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In dit nummer treft u verslagen aan van de 
externe en interne competitie. Het tweede 
team lijkt hard op weg naar het 
kampioenschap. Dat wordt straks weer een 
feestje! In de interne competitie is de vraag 
welke spelers zich gaan plaatsen voor de 
Champions League. Verder verslagen van 
onder andere het Pomartoernooi, het 
Corustoernooi en onze kerstwedstrijden. In 
de rubriek partijen treft u weer enkele 
partijen aan. 

 
 
Jimmy Edwards van Muyen heeft het 
lidmaatschap van HSV opgezegd. 
 

 
 
Hieronder treft u de agenda voor de 
komende maanden aan. Enkele belangrijke 
data zijn 16 maart (clubkampioenschap 
snelschaken), 6 april (paaswedstrijden) en 
natuurlijk zaterdag 4 april wanneer het 
HSV-rapidtoernooi plaatsvindt met hopelijk 
een grote deelname van HSV-leden.  
 
Ma 9/2  Interne Comp ronde 21 
 
Ma 16/2 Interne Comp ronde 22 
 
Ma 23/2 Interne Comp ronde 23 
  HSV 2 – WSC 5 
 
Ma 2/3  Interne Comp ronde 24 
  Schaakhuis 2 – HSV 1 
 
Ma 9/3  Interne Comp ronde 25 
   

Za 14/3 Rapidtoernooi Haeghe 
Ooievaar 

 
Ma 16/3 Clubkampioenschap 

Snelschaken 
 
Ma 23/3 Interne Comp ronde 26 
  Champions League Ronde 1 
 
Do 26/3 H. Ooievaar 4 – HSV 2 
 
Ma 30/3 Interne Comp ronde 27 
  Champions League ronde 2 
 
Za 4/4  HSV Rapidtoernooi  
 
Ma 6/4  Paaswedstrijden 
 
Wo 8/4 HSV 1 – Promotie 4 
  (gezamenlijke slotronde) 
 
Ma 13/4 Pasen Geen schaken 
 
ma 20/4 Interne Comp ronde 28 
  Champions League ronde 3 
 
Ma 27/4 Interne Comp ronde 29 
  Champions League ronde 4 
 
Ma 4/5  Interne Comp ronde 30 
  Champions League ronde 5 
 
Ma 11/5 Zomercompetitie 
 
Ma 18/5 Zomercompetitie 
 
Ma 25/5 Zomercompetitie 
 
Ma 1/6  Pinksteren. Geen schaken 
 
Ma 8/6  Zomercompetitie 
 
Ma 15/6 Zomercompetitie 
 
Ma 22/6 Zomercompetitie 
 
Ma 29/6 Zomercompetitie 
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De uitwedstrijd tegen Scheve Toren –op 
papier een van de zwakkere teams- moest 
beslist gewonnen worden. Het verslag is van 
Bert Gerritsma. 
 
HSV te sterk voor Scheve Toren 2 
 
Op vrijdag 12 december speelde het eerste 
team in Pijnacker de uitwedstrijd tegen de 
reserves van Scheve Toren. Carlos Mazuera 
en Roman Navrat waren afwezig. Zij werden 
vervangen door Jim Loke en Aad 
Mittertreiner. 
 
Een eerste rondgang langs de borden leerde 
mij dat de meeste HSV-spelers een 
voorsprong in tijd hadden. Alleen Aad 
Mittertreiner had aan bord acht meer 
bedenktijd gebruikt dan zijn tegenstander. 
Jan Eberle had aan bord vier al een pion 
buitgemaakt. Bovendien had hij een toren  
op de zevende rij en was een loper de 
vijandelijke stelling binnengedrongen. De 
winst leek slechts een kwestie van tijd te 
zijn. 
 
