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Dit wordt een dik nummer. U treft verslagen aan over de externe competitie. De interne
competitie nadert haar ontknoping. Wie wordt de opvolger van Bert Corneth? Of prolongeert
Bert zijn titel? Verder verslagen van het HSV rapidtoernooi, de paaswedstrijden en het
clubkampioenschap snelschaken. Bert Gerritsma was succesvol in het Prometheustoernooi en
de Kennemer Open. Verder treft u maar liefst acht partijen aan.

Ton Bodaan heeft het lidmaatschap van HSV opgezegd. Ton heeft ook het komend seizoen
geen tijd de schaakavond te bezoeken. Ton zal wel actief blijven als analyticus van
schaakpartijen. En natuurlijk zal Ton voor HSV-leden enkele trainingen verzorgen.

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. De interne competitie duurt tot en
met 27 mei. Daarna beginnen we aan de zomercompetitie. Op 24 juni is de Algemene
Ledenvergadering. Zet u deze datum alvast in uw agenda.
Ma 29 april

Ronde 29 Interne Competitie
3e Ronde Champions League

Za 4 mei

Rapidtoernooi DD
3e wedstrijd Haagse Rapidcyclus

Ma 6 mei

Ronde 30 Interne Competitie
4e Ronde Champions League

Ma 13 mei

Ronde 31 Interne Competitie
Reserveronde Champions League

Ma 20 mei

Pinksteren. Zaal dicht

Ma 27 mei

Ronde 32 Interne Competitie
5e Ronde Champions League

Ma 3 juni

1e Ronde Zomercompetitie

Ma 10 juni

2e Ronde Zomercompetitie

Ma 17 juni

3e Ronde Zomercompetitie

2

Ma 24 juni

Algemene Ledenvergadering

Ma 1 juli

4e Ronde Zomercompetitie

Ma 8 juli

5e Ronde Zomercompetitie

Ma 15 juli

6e ronde Zomercompetitie

Tijdens de gezamenlijke slotronde in Zoetermeer stond er voor HSV niets meer op het spel. De
tegenstander was favoriet voor het kampioenschap. Het verslag is van teamleider Fred van der
Holst.
Op woensdag 17 april speelde ons eerste team zijn laatste externe wedstrijd van het seizoen
tegen RVC 1 in Zoetermeer. RVC 1 was huizenhoog favoriet om het kampioenschap binnen te
halen terwijl voor HSV 1 de verdienstelijke derde plaats het meest waarschijnlijk was. Zonder
de drie invallers tekort te doen moest ons verzwakte eerste het opnemen tegen de gemotiveerde
mannen van RVC.
Jim Loke speelde als invaller op bord 8 een ongelukkige partij. Hij verloor al snel een kwaliteit
en zijn koningsstelling was kanonnenvoer. Jim werd gelukkig snel uit zijn lijden verlost.
Wouter Remmerwaal was twee uur voor aanvang van de wedstrijd bereid gevonden (bravo) om
in te vallen op bord vijf. Nadat Wouter de opening goed overleefde en zelfs wat ruimtelijk
voordeel had verloor hij in het middenspel een pion en later zelfs een toren. Opgave was het
logische gevolg.
Bert Corneth speelde op bord 1 een gedegen partij. Hij dirigeerde de zwarte stukken richting
witte koning, kwam beter te staan en sloeg een remiseaanbod af. Later toen de aanval niet
doorsloeg werd het remiseaanbod van zijn tegenstander wel geaccepteerd.
Frans Hoogeveen speelde op bord 3 en zag in de opening “iets” verkeerd gaan. In een zeer
open stelling waarbij Frans zijn koning moeilijk te verdedigen over het hele bord ging, verloor
Frans eerst een pion en later een kwal. Het vervolg was niet meer te houden en de partij werd
opgegeven.
Bert Gerritsma speelde als invaller op bord 8 een verdienstelijke partij. Hij kwam goed uit de
opening en won met de doorgelopen e-pion en kwaliteit voor deze pion. Na een volgende ruil
had Bert een paard voor twee pionnen maar dit was niet genoeg voor de winst. Het
remiseaanbod van de tegenstander werd geaccepteerd.
Lex van der Lubbe speelde voor zijn doen een rustige partij, er kwam zelfs geen pionoffer in
voor. Het meest opvallende was nog dat Lex meer dan een uur in bedenktijd voorstond. Zijn
tegenstander had echter geen enkel probleem om het toreneindspel met de 10 seconden extra
(Fischerregel) remise te houden.
Rob van der Holst speelde op bord 6 een van zijn winstpartijen. De opening werd een beetje
slordig gespeeld en gaf zijn tegenstander uiteindelijk de kans om met torens op de tweede lijn
te komen. Toen Rob zelf ook met een toren de zevende rij kon innemen leek het op remise uit
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te lopen maar zijn tegenstander overschatte een combinatie en verloor een stuk. Na enkele
strategische zetten en een mat in 4 dreiging gaf zijn tegenstander op en hadden we toch nog één
partij gewonnen.
Hans de Haan speelde op bord twee en liet zijn tegenstander al rap inslaan op b2, zeker met de
gedachte dat dit toch nooit goed is!? Toen echter Hans zijn a-pion van het bord ging had zijn
tegenstander vrijbaan om met zijn a-pion naar de overkant te lopen. Om deze a-pion te stoppen
moest er een stuk worden gegeven waarna uiteindelijk het eindspel kansloos werd verloren.
Dit deed mij weer denken aan het klassieke gedicht van J.H. Donner dat ik jullie niet wil
onthouden:
Lieve pion op a5
Mooi klein ding, randpion ben je, niet meer dan één veldje mag je bestrijken. Je bent zo klein,
bijna niets en je hebt de hele partij daar op je plaatsje gestaan, maar al die tijd was mijn hoop
op jou gebouwd en al mijn angstig hunkeren was voor jou. Ik zag je wel, zoals je daar stond,
kleine bengel. De mensen dachten natuurlijk dat het om de pion op d5 ging, hij trok hun
aandacht, ja ze keken allemaal naar hem, maar jij en ik wisten het wel, het ging om jou, om jou
en jou alleen.
Je hebt gewacht, stouterd, je hebt je niet opgedrongen, want je wist dat ik al die tijd alleen
maar aan jou dacht en dat je niets hoefde te doen, want dat ik vanzelf wel bij je zou komen.
Kleine randpion, je bent nu vrij. Ga je gang, op a8 wacht jou en mij de onuitsprekelijke
heerlijkheid. Heb mijn dank, lief klein ding. Ik heb je lief,
je Koning
De volledige uitslag was als volgt:
HSV 1
1694
- RVC 1
1808
2 ½-5½
1
H.J.M. Corneth 1748 M.B. Kamar
1885 ½ - ½
2
J.A. de Haan
1766 C. Landsbergen 1970 0 - 1
3
F.R. Hoogeveen 1851 J.J.H. Scholten 1798 0 - 1
4
L. van der Lubbe 1733 M. Vogelenzang 1803 ½ - ½
5
W Remmerswaal 1467 M. Mellens
1840 0 - 1
6
R.E.H. v/d Holst 1800 H.T. Hylkema
1760 1 - 0
7
J.A. Loke
1613 E.F. Nitzsche
1659 0 - 1
8
N.J. Gerritsma 1571 R.M. van Drunick 1752 ½ - ½
Teamleider Fred van der Holst

Op 11 februari moest het tweede team thuis spelen tegen Promotie 6. Een te kloppen team
toch? Het pakte heel anders uit. Het verslag is van Bert Gerritsma
Pijnlijke nederlaag HSV 2
Het tweede team speelde op maandag 11 februari de thuiswedstrijd tegen Promotie 6. Vooraf
waren de verwachtingen hoog gespannen. HSV verscheen in de sterkste opstelling aan de start.
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Bovendien had Promotie in de voorafgegane wedstrijden al enkele punten gemorst. De
verwachting was dat het tweede de klus wel zou kunnen klaren.
HSV kwam op achterstand door een snelle nederlaag van Selahattin Ciftci. Echt grote zorgen
maakte ik me toen nog niet, want Dick de Jong had een gewonnen stelling bereikt. Hetzelfde
gold voor Hans Coenders. Hans liet zich echter pardoes mat zetten. Aan het bord van Dick de
Jong moet er iets mis gegaan zijn, want hij stond ineens totaal verloren en moest opgeven. De
tussenstand werd daardoor 0-3.
Bert Gerritsma was met zwart prima uit de opening gekomen. Hij verzuimde echter met …d5
of …f5 het witte centrum aan te tasten. Vervolgens bleef hij ook nog te lang een zwakke pion
verdedigen die toch verloren zou gaan in plaats van tegenspel te zoeken in een toreneindspel.
In een slechte stelling maakte Bert ook nog een fout die hem de kwaliteit kostte, waarna hij
niet veel later moest opgeven.
Marc Ouwerkerk deed daarna iets terug door aan bord twee een plusremise te behalen. Intussen
hadden ook Willem Hessels en Wouter Remmerswaal verloren, zodat er een beschamende
tussenstand van ½-6½ op het scorebord verscheen.
Jim Loke gaf de score een draaglijker aanzien. Aan het topbord had Jim de kwaliteit verloren.
Jim combineerde er vervolgens lustig op los. Hij won het materiaal met rente terug. Het
eindspel waarin Jim een dame had en de tegenstander een toren en een loper, was gewonnen.
De speler van Promotie zag vervolgens mat in één over het hoofd, zodat de partij een abrupt
einde kreeg. De eindstand werd hierdoor 1½-6½
We moeten deze wedstrijd maar snel vergeten en ons opladen voor de volgende krachtmeting.
Op 4 maart spelen we uit tegen Lierse 2. Altijd lastig.

