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Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad December    

 

Hierbij ontvangt u het clubblad. De onderwerpen in deze nieuwe uitgave 

 

 Redactie 

 Secretaris 

 Agenda 

 Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1 

 HSV 1 - SHTV 3 

 DCSV 1 - HSV 2 

 HSV 2 - Botwinnik 5 

 De Externe 

 De Interne 

 PK HSB 

 Rapidtoernooi SIO 

 Haags Weekendtoernooi 

 HSB-beker 

 Tata Steel Chess Tournament 

 Partij Van Dijk - Huybens 

 Partij Mittertreiner - Gerritsma 

 

Redactie 

 

Onze teams doen het uitstekend in de externe competitie. Het vorig jaar gepromoveerde 

eerste team is met een score van 100% 'Herbstmeister'.  Het tweede team doet niet voor 

het eerste onder en heeft de eerste twee wedstrijden gewonnen. Uiteraard treft u 

wedstrijdverslagen aan. Verder een verslag van de interne competitie met enkele 

verrassende namen in de top van de ranglijst. Ook treft u toernooiverslagen aan en een 

vooruitblik op het Tata Steel Chess Tournament. Ten slotte treft u twee geanalyseerde 

partijen aan. 

Secretaris 

 

Als nieuwe leden meldden zich aan Dick Groenendijk en Patrick Roeleveld (terug van weg 

geweest). Beiden hadden al een succesvolle invalbeurt in het eerste team. Wij wensen de 

heren veel succes bij HSV. 
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Agenda 

 

Hierbij de agenda voor de komende maanden. 

Ma 4 december 14e ronde Interne Competitie 

 

Ma 11 december 15e ronde Interne Competitie 

   Lierse 2 - SHTV 2 

 

Za 16 december Rapidtoernooi Pomar 
 

Ma 18 december Kerstwedstrijden 

 

Za 23 december Schaken aan de Kust 

 

Ma 25 december Kerstmis Geen schaken 

 

Ma 1 januari  Nieuwsjaarsdag Geen schaken. 

 

Ma 8 januari  16e ronde Interne Competitie 

 

Di 9 januari  Rijswijk 2 - HSV 1 

 

Ma 15 januari 17e ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Novelty Destroyers 2 

 

Ma 22 januari 18e ronde Interne Competitie 

 

Ma 29 januari  19e ronde Interne Competitie 

 

Ma 5 februari 20e ronde Interne Competitie 

  

Do 8 februari  SHTV 4 - HSV 2 

 

Ma 12 februari 21e ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - DSC 5 

 

Ma 19 februari Clubkampioenschap Snelschaken 

 

Za 24 februari HSV Rapidtoernooi 

 

Ma 26 februari 22e ronde Interne Competitie 

 

Ma 5 maart  23e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - DSC 10 
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Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1 

 

door Fred van der Holst 

HSV 1 is de externe competitie voortvarend begonnen, de eerste wedstrijd werd 

Wassenaar 1 met een terechte en verdiende nederlaag naar huis gestuurd en ook de 

tweede wedstrijd tegen Haeghe Ooievaar werd in een reten spannende en wisselende 

strijd in ons voordeel beslist. 

Op bord 5 speelde Wouter en ik zag dat hij al vroeg in de partij een opportunistisch 

loperoffer op g6 speelde (later hoorde ik dat het geen offer was maar een alternatief voor 

stukverlies). Wouter had wel twee pionnen voor zijn loper en won er door heel actief spel  

zelfs een derde bij maar na stukverlies werd onmiddellijk opgegeven. 1-0 achter. 

Op bord 7 had Jacques de Wit als invaller plaatsgenomen. Jacques had een half uur op zijn 

tegenstander moeten wachten wat meestal niet ten goede komt van de concentratie. Zijn 

tegenstander liep de tijdachterstand rap in en kwam iets actiever te staan maar de 

remisemarge was nog ruim aanwezig totdat Jacques pardoes een stuk liet instaan en de 

partij opgaf. 2-0 achter. 

Vanaf nu moest er flink gas gegeven worden en dat gebeurde dan ook! 

Op bord 8 speelde Franck een kordate opening met penningen op de witte c- en f- 

paarden. Vraag aan Franck wat er gebeurt als in het middenspel niet Pf6xPd7 maar Lxd4 

wordt gespeeld, ik kan de stelling uit het hoofd niet exact reproduceren? Franck dringt met 

zijn dame binnen tussen de vijandelijke pionnen op de damevleugel en weet er hiervan 

enkele te winnen. Het vervolg gaf geen problemen meer en de partij werd vlot binnen 

gehaald. 2-1 achter. 

Op bord 2 speelde Ton een positioneel sterke partij. Vanaf het begin zet hij  de 

damevleugel onder sterke druk dat uiteindelijk leidde naar een toreneindspel met een 

pluspion. Maar toreneindspelen met pluspionnen worden en zijn niet altijd gewonnen. 

Door op een verkeerd moment de torens te ruilen laat Ton toe dat zijn tegenstander met 

een pionoffer de weg vrij maakt voor promotie van een andere pion. 3-1 achter. 

Het wordt nu billen knijpen en er mag niets meer verkeerd gaan! 

Op bord 3 opent Rob zoals gebruikelijk en offert(?) al rap zijn f4 pion. De pion wordt snel 

terug gewonnen en er is tevens een zwakte in de zwarte stelling gebracht. Ietwat later 

moest ik wel even schrikken toen Robs koning het huis had verlaten, op g3 stond hij vóór 

zijn pionnen het schaakbord te bestuderen. Toen de koning weer was binnengehaald werd 

de zwarte stelling zwaar onder druk gezet. Zijn tegenstander kon het binnen de tijd niet 

bolwerken en ging in verloren stelling door zijn vlag. Robs 7e overwinning op een rij! 3-2 

achter. 
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Op bord 4 komt Bert Corneth goed uit de opening. Terwijl hij nog niet volledig is 

ontwikkeld, loper hangt nog op c8, offert Bert een toren tegen Pf3 plus pion. Wit moest de 

kwaliteit meteen weer teruggeven en bleef zitten met een pion achterstand en een 

verminkte pionnenstructuur. Vervolgens  weet Bert zijn tegenstander in de aanval op 

schone wijze om te leggen. 3-3 gelijk.  

