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In dit nummer treft u verslagen aan over de verrichtingen van onze teams in de externe 

competitie. Natuurlijk ook aandacht voor de interne competitie. Enkele leden namen deel aan 

toernooien zoals het SIO-toernooi, Haags Weekendtoernooi en het Pomartoernooi. Ook hiervan 

treft u verslagen aan. In de partijrubriek vindt u drie partijen met analyses. 

 
 

Het is verheugend dat zich in de afgelopen maanden enkele nieuwe leden hebben aangemeld. 

Zij spelen inmiddels enthousiast mee in de interne competitie. Wij heten Mike Bergman, Hans 

Coenders, Allart Haverkamp, Niels Kuiper, Wouter Remmerswaal en Loek van Vliet van harte 

welkom. 

 

 
 

De meeste leden weten het inmiddels wel, maar het kan geen kwaad het nog een keer te 

vermelden.  Als u verhinderd bent een clubavond bij te wonen kunt u zich per e-mail afmelden 

bij wedstrijdsecretaris Fred van der Holst, fredvdholst@casema.nl. U kunt zich ook op de 

clubavond na 19.00 uur telefonisch afmelden op telefoonnummer 070-3259563. Tot slot een 

dringend verzoek om uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn. 

 

 

 
 

Met Hans Böhm is afgesproken dat hij op zaterdagmiddag 19 februari 2011 een gewone 

simultaan zal geven op 25 of 30 borden. Na afloop krijgen de aanwezige leden een maaltijd 

aangeboden. Het volledige programma is in januari 2011 bekend en zal daarna zo spoedig 

mogelijk bekend worden gemaakt.  

 

 
 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. De kerstwedstrijden op maandag 

20 december gaan definitief door. En natuurlijk houdt u zaterdag 19 februari vrij voor de 

simultaan van Hans Böhm. 

 

Ma 13 december Interne Competitie 

 

Di 14 december Voorburg 1 – HSV 2 

 

Ma 20 december Kerstwedstrijden 

 

Ma 27 december Zaal dicht. Geen schaken. 
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Ma 3 januari  Interne Competitie 

    

Do 6 januari  Botwinnik 2 – HSV 1 

 

Ma 10 januari  Interne Competitie   

HSV 2 – Lierse 2 

 

Ma 17 januari  Interne Competitie 

    

Ma 24 januari  Interne Competitie 

   HSV 1 – Promotie 2  

 

Ma 31 januari  Interne Competitie 

 

Ma 7 februari  Interne Competitie 

   DSC 6 – HSV 2 

 

Ma 14 februari Interne Competitie 

   HSV 1 – Scheve Toren 1 

 

Za 19 februari  Simultaan Hans Böhm 

 

Ma 21 februari Interne Competitie 

 

Ma 28 februari Interne Competitie 

 

 

 
 

Bekerteam gaat door. 

 

Op dinsdag 7 december speelde HSV uit voor de HSB-beker tegen Paris. In Delft werden de 

Delftse studenten met 3½-½ verslagen. Alleen Lex van der Lubbe moest remise toestaan. Olav 

Wolvekamp, Roman Navrat en Mark Jager wonnen. 

Als beloning mag HSV het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel 

Haeghe Ooievaar-Promotie. Dat zal een wat zwaardere dobber worden. 

 

 
 

Meteen een zware klus voor het eerste team. Voor de eerste wedstrijd van de externe competitie 

wachtte in Naaldwijk het niet te onderschatten team van WSC 2. Bert Gerritsma vertelt u hoe 

onze jongens het er vanaf brachten. 
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Flitsende start HSV 1 

 

WSC 2 met 5-3 verslagen 

 

Voor de eerste wedstrijd in de externe competitie moest het naar de Promotieklasse 

gepromoveerde eerste team op 4 oktober naar Naaldwijk. In het gebouw “De Kandelaar” was 

WSC 2 onze tegenstander. 

 

Na ongeveer een uur spelen kwamen Hans de Haan en Mark Jager bijna gelijktijdig aan de 

teamleider vragen of ze remise mochten aanbieden. Omdat ik vond dat Jan Eberle aan bord drie 

beter stond en we aan de overige borden zeker niet slechter stonden mocht dit. De remises 

werden aangenomen, waardoor de tussenstand 1-1 was. 

 

Lex van der Lubbe scoorde aan bord twee het eerste volle punt voor HSV. Lex had zwart.  Na 

1. e4 e5 speelde de tegenstander –Johan Voorberg- 2. Pc3. Een Weense opening als ik het goed 

heb. De stelling was erg tactisch en dan is Lex in zijn element. Mat of verlies van materiaal 

was niet te voorkomen. Een puike prestatie van Lex, want zijn tegenstander heeft een rating 

van bijna 2000. Tussenstand dus 2-1 voor HSV. 

 

Daarna volgden echter twee nederlagen. Bert Corneth speelde aan bord vier met zwart de 

Aljechinverdediging. Twee paarden van Bert dansten vrolijk door de witte verdediging. Bert 

had echter een kleinigheidje overzien: hij liet Pe4 toe, waarna aan stukverlies niet viel te 

ontkomen. Ook Nico Vromans moest aan bord vijf capituleren. Tussenstand 3-2 voor WSC. 

 

Roman Navrat trok de stand gelijk door aan bord zes met de zwarte stukken in een Siciliaanse 

partij te winnen. Ik heb niet gezien hoe dat precies in zijn werk ging. Ik zag alleen dat Roman 

veel meer bedenktijd over had dan zijn tegenstander. Een goed teken, want meestal is Roman 

degene die in tijdnood is. Volgens Roman was het een heel goede partij. De tussenstand werd 

dus 3-3. 

 

Olav Wolvekamp was aan bord één met iets moois bezig. Tegenstander Frans Vreugdenhil – 

met een rating boven de 2000- speelde een ongebruikelijke opening. Olav had wit en na 1. d4 

d5  2 c4 speelde Vreugdenhil 2…e5. Het zogenaamde Albins tegengambiet. Olav wist hier 

echter wel raad mee. Hij hield Vreugdenhil de gehele partij onder druk en maakte het aan het 

eind van de avond fraai af. Tussenstand 4-3 voor HSV. 

 

Jan Eberle was aan bord drie het langst bezig. Verrassend, want ik dacht dat hij heel snel zou 

gaan winnen. Jan had in een Caro Kann  een groot ruimtelijk overwicht. Met kunst- en 

vliegwerk wist de tegenstander zijn stelling bijeen te houden. Na tactische verwikkelingen won 

Jan een loper. De stelling was eenvoudig gewonnen voor Jan. De tegenstander speelde naam 

mijn mening iets te lang door, maar dit veranderde niets aan de uitslag van de partij: Jan won. 

De eindstand werd hierdoor 5-3 voor HSV. 

 

Een uitstekende start van HSV.  Over een paar weken wacht het sterke team van DD, maar ook 

daar zijn we niet bang voor. 
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DD 2 thuis zou een hele zware dobber worden. “Ik heb wel eens tegen een paar van die 

jongens gespeeld, maar zelden gewonnen”, zei Ton Thijssen toen hij enkele tegenstanders 

achter de tafels zag zitten. Zou HSV voor een stunt kunnen zorgen? Bert Gerritsma doet 

verslag. 

