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In dit nummer treft u de wedstrijdverslagen aan van onze teams in de externe competitie. De
competitie is inmiddels afgelopen. Helaas heeft het tweede team het niet gered in de versterkte
tweede klasse. De interne competitie nadert de ontknoping. Ook hiervan treft u een verslag aan.
Verder verslagen van het clubkampioenschap snelschaken en de paaswedstrijden. Er waren
behoorlijk wat leden in actie bij diverse toernooien. U kunt lezen hoe zij het er vanaf brachten.
Nico Vromans analyseerde leverde twee partijen in met analyses. Deep Bert analyseerde met
hulp van Rybka de partij Wolvekamp-Thijssen.

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 21 mei houden we een
doorgeefschaaktoernooitje. Ik weet niet precies wat dat is, maar het schijnt heel leuk te zijn.
Ton Thijssen en Wouter Remmerswaal weten er alles van en zij hebben op die avond de
touwtjes in handen. Op 25 juni is de Algemene Ledenvergadering.
Ma 30 april

Ronde 29 Interne competitie
Ronde 4 Champions League

Ma 7 mei

Ronde 30 Interne Competitie
Inhaalronde Champions League

Ma 14 mei

Ronde 31 Interne Competitie
Ronde 5 Champions League

Ma 21 mei

Doorgeefschaak

Ma 28 mei

Pinksteren Geen Schaken

Ma 4 juni

Zomercompetitie

Ma 11 juni

Zomercompetitie

Ma 18 juni

Zomercompetitie

Ma 25 juni

Algemene Ledenvergadering

Ma 2 juli

Zomercompetitie

Ma 9 juli

Zomercompetitie

Ma 16 juli

Zomercompetitie
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In de laatste wedstrijd van het seizoen stond er voor het eerste team niets meer op het spel.
Bert Gerritsma maakte een kort verslag.
HSV 1 eindigt met nederlaag.
Op woensdag 18 april vond in het Stedelijk College te Zoetermeer de gezamenlijke slotronde
van de promotieklasse en de beide eerste klassen plaats. Voor het eerste stond er niets meer op
het spel. Het team kon geen kampioen worden en voor degradatie hoefde niet gevreesd te
worden.
HSV verscheen verzwakt aan de start. Vaste krachten Nico Vromans, Mark Jager en Frans
Hoogeveen ontbraken. Tot overmaat van ramp meldde Jim Loke zich in de loop van de dag
ziek af. Het lukte niet meer om een invaller te vinden, waardoor HSV met zeven man achter de
borden plaatsnam. Tegenstander was Rijswijk 2 voor wie er evenmin nog iets op het spel
stond.
We hadden bord zes onbezet gelaten en begonnen dus met een 1-0 achterstand. Daarna maakte
Jan Eberle aan bord twee snel remise. Jacques de Wit speelde aan bord zeven tegen oude
bekende Carel Gijsen. In een Franse partij had Jacques een pion gewonnen. Of het resterende
toreneindspel, waarin Jacques een toren en zes pionnen had en Carel een toren en vijf pionnen,
gewonnen was weet ik niet Een oud gezegde luidt immers dat alle toreneindspelen remise zijn.
Ik rekende dan ook op remise, maar toen Jacques zijn toren wegblunderde ging het punt
onverwacht naar Rijswijk. Invaller Bert Gerritsma is de laatste maanden meer met bridge
bezig. Opgesteld aan bord acht speelde hij met zwart de Najdorfvariant van het Siciliaans. Na
een zet of vijf kon Bert zich de theorie niet meer herinneren en was hij op improviseren
aangewezen. Nadat Bert kort gerokeerd had viel zijn jeugdige tegenstander met zetten als
g4,g5,h4 en f4 fanatiek aan op de koningsvleugel. Dat leek iets te agressief en Bert loerde dan
ook op tegenkansen. Die kwamen er niet en nadat de stelling dichtgeschoven was, was remise
het logische resultaat.
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Ook op de borden van Hans de Haan (bord 3), Bert Corneth (bord 4) en Aad Mittertreiner
(bord 5) vielen remises. Met een tussenstand van 2½-4½ was alleen Olav Wolvekamp nog
bezig aan het topbord. Ook hier was een toreneindspel ontstaan. Olav ging ondanks tijdnood
tot het gaatje om te trachten de partij te winnen. Meer dan een remise zat er echter niet in. De
eindstand werd hierdoor 3-5 in het voordeel van Rijswijk.
HSV 1 besluit een flets seizoen met een zesde plaats en slechts 4 matchpunten. Ook het aantal
bordpunten (23) houdt niet over.

Een overwinning op mededegradatiekandidaa WSC was noodzakelijk voor handhaving in de
tweede klasse. Begon in Naaldwijk de victorie? Bert Gerritsma doet verslag.