Op bord 6 speelt Geurt Jan van der Meiden zijn eerste externe partij en zet hierin een 

Siciliaanse verdediging neer. Zijn tegenstander plaatst zijn stukken mooi in het centrum en 

er lijkt lang niet veel aan de hand te zijn. De partij ontwikkelt zich naar een eindspel met 

beiden 2 Torens 6 pionnen en loper tegen paard. Het bord staat in vuur en vlam en Geurt 

Jan bewijst dat het paard in deze stelling  sterker is dan de loper en wint een pion. Geurt 

Jan jaagt de witte koning in het nauw en weet in hevige tijdsdruk na drie krachtige 

schaakjes  een toren te winnen. Wit geeft op. 3-4 voor. 

Luchtsprong gemaakt, zou het dan toch nog?? 

Op bord 1 speelde Hans de Haan een gedegen opening en in het late middenspel was de 

stelling nog steeds volledig in evenwicht. Op een gegeven moment zie ik Hans “opeens” 

een pion voor staan maar het eindspel wordt gespeeld met beiden toren en 6 pionnen. In 

hevige tijdnood gaat Hans zijn tegenstander door het centrum terwijl Hans wat pionnen 

ophaalt op de vleugels waardoor hij wat tegendruk met een vrije a pion creëert.  Ik zie het 

somber in, zwart is bijna niet meer te stuiten maar Hans douwt zijn a-pion van a5 naar a6 

en a7. Op het moment dat zwart de pion denkt te stoppen offert Hans zijn toren om 

promotie mogelijk te maken. Winnen kan niet meer Hans vindt al snel eeuwig schaak op 

de derde rij waardoor de teamoverwinning veilig is. 3½ - 4 ½ voor. 

 

En weer moesten Hans en ik denken aan het toepasselijke wonderschone gedicht van Jan 

Hein 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 is als volgt: 
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  Haeghe Ooievaar 1 1657 - HSV 1 1711 3½ - 4½ 

1 H. van Huizen 1953 - J.A. de Haan 1731 ½ - ½ 

2 R. Warmerdam 1713 - A. Bodaan 1905 1 - 0 

3 M.M. Bons 1739 - R.E.H. v/d Holst 1847 0 - 1 

4 J.W.F. van der Meer 1589 - H.J.M. Corneth 1779 0 - 1 

5 A.J. van Eijk 1554 - W Remmerswaal 1554 1 - 0 

6 A.M. Wagner 1577 - G.J. van der Meiden 1647 0 - 1 

7 D. Nierop 1592 - J.C.P. de Wit 1541 1 - 0 

8 R.A. Warmenhoven 1536 - F.W.J.M. Melssen 1687 0 - 1 

 

 

HSV 1 - SHTV 3 

 

Door Fred van der Holst 

Verslag van HSV 1 – SHTV 3 op maandag 20 november 2017 

Ons 1e team maakt een bliksem start in klasse 1B en behaalt zijn derde 

opeenvolgende overwinning!  

De avond begon met enige tegenslag omdat we al heel snel onnodig op 

achterstand werden gezet. 

Op bord 3 kwam Rob met zwart prima uit de opening, mooi ontwikkeld en 

een half open f-lijn. Rob dacht met een loper een schijnoffer te kunnen 

doen maar het daarop volgende schaakje werd eenvoudig weerlegd 0-1 

achter.    

Op bord 8 deed Franck weer goede zaken. In het middenspel speelde hij 

een loper terug in de verdediging om optimaal stukkenspel te krijgen. Het 

remiseaanbod dat hij krijgt wordt in overleg afgewezen en even later wint 

Franck een stuk voor 3 pionnen. Nog niet zo makkelijk, maar als Franck 

ook een van deze pionnen weet te winnen zet hij een koningsaanval in die 

niet meer is te verdedigen 1-1 gelijk. 

Op bord 2 speelde Ton weer een partij uit een stuk, volgens mij is hij geen 

moment in de problemen geweest. Het gevecht speelde zich af in het 

centrum en op de damevleugel. Ton had twee fantastische pionnen op de 

5e rij die door al zijn stukken werden ondersteund. In het middenspel wint 

Ton een pion en de druk in het centrum gecombineerd met een 

koningsaanval is meer dan genoeg voor de overwinning 2-1 voor. 

Op bord 7 viel Dick Groenendijk zeer verdienstelijk in. Met zwart krijgt Dick 

enorme druk op de witte d4 pion die hij met veel geduld uiteindelijk weet 

te winnen. Dick zet zijn rood aangelopen tegenstander zwaar onder druk 
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en na een te pareren schaakje geeft hij (te vroeg?) op 3-1 voor. 

Op bord 1 speelde Lex een fraaie, moeilijke en af en toe onbegrijpelijke 

partij. Lex gaat in de opening in op een gambietvariant van wit maar komt 

hierdoor wel onder een zware aanval te liggen. Rokeren lukt niet meer 

maar met kunst en vliegwerk weet hij zich toch iets onder de druk uit te 

spelen. Zijn stelling met de koning op f6 voor zijn pionnen blijkt 

uiteindelijk niet bestand tegen de zware witte druk 3-2 voor. 

Op bord 5 viel ook Patrick zeer verdienstelijk in. Vanuit de opening werden 

al snel veel stukken afgeruild waardoor er een remiseachtig middenspel 

van ieder een loper en paard met dezelfde pionnenstructuur ontstond. 

Patrick speelde deze stelling veel actiever maar gezien de stand op de 

andere borden werd in overleg (een plus) remise aangeboden en 

geaccepteerd 3½-2½ voor.    

Op bord 6 speelde Frans een geslaagde opening die in een gedegen 

koningsaanval uitmondde. Even dacht ik een beslissende mataanval te zien 

maar zover kwam het helaas net niet. Nu stond een stelling op het bord 

met ieder twee torens en een loper bij een gesloten pionnenstelling. 