 

HSV 1 strijdend ten onder 

 

DD 2 met 5-3 te sterk 

 

Op maandag speelde ons eerste team de tweede wedstrijd in de promotieklasse. Het was een 

thuiswedstrijd tegen het sterke team van DD 2. Bert Corneth moest een medische behandeling 

ondergaan en moest daarom afzeggen. Hij werd aan bord vier vervangen door Rob van der 

Holst. Voor de rest was het hetzelfde  team dat in de openingswedstrijd zo fraai had gewonnen 

van WSC 2. 

 

De score werd geopend aan bord acht waar Hans de Haan remise overeenkwam met zijn 

tegenstander. Rob van der Holst moest daarna aan bord vier opgeven. De DD-speler had een 

pion op de zesde rij en Rob had nog niet gerokeerd. Volgens Rob was dit nog niet fataal. Nadat 

Rob echter aan de verkeerde kant had gerokeerd viel aan een nederlaag niet te ontkomen.  

De tussenstand werd hierdoor ½-1½. 

 

Mark Jager had aan bord zeven de kwaliteit verloren en de teamleider zag het al somber in. 

Dankzij een ijzersterk loperpaar wist Mark de kwaliteit terug te winnen, waardoor de remise 

een feit werd. Tussenstand 1-2. 

 

Aan bord twee speelde Lex van der Lubbe met wit siciliaans met 2.d3. Een scherpe strijd 

volgde, waarbij vooral de speler van DD veel bedenktijd gebruikte. De beslissing viel toen het 

paard van Lex geen velden meer had, waardoor dit stuk verloren ging. Lex speelde nog wel 

even door, maar hij moest uiteindelijk berusten in een nederlaag. Tussenstand 1-3. 

 

Jan Eberle had aan bord drie al de gehele avond een zware partij. Nadat tegenstander 

Münninghoff f5 had gespeeld was Jan helemaal ingesnoerd. Feitelijk speelde hij met een paar 

stukken minder. In een stelling die voor hem verloren was ging Jan door zijn vlag. Tussenstand 

1-4. 

 

Nico Vromans was aan bord vijf in tijdnood gekomen. Ook zijn stelling oogde verdacht. Nico 

is echter een ware tijdnoodspecialist en hij wist er verrassend nog een remise uit te slepen. De 

tussenstand werd hierdoor 1½-4½ en de nederlaag van het team was hierdoor een feit. 

 

Roman Navrat speelde aan bord zes met wit een Franse partij. De stelling leek mij minstens in 

evenwicht en Roman had meer bedenktijd. Toch bleek er aan het eind van de avond niet meer 

dan remise in te zetten. Tussenstand 2-5. 

 

Olav Wolvekamp was aan bord één het langst bezig. Hij had in Peter Monté (elo 2077) een 

sterke tegenstander getroffen. Olav was op verdedigen aangewezen. Op een gegeven moment 

moest hij de kwaliteit geven om erger te voorkomen. In de schermutselingen die daarna 



 

7 

ontstonden had het paard van Monté geen veilig heenkomen meer. Dit stuk ging verloren. Met 

een stuk meer maakte Olav het onberispelijk af. De eindstand werd hierdoor 3-5 voor DD. 

 

Een draaglijke nederlaag. Er is door de HSV-spelers goed strijd geleverd en het is geen 

schande om van een sterk team als DD 2 te verliezen. De punten zullen tegen andere teams 

gescoord moeten worden.     

 

 
 

Op 23 november moest het eerste team naar het hol van de leeuw. In het Nationaal 

Schaakgebouw wachtte DD 3, een team dat nauwelijks zwakker is dan DD 2 waarvan we met 

5-3 hadden verloren. Het zou dus een zware avond worden voor onze boys. Bert Gerritsma 

vertelt u hoe het afliep. 

 

Verrassende zege HSV 1 

 

DD 3 met 4½-3½ verslagen 

 

Ons eerste team heeft op dinsdag 23 november voor een daverende verrassing gezorgd door de 

uitwedstrijd tegen het geduchte team van DD 3 te winnen. 

 

HSV verscheen niet in de sterkste opstelling aan de start. Bert Corneth was verhinderd. Jim 

Loke had de ondankbare taak hem te vervangen. In de Promotieklasse is dat geen geringe 

opgave. Jim was opgesteld aan bord zes. Ronald Navrat was doorgeschoven naar het vierde 

bord. 

 

Aanvankelijk leken de stellingen van de HSV-spelers mij niet gunstig. Nico Vromans, Jim 

Loke en Hans de Haan stonden slechter. Alleen Jan Eberle leek mij aan bord drie wat meer 

ruimte te hebben. Van de overige borden kon ik nog niets zeggen. 

 

De eerste score werd behaald aan bord acht. De tegenstander van Hans de Haan had 

geblunderd en Hans incasseerde dankbaar het punt. Stand 0-1. 

 

Nico Vromans had aan bord vijf met wit de Grobopening (1. g4) van stal gehaald. 

Tegenstander Wim Vink wist daar wel raad mee. Hij brak door op de damevleugel, waarna 

Nico moest capituleren. Tussenstand 1-1. 

 

De stelling van Jim Loke aan bord zes was al bedenkelijk toen Jim blunderde en een stuk 

verloor. Opgeven was de enige optie. Tussenstand 2-1. 

 

Lex van der Lubbe bracht de stand weer in evenwicht. Aan bord twee gaf Lex een paardschaak 

en viel tegelijk een toren aan. Lex won de kwaliteit en vervolgens de partij. Tussenstand 2-2. 

 

Aan bord zeven speelde Mark Jager een interessante partij. Mark had een stuk minder, maar 

had daarvoor drie pionnen. Later werden dat zelfs vier pionnen. Na een afwikkeling moest de 

loper van tegenstander Wim Reimer het opnemen tegen vier pionnen van Mark, waarvan op 

iedere vleugel twee pionnen. De loper was niet opgewassen tegen de overmacht aan pionnen en 

Mark kon het punt incasseren. Tussenstand 2-3. 
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Roman Navrat was inmiddels beland in een pionneneindspel waarin hij vier pionnen had en 

zijn tegenstander vijf. Op knappe wijze slaagde Roman erin dit eindspel remise te houden. Een 

uitstekende prestatie, nadat hij de gehele avond met de rug tegen de muur had gestaan. 

Tussenstand 2½-3½ 

 

Aan het topbord had Olav Wolvekamp als tegenstander Alexander Münninghoff getroffen. Het 

werd een Wolgagambiet waarin lang achter de linies gemanoeuvreerd werd. Uiteindelijk 

beheerste Olav met toren en loper de achterste rij. Analyse zal moeten uitwijzen of er winst in 

gezeten heeft, maar na afruil hadden beide spelers een toren en een pion en was remise het 

onvermijdelijke resultaat. Tussenstand 3-4. 

 

We waren dus al verzekerd van een gelijkspel. Een remise van Jan Eberle aan bord drie zou 

voldoende zijn voor de winst. Jan stond wellicht nog steeds wat beter en hij had ook wat meer 

tijd. Gelet op de tussenstand in de wedstrijd accepteerde Jan het remiseaanbod van zijn 

tegenstander. De eindstand werd hierdoor 3½-4½. Door dit uitstekende resultaat lijkt 

handhaving in de Promotieklasse steeds waarschijnlijker.   

 

    
 

Na de overwinning tegen DD 3 waren de spelers van het eerste team vol zelfvertrouwen voor 

de wedstrijd tegen DSC 4. Was dat terecht? Het verslag is van Bert Gerritsma. 

