Speelavond:
Maandagavond 19:45 uur

Opgericht 8 februari 1926

Contributie:
De contributie bedraagt voor gewone
leden € 22,50 en voor dubbelleden en
junioren jonger dan 18 jaar € 19,50 per
kwartaal. Voor donateurs is de
minimum bijdrage € 25,-- per seizoen.

Redactie
Ton Bodaan
Bert Gerritsma
Carel Gijsen
Jacques de Wit
Voorzitter :
Dick de Jong
Merellaan 6
2566 JV Den Haag
tel. 06-83250589
E-mail: merel6@casema.nl
Secretaris :
Bert Gerritsma
Eerbeeklaan 60
2573 HT Den Haag
tel. 3464442
E-mail: bertgerritsma@ziggo.nl
Penningmeester & Comm. Materiaal
Peter Huybens
Ellekomstraat 14
2573 XD Den Haag
tel. 3454049
E-mail: phuybens@versatel.nl
Wedstrijdsecretaris & Wedstrijdleider :
Fred van der Holst
Elsstraat 49
2565 KL Den Haag
tel. 3563057
E-mail: fredvdholst@casema.nl

Betalingen:
Betalingen gelieve u te voldoen op giro
3317190 ten name van: Penningmeester
Haagse Schaakvereniging te Den Haag.

Deze Bladzijde
Redactie
Secretaris
Agenda
HSV 1 – Lierse 1
Botwinnik 3 – HSV 1
HSV 1 – Schaakhuis 2
Bobbt Fischer 1 – HSV 2
De Externe
De Interne
HSB-beker
Toernooiagenda
OGD Prinsenstadtoernooi
Toernooiresultaten
Clubkampioenschap Snelschaken
Paaswedstrijden
HSV Rapidtoernooi
Partijen

Ereleden :
Jan Streefland
Ruud Drankier
Website :
www.schakenbijhsv.nl
Clublokaal:
Wijkgebouw “DE BRINK”
Escamplaan 55
2547 GA Den Haag
tel. 3259563

1

1
2
2
2
3
4
5
6
9
10
11
12
12
13
15
16
17
18

U bent van harte uitgenodigd om met uw
eventuele partner de receptie bij te wonen.
De receptie vindt plaats op zaterdag 1 mei
2010 van 16.00 uur tot 18.00 uur in het
Musee Scheveningen, Neptunusstraat 92,
alhier.

In dit nummer treft u de laatste verslagen en
de eindstanden van onze teams in de externe
competitie aan. Het eerste team is op
grandioze wijze kampioen geworden en is
gepromoveerd naar de promotieklasse. Dit
kunnen we natuurlijk niet ongemerkt laten
passeren. U treft dan ook elders in dit blad
een uitnodiging aan voor een receptie op 1
mei in Musee Scheveningen. De interne
competitie nadert de ontknoping. De
bovenste zes spelers op de ranglijst zijn
begonnen aan hun wedstrijden in de
Champions League, waarin in een halve
competitie wordt uitgemaakt wie
clubkampioen wordt. Verder verslagen van
het clubkampioenschap snelschaken, de
paaswedstrijden en het HSV rapidtoernooi.
Weinig partijen dit keer. Paul Koks
analyseerde twee partijen die hij speelde
tijdens de Karel Kuipvierkampen. Lex van
der Lubbe leverde zijn winstpartij in uit de
slotwedstrijd tegen Schaakhuis 2. Het is
inderdaad een heel leuk mat.

Het bestuur zal u verwelkomen met een
hapje en een drankje. Ook is het mogelijk
vanaf 16.30 uur een rondleiding door het
museum te krijgen onder leiding van een
suppoost.

Hieronder treft u de agenda voor de
komende weken aan.

Arif Somer is weer lid geworden. Wij
wensen hem veel succes bij HSV.

Het bestuur wil het seizoen feestelijk
afsluiten met een receptie. Daar is ook alle
aanleiding toe, want het eerste team is erin
geslaagd kampioen te worden in de eerste
klasse B en is gepromoveerd naar de
Promotieklasse. Het tweede team
handhaafde zich knap in de tweede klasse.
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Na ruim een uur spelen kwam er wat
tekening in de strijd. Olav Wolvekamp
kwam me vertellen dat hij aan bord één
positioneel veel beter stond. Lex van der
Lubbe aan bord twee stond ook goed. Jan
Eberle speelde aan bord vier met wit het
Evansgambiet. Zwart had niet gerokeerd en
zijn koning lag al aardig onder vuur. Ik
taxeerde de stelling als gewonnen voor Jan.
Rob van der Holst speelde aan bord vijf de
Leeuwopening. Hij had de a-lijn stevig in
bezit genomen en had een pion gewonnen.
De winst leek me een kwestie van tijd. Bert
Corneth speelde aan bord vier het
Morragambiet en leek beter te staan. Hans
de Haan speelde aan bord zeven zijn
vertrouwde Leeuw. Roman Navrat moest
aan bord acht de Caro Kann bestrijden. De
tegenstander van Nico Vromans opende aan
bord drie met 1.c4. Ik weet niet wat voor
opening het was, maar Nico had in ieder
geval meer tijd.

In de eerste wedstrijd van 2010 was Lierse 1
de tegenstander van het eerste. Een te
kloppen tegenstander was de verwachting.
Bert Gerritsma vertelt u alles van de
wedstrijd.

Overtuigende zege HSV 1
Lierse 1 met 6-2 verslagen.

De eerste beslissing viel aan bord zeven.
Hans de Haan kwam vragen of hij remise
mocht aanbieden. Dat mocht gelet op de
stellingen aan de andere borden. De
tegenstander nam het aanbod aan.
Tussenstand ½-½.

Op maandag 1 februari speelde het eerste
team de thuiswedstrijd tegen Lierse. Het was
zaak om deze wedstrijd te winnen om in de
race te blijven voor het kampioenschap.
Vóór de wedstrijd raadpleegde ik nog even
de website van de Haagse Schaakbond. Tot
mijn verbazing constateerde ik dat
Schaakhuis 2 ons op doelsaldo
voorbijgestreefd was. Beide teams hadden 7
matchpunten, maar HSV had 18 bordpunten
en Schaakhuis 20 bordpunten. Het bleek dat
het protest dat Schaakhuis na afloop van de
verloren wedstrijd tegen SHTV (4½-3½) had
ingediend, was toegekend. De partij aan
bord drie moest overgespeeld worden en
werd gewonnen door de speler van
Schaakhuis. Daardoor werd de eindstand
4½-3½ in het voordeel van Schaakhuis.
Voor HSV des te meer zaak om te proberen
met ruime cijfers van Lierse te winnen. Dat
zou namelijk gunstig zijn voor ons
doelsaldo. HSV trad aan in de vertrouwde
opstelling. Alleen Frans Hoogeveen was
verhinderd, maar hij werd vervangen door
vaste reserve Bert Corneth.

Jan Eberle bracht HSV aan de leiding. Jan
had een stuk gewonnen. De tegenstander
spartelde nog even tegen maar moest niet
veel later toch opgeven. Tussenstand 1½-½.
Rob van der Holst voerde zijn eindspel met
een pion meer bekwaam tot winst en
vergrootte de voorsprong voor HSV.
Tussenstand 2½-½.
Bert Corneth was intussen in (lichte)
tijdnood gekomen. Hij wikkelde af naar een
eindspel waarin hij een loper en enkele
pionnen had en de speler van Lierse een
paard en enkele pionnen. Plotseling bood de
tegenstander remise aan. Na overleg met de
teamleider nam Bert dit aan. Bert: “Als ik
meer tijd had gehad zou ik dit eindspel
helemaal uitgemolken hebben”. Tussenstand
3-1.
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Roman Navrat was in moeilijkheden
gekomen. Zijn stukken hadden te weinig
ruimte en toen hij een vitale pion verloor
kon hij opgeven. Roman: “Ik kon geen goed
plan bedenken”. Tussenstand 3-2.

Op 4 maart speelde het eerste team de
uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat
Botwinnik. Een lastige klus, want een kat in
het nauw maakt rare sprongen. Bert
Gerritsma doet verslag.