Degene die in zo een stelling gaat forceren verzwakt zichzelf en wij 

hadden voldoende aan remise. Frans neemt geen risico een biedt remise 

aan dat wordt geaccepteerd 4-3 voor. 

OP bord 4 speelde Bert Corneth met wit een ongewone “afruil-opening” 

die zwart wel met een dubbelpion opzadelde. Wanneer Bert een van de 

twee dubbelpionnen weet te winnen ontstaat een interessant middenspel 

met loper paard voor Bert en het loperpaar voor zijn tegenstander. Bert 

weet de kracht van het loperpaar te neutraliseren en zijn paard op het 

ideale veld te krijgen waarna hij gezien de stand geen enkel risico meer 

neemt! Remise wordt aangeboden en geaccepteerd 4½-3½ eindstand. 

De volledige uitslag is als volgt: 

  HSV 1 1780 - SHTV 3 1669 4½ - 3½ 

1 L. van der Lubbe 1667 - O. van Leeuwen 1858 0 - 1 

2 A. Bodaan 1905 - M. Tamminga 1722 1 - 0 

3 R.E.H. v/d Holst 1847 - T. Bovenlander 1719 0 - 1 

4 H.J.M. Corneth 1779 - E. Olvers 1706 ½ - ½ 

5 Patrick Roeleveld   - P. Sikkes 1548 ½ - ½ 

6 F.R. Hoogeveen 1797 - P.Th. Dekker 1688 ½ - ½ 

7 Dick Groenendijk   - J. Verheijen 1604 1 - 0 

8 F.W.J.M. Melssen 1687 - D.J. Lindhout 1507 1 - 0 
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DCSV 1 - HSV 2 

 

door Hans Coenders 

De Hofkerk in Delft was op vrijdagavond 6 oktober omgetoverd tot een oriëntaals feestpaleis om ons de 

gelegenheid te geven om onder begeleiding van opzwepende muziek onze eerste externe wedstrijd van dit 

seizoen te spelen. Boven waren prachtig geklede dames en heren aan het dansen; …wij speelden beneden 

in de kelder!  Selahattin was als eerste ter plaatse: “We zijn hier verkeerd. ” Gelukkig was dat niet zo en al 

snel arriveerden de anderen ook. Willem met lekke band op de fiets uit Den Haag! Dat leek niet goed te 

beginnen. Er was ons verteld dat DCSV1 een sterk team zou zijn en dat het niet makkelijk zou worden om te 

winnen. DCSV1 is vorig jaar gedegradeerd uit de tweede klasse en vormt dit jaar in de derde klasse een van 

de topteams. 

Eenmaal aan de wedstrijd begonnen, bleek de harde muziek ons niet al te 

veel te hinderen. Jacques begon met wit op bord 1 meteen goed tegen 

Rens ter Veen. Hij haalde heel snel het 

eerste punt binnen. Dat gaf ons goede 

hoop. Rens had duidelijk geen goede 

avond; hij gaf aan dat hij veel had 

meegemaakt die dag en niet goed in zijn 

vel zat. In een Franse partij (zie 

diagram) speelde Jacques bij zet 16, Lf4. 

Er volgde 16….Db6 en  17. Pc4- Db5. 18. 

Ld3-Dd5?? (Dh5 had gemoeten). Na  19.Te5 stond de zwarte dame 

opgesloten en er restte Rens niets anders dan opgeven.  

 

Willem had ook haast, want hij moest nog een oplossing zoeken voor zijn lekke band. Nog vol adrenaline 

van het doortrappen met een plat achterwiel om toch nog op tijd te komen, had Willem met wit op bord 5 

een krachtige stelling opgebouwd. Met een aanval op de koningsstelling door o.a. g4 dreigde Willem de 

tegenstander mat te zetten of anders een paard te winnen.  Na een uurtje en 27 zetten gaf de tegenstander 

het op. Dat was de tweede winstpartij. 

Selahattin is ook altijd snel klaar. Met winst dit keer! Dat kwam goed uit, want nu kon hij Willem 

thuisbrengen.  Vanuit Delft naar huis fietsen met een lekke band is ook niet alles. 

Het debuut van Geurt Jan van der meiden in het tweede team heeft jammer genoeg geen winst 

opgeleverd.  De stand was ondertussen 1 – 3 in ons voordeel. Alleen de zwoegers waren nog bezig. 
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Zelf speelde ik met zwart op bord 6. Geweldig stond ik niet, maar met een optimistische geest dacht ik een 

doorbraak te kunnen forceren door op gewaagde wijze naar voren te gaan met een van mijn paarden. 

18….Pfd5 (zie diagram) Er zou wat ruimte komen… Op het moment van zetten dacht ik nog dat ik het 

andere paard had moeten nemen, maar achteraf had dat niet veel verschil 

gemaakt. Ik was in mijn enthousiasme vergeten eerst Lh7 te spelen! Het 

kostte mij een stuk. Nog steeds 

optimistisch speelde ik vol voor de winst 

verder. Ik had veel aanval en de witte 

koning werd kwetsbaar. Later in de partij 

heb ik op geniale wijze mijn tegenstander 

verleid om met de dame te slaan op d5! 

Een torenoffer! De witte dame kon de 

koning niet langer verdedigen en mat 

voor de witte koning was in mijn ogen onvermijdelijk. Dapper als ik was, 

sloeg ik met mijn resterende toren ook nog het witte paard op e4! Nog 

een torenoffer! Na 30.Dxe4 was de weg vrij voor mijn dame om vol voor de 

neus van de witte koning te gaan staan! Schaak! De witte koning kon niet 

anders dan de hoek ingaan en zonder twijfel was hij binnen twee zetten 

mat! Ik was zo gefocust op het weglokken van de dame dat ik de toren op f1 

helemaal niet meer heb gezien. 

  

Remise door eeuwig schaak had ik in handen en dat was in deze situatie al 

heel erg knap geweest. Door mijn blindheid kon ik na 32….Lg3. 33.Tf2 

opgeven! Jammer! 