Dramatische nederlaag HSV 2
Degradatie lijkt niet te vermijden.
Op maandag 12 maart speelde het tweede team de belangrijke uitwedstrijd tegen WSC 6. Beide
teams stonden na vijf ronden puntloos onderaan. Bij winst zou HSV praktisch zeker zijn van
handhaving, omdat WSC 6 in de slotronde de koploper Scheve Toren 2 treft. Scheve Toren
moet deze wedstrijd winnen om DD voor te blijven.
Bij HSV waren teamleider Dick de Jong (vakantie) en Bram de Jong (werk) verhinderd. Zij
werden vervangen door Lex van der Lubbe aan bord een en Bert Gerritsma aan bord acht.
De start was veelbelovend voor HSV. De tegenstander van Bert Gerritsma bracht een incorrect
stukoffer. Toen hij vervolgens een toren dreigde te verliezen gaf hij op. Bij Hans Coenders was
het aan bord zes min of meer hetzelfde verhaal. Door een fout van zijn tegenstander won Hans
een stuk. Daarna won Hans door een paardschaak ook nog de kwaliteit waarna de speler van
WSC opgaf. Selahattin Ciftci had aan bord zeven het beste van het spel. Maar hij durfde niet
voluit op winst te spelen en nam genoegen met remise. Met een tussenstand van ½-2½ leek er
voor HSV geen vuiltje aan de lucht.
Inmiddels was er aan het bord van Lex van der Lubbe wel iets verkeerd gegaan. Lex stond
ineens een volle toren achter en ik zag geen compensatie. Jim Loke had aan bord twee een
stuk gewonnen, evenals Willem Hessels aan bord vier. Wouter Remmerswaal stond volgens
eigen zeggen aan bord drie schitterend. Harry Boot stond positioneel beter aan bord vijf.
Lex verloor inderdaad. Een tegenvaller was dat ook Wouter verloor. Volgens Wouter had hij
een verkeerde keuze gemaakt. De tussenstand was hierdoor 2½-2½.
Jim Loke bracht HSV weer aan de leiding. Zijn tegenstander speelde in het teambelang lang
door in een verloren stelling, maar uiteindelijk zag hij in dat Jim een maatje te groot was.
Tussenstand 2½-3½
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De winst zou van Willem Hessels moeten komen. Harry Boot was zijn voordeel kwijtgeraakt
en begon in tijdnood te komen. Willem stond nog steeds een stuk voor. Hij had zelfs nog in
één zet een volle toren kunnen winnen. Een gevalletje van ‘een gepend stuk is geen goede
verdediger’. Alle toeschouwers zagen het maar Willem niet. Nog geen man overboord, want
hij stond nog steeds een stuk voor. Harry Boot was intussen in een verloren stelling door zijn
vlag gegaan. Tussenstand 3½-3½.
Bij Willem ging het van kwaad tot erger. Hij had geen winstplan en tot overmaat van ramp
vergat hij uit pure vermoeidheid en/of stress vijf of zes keer zijn klok in te drukken. En je hoeft
geen profetische gaven te hebben om te voorspellen dat hij dan door zijn vlag gaat. Zo
geschiedde. De eindstand werd hierdoor 4½-3½ voor WSC 6. HSV is bijna zeker
gedegradeerd. Er is nog een theoretische kans om degradatie te ontlopen. Dan moet WSC in de
slotronde verliezen van koploper Scheve Toren 2. Dat zal waarschijnlijk wel gebeuren, maar
HSV moet dan zelf winnen van DCSV en moet dan ook in de eindstand meer bordpunten
hebben dan WSC 6. Momenteel heeft WSC 12½ bordpunten en HSV 11 bordpunten.

Alleen een wonder zou het tweede team kunnen redden in de slotwedstrijd. Bert Gerritsma
vertelt u of wonderen bestaan.
Doek valt voor HSV 2
HSV 2 moest het op woensdag 4 april in de gezamenlijke slotronde van de tweede klassen in
Zoetermeer opnemen tegen DCSV 1. Om het vege lijf te redden moest er gewonnen worden.
Bovendien zou de andere degradatiekandidaat WSC 6 moeten verliezen van aanstaand
kampioen Scheve Toren 2. Scheve Toren was inderdaad veel te sterk voor WSC 6. Het team
uit Pijnacker won met 6½-1½ en werd daardoor kampioen in klasse 2B. Helaas verloor HSV
met dezelfde cijfers van DCSV waardoor degradatie een feit werd.
HSV heeft er alles aan gedaan om in de slotwedstrijd een goed resultaat te boeken en daardoor
degradatie te ontlopen. Bert Corneth toonde zich bereid het team te versterken en werd
opgesteld aan bord twee waar hij met wit zou spelen. Topscorer Jim Loke bemande het
topbord. Veteraan Bert Gerritsma speelde aan bord drie. Aan de borden zeven en acht waren
voorzitter Dick de Jong en het jeugdige talent Wouter Remmerswaal opgesteld in de hoop dat
beide heren daar punten zouden kunnen scoren. Aan de middenborden vier, vijf en zes
speelden Willem Hessels, Harry Boot en Hans Coenders
Voor tegenstander DCSV stond er niets meer op het spel. Wij hoopten dat ze daarom wellicht
niet in de sterkste opstelling zouden komen. De Delftenaren wensten echten niet aan een HSVfeestje mee te werken en waren met een sterk team afgereisd naar Zoetermeer, waar in het
Stedelijk College de slotronde plaatsvond.
Ik heb lang niet alles kunnen volgen omdat mijn partij het laatst afgelopen was. Daarom slechts
een kort verslag. Willem Hessels scoorde het eerste halfje. Vervolgens zag ik Dick de Jong
rondlopen. Uit zijn gebaren begreep ik dat hij verloren had. Wouter Remmerswaal maakte
remise. Harry Boot was in een toreneindspel verzeild geraakt waarin hij twee pionnen minder
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had. Dat leek me verloren en niet veel later moest Harry opgeven. Toen ook Hans Coenders
verloor was de tussenstand 4-1 voor DCSV en was degradatie een feit. Alleen de drie
topborden waren nog bezig. Bert Corneth trof als tegenstander Ton Paalvast. Dit was een oude
bekende tegen wie Bert al eerder gespeeld en gewonnen had. Helaas voor HSV waren nu de
rollen omgedraaid. Paalvast won waardoor de tussenstand 5-1 werd. Ook Jim Loke verloor.
Bert Gerritsma had gemeend met een paardvork de kwaliteit te winnen. Hij overzag echter een
dameschaakje. In plaats van de kwaliteit te winnen verloor Bert een pion en was hij de rest van
de avond op keepen aangewezen. In lichte tijdnood van zijn tegenstander plaatste Bert een
tactisch remiseaanbod. Dit werd afgewezen, maar in het vervolg slaagde de speler van DCSV
er niet in de winnende voortzetting te vinden. Zijn voordeel verdween en in een stelling die
potremise was bood hij ten slotte zelf remise aan. Uiteraard nam Bert dit aan waardoor de
eindstand op 6½-1½ werd bepaald.
Helaas geen succes dus. We hadden onze kansen moeten grijpen in de voorlaatste wedstrijd
tegen WSC 6. Volgend jaar mag HSV proberen in de derde klasse kampioen te worden. En dat
zal nog niet meevallen, want de topteams in deze klasse spelen behoorlijk sterk.