De resterende partijen waren in de
uitvluggerfase beland. De tegenstander van
Nico Vromans mocht van zijn teamleider
geen remise aanbieden. Nico toonde aan dat
zijn paard sterker was dan de vijandelijke
loper. Het paard en de loper verdwenen van
het bord en Nico mocht proberen het
eindspel van koning en een dubbelpion
tegen koning te winnen. Dit lukte omdat hij
dankzij de dubbelpion steeds een tempozet
bij de hand had. Tussenstand 4-2.

HSV 1 op weg naar
kampioenschap
Botwinnik overtuigend verslagen
Op donderdag 4 maart moest het eerste team
het in de voorlaatste ronde opnemen tegen
Botwinnik 3. Dat zou geen eenvoudige
opgave worden. Beide teams hadden de
punten hard nodig. HSV omdat het graag
kampioen wil worden en Botwinnik omdat
het niet wil degraderen. HSV verscheen niet
in de sterkste opstelling aan de start. Maar
liefst vier spelers waren verhinderd. Hun
plaatsen werden opgevuld door vaste reserve
Bert Corneth en drie topspelers uit het
tweede team, namelijk Willem Hessels,
Mark Jager en Aad Mittertreiner.

Olav Wolvekamp was erin geslaagd de
kwaliteit te winnen. De tegenstander had
nog aan zijn teamleider willen vragen of hij
remise mocht aanbieden, maar Olav had
hem al laten weten dat hij een remiseaanbod
zou afslaan. Het zelfvertrouwen dat Olav
etaleerde was terecht, want hij won de partij.
Tussenstand 5-2

Bert Corneth en Rob van der Holst waren
tijdig aanwezig in het denksportcentrum in
Zoetermeer. De overige teamleden slaagden
daar niet in. We waren met twee auto‟s tijdig
vertrokken, maar het kostte enige tijd om
een parkeerplek te vinden. De klokken
waren al in werking gesteld, dus we
begonnen aan zes borden met een
achterstand in tijd.

Ook Lex van der Lubbe won zijn partij. Lex
had de gehele avond beter gestaan, maar
ineens zag ik tot mijn schrik dat hij twee
pionnen achter stond. Aan het eind van de
avond stond Lex weer gewoon een stuk voor
en won hij de partij. Volgens Lex was hij
geen moment in verliesgevaar geweest. De
eindstand werd hierdoor 6-2.
Er kwam nog meer goed nieuws uit
Scheveningen. RSC/Belgisch Park versloeg
Schaakhuis met 5-3. Hierdoor staat HSV
alleen aan de leiding met 9 matchpunten en
24 bordpunten. Schaakhuis 2 volgt met 7
matchpunten en 23 bordpunten.
RSC/Belgisch Park heeft eveneens 7
matchpunten, maar heeft slechts 21½
bordpunten.

Na een eerste rondgang langs de borden
constateerde ik dat Aad Mittertreiner vanuit
de opening regelrecht gewonnen stond. Olav
Wolvekamp had aan bord één zijn
tegenstander al aardig in de tang. Rob van
der Holst had aan bord vijf een pion
weggegeven en vroeg de teamleider of hij
eventueel remise mocht aanbieden. Aan de
overige borden stonden we niet slechter en
aan de meeste borden hadden we zelfs onze
tijdsachterstand ingelopen.
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Bij Rob ging het van kwaad tot erger. Hij
gaf een kwaliteit weg en moest opgeven. Het
was niet zijn avond. Tussenstand 1-0.

Aad) zette Aad de tegenstander mat.
Eindstand 2½-5½.
Een royale overwinning. Met dank aan de
invallers uit het tweede team. Zij scoorden 3
uit 3!
HSV gaat nu met 11 uit 6 aan de leiding.
Concurrenten Schaakhuis 2 en RCSBelgisch Park hebben 7 uit 5. In de
slotwedstrijd is een gelijkspel tegen
Schaakhuis 2 voldoende voor het
kampioenschap.

De stelling van Willem Hessels aan bord zes
leek in evenwicht. Opeens gaf zijn
tegenstander een stuk weg. Of was het een
offer? Het was geen offer maar een blunder.
Nadat Willem het stuk in dank had aanvaard
gaf de speler van Botwinnik onmiddellijk
op. Tussenstand 1-1.
Olav had zijn tegenstander compleet
overspeeld en de kwaliteit en een pion
gewonnen. De winst kwam dus niet als een
verrassing. Tussenstand 1-2.

In de laatste ronde moest het eerste team het
opnemen tegen Schaakhuis 2. HSV was al
kampioen, want met drie punten voorsprong
op de concurrentie konden we ons zelfs een
8-0 nederlaag permitteren. De spelers
wilden echter winnen om aan te tonen dat
HSV de terechte kampioen is. Bert
Gerritsma vertelt u of dit is gelukt.

De punten vielen nu als rijpe appelen van de
bomen. Nico Vromans was aan bord drie
met grof geweld via de a- en b-lijn de
vijandelijke stelling binnengedrongen. Nico
won materiaal en de partij. Tussenstand 1-3.
Lex van der Lubbe was aan bord twee
beland in een eindspel waarin hij een loper
en drie pionnen had en zijn tegenstander een
paard en drie pionnen. Helaas kon Lex niet
verhinderen dat de tegenstander enkele
pionnen snoepte, waarna Lex moest
capituleren. Tussenstand 2-3.

HSV 1 boekt monsterzege
Schaakhuis 2 met 7½-½ verslagen.
Op woensdag 14 april 2010 vond de
gezamenlijke
slotronde
van
de
promotieklasse en de beide eerste klassen
plaats. Plaats van handeling was het stedelijk
college in Zoetermeer. HSV was na zes
ronden al zeker van het kampioenschap,
maar de spelers wilden ook in de laatste
ronde een goede prestatie neerzetten om te
laten zien dat HSV de terechte kampioen is.

Intussen had Bert Corneth aan bord vier in
een zeer interessante en boeiende partij
remise afgedwongen. Tussenstand 2½-3½.
Het beslissende punt werd gescoord door
Mark Jager aan bord zeven. Mark speelde
een scherpe aanvalspartij tegen een
jeugdspeler. Mark stond beter, maar er
hingen wat tactische dreigingen in de lucht.
Uiteindelijk won Mark een paar pionnen en
was het een kwestie van de partij rustig
uitspelen. Dat gebeurde en de tussenstand
werd hierdoor 2½-4½.

De tegenstander –Schaakhuis 2- verscheen
niet in de sterkste opstelling aan de start. Zij
hadden vier invallers en hun derde bord
bleef onbezet. Dat was jammer voor Nico
Vromans die nu geen tegenstander had.
Door deze reglementaire overwinning kwam
HSV met 1-0 aan de leiding. Rob van der
Holst vergrootte de voorsprong door een
vlotte overwinning in 20 zetjes. Hans de
Haan kwam niet verder dan remise,
waardoor de tussenstand 2½-½ werd.

Aad was verrassend genoeg het langst bezig.
Hij stond nog steeds beter, maar het was niet
meer zo eenvoudig. In een emotionele
slotfase waaraan zelfs de wedstrijdleider te
pas moest komen (never a dull moment met
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zijn veel jongere tegenstander trok
zich er niet veel van aan.

Daarna kwamen de punten achter elkaar
binnen. Roman Navrat kwam glunderend
vertellen dat hij had gewonnen, Jan Eberle
promoveerde eerder dan zijn tegenstander,
Lex van der Lubbe had een heel leuk matje
en ook Bert Corneth won. Als u meegeteld
heeft werd de tussenstand hierdoor 6½-½
voor HSV.

Op bord 8 had Ruud het moeilijk. Hij kwam
al vanaf de opening onder druk te staan.
Ik zag voor wit een sterk paard op d5 staan,
dat niet zo heel erg gauw daar vandaan zou
gaan.
Op bord 7 zat Harry Boot, hij speelde een
open partij. Na ongeveer 45 minuten
is het materiaal nog steeds gelijk. Harry
neemt zoals altijd wat tijd om goed na te
kunnen denken.

Olav Wolvekamp was op het topbord het
langst bezig. De tegenstander leek met dame
en loper gevaarlijke matdreigingen te
hebben en ook had hij een pion die was
opgerukt tot op de zevende rij. Materieel
was Olav in het voordeel. Nadat Olav alle
gevaren bezworen had gaf zijn materiële
voorsprong de doorslag. De eindstand werd
hierdoor 7½-½ voor HSV.