 

Ondertussen begon de stelling van Dennis op bord 7 ook in duigen te vallen. Vlak nadat ik klaar was met 

mijn gehannes, was Dennis ook gedwongen om op te geven. De stand was nu 3 -3. Het werd spannend en 

de eer moest gered worden door oude rotten als Aad en Bert.  

Beiden stonden er niet slecht voor; we konden dus winnen! Aad had een zekere winst op het bord staan, 

voor Bert leek het iets lastiger. Bij winst van Aad was remise voor Bert genoeg. De tegenstander van Aad 

deed er in een volkomen verloren stelling ontzettend lang over voordat hij eindelijk opgaf (begrijpelijk) en 

daarom moest Bert ook erg lang doorspelen.   

Aad  speelde met zwart op bord 4 tegen een op papier sterkere tegenstander  en kwam ( on-Aads) minder 

goed uit de opening. Maar door tactische finesses van Aad, werd na zo’n zet of twintig duidelijk dat onze 

speciale man ging zegevieren. Dat deed hij dan ook op een uitmuntende klinische wijze. 

Zoals gezegd, was Bert als laatste bezig en hij moest bij een stand van 3 - 

4 minstens remise spelen om ons team aan de overwinning te helpen. Dat 

wist de tegenstander natuurlijk ook en die wees het remiseaanbod 

subiet af. Bert had het London systeem gespeeld en kwam iets beter uit 

de opening. Maar zijn 17e zet was 

minder goed, want hij had niet 

gerekend op het antwoord van zwart. 

17.Ta7-Db6. (zie diagram) 24.Db1 was ook 

niet echt geweldig (“ik blunderde”) en dat 

kostte een pion. Waarschijnlijk 

overmoedig liet de tegenstander vervolgens zijn loper op a8 slaan, wellicht 

in de gedachte dat hij met de twee vrijpionnen op de b- en c-lijn zou kunnen 

winnen. (24….Dxc3. 25.Da2-Dxb4. 26.Dxa8) Bert kon gelukkig met zijn witte 
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loper het doorlopen van de pionnen voorkomen en na fouten van beide kanten en tijdnood trad een 

herhaling van zetten op. Het was remise! Goed voor ons! Volgens Komodo was de slotstelling ook echt 

remise. 

 

De eerste wedstrijd van het tweede team is binnen! 3 ½ - 4 ½! 

Op naar de volgende! Hopelijk kunnen we hoog eindigen dit jaar! 

 

                                

 

 

 

HSV 2 - Botwinnik 5 

Door Hans Coenders 

Het eerste team van HSV is er knap in geslaagd om beide tot nu toe gespeelde wedstrijden te winnen. Daar 

kon het tweede team natuurlijk niet bij achterblijven en afgelopen maandag heeft het zich met een fikse 

overwinning op Botwinnik 5 keurig naast zijn grote broer geplaatst. 

Het zag er al vrij snel goed uit. Alle borden gaven een beeld dat vertrouwen gaf. Alleen Jim en Selahattin 

hadden het moeilijk. Jim raakte per ongeluk een stuk kwijt, maar Jim kennende, hoefde dat niet meteen 

desastreus te zijn. Selahattin heeft na een lastig begin zelfs nog een poosje op winst gestaan. 

In tegenstelling tot andere partijen was Selahattin op bord acht dit keer als laatste bezig. Er was halverwege 

een stelling ontstaan, waarbij alle stukken geconcentreerd waren op de damevleugel. Er kon bijna niet 

meer gezet worden, terwijl op de koningsvleugel alleen nog een paar pionnen stonden. De druk op de witte 

koning (Selahattin) werd steeds groter en het leek dat de enige uitweg een kwaliteitsoffer op de a-lijn zou 

zijn. Maar dat speelde Selahattin niet! Na lang precies manoeuvreren kwam hij geleidelijk op zijn eigen 

wijze toch los uit de opgesloten stelling en hield zelfs twee pionnen meer over. Zijn witte koning stond zeer 

actief op de vijfde rij tegenover de zwarte koning en hielp sterk bij het verdedigen van de andere stukken. 

Beide spelers hadden op dat moment nog een toren, een paard en een loper. Kwestie van afruilen en de 

partij had binnen kunnen zijn. Waarschijnlijk voelde de witte koning zich midden op het bord toch erg 

kwetsbaar en besloot zich terug te trekken. Dat was jammer. Doordat de koning niet langer meehielp, ging 

eerst het witte paard en vervolgens de loper verloren. Nu was er geen houden meer aan en het laatste 

punt ging naar Botwinnik. 

Willem was als een van de eersten klaar. Dit keer met zwart op bord zeven. Spelen met zwart geeft Willem 

iets mindere openingsmogelijkheden; naar eigen zeggen kwam hij niet goed uit de opening:  “Ik dacht al 

dat ze een leuke tegenstander voor mij hadden uitgezocht!”  Gelukkig voor Willem keerde het tij na de 

veertiende zet, toen zijn tegenstander een grote afruil maakte om het spel wat te vereenvoudigen. Daarna 

kreeg Willem de kans om te gaan combineren en goedbeschouwd kon de tegenstander het na de 

negentiende zet opgeven.  “Hij vocht nog door tot de tweeëndertigste zet, als een ridder zonder armen en 

benen, hetgeen ik jammer vond.”  

Op bord zes speelde Henk tegen Monique Keuzenkamp. Monique is een goede bekende bij HSV en heeft 

zelfs een jaartje in onze competitie meegespeeld. Henk heeft dan ook in clubwedstrijden en toernooien al 

vaak tegen Monique gespeeld en het was een hartelijk weerzien toen Monique met de zwarte stukken 

tegenover hem aanschoof. Op het bord kwam  in hoog tempo een (galopperend) vier paardenspel tot stand 

met een witte loper op c4. Zwart sloeg de koningspion op e4 met een paard. Een schijnoffer! Het paard  
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direct met een wit paard terugnemen leidt met d7-d5 tot een vork, waarbij of de loper of het paard 

verloren gaat. Om dit te voorkomen sloeg Henk eerst met zijn loper de pion op f7 met schaak. De zwarte 

koning slaat de loper en wit pakt het paard op e4. Het slaan op f7 is in theorie niet goed. In de praktijk gaf 

dit aan zwart twee verbonden vrijpionnen in het centrum, die later op promotie afgingen. Onderwijl nam 

wit de verzwakte vijandelijke koningsstelling onder vuur. Te gretig op de promotie gericht, vergat Monique 

de dekking van rij acht en hopla.., mat achter de paaltjes! 