Bert Gerritsma verzamelde de resultaten en eindstanden van onze teams in de externe
competitie.
Eerste Klasse B
Botwinnik 3 – Pomar 1
WSC 5 – DSC 5
HSV 1 – WSC 3
Rijswijk 2- Schaakhuis 1
Rijswijk 2 – HSV 1
WSC 3 – Botwinnik 3
Pomar 1 – WSC 5
DSC 5 – Schaakhuis 1

3½-4½
2-6
2-6
2½-5½
5-3
3½-4½
3½-4½
4-4

De Eindstand
Schaakhuis 1
DSC 5
Rijswijk 2
Botwinnik 3
WSC 3
HSV 1
Pomar 1
WSC 5

7
7
7
7
7
7
7
7

11
11
10
8
7
4
3
2

36½ K
36
29½
29
28½
23
24
17½ D
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Persoonlijke Resultaten
Mark Jager
Hans de Haan
Rob van der Holst
Jan Eberle
Nico Vromans
Frans Hoogeveen
Olav Wolvekamp
Bert Corneth
Jacques de Wit
Aad Mittertreiner
Bert Gerritsma
Lex van der Lubbe

4 uit 5
3½ uit 6
3 uit 4
3 uit 5
3 uit 6
1½ uit 4
1½ uit 5
1 uit 3
1 uit 6
1 uit 7
½ uit 1
0 uit 2

Het eerste team heeft zich gehandhaafd, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Te veel spelers
waren niet vorm. Het leek wel of er een zekere matheid over het team lag. Volgend jaar toch
maar weer proberen hoge ogen te gooien in de eerste klasse. Dat zal dan wel zonder topscorer
Mark Jager moeten gebeuren, want hij verhuist voor zijn werk naar Brussel.
Tweede Klasse B
RVC 2 – SHTV 3
Scheve Toren 2 – Rijswijk 3
DCSV 1 – DD 5
WSC 6 – HSV 2
Scheve Toren 2 – WSC 6
HSV 2 – DCSV 1
SHTV 3 – Rijswijk 3
DD 5 – RVC 2

2½-5½
5-3
1½-6½
4½-3½
6½-1½
1½-6½
5-3
5½-1½

De Eindstand
Scheve Toren 2
DD 5
SHTV 3
Rijswijk 3
DCSV 1
RVC 2
WSC 6
HSV 2

7
7
7
7
7
7
7
7

13
12
11
6
6
6
2
0

37 K
37½
37½
32½
27½
24½
14
12½ D
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Persoonlijke Resultaten
Jim Loke
Bert Gerritsma
Willem Hessels
Selahattin Ciftci
Harry Boot
Hans Coenders
Dick de Jong
Wouter Remmerswaal
Bram de Jong
Peter Huybens
Lex van der Lubbe
Bert Corneth

4 uit 7
2½ uit 5
1½ uit 7
1 uit 5
1 uit 7
1 uit 7
½ uit 4
½ uit 5
½ uit 5
0 uit 1
0 uit 1
0 uit 2

In deze klasse waren twee zwakke teams, namelijk WSC 6 en HSV 2. Bij winst in het
onderlinge duel had HSV zich kunnen handhaven. Zoals u in het verslag heeft kunnen lezen
trokken de Westlanders na een dramatische avond aan het langste eind. De debutanten in het
team kregen het zwaar te verduren. Maar ook geroutineerde krachten als Willem Hessels, Dick
de Jong en Harry Boot kwamen nauwelijks tot scoren. Zelfs de beide superinvallers Bert
Corneth en Lex van der Lubbe bleven met lege handen staan! De tweede klasse is na de
versterkte degradatie van vorig jaar erg sterk geworden. Daarom is de degradatie ook niet zo
erg. In de derde klasse is het team beter op zijn plaats. Vermeld moet nog worden dat Jim Loke
met 4 uit 7 uitstekend stand hield. Jim speelde steeds aan een van de topborden en had een
keurig TPR van 1742.

De ontknoping in de interne competitie is aanstaande. Zal Olav Wolvekamp zijn titel kunnen
prolongeren? Bert Gerritsma doet verslag.
Nadat er 25 ronden in de interne competitie waren gespeeld plaatsten de eerste zes spelers op
de ranglijst zich voor de Champions League. Dit waren Olav Wolvekamp, Ton Thijssen, Bert
Corneth, Aad Mittertreiner, Hans de Haan en Nico Vromans. Ondanks zijn ongeslagen status
en zijn score van ruim 70% viel Roman Navrat net buiten de boot. De deelnemers aan de
Champions League spelen in een halve competitie om het clubkampioenschap. Na drie
speeldagen zijn er vijf spelers met 1½ punt. Bert Corneth en Hans de Haan staan er het beste
voor, omdat zij pas twee partijen hebben gespeeld. Hun onderlinge partij wordt op 7 mei
ingehaald. Aad Mittertreiner lijkt uitgeschakeld voor het kampioenschap. Hij sluit de rij met ½
uit 3. Regerend clubkampioen Olav Wolvekamp leek goed op weg naar prolongatie van zijn
titel. Na een plusremise tegen Aad Mittertreiner en een overwinning op Nico Vromans leek hij
in zijn partij tegen Ton Thijssen het beste van het spel te hebben. Een blunder van Olav deed
echter de kansen keren, waarna Ton aan het langste eind trok. Deze partij treft u aan in de
rubriek ‘Partijen’. In de vierde ronde ontmoet Olav de nog ongeslagen Hans de Haan. Om zijn
titel te kunnen prolongeren heeft Olav aan een remise waarschijnlijk niet voldoende. Hij zal
dus vol aan de bak moeten.
De spelers die zich niet geplaatst hebben voor de Champions League spelen intussen vrolijk
verder voor de plaatsen 7 en lager. Door winst op Roman Navrat is Fred van der Holst
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inmiddels ‘best of the rest’. De nieuwere leden slagen er steeds vaker in om het de routiniers
lastig te maken. Zo versloeg Hans Coenders zowel Harry Boot als Peter Huybens en dwong
Selahattin Ciftci Jacques van As remise af.