 

HSV onderuit tegen DSC 

 

Het eerste team speelde op maandag 6 december thuis tegen DSC 4, op papier wellicht het 

sterkste team in de Promotieklasse. Zou er na de stunt tegen DD 3 (4½-3½ winst) opnieuw een 

goed resultaat mogelijk zijn? 

De start was in ieder geval veelbelovend voor HSV. Op bord drie speelde Jan Eberle met zwart 

het Jänischgambiet van het Spaans (1. e4.e5 2. Pf3. Pc6 3. Lb5 f5). Jan bleek de finesses van 

deze opening beter te kennen dan tegenstander Toine Sprangers. Op de 15
e
 zet ging Prangers 

met g4? beslissend in de fout. Na het zwarte antwoord 15…Pxg4! kon de witspeler ondanks 

lang nadenken geen antwoord vinden op de vele zwarte dreigingen. Opgeven was de enige 

optie. Tussenstand 1-0. 

 

Op bord één mocht Olav het met de zwarte stukken opnemen tegen het natuurtalent Ricardo 

Slaa, een speler die er om bekend staat dat hij zijn stukken altijd op de juiste velden weet te 

zetten.  In een Siciliaanse partij dirigeerde Slaa onvervaard zijn pionnen naar voren. Olav 

kampte met ruimtegebrek. Veel stukken stonden nog op de onderste rij en ook kwam Olav niet 

toe aan rokeren. Het zwarte tegenspel kwam nergens van de grond en toen Slaa dreigde 

beslissend met een paard de zwarte stelling binnen te vallen moest Olav opgeven. Tussenstand 

1-1. 

 

Lex van der Lubbe trof aan bord twee met de witte stukken Kees van der Meer. Hij had vorig 

jaar voor de HSB-beker ook al tegen deze tegenstander gespeeld en toen verloren. Het werd 

een Siciliaan met d3. Scherp combineren was geboden. Lex deed dat het beste. Hij won een 

stuk en hoewel de stelling daarna nog niet eenvoudig was, zette hij zijn tegenstander heerlijk 

mat. Een puike prestatie van Lex die nu met 3 uit 4 topscorer is van het team. Tussenstand  

2-1. 
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Hans de Haan speelde aan bord acht met wit een Franse partij met 2. De2. Er ontstond 

uiteindelijk een stelling waarin beide spelers een dame, loper en drie pionnen hadden. De 

lopers waren ook nog van ongelijke kleur. Remise was het onvermijdelijke resultaat. 

Tussenstand 2½-1½. 

 

Roman Navrat had aan bord zes in een Franse partij een pion verloren. Dit leek niet zo erg, 

omdat de tegenstander een dubbelpion had. Toen de speler van DSC echter met zijn toren op 

de zevende rij kwam was het pleit beslecht en moest Roman opgeven. Tussenstand 2½-2½. 

 

Intussen was Nico Vromans aan bord vijf remise overeengekomen met zijn tegenstander. Van 

de partij is me alleen bijgebleven dat de DSC-speler opende met 1. f4 (Bird-opening). 

Tussenstand 3-3. 

 

Mark Jager stond aan bord zeven eigenlijk de gehele avond slecht. Twee paarden op de 

achterste rij…het is geen gezicht. Mark maakte er nog wat van, maar juist toen ik weer wat 

hoop begon te koesteren ging Marks laatste stuk –een paard- eraf en had de tegenstander een 

extra stuk in de vorm van een loper. Mark moest zijn tegenstander feliciteren. Tussenstand  

3-4. 

 

Om een gelijkspel uit het vuur te slepen zou Bert Corneth aan bord vier moeten winnen. Dat 

zat er echter niet in. In een Scandinavische partij was het materiële evenwicht gehandhaafd. 

Beide spelers hadden een dame, twee lopers en enkele pionnen. Twee pionnen van de DSC-

speler waren echter ver opgerukt. Toen hij een pion wist door te schuiven naar de zevende rij 

had Berts koning wat weinig “Lebensraum”. Wat later ging er een pion verloren en ten slotte 

moest Bert opgeven. Eindstand 3-5. 

 

Het is jammer van deze nederlaag maar op de uitslag valt weinig af te dingen. HSV staat met 4 

uit 4 netjes in de middenmoot en als we na de winterstop nog wat punten kunnen sprokkelen is 

handhaving in de Promotieklasse zeker mogelijk. 

 

 

 
 

De eerste wedstrijd van het tweede team was tegen Belgisch Park. Met een ijzersterke bezetting 

aan de topborden zou HSV dit toch moeten weten te winnen? Het verslag is van Bert 

Gerritsma. 

 

Koude douche HSV 2 

 

Het tweede team is de externe competitie slecht begonnen. Op maandag 11 oktober werd de 

thuiswedstrijd tegen RSC-Belgisch Park 2 met de ruime cijfers 1½-6½ verloren. Na een snelle 

nederlaag van Ruud Hählen aan bord drie, moest ook Rob van der Holst aan het topbord 

verrassend een nederlaag incasseren. Toen ook Fred van der Holst aan bord vier moest 

capituleren was een 0-3 tussenstand bereikt. Jacques de Wit deed aan bord acht iets terug door 

na zetherhaling remise te forceren. Helaas moest ook Dick de Jong aan bord zeven zijn 

tegenstander feliciteren. Bij een tussenstand van ½-4½ was de nederlaag een feit. 
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Frans Hoogeveen gaf de score een draaglijker aanzien door aan bord twee na een moeilijke 

partij zijn tegenstander op de knieën te dwingen. Tussenstand 1½-4½ Op de resterende borden 

vijf en zes was er voor Harry Boot en Willem Hessels geen eer te behalen. Willem was het 

langst bezig en capituleerde pas in het verre eindspel. De eindstand werd dus 1½-6½. Aan een 

kampioenschap moet HSV niet denken. Handhaving is het parool. De fatale plaatsen 6, 7 en 8 

moeten ontlopen. Winst in de volgende wedstrijd tegen Haeghe Ooievaar is dan ook meer dan 

welkom.  

 

 
 

In de wedstrijd tegen Haeghe Ooievaar zou het tweede zich moeten revancheren voor de 

blamage in de openingswedstrijd tegen Belgisch Park. Bert Gerritsma vertelt of dit is gelukt. 

 

Nuttige winst HSV 2 

 

Haeghe Ooievaar met 5-3 verslagen. 

 

Op donderdag 28 oktober speelde HSV 2 de tweede wedstrijd van de externe competitie. In het 

clubhuis van scoutinggroep Pépé was Haeghe Ooievaar 3 onze gastheer. HSV verscheen met 

drie invallers aan de start. Bert Gerritsma mocht aan bord twee proberen Frans Hoogeveen te 

doen vergeten. Ook Dick de Jong en Ruud Hählen waren verhinderd. Zij werden vervangen 

door Jacques de Wit en Hans de Jager. 

 

Na het nuttigen van een bakje koffie –voor € 0,40!- barstte de strijd los. Jacques de Wit kreeg 

al vroeg een remiseaanbod. Hij mocht van plaatsvervangend teamleider Bert Gerritsma zelf 

beslissen of hij dit aannam. Jacques sloeg het aanbod af en dat was maar goed ook zoals 

achteraf bleek.  