Jacques speelde op bord een met zwart het Budapest gambiet. Na de zetten  1.d4 - Pf6, 2. c4 - e5, 3.dxe5 - 

Pg4, speelde Jacques’ tegenstander e4. Hierdoor kon Jacques met Pxe5 de pion terugslaan en kreeg hij 

uitstekend spel. Op een gegeven moment had Jacques een sterk paard op d4, terwijl zijn tegenstander een 

slechte loper had. In een, volgens Jacques ongeveer gelijke stelling, deed de tegenstander een slechte zet. 

Waarschijnlijk had deze het niet door, want na de zet bood hij remise aan. Jacques kon echter een stuk 

winnen en na een paar zetten gaf de tegenstander op. 

Ondertussen begon het er voor Jim slecht uit te zien. Dit punt was niet meer binnen te halen en Jim moest 

opgeven.  

Aad deed zoals van hem werd verwacht op bord vier. Geen moment in gevaar geweest. Langzaam brak Aad 

de stelling van zijn opponent af en stelde de overwinning veilig.  

Dennis en Geurt-Jan haalden ook keurig hun punten binnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat HSV de avond 

met 6 – 2 kon afsluiten. Bravo! 

Volgende wedstrijd spelen we uit tegen Lierse 2. 

De Externe 

door Bert Gerritsma 

 

Klasse 1b 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HSV 1 6 3 13 ½   . . 4 ½ . 4 ½ 4 ½ . 

2 DSC 5 4 3 15   .   5 ½ 3   . . . 6 ½ 

3 Rijswijk 2 4 3 14   . 2 ½   . 4 ½ . 7   . 

4 Wassenaar 1 4 3 13 ½ 3 ½ 5   .   . 5   . . 

5 Promotie 3 2 3 11   . . 3 ½ .   . 3   4 ½ 

6 SHTV 3 2 3 11   3 ½ . . 3   .   . 4 ½ 

7 Haeghe Ooievaar 1 2 3 9 ½ 3 ½ . 1   . 5   .   . 

8 Botwinnik 2 0 3 8 ½ . 1 ½ . . 3 ½ 3 ½ .   
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Het eerste team kende een uitstekende start in de eerste klasse. Achtereenvolgens werden 

Wassenaar, Haeghe Ooievaar en SHTV aan de zegekar gebonden. Wij krijgen echter nog 

de sterke teams van DSC 5, Rijswijk 2 en Promotie. We dromen (nog) niet van een 

kampioenschap, maar over handhaving hoeven we ons geen zorgen te maken. De 

verrassing kwam uit Delft, waar de gedoodverfde kampioen DSC 5 thuis met 5-3 verloor 

van Wassenaar. Door de nederlaag van DSC is HSV  'Herbstmeister'.  

Klasse 3b 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Novelty Destroyers 2 4 2 12 ½   . . . 6 ½ 6   . . 

2 HSV 2 4 2 10 ½ .   4 ½ . . . . 6   

3 DCSV 1 2 2 10   . 3 ½   . . . 6 ½ . 

4 DSC 10 2 2 8   . . .   . 4   4   . 

5 Botwinnik 3 2 2 7   1 ½ . . .   . . 5 ½ 

6 SHTV 4 1 2 6   2   . . 4   .   . . 

7 Lierse 2 1 2 5 ½ . . 1 ½ 4   . .   . 

8 Botwinnik 5 0 2 4 ½ . 2   . . 2 ½ . .   

 

Het tweede team wil niet voor het eerste onderdoen. In Delft werd het sterke team van 

DCSV verslagen en ook Botwinnik 5 was geen partij voor onze reserves. De belangrijkste 

concurrent is Novelty Destroyers, dat een zeer sterk team heeft. 

 

De Interne 

 

door Bert Gerritsma 

Na 13 ronden in de interne competitie staan Ton Bodaan en Bert Corneth op de plaatsen 1 

en 2. Hun onderlinge duel eindigde in remise. De derde plaats is voor Patrick Roeleveld die 

een bijzonder sterke rentree maakt  bij HSV. Hij verloor alleen van de toppers Ton en Bert 

en stond verder slechts Dick Groenendijk remise toe. Dick staat op de vierde plaats en is 

een aanwinst voor de club. Hij speelt wat weinig (slechts 5 partijen in de interne 

competitie), maar hij versloeg wel clubkampioen Hans de Haan. Daarbij moet wel 

opgemerkt worden dat Hans ergens een mat gemist zou hebben.  Hans staat nu nog op de 

zevende plaats, maar hij is het aan zijn stand verplicht om zich te plaatsen bij de eerste zes 

spelers op de ranglijst, die na 23 ronden in een halve competitie in de zogenaamde 

Champions League gaan strijden om het clubkampioenschap. Dit zal dan vermoedelijk ten 

koste gaan van een van de twee spelers die nu de plaatsen 5 en 6 bezetten. Mijn 

voorspelling is dat Fred van der Holst zich zal gaan plaatsen en dat Aad Mittertreiner het 

kind van de rekening zal worden. Aad komt te vaak in tijdnood en dat gaat hem opbreken. 
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13 