Zou het tweede team zich kunnen herpakken tegen Lierse? Het verslag is van Bert Gerritsma.
Overtuigende zege HSV 2
Op maandag 4 maart mocht het tweede team proberen zich te revancheren voor de smadelijke
6½-1½ nederlaag in de vorige wedstrijd tegen Promotie. In het gezellige gebouw ’t Centrum in
De Lier was Lierse 2 de tegenstander.
Lierse heeft een team dat aan de topborden goed bezet is. Aan bord 1 en 2 spelen twee sterke
dames, terwijl ook de spelers aan bord 3 en 4 hun mannetje staan. Van tevoren had ik bedacht
dat aan de borden 5 tot en met 8 de punten gescoord zouden moeten worden. Drie punten voor
de staartborden en 1½ punt voor de borden 1 tot en met 4 zou al voldoende zijn voor de winst.
De eerste overwinning kwam al na een uurtje tot stand. De tegenstander van Bert Gerritsma
had op bord 5 niet gerokeerd en opende daarna de stelling terwijl hij een achterstand in
ontwikkeling had. Bert kreeg de vrije d-lijn voor zijn toren, won een stuk en zette de speler van
Lierse met toren en loper mat op d8.
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Selahattin Ciftci had aan bord 8 twee stukken (paard en loper) voor een toren. Bovendien had
Selahattin een pion op de zevende rij. De tegenstander haalde alles uit de kast, maar promotie
was niet verhinderen. Tussenstand 0-2
Aan bord 6 leek Dick de Jong voordeel te hebben. Hij won materiaal. Toen de stelling geopend
werd dreigde Dick echter met dame en loper mat gezet te worden. Na lang nadenken vond
Dick de enige verdediging. Er restte de speler van Lierse niets anders dan eeuwig schaak te
geven. Na deze enerverende partij was de tussenstand ½-2½.
Aan de resterende borden werd nog volop strijd geleverd. Aan het topbord stond Marc
Ouwerkerk misschien wat beter dankzij zijn loperpaar. Jim Loke was aan bord 2 in een
eindspel met zware stukken verzeild geraakt. Beide spelers hadden dame, toren en een paar
pionnen. Het was niet te zeggen wie er beter stond. Wouter Remmerswaal had aan bord 3
volgens eigen zeggen een klein positioneel foutje gemaakt en stond misschien wat minder. Bij
Willem Hessels aan bord 4 was nog van alles mogelijk. Hans Coenders stond aan bord 7 wat
actiever, maar hij had wel minder bedenktijd. Op mijn advies bood hij remise aan, maar dat
werd afgewezen.
Intussen had de topscorer van ons team -Jim Loke- een toren verloren. Ik heb niet gezien hoe
dat in zijn werk gegaan is, maar het moet wel haast een blunder geweest zijn. Jim speelde nog
even door, maar zijn tegenstandster liet zich de kaas niet meer van haar brood eten.
Tussenstand 1½-2½
Willem Hessels had een briljant loperoffer gebracht en leek zijn tegenstander mat te gaan
zetten. Wouter Remmerswaal had de kwaliteit verloren. Hij had daarvoor wel een pion
teruggekregen, maar ik begon nu toch echt voor zijn schakersleven te vrezen. Marc Ouwerkerk
had een loper geruild. Zijn overgebleven loper leek sterker dan het vijandelijke paard en ook
heerste Marc met dame en loper op de zwarte velden. Zou dit voldoende zijn voor de winst?
De tegenstander van Hans Coenders dreigde nu toch door te stoten met zijn vrije d-pion. Zou
Hans die kunnen afstoppen?
Willem zette niet mat, maar hij kwam uit de verwikkelingen met kwaliteitswinst te voorschijn.
Het oplossen van de stellingsproblemen kostte zijn tegenstander echter veel bedenktijd. In een
verloren stelling ging hij door zijn vlag. Tussenstand 1½-3½.
Marc bewees dat zijn loper inderdaad sterker was dan het paard van Gera de Jong. Hij won en
bracht daardoor de stand op 1½-4½. Met nog twee partijen te gaan was de winst binnen. Hans
Coenders was erin geslaagd de d-pion af te stoppen en behaalde een welverdiende remise.
Tussenstand 2-5.
Wouter was als enige nog bezig. Hij dreigde steeds zijn paard te verliezen, maar met kunst- en
vliegwerk wist hij dit te voorkomen. De speler van Lierse wikkelde ten slotte af naar een
pionneneindspel waarin hij een g- en een h-pion had en Wouter een h-pion. Wouter had eerst
een voorsprong in tijd, maar omdat hij lang moest nadenken verdween die voorsprong als
sneeuw voor de zon. Met nog bijna twee minuten op de klok voor de tegenstander en nog een
minuut en zeven seconden voor Wouter produceerde de speler van Lierse de zet h6-h4. Dit is
in strijd met de spelregels. De wedstrijdleider zette de klok stil en gaf Wouter twee minuten
extra bedenktijd. Het opnieuw instellen van de klok kostte zo’n slordige vijf minuten. Wouter
gebruikte die tijd om na te denken over de juiste voortzetting. Mede omdat hij door de extra
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twee minuten meer bedenktijd had dan zijn tegenstander vond Wouter de weg naar remise. De
eindstand werd 2½-5½
Het tweede heeft zich met deze knappe overwinning gerevancheerd voor de nederlaag tegen
Promotie en heeft zelfs nog kansen op het kampioenschap. Daarvoor zal in de thuiswedstrijd
op 8 april gewonnen moeten worden van de huidige koploper DD 8.

De opdracht was duidelijk: met 6-2 winnen van koploper DD 8 en het tweede was kampioen.
Bert Gerritsma vertelt u of dit is gelukt.

HSV 2 mist titel op half bordpunt.
Kampioen DD 8 met 5½-2½ verslagen.
Op maandag 8 april speelde het tweede team de laatste wedstrijd van het seizoen. Koploper
DD 8 kwam op bezoek. DD had een voorsprong van twee matchpunten en vier bordpunten.
Alleen bij een overwinning van 6-2 of met nog hogere cijfers zou HSV nog kampioen kunnen
worden. Dat leek bij voorbaat een onmogelijke opgave. Maar HSV kwam ver.
Bert Gerritsma bracht HSV na een uurtje spelen op voorsprong. De tegenstander ging met
12.b3? in de fout. Bert had daarna nog slechts zeven zetten nodig om het punt binnen te halen.
Tussenstand 1-0.
Intussen had Dick de Jong aan bord zes in de opening een loper weggeblunderd. Jim Loke
stond aan het topbord ook een stuk achter. Was dat een offer of een blunder? In ieder geval
stond het bord nog vol met stukken en van Jim weet je dat hij zich nooit zonder slag of stoot
gewonnen geeft. Hans Coenders had aan bord zeven een stuk gewonnen. Selahattin Ciftci had
aan bord acht een pion gewonnen en had bovendien de damevleugel stevig in zijn greep.
Wouter Remmerswaal ging aan bord drie een stuk winnen. Willem Hessels stond aan bord vier
een pion achter, maar ik gaf aan zijn stelling de voorkeur. Marc Ouwerkerk stond aan bord
twee positioneel beter. De tegenstander had niet gerokeerd en wellicht zou Marc zijn koning
onder vuur kunnen nemen.
Dick de Jong kwam het verlies van een loper niet meer te boven en moest opgeven.
Tussenstand 1-1. Hans Coenders won ook nog een dame en vervolgens de partij. Bij Selahattin
gingen alle zware stukken van het bord. Selahattin won vervolgens een tweede pion bij
superieure stelling, waarna de DD-speler de ongelijke strijd staakte. Tussenstand 3-1.
Er werd nu alleen nog op de vier topborden gespeeld. Het duurde lang voordat de volgende
beslissing viel. Dat gebeurde op bord drie waar Wouter zijn tegenstander mat zette.
Tussenstand 4-1.
Willem Hessels had inmiddels een toren op de zevende rij gekregen. Hij kon echter niet
verhinderen dat alle torens van het bord gingen. Toen zijn tegenstander, DD-voorzitter Auke de
Vries, er ook nog in slaagde loperruil af te dwingen resteerde er voor Willem slechts een
verloren pionneneindspel. Willems randpion stond in het kwadraat van de vijandelijke koning
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en bovendien had de tegenstander nog steeds een pluspion. Willem moest het daarom opgeven.
Tussenstand 4-2.
Dit betekende dat beide topborden zouden moeten winnen. Jim was er op onnavolgbare wijze
in geslaagd de stelling te compliceren. In de complicaties en de daarbij behorende tijdnood
ging de DD-speler ten onder. Tussenstand 5-2. Na afloop nog even met Jim gesproken. Hij had
geen stuk geofferd. Hij had gewoon binnen zes zetten een stuk weggegeven.
Marc Ouwerkerk moest het beslissende punt zien te scoren. Ondanks lang nadenken kon Marc
geen winst vinden. Integendeel zelfs. De tegenstander dreigde een pion te winnen. In een
stelling die inmiddels voor Marc verloren was bood de DD-speler remise aan. Marc kon dit
moeilijk afwijzen, want hij had ook nog veel minder bedenktijd. Het remiseaanbod werd
aanvaard, waardoor de eindstand 5½-2½ werd.
DD is ondanks de nederlaag kampioen. HSV kan terugzien op een goed seizoen. We hebben
het laten liggen in de met 6½-1½ verloren wedstrijd tegen Promotie. Toen had driekwart van
het team een complete offday en dit heeft ons het kampioenschap gekost.