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28
Nr Naam
Punten
7 Holst van der, Fred
8 Navrat, Roman
9 Ouwerkerk, Marc
10 Jager, Mark
11 Hessels, Willem
12 Jong de, Dick
13 Remmerswaal, Wouter
14 Gerritsma, Bert
15 Coenders, Hans
16 As van, Jacques
17 Loke, Jim
18 Hählen, Ruud
19 Wit de, Jacques
20 Ciftci, Selahattin
21 Lubbe van der, Lex
22 Boot, Harry
23 Huijbens, Peter
24 Vliet van, Loek
25 Somer, Arif
26 Langelaan, Ed
27 Verwaart, Dick
28 Dalfsen, Richard van
29 Roeleveld, Patrick
30 Bodaan, Ton
31 Jong de, Bram
32 Haverkamp, Allart
33 Kuijvenhoven, Rob
34 Riel van, Jacco
35 Timmerman, Jan
36 Roeleveld, Koos
37 Luk, Jaimy

Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1551,00 110 19 10 2 7 57,9
1525,00 108 15 6 8 1 66,7
1412,67 104 18 7 8 3 61,1
1380,00 102 8 3 4 1 62,5
1295,33 100 9 6 1 2 72,2
1267,67
98 23 10 3 10 50,0
1206,00
96 20 8 3 9 47,5
1190,67 94 21 8 2 11 42,9
1163,67
92 23 11 1 11 50,0
1132,00
90 25 8 8 9 48,0
1113,33
88 8 4 0 4 50,0
1100,33 86 25 11 4 10 52,0
1077,00
84 12 4 4 4 50,0
1048,67
82 21 9 4 8 52,4
1017,33
80 6 3 1 2 58,3
958,00
78 17 5 5 7 44,1
940,67
76 18 8 1 9 47,2
924,33
74 13 5 3 5 50,0
861,00
72 11 6 1 4 59,1
817,00
70 22 7 5 10 43,2
765,33
68 16 5 3 8 40,6
743,00
66 11 5 2 4 54,5
714,67
64 5 2 1 2 50,0
662,00
62 3 3 0 0 100,0
633,00
60 18 6 1 11 36,1
548,67
58 19 5 1 13 28,9
494,67
56 4 1 1 2 37,5
450,00
54 3 0 0 3 0,0
349,67
52 21 3 1 17 16,7
328,00
50 1 1 0 0 100,0
322,00
48 2 1 0 1 50,0

Ed Langelaan maakt kennis met HSV.
“Wat ben jij voor een rare gozer?”
Ik kijk ‘m argwanend aan. Na de hartelijke kennismaking met Peter en Fred is dit het contact
met mijn tegenstander van vanavond. “Hoezo?” vraag ik terwijl ik stiekem controleer of mijn
gulp niet openstaat en of er geen oorstaafje uit mijn oor steekt. “Op jouw leeftijd met een korte
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broek” Ik schuif mijn stoel naar achter en kijk naar mijn broek en vervolgens naar mijn benen.
“Dat vind je raar?” “Ja. Jij niet?” “Nee niet echt. Ik loop in de zomer altijd in een korte broek.”
Ik schuif mijn stoel aan en open met d4. Het is een mat potje schaak. Het middenspel staat in
het teken van afruilen en zo komen we al gauw in het eindspel terecht. Plots biedt mijn
tegenstander remissie aan en dat lijkt me goed resultaat voor mijn eerste clubavond.
Voorzichtig bied ik mijn tegenstander een drankje aan. Ook hij accepteert het aanbod. We
analyseren de partij en het wordt snel duidelijk dat ik wat kansen hebt laten liggen.
“Je kan niet echt schaken he?” merkt mijn tegenstander op na de analyse. Ik kijk op zie een
lachend gezicht. We drinken een paar biertjes en lachen er samen op los. Aan de bar nemen we
nog een afzakkertje.
Na een paar mislukte pogingen om het sleutelgat te vinden doet mijn vriendin de deur open. Ik
verzin snel dat de sleutel verbogen is. “En vraagt ze?” “Remise” antwoord ik. Er van
uitgaande dat ze daar op doelt. “Was het gezellig?” bedoelde ze waarschijnlijk. “Och” loog ik
“het zijn schakers hé …”
In bed analyseer ik partij nog een keer. Ik beloof mezelf dat ik nooit geen remissie aanbied of
meer accepteer. De dood of de gladiolen... “Sacha?” Zo heet mijn vriendin. “Vind jij me te oud
voor een korte broek?”
Ed (1963)

Een uitstekende opkomst bij het clubkampioenschap snelschaken. Zou iemand Olav
Wolvekamp van een nieuwe titel kunnen afhouden? Bert Gerritsma is uw verslaggever.
Ruud Drankier clubkampioen snelschaken
Hij kwam, hij zag, hij overwon. Zo kun je het optreden van Ruud Drankier bij het
clubkampioenschap snelschaken het best omschrijven. Op maandagavond 20 februari was hij
al om 19.10 uur aanwezig om te helpen met het opzetten van de borden en stukken. Aan het
eind van de avond verliet hij als clubkampioen ‘De Brink’.
Voordat het zover was gebeurde er van alles. Zo was er een verheugend grote opkomst. Maar
liefst 27 leden waren aanwezig om te trachten regerend snelschaakkampioen Olav Wolvekamp
van een nieuwe titel af te houden. De bestuursleden Fred, Peter en Bert trokken zich daarop
terug, want als je 27 spelers in twee groepen moet indelen en vervolgens ook nog kruisfinales
moet spelen wordt het een latertje.
Nu had wedstrijdleider Fred van der Holst 24 spelers ingedeeld in twee gelijkwaardige groepen
van 12. In iedere groep werd een halve competitie gespeeld met een bedenktijd van 5 minuten
pppp. De nummers 1 en 2 uit iedere groep plaatsten zich voor de kruisfinales.
In groep 1 stond titelverdediger Olav Wolvekamp slechts een halfje af aan Lex van der Lubbe.
Met 10½ punten werd hij onbedreigd groepswinnaar. Lex moest zijn meerdere erkennen in Ton
Thijssen en hij verloor ook nog van Marc Ouwerkerk. Met 8½ punten legde Lex beslag op de
tweede plaats. Marc Ouwerkerk presteerde sterk. Hij versloeg ook nog Ton Thijssen, maar
door nederlagen tegen Dick de Jong, Ruud Hählen en Richard van Dalfsen kwam hij niet
verder dan 6½ punten en een vierde plaats. De derde plaats was met 7 punten voor Ton
Thijssen. Ton verspeelde zijn kansen op een topnotering door nederlagen tegen reuzendoder
Dick de Jong en Allart Haverkamp.
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Reuzendoder Dick de Jong tegen Ton Thijssen