 

De eerste punten werden gescoord door Haeghe Ooievaar. Harry Boot had op bord vijf volgens 

eigen zeggen een incorrect stukoffer gebracht. Tegenstander Louis Wulffers profiteerde 

dankbaar en zette Haeghe Ooievaar op voorsprong: 1-0. Ook Hans de Jager moest op bord acht 

na kwaliteitsverlies de eer aan zijn tegenstander laten. Tussenstand 2-0. 

 

Bert Gerritsma had intussen aan bord twee zeer veel bedenktijd gebruikt in een poging in de 

ruilvariant van het damegambiet in het voordeel te komen. Dankzij een fout van de 

tegenstander won Bert uiteindelijk de kwaliteit. Hij dacht daarna snel te winnen, maar dat viel 

tegen. De stelling was helemaal dichtgespijkerd. Een eerste remiseaanbod werd door Bert nog 

aangeslagen. Met nog zes minuten op de klok voor Bert en nog 59 minuten voor de speler van 

Haeghe Ooievaar volgde een tweede remiseaanbod dat Bert wel moest aannemen. Tussenstand 

2½-½. 

 

Aan bord één deed Rob van der Holst wat van een kopman verwacht wordt: winnen. Rob was 

een half uurtje te laat gekomen (dat was van te voren bekend), maar hij liep met zijn            b3-

opening zijn achterstand in tijd snel in. Rob zette het hele bord in vuur en vlam en de 

tegenstander kon de vele dreigingen niet meer pareren. Tussenstand 2½-1½ 

 

Op de borden waarop nog gespeeld werd zag het er goed uit voor HSV.  Fred van der Holst had 

aan bord drie een stuk meer, maar met open koningsstellingen en zware stukken op het bord 

moest er nog wel omzichtig gemanoeuvreerd worden. Jim Loke had aan bord zes eveneens een 
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stuk meer. Jacques de Wit had aan bord zeven een paard meer en bovendien een vrijpion die 

niet af te stoppen was. Aan bord vier had Wim Hessels een stelling die materieel in evenwicht 

was. Alle zware stukken waren nog op het bord en beide spelers hadden zes pionnen. 

 

Omzichtig manoeuvreren kun je wel aan Fred overlaten. Met nog vijf minuten op de klok had 

Fred een onafwendbare matcombinatie. De tegenstander zag dit ook en gaf de partij op. Jim 

won nog een tweede stuk waarna de speler van Haeghe Ooievaar korte tijd later de ongelijke 

strijd opgaf. Op bord zeven was de tegenstander van Jacques de Wit inmiddels tot de conclusie 

gekomen dat zijn positie hopeloos was, waarna ook hij de partij opgaf. De tussenstand was 

hierdoor 2½-4½ geworden. Nu de winst binnen was kon Wim Hessels met een gerust hart 

remise overeenkomen. De uitslag werd hierdoor 3-5. 

 

Na het verlies in de openingwedstrijd was dit een nuttige en noodzakelijke overwinning. De 

degradatieplaatsen 6, 7 en 8 moeten immers vermeden worden. Winst in de volgende 

thuiswedstrijd op 15 november tegen Schaakhuis 3 zou HSV 2 weer een stap verder in de 

goede richting brengen.   

 

 

 
 

De wedstrijd tegen Schaakhuis was toch met enige angst tegemoet gezien.  Was die angst 

terecht? Bert Gerritsma bericht. 

 

Ruime zege HSV 2 

 

Schaakhuis 3 met 6-2 verslagen 

 

Op maandag 15 november stond de thuiswedstrijd tegen Schaakhuis 3 op het programma. Dit 

was een team dat zeker niet onderschat moest worden. De wedstrijd van Schaakhuis tegen 

RSC/Belgisch Park eindigde in een gelijkspel, terwijl HSV met 6½-1½ flink klop kreeg van 

RSC/Belgisch Park. 

 

HSV kwam al snel op een 1-0 voorsprong dankzij Wim Hessels. Wim won op bord vier van 

Arif Somer, die extern voor Schaakhuis speelt. Frans Hoogeveen won vervolgens op bord twee 

en vergrootte de voorsprong tot 2-0. 

 

Ruud Hählen stond volgens eigen zeggen op bord zeven aanvankelijk beter, maar daarna kwam 

de tegenstander binnen op de zevende rij. Gelukkig kon Ruud alles verdedigen, maar 

winstkansen had hij niet meer. Remise was het logische resultaat. Tussenstand  2½-½. 

 

Jacques de Wit won eenvoudig aan bord zes. Zijn tegenstander speelde nog lang door in een 

verloren stelling. Tussenstand 3½-½. 

 

Dick de Jong had aan bord vijf een pion gewonnen. Daarna verhinderde de tegenstander de 

rokade en was het ineens niet meer zo duidelijk wie er nu eigenlijk beter stond. Uiteindelijk 

werd er remise overeengekomen. Volgens Dick stond hij nog steeds iets beter. Ik ben daar niet 

zo zeker van en ik zou de slotstelling nog wel eens willen zien. Tussenstand 4-1 en we hadden 

al minstens een gelijkspel. 
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De winst zou moeten komen uit een van de drie resterende partijen. Harry Boot stond aan bord 

acht iets beter, maar hij had moeten verhinderen dat een vijandelijke pion doorschoof naar de 

zevende rij. Promotie was niet te voorkomen. Harry kon de dame er wel gelijk afslaan, maar 

dat kostte hem de kwaliteit en niet veel later de partij. Tussenstand 4-2. 

 

Rob van der Holst had aan bord een de kwaliteit gewonnen, maar de stelling was niet 

eenvoudig. Toen Rob dreigde te promoveren kon de tegenstander dit alleen verhinderen door 

de pion met zijn paard te nemen. Rob stond nu een volle toren voor en dit was ruim voldoende 

voor de winst. Tussenstand 5-2. 

 

Jin Loke was aan bord drie het langst bezig. Jim had twee paarden en zijn tegenstander had een 

toren. Ook had Jim meer pionnen en veel meer bedenktijd. Jim moest wat manoeuvreren om 

een gewonnen stelling te bereiken. Dat lukte en met nog enkele seconden op de klok moest de 

tegenstander capituleren. De eindstand werd hierdoor 6-2 voor HSV. 

 

Het team kan met vier punten uit drie wedstrijden weer naar boven kijken. En wie 

weet…misschien zijn er nog kansen op het kampioenschap. Dan moeten wel de wedstrijden 

tegen DSC en Bobby Fischer/Wassenaar gewonnen worden.     

  

 

 
 

Hieronder vindt u de resultaten en de standen van onze teams in de externe competitie. 

 

Promotieklasse 

 

DSC 4 – Scheve Toren 1  5-3 

Botwinnik 1 – Botwinnik 2  4-4 

Promotie 3 – Promotie 2  5-3 

WSC 2 – HSV 1   3-5   

DD 2 – DD 3    4-4 

DD 3 – DSC 4    5-3 

HSV 1 – DD 2   3-5 

Promotie 2 – WSC 2   4½-3½ 

Botwinnik 2 – Promotie 3  3½-4½ 

Scheve Toren 1 – Botwinnik 1 3½-4½ 

Promotie 3 – Scheve Toren 1  5½-2½ 

WSC 2 – Botwinnik 2  6-2 

DD 2 – Promotie 2   3-5 

DD 3 – HSV 1   3½-4½  

HSV 1 – DSC 4   3-5 

Promotie 2 – DD 3   4-4 

Scheve Toren 1 – WSC 2  3½-4½ 

Botwinnik 1 – Promotie 3  4½-3½  
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De Stand 

 

Promotie 3  4   6   18½  

Botwinnik 1  3   5   13 

Promotie 2  4   5   16½ 

DSC 4   3   4   13 

WSC 2   4   4   17 

DD 3   4   4   16½ 

HSV 1   4   4   15½ 

DD 2   3   3   12 

Botwinnik 2  3   1   9 

Scheve Toren 1 4   0   12½ 

 

Het eerste team handhaaft zich uitstekend in de promotieklasse. Er werd begonnen met een 

klinkende overwinning op WSC 2.  In het hol van de leeuw werd ook nog gewonnen van DD 3. 