De wedstrijd van het derde team tegen Paris was achteraf beslissend voor het kampioenschap.
Het verslag is van Ed Langelaan.
Op dinsdag 19 februari speelt HSV III tegen de Delftsche Studenten Schaakclub Paris.
De Delftsche Studenten Schaakclub Paris is een vereniging binnen het Delftsch Studenten
Corps. Behalve Johan Friso van oranje Nassau, Frits Phillips, veel bekende Olympische
roeiers, de enige echte Nederlandse hulp-Sinterklaas is ook de moordenaar van Gerrit Jan
Heijn lid geweest van het Delftsch Studenten Corps.
De huisvesting van het Delftsch Studenten Corps is een prachtig gebouw aan de Phoenixstraat
in Delft. De stijl van het gebouw is een combinatie van neorenaissance en classicistische
elementen op de hoeken. Minstens zo mooi als de schilderingen in het kroonlijstfries van de
gevel zijn de goudkleurige olieverfschilderingen op de wanden en plafonds in het ruime,
gerieflijk ingerichte interieur.
De Delftsche Studenten Schaakclub Paris beoefent nu al sinds 1889 de denksport op het
Delftsch Studenten Corps. De vereniging is vernoemd naar de mythische koningszoon Paris die
Helena, de mooiste vrouw op aarde, schaakte en daarmee met recht de eerste 'schaker' uit de
geschiedenis genoemd kan worden.
In een echte bibliotheek werden we hartelijk ontvangen. De borden stonden klaar evenals de
Heineken Thuistap. Het schaakmateriaal had zich perfect aangepast aan de entourage. De
stukken waren afgesleten, de schaakklokken onregelmatig. Het startsein klonk en de strijd
werd aangevangen.
Het luide feestgedruis van de studenten die achter twee grote deuren bier dronken en
studentenliederen zongen overstemde het onregelmatig getik van de schaakklokken. Het geheel
had iets weg van een gladiatorengevecht in een middeleeuws kasteel met een uitzinnige
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menigte die ons aanmoedigde. Alleen de Heineken Thuistap figureert moeizaam in dit
scenario.
De eerste verliezen werden binnen een uur geïncasseerd. Halverwege de avond is de stand 2-2
(winst Peter en Ed) en strijden alleen Fred en Patrick nog. De strijd van Fred is uiteindelijk in
remise afgesloten. Patrick heeft zijn tegenstander tot het allerlaatste moment getergd maar is
uiteindelijk toch ten onder gegaan. Eindstand 31/2 - 21/2 Er zijn mooie partijen gespeeld en
ook blunders begaan.
Wat de meeste van ons is ontgaan is dat de echte strijd ging om de Heineken Thuistap. Deze
werd door onze tegenstanders op leven en dood bewaakt. Quasi geïnteresseerd kwamen
medestudenten de bibliotheek binnen stiekem op zoek naar de Heineken Thuistap. Onder de
tafel tussen de benen werd de schat om beurten bewaakt. Uiteindelijk valt toch ook hier de
beslissing en moesten we overstappen op gemeentepils.
In alle opzichten een waardig strijdtoneel.
Spelers:
Patrick, Fred, Arif, Ed, Peter, Loek

En toen kwam WSC op bezoek. Of kwamen ze niet? Lees het verslag van Fred van der Holst.
Op maandag 11 maart zaten onze spelers van het 3e team tevergeefs te wachten op de
tegenstanders uit het Westland. Nadat om 20:15 contact was opgenomen met WSC bleek dat
zij weer op ons zaten te wachten. Oorzaak van dit misverstand was een wijziging van de
competitieindeling waar WSC geen rekening mee had gehouden. Omdat HSV sportiviteit hoog
in het vaandel heeft staan hebben we samen met WSC nog gezocht naar een vervangende
speelavond. Door de volle agenda’s en gebrek aan tijd is dat toen niet gelukt waardoor de
uitslag op een reglementaire 6-0 overwinning voor de HSV werd vastgesteld.

Bert Gerritsma verzamelde alle uitslagen en eindstanden van onze teams in de externe
competitie.
Eerste Klasse A
WSC 3 – Botwinnik 3
Botwinnik 2 – Rijswijk 2
DD 4 – HSV 1
RVC 1 – DSC 6
DSC 6 – Botwinnik 3
HSV 1 – RVC 1
Rijswijk 2 – DD 4
WSC 3 – Botwinnik 2

4-4
3½-4½
4-4
4½-3½
3½-4½
2½-5½
4½-3½
5-3
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De Eindstand
RVC 1
Rijswijk 2
HSV 1
WSC 3
Botwinnik 2
Botwinnik 3
DD 4
DSC 6

7
7
7
7
7
7
7
7

13
11
7
7
5
5
4
4

36 K
31
27
27
26
24½
28
24½ D

Het eerste team heeft zich keurig gehandhaafd. De krachtsverschillen in deze klasse waren
bijzonder gering. RVC stak er iets bovenuit en dit team is dan ook terecht kampioen geworden.
HSV speelde in de voorlaatste ronde een zeer spannende wedstrijd tegen DD 4. Hoofdrollen
waren weggelegd voor de invallers Jim Loke en Bert Gerritsma. Jim stond huizenhoog
gewonnen, maar hij vergiste zich in het eindspel. Daarna stond de tegenstander gewonnen,
maar wegens tijdnood werd remise overeengekomen. Bert won een stuk maar miste vervolgens
diverse malen de beste zet. Tot overmaat van ramp begaf de klok het met nog 9 minuten voor
Bert en 38 seconden voor de speler van DD. Nadat een nieuwe klok was ingesteld met een
increment van 10 seconden per zet ging de DD-speler uiteindelijk door zijn vlag. De
slotstelling was volgens de eindspelgeleerden (Mark Dvoretsky) remise (T+P tegen T). In de
slotronde leed HSV tegen de aanstaande kampioen RVC de grootste nederlaag van het seizoen
(5½-2½). Als excuus mag gelden dat met drie invallers werd aangetreden.
Individueel boekte Jan Eberle het beste resultaat met 4½ uit 5.
Persoonlijke resultaten
Jan Eberle
Nico Vromans
Rob van der Holst
Aad Mittertreiner
Frans Hoogeveen
Bert Gerritsma

4½ uit 5
4 uit 6
4 uit 6
3 uit 6
2½ uit 6
2 uit 3

Lex van der Lubbe
Hans de Haan
Bert Corneth
Jim Loke
Wouter Remmerswaal

Derde Klasse B
RVC 4 – DD 8
Prometheus (DSC 9) – Lierse 2
HSV 2 – Promotie 6
Lierse 2 – HSV 2
DD 8 – Prometheus (DSC 9)
Pomar 3 – RVC 4
Prometheus (DSC 9) – Pomar 3
HSV 2 – DD 8
Promotie 6 – Lierse 2

2½-5½
2-6
1½-6½
2½-5½
6-2
6½-1½
4½-3½
5½-2½
3½-4½
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2 uit 6
2 uit 7
1½ uit 5
1 uit 3
½ uit 3