In groep 2 was de verwachting dat de strijd om de bovenste plaatsen zou gaan tussen erelid en
voormalig clubkampioen Ruud Drankier en Hans de Haan en Nico Vromans. Tot ieders
verbazing meldde ook Harry Boot zich in die strijd. Na zes ronden waren er namelijk nog twee
spelers met een perfecte score: Hans de Haan en Harry Boot. In de laatste vijf ronden
ontmoette Harry de drie favorieten alsmede de geduchte snelschaker Willem Hessels. Deze
partijen gingen voor Harry verloren. Vervolgens verloor Harry ook nog van de goed
presterende Bram de Jong, zodat hij met 6 punten op de met Willem Hessels gedeelde vierde
plaats eindigde. Hans de Haan ging onverdroten door met winnen. Hij had al in de derde ronde
gewonnen van Ruud Drankier. Voor de kenners is dit niet verrassend: Hans is een
“Angstgegner” voor Ruud. Hans won ook het andere topduel tegen Nico Vromans en liet zich
ook in de overige partijen niet de kaas van het brood eten. Met 11 uit 11 werd hij zeer
overtuigend groepswinnaar. Ruud Drankier maakte na zijn nederlaag tegen Hans de Haan geen
fouten meer en plaatste zich met 10 punten voor de kruisfinales. Nico Vromans verloor van
zijn beide concurrenten en moest ook nog een nederlaag incasseren tegen Jacques de Wit. Met
8 punten eindigde hij op de derde plaats.
Dit betekende dat in de halve finales Hans de Haan het moest opnemen tegen Lex van der
Lubbe en Olav Wolvekamp tegen Ruud Drankier.
In de ontmoeting Hans de Haan-Lex van der Lubbe had Hans in de eerste volgens de talrijke
Kiebitzers de beste kansen. Toch was het Lex die de partij wist te winnen. In de tweede partij
had Lex duidelijk de overhand. Lex won ook deze partij, zodat hij zich met een 2-0
overwinning plaatste voor de finale.
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Ruud tegen 'Angstgegner' Hans de Haan

In de andere halve finale won Ruud Drankier de eerste partij. In de tweede partij vielen beide
vlaggen, waardoor de partij in remise eindigde. Hierdoor was titelverdediger Olav Wolvekamp
uitgeschakeld en plaatste Ruud Drankier zich voor de finale.
In de finale won Ruud de eerste partij. In de tweede partij had hij dus aan remise voldoende
voor de titel. Met vaste hand dwong Ruud herhaling van zetten af. Lex moest hier wel op
ingaan, want anders zou hij in een hopeloze stelling verzeild zijn.
Een geweldige prestatie van Ruud! Kan hij volgend jaar het eerste team komen versterken?
Hieronder volgen de eindstanden in beide groepen.
Groep 1
Olav Wolvekamp
Lex van der Lubbe
Ton Thijssen
Marc Ouwerkerk
Dick de Jong
Jacques van As
Loek van Vliet
Richard van Dalfsen
Ruud Hählen
Allart Haverkamp
Aad Mittertreiner
Jan Timmermans

Groep 2
10½
8½
7
6½
6
5½
5
5
4
4
4
0

Hans de Haan
Ruud Drankier
Nico Vromans
Willem Hessels
Harry Boot
Selahattin Ciftci
Jacques de Wit
Bram de Jong
Hans Coenders
Ed Langelaan
Dick Verwaart
Jacco van Riel
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11
10
8
6
6
5½
5½
5
3
3
3
0

Halve finales
Hans de Haan – Lex van der Lubbe 0-2
Ruud Drankier – Olav Wolvekamp 1½ - ½
Finale
Ruud Drankier – Lex van der Lubbe 1½-½

Een uitstekende opkomst bij de paaswedstrijden. Bert Gerritsma doet verslag.
Op maandag 2 april vonden onze onderlinge paaswedstrijden plaats. De opkomst was met 36
deelnemers uitstekend te noemen. Er kon zelfs een klaverjasgroepje gevormd worden. De 32
schakers werden naar sterkte ingedeeld in groepen van vier en speelden drie rapidpartijtjes met
een bedenktijd van 25 minuten pppp.
In groep een van de schakers bleef niemand ongeslagen. Clubkampioen Olav Wolvekamp
verloor van Ton Thijssen, maar hij won zijn twee overige partijen. Samen met Bert Corneth
eindigde hij met 2 uit 3 bovenaan. Door winst in de onderlinge partij werd Olav
groepswinnaar. Nico Vromans en Ton Thijssen sloten de rij met ieder 1 punt.
In groep twee was Ton Bodaan met 3 uit 3 ongenaakbaar. Jan Eberle werd met 2 punten
tweede. Lex van der Lubbe en Hans de Haan scoorden beiden een halfje.
Groep drie was een duidelijke prooi voor wedstrijdleider Fred van der Holst. Met 2½ punten
bleef hij de sterk presterende Wouter Remmerswaal een halfje voor. Willem Hessels eiste met
1½ punten de derde plaats voor zich op. Verrassend was dat Marc Ouwerkerk, die in de
interne competitie uitstekend presteert, met lege handen bleef staan.
In groep vier eindigden Jim Loke en Dick de Jong bovenaan met 2 uit 3. Door winst in de
onderlinge partij werd Jim groepswinnaar. Ruud Hählen en Bert Gerritsma scoorden beiden 1
punt. Ruud smaakte daarbij wel het genoegen Jim Loke een nederlaag toegebracht te hebben.
Groep vijf kende een overtuigende winnaar. Hans Coenders bleef met 2½ uit 3 Harry Boot een
vol punt voor. Jacques de Wit en Selahattin Ciftci scoorden beiden 1 punt.
In groep zes bleven twee spelers ongeslagen. Loek van Vliet werd groepswinnaar met 2½ punt,
op een halfje gevolgd door Ed Langelaan. Arif Somer scoorde 1 punt. Penningmeester Peter
Huybens was net terug van vakantie. Blijkbaar had hij zijn schaakbord niet meegenomen, want
hij bleef steken op een halfje.
In groep zeven was Rob Kuyvenhoven ongenaakbaar met een score van 100%. Bram de Jong
werd met twee punten tweede, gevolgd door Patrick Roeleveld en Jan Timmermans.
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Bram de Jong tegen Jan Timmermans

