Kust: Schaak en Smaak (Wassenaar)
do 15 1e ronde seniorencompetitie
za 17 SHTV K1 - Fianchetto K1

SHTV K2 - Amsterdam West K2
do 22 Schaak Off
do 29 2e ronde seniorencompetitie

Oktober 2022
zo 2 Messemaker kroeglopertoernooi (Gouda)
do 6 3e ronde seniorencompetitie
za 8 DSC K3 - SHTV K1
do 13 4e ronde seniorencompetitie
do 20 5e ronde seniorencompetitie
do 27 6e ronde seniorencompetitie

* De indeling van de HSB-competitie zal ongeveer rond half september worden 
gepubliceerd. Houd daarom onze site en die van de HSB in de gaten.

HSB Persoonlijk kampioenschap vr 23 september t/m 18 november 2022
Delft, Denksportcentrum Sebastiaansbrug

JeugdschaakagendaJeugdschaakagenda

September 2022
za 10 KNSB Jeugdclubcompetitie 1 cat. AC+E
zo 11 Grand Prix 1 (HSB)

Oktober 2022
za 1 KNSB Jeugdclubcompetitie 2 cat. AC+D
za 15 Grand Prix 2 (SHTV)