Op bord 6 zit Paul Koks, en die komt na 18
zetten al in een eindspel van de partij.
Het materiaal is gelijk, wit heeft alleen een
klein voordeel, zou hij dit vast kunnen
houden? Er staat dan nog een loper een toren
en zes pionnen op het bord tegen, een paard ,
een toren en ook zes pionnen.
Paul heeft alleen een dubbelpion op de Elijn, maar dat geeft nog geen groot voordeel
voor wit, tenzij hij het goed weet uit te
spelen en Paul geen kans geeft in het
eindspel.

Aan het eind van de avond mocht de trotse
teamleider de kampioensbeker in ontvangst
nemen.

Op 1 maart speelde het tweede team de
laatste wedstrijd van het seizoen uit in
Wassenaar tegen Bobby Fischer. Het
verslag is van Patrick Roeleveld.

Willem op bord 5 speelt zijn favoriet, de
Italiaanse opening.
Hij ruilde zijn witte loper af op d5 met een
paard.
Hij speelde ook tegen een veel jongere
speler.
Het was nog net geen jeugdteam, dus het
speeltempo was gelukkig normaal voor in de
2e klasse.

De laatste competitiewedstrijd voor HSV2
van dit seizoen is maandag 1 maart
gespeeld in Wassenaar.
Iedereen had het gelukkig gered om op tijd
aanwezig te zijn en zo kon iedereen rustig
aan de laatste wedstrijd beginnen.

Mark Jager op bord 1 speelt een Italiaanse
variant. Hij speelt met wit en begint met
1.e4.
Zijn tegenstander met een rating van rond de
2100 werd mij verteld had als antwoord 1. ...
e5 gespeeld
Hier begon Mark met 2.Lc4 en opende zo de
Italiaanse varianten. Kasparov speelde dit
ook regelmatig in zijn carrière. En het is vrij
ingewikkeld. De echte ideeën achter die 2e
zet weet ik niet echt meer.
Maar volgens mij had Kasparov het

Het was een rustige avond bij het
schaakclubje van Bobby Fischer.
De spanning was in het begin goed te
merken bij de spelers van HSV.
Na de eerste 5 minuten was dat gelukkig al
gauw een beetje weg, en de meesten
probeerden zo rustig mogelijk te schaken om
zo de concentratie vast te houden.
Ik zag op bord 4 Jim Loke met zwart een
dubbele fianchetto spelen.
De opening ging erg snel aan bord 4, maar
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ontwikkeld om zijn tegenstander al bij de 2e
zet te verassen met een opening.
Hoewel het echt geen slechte zet is is het
misschien een te directe zet in plaats van
2.Pf3 bijvoorbeeld.

Maar zo zag de stelling er niet echt uit
helaas.
Op Bord 6 bij Paul Koks is dan een
eindstelling op het bord gekomen.
Ik zag dat Paul iets slechter stond en dat
hij voor remise zou moeten vechten.
Een winst zou er niet in zitten voor Paul, hij
moest echt zijn stelling verdedigen om
remise te kunnen maken.

Je kunt dit idee van een opening ook zien
met 1.d4 1. ... Pf6 2.Lf4
Mark koos ervoor om daarbij ook d3 te
spelen om zo zijn loper buiten de
pionnenstelling te plaatsen. Zijn zwarte
loper ontwikkelde hij ook direct in de
opening naar g5 en die kwam daarna al
gauw op g3 ontwikkeld.

Op bord een zie ik dan een hele mooie
stelling met een paard van Mark op g1 die
volgens mij de hele partij toen nog niet
bewogen had. Zie je niet vaak in een
Italiaan, maar goed, ik weet dat dan ook niet
echt zeker, ik snapte alleen niet wat dat
paard dan wel op g1 deed.
Dus neem ik aan dat hij nog gewoon op stal
stond.

Aad op het tweede bord heeft het zwaar en
staat na een uur spelen 6 minuten achter in
tijd en er staat een druk op zijn stelling. Zijn
tegenstander heeft een sterk
pionnencentrum.
Het materiaal is gelijk op het bord.

De partijen werden sterk gespeeld die avond
in Wassenaar.
Op alle borden was het materiaal dan ook
bijna de hele avond gelijk.
Harry neemt zijn tijd in zijn spel en zoekt
een aanval en probeert die op te bouwen.
Zijn tegenstander heeft dan een
goed ontwikkelde koningsvleugel met een
loper op g7.

Op bord 8 zie ik dan dat Ruud onder druk
komt te staan. Ik kijk even naar zijn stelling
en plots beweegt hij zijn dame naar een
vakje om het schaak af te schermen.
Er stond alleen een toren, dus ik schrok even
en dacht dat hij zomaar een dame zou
weggeven.
Maar alles was minder waar. Zijn
tegenstander had een mataanval en een
positioneel voordeel in een andere aanval.
Toen de tegenspeler van Ruud zijn eigen
dame verzetten ging zag ik alle dreigingen.
De mataanval was te sterk en niet te
verdedigen.
Ruud moest als eerst zijn partij daardoor
opgeven. Hij stond ook een beetje versteld
van het sterke spel van zijn tegenstander. De
stand is dan na dik anderhalf uur schaak 1-0.

Op bord 2 door Pxf6 komt Aad toch en
beetje onveilig met zijn koning te staan.
De secondes tikken dan ook weg als hij zijn
tijd probeert te nemen om zo veilig
en actief mogelijk te kunnen blijven
doorspelen in deze zware partij.
Het leek er ook op alsof zijn echte kansen
waren uitgesloten, Aad zou hele
sterke zetten moeten gaan spelen om dan
wat druk op de witte koning te krijgen.

Op bord 6 viel bijna tegelijk een beslissing.
De spelers waren het eens met remise.
De tegenspeler van Paul was er niet in
geslaagd om het kleine voordeel naar zich
toe te trekken.
Soms zie je het inderdaad echt niet. Hoewel
er nog ruim genoeg tijd was voor beide
spelers.
Maar zoals ik al eerder zag, kon Paul alleen
maar remise proberen te houden.

Op bord 6 bij Paul zijn de torens van het
bord afgeruild. Beide spelers hebben nog
een uur bedenktijd dan.
Het ziet er naar uit dat deze partij dan ook
als eerst tot een eind gespeeld zal gaan
worden.
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De stand was toen 1.5 tegen 0.5

analyse kwam dat Willem de dame zou
kunnen winnen voor een toren.
Dan zou het materiaal gelijk zijn, alleen
Willem heeft de kwaliteit door zijn toren.
Maar Willem speelde die zet niet.
En speelde misschien iets te gehaast zijn
volgende zetten. Willem had nog dik 45
minuten op zijn klok.
Zijn tegenspeler had toen nog maar 18
minuten. Helaas, maar Willem stond ook
hier in deze partij op een gegeven moment
gewoon gewonnen.
Hij verloor zijn partij en gaf toe de kwaliteit
te kunnen winnen na het inkomen van het
eindspel.
Helaas, de stand is dan 2.5 tegen 0.5.

Toen kwam ik eindelijk bij de partij van
Fred van der Holst.
Ik had zijn opening niet gezien die avond en
zag bij zet 25 een moeilijke stelling op het
bord staan.
Ik zag dan ook niet echt de plannen van de
spelers in de stelling terug.
Ik zag wel dat de koning van zijn
tegenspeler die zwart speelde, iets veiliger
stond.
Maar dat is maar zo op het oog.
Ik zie Fred wel vaker met de pionnen
gebonden opgespeeld spelen bij de koning.
Fred was gerokeerd aan de koningsvleugel
en had zijn 3 vleugelpionnen,
h g en de f pion van buiten naar binnen
staan. Anand heeft ook eens verteld, dit als
zijne strategie te wezen.

Jim dan op bord 4 met kwaliteit achter, een
toren voor een loper, moet na een penning
van zijn stukken de partij ook opgeven. 3.5
tegen 0.5, en HSV op een achterstand.

Op het bord van Aad zie ik steeds meer
druk. En de tijd van Aad tikt rustig verder...
Ik zag dan ook dat Aad in tijdsnood kwam,
omdat zijn koning onder druk stond en een
beetje open en verdedigd door zijn dame.