De nederlagen tegen DD 2 en DSC 4 kwamen pas na zware strijd tot stand. Scheve Toren is 

nog zonder punten. Botwinnik heeft slechts één punt maar heeft ook een wedstrijd minder 

gespeeld dan de meeste andere teams. De komende wedstrijden van het eerste tegen Botwinnik 

2 op 6 januari in Zoetermeer en tegen Scheve Toren op 14 februari thuis zijn heel belangrijk. 

Bij winst is het eerste praktisch zeker van handhaving in de promotieklasse.   

 

Tweede Klasse B 

 

HSV 2 – RSC/Belgisch Park 2   1½-6½ 

Schaakhuis 2 – DSC 6    2-6 

Lierse 2 – Voorburg 1    3½-4½ 

Bobby Fischer/Wassenaar 1 – Haeghe Ooievaar 3 7-1 

Haeghe Ooievaar 3 – HSV 2   3-5 

Voorburg 1 – Bobby Fischer/Wassenaar 1  3-5 

DSC 6 – Lierse 2     5½-2½ 

RSC/Belgisch Park 2 – Schaakhuis 3  4-4 

HSV 2 – Schaakhuis 3    6-2 

Lierse 2 – RSC/Belgisch Park 2   ½-7½ 

Bobby Fischer/Wassenaar 1 – DSC 6  3-5 

Haeghe Ooievaar 3 – Voorburg 1   3-5 

 

De Stand 

DSC 6    3   6   16½ 

RSC/Belgisch Park 2  3   5   18 

Bobby Fischer/Wassenaar 1 3   4   15 

HSV 2    3   4   12½ 

Voorburg 1   3   4   12½ 

Schaakhuis 3   3   1   8 

Haeghe Ooievaar 3  3   0   7 

Lierse 2   3   0   6   

 

In deze klasse is er een duidelijke afscheiding tussen de teams op de plaatsen 1 tot en met 5 en 

de teams op de plaatsen 6 tot en met 8. In deze klasse degraderen drie teams. Het tweede lijkt 

zich betrekkelijk gemakkelijk te kunnen handhaven, zeker als de wedstrijden tegen Voorburg 

en Lierse gewonnen worden. Of het team na de afstraffing in de wedstrijd tegen RSC/Belgisch 
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Park (6½-1½ nederlaag) nog kansen heeft op het kampioenschap is zeer de vraag. Dan zouden 

de wedstrijden tegen Bobby Fischer en DSC gewonnen moeten worden. Dit is moeilijk maar 

niet onmogelijk. Bobby Fischer is zeer sterk aan de topborden, maar de staartborden zijn 

beduidend zwakker. DSC heeft een homogeen team maar geen echte toppers. 

 

 
 

Nog 11 ronden te gaan en dan is duidelijk welke zes spelers zich plaatsen voor de Champions 

League. 

 
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 

 

Nr  Naam                 Punten       Wa  Gsp Gw Rm  Vl   Perc 

 1 Thijssen, Ton         1035,33     120   10  6  3   1   75,0  

 2 Wolvekamp, olav       1034,00     118   10  4  5   1   65,0  

 3 Corneth, Bert          947,00     116    6  3  3   0   75,0  

 4 Mittertreiner, Aad     876,00     114   14  4  8   2   57,1  

 5 Vromans, Nico          851,00     112   11  4  4   3   54,5  

 6 Luk, Jaimy             839,33     110    7  4  2   1   71,4  

 7 Bodaan, Ton            820,00     108    8  3  4   1   62,5  

 8 Lubbe van der, Lex     815,00     106    5  3  1   1   70,0  

 9 Navrat, Roman          808,33     104    9  4  2   3   55,6  

10 Haan de, Hans          756,00     102    7  3  2   2   57,1  

11 Roeleveld, Koos        701,00     100    5  2  2   1   60,0  

12 As van, Jacques        690,00      98   11  5  2   4   54,5  

13 Holst van der, Fred    666,00      96    6  2  2   2   50,0  

14 Kuijvenhoven, Rob      647,67      94    9  5  1   3   61,1  

15 Wit de, Jacques        631,33      92    8  5  1   2   68,8  

16 Gerritsma, Bert        611,67      90    8  3  1   4   43,8  

17 Jong de, Dick          587,00      88   12  5  1   6   45,8  

18 Remmerswaal, Wouter    582,00      86    6  4  0   2   66,7  

19 Hahlen, Ruud           574,00      84   10  5  0   5   50,0  

20 Loke, Jim              559,33      82    6  4  0   2   66,7  

21 Jager, Mark            543,33      80    6  3  1   2   58,3  

22 Marcus, Rob            498,67      78    9  2  2   5   33,3  

23 Hessels, Willem        486,00      76    4  2  0   2   50,0  

24 Huijbens, Peter        480,33      74   11  4  4   3   54,5  

25 Coenders, Hans         479,00      72   11  6  1   4   59,1  

26 Somer, Arif            467,00      70    7  3  1   3   50,0  

27 Boot, Harry            461,00      68   10  4  2   4   50,0  

28 Ciftci, Selahattin     435,00      66   11  3  4   4   45,5  

29 Jager de, Hans         412,00      64    9  4  1   4   50,0  

30 Haverkamp, Allart      380,00      62   13  4  2   7   38,5  

31 Vliet van, Loek        350,00      60   10  4  0   6   40,0  

32 Verwaart, Dick         296,00      58    8  2  0   6   25,0  

33 Jong de, Bram          268,33      56   12  2  2   8   25,0  

34 Kuiper, Niels          266,00      54    8  2  0   6   25,0  

35 Bergman, Mike          253,33      52   12  3  0   9   25,0  

36 Riel van, Jacco        184,00      48    6  0  0   6    0,0  

                                                  

Na 14 ronden voert Ton Thijssen de ranglijst aan. Ton begon wat stroef aan de interne 

competitie. Zo liet hij zich door Rob Marcus in één zet mat zetten, maar gaandeweg ging het 

beter. Nico Vromans werd verslagen. Ook de ontmoeting tegen clubkampioen Olav 

Wolvekamp eindigde in een overwinning voor Ton. In ronde 13 was Ton te sterk voor Lex van 

der Lubbe. De voorsprong op Olav is gering. Bert Corneth staat op de derde plaats. Bert kan 

vanwege zijn werk niet altijd spelen, maar hij is nog steeds ongeslagen. Op de plaatsen vier tot 
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en met zes staan Aad Mittertreiner, Nico Vromans en Jaimy Luk. Na 25 ronden geeft een plaats 

bij de eerste zes je het recht om uit te komen in de zogenaamde Champions League. Ton 

Bodaan, Lex van der Lubbe, Roman Navrat, Hans de Haan en Koos Roeleveld liggen op de 

loer voor een plaats bij de eerste zes. 