De Eindstand
DD 8
HSV 2
Lierse 2
Prometheus (DSC 9)
Promotie 6
Pomar 3
RVC 4

6
6
6
6
6
6
6

9
9
8
7
6
2
1

28 K
27
25½
25½
27½
22
12½ D

Het tweede team liep na de forse thuisnederlaag tegen Promotie achter de feiten aan. Daarna
volgde een knap herstel in De Lier waar het toch niet kinderachtige team van Lierse 2 aan de
zegekar gebonden werd. In de slotronde moest met 6-2 gewonnen worden van DD 8 om alsnog
kampioen te worden. Dat leek bij voorbaat een onmogelijke opgave, maar het tweede kwam
ver en strandde uiteindelijk op een half bordpunt. Ik denk niet dat we daar al te rouwig om
moeten zijn. In de derde klasse draait het tweede team lekker mee. In de sterke tweede klasse is
het iedere wedstrijd knokken om lijfsbehoud.
Persoonlijke resultaten
Jim Loke
Wouter Remmerswaal
Bert Gerritsma
Marc Ouwerkerk
Hans Coenders
Willem Hessels

4 uit 5
3½ uit 5
3½ uit 5
3 uit 6
3 uit 6
2½ uit 5

Selahattin Ciftci
Patrick Roeleveld
Dick de Jong
Jacques de Wit
Arif Somer

Vierde Klasse B
Paris 1 – HSV 3
WSC 8 – DSC 11
Haeghe Ooievaar 4 – Botwinnik 6
HSV 3 – WSC 8
Haeghe Ooievaar 4 – Paris 1
Botwinnik 6 – Scheve Toren 3
Scheve Toren 3 – HSV 3
DSC 11 – Haeghe Ooievaar 4
Paris - WSC 8

3½-2½
3-3
3-3
6-0 (reglementair)
2½-3½
4-2
0-6
4½-1½
4-2

De Eindstand
Paris 1
HSV 1
DSC 11
WSC 8
Scheve Toren 3
Botwinnik 6
Haeghe Ooievaar 4

6
6
6
6
6
6
6

10 20½ K
9 25
9 22
5 15
4 15
3 15½
2 13
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2½ uit 5
1½ uit 2
1½ uit 6
1 uit 1
0 uit 1

De nederlaag tegen Paris bleek achteraf beslissend voor het kampioenschap. Paris maakte geen
fout meer. Ondanks monsteroverwinningen op WSC 8 (reglementair) en Scheve Toren 3 bleef
HSV op één punt achterstand steken.
Persoonlijke resultaten
Allart Haverkamp
Bram de Jong
Patrick Roeleveld
Arif Somer
Peter Huybens
Ruud Hählen

3 uit 4
3 uit 3
2½ uit 5
2 uit 3
2 uit 3
2 uit 2

Richard van Dalfsen
Ed Langelaan
Harry Boot
Fred van der Holst
Jan Timmermans
Loek van Vliet

2 uit 2
1 uit 3
1 uit 1
½ uit 1
0 uit 1
0 uit 2

De interne competitie nadert de ontknoping. Het verslag is van Bert Gerritsma.
Nadat er in de interne competitie 25 ronden gespeeld waren hadden zich zes spelers geplaatst
voor de Champions League. Zij strijden in een halve competitie om het clubkampioenschap.
Voor het begin van de 25e ronde was het nog de vraag wie zich als vijfde en zesde zouden
plaatsen. Daarvoor kwamen nog drie spelers in aanmerking. Door een nederlaag tegen Nico
Vromans viel Bert Gerritsma buiten de boot. Hans de Haan en Fred van der Holst
kwalificeerden zich als nummers vijf en zes.
Er zijn inmiddels twee ronden gespeeld in de Champions League. Al in de eerste ronde viel er
een verrassende uitslag te noteren. Nico Vromans, die nog geen partij had verloren, verslikte
zich in Fred van der Holst. Nico wilde met zijn paard slaan, maar zijn hand greep naar zijn
dame. Fred incasseerde het presentje dankbaar. Bert Corneth stond gewonnen tegen Ton
Thijssen, maar in tijdnood ging er iets mis. In een stelling die inmiddels voor hem gewonnen
was bood Ton remise aan. Dat aanbod kon Bert natuurlijk niet afslaan. In de tweede ronde was
Bert te sterk voor Fred. Doordat de overige partijen in remise eindigden voert Bert alleen de
ranglijst aan met 1½ uit 2.
Zeskamp clubkampioenschap 2013 Na ronde 2 (22 april)
Ronde 2

Nico Aad Ton Bert Hans Fred Totaal Tussenstand

1 Nico Vromans
2 Aad Mittertreiner

1/2

0

1/2

3 Ton Thijssen

1/2

4 Bert Corneth

1/2

5 Hans de Haan
6 Fred van der Holst

1/2
1

1/2

6

1/2

1

2

1/2

1

2

1 1/2

1

1

2

1

2

1

1/2
0
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De overige spelers strijden intussen vrolijk verder. De zevende plaats is stevig in handen van
Bert Gerritsma. Er wordt niet alleen voor spek en bonen gespeeld. Uitgaande van de
eindranglijst van vorig seizoen zijn de spelers ingedeeld in een A- en een B-groep. Niet alleen
de clubkampioen krijgt een beker, maar ook de winnaar van de B-groep. De B-groep bestaat
uit de volgende spelers: Harry Boot, Loek van Vliet, Ed Langelaan, Peter Huybens, Patrick
Roeleveld, Arif Somer, Dick Verwaart, Richard van Dalfsen, Bram de Jong, Allart
Haverkamp, Rob Kuijvenhoven, Jacco van Riel en Jan Timmermans. Van deze spelers staat
Patrick Roeleveld het hoogst op de ranglijst. Het zal moeilijk worden om hem te passeren,
maar zijn concurrenten hebben nog tot en met 27 mei de tijd.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 28
Nr
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam
Gerritsma, Bert
Ouwerkerk, Marc
Roeleveld, Patrick
As van, Jacques
Lubbe van der, Lex
Ciftci, Selahattin
Remmerswaal, Wouter
Jong de, Dick
Hählen, Ruud
Loke, Jim
Huijbens, Peter
Coenders, Hans
Boot, Harry
Vliet van, Loek
Hessels, Willem
Frans Hoogeveen
Langelaan, Ed
Somer, Arif
Kuijvenhoven, Rob
Verwaart, Dick
Dalfsen, Richard van
Haverkamp, Allart
Jong de, Bram
Timmerman, Jan
Riel van, Jacco

Punten
1628,00
1391,00
1375,00
1298,00
1254,00
1241,33
1227,33
1215,00
1206,67
1149,33
1109,00
1069,33
1059,33
1022,67
1000,33
991,00
989,00
944,00
846,00
819,33
806,00
603,67
603,33
589,00
329,33

Wa
110
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
64
62
60
52

Gsp Gw Rm
15
6
24
20
5
23
14
22
23
8
21
23
22
20
11
4
19
11
13
16
10
18
8
15
5

6 5
4 1
7 8
3 14
2 2
7 9
4 4
9 2
7 8
5 0
6 8
8 3
4 10
7 4
5 2
3 1
8 3
8 0
5 2
4 3
3 3
4 1
3 0
5 1
0 0

Vl

Perc

4
1
9
3
1
7
6
11
8
3
7
12
8
9
4
0
8
3
6
9
4
13
5
9
5

56,7
75,0
45,8
50,0
60,0
50,0
42,9
45,5
47,8
62,5
47,6
41,3
40,9
45,0
54,5
87,5
50,0
72,7
46,2
34,4
45,0
25,0
37,5
36,7
0,0

Een verslag van Bert Gerritsma
Koos Roeleveld wint rapidtoernooi HSV
Op zaterdag 23 februari vond het HSV rapidtoernooi plaats. Er werd door 42 deelnemers
gestreden om de prijzen. Na zeven ronden Zwitsers toonde jeugdspeler Koos Roeleveld zich
overduidelijk de sterkste. Met 6½ punten bleef hij de naaste concurrenten een vol punt voor.
Na drie ronden waren er nog drie spelers met een score van 100%. Dat waren William van
Zanten, winnaar van de Haagse Rapidcyclus 2012, Koos Roeleveld en Frans Pieter van den
Bos.
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In de vierde ronde verloor Frans Pieter het topduel tegen William. Het kwam daarna niet meer
goed met hem, want hij kon slechts een halfje aan zijn totaal toevoegen. Met zijn eindscore van
3½ uit 7 kan hij onmogelijk tevreden zijn. Koos ging onverdroten door met winnen en versloeg
Erik Groen in ’t Wout.
Koos won ook het topduel in de vijfde ronde tegen William. In de zesde ronde ontsnapte
William met een remise tegen Hans de Haan, waardoor hij was uitgeschakeld voor de titel.
Koos was in de zesde ronde te sterk voor Maurits Bons. In de slotronde wachtte Ton Bodaan.
Ton was via een Zwitsers gambiet naar de top geklommen. Hij begon het toernooi met twee
remises, maar liet daarna geen steken meer vallen. Bij winst op Koos zou hij op gelijke hoogte
komen, waarna de weerstandspunten zouden bepalen wie de toernooiwinnaar was. Zo ver
kwam het niet, want de partij eindigde al snel in remise. Koos: “het was een heel saaie
stelling”. Koos dus met overmacht kampioen. Op de gedeelde tweede plaats eindigden William
van Zanten en Ton Bodaan. De weerstandspunten bepaalden dat William tweede werd en Ton
derde.
Er deden 11 HSV-leden mee aan het toernooi. Ton Bodaan presteerde het beste met 5½ punten.
Aad Mittertreiner verraste met 4½ punten. Aad verloor in de openingsronde van Willem
Broekman (elo 2023). Dat kan gebeuren natuurlijk, maar daarna verloor Aad geen partij meer
en hij versloeg in de slotronde Frans Pieter van den Bos. Hans de Haan en Ton Thijssen
presteerden eveneens goed. Beide spelers behaalden 4 punten en Hans behaalde een plusremise
tegen William van Zanten, de speler met de hoogste rating (2044). Door winst in de slotronde
hadden Hans en Ton op 5 punten kunnen komen, maar het mocht niet zo zijn. Ton verloor van
Maurits Bons en Hans was niet opgewassen tegen de jeugdige Michael Claushuis. Ook Harry
Boot was op dreef. Met drie punten behaalde hij de tweede prijs in zijn ratingcategorie.
Richard van Dalfsen maakte indruk door Jaap van den Berg (elo 1770) en Jim Loke te
verslaan. Jim is meestal de smaakmaker van het toernooi, maar hij had zijn dag niet. Een
eindscore van 2 punten is beneden zijn stand.
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Nog even de scores van de HSV-leden op een rij
Ton Bodaan
Aad Mittertreiner
Ton Thijssen
Hans de Haan
Harry Boot
Richard van Dalfsen
Selahattin Ciftci
Jim Loke
Dick de Jong
Peter Huybens
Allart Haverkamp