Het eerste halfje werd gescoord aan bord 
één. Nico Vromans had in een Grob-opening 
(1. g4) geen voordeel kunnen bereiken en 
kwam na overleg met de teamleider remise 
overeen met zijn tegenstander. Hans de 
Haan had aan bord vijf de vijandelijke 
koning uitgerookt. In het gecombineerde 
geweld van Hans’dame, toren en paard ging 
deze spoedig ten onder. Tussenstand ½-1½. 
 
De stelling van Jim Loke aan bord zeven 
begon er bedenkelijk uit te zien. Zijn 
tegenstander had een pion meer en 
bovendien had hij een pion op de zesde rij. 
De stelling van Jan Eberle was blijkbaar 
toch moeilijker dan het op het eerste gezicht 
leek. Jan begon veel bedenktijd te 
investeren. Frans Hoogeveen stond aan bord 
drie volgens eigen zeggen de gehele partij 
wat beter. Maar of dit voldoende voor de 

winst was? Aad Mittertreiner stond ook 
beter, maar had wel veel meer bedenktijd 
gebruikt dan zijn tegenstander. Over de 
stelling van Rob van der Holst aan bord zes 
kon ik nog niets zeggen. Aan bord twee had 
Olav Wolvekamp het te kwaad tegen 
Marijke Meijering. Olav speelde met zwart 
de Caro Kann. In een gecompliceerde 
stelling verloor hij de kwaliteit. In de open 
stelling die was ontstaan was zijn paard was 
niet opgewassen tegen de vijandelijke toren. 
Bovendien sneuvelden er enkele pionnen. Er 
restte Olav niets anders dan zijn 
tegenstandster te feliciteren. Na afloop wist 
Olav nog niet waar hij het precies verkeerd 
heeft gedaan. Voorlopig houden we het erop 
dat Marijke ijzersterk heeft gespeeld. Zij 
heeft ten slotte niet voor niets een score van 
100%  (3 uit 3). Tussenstand 1½-1½. 
 
De stelling van Jim Loke was intussen 
aanzienlijk opgeknapt. De vijandelijke pion 
op de zesde rij was verdwenen. De stelling 
leek potremise. Jim had wel veel meer 
bedenktijd en daarom speelde hij nog even 
door. Aad Mittertreiner kwam na overleg 
met de teamleider remise overeen met zijn 
tegenstander. In de slotstelling stond Aad 
nog steeds iets beter. Rob van der Holst was 
erin geslaagd een eindspel te bereiken met 
gelijke lopers waarin hij drie pionnen had en 
zijn tegenstander slechts één pion. Dit was 
slechts een kwestie van techniek en dat was 
Rob wel toevertrouwd. Gelet op de 
stellingen op de andere borden mocht ook 
Jim Loke remise aanbieden. Tussenstand 
2½-3½. 
 
Frans Hoogeveen scoorde het winnende punt 
voor HSV. Met een onberispelijke techniek 
wist hij het eindspel met aan beide zijden 
een paard en enkele pionnen tot winst te 
voeren. Jan Eberle had in wederzijdse 
tijdnood de winst voor het grijpen. Met nog 
één minuut en veertig seconden op de klok 
ging Jan in de fout, waardoor zijn 
tegenstander met nog slechts zes seconden 
bedenktijd de laatste pion van het bord kon 
slaan, waarna slechts twee kale koningen 
overbleven. Eindstand 3-5 
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Een blik op de ranglijst leert dat HSV goed 
meedoet met 4 uit 3. We hoeven niet bang te 
zijn voor degradatie en als de wedstrijden 
tegen de sterke teams van DSC 5 en 
Promotie 4 (in de laatste ronde) tot een goed 
einde worden gebracht doen we volop mee 
om de strijd om het kampioenschap.  
 
 

 
 
Als het eerste team nog wilde gaan voor het 
kampioenschap zou de thuiswedstrijd tegen 
DSC 5 gewonnen moeten worden. Bert 
Gerritsma vertelt u of dit is gelukt. 
 