Wat lager op de ranglijst begon nieuw lid Wouter Remmerswaal (tevens lid van Haeghe 

Ooievaar) met 4 uit 4. Daarna was Jacques van As een maatje te groot en was Ton Thijssen 

twee maatjes te groot. Van de nieuwe leden presteert Hans Coenders het best. Hij slaagde erin 

de gevestigde orde, bestaan uit Peter Huijbens, Harry Boot en Dick Verwaart, te verslaan. Rob 

Kuijvenhoven en Jacques de Wit staan keurig in de bovenste helft van de ranglijst     
 

 
 

HSV was uitstekend vertegenwoordigd op het rapidtoernooi van SIO. Bert Gerritsma doet 

verslag. 

 

Grote opkomst SIO Rapidtoernooi. 

 

Nico Vromans en Jacques van As groepswinnaar. 

 

Op zaterdag 6 november vond het SIO Rapidtoernooi plaats in het wijkgebouw  

“De Kiem”te ‟s-Gravenhage. Maar liefst 104 schakers hadden de weg naar de geheel 

vernieuwde speelzaal weten te vinden. HSV was met 11 deelnemers uitstekend 

vertegenwoordigd. De schakers werden naar sterkte ingedeeld in 13 groepen van acht 

deelnemers die een halve competitie speelden met een bedenktijd van 20 minuten pppp. 

Voor de helft van de deelnemers was er een prijs in natura. 

 

Toernooiwinnaar werd de internationale meester Jan Willem de Jong die in groep een slechts 

één nederlaag moest incasseren, maar zijn overige zes partijen won Van de HSV-leden 

behaalden Nico Vromans en Jacques van As de beste resultaten. Nico won  de sterk bezette 

groep drie met 5½ uit 7 (vier overwinningen en drie remises). Jacques deed hem dit na in groep 

acht. Ook hij scoorde 5½ uit 7 met vier overwinningen en drie remises. 
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De overige HSV-leden behaalden de volgende resultaten: 

Jan Eberle werd in groep twee gedeeld 4
e
/5

e
 met 3½ uit 7. Na loting behaalde Jan de vierde 

prijs. 

Jim Loke was ingedeeld in de sterke groep vijf. Hij had zo‟n beetje de laagste rating van de 

groep, maar hij werd toch tweede met 5 uit 7. 

Bert Gerritsma begon in groep zes met 0 uit 4 en hij moest erkennen dat het geen goede 

voorbereiding is om in de voorafgaande nacht tot twee uur ‟s nachts op internet te snelschaken. 

In de laatste drie partijen ging het beter met Bert en hij eindigde met 2½ uit 7 op de zesde 

plaats. 

Jacques de Wit begon voortvarend in groep 10, maar hij moest later op de dag toch enkele 

nederlagen incasseren. Met 3½ uit 7 behaalde hij de vierde prijs. Harry Boot kwam in dezelfde 

groep niet verder dan twee remises en eindigde daardoor met 1 uit 7 op de achtste plaats. 

In groep 12 eindigde Allart Haverkamp met 4 uit 7 op de gedeelde 2
e
/4

e
 plaats. Op onderling 

resultaat mocht Allart de tweede prijs in ontvangst nemen. Peter Huybens moest in dezelfde 

groep met 1½ uit 7 genoegen met de zevende plaats. 

In groep 13 waren er vier deelnemers die veel sterker waren dan de andere deelnemers. Wouter 

Remmerswaal was een van die vier. Hij scoorde 5 uit 7 waarmee hij gedeeld 2
e
/4

e
 werd. Na 

loting moest hij genoegen nemen met de vierde prijs. 

 

 
 

Enkele leden kwamen actief tijdens het Haags Weekendtoernooi. Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Successen voor Koos en Jaimy 

 

In het weekend van 12, 13 en 14 november vond in het SBS Denksportcentrum aan de 

Kerketuinenweg het zevende Haags Weekendtoernooi plaats. Met een totaal aantal deelnemers 

van 118 kende het toernooi een uitstekende opkomst.  

 

In de A-groep –voor spelers met een rating boven 1800- toonde de 16-jarige Arthur Pijpers 

(Botwinnik) zich de sterkste met een score van 5½ uit 6. Ton Bodaan was de enige HSV-speler 

in deze groep. Met een score van 3 uit 6 voldeed hij aan de verwachtingen. Ton had de pech 

dat hij in de eerste ronde in FIDE-meester Jasper Broekmeulen (elo 2374) de speler met de 

hoogste rating trof. Na een zware strijd moest Ton capituleren. 

 

In de B-groep had HSV meer ijzers in het vuur. Jeugdleden Jaimy Luk en Koos Roeleveld 

moesten in de eerste ronde tegen elkaar. Die partij eindigde snel in remise. Daarna wonnen zij 

beiden drie partijen en speelden twee keer remise. In de eindstand eindigden zij met 4½ uit 6 

op de gedeelde 3
e
 plaats met nog vier andere schakers. Jaimy won ook nog een ratingprijs. 

 

Roman Navrat kwam in de eerste ronde niet verder dan remise tegen Jan Nienhuis (1437). 

Daarna trof hij uitsluitend spelers met een lagere rating dan die van hemzelf. Hij boekte drie 

overwinningen, maar verloor ook twee keer. Hij eindigde met 3½ uit zes, maar door de op 

papier geringe tegenstand was zijn toernooiprestatierating (TPR) slechts 1531. 

 

Bert Gerritsma had grote plannen. Zijn rating (elo 1587) moest opgekrikt worden tot boven de 

1600.  In de eerste ronde trof Bert het niet met zijn tegenstander.  Evenals Ton Bodaan moest 

hij  tegen de speler met de hoogste rating, namelijk Vincent Oudewaal (1798). Bert speelde 

met wit en na 1. d4. f5 volgde hij een aanbeveling van Nico Vromans op en speelde 2. g4!?  
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Deze zet wordt merkwaardig genoeg niet genoemd in het boek van Paul van der Sterren “De 

wereld van de schaakopening”  In “The Dutch for the Attacking Player “noemt internationaal 

meester Steffen Pedersen de zet 2. g4!? een gevaarlijk gambiet. Oudewaal moest langdurig in 

de denktank, maar won uiteindelijk wel toen Bert een paar keer de beste voortzetting miste. 

Daarna won Bert twee partijen tegen spelers met een lagere rating en verloor één partij tegen 

een hoger gerate speler. Uiteindelijk eindigde hij met 3 uit 6 en een TPR van 1580. Missie dus 

niet geslaagd.  

 

Harry Boot lijdt al enige tijd aan een vormcrisis. In de eerste ronde verloor hij in een gewonnen 

stelling nog van Geert van den Berg. Na vijf ronden had hij slechts één punt verzameld. 

Gelukkig wist hij in de slotronde te winnen waardoor hij op 2 uit 6 eindigde. Met zijn TPR van 

1313 kan Harry echter onmogelijk tevreden zijn. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Het kostte grote moeite om drie HSV-teams aan de start te krijgen. Enkele leden moesten 

afzeggen wegens ziekte of werkzaamheden. Een lid bleek zelfs “vergeten”te zijn dat hij moest 

schaken. Dat kan natuurlijk niet. Het verslag is van Bert Gerritsma. 