Bij de klaverjassers was de strijd om de eerste plaats spannend. Uiteindelijk eindigde Jacques
van As nipt voor Thilly van der Holst. Leny Loke werd derde voor Rob Marcus.

Spanning bij het klaverjassen
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Fred en Thilly hadden weer gezorgd voor een uitgebreide prijzentafel met paasstollen,
paaseieren en advocaat. Voor iedereen was er een prijs en ook de mensen achter de bar werden
niet vergeten.
Hieronder volgen de cijfertjes
Groep 1
Olav Wolvekamp
Bert Corneth
Nico Vromans
Ton Thijssen

Groep 2
2 uit 3
2 uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Ton Bodaan
Jan Eberle
Lex van der Lubbe
Hans de Haan

Groep 3
Fred van der Holst
Wouter Remmerswaal
Willem Hessels
Marc Ouwerkerk

Groep 4
2½ uit 3
2 uit 3
1½ uit 3
0 uit 3

Groep 5
Hans Coenders
Harry Boot
Selahattin Ciftci
Jacques de Wit

Jim Loke
Dick de Jong
Bert Gerritsma
Ruud Hählen

2 uit 3
2 uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Groep 6
2½ uit 3
1½ uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Groep 7
Rob Kuyvenhoven
Bram de Jong
Patrick Roeleveld
Jan Timmermans

3 uit 3
2 uit 3
½ uit 3
½ uit 3

Loek van Vliet
Ed Langelaan
Arif Somer
Peter Huybens

2½ uit 3
2 uit 3
1 uit 3
½ uit 3

Klaverjassen
3 uit 3
2 uit 3
1 uit 3
0 uit 3

Jacques van As
Thilly van der Holst
Leny Loke
Rob Marcus

4603
4533
4243
3637

Sommige leden zijn ware toernooitijgers. Bert Gerritsma deed een poging alle resultaten op
een rijtje te zetten.
Prinsenstadtoernooi
Traditioneel vond in het paasweekend van 6 t/m 8 april in Delft het Prinsenstadtoernooi plaats.
Het toernooi was met 160 deelnemers goed bezet. In de A-groep namen enkele meesters en
grootmeesters als Ulf Andersson, Erik van den Doel en Dimitri Reinderman deel. Het was
echter verrassend de Bulgaarse meester Jordan Ivanov die met 5½ uit 6 aan het langste eind
trok. Hij bleef een trio grootmeesters Andersson, Haslinger en Van den Doel een vol punt voor.
HSV was met vijf schakers vertegenwoordigd. Ton Bodaan en Koos Roeleveld speelden in de
B-groep voor spelers met een rating tot 2000. Koos won vorig jaar deze groep. Nu kwam hij
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niet verder dan 2½ uit 6. Ton behaalde hetzelfde resultaat. Beide heren zullen hiermee niet
tevreden zijn.
In de C-groep voor spelers met een rating tot 1700 presteerden de HSV-leden beter. Jim Loke
had na vijf ronden vier punten verzameld. Bij winst in de slotronde zou Jim gedeeld
toernooiwinnaar geworden zijn. Het mocht echter niet zo zijn: Jim verloor zijn laatste partij,
maar met 4 uit 6 kan hij tevreden zijn. Wouter Remmerswaal en Selahattin Ciftci lieten
eveneens van zich spreken. Wouter scoorde 3½ uit 6 en een fraai TPR van 1597. Selahattin
scoorde 3 uit 6, maar zijn TPR van 1572 was indrukwekkend.

Prijsvechter Jim Loke

Rapidtoernooi Haeghe Ooievaar
Op zaterdag 14 april vond het door Haeghe Ooievaar georganiseerde rapidtoernooi plaats. Het
toernooi telde 34 deelnemers en was zeer sterk bezet. Dat verhinderde Koos Roeleveld niet om
met 5½ uit 7 op de gedeelde 1e t/m 4e plaats te eindigen, samen met Lukasz Korecki, Hans
Segers en Richard Oranje. Op weerstand werd Korecki tot winnaar uitgeroepen en moest Koos
genoegen nemen met de tweede plaats. Ton Bodaan was eveneens uitstekend op dreef en
bezette met 5 punten de vijfde plaats.
Van de overige HSV-leden presteerde Ton Thijssen het best met 3½ punten. Ruud Hählen
behaalde 2½ punten, maar dit was nog goed genoeg voor een ratingprijs. Richard van Dalfsen
behaalde 2 punten.
Kennemer Open.
In de maanden september tot en met april namen Mark Jager, Selahattin Ciftci en Bert
Gerritsma in Haarlem deel aan de zogenaamde Kennemer Open. Er werd gespeeld op de 9
zaterdagen waarop de KNSB-competitie plaatsvond. We speelden in het Denksportcentrum in
Haarlem. Het denksportcentrum ligt aan de Spaarne en is vanaf het station na 25 minuten lopen
te bereiken. Dat is een mooie wandeling dwars door een winkelcentrum en je doet zo ook nog
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wat aan je conditie. Toen ik het gebouw voor de eerste keer binnenging sprongen de tranen me
in de ogen. Zo mooi is het. Als je binnenkomt is er een ruime lounge met een bar. Verder zijn
er enkele grote zalen waar geschaakt kan worden. Ook zag ik drie grote biljarttafels staan.
“Waarom hebben wij zoiets in Den Haag niet?”, zei Jan Zonneveld die gelijk met mij
aangekomen was. Ik moest het antwoord schuldig blijven. Je moet ook niet schrikken als je een
grootmeester in het wild tegenkomt. Kennemer Combinatie speelt hier zijn thuiswedstrijden en
ik heb onder andere Erik van den Doel, Dimitri Reinderman en Hans Ree voorbij zien komen.