Nr Naam                   Punten  Wa  Gsp Gw Rm Vl  Perc 

 1 Bodaan, Ton            1117,00 120   8  6  2  0   87,53 

 2 Corneth, Bert          1065,67 118   8  5  3  0   81,3  

 3 Roeleveld, Patrick      890,00 116   9  6  1  2   72,2  

 4 Groenendijk, Dick       869,67 114   5  3  2  0   80,0  

 5 Holst van der, Fred     856,00 112   6  3  1  2   58,3  

 6 Mittertreiner, Aad      757,00 110  12  4  4  4   50,01 

 7 Haan de, Hans           733,00 108   7  4  1  2   64,3  

 8 As van, Jacques         711,00 106  11  5  3  3   59,1  

 9 Coenders, Hans          702,00 104   6  2  1  3   41,7  

10 Hessels, Willem         674,33 102  11  6  1  4   59,11 

11 Gerritsma, Bert         642,33 100   9  2  4  3   44,4  

12 Zwart de, Dennis        617,33  98   7  3  2  2   57,1  

13 Koks, Paul              586,00  96   1  1  0  0  100,00 

14 Wit de, Jacques         569,67  94  10  3  3  4   45,0  

15 Hählen, Ruud            530,67  92   6  3  1  2   58,3  

16 Witter, Alex            526,00  90   2  1  0  1   50,0  

17 Jong de, Dick           520,00  88  13  4  2  7   38,50 

18 Nicolaas, Han           507,67  86   2  0  2  0   50,0  

19 Kosonen, Arthur         494,33  84   5  2  1  2   50,0  

20 Huijbens, Peter         487,00  82   9  3  2  4   44,4  

21 Loke, Jim               464,33  80   2  1  0  1   50,0  

22 Melssen, Franck        442,00  78   0  0  0  0    0,0  

23 Remmerswaal, Wouter    418,00  76   0  0  0  0    0,0  

24 Meiden, Geurt Jan vd    407,00  74   0  0  0  0    0,0  

25 Kececi, Onur            402,00  72   1  0  1  0   50,0  

26 Bouma, Henk             377,00  70  10  3  1  6   35,02 

27 Heide, Jelle van der    373,33  68   0  0  0  0   0,0   

28 Dijk, Ruud van          354,00  66  10  2  2  6   30,0  

29 Lubbe van der, Lex      341,33  64   1  0  0  1    0,0  

30 Mulder, Rick            338,00  62   2  0  1  1   25,0  

31 Ciftci, Selahattin      305,33  60   8  1  1  6   18,8  

32 Dalfsen, Richard van    280,33  58   0  0  0  0   0,0   

33 Verwaart, Dick          259,33  56   6  1  0  5   16,7  

34 Hout in 't, Bruno       252,00  54   3  0  0  3    0,0 

                                                                            

 

PK HSB 

 door Bert Gerritsma 

Vijf clubgenoten namen deel aan het persoonlijk kampioenschap van de Haagse 

Schaakbond Er werd op zeven vrijdagavonden gespeeld in woonzorgcentrum 'De Mantel'  

in Voorburg. 
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Ton Bodaan speelde in de A-groep voor spelers met een rating boven 1650. Ton trof het 

niet dat hij gelijk in de eerste ronde moest aantreden tegen favoriet Gert Legemaat (elo 

2199). Ton speelde een goede partij. Hij had remise binnen handbereik, maar in het verre 

eindspel ging het toch mis en moest hij capituleren. In het vervolg van het toernooi kon 

Ton ook geen potten breken en met 2½ uit 7 moest hij met een bescheiden klassering 

genoegen nemen. Gert Legemaat was na zes ronden met een 100% score al zeker van het 

kampioenschap. In de slotronde nam hij genoegen met remise en werd met 6½ uit 7 

Haags kampioen. 

De overige deelnemers van HSV kwamen uit in de B-groep. Bert Gerritsma behaalde het 

beste resultaat met 4½ uit 7. Bert had een valse start door in de eerste ronde van zijn 

'Angstgegner'  Ruud van Dijk te verliezen. In de volgende vijf ronden won Bert drie keer en 

speelde hij twee keer remise. In de slotronde vond hij zichzelf met 4 uit 6 terug aan een 

van de topborden. Bij winst op koploper Gerrit Horst had hij op 5 uit 7 kunnen eindigen. 

Dit bleek iets te veel gevraagd te zijn. Na een bloedstollend tijdnoodduel  eindigde deze 

partij in remise. Door dit resultaat eindigde Gerrit Horst samen met Maurits Bons bovenaan 

met 5½ uit 7.  Bert werd gedeeld 4e t/m 7e, maar smaakte het genoegen een ratingprijs te 

winnen in de ratingcategorie t/m 1600. 

Jacques van As had bij winst in de slotronde ook op 4½ uit 7 (en een ratingprijs) kunnen 

komen. Jacques moest echter zijn meerdere erkennen in Scot Leite en bleef op 3½ punten 

staan. Ruud van Dijk behaalde hetzelfde resultaat en won daarmee een ratingprijs in de 

ratingcategorie t/m 1400. Ruud won niet alleen van Bert, maar hij versloeg ook 

ratingfavoriet Karl Baak! 

Han Nicolaas fungeerde als 'evenmaker'. Hij speelde slechts één partij en maakte remise 

tegen Hans Smallenbroek.  

 

Rapidtoernooi SIO 

 

door Bert Gerritsma 

Op zaterdag 11 november vond in gebouw 't Centrum in de Lier het SIO rapidtoernooi 

plaats. Er waren 10 groepen van 8 spelers gevormd.. Het speeltempo bedroeg 20 minuten 

pppp. 

In de hoogste groep was damesgrootmeester Bianca de Jong-Muhren -te oordelen naar 

de omvang van haar buik in verwachting van haar tweede kind- een maatje te groot voor 

de andere deelnemers.  Met 6½ uit 7 werd zijn toernooiwinnaar 

Slechts twee deelnemers van HSV dit jaar.  Bert Gerritsma kwam uit in groep zes en werd 

remisekoning met 5 remises. Verder leed Bert nog twee nederlagen en kwam met 2½ uit 7 

niet verder dan de gedeelde zesde plaats. 
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Peter Huybens kwam uit in groep 9. Het tempo van 20 minuten ligt voor Peter veel te 

hoog. Met ½ uit 7 kon hij de laatste plaats niet ontlopen. 

 

Haags Weekendtoernooi 

 

door Bert Gerritsma 

In het weekend van 17 t/m 19 november vond het Haags Weekendtoernooi plaats in het 

denksportcentrum aan de Kerketuinenweg. Het toernooi was goed bezet met ruim 40 

deelnemers in de A-groep en meer dan 70 deelnemers in de B-groep. Opvallend was ook 

het grote aantal jeugdspelers. 