Onnodige nederlaag HSV 1 
 
Het eerste team speelde op 12 januari thuis 
tegen DSC 5. Om nog mee te kunnen doen 
in de strijd om het kampioenschap zou een 
overwinning wenselijk zijn. 
 
HSV was niet helemaal op oorlogssterkte. 
Frans Hoogeveen was verhinderd en werd 
vervangen door Juan Cabrero. 
 
Carlos Mazuera kwam te laat en begon zijn 
partij met een tijdachterstand van 11 
minuten. Dat is niet slim als je aan het eerste 
bord tegen een sterke tegenstander moet 
spelen. 
 
Na een eerste rondgang langs de borden 
constateerde ik dat Juan met ruimtegebrek 
kampte. De vijandelijke dame was zijn 
stelling binnengedrongen en kon daar 
moeilijk verjaagd worden. Roman Navrat 
had een achterstand op de klok. Rob van der 
Holst had een pion gewonnen. 
 
Even later bracht Nico Vromans een 
schijnoffer. In de stelling die daarna op het 
bord kwam hadden beide spelers een dame, 
twee lopers en zes pionnen. Alleen had Nico 
twee geïsoleerde pionnen en de speler van 
DSC twee groepjes van drie pionnen. Nico 
vond de stelling nogal tricky en bood na 

overleg met de teamleider remise aan. De 
tegenstander wees dit aanbod echter af. 
 
De eerste score viel aan bord acht waar 
Roman Navrat remise overeen kwam met 
zijn tegenstander. Dit zonder zijn teamleider 
te raadplegen! Roman had nog steeds een 
achterstand in tijd maar ik vond dat hij wat 
beter stond en wellicht had kunnen 
doorspelen. 
 
Jan Eberle scoorde aan bord vier het eerste 
punt voor HSV. De slotstelling treft u 
hiernaast aan. 
 
 

   

                       

 
Jan heeft zojuist Te6 gespeeld. De 
tegenstander dacht nu zeker 10 minuten lang 
na, maar er is geen redding meer. Om mat te 
voorkomen kan hij het beste Tff7 spelen, 
maar dan slaat Jan de dame. Stand 1½-½. 
Nico Vromans had intussen een pion 
verloren. Ik begon het somber voor hem in 
te zien. Carlos had een remiseaanbod 
gekregen en kwam aan de teamleider vragen 
of hij dit mocht aannemen. De speelsterkte 
van zijn tegenstander kennende adviseerde 
ik “altijd doen”. Carlos nam weer plaats 
achter zijn bord en tot mijn stomme 
verbazing sloeg hij na enige minuten het 
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aanbod af! “Ik wil winnen” was zijn 
verklaring. 
 
Juan had wat meer lucht gekregen maar dat 
kostte hem wel een pion. Even later verloor 
hij zijn paard en moest hij opgeven. Stand 
1½-1½. 
 
Rob van der Holst had beslissend voordeel 
gekregen, maar met de winst voor het 
oprapen deed hij het verkeerd, waardoor de 
tegenstander met remise ontsnapte. Stand 2-
2. 
 
De partij van Carlos eindigde uiteindelijk 
toch in remise. De stelling van Nico was niet 
te houden en hij moest opgeven. Stand 2½-
3½. 
 
De stelling van Olav Wolvekamp was voor 
mij veel te moeilijk om te begrijpen. Er 
kwam ten slotte een eindspel op het bord 
waarbij beide spelers een dame en enkele 
pionnen hadden. Olav had echter een pion 
meer. Ook had hij meer bedenktijd. Ik begon 
dit zonnig voor hem in te zien toen Olav een 
enorme bok schoot die mat in één toeliet. De 
tegenstander profiteerde dankbaar van dit 
buitenkansje. Joop Tuk placht in dergelijke 
gevallen te zeggen dat je eerst een tijdje op 
je handen moet gaan zitten voordat je een 
zet doet. Stand 2½-4½. 
 