Het was goed toeven in Haarlem.

Het was dus geen straf om in deze ambiance te schaken. Van de deelnemende HSV-leden
presteerde Mark Jager het best. Mark speelde in de A-groep voor spelers met een rating van
1700+ en draaide steeds mee in de subtop. In de laatste ronde moest hij tegen de latere
toernooiwinnaar, de 14-jarige Dave Looijer, en verloor. Mark eindigde hierdoor op 5 uit 9 en
viel buiten de prijzen. Bert Gerritsma en Selahattin Ciftci kwamen uit in de B-groep voor
spelers met een rating tot 1700. Bert begon stroef met drie remises tegen tegenstanders die op
papier zwakker waren. In ronde vier werd dan eindelijk gewonnen, maar in de ronden 6 tot en
met 8 ging het helemaal mis. Drie nederlagen op rij maar liefst. Door winst in de slotronde
kwam Bert nog op 4 uit 9, maar hij had wel heel wat ratingpunten verloren. Selahattin scoorde
verdienstelijk 3½ uit 9. Dat had een half puntje meer kunnen zijn. In een stelling die voor
Selahattin gewonnen was ging zijn tegenstandster snelschaken. Selahattin ging mee in het
tempo en zette haar pat! Ja, dat was nu niet de bedoeling. Een dure, maar ongetwijfeld
leerzame les.
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Een van de fraaie speelzalen in Haarlem.

Prometheustoernooi
Selahattin Ciftci en Bert Gerritsma namen in de maanden januari tot en met april deel aan het
Prometheustoernooi dat eens in de twee weken op donderdagavond in het clubgebouw van
DSC werd gehouden. Beide heren kwamen uit in de B-groep voor spelers met een rating tot
1800. Bert begon goed met 3 uit 4. Daarna kreeg hij uiteraard sterkere tegenstanders en kon hij
in de volgende drie ronden slechts een halfje aan zijn totaal toevoegen. Hij eindigde met 3½ uit
7 in de middenmoot. Selahattin kwam tot 3 uit 7. Hij had pech dat zijn tegenstander in de
laatste ronde niet kwam opdagen. Hij kreeg nu een reglementaire overwinning toebedeeld,
maar hij had er liever om geschaakt.
Veteranentoernooi SGA
De Schaakbond Groot Amsterdam organiseerde op zeven woensdagen in maart en april een
veteranentoernooi. Nico Vromans kwam uit in de B-groep en scoorde 4 uit 7.
Jeugdkampioenschappen HSB
Wouter Remmerswaal en Jaimy Luk namen deel aan deze kampioenschappen. Wouter kwam
uit in de leeftijdscategorie tot 20 jaar en eindigde op de gedeelde 2e/3e plaats. Na een
beslissingwedstrijd moest Wouter genoegen nemen met het brons.
Jaimy Luk kwam uit in de leeftijdscategorie tot 14 jaar. Na vijf ronden Zwitsers werd Jaimy
eerste met 4½ uit 5. Jaimy heeft zich hierdoor geplaatst voor de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen die van 28 april-6 mei in Haarlem plaatsvinden.
En Koos Roeleveld?, vraagt u zich misschien af. Van zijn trainer Ton Bodaan vernam ik dat
Koos niet meer aan jeugdtoernooien deelneemt.
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Veteranenkampioenschap HSB
Als enig HSV-lid neemt Allart Haverkamp deel aan dit toernooi dat op maandagavonden in
“De Schilp” in Rijswijk wordt gespeeld. Na zes ronden heeft Allart 1½ punt verzameld.

Nico Vromans leverde een partijfragment en een partij in. Uiteraard verzorgde hij zelf de
analyses. Deep Bert en Rybka analyseren de partij Olav Wolvekamp-Ton Thijssen. We geven
eerst het woord aan Nico.
Omdat mijn deelname aan het veteranenkampioenschap van de HSB niet doorging (speelavond
maandag), nam ik in maart en april deel aan groep B van het veteranenkampioenschap van de
Schaakbond Groot Amsterdam. In de partij in de derde ronde tegen H. van Berkel (elo 1589)
stond na de 39e zet van wit de volgende stelling op het bord:

Stelling na 39e zet van wit

Wit: H. van Berkel
Zwart: Nico Vromans
Veteranenkampioenschap SGA
21 maart 2012
Ik keek of er een afwikkeling in de stelling zat en zag dit meteen. Na even doorrekenen bleek
alles te kloppen! Rybka kwam bij 21 ply tot dezelfde slotsom, namelijk
39...Pe4+ 40.Lxe4 Txe4 41.Txg7+ Kb6!! 42.c5+ dxc5 43.bxc5+ Kc6 44.Kf3 Te5
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De laatste witte pion gaat straks ook van het bord af. De witte koning is afgesneden en na nog
10 zetten staakte wit zijn vruchteloze pogingen. Met 2 uit 3 sta ik nu op de zevende plaats met
nog vier ronden te gaan. (Nico eindigde met 4 uit 7, red).
De volgende partij speelde Nico voor de interne competitie tegen Willem Hessels.
De nu volgende partij uit ronde 23 werd bij de na-analyse door Aad, Wim en mijzelf
“interessant” genoeg bevonden om te plaatsen! Ik opende met de “BIRD”, maar het werd iets
van Neo-Indisch. Zelf had ik het idee dat Wim voordeel had kunnen behalen door op zet 20
met zijn paard op g3 te slaan. Rybka toont dat inderdaad aan.
Wit: Nico Vromans
Zwart: Willem Hessels
Interne Competitie 12 maart 2012
1.f4 g6
2.Pf3 Lg7
3.g3 d6
4.Lg2 Pf6
5.Pc3 c6 6.0–0 0–0
7.h3??
Vaak door mij gespeeld, maar in deze opstelling niet best.
7...Dc7
8.d4 Pbd7
9.e4 e5
10.fxe5 Nu volgt een lange variant.
10...dxe5
11.dxe5 Pxe5
12.Pxe5 Dxe5
13.Lf4 Dc5+
14.Kh2
Op 17 ply vindt Rybka 14.Tf2 de beste zet.
14...Ph5!?!
15.Ld6 Dg5
Deze zet oogt goed, maar Rybka vindt 15...Db6 wat beter.
16.Df3
Te overwegen valt 16.h4
16...Le6
Wat van 16...Le5!
17.Lxf8
Te overwegen 17.e5
17...Txf8
Zwart heeft voordeel
18.h4 Dc5
Hier had ik veel tijd nodig en ik vond het min of meer reddende 19.Lh3!
19.Lh3! Le5
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20.Lxe6 fxe6
Waarom Wim? 20...Pxg3!! was toch de bedoeling?