Mark Jager had nog een ingewikkelde partij,
hij stond ook onder druk maar wist remise
overeen te komen.
De stand is dan 4 tegen 1. En winst zit er
helaas niet meer in dan voor HSV.

Bij zet 23 raakt Harry een toren aan van
hem. Helaas is dit de verkeerde toren zag ik
tot mijn verbazing. Hij liet hem na een
minuut ongeveer alleen weer los, hoopte
misschien dat zijn tegenstander zou zeggen
dat het zou mogen. Maar helaas Harry
voelde de bui al hangen en wist dat hij die
toren moest gaan verzetten.
Hij zette die toren dan maar ook braaf op
een plekje en daardoor liet hij
zijn andere toren ongedekt aangevallen
staan. Die raakte hij dan ook volledig kwijt
zonder compensatie.
Zijn stelling werd ook heel slecht daardoor.

Fred van der Holst fluistert tegen mij: Zal ik
de eer dan maar gaan redden? Mij best zei
ik.
Harry had toen opgegeven en zijn partij
verloren.
De stand is dan 5 tegen 1
Fred vecht door voor ons puntje en zijn
partij.
Hij wint het eindspel en zijn tegenstander
geeft op.
De eer heeft hij kunnen redden 5-2 is de
score dan.
Aad zit dan in tijdsnood en staat er heel
benauwd voor met zijn koning zo open op
het bord.
Na wat geschuif met de dame en toren kan
Aad niets meer goed doen.
Hij moet de partij opgeven en de eindstand
werd bepaald op 6 tegen 2 voor Bobby
Fischer.

Willem dan weer op bord 5, zijn dame staat
onder spervuur van beide lopers en torens.
Hij ruilt dan ook geforceerd de dame af voor
2 torens.
Hij vecht nog door en komt ineens
gewonnen te staan.
Ik zag op het bord een zet die Willem echt
moet gaan na analyseren, want uit mijn
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Ik heb mooie partijen gezien en behoorlijk
sterk en ze gingen gelijk op.
Helaas blunderde HSV deze keer in diverse
partijen en heeft niet de score gelijk weten te
krijgen.

Hieronder vindt u de laatste uitslagen en de
eindstanden van HSV 1 en HSV 2

Dit was een leuk seizoen waar ik iedereen
een beetje heb leren kennen en ik heb goed
schaak gezien.
Ik weet dan ook zeker dat als we volgend
jaar in de komende externe competitie nog
beter kunnen presteren en het nog meer naar
ons zin hebben dan.
Ik vind het wel een team dat dicht bij elkaar
kan gaan groeien als de spelers ook willen
blijven spelen voor HSV2 volgend jaar.
Aad zei het ook al. Hij vindt het gewoon
gezellig met de mensen waarmee we nu
spelen.
Dat vind ik ook erg belangrijk, dat je het met
plezier zal spelen een competitie, dat zal
helpen met de concentratie die HSV2 nodig
heeft, maar daar weer genoeg volgend jaar
over.

Eerste Klasse B
SHTV 3 – DSC 5
4½-3½
RSC-BP 1 – Schaakhuis 2 5-3
H. Ooievaar 2 – Botwinnik 3 1½-6½
HSV 1 – Lierse 1
6-2
Lierse 1 – SHTV 3
4-4
Botwinnik 3 – HSV 1
2½-5½
Schaakhuis 2 – H. Ooievaar 2 4-4
DSC 5 – RSC-BP 1
4-4
RSC/BP 1 – SHTV 3
6½-1½
H. Ooievaar 2 – DSC 5
1½-6½
HSV 1 – Schaakhuis 2
7½-½
Lierse 1 – Botwinnik 3
5½-2½
De Eindstand
HSV 1
RSC/BP 1
Lierse 1
Schaakhuis 2
DSC 5
SHTV 3
Botwinnik 3
H. Ooievaar 2

Nog een klein bericht over de afgelopen
wedstrijden... Ik heb daar geen verslagen
van kunnen maken.
Ik had er wel een beknopt geschreven, alleen
daar kon ik niet veel boeiende informatie uit
halen helaas.
Een wedstrijd tegen Lierse bijvoorbeeld een
spannende die 6-2 door HSV gewonnen
werd.
Ik speelde zelf ook die avond en kwam echt
niet aan samenvatten van partijen toe.

7
7
7
7
7
7
7
7

13
10
8
8
7
7
2
1

37
32
28
27½
31½
27
22
19

Persoonlijke Resultaten
Olav Wolvekamp
Jan Eberle
Nico Vromans
Rob van der Holst
Lex van der Lubbe
Bert Corneth
Hans de Haan
Aad Mittertreiner
Mark Jager
Frans Hoogeveen
Roman Navrat
Willem Hessels
Paul Koks
Jim Loke

Maar goed.. Volgende competitie, een nieuw
jaar dan al gauw, een nieuwe start en een zo
goed als nieuw HSV2 dan.
Iedereen bedankt voor het meespelen. Tot op
een van de clubavonden en veel succes met
de zomercompetitie.
Vriendelijke groet, Patrick Roeleveld
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5½ uit 7
4½ uit 5
4½ uit 6
4½ uit 6
3½ uit 7
3 uit 4
3 uit 6
2 uit 2
1½ uit 2
1½ uit 3
1½ uit 4
1 uit 1
0 uit 1
0 uit 1

Het eerste team heeft er geen twijfel over
laten bestaan dat HSV het sterkste team is in
de eerste klasse B. De drie laatste
wedstrijden werden met ruime cijfers
gewonnen. De wedstrijd tegen Botwinnik
was door de teamleider met angst en beven
tegemoet gezien omdat met drie invallers uit
het tweede team moest worden aangetreden.
De vrees was niet terecht, want de invallers
scoorden 100%! en hadden een groot
aandeel in de 5½-2½ overwinning. Doordat
concurrent Schaakhuis 2 in de voorlaatste
ronde niet verder kwam dan een 4-4
gelijkspel tegen Haeghe Ooievaar 2 was
HSV met nog een ronde te gaan al zeker van
het kampioenschap. Om de kracht van het
team te onderstrepen werd in de slotronde
een monsterzege behaald tegen
Schaakhuis 2.

een derde plaats in de eindstand: dan mag je
niet mopperen.
Persoonlijke resultaten
Mark Jager
Fred van der Holst
Aad Mittertreiner
Willem Hessels
Paul Koks
Ruud Hählen
Bert Corneth
Jim Loke
Harry Boot
Patrick Roeleveld

De interne competitie is gevorderd tot aan
de Champions League Een verslag van Bert
Gerritsma.

Tweede Klasse C
HSV 2 – Rijswijk 3
DD 5 – Lierse 2
Pomar 2 – WSC 3
Lierse 2 – Pomar 2
Rijswijk 3 – DD 5
Bobby Fischer 1 – HSV 2
DD 5 – Bobby Fischer 1
Pomar 2 – Rijswijk 3
WSC 3 – Lierse 2

3½-4½
3½-4½
3-5
3½-4½
4½-3½
6-2
4½-3½
1½-6½
4-4

Wat weinigen verwacht zullen hebben werd
toch de realiteit. De superieure
ranglijstaanvoerder Ton Thijssen moest in
ronden 20 en 21 zijn meerdere erkennen in
respectievelijk Olav Wolvekamp en Nico
Vromans. In de ronden 22 tot en met 25
boekte hij louter remises. Hij werd daardoor
op de ranglijst voorbijgestreefd door Olav.
Zijn plaatsing voor de zogenaamde
Champions League kwam niet in gevaar,
want hiervoor plaatsten zich de spelers die
na 25 ronden de bovenste zes plaatsen op de
ranglijst bezetten. Dit waren Olav
Wolvekamp, Ton Thijssen, Nico Vromans,
Bert Corneth, Mark Jager en Roman Navrat.
Zij zullen in een halve competitie gaan
uitmaken wie clubkampioen wordt. De
eerste ronde is inmiddels gespeeld en dit
waren de resultaten:
Olav Wolvekamp – Roman Navrat 1-0, Bert
Corneth – Mark Jager 1-0 en Ton Thijssen –
Nico Vromans 1-0. Een zwarte dag dus voor
de zwartspelers. Er volgen nog vier ronden
met een inhaalronde op 10 mei (als iemand
verhinderd is). De laatste ronde van de
Champions League vindt plaats op 17 mei.