Hans de Haan was als laatste bezig. Ik vond 
het de gehele avond moeilijk om te 
beoordelen wie er nu beter stond. Nadat ik 
voor de laatste keer ‘hout’ geteld had zag ik 
dat Hans een stuk voor stond. Ook had Hans 
meer bedenktijd. De tegenstander presteerde 
het nog om onder deze omstandigheden 
remise aan te bieden. Dit werd door Hans 
resoluut afgewezen en hij voerde de partij 
met vaste hand naar winst. Eindstand 3½-
4½. 
 
Door dit resultaat kunnen we een 
kampioenschap wel vergeten. HSV staat met 
4 uit 4 stevig in de middenmoot. De 
volgende thuiswedstrijd tegen SHTV 3 zal 
beslist gewonnen moeten worden om in een 

vroeg stadium het behoud van onze plaats in 
de eerste klasse veilig te stellen.. 
 
 

 
 
Tegen SHTV zou het eerste zich met een 
overwinning twee ronden voor het einde 
veilig kunnen stellen. Het verslag is van Bert 
Gerritsma. 
 
Nipte zege HSV 
 
Op maandag 2 februari speelde het eerste 
team de belangrijke thuiswedstrijd tegen 
SHTV 3. Deze wedstrijd moest gewonnen 
worden om twee wedstrijden voor het eind 
van de competitie al (bijna) zeker te zijn van 
het behoud van onze plaats in de eerste 
klasse 
 
HSV verscheen in de sterkste opstelling aan 
de start. Een eerste ronde langs de borden 
leerde mij dat Roman Navrat aan bord acht 
duidelijk voordeel had. Zijn dame was diep 
de vijandelijke stelling binnengedrongen en 
verhinderde de rokade. Rob van der Holst 
speelde aan bord zes een spectaculaire 
combinatieve partij. Broer Fred zag de winst 
voor Rob al helemaal zitten. Olav 
Wolvekamp speelde aan bord twee met wit 
tegen Ton Vissers. Na de beginzetten 1 d4 f5 
(Hollands) vervolgde Olav met 2. g4. Ik 
weet niet of dat nog theorie is –ik ken het in 
ieder geval niet- maar in de loop van de 
partij kreeg Olav positioneel voordeel. 
 
Iets later blunderde Roman. Hij snoepte een 
pionnetje, maar hij had beter even kunnen 
kijken of er nog velden voor zijn dame 
waren. Zijn tegenstander speelde koeltjes 
Tf8 en Roman moest erkennen dat zijn dame 
gevangen was. Roman sloeg de toren en 
speelde daarna verder, maar het was voor de 
insiders duidelijk dat dit een kansloze zaak 
was. 
 
Frans Hoogeveen had intussen aan bord vijf 
een pion verloren. Er was een eindspel 
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ontstaan met gelijke lopers. Zou Frans dit 
remise kunnen houden? Grappig was dat 
Carlos Mazuera aan bord een ook in een 
eindspel met gelijke lopers was beland 
waarbij hij een pion meer had. Nico 
Vromans had aan bord drie misschien de 
betere stelling, maar hij was in behoorlijke 
tijdnood. De stelling van Jan Eberle aan 
bord vier vond ik moeilijk te beoordelen, 
maar van Jan verwacht je altijd dat hij zijn 
tegenstander weet te trucen. Daar hoopte uw 
teamleider ook nu op. Hans de Haan had aan 
bord zeven een vol stuk buit gemaakt en de 
winst kon niet lang meer op zich laten 
wachten. 
 