 

Op zaterdag 4 december vond het traditionale Pomartoernooi voor viertallen plaats. De 

organisatie werd geteisterd door afzeggingen wegens de slechte weersomstandigheden. Er viel 

behoorlijk wat sneeuw en de wegen waren slecht begaanbaar. In plaats van de verwachte 84 

deelnemers verschenen er nu 75 schakers aan de start. HSV had drie teams opgegeven, maar na 
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enkele afmeldingen en nog een ziekmelding op de dag zelf lukte het niet om drie complete 

teams aan de start te krijgen.  We hadden nu 11 man voor drie teams. 

 

Een geluk bij een ongeluk was dat ook andere verenigingen met incomplete teams waren 

opgekomen. De organisatie maakte van de nood een deugd door de teams in poule E uit drie 

personen te laten bestaan. Voor HSV hield dit in dat Harry Boot doorschoof naar team twee, 

waar hij de plaats van de zieke Carel Gijsen innam. 

 

Er waren vijf poules van vier teams. Ieder team speelde twee keer tegen de andere teams in de 

poule. De bedenktijd was 20 minuten pppp. 

 

Van de HSV-teams behaalde het eerste team, bestaande uit Nico Vromans, Hans de Haan, Bert 

Gerritsma en Jim Loke, het beste resultaat. De heren werden achter Rijswijk tweede in poule C 

met 7 matchpunten en 13 bordpunten. Zij mochten een keuze maken uit de goed gevulde 

prijzentafel. Individueel behaalde Jim Loke het beste resultaat: hij scoorde aan bord vier 5 uit 

6. 

 

Het tweede team zou het zogenaamde “bierteam” moeten zijn. Van de oorspronkelijke 

teamleden Carel Gijsen, Jacques van As, Jacques de Wit en Ruud Hählen, bleef alleen Jacques 

van As over. De overige teamleden moesten verstek laten gaan. Hun vervangers Harry Boot, 

Hans de Jager en Hans Coenders speelden nu op een niveau dat voor hen iets te hoog was. 

Harry en Hans bleven zelfs met lege handen staan. Het team kon daardoor met 0 matchpunten 

en 4 bordpunten de laatste plaats niet ontlopen. 

 

Team drie deed het niet slecht en viel met 7 matchpunten en 8½ bordpunten net buiten de 

prijzen. Allart Haverkamp behaalde individueel aan bord drie het beste resultaat met 5 uit 6. 
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Hieronder volgen de persoonlijke resultaten van de HSV-leden. 

 

HSV 1 

 

Bord 1  Nico Vromans  4 uit 6 

Bord 2  Hans de Haan  3½ uit 6 

Bord 3  Bert Gerritsma ½ uit 6 

Bord 4  Jim Loke  5 uit 6 

 

HSV 2  

 

Bord 1  Harry Boot  0 uit 5 

Bord 2  Jacques van As 2½ uit 6 

Bord 3  Hans de Jager  1½ uit 6 

Bord 4  Hans Coenders 0 uit 6 

 

HSV 3   

 

Bord 1  Peter Huybens  3 uit 6 

Bord 2  Selahattin Ciftci ½ uit 6 

Bord 3  Allart Haverkamp 5 uit 6      

 

 
 

 

Tata Steel Schaaktoernooi 

 

Van 14 tot en met 30 januari vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Schaaktoernooi plaats, 

voorheen Hoogovenstoernooi genaamd. Als u zich nog wilt inschrijven bent u te laat, want het 

toernooi is helemaal volgeboekt. U kunt natuurlijk wel een dag op bezoek komen om de 

verrichtingen van de grootmeesters gade te slaan. U kunt ook clubgenoten Harry Boot en Bert 

Gerritsma aanmoedigen. Beide heren spelen in de dagvierkampen, die plaatsvinden van 17 tot 

en met 19 januari. Alle informatie kunt u vinden op de website: www.tatasteelchess.com. 
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Wij selecteerden drie partijen. De eerste 

partij werd gespeeld door Lex van der Lubbe 

in de competitiewedstrijd WSC 2 – HSV 1. 

Het commentaar is van Ton Bodaan. 

 

Voorberg,Johan - van der Lubbe,Lex 

[C41] 

WSC 2 - HSV1  04-10-2010 

[TonBo] 

 

Een mooi voorbeeld dat je niet bang hoeft te 

zijn voor een tegenstander met veel meer 

rating.... De witspeler heeft 300 punten meer 

dan Lex maar zolang je maar goede zetten 

doet heb je daar geen last van ...  

 

1.e2-e4 e7-e5 2.Pb1-c3 Pg8-f6 3.f2-f4 d7-

d6 4.Pg1-f3 Pb8-c6 5.Lf1-e2 Lf8-e7 6.0-0 

0-0 7.d2-d4 e5xd4 8.Pf3xd4 Pc6xd4 

9.Dd1xd4 Lc8-g4 10.Le2-d3 [10.Le2xg4 

Pf6xg4 11.h2-h3 Pg4-f6 is een betere 

methode positioneel gezien omdat wit een 

matig stuk ruilt tegen een goed stuk van 

zwart. 

 

] 10...c7-c5 11.Dd4-f2 Lg4-d7 12.h2-h3 

Ld7-c6!   
 

 

                   Stelling na 12...Lc6! 

 De loper staat hier prima  

 

13.Tf1-e1 Pf6-h5 14.Df2-f3 g7-g6 15.g2-g4 

Le7-h4 16.Te1-e2 Ph5-g7  
 

Er is een boeiende stelling ontstaan omdat 

wit met pionnen oprukt die eigenlijk zijn 

koning moeten verdedigen. [16...Ph5-g3 

17.Te2-g2 c5-c4 18.Ld3xc4 Pg3xe4]  

 

17.Lc1-e3 a7-a6 [17...Lh4-f6 18.f4-f5] 

18.a2-a4 b7-b5  
 

Geheel in zijn eigen stijl offert Lex een pion 

om de stelling ingewikkeld te maken.  

 

19.a4xb5 a6xb5 20.Ta1xa8 Dd8xa8 

21.Pc3xb5 [21.Ld3xb5 Da8-a1+ 22.Kg1-g2 

Lc6-b7] 21...c5-c4 22.Ld3xc4 Lc6xe4 

23.Df3-f1 Da8-c6 24.Te2-d2 d6-d5 25.Lc4-

b3 Pg7-e6   
 

 

                   Stelling na 25...Pe6 

 Wit heeft een prachtige vrijpion op de 

damevleugel maar op de koningsvleugel 

heeft hij nu veel last van de ver opgerukte 

pionnen, waardoor zwart 

gevaarlijke tegenkansen heeft.  

 

26.Pb5-d4 [26.c2-c4] 26...Dc6-d6 27.Pd4-

b5 Dd6-c6 28.Pb5-c3?!  
 

Het beslissende moment in de partij. Wit 

gaat herhaling van zetten uit de weg... 

[28.c2-c4;  

28.Pb5-d4]  
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28...d5-d4! 29.Pc3xe4? [29.Lb3xe6 d4xc3;  

29.Td2xd4 Pe6xd4 30.Le3xd4 Tf8-d8] 

29...d4xe3 30.Lb3-d5 Dc6-b6 [30...Dc6-c7 

31.Td2-e2 Pe6xf4 was nog beter.] 31.Td2-

e2 Pe6-d4 32.c2-c4 Pd4xe2+ 33.Df1xe2 

Db6-d4 34.Kg1-g2 Tf8-b8 35.Kg2-f3 

Tb8xb2 36.De2xe3 Dd4-d1+  

 

Hier gaf wit op er had nog kunnen volgen. 