De Eindstand
WSC 3
Rijswijk 3
HSV 2
BF/Wassenaar 1
Lierse 2
DD 5
Pomar 2

6
6
6
6
6
6
6

11
10
6
5
4
3
3

5½ uit 6
3½ uit 6
3 uit 6
3 uit 6
2 uit 5
2 uit 6
1½ uit 3
1½ uit 5
1 uit 4
0 uit 1

32
30
23
23½
19½
20½
19½

Na de nederlaag tegen het sterke team van
Rijswijk zat er voor het tweede team niet
meer in dan een plaats in de middenmoot.
Ook de laatste wedstrijd tegen Bobby
Fischer ging verloren. Toch heeft het tweede
team het niet slecht gedaan. Vorig jaar
gepromoveerd uit de derde klasse en dan nu
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Prins, John
Ciftci, Sela
Hendriks, M
Riel van,Jacco

De spelers die zich niet geplaatst hebben
voor de Champions League spelen in de
ronden 26 tot en met 30 om de plaatsen 7 en
lager.
In de ronden 18 tot en met 24 vielen weer
enkele verrassende uitslagen te noteren. Jim
Loke verloor in ronde 18 van Patrick
Roeleveld. In ronde 25 verloor Jim van
Bram de Jong. Ton Bodaan verloor in de
ronden 18 en 19 van respectievelijk Ton
Thijssen en Mark Jager. Geen echte
surprises natuurlijk, maar het kostte Ton wel
de plaatsing voor de Champions League.
Roman Navrat deed goede zaken door zowel
Olav Wolvekamp als Ton Thijssen op
remise te houden. Patrick Roeleveld blijft
verrassen. Na eerder remise gespeeld te
hebben tegen Jan Eberle en gewonnen te
hebben van Jim Loke, slaagde hij er in ronde
22 in om Lex van der Lubbe te verslaan.

Gsp
15
23
19
12
14
18
17
17
19
17
15
13
21
22
17
18
5
20
18
16
12
8
16
2
17
10
18
16
3
3

Gw Rm
10 4
12 9
8 9
6 5
8 2
8 5
6 7
5 8
6 7
8 4
5 4
5 4
9 4
13 1
8 3
6 5
2 2
7 5
5 5
3 4
5 1
2 2
6 1
1 1
3 7
3 3
2 8
4 3
2 0
1 0

9
16
3
11

4
2
2
0

0
3
0
0

5
11
1
11

In de vorige van de HSB-bekercompetitie
verraste HSV door het sterke team van
Scheve Toren uit te schakelen. Op 25
januari moest in Delft worden gespeeld
tegen het nog sterkere team van DSC. Bert
Gerritsma vertelt u hoe dit afliep.
Bekerteam strijdend ten onder

Op maandag 25 januari speelde HSV in
Delft voor de HSB-beker tegen het sterke
team van DSC. Na een bijzonder
enerverende wedstrijd trok DSC met 2½-1½
aan het langste eind. Het is een cliché, maar
de uitslag had ook andersom kunnen zijn.

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 26
Naam
Punten
Wolvekamp, Olav1814,00
Thijssen, Ton 1765,00
Vromans, Nico 1646,67
Corneth, Bert 1516,00
Jager, Mark
1404,00
Navrat, Roman 1371,67
Bodaan, Ton
1323,00
Haan de, Hans 1276,00
Mittertreiner,A1247,33
Koks, Paul
1150,67
Gerritsma, Bert1127,67
Roeleveld, Koos1102,00
Hahlen, Ruud
1086,00
Luk, Jaimy
1049,00
Kuijvenhoven, R1023,00
Roeleveld, P
967,67
Lubbe vd, Lex 952,00
Jong de, Dick 940,00
Boot, Harry
890,33
Holst vd, Fred 867,00
Loke, Jim
854,00
Hessels, Willem829,00
Verwaart, Dick 778,00
Eberle, Jan
735,67
As van, Jacques711,00
Marcus, Rob
670,00
Huijbens, Peter637,67
Jong de, Bram 589,00
Somer, Arif
586,00
Nijst, Leo
556,00

518,33
417,00
315,33
258,33

Vl
1
2
2
1
4
5
4
4
6
5
6
4
8
8
6
7
1
8
8
9
6
4
9
0
7
4
8
9
1
2

Lex van der Lubbe speelde aan bord twee
met zwart een Koningsindische partij,
waarin hij het zijn tegenstander, de sterke
Kees van der Meer, bijzonder moeilijk
maakte. De tactiek vierde hoogtij en Lex
heeft zelfs winstkansen gehad. Uiteindelijk
moest hij toch zijn geroutineerde
tegenstander feliciteren.
De overige partijen werden alle in de
tijdnoodfase beslist.
Nico Vromans speelde aan bord drie met wit
de Grobopening (1.g4). Nico had iets meer
tijd, maar de stelling zag er remiseachtig uit.
In de tijdnoodfase verloor Nico zijn
tijdvoordeel en ook zijn stelling veranderde
in een ruïne, zodat opgeven de enige optie
was.
Jan Eberle was er aan bord vier in geslaagd
een pion te winnen. In wederzijdse tijdnood
slaagde Jan erin een pion te laten
promoveren en de partij in zijn voordeel te
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beslissen.

vanaf station Utrecht Centraal, maar ook te
bereiken met de bus of tram en met ruime
parkeergelegenheid.

Olav Wolvekamp trof aan het topbord de
sterke Roemeen Ciprian Padurariu,
ranglijstaanvoerder in de interne competitie
van DSC, in het bezit van een Fiderating van
2169, en in de promotieklasse op een score
van 100% met 4 uit 4. Olav had wit en
speelde Nimzo-Indisch. In een stelling met
zware stukken won Olav een pion. Na een
afwikkeling ontstond er een stelling waarin
Olav een toren en drie pionnen had en zijn
tegenstander een toren en twee pionnen. Alle
pionnen stonden op de koningsvleugel. Ik
denk dat dit een theoretische remisestelling
is. Het vervolg heb ik niet gezien omdat ik
bij de partij van Nico de zetten moest
noteren. De partij eindigde inderdaad in
remise, maar achteraf heb ik van Olav
begrepen dat zijn tegenstander het in het
pionneneindspel verkeerd deed. Olav had
zelfs kunnen winnen zoals Padurariu
onmiddellijk na afloop van de partij
aantoonde. Hopelijk levert Olav zijn partij in
voor het clubblad. Dan kunnen we er
uitgebreide analyses op loslaten.

Voor de wandelroute is er een link op de
website van het toernooi beschikbaar.
Tweemaal heb ik met veel plezier
deelgenomen aan dit toernooi, waarbij vorig
jaar een grote delegatie uit Den Haag present
was.
Zie ook de website:
www.paulkeres.nl/oku2010

Paul Koks nam begin april deel aan het
OGD Prinsenstadtoernooi en maakte
daarvan een verslag.
De derde editie van het Prinsenstadtoernooi
bevatte alle ingrediënten die je bij schaken
aan kunt treffen: glansrijk winnen,
overtuigend van het bord geveegd worden,
een veelbelovende stelling, drama, spektakel
en een subtiel foutje dat aan de basis ligt van
een verliespartij. De hagel op paaszaterdag
bracht daarbij nog een extra tintje en
herinnerde aan de paaszaterdag van 1986,
toen het tijdens de Kennedymars van Sittard
tussen Kessenich en Maaseik hagelstenen
stuiterde.

Jammer van de nederlaag, maar ons
bekerteam heeft zich kranig geweerd en
heeft laten zien dat met HSV niet te spotten
valt.

Door Paul Koks

Met een auto volgeladen met Haagse
deelnemers brachten we een bezoek aan dit
zesrondige toernooi dat over drie dagen
verspreid was: vrijdagavond de eerste ronde
met 1u45' bedenktijd per persoon per partij,
waarbij 5" bonus uitgereikt wordt per
uitgevoerde zet vanaf zet 1. Zaterdag volgen
drie ronden en zondag nog twee slotronden,
waarna de prijsuitreiking volgt als afsluiting
van een fantastisch paasweekeinde.