5½ (derde)
4½ (tweede ratingprijs)
4
4
3 (tweede ratingprijs)
2½ (derde ratingprijs)
2½ (vierde ratingprijs)
2
2
1½
1½

Hans Coenders had al snel na afloop van de laatste ronde de eindstand bepaald. Bij de
prijsuitreiking waren er maar liefst 20 prijzen in natura (bier, wijn, erwtensoep met worst,
bonbons) te verdelen. De prijzen waren ingekocht door Peter Huybens die daarvoor een neusje
blijkt te hebben. De spelers waren ingedeeld in vier ratinggroepen. Voor iedere groep waren
vijf prijzen beschikbaar, zodat bijna de helft van de deelnemers een prijs kreeg. De
prijsuitreiking verliep vlot en het bleef daarna nog tot zeker 18.30 uur gezellig in De Brink.
Hulde ook voor de mensen achter de bar. Voor hun inspanningen werden zij beloond met twee
cadeaubonnen van Blokker.

Een verslag van Bert Gerritsma
Ruud Drankier prolongeert snelschaaktitel
Op maandag 23 februari vond het clubkampioenschap snelschaken plaats. Het evenement was
met 23 deelnemers goed bezet. Wedstrijdleider Fred van der Holst had de deelnemers
ingedeeld in twee gelijkwaardige groepen van respectievelijk 12 en 11 schakers. Uit iedere
groep plaatsten de nummers 1 en 2 zich voor de kruisfinales.
In groep 1 was titelverdediger Ruud Drankier ongenaakbaar. Met een 100% score van 10 uit 10
plaatste hij zich voor de kruisfinales. De tweede plaats werd opgeëist door Hans de Haan. Hij
verloor van Ruud en moest alleen nog een halfje afstaan aan Bert Gerritsma Met 8½ punten
bleef hij Nico Vromans een halfje voor. Daarna volgde er al een kloof van twee punten met
Arif Somer, die het trio Ton Thijssen, Dick de Jong en Bert Gerritsma een vol punt voor bleef.
In de andere groep leed Lex van der Lubbe een verrassende nederlaag tegen Richard van
Dalfsen. Het was zijn enige nederlaag en met 10 uit 11 werd Lex groepswinnaar. De strijd om
de tweede plaats leek te gaan tussen Rob van der Holst en Jim Loke. Jim had de onderlinge
partij gewonnen, maar vervolgens verloor Jim drie keer op rij. Het gevolg was dat Rob met 9
uit 11 de tweede plaats bezette en zich dus plaatste voor de kruisfinales. Jim moest met 8 uit 11
genoegen met de derde plaats. De vierde plaats werd met 7 uit 11 gedeeld door clubkampioen
Bert Corneth en de sterk presterende Richard van Dalfsen
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De kampioen aan het werk

In de halve finales stonden de ontmoetingen Lex van der Lubbe – Hans de Haan en Ruud
Drankier – Rob van der Holst op het programma. Er werden twee snelschaakpartijen gespeeld
en bij een gelijke stand werd er verder gespeeld totdat een van beide spelers een partij zou
winnen.
In de eerste partij tussen Lex en Hans ontsnapte Lex met remise in een toreneindspel waarin hij
een pion minder had. De tweede partij wist Lex te winnen waardoor hij zich plaatste voor de
finale.
In de andere halve finale won Ruud Drankier de eerste partij. Rob van der Holst won de
tweede partij. Vervolgens won Ruud de derde partij en waren beide finalisten bekend.
In de finale won Ruud de eerste partij. De tweede partij was een prooi voor Lex. Ruud had niet
in de gaten dat hij schaak stond, waarna Lex de koning eraf sloeg (we hadden van tevoren
afgesproken dat dit mocht). De derde partij werd weer gewonnen door Ruud, zodat hij zijn titel
prolongeerde.
Hieronder volgen de eindstanden in de beide groepen
Groep 1
Ruud Drankier
Hans de Haan
Nico Vromans
Arif Somer
Ton Thijssen
Bert Gerritsma

Groep 2
Lex van der Lubbe
Rob van der Holst
Jim Loke
Bert Corneth
Richard van Dalfsen
Aad Mittertreiner

10
8½
8
6
5
5
16

10
9
8
7
7
6½

Dick de Jong
Patrick Roeleveld
Loek van Vliet
Selahattin Ciftci
Allart Haverkamp

5
2½
2½
1½
1

Marc Ouwerkerk
Jacques van As
Willem Hessels
Ed Langelaan
Hans Coenders
Peter Huybens

6
4
3
3
2
½

Halve Finales
Lex van der Lubbe – Hans de Haan 1½-½
Ruud Drankier – Rob van der Holst 2-1
Finale
Ruud Drankier – Rob van der Holst 2-1

Door Bert Gerritsma
Op maandag 25 maart vonden onze paaswedstrijden plaats. Door enkele afzeggingen was het
aantal deelnemers minder dan verwacht. Er waren 28 schakers aanwezig, van wie er vier de
voorkeur gaven aan klaverjassen. De 24 schakers waren door Fred van der Holst ingedeeld in
groepen van vier. Er werden rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp.
Zoals gebruikelijk was er na afloop voor iedereen een prijs.
In groep een was Nico Vromans met 2½ uit 3 de sterkste. Hij werd op de plaatsen 2 en 3
gevolgd door Bert Corneth en Hans de Haan. Aad Mittertreiner bleef met lege handen staan.
Groep twee kende precies dezelfde uitslag als bij de kerstwedstrijden. Wouter Remmerswaal,
Lex van der Lubbe en Bert Gerritsma eindigden met 2 uit 3 bovenaan. Patrick Roeleveld bleef
zonder winst. Om te bepalen wie er groepswinnaar zou worden werd er gesnelschaakt. Lex was
hier de sterkste, gevolgd door Bert op de tweede plaats en Wouter op de derde plaats.
In groep drie liet favoriet Jacques van As het lelijk afweten. Hij kwam niet verder dan twee
remises en deelde met Ruud Hählen de derde plaats. Na loting werd Ruud tweede en Jacques
derde. De groep werd overtuigend gewonnen door voorzitter Dick de Jong, die met 3 uit 3
ongenaakbaar was. De tweede plaats was voor Selahattin Ciftci.
In groep vier maakte Jim Loke zijn favorietenrol waar. Met 2½ uit 3 werd hij groepswinnaar,
op een half puntje gevolgd door Hans Coenders. Harry Boot bezette de derde plaats met 1½
punt. Loek van Vliet bleef zonder winst en kon dus de vierde plaats niet ontlopen.
Jacques de Wit was favoriet in groep vijf. Jacques komt niet meer zo vaak op de club, maar hij
is het schaken niet verleerd. Met een 100% score van 3 uit 3 werd hij groepswinnaar. Ed
Langelaan werd tweede en Rob Kuyvenhoven derde. Van Arif Somer had ik meer verwacht.
Een score van 0 uit 3 is beneden zijn stand.
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Jacques is het schaken nog niet verleerd.