37.De3-e2 Dd1xe2# 0-1 

-------------------------------------------------- 

 

De tweede partij werd gespeeld door Jan 

Eberle in de competitiewedstrijd HSV 1 – 

DSC 4. Het commentaar is van Bert 

Gerritsma (met een beetje hulp van Rybka) 

 

Wit: Toine Prangers (2020) 

Zwart: Jan Eberle (1958)  

HSV 1 - DSC 4, 06.12.2010 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5  

 

Dit is het zogenaamde Jänisch- of 

Schliemanngambiet van het Spaans. Ik citeer 

nu uit het boek „Wereld van de 

Schaakopening‟ van Paul van der Sterren. 

“Met deze scherpe zet stuurt zwart aan op 

een directe, sterk tactisch gekleurde strijd 

om het centrum. Behalve op goede tactici 

heeft dit systeem altijd vooral 

aantrekkingskracht uitgeoefend op 

liefhebbers van grondige 

openingsvoorbereiding, op goede analytici 

dus. Kenmerkend in dit opzicht is de 

vernoeming van de variant naar Karl 

Jänitsch (1813-1872), die er in 1847 voor het 

eerst over publiceerde en die zich veel meer 

heeft onderscheiden als theoreticus dan als 

wedstrijdschaker.”  

 

4.d4 fxe4 5.Pxe5 Pxe5 6.dxe5 c6 7.Lc4 

Da5+ 8.Pc3 Dxe5 9.0–0 d5 10.Te1 10...Pf6 

11.f3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Stelling na 11.f3? 

 

Hier gaat wit al in de fout. Hij had 11.Le2 

moeten spelen. 

 

11...Lc5+–+  

 

Misschien had wit deze zet overzien. Merk 

op dat in plaats van de tekstzet 11…dxc4 

niet goed is wegens 12.Pxe4 Le6 13.Pg5 

Lc5+ 14.Kh1 en wit heeft het beste van het 

spel.  

  

12.Kh1 0–0  

 

Nu was 12…dxc4!? wel mogelijk geweest. 

Bijvoorbeeld 13.Pxe4 0-0 14.Pxc5 Dxc5 

15.Le3 met beslissend voordeel voor zwart.  

 

13.Lb3 Kh8 14.De2 Ld7 15.g4??  

 

De laatste fout, maar er was waarschijnlijk 

geen fatsoenlijke zet meer voorhanden  

 

15...Pxg4  Zie diagram volgende 

bladzijde. 
 

Na deze zet dacht wit geruime tijd na en gaf 

toen de partij op. Na 16. fxg4 volgt 

vernietigend 16…Tf2 en andere zetten 

helpen ook niet meer. 0-1 
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                     Stelling na 15...Pxg4 

 

De laatste partij werd voor de interne 

competitie gespeeld door Hans Coenders en 

Harry Boot. Het commentaar is geheel van 

Rybka. 

 

Hans Coenders  - Harry Boot  

Interne Competitie HSV, 08.11.2010 

 

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 d6 4.d4 Pbd7 5.d5 

Le7 6.Lb5 a6 7.La4 [7.Ld3 c6=] 7...b5 

8.Lb3 Pc5 9.De2 b4 10.Pa4 Pcxe4 11.h3 

[11.0–0!?³] 11...Ld7 12.c3 bxc3 13.Pxc3 

Pxc3 14.bxc3 h6 15.0–0 Db8 [15...0–0 

16.Tb1] 16.Le3 c6 [16...0–0 17.Tab1³] 

17.Tab1 [17.dxc6 Lxc6 18.Dc4 Ld5 

19.Da4+ Kf8 20.Lxd5 Pxd5=] 17...Dc7 

[Niet 17...cxd5 18.Lxd5 Meer ruimte b1–b8 

18...Pxd5 19.Txb8+ Txb8 20.Dxa6=] 18.c4 

[18.dxc6 Dxc6 19.c4 0–0] 18...c5 

[18...cxd5!? 19.Tfe1 Lf5] 19.Ld2 0–0 

20.Tfe1 [20.Lc2 Tfb8] 20...Tab8 21.Lc3 

Tb7 22.Lc2 Tfb8 23.Txb7 Txb7 24.Tb1 

[24.Pd2 Ld8] 24...Txb1+ 25.Lxb1 a5 

26.Pd2 a4 [26...Ld8 27.Ld3] 27.Pe4 [27.f4!? 

Lijkt een sterk alternatief.] 27...a3 28.Dc2 

[28.Pxf6+ Lxf6 (‹28...gxf6 29.Df3) 29.Dc2 

g6=] 28...Pxe4 29.Dxe4 f5 30.Df3 Dc8 

[30...g6 31.Lc2] 31.Dg3 [31.Ld2 Lg5 

32.Lxg5 hxg5 33.Dxa3 Db8=] 31...Df8 

zwart bereidt zich voor op f4. 32.Ld2 

[32.Lc2 Lg5] 32...Df6 [32...Db8!? 33.Lc2 

Db2] 33.Dxa3= f4 Zwart wint ruimte. 

[33...e4!?=] 34.Db3² g5? [34...Dg5!?² 

Vraagt om nadere analyse.] 35.a4 [35.Db7 

Le8 36.a4 e4+-] 35...g4 [35...Lc8!?±] 36.a5 

gxh3? [¹36...Lc8 37.hxg4 La6+-] 

 

 

                    Stelling na 36...gxh3? 

 

 37.a6 hxg2 [37...Dg7 Dit lost niets op. 

38.Le4 f3 39.g3+-] 38.Le4 [¹38.a7 Maakt de 

winst nog eenvoudiger. 38...Df8 39.Db8 

Le8+-] 38...Dg5 [38...f3 39.Lxf3 e4 40.Lxe4 

Lc8+-] 39.a7 Dh5 40.a8D+ Kg7 41.Lxg2 

Lg4 [41...Dg5 Wat anders. 42.Da7 Le8+-] 

42.Dbb7 [42.Dbb8 Kf6 43.Dh8+ Kg5 

44.Dg7+ Dg6 45.Dxe7+ Kh5 46.Dad8 Dg5 

47.Dde8+ Dg6 48.Dh4+ Kxh4 49.Dxg6 Lf5 

50.Dxh6+ Kg4 51.f3+ Kg3 52.Le1#] 

42...Df7 43.Le4 Df6 44.Dbb8 [44.De8 Lh5 

45.Dbxe7+ Dxe7 46.Dxe7+ Lf7 47.Dxd6 

Lh5 48.Dxe5+ Kf7 49.Dxh5+ Kg7 50.Lxf4 

Kf8 51.Ld6+ Kg7 52.Dg4+ Kf6 53.Dg6#] 

44...Lf8+- 45.Daa7+ [45.Daa7+ Df7 

46.Dxf7+ Kxf7 47.La5+-; 45.Dba7+ Df7 

46.Dxf7+ Kxf7 47.Lg6+ Kxg6 48.Dxf8 Lh5 

49.Dxd6+ Kf7 50.De6+ Kg7 51.Dxe5+ Kg6 

52.Dxf4 Le2 53.Dxh6+ Kf7 54.De6+ Kg7 

55.Dxe2 Kh8 56.De7 Kg8 57.Lh6 Kh8 

58.Dg7#]  1–0 

 

 

 

 

 