37ste OPEN KAMPIOENSCHAP VAN
UTRECHT
In het weekeinde van 4, 5 en 6 juni
organiseert Utrechtse Schaakvereniging Paul
Keres voor de 37ste keer het toernooi dat
over 6 ronden met 1u55' bedenktijd per
persoon per partij. Voor elke gespeelde zet
wordt een bonus van 5 seconden uitgereikt.

Drie van de zes ronden speelde ik tegen
tegenstanders die in het laatste decennium
van de 20ste eeuw gecreëerd zijn, waarvan
er twee nog niet op een brommer mogen

Strijdtoneel is Denksportcentrum Den
Hummel, gelegen aan het AmsterdamRijnkanaal. Op 2½ kilometer loopafstand
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rijden en die in de toekomst wellicht nog op
grote toernooien van zich gaan laten horen
als ze het plezier in en passie voor het
spelletje blijven behouden. De eerste van de
drie (2e ronde) won het toernooi voor wat
betreft de C-groep, de tweede hield aan zijn
partij tegen mij de spektakelprijs over en de
laatste kon weer snel verder gaan met zijn
huiswerk om de tijd tot aan de prijsuitreiking
te vullen.

plaats van fris vanuit de stelling te denken,
waardoor ik de mogelijkheid tot ontkrachten
van de witte aanval niet zie.
Zondagochtend mag ik voor de derde keer
met wit aantreden en lijk na 1. e4, d6; 2. d4,
g6; 3. Pf3, Lg7; 4. Lf4, Lg4 een vlotte
overwinning in het vooruitzicht te hebben.
Immers: het nemen op f7 leidt normaal tot
volledig ruineren van een zwarte stelling.
Het vervolg is er een waar middels dameruil
stukwinst bereikt zou kunnen worden.
Echter: niets minder dan een menselijk
trekje vormt een addertje onder het gras. Op
weg naar het paard op e6 om de zwarte
dame op d8 te slaan heb ik de zwarte loper
op d1 in mijn handen. Tja, aangeraakt. Er zit
niets anders op dan met mijn toren van f1 de
loper te nemen. Uiteindelijk zijn het drie
stukken voor een dame en wordt de partij na
13 zetten beëindigd met eeuwig schaak.

In de vierde ronde behaalde ik zelf een
overwinning die er zijn mocht tegen een
tegenstander waar ik vorig jaar in de 4e
ronde nog goed wegkwam met remise. Hij
maakte geen blunder, maar koos tactisch niet
voor de optimale voortzetting vanuit de
opening, waardoor ik de hele partij kon
profiteren van enkele tempi voorspong.
Op vrijdag mocht ik met zwart spelen en het
witte initiatief tot loperruil op g7 leverde
zwart een paard op, doordat het eerst
genomen paard op c3 gedekt werd door een
dame. Wit probeerde met de beschikbare
stukken nog een mataanval uit te voeren,
doch subtiele tussenzetjes ontkrachtten de
effectiviteit, waarna wit na 23 zetten opgeeft
met het vooruitzicht op mat-in-twee.

Het toernooi wordt in de A-groep ongedeeld
gewonnen door IGM Dimitri Reinderman
met een indrukwekkende score van 5½ uit 6.
In de C-groep behaalde mijn tegenstander
uit de tweede ronde - Michael Bekker - de
volle score van 6 punten en in de B-groep
werd de voorzitter van de Haagse
Schaakbond - Ruurd Kunnen - gedeeld
eerste met Melchior Vesters. Beiden behalen
5 punten.

In de partij tegen de C-groepwinnaar op
zaterdagochtend komt er een koningsindiër
op het bord, waarbij er tot en met mijn 13e
zet niets aan de hand is waarbij ik met c4-c5
opruk om de zwarte pionnenformatie aan te
vallen. Sterker: Fritz geeft een plus voor wit
in zijn oordeel. Maar besluit vervolgens de
koning met Kh1 van de diagonaal g1-b7 te
halen, omdat ik een toekomstige Lxh3 mis
na een paardblokkade van een schaak met de
dame. Kom vervolgens zelf tempi tekort om
de open c-lijn te benutten en heb na 27
zetten een ondekbaar mat in het vooruitzicht.

In de afgelopen maanden waren veel HSVleden actief in toernooien. Bert Gerritsma
verzamelde de resultaten.
Noteboomtoernooi
Medio februari vond in Leiden het Daniël
Noteboomtoernooi plaats. Aan dit
weekendtoernooi namen drie HSV-leden
deel. Koos Roeleveld en Mark Jager
kwamen uit in de B-groep en scoorden daar
respectievelijk 2½ uit 6 en 2 uit 6. Jaimy
Luk kwam uit in de C-groep en behaalde

In de 3e ronde tegen groep C's spektakelman
komt er een pirc op het bord die veel
raakvlakken heeft met twee partijen uit
maart: die tegen Bobby Fischer Wassenaar
en de 25ste IC-ronde bij HSV. Ik refereer in
mijn redeneringen te veel aan die partijen in
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daar 4 uit 6. Jaimy bleef ongeslagen met
twee overwinningen en vier remises.

Prometheustoernooi
Bert Gerritsma nam deel aan dit toernooi dat
eens in de twee weken in de maanden
januari t/m april op donderdagavond in Delft
plaatsvond. In de B-groep voor spelers met
een rating tot 1800 kwam Bert niet verder
dan 2½ uit 7.

Karel Kuipvierkampen
Paul Koks nam in februari in Haarlem deel
aan de Karel Kuipvierkampen. Paul speelde
drie keer remise en eindigde hiermee op de
tweede plaats.

PK HSB Veteranen
Rapidtoernooi Haeghe Ooievaar
Aan het persoonlijk kampioenschap van de
HSB voor veteranen dat op zeven
vrijdagavonden werd georganiseerd door
Pomar, namen maar liefst acht HSV-leden
deel. Met in totaal 40 deelnemers was dit
toernooi goed bezet. Bij de heren 50+ boekte
Ton Bodaan een uitstekend resultaat. Met
5½ uit 7 werd hij tweede achter Hans
Segers, die met 6 punten toernooiwinnaar
werd. Bij de 60-plussers ging de
overwinning naar Maurits Bons vóór Nico
Vromans. Beide heren hadden 4½ punten en
ook de weerstandspunten waren gelijk (28),
maar Maurits had meer SB-punten. Heel
jammer voor Nico die een uitstekend
toernooi speelde en steeds sterke
tegenstanders trof.

Op 20 maart organiseerde Haeghe Ooievaar
het eerste toernooi van de Brouwer
Belderbos Haagse Rapidcyclus. De vijf
deelnemende HSV-leden behaalden de
volgende resultaten: Koos Roeleveld 4 uit 7,
Jacques van As 3½ uit 7, Paul Koks 3 uit 7,
Selahattin Ciftci 2 uit 7 en Harry Boot 1 uit
7.
Bloemendaal Chess Festival
Olav Wolvekamp nam op 21 maart deel aan
dit rapidtoernooi. In een grote groep werden
zeven ronden Zwitsers gespeeld met een
bedenktijd van 20 minuten pppp. Olav
behaalde met 4 uit 7 en een TPR van 2033
een uitstekend resultaat. Hoogtepunt was
zijn overwinning in de zesde ronde op Ivo
Wantola (Elo 2353).
OGD Prinsenstadtoernooi.
Van 2 tot en met 4 april vond in Delft het
OGD Prinsenstadtoernooi plaats. Hieraan
werd deelgenomen door Koos Roeleveld,
Paul Koks en Jaimy Luk. Koos scoorde in de
B-groep 3½ uit 6, Paul en Jaimy scoorden
beiden 2½ uit 6 in de C-groep.
Ichthustoernooi

Nico krijgt de beker van Ruurd Kunnen

Jaimy Luk nam in het weekend van 9 tot en
met 11 april deel aan het Ichthustoernooi in
Driebergen. Jaimy kwam uit in de B-groep
en behaalde daar 2½ punt.