In de A-groep heerste Fidemeester Jasel Lopez met harde hand. Jasel nam op 

zaterdagavond een bye op, maar hij won gewoon zijn overige partijen, waardoor hij met 

5½ punten toernooiwinnaar werd. Zijn naaste concurrent FM Roger Meng werd in hun 

onderlinge duel verslagen. Roger eindigde met 5 punten op de tweede plaats. HSV was in 

de A-groep vertegenwoordigd door Ton Bodaan. Ton fungeerde als  'evenmaker' en 

speelde slechts drie partijen, die hij wel allemaal won!  Eduard Coenen (elo 2147) sloeg het 

remiseaanbod van Ton af en moest dat bekopen met een nederlaag. Daarna versloeg Ton 

de jeugdspelers Kasper Bleeker (1742) en Bram Albertus (1741). Zijn TPR bedroeg maar 

liefst 2677. Hans de Haan had het moeilijk en kwam niet verder dan 2 punten, waaronder 

een half punt voor een bye op zaterdagavond. Dankzij de sterke tegenstand had Hans toch 

nog een TPR van 1807. 

In de B-groep was HSV vertegenwoordigd door Aad Mittertreiner, Henk Bouma en Ruud 

van Dijk. Aad begon met een nederlaag in de eerste ronde, maar voegde daar nog twee 

overwinningen en twee remises aan toe. Aad won in de vijfde ronde een hevig 

tijdnoodduel van Jan Zonneveld. In de slotronde had hij moeten winnen van een 

jeugdspeler, maar dit duel verzandde in remise. Met een bye op zaterdagavond eindigde 

Aad met 3½ uit 6. Henk en Ruud hadden het een stuk moeilijker. Henk begon met drie 

nederlagen alvorens in ronde vier zijn eerste overwinning te boeken. In de slotronde 

voegde hij daar nog een halfje aan toe tegen een jeugdspeler.  Ruud eindigde eveneens 

met 1½ punten, maar daar zat een half punt bij van een bye op zaterdagochtend. Tot 

overmaat van ramp kreeg Ruud in ronde vijf een reglementaire nul omdat zijn telefoon 

afging. In de slotronde boekte Ruud zijn eerste volle punt toen hij te sterk bleek voor een 

jeugdspeler. Winnaar in de B-groep werd routinier Maurits Bons met 5½ uit 6, precies 10 

jaar nadat hij het toernooi voor de eerste keer won. 
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                                                                      Ruud tegen een jong talent 

 

 

HSB-beker 

  

door Bert Gerritsma 

 

Evenals vorig jaar trof HSV het niet in de HSB-beker. Vorig jaar troffen we in de eerste 

ronde het sterke team van Schaakhuis, nu werd in de eerste ronde geloot tegen Botwinnik. 

Botwinnik speelde vorig jaar nog in de KNSB en is nu een van de topteams in de 

Promotieklasse. 

De wedstrijd vond op maandag 27 november plaats in ons clubgebouw. Na loting om de 

kleur speelden de gasten aan de borden 1 en 3 met wit. HSV speelde met het viertal Hans 

de Haan, Ton Bodaan, Bert Corneth en Fred van der Holst. 

De gasten bleken uiteindelijk met 3½-½ te sterk. Alleen Fred slaagde erin remise af te 

dwingen. Toch was het geen walk over voor Botwinnik.  Bert Corneth had in een 

toreneindspel zeker remise in handen, maar in tijdnood slaagde hij er niet altijd in de beste 

zetten te vinden en moest hij opgeven. Hans de Haan had in een eindspel met torens en 

pionnen weliswaar een dubbelpion en hij kon alleen maar afwachten, maar ik zag niet 
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onmiddellijk hoe de tegenstander kon winnen. Na veel gemanoeuvreer slaagde de speler 

van Botwinnik erin een toren op de onderste rij te krijgen en werd Hans zelfs matgezet. Op 

het bord van Ton Bodaan zag ik voor Ton de interessante mogelijkheid Pxb5 met 

complicaties, die ik als toeschouwer niet goed kon uitrekenen. Ton kon blijkbaar mijn 

gedachten lezen, want hij speelde inderdaad Pxb5. De complicaties vielen in Tons nadeel 

uit en hij moest opgeven. Desgevraagd zei Ton na afloop dat de zet Pxb5 niet goed was.  

Sorry Ton, ik zal voortaan niet meer meedenken! 

 

Tata Steel Chess Tournament 

  

door Bert Gerritsma 

 

Het Tata Steel Chess Tournament werpt zijn schaduw vooruit. Naast een groot gedeelte 

van de wereldtop zullen ook enkele HSV-leden deelnemen. Van 19 t/m 28 januari zullen 

Jacques van As (groep 7), Hans de Haan (groep 5) en Aad Mittertreiner (groep 6) 

deelnemen aan de tienkampen. 

Bert Gerritsma (groep 5) en Geurt Jan van der Meiden (groep 6) zullen van 15 t/m 17 

januari deelnemen aan de dagvierkampen. 

Supporters zijn uiteraard van harte welkom. 

 

 

Partijen 

  

Slechts twee partijen werden ingeleverd. Ik herhaal het daarom nog maar een keer. Als u 

een interessante partij heeft gespeeld kunt u die inleveren bij Ton Bodaan of Bert 

Gerritsma. Ton zal dan de partij analyseren. Om het u helemaal gemakkelijk te maken: u 

kunt de partij via de laptop van Bert Gerritsma  invoeren in Komodo. We beginnen met de 

partij die voor de interne competitie gespeeld werd door Ruud van Dijk en Peter Huybens. 

Het commentaar is van DeepBert/Komodo en Peter Huybens. 

Ruud van Dijk (1275) - Peter Huybens (1340) [B02] 

Interne Comp HSV Den Haag, 10.11.2017 

 

1.d3 

 

Is dit de nieuwe mode? Bij de Kennemer Open speelde ook iemand zo tegen mij. Na 

enkele zetten komen we in de Aljechinverdediging. 