Roman moest als eerste capituleren, 
waardoor SHTV op een 0-1 voorsprong 
kwam. Carlos verzilverde zijn pluspion en 
bracht HSV op gelijke hoogte: 1-1. Hans 
won zoals verwacht en is nu met 4½ uit 5 
topscorer van het team. Stand 2-1. Nico 
kwam in tijdnood remise overeen met zijn 
tegenstander. De slotstelling zou volgens de 
experts gewonnen zijn, maar Nico had 
minder dan twee minuten bedenktijd. Stand 
2½-1½. De partij van Rob kende een 
dramatisch einde doordat Rob in een 
gecompliceerde stelling mat in één toeliet. 
Stand 2½-2½. Jan had inderdaad een truc in 
petto waardoor hij de kwaliteit won. Jan gaf 
de kwaliteit weer terug om een gewonnen 
pionneneindspel met een pluspion in te gaan. 
Korte tijd later moest zijn tegenstander -
Theo Dekker- opgeven. Stand 3½-2½. Olav 
veroverde in de slotfase materiaal en dwong 
Ton Vissers op de knieën. Stand 4½-2½. De 
overwinning was hiermee een feit. Frans 
was als laatste klaar. Helaas slaagde hij er 
niet in de remisehaven te bereiken en moest 
hij opgeven. Eindstand 4½-3½. 
 
Omdat Rijswijk 3 heeft verloren van DSC 5 
en Scheve Toren 2 heeft verloren van 
Schaakhuis 2 is Rijswijk praktisch zeker de 
eerste degradant. HSV blijft  in de eerste 
klasse. 
 
 
 

 

 
 
Plaatsvervangend teamleider Bert 
Gerritsma bericht. 
 
Winst HSV 2 na thriller 
 
Op donderdag 4 december trad HSV in 
Zoetermeer in het strijdperk tegen Botwinnk 
6. 
 
Harry Boot en Dick de Jong waren 
verhinderd. Zij werden vervangen door Aad 
Mittertreiner en Peter Huybens. Teamleider 
Boris Kamp was wegens 
familieomstandigheden afwezig. Hij werd 
vervangen door Bert Gerritsma. 
 
Om 19.45 uur waren zes HSV-spelers en de 
teamleider aanwezig in het 
denksportcentrum te Zoetermeer. Het 
wachten was nog op Fred van der Holst en 
Aad Mittertreiner. Zij zouden wel onderweg 
zijn was de verwachting. Om kwart  over 
acht nog geen spoor van Fred en Aad. Freds 
TomTom bleek kapot te zijn en beide heren 
waren verdwaald. Na telefonische instructies 
van Jim Loke wisten Fred en Aad om 20.40 
uur het speellokaal van Botwinnik te 
bereiken. Dat was net op tijd om te 
voorkomen dat ze een reglementaire 
nederlaag zouden lijden. 
 
Teamleider Bert Gerritsma slaakte een zucht 
van verlichting en spoedde zich naar de 
speelzaal om de wedstrijd te volgen. Toen 
hij binnenkwam stond HSV al met 1-0 
achter. Ruud Hählen had in het kader van de 
sinterklaasgedachte enkele stukken in de 
aanbieding gedaan die zijn tegenstander 
dankbaar had geïncasseerd. Juan Cabrero 
zorgde aan bord één voor de gelijkmaker. 
Juan had al een prettige stelling met een 
pion meer toen de Botwinnikman een 
enorme bok schoot die mat in één 
betekende.  Fred van der Holst had het aan 
bord twee met zijn beperkte denktijd niet 
kunnen bolwerken. Fred meende achteraf 
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dat hij misschien ergens de kwaliteit had 
kunnen winnen. Hij had echter geen tijd om 
alles te kunnen uitrekenen en zag daarom 
maar van de combinatie af. Fred zal de partij 
nog “door Fritz halen”. Zoals het nu ging 
kreeg de tegenstander een open lijn en moest 
Fred capituleren. 
Tussenstand 2-1. 
 