Ton Thijssen werd onttroond als titelhouder
bij de 60-plussers. Ton heeft blijkbaar nog
steeds een vormdipje, want met 3½ uit 7
scoorde hij slechts 50%. Jim Loke deed het
prima met eveneens 3½ uit 7 en een TPR
van 1763. Jacques van As scoorde ook 3½
14

punten. Bert Gerritsma, Harry Boot en Ruud
Hählen hadden het zwaar te verduren. De
heren scoorden respectievelijk 2, 2 en 1½
punten.

moest hij nederlagen incasseren tegen Bert
Gerritsma en Lex van der Lubbe. Daarna
morste Olav geen punten meer en eindigde
hij op zes punten. Ton Bodaan moest na zijn
nederlaag tegen Olav in de openingsronde
alleen nog remise toestaan aan Dick
Verwaart. De overige partijen werden door
Ton gewonnen, waardoor hij eindigde op 6½
punten. Lex van der Lubbe speelde remise
tegen Jaimy Luk, maar hij vergooide zijn
kansen op een plaats in de kruisfinale door
een verrassende nederlaag tegen Ruud
Hählen. Met 5½ punten deelde hij de derde
plaats in de groep met Jaimy Luk. Jaimy had
alleen verloren van de toppers Olav en Ton
en remise gespeeld tegen Lex. Zijn overige
partijen wist hij te winnen. Voor de
kruisfinales plaatsten zich dus Ton en Olav.

Bert Gerritsma doet verslag van het
clubkampioenschap snelschaken.
Olav Wolvekamp wint snelschaaktitel
Op maandag 8 maart vond het
clubkampioenschap snelschaken plaats. Met
18 deelnemers was de opkomst aan de
magere kant. Zo ontbraken titelhouder Rob
van der Holst en jeugdlid Koos Roeleveld.
Naar verluidt had Koos de volgende dag een
proefwerk en wat het zwaarst is moet het
zwaarst wegen.
Wedstrijdleider Fred van der Holst had de
spelers ingedeeld in twee qua sterkte
gelijkwaardige groepen van negen schakers.
Uit iedere groep plaatsten de nummers één
en twee zich voor de kruisfinales. De
bedenktijd bedroeg 5 minuten pppp.
In groep één was de spanning geheel
afwezig. De op papier sterkste spelers Ton
Thijssen en Nico Vromans troffen elkaar in
de eerste ronde. Deze partij eindigde in
remise. Vervolgens wonnen beide heren hun
overige partijen en eindigden zij met 7½ uit
8 bovenaan. Na loting werd Nico
groepswinnaar en werd Ton tweede. Jim
Loke kon nog enigszins in het spoor van
Nico en Ton blijven. Met 5 uit 8 werd hij
derde in de groep.

In de halve finale speelde Nico tegen Olav
en Ton Bodaan speelde tegen Ton Thijssen.
Hier wreekte zich het gebrek aan tegenstand
dat Nico en Ton Thijssen in de groepsfase
hadden gehad, want beide heren werden met
2-0 uitgeschakeld. U begrijpt al dat in de
halve finale en in de finale twee partijen
werden gespeeld. Bij een gelijke stand zou
er verder worden gespeeld totdat een van de
spelers een partij zou winnen.

In groep twee was er aan spanning geen
gebrek. Er waren drie favorieten voor twee
plaatsen in de kruisfinales, namelijk Olav
Wolvekamp, Ton Bodaan en Lex van der
Lubbe. Jeugdlid Jaimy Luk was een
gevaarlijke outsider. In de eerste ronde
versloeg Olav concurrent Ton. Misschien
rekende Olav zich al rijk, maar dat was
voorbarig, want in de volgende ronden

In de finale won Ton de eerste partij. Olav
won de tweede partij en ook de derde partij
eindigde in een overwinning voor Olav. Na
een moeizame start kwam er voor hem toch
nog een goed einde aan dit kampioenschap.
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Hieronder volgen de cijfertjes

plaats. Na een snelschaakbarrage werd Ton
Thijssen winnaar. Nico Vromans bleef
eveneens ongeslagen. Hij scoorde drie
remises en eindigde op de derde plaats.
Clubkampioen Olav Wolvekamp moest twee
keer zijn koning omleggen en kon de laatste
plaats niet ontlopen.
Groep twee was een prooi voor Ton Bodaan
die slechts een halfje moest afstaan aan
Mark Jager. Aan Roman Navrat is het
rapidtempo niet besteed. Met drie
nederlagen eindigde hij op de vierde plaats.
In groep drie moest jeugdlid Jaimy Luk
tegen Patrick Roeleveld genoegen nemen
met remise. Hij won echter zijn overige
partijen en werd groepswinnaar.
In groep vier kwam niemand er zonder
kleerscheuren vanaf. Rob Kuyvenhoven en
Fred van der Holst behaalden beiden twee
punten, maar omdat Rob de onderlinge partij
had gewonnen werd hij tot groepswinnaar
uitgeroepen.

Eindstand groep één
Nico Vromans
Ton Thijssen
Jim Loke
Dick de Jong
Patrick Roeleveld
Fred van der Holst
Jacques van As
Harry Boot
Selahattin Ciftci

7½
7½
5
4
3½
3
3
2½
0

Eindstand groep twee
Ton Bodaan
Olav Wolvekamp
Lex van der Lubbe
Jaimy Luk
Bert Gerritsma
Dick Verwaart
Ruud Hählen
Arif Somer
Bram de Jong

6½
6
5½
5½
5
2½
2
2
1

Halve finales:
Nico – Olav 0-1, 0-1
Ton Bodaan – Ton Thijssen 1-0, 1-0
Finale:
Olav – Ton Bodaan

0-1, 1-0, 1-0

Carel heerste met harde hand

De paaswedstrijden kenden een
verheugende opkomst. Het verslag is van
Bert Gerritsma.

In groep vijf heerste Carel Gijsen met harde
hand. Met 3 uit 3 was hij ongenaakbaar.
Ook in groep zes was er iemand die 100%
scoorde. De geduchte rapidspeler Jim Loke
liet iedereen in het stof bijten. Harry Boot
bleef hier met lege handen staan.
In groep zeven was „good old‟ Rob Marcus
de overtuigende winnaar. Na enige weken
afwezig te zijn geweest toonde hij aan het
schaken nog niet verleerd te zijn. Alleen

Op maandag 29 maart vonden onze
onderlinge paaswedstrijden plaats. De
opkomst was verheugend: er waren maar
liefst 32 deelnemers die elkaar bestreden op
het schaakbord of aan de klaverjastafel.
In groep één van de schakers eindigden Ton
Thijssen en Jan Eberle met één overwinning
en twee remises gezamenlijk op de eerste
16

Bram de Jong kon hem een half puntje
afsnoepen.

Groep 4
Rob Kuyvenhoven
Fred van der Holst
Dick de Jong
Ruud Hählen

2
2
1
1

Groep 5
Carel Gijsen
Jacques de Wit
Peter Huybens
Jacques van As

3
1½
1
½

Groep 6
Bij het klaverjassen was Leny Loke de
overduidelijke winnares.
Zoals gebruikelijk hadden Thilly en Fred
van der Holst ervoor gezorgd dat er na
afloop voor iedereen een prijs was.
Hieronder volgen de uitslagen:

Jim Loke
Willem Hessels
Erik Corneth
Harry Boot

Schaken

Rob Marcus
Selahattin Ciftci
Bram de Jong
Jacco van Riel

Groep 7

Groep 1
Ton Thijssen
Jan Eberle
Nico Vromans
Olav Wolvekamp

3
2
1
0

2
2
1½
½

2½
2
1½
0

Klaverjassen
Leny Loke
Cobi Gijsen
Thilly van der Holst
Bardames

5078
4666
4654
3854

Groep 2
Ton Bodaan
Hans de Haan
Mark Jager
Roman Navrat

2½
2
1½
0

Een verslag van Bert Gerritsma

Groep 3
Jaimy Luk
Bert Gerritsma
Paul Koks
Patrick Roeleveld

Op zaterdag 10 april 2010 vond in ons
clubgebouw het HSV rapidtoernooi plaats,
het tweede toernooi in de Brouwer
Belderbos Haagse Rapidcyclus. Het aantal
van 27 deelnemers viel wat tegen. Het
niveau daarentegen was wel hoog met drie
spelers met ratings boven de 2000.

2½
2
1
½
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Titelverdediger Henk Alberts ging goed van
start, maar na een nederlaag tegen Tjomme
Klop leek laatstgenoemde de beste papieren
voor de toernooizege te hebben. Tjomme
was echter in de slotronde niet opgewassen
tegen Philip Westerduin, waardoor Philip
Westerduin en Henk Alberts met 5½ uit 7
bovenaan eindigden. Op weerstandspunten
werd Philip eerste en Henk tweede. Tjomme
eindigde met 5 punten op de derde plaats.