 

1... Pf6 2.Pf3 d5 3.Pbd2 Pc6 4.e4 dxe4 5.dxe4 Lg4 6.Lb5 a6?!  
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Dit is minder sterk. Na slaan op c6 heeft zwart een geïsoleerde dubbelpion. Geboden was 

6...Dd6 

 

7.Lxc6+ bxc6 8.h3 Lh5 9.a3  

 

Dit placht wijlen Victor Korchnoi een halve zet te noemen. Waarom niet 9.e5? 

 

9...e5 10.c3 Ld6 11.Db3 Tb8 12.Da4 Dd7 13.Dxa6 Lxf3 14.gxf3?!   

 

Van deze verzwakking van zijn koningsvleugel gaat wit later spijt krijgen. Beter was 14.Pxf3 

Pxe4 15.De2 f5. 

 

14...0–0 15.Df1 Ph5 16.Pc4 f5  

 

Peter vindt de beste zet. Aanval op de verzwakte witte koningsstelling. 

 

17.b4?!  

 

Ruud onderschat blijkbaar de aanval op zijn koningsstelling. Een betere zet was 17.De2 

geweest. 

 

17...fxe4 18.Tg1  

 

Wit is al in grote problemen. Het beste was nog 18.Le3 geweest. 

 

18...Txf3 19.h4 Tbf8  

 

Of eenvoudig 19...Txc3 

 

20.Le3 Pg3!  

 

Fritz 10 geeft deze zet twee uitroeptekens. Komodo is wat zuiniger met één uitroepteken. 

 

 

                         Stelling na 20...Pg3!! 
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21.Txg3 Txg3 22.Pxd6??  

 

Aan deze zet kleeft een klein bezwaar. Peter: Ruud wil veld c4 vrijmaken om met een 

tussenschaakje zijn dame te bevrijden. Goed plan, maar dan wel eerst rokeren! 22.0–0–0. 

 

22...Txe3+! 

 

23.Kd2 Td3+ 

 

0–1 

 

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

De tweede partij werd eveneens gespeeld voor de interne competitie. De kemphanen zijn 

Aad Mittertreiner en Bert Gerritsma. Het commentaar is van Ton Bodaan 

 

Aad - Bert G [D02] 

HSV Den Haag, 30.10.2017 

[TonBo] 

 

Een moeilijke partij waar zwart zeer inventief speelt en goed komt te staan maar wit vecht 

steeds goed terug.  

1.d2-d4 d7-d5 2.Pg1-f3 c7-c6 3.Lc1-f4  

Mode het London systeem  

3...Lc8-f5 4.e2-e3 Pg8-f6 5.Lf1-d3 Pf6-e4?! 6.0-0 e7-e6 7.c2-c3?!  

[7.Pb1-c3 De manier om van Pe4 te profiteren. 7...Lf8-b4 8.Ld3xe4 d5xe4 9.Pf3-d2 Lb4xc3 

10.b2xc3]  

7...Lf8-e7 8.Dd1-c2 g7-g5!?  

Zwart toont zich strijdlustig.  

9.Lf4-g3 h7-h5 10.Pf3-d2  

[10.Lg3-e5 f7-f6 11.Le5xb8 Ta8xb8]  

10...Pe4xd2 11.Pb1xd2 Lf5xd3 12.Dc2xd3 Pb8-d7 13.f2-f3 h5-h4 14.Lg3-f2  

Nu volgt een leuke fase waarin beide partij telkens de zet h3 moeten overwegen.  

14...Dd8-c7  

[14...h4-h3 15.g2xh3 (15.g2-g3) 15...Th8xh3]  

15.e3-e4 [15.h2-h3]  

15...0-0-0 16.c3-c4?!  
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Nu komt er veel druk op de witte d4 pion. [16.a2-a4]  

16...d5xe4 17.Pd2xe4 f7-f5 18.Pe4-c3 a7-a6?  

Zet op de verkeerde vleugel. Als je naar de pionnenstelling kijkt geeft deze aan dat zwart 

het van de koningsvleugel moet hebben. [18...g5-g4 19.f3xg4 Pd7-e5 20.Dd3-h3 Pe5xg4]  

19.Tf1-e1 Le7-d6  

[19...h4-h3 20.g2-g3]  

20.h2-h3  

Nu is de stelling is een soort evenwicht maar nog erg ingewikkeld.  

20...Th8-e8 21.Te1-e2 Ld6-h2+ 22.Kg1-h1 Pd7-e5 23.Dd3-d2?!  

[23.Dd3-c2]  

23...Lh2-f4 24.Dd2-e1 Pe5-d3 25.De1-d1?  

De dame hoort niet op de d-lijn vanwege de penning. [25.De1-f1]  

25...Pd3xf2+ 26.Te2xf2 Lf4-e3 27.Tf2-e2 Le3xd4  

De buit is binnen. Nu nog afmaken. Altijd lastig.  

28.Dd1-e1 Dc7-f7 29.Pc3-a4   

 

 

                            Stelling na 29.Pa4 
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29...Ld4-a7?  

De loper verlaat zijn prachtige positie en wordt in een donker hoekje gezet.  [29...e6-e5]  

30.c4-c5 e6-e5 31.b2-b4  

[31.Te2xe5 Te8xe5 32.De1xe5 La7-b8 33.Pa4-b6#  is een verrassend variantje.]  

 

                   Stelling na 33.Pb6# (analyse) 

 

31...Df7-e7 32.Pa4-b2 a6-a5?  

Weer een zet op de verkeerde vleugel.  

33.a2-a3 e5-e4 34.Pb2-c4  

en weer is wit terug in de partij.  

34...La7-b8 35.Pc4-b6+ Kc8-c7 36.Ta1-c1 Td8-d3 37.Tc1-c3 Td3xc3 38.De1xc3 e4-e3 

39.b4-b5 (Pb6-c4)  

39...De7-e5 40.Dc3xa5 De5-g3 [40...De5xc5]  

41.Pb6-c4+ Kc7-d7  

Hier ging de zaal door de geluidsbarrière en besloten beide spelers richting bar te gaan. 

½-½ 
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