Op de borden die nog bezig waren taxeerde 
ik de stelling van Peter Huybens op bord 
acht als gewonnen. Jacques de Wit had aan 
bord zeven een interessante stelling. Jacques 
had een toren en twee paarden, terwijl zijn 
tegenstander twee torens had. Bovendien 
had Jacques een pion meer. Willem Hessels 
had aan bord vijf een pion minder, maar de 
stelling leek me nogal saai en was misschien 
te verdedigen. Jim Loke speelde aan bord 
drie tegen een jeugdspeler. Botwinnik heeft 
een uitstekende jeugdopleiding, dus voor 
hun jeugdspelers moet je uitkijken. Dat 
bleek ook nu. Jim had een stuk verloren voor 
twee pionnen. Misschien had Jim het stuk 
wel geofferd, maar dat betwijfel ik gezien de 
vele bedenktijd die hij gebruikte. Aad 
Mittertreiner leek aan bord vier snel 
combinatief te gaan winnen, maar de 
tegenstander wist daar nog iets op te vinden. 
Aad wikkelde af naar een lastig toreneinspel 
waarin hij twee pionnen meer had. 
 
De partij van Jacques eindigde onverwacht 
snel in remise toen Jacques’ paarden en de 
vijandelijke toren eraf gingen. Willem 
Hessels kreeg een remiseaanbod. De 
materiaalverhouding was inmiddels in 
evenwicht. Het toreneindspel leek me 
gelijkwaardig en omdat Jim aan bord drie 
zijn stuk had teruggewonnen mocht Willem 
de remise aannemen. Tussenstand 3-2. 
 
Peter Huybens had afgewikkeld naar een 
gewonnen pionneneindspel met een pion 
meer. Hoewel Peter niet steeds de snelste 
weg koos voerde hij dit eindspel tot winst. 
De speler van Botwinnik zag pas het 
nutteloze van verdere tegenstand in nadat 
Peter twee dames had gehaald. Tussenstand 
3-3 

Jim Loke had dus zijn stuk teruggewonnen 
en stond in een toreneindspel gewoon twee 
pionnen voor. Zijn jeugdige tegenstander 
verweerde zich nog tot het uiterste, maar Jim 
wist als eerste een pion te laten promoveren 
en daarmee was het pleit beslecht. Aad had 
minder dan vijf minuten bedenktijd om zijn 
gewonnen stelling tot winst te voeren. 
Hoewel de tegenstander nog een patdreiging 
in de stelling vlocht omzeilde Aad ook deze 
laatste klip en zette zijn tegenstander met 
minder dan één minuut op de klok mat. 
 
Eindstand dus 3-5 in het voordeel van HSV. 
En zo kwam er toch nog een goed einde aan 
deze enerverende avond.  
  
 
 

 
 
Zou het tweede de ongeslagen status tegen 
DSC 8 kunnen handhaven? Het verslag is 
van teamleider Boris Kamp. 
 
HSV 2 ongeslagen tegen DSC 8 
 
Als teamleider moest ik voor de wedstrijd 
tegen DSC 8 wat wijzigingen doorvoeren, 
zodat we niet in de vaste opstelling 
aantraden in Delft. Ook ging ik ervan uit dat 
Harry niet zou spelen en vroeg daarom Lex 
om in te vallen. Omdat zowel Harry als Lex 
kwam opdagen waren we met een man 
meer.  
 
Door de sportiviteit van Willem nam Lex 
plaats op bord zeven. Na een eerste rondje 
langs de borden te hebben gelopen ging het 
in eerste instantie nog gelijk op, maar na 
ongeveer een half uur spelen zag het er, in 
mijn ogen, goed uit voor HSV.  
 
Op bord één speelde Juan een werkelijk 
magistrale partij. Zijn tegenstander met 
zwart had een aanval op de koningsvleugel 
en Juan moest in eerste instantie zijn koning 
verdedigen. Maar op een gegeven moment 
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rokeerde zwart lang en toen kwam Juan in 
actie. Eerst ruilde hij in het centrum wat 
pionnen af en offerde daarna doodleuk twee 
torens en een loper voor de zwarte dame. 
Vervolgens maakte Juan jacht op de koning 
en de resterende twee pionnen. Zwart 
probeerde nog met een van zijn pionnen te 
promoveren maar toen hij zag dat dat niet 
lukte gaf hij op.  
 