Stelling na 20.Lxe6

21.Dxf8+ Dxf8
22.Txf8+ Kxf8
23.Pe2
23.Tg1
23...Pf6
24.c3
24.Te1!
24...Pxe4
25.Pf4
25.Kg2!
25...Ke7
25...Lxf4!
26.Te1 Lxf4
27.Txe4 Ld6
28.Kg2 e5
29.Kf3 Ke6
30.h5 g5
31.g4 a5
32.Ke2 Kd5
33.Kd3 Ke6
34.a3 c5
35.c4
35.Kc4! is beter.
35...h6
36.Te3 b6
37.Ke4 Kf6? en geeft op. 1–0
Wim had tot zet 20 het beste van de partij en een remise wellicht winst behoorde zeker tot de
mogelijkheden. Al met al een lekkere pot.
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De laatste partij werd in de derde ronde van de Champions League gespeeld door Olav
Wolvekamp en Ton Thijssen.
Wit: Olav Wolvekamp
Zwart: Ton Thijssen
Interne Comp HSV Den Haag, 23.04.2012
1.d4 d5
2.c4 c6
3.Pf3 Pf6
4.Pc3 e6
5.Lg5 Le7
6.e3 Pbd7
7.Ld3 0–0
8.0–0 b6
9.De2 Lb7
10.Tfd1 dxc4
11.Lxc4 Pd5
12.Lxe7 Dxe7
13.Tac1 Tfd8
14.e4 Pf4
15.De3 Pg6
16.Lb3 Pf6
17.De1 h6
18.e5 Pd5
19.Pe4 Tab8
20.Pd6 La8
21.La4 b5?
Dit is geen goede zet. Beter was 21...c5 22.Lc2 Pgf4 met gelijk spel.

Stelling na 21...b5?
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22.Lc2
Olav staat hier duidelijk beter. Het paard op d6 is ijzersterk.
22…Pf8
23.Le4 Pd7
24.Lxd5 exd5
25.De3 f6
26.Pf5 De6
27.Pxh6+?!
Een moedig stukoffer dat echter niet meer had moeten opleveren dan gelijk spel. Rybka doet
het rustiger met 27.Df4 Kh7 28.Te1 Tg8 29.Dg4 g6 30.Pxh6 Dxg4 31.Pxg4 met winnend
voordeel voor wit.

Stelling na 27.Pxh6?!

27...gxh6
28.Dxh6 Df7?
Hier gaat Ton in de fout. Aangewezen was 28...De7 met gelijk spel.
29.e6!
Olav profiteert meteen. Met de dame op e7 zou deze zet niet goed zijn geweest.
29...Dxe6
30.Dg6+ Kf8
31.Pg5 Dg8
32.Dh6+ Ke7
33.Te1+ Kd6
34.Pe6 Dg4
35.h3 Df5
36.Pxd8
Dit lijkt logisch, maar wit had veel beter, namelijk 36.Dd2! met de bedoeling 37.Db4. Dit is zo
goed als winnend, bijvoorbeeld 36.Dd2 b4 37 Pxd8 Txd8 38 Dxb4+ Kc7 39.Da5+ Kc8
40.Dxa7.
36...Txd8
37.Dg7
Beter was 37.De3. Na de tekstzet heeft wit geen voordeel meer.
37...Df4
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38.De7+ Kc7
39.Db4 Kb6?
Dit is fout. Noodzakelijk was 39...Lb7 of 39...Kc8.
40.Tc3?
Jammer! Olav ziet het niet. Na 40.a4 Te8 41.Txe8 Dxc1+ 42.Te1 was wit in het voordeel
gekomen.
40...a5
41.De7 Kc7
42.Te6 Tg8
43.Tf3??
Een blunder op het niveau van stap 2. "Een gepend stuk is geen goede verdediger" zeg ik
geregeld tegen mijn nichtje die van mij schaakles krijgt.

Stelling na 43.Tf3??

43...Dxf3
De grote tacticus Thijssen laat zich dit buitenkansje niet ontnemen. Zwart staat op slag
gewonnen, maar met de beide dames op het bord blijft het uitkijken. "Niets is zo moeilijk als
het winnen van een gewonnen partij" zei Ton na afloop.
44.Dd6+ Kb6
45.g3 Tg7
46.a4 Dd1+
47.Kg2 Dxa4
48.Te8 Lb7
49.Td8 Dxd4
50.Txd7 Txd7
51.Dxd7 Dxb2
52.h4 a4
53.Dd8+ Ka6
54.h5 De5
55.h6 De4+
56.Kh2 a3
57.Dxf6 a2
58.Db2 Dg6
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Het snelst wint 58...Db1, maar beide spelers waren in tijdnood. Olav een beetje meer dan Ton.
59.Dxa2+ Kb6
60.Dd2 c5
61.Df4 d4
62.f3 d3
63.Kg2 c4
64.Dd4+ Kc6
65.De4+ Dxe4
66.fxe4 Kc5
67.h7 Lxe4+
De loper slaat met schaak, waarna de pion op h7 verloren gaat. Olav gaf het daarom op. Een
heroïsch gevecht 0–1
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