Voor hem is het zaak in dit soort
toernooitjes ervaring op te doen.
Peter Huybens had gezorgd voor een
uitstekende prijzentafel. Maar liefst 16
deelnemers wonnen een prijs. Ook de
mensen achter de bar werden niet vergeten.
Zij kregen een cadeaubon.

Van de zeven HSV-leden die aan het
toernooi deelnamen, behaalde Ton Bodaan
het beste resultaat. Met 5 punten eindigde hij
op de vierde plaats. Ton verloor van Henk
Alberts (pion weggegeven) en verrassend
van de sterk optredende André Wagner. Ton
smaakte nog wel het genoegen in de
slotronde zijn „pupil‟ Koos Roeleveld te
verslaan. Koos eindigde op 4 punten en won
een ratingprijs.

Drie partijen in deze rubriek. Paul Koks
leverde twee partijen in met commentaar.
Van Lex van der Lubbe kreeg ik zijn
winstpartij uit de wedstrijd tegen Schaakhuis
2 in de slotronde.
Paul Koks - Paul de Ron
Karel Kuipvierkampen, 12.02.2010
1.d4 Pf6
2.Pf3 d5
3.c4 e6
4.Pc3 c5
5.e3 Le7
6.Ld3 a6
7.a4 0–0
8.0–0 Pbd7
9.b3 Dc7
10.Dc2 h6
11.Lb2 cxd4
12.exd4 b6
13.Tfe1 Lb7

Ton is Koos (nog) de baas

Mark Jager had het zwaar en scoorde met
3½ punten nog net 50%. Tegen Ruud
Hählen ontsnapte hij met remise. Eveneens
50% scoorde Paul Koks. Paul begon goed
met drie remises tegen sterke tegenstanders.
Daarna volgden twee nederlagen, maar in
ronden 6 en 7 boekte hij twee
overwinningen. Ook goed op dreef was
Ruud Hählen. Hij trof steeds sterke
tegenstanders, maar behaalde toch 2½
punten en een TPR van1562. Zijn resultaat
was goed voor een ratingprijs. Harry Boot
kwam niet verder dan twee punten, terwijl
Selahattin Ciftci op één punt bleef steken.

Stelling na 13...Lb7
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Cruciaal moment in de partij. Een zet eerder
cxd5 dan in de partij was nog niet relevant.
Nu ligt dat anders. Zwart is gedwongen de
loper op de witte velden prijs te geven.

28.Pd7 b5

14.cxd5 Lxd5
15.Pxd5 Pxd5
16.Lh7+ Kh8
17.Dxc7 Pxc7
18.Le4 Tab8
19.Tac1 Pe8
20.Tc6 Pdf6
21.Ld3 Lb4
22.Tec1 Pd5

Stelling na 28...b5

29.axb5 Txb5
30.Pxf8 Lxf8
31.b4 Lxb4
32.Tc8+ Kh7

Stelling na 22...Pd5

Wit staat uiterst comfortabel.
23.Lxa6 Pef6
24.Pe5 Kg8
25.Lc4 Tfd8
26.Lxd5 Pxd5
27.T6c4 Tf8

Stelling na 32...Kh7

33.Ta8 33.g3 was noodzakelijk om voordeel
vast te houden.
33…Pf4
34.Kf1 Pd3
35.Tc2 La5
36.Ke2
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Wit kiest voor actief spel met Lg5 en niet
voor extra verdediging van pion, waardoor
wit mobieler is om over de damevleugel aan
te vallen. Met a5 moet b4 eerst voorbereid
worden.
10.Pe1 h6
11.Lxf6 Lxf6
12.Pd3 Pd7
13.Da4 Kg7
14.b4 Pb6

Stelling na 36.Ke2

Gedwongen de kwaliteit terug te geven.
36…Pxb2
37.Txa5 Txa5 38.Txb2 ½–½
---------------------------------------------------Marc Hemelrijk - Paul Koks
Karel Kuipvierkamp, 19.02.2010
Stelling na 14...Pb6

1.d4 Pf6
2.c4 g6
3.Pc3 Lg7
4.e4 d6
5.Le2 0–0
6.Pf3 Pbd7
7.0–0 e5
8.d5 Pc5
9.Lg5 a5

Interessante fase. Op 15. Db3 volgt zeer
irritant 15….a4 met ruimtevoordeel voor
zwart en een witte pion op c4 die valt.
15.Dc2 Pxc4
16.Pb5 c6
17.Dxc4 cxb5
18.Dxb5 axb4
19.Dxb4

Stelling na 9...a5
Stelling na 19.Dxb4

20

Hier verliest zwart pion d6 uit het oog. Na
19…Da5 is het nog te vroeg voor Dxd6,
vanwege bijvoorbeeld 20.Dxd6 Td8 21. Db4
Dxb4 22 Pxb4 Ta4 en de pion wordt
teruggewonnen.

Nu zou het na 47.Tc6 Le3 48. Tg6+ Kf4 49.
Tf6+ Kg5 50. Tf5+ Kh6 51. Txe4 toch echt
afgelopen zijn voor zwart.

47.Tg2+ Txg2
48.Kxg2 h4
49.h3 Kf6
50.Kf2 Ke7
51.Ke2 Kd6
52.Kd3 Lg3
53.Kc4 Lf4
½–½
Remise op voorstel van wit

19…Da5
20.a3 b5
21.Dxd6 Ta6
22.Db4 Db6
23.a4 bxa4
24.Txa4 Dxb4
25.Txb4 Ta2
26.Tb2 Ta4
27.Pc5 Td4
28.f3 Le7
29.Pb3 Tb4
30.Tfb1 f5
31.Pd2 Txb2
32.Txb2 Lc5+
33.Kh1 Ld4
34.Tc2 fxe4
35.Pxe4 Lf5
36.Ld3 Ta8
37.g4 Ta1+
38.Kg2 Lxe4
39.Lxe4 Tg1+
40.Kh3 Le3
41.Tc7+ Kf6
42.Tc6+ Ke7
43.Lxg6 Lf4
44.Tc2 Kf6
45.Le4 h5
46.g5+ Kxg5

Stelling na 53...Lf4

-----------------------------------------------------Dan nu de laatste partij. Lex van der Lubbe
zet zijn tegenstander mat op een manier die
je zelden ziet.
Lex van der Lubbe - M Chautie
HSV 1 - Schaakhuis 2, 14.04.2010
1.e4 e5
2.Pf3 Pc6
3.Lc4 Lc5
4.b4 Lxb4
5.c3 La5
6.0–0 Pf6
7.La3 d6
8.d4 0–0
9.Db3 exd4
10.e5 Pe4

Stelling na 46...Kxg5
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11.cxd4 Pg5
12.Pxg5 Dxg5
13.f4 Dg6
14.Lb2 Lb6!
15.De3 Pb4
16.Pa3 Le6
17.Tac1 Ld5!
18.Lxd5 Pxd5
19.Df3 c6
20.Kh1 dxe5
21.fxe5 Pb4
22.Pc4? Pd3
23.Tcd1 Pxb2
24.Pxb2 Tad8
25.d5 cxd5
26.Txd5 Txd5
27.Dxd5 Dc6!
28.Db3! Lc7
29.Pc4 b6
30.h3 De6
31.Db4 a6?
32.Te1 b5
33.Pd6 Dxa2
34.Pf5! g6!
35.Pe7+ Kg7
36.e6! fxe6?
37.Dc3+! Le5
38.Dxe5+ Kf7
39.Pc6 Df2
40.Dxe6+ Kg7
41.Td1 Tf7
42.Pe5 Df5
43.Dd5 Te7
44.Te1 De6
45.Dd4 Kg8
46.Pf3! Dd7
47.Dxd7 Txd7
48.Te8+ Kf7
49.Ta8 Td1+
50.Kh2 Ta1
51.Ta7+ Kg8
52.Ta8+ Kg7
53.Ta7+ Kh6
54.h4 a5?
55.Pg5! Kh5
56.Kh3 Ta3+
57.g3 h6?
58.Txa5!! Txa5??
59.g4# 1–0

Stelling na 59.g4#

22