Groep zes werd overtuigend gewonnen door routinier Dick Verwaart met 3 ui 3. Allart
Haverkamp had het hem moeilijker kunnen maken als Allart in de onderlinge partij niet de
zetten had genoteerd. Daarmee ging (te) veel kostbare tijd verloren. Allart eiste nog wel de
tweede plaats voor zich op met 2 uit 3. Op de plaatsen drie en vier eindigden Jan Timmermans
en Jacco van Riel.
Bij het klaverjassen was de enige dame drie heren te machtig. Thilly van der Holst won,
gevolgd door echtgenoot Fred, oudlid Ed Verhey en Willem Hessels.
Hieronder volgen de eindstanden in de groepen.
Groep 1
Groep 2
Nico Vromans
3
Lex van der Lubbe
Bert Corneth
2½
Bert Gerritsma
Hans de Haan
1½
Wouter Remmerswaal
Aad Mittertreiner
0
Patrick Roeleveld

2
2
2
0

Groep 3
Dick de Jong
Selahattin Ciftci
Ruud Hählen
Jacques van As

2½
2
1½
0

Groep 5
Jacques de Wit
Ed Langelaan
Rob Kuyvenhoven
Arif Somer

3
1½
1
1

Groep 4
Jim Loke
Hans Coenders
Harry Boot
Loek van Vliet

3
2
1
0

Groep 6
Dick Verwaart
Allart Haverkamp
Jan Timmermans
Jacco van Riel
18

3
2
1
9

Klaverjassen
Thilly van der Holst
Fred van der Holst
Ed Verhey
Willem Hessels

4958
4694
4534
3846

Prometheustoernooi
Bert Gerritsma wint B-groep
Bert Gerritsma nam in de maanden januari-april deel aan het Prometheustoernooi. Er werd om
de twee weken op donderdagavond gespeeld in het DUWO Denksportcentrum in Delft. Bert
kwam uit in de B-groep voor spelers met een rating tot 1800. Na zeven ronden Zwitsers had
Bert zes punten verzameld, wat genoeg was voor de ongedeelde eerste plaats. Bert won vijf
partijen, speelde een keer remise en kreeg een keer een bye, wat een half punt opleverde.
Kennemer Open
Nico Vromans, Harry Boot en Bert Gerritsma namen op KNSB-zaterdagen deel aan de
Kennemer Open in het fraaie denksportcentrum in Haarlem. Nico kwam uit in de A-groep voor
spelers met een rating tot 2000. Harry en Bert speelden in de B-groep voor spelers met een
rating tot 1700. Na zijn winst in het Prometheustoernooi boekte Bert Gerritsma opnieuw een
goed resultaat. Met 6½ uit 9 werd hij tweede in de B-groep. Dit resultaat had nog beter kunnen
zijn als hij niet in de voorlaatste ronde had verloren van een 10-jarig talent. Juist toen Bert
dacht dat hij beter stond overzag hij dat zijn dame geen veld meer had. Terwijl het bord nog
vol stond met stukken moest hij ontgoocheld opgeven. Nico en Harry kwamen niet verder dan
respectievelijk 3 en 2½ punten. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat beiden de laatste
ronde niet meer in actie kwamen. Dit betekende een reglementaire nul.

Bert: 2e plaats Kennemer Open
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Rapidtoernooi Haeghe Ooievaar
Op zaterdag 23 maart vond in het gebouw “De Wiekslag” het rapidtoernooi van Haeghe
Ooievaar plaats, het tweede toernooi in de Haagse Rapidcyclus. De opkomst was met 26
deelnemers matig te noemen Het toernooi werd overtuigend gewonnen door Sietske Greeuw
met 6½ uit 7. HSV was met vier schakers vertegenwoordigd. Zij eindigden in de middenmoot.
Ton Bodaan en Hans de Haan scoorden 4 uit 7. Aad Mittertreiner en Harry Boot scoorden 3 uit
7.

Enkele HSV-leden waren aanwezig bij de viering van het 60-jarig jubileum van Schaakmat.
Het verslag is van Bert Gerritsma.
Op zaterdag 13 april vierde schaakvereniging Schaakmat te Naaldwijk het 60-jarig bestaan met
een besturentoernooi en een simultaan door internationaal meester Jan Willem de Jong en
damesgrootmeester Bianca Mühren.
HSV nam deel aan het besturentoernooi met een team bestaande uit Ton Thijssen, Bert
Gerritsma, Dick de Jong en Hans Coenders. Harry Boot nam deel aan de simultaan waarin
beide simultaangevers tegen 35 tegenstanders speelden.
In het besturentoernooi werden vijf ronden gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten pppp.
HSV deed het lang niet slecht, want in een veld van 12 teams werd de 7e plaats bereikt. Aan
het topbord had Ton Thijssen het zwaar te verduren, want hij kreeg enkele tegenstanders met
ratings van 2000+ voor zijn kiezen. Er was zelfs een tegenstander met een rating van bijna
2200. Ton moest dan ook genoegen met 1 uit 5. Topscorer van het team werd Dick de Jong
met 3 uit 5.

Het was gezellig bij Schaakmat

20

Harry Boot moest in de simultaan zijn meerdere erkennen in het duo Jan Willem de
Jong/Bianca Mühren. De simultaangevers bleven ongeslagen. Zij wonnen 29 partijen en
speelden zes keer remise.
Na afloop was er nog een zeer geslaagde receptie.

U treft maar liefst acht partijen aan in deze rubriek. We beginnen met een partij die Jim
Loke speelde in de wedstrijd van het eerste team tegen DD 4. Het commentaar is van Ton
Bodaan.
van Leuken,Alex - Loke,Jim [B06]
08.04.2013
[TonBo]
Een spannende partij met kansen voor beide spelers, maar vooral voor de zwartspeler.
1.d2-d4 d7-d6 2.e2-e4 Pb8-d7 3.Pb1-c3 g7-g6 4.Lc1-e3 Lf8-g7 5.Dd1-d2 b7-b6
Het dubbel fianchetto is de lijfopening van Jim.
6.f2-f4 e7-e6 7.0-0-0 Pg8-e7 8.Pg1-f3
Wit kiest een prima opstelling, sterk centrum.
8...0-0 9.h2-h4 Pd7-f6 10.Lf1-e2 Lc8-b7 11.Le2-d3 d6-d5

Stelling na 11...d5
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12.e4xd5
Wit geeft vrijwillig het centrum op. [12.e4-e5 Zolang het centrum gesloten blijft kunnen de
zwarte lopers weinig uitrichten. 12...Pf6-g4 13.h4-h5]
12...Pe7xd5 13.Pc3xd5 Dd8xd5 14.c2-c4
Wit probeert weer invloed in het centrum te krijgen
14...Dd5-c6 15.Dd2-e2 Pf6-h5 16.De2-c2 Dc6-d6 17.Pf3-e5

Stelling na 17.Pe5

Lijkt een prachtig veld voor het paard maar er klopt iets niet
17...f7-f5
[17...Ph5xf4 18.Le3xf4 Dd6xd4 is een leuke combinatie met dubbele aanval Dame.]
18.Th1-g1
Geeft zwart een 2e kans! [18.c4-c5! Dd6-d8 (18...b6xc5 19.d4xc5 Dd6-d5 20.Ld3-c4 Dd5xg2
21.Lc4xe6+) 19.c5-c6 Lb7-c8]
18...Ph5xf4
Alsnog de dubbele aanval.
19.c4-c5
te laat.
19...Pf4xd3+ 20.Td1xd3 b6xc5
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Nu stort ook het witte centrum in en dan komen de zwarte lopers tot hun recht.
21.Pe5-c4 Dd6-h2! 22.d4xc5 Lb7-e4 23.Tg1-d1
Zwart staat nu volledig gewonnen, maar een oude schaakwijsheid is dat niets zo moeilijk is als
het winnen van een gewonnen stelling.
23...Le4xd3
[23...Ta8-d8 wint de dame 24.Td3xd8 Le4xc2 25.Td8xf8+ Kg8xf8 is de meest simpele winst.]
24.Td1xd3 Dh2xh4 25.Td3-d7 Ta8-d8 26.c5-c6 e6-e5
[26...Dh4-e1+ 27.Dc2-d1 De1xd1+ 28.Kc1xd1 Td8xd7+ 29.c6xd7 Tf8-d8 en alle gevaar is uit
de witte stelling.]
27.b2-b3 Dh4-f6
Zwart begint nu onzeker te worden.
28.Dc2-d2 e5-e4 29.Le3-g5?
Maar nu gaat wit weer de fout in
29...Df6-a1+! 30.Kc1-c2 Da1xa2+ 31.Kc2-d1 Da2xb3+ 32.Dd2-c2 Db3xc2+ 33.Kd1xc2
Zwart staat nu wel erg veel voor. maar de witte vrijpion kan nog steeds gekke dingen doen.
33...Td8xd7??
Een rekenfoutje.
34.c6xd7 Lg7-f6?
Dit was natuurlijk het idee, alleen het werkt niet vanwege de vrijpion. [34...Kg8-f7 35.d7-d8D
Tf8xd8 36.Lg5xd8 c7-c6