Op bord twee speelde Aad. Zoals we 
gewend zijn van Aad speelde hij een solide 
partij met zwart. Een gedegen ontwikkeling 
van zijn stukken en positioneel spel offerde 
hij zijn dame voor een verwoestende aanval 
op de koning. Aad won de partij.  
 
Op bord drie speelde Fred. Freds 
tegenstander offerde al snel een paard voor 
twee pionnen en de koningsstelling van Fred 
kwam daardoor open te staan. Maar Fred 
wist een vol stuk te winnen en in zijn 
koelbloedigheid wist Fred de partij naar zich 
toe te trekken en won.  
 
Op bord vier speelde Jim. Jim speelde met 
zwart zijn "eigen systeem" met een loper op 
g7 en b7 waardoor een iets wat gesloten 
stelling op het bord kwam te staan. Jim 
kwam een pion voor en wist die ook te 
behouden maar kwam met zijn tegenstander 
remise overeen.  
 
Op bord vijf speelde Jacques. Jacques 
zorgde die avond voor de eerste remise. 
Ondanks twee zwakke plekken in de stelling 
van zijn tegenstander zag de stelling er erg 
remise-achtig uit, en hij kwam met zijn 
tegenstander remise overeen.  
 
Op bord zes speelde Harry. Harry kwam in 
het begin een pion achter maar wist die later 
weer terug te winnen waardoor de stelling 
weer in evenwicht kwam te staan. Ook hier 
werd remise overeengekomen.  
 
Op bord zeven speelde Lex. Op het bord 
ontstond het aangenomen koningsgambiet, 
een stelling met kansen voor zowel wit als 
zwart. En zo ging het dus ook. Helaas voor 

Lex zag hij een matvariant over het hoofd, 
maar Lex kon nog trucen en door 
zetherhaling moest zijn tegenstander wel 
genoegen nemen met remise.  
 
Op bord acht speelde Ruud. Ruud zorgde 
voor de laatste overwinning voor HSV. Hij 
speelde gedegen en geconcentreerd, en wist 
in het eindspel twee pionnen te winnen. 
Nadat de vlag van zijn tegenstander was 
gevallen was het laatste punt voor HSV een 
feit.  
 
 

 
 
De cijfertjes van de externe competitie 
werden voor u verzameld door Bert 
Gerritsma. 
 
Eerste Klasse B 
 
DSC 5 – Promotie 4  3½-4½ 
RSC/BP 1 – SHTV 3  4-4 
Rijswijk 3 – Schaakhuis 2 2½-5½ 
Scheve Toren 2 – HSV 1 3-5 
Schaakhuis 2- RSC/BP 1 3-5 
Promotie 4 – Rijswijk 3 5-3 
SHTV 3 – Scheve Toren 2 4-4 
HSV 1 – DSC 5  3½-4½ 
DSC 5 – Rijswijk 3  4½-3½ 
RSC/BP 1- Promotie 4 2½-5½ 
HSV 1 – SHTV 3  4½-3½ 
S Toren 2 –Schaakhuis 2 2-6 
 
De Stand 
 
Promotie 4  5   10   26½ 
DSC 5   5    8    22½ 
RSC/BP 1  5    7    21 
HSV 1   5    6 21 
Schaakhuis 2  5    4    20½ 
SHTV 3  5    4    18 
Scheve Toren 2 5    1    14½ 
Rijswijk 3  5    0    16 
 
Nadat alle teams vijf wedstrijden gespeeld 
hebben is er veel duidelijk geworden. 
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Scheve Toren en Rijswijk gaan zeer 
waarschijnlijk degraderen. HSV eindigt 
veilig in de middenmoot dankzij 
overwinningen op Scheve Toren en SHTV. 
Het kampioenschap zal waarschijnlijk 
worden behaald door Promotie 4. 
 