Stelling na 36...c6 (analyse)
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en zwart staat met 5 pionnen tegen 1 stuk nog steeds prima.]
35.Lg5xf6 f5-f4 36.Kc2-d2 h7-h6 37.d7-d8D Tf8xd8+ 38.Lf6xd8
Wegens tijdnood gaf wit hier remise. ½-½
De volgende partij werd door Nico Vromans gespeeld in het drierondentoernooi in
Waddinxveen. Nico eindigde in zijn poule van vier met 1½ uit 3 op de gedeelde tweede plaats.
Het was een rapidtoernooi. Als ik me niet vergis bedroeg de bedenktijd 1 uur pppp.
J. Breejen (1750) - Nico Vromans (1733) [B37]
Drierondentoernooi Waddinxveen Den Haag, 02.03.2013
1.d4 g6
2.Pf3 Lg7
3.c4 c5
4.e4 cxd4
5.Pxd4 Pc6
6.Pb3 d6
7.c5 Pf6
8.Pc3 0–0
9.Le2 dxc5
10.Dxd8 Txd8
11.Pxc5 Pd4
12.Ld1 b6
13.Pb3 Lb7
14.f3 Pxb3
Beter was14...Pe6. Na de tekstzet komt de loper op d1 tot leven.
15.Lxb3 e6
16.Lg5 h6
17.Lh4
Ook niet de beste. Hier komt de loper buitenspel te staan. De voorkeur verdiende 17.Le3!?
17...g5
18.Lg3 Ph5
19.Lf2 La6
20.g3 Td3
21.Lc2??
Als wit geweten had wat hem boven het hoofd hing zou hij ongetwijfeld 21.Tc1 gespeeld
hebben.
21...Txc3!

Diagram Zie volgende bladzijde
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Stelling na 21...Txc3!

Wit geeft op. Na 22.bxc3 volgt 22...Lxc3+ en de toren op a1 gaat verloren. 0–1

De volgende partij speelde Wouter Remmerswaal in de wedstrijd van het tweede team tegen
DD 8. Wouter geeft zelf commentaar.
van der Helm,Alfred - Remmerswaal,Wouter [C40]
Externe competitie 2012/2013 3e klasse., 08.04.2013
[Doe,John]
1.e4 e5
2.Pf3 f5
3.Pc3 fxe4
4.Pxe4
Beter is Pxe5
4...d5
5.Pg3 e4
6.Pd4 Pf6
7.b3 c5
8.Lb5+ Kf7
9.Pdf5 g6
10.Pe3 d4
11.Lc4+ Kg7
12.Pef1 Ld6
Lastig om hier een zet te vinden voor wit. Veel variaties zijn direct verliezend.
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13.d3?
Verliest de loper

Stelling na 13.d3?

13...b5
14.Lxb5
Da5+
15.Pd2 Dxb5
[15...e3 Beter dan de gespeelde zet. Beide zijn winnend.]
16.Pdxe4 Lxg3
17.hxg3 Te8
18.f3 Lb7
19.Dd2 Pbd7
20.Kf2 Lxe4
21.fxe4 Pg4+
22.Kg1 Pde5
Beter dan Pe3 [22...Pe3 23.De2]
23.De2 Tf8
24.Lf4 Dd7
25.Lxe5+ Pxe5
26.Th4 h5
27.Tf1 Txf1+
28.Dxf1 Pg4
29.Df4 Tf8
30.Dg5 Df7
31.Dd2
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[31.Txg4 Enige manier om mat te voorkomen]
31...Df1# 0–1
De volgende partij werd eveneens gespeeld in de wedstrijd HSV 2 – DD 8. Jim Loke nam het
aan het eerste bord op tegen Peter Riemersma. Als ik zeg dat het een partij was met
wisselende kansen is dat een eufemisme. Het commentaar is van Bert Gerritsma,
gesouffleerd door Rybka.
P Riemersma (1575) - Jim Loke (1613)
HSV 2 - DD 8, 08.04.2013
1.d4 d6
2.c4 Pd7
3.Pf3 g6
4.Pc3 Lg7
5.Lf4 e5
6.Lg3 Pe7
7.Lh4 Pb6
8.dxe5 Pxc4??
Jim gaat hier lelijk in de fout

Stelling na 8...Pxc4??

9.exd6??
Wit profiteert niet. 9Da4+ wint een stuk.
9...cxd6??
Jim heeft nog steeds niets in de gaten.
27

10.Da4+
Nu is de witspeler wel bij de les.
10...Ld7
11.Dxc4 0–0
12.e4 De8
13.Le2 Tc8
14.Db4 Tc6
15.0–0 Tb6
16.Da3 Pc8
17.Pd2 Lc6
18.f3 d5
19.Lf2 d4
20.Pd1 Lb5
21.Ld3 Pd6
22.b4 De6
23.Lxb5 Pxb5
24.Dd3 Tc8
25.Pb3 Dd6
26.Pc5 Pc7
27.a3 Tc6
28.Pxb7 Df6
29.Pa5 Td6
30.Pb2 Pe6
31.Tfc1 Dd8
32.g3??
32.Pb7 is einde verhaal.
32...Pg5
33.g4??
Nog steeds wint 33.Pb7
33...Tf6
34.Txc8?
Veel beter was 34.Lh4 Pxf3+ 35.Dxf3 Txf3 36.Lxd8 Txd8 37.Pb7
34...Dxc8
35.Dc4 Pxf3+
36.Kh1 Dxg4
37.De2 Dh3
38.Lg3 g5
39.Pd3 Th6??
Dit had op slag moeten verliezen.
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40.Ta2??
Ongelooflijk! Na simpel 40.Dxf3 kan Jim opgeven.

Stelling na 40.Ta2??

40...Dxg3!
Nu wint Jim alsnog. Met recht een partij met wisselende kansen. 0–1
De volgende partij werd gespeeld in de 14e ronde van de interne competitie. Het commentaar
is van Nico Vromans
Na lange tijd stond de GROB-opening weer op het menu, waarborg voor enerverend spel
Enkele remiseaanbiedingen werden niet aangenomen, zodat de partij de gehele avond duurde.
Nico Vromans - Jacques van As
1.g4 d5
2.Lg2 Lxg4
3.c4 c6
4.cxd5
4.Db3 is goed mogelijk.
4...cxd5
5.Pc3 Pf6
6.Db3 e6
7.Dxb7 Pbd7
8.d4 Tb8
9.Da6 Lb4
10.f3 Lf5
11.Lh3 Lxh3
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11...Pe4 met wild spel.
12.Pxh3 Db6?
13.Dxb6
Dameruil haalt voor wit heel wat problemen uit de stelling.
13...Txb6
13...Pxb6 lijkt actiever.
14.Ld2 h6
15.Pf4 Ke7 (0–0)
16.Pd3 Ld6
17.e4 dxe4
18.fxe4 Lb8? (e5!)
19.e5 Pe8
Beter is 19...Ph5.
20.Pe4 Tb7
21.Lb4+ Kd8
22.a3!! Pb6
Rybka geeft 22...Lc7.
23.Pec5 Tc7
24.Pa6 Tc8
25.0–0 f5
25...f6 is beter, maar de stelling ziet er niet hoopgevend uit.
26.Pf4 Pc7
27.Pxc7 Lxc7
28.Pxe6+ Kd7
29.Pc5+ Ke8
30.Txf5 Pd5
31.Pe6 Pxb4
32.axb4 Lb6
33.Pc5 Ke7
34.Kg2 Tcd8
35.Td1 a5!
36.d5 axb4?
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Jacques mist hier een kans de partij te redden. Na 36...Lxc5 37.bxc5 Txd5 38.Txd5 Ke6 (zie
diagram) is het toreneindspel wellicht remise (Red).

Stelling na 38...Ke6 (analyse)

37.d6+ Ke8
38.Pe6
Het is een gewonnen stelling, maar wegens tijdnood sluipen er minder goede zetten in het spel.
Direct winnend was 38.e6 Lxc5 39.Txc5
38...Td7
39.Tdf1 Ta7
40.Tc1 Kd7
41.Pf8+
41.Pxg7 had ook gekund. [41.Pxg7 Tg8 42.Tf7+ Kd8 43.Txa7 Lxa7 44.Tc7]
41...Kd8
42.Pg6 Te8
Patrick noteert de laatste zetten.
43.Pf8 Ta2
Remiseaanbod
44.e6! Txb2+
45.Kh1 Txe6
46.Pxe6+ Kd7
47.Pxg7 Kxd6
48.Tf6+ Ke7
49.Txb6
Er was meer dan genoeg tijd en na nog enkele zetten gaf Jacques het op. 1–0

31

De volgende partij speelde Jim Loke in de wedstrijd HSV 2 – Promotie 6. Het commentaar is
van Bert Gerritsma, opnieuw gesouffleerd door Rybka.
W. van Dalen (1633) - J. Loke (1613) [B06]
HSV 2 - Promotie 6 Den Haag, 11.02.2013
1.e4 d6
2.Pf3 Pd7
3.d4 g6
4.Le3 Lg7
5.c3 Pgf6
6.Pbd2 b6
7.Lc4 Lb7
8.d5 0–0
9.Lb3 c6
10.c4 cxd5
11.exd5 Pc5
12.Lc2 Dc8
13.0–0 e6
14.dxe6 Dxe6
15.Pd4 Dd7
16.b4 Pce4
17.Pxe4 Pxe4
18.La4 Dc7
19.Tc1 De7
20.Te1 f5
21.Tc2 f4
22.Lc1 Dg5
Een foutje van Jim. Dit kost hem de kwaliteit.
23.Pe6 Df5
24.Pxf8 Txf8
25.Lb3 Kh8
26.Lb2 Le5
27.Dd3 Lxb2
28.Txb2 Df6
29.Tbe2 Pg5
30.a4 Pf7?
Jim mist hier een enorme kans. 30…f3 was winnend (30…f3 31.Te3 Ph3+ 32.Kf1 fxg2+)

Diagram zie volgende bladzijde.

32

Stelling na 32...fxg2 (analyse)

31.Dh3?
Winnend was 31.Te7
31… Pe5
32.c5 Lxg2
33.Dxg2??
Een blunder van de witspeler. 33.De6 was noodzakelijk.
33… f3!
Jim profiteert onmiddellijk
34.Dg3 fxe2
35.Txe2 Pf3+
36.Kg2 Ph4+
37.Kh3 Pf3
De stelling is moeilijk, maar na 37…Pf5 38.Dd3 Dh4+ 39.Kg2 Pd4 had Jim winnend voordeel
gehad.
38.cxd6?
Wit had met 38.Kg2 zijn koning in veiligheid moeten brengen.
38…Df5+
39.Kg2 Db1
Er dreigt Dg1+ gevolgd door Df1+ waarna de toren op e2 verloren gaat.
40.Dxf3 Txf3
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41.Kxf3
Het eindspel van Dame tegen Toren en Loper kan in de praktijk best lastig te winnen zijn.
41…Dd3+?
Waarom niet 41…Dxb3+? Bijvoorbeeld 42.Kg2 Dd5+ 43.f3 Dxd6.
42.Te3 Dxd6
43.Kg4 Dxb4+
44.Kg5??
De laatste fout, nu loopt wit mat.
44…Kg7
45.Tf3 h6# 0–1
De volgende partij speelde Willem Hessels in de wedstrijd Lierse 2 – HSV 2. Het commentaar
is van Ton Bodaan.
Alsemgeest,Nico - Hessels,Willem [B08]
Lierse 2 – HSV 2, 03.03.2013
[TonBo]
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1-c3 g7-g6 4.Pg1-f3 Lf8-g7 5.Lf1-e2 0-0 6.0-0 c7-c6
7.Tf1-e1 Dd8-c7 8.h2-h3 Pb8-d7
Beide partijen hebben zich volgens het boekje opgesteld.
9.Lc1-f4 Pf6-h5 10.Lf4-h2 e7-e5 11.d4-d5
Hiermee geeft de wit de strijd om het veld e5 op en staat het gelijk. [11.Dd1-d2]
11...Ph5-f4 12.Le2-f1 Pd7-f6 13.Lh2xf4 e5xf4 14.Dd1-d2 Pf6-h5 15.Ta1-d1 Tf8-d8 16.Pc3e2 c6xd5 17.e4xd5 Lc8-f5 18.c2-c3 Td8-e8
De spanning is opgebouwd , nu gaan de gevechten losbreken.
19.g2-g4
Na enig manoeuvreren een kanonschot .. Maar niet zo zuiver.. [19.Pe2xf4 Te8xe1 20.Td1xe1
Lg7-h6 21.g2-g3 en wit heeft een pionnetje meer]
19...Lf5-e4
[19...f4xg3 20.Pe2xg3 Ph5xg3 21.f2xg3 Dc7-c5+ 22.Kg1-h2 en zwart staat prima met zijn
mooie lopers. ]
20.Pf3-g5 Ph5-f6 21.Pg5xe4 Te8xe4 22.Lf1-g2 Te4-e7 23.Dd2xf4
[23.Pe2xf4 Ta8-e8 24.Te1xe7 Te8xe7 25.Pf4-d3]
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23...Ta8-e8 24.Kg1-f1 Pf6-e4 25.Lg2xe4 Te7xe4 26.Df4-d2 Dc7-d7 27.Pe2-g3
De beslissende stelling in de partij , kijkt u even rustig wat er allemaal aan de hand is
27...Lg7-h6?!
Weglokken van de verdediger ! Prachtzet op zich zit helaas een klein lekje in.

Stelling na 27...Lh6?!

28.Dd2xh6??
De verkeerde volgorde eerst met Pe4 tijdelijk de dame offeren had wit de winst gebracht !
[28.Pg3xe4 Te8xe4 (28...Lh6xd2 29.Pe4-f6+ Kg8-g7 30.Pf6xd7 Ld2xe1 31.Td1xe1 Te8-d8
32.Te1-e7)

Stelling na 28.Dxh6??
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28...Dd7-b5+
Het idee van Willem : er wordt nog een verdediger van e1 verjaagd
29.Kf1-g2 Te4xe1 30.Td1-d2 Te8-e5 31.b2-b3 a7-a5 32.c3-c4 Db5-c5 33.Dh6-f4 Dc5-a3
34.Td2-c2
Zwart heeft tot nu toe de touwtjes stevig in handen.
34...Da3-c5 35.Tc2-d2 Dc5-a3 36.Td2-c2 Te1-a1
Willem gooit alles op de aanval maar verwaarloost daarmee de verdediging.
37.c4-c5 Te5-e1 38.c5xd6 Te1-g1+ 39.Kg2-f3 Ta1xa2 40.Tc2xa2??
[40.Tc2-c8+ De arme zwarte koning is geheel verlaten .. 40...Kg8-g7 41.Pg3-h5+ g6xh5
42.Df4-g5#

Stelling na 42.Dg5# (analyse)

40...Da3xb3+ 41.Df4-e3 Db3xd5+ 42.Pg3-e4 Dd5xa2
[42...f7-f5 43.d6-d7 f5xe4+ 44.De3xe4 Dd5xd7 met gelijke kansen]
43.Pe4-f6+ Kg8-g7 44.Pf6-e8+?
[44.d6-d7 Tg1-d1 45.De3-c3 Da2-e6 46.Pf6-d5+!! f7-f6 47.d7-d8D]
44...Kg7-g8 45.De3-h6??
Nu vergeet Wit de bescherming van zijn meest waardevolle stuk! [45.Pe8-f6+ Kg8-g7 46.d6d7]
45...Da2-b3+ 46.Kf3-e4 Db3-b2 47.Dh6-g7+ Db2xg7 48.Pe8xg7 Kg8xg7 49.d6-d7 Tg1-d1
Een prachtige vechtpartij! 0-1
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De laatste partij speelde Nico Vromans voor de interne competitie tegen Lex van der Lubbe,
Het commentaar is van Nico.
(863) Nico Vromans (2500) - Lex van der Lubbe (2500) [A17]
Interne Comp HSV Den Haag, 12.11.2012
1.c4 Pf6
2.Pf3 e6
3.g3 b6
4.Lg2 Lb7
5.0–0 Le7
6.d3 0–0
7.Pc3 d5
8.cxd5 exd5 (Pd5)
9.Pd4 (Pe5)
9...Dd7
10.e4! 10...Pa6?!
Lex wil snel ontwikkelen, maar 10...dxe4 is nodig.
11.e5 Pg4?
11...Lc5 is beter, maar wit staat reeds best.

Stelling na 11.Pg4?

12.e6!
Drie keer achter elkaar met dezelfde pion en een voordeel van 1.40 op de schaal van Rybka.
12...Pxf2
13.exd7 Pxd1
14.Txd1 Lc5
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15.Le3 Tad8
Zwart doet de goede zetten, venijn blijft in de stelling.
16.Lh3 Pb4
Hier genoot 16...f5 de voorkeur.
17.Tac1 (Pce2)
17...Pc6 17...Lxd4
18.Pce2 Pe5
19.b4 Ld6
20.Lf4 c5
21.bxc5 bxc5
22.Pb5 (Pf5)
22...Lb8 23.d4 (Lxe5)
23...Pf3+
24.Kg2 Lxf4
25.gxf4 Ph4+
26.Kg3 Pg6
27.Txc5 (dxc5)
27...f5
28.Tc7 La6
29.a4 Tf7
30.Pec3 Te7 (Tfxd7)
31.Pxd5 Te2
32.Lxf5 Pe7
33.Pxe7+ Txe7
34.Tdc1 g6
35.Tc8 1–0

Dit had eigenlijk bij het punt “agenda” moeten staan, maar het is daar om duistere redenen
weggevallen. De zaal is gesloten van 22 juli tot en met 25 augustus. Dus maandag 15 juli is de
laatste avond van onze zomercompetitie. Op maandag 26 augustus beginnen we aan het nieuwe
seizoen.
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