Derde Klasse A 
 
H. Ooievaar 4 – DSC 8 2-6 
Botwinnik 6 – HSV 2 3-5 
Promotie 7 – WSC 5  3-5 
WSC 5 – Botwinnik 6 4-4 
DSC 8 – HSV 2  2-6 
H. Ooievaar 4 – Promotie 7 5½-2½ 
 
De Stand 
 
HSV 2  3   6   15½ 
WSC 5  3   5   15 
DSC 8  3   3   12 
Botwinnik 6 3   2   11 
H. Ooievaar 4 3   2   9½ 
Promotie 7 3   0   9 
 
Het tweede team doet het geweldig. De 
overwinningen worden steeds groter. Van 
Botwinnik werd met 5-3 gewonnen en van 
DSC zelfs met 6-2. Door het gelijke spel van 
naaste achtervolger WSC 5 tegen Botwinnik 
6 kan HSV op 23 februari al kampioen 
worden door de thuiswedstrijd tegen WSC  
te winnen.  
 
 
 

 
 
 
Er zijn nog vijf ronden te gaan om uit te 
maken welke zes spelers zich plaatsen voor 
de Champions League. Een kort verslag van 
Bert Gerritsma 
 
De interne competitie is gevorderd tot en 
met ronde 20. Op maandag 9 maart staat 
ronde 25 gepland. De spelers die na afloop 
van deze ronde de eerste zes plaatsen van de 

ranglijst bezetten spelen vanaf 23 maart in 
de zogenaamde Champions League in een 
halve competitie om het clubkampioenschap 
 
Olav Wolvekamp heeft de eerste plaats 
stevig in handen genomen. In de ronden 12 
tot en met 20 boekte hij louter 
overwinningen. Regerend clubkampioen 
Carlos Mazuera verloor van Aad 
Mittertreiner en moest Arif Somer remise 
toestaan. Aad Mittertreiner maakt ook een 
goede kans zich te plaatsen voor de 
Champions League. Juan Cabrero zou Aad 
nog kunnen bedreigen. De onderlinge partij 
werd door Juan gewonnen. 
 
Jacques van As boekte al negen remises. De 
titel van remisekoning kan hem nauwelijks 
ontgaan.   
 
 
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20 
 
Naam            Punten  Gsp Gw Rm Vl    
Wolvekamp, Olav 1643,00 16 13  2  1     
Mazuera, Carlos 1221,67 14  8  3  3     
Bodaan, Ton     1196,00 11  7  3  1     
Vromans, Nico   1160,00 16  6  7  3     
Eberle, Jan     1143,33  9  5  3  1     
Mittertreiner,A 998,00  16  6  6  4     
Cabrero, Juan   914,00  14  6  3  5     
Lubbe vd, Lex   914,00   7  5  0  2     
Navrat, Roman   911,67  12  6  2  4     
Hoogeveen, Frans864,00   5  4  0  1     
Sulkowski,Tomasz860,00   9  4  2  3     
Haan, Hans      824,00  12  5  2  5     
Holst vd, Fred  811,33  14  5  4  5     
Corneth, Bert   806,00   7  5  0  2     
Somer, Arif     800,67  10  4  4  2     
Roeleveld, Koos 729,00  11  4  3  4     
Wit de, Jacques 683,67  14  6  2  6     
As van, Jacques 670,00  14  2  9  3     
Loke, Jim       665,33  11  5  0  6     
Gijsen, Carel   661,33   8  3  1  4     
Hessels, Willem 660,00  13  5  3  5     
Huijbens, Peter 652,00  15  6  2  7     
Gerritsma, Bert 620,67  14  4  3  7     
Hählen, Ruud    613,33  16  4  6  6     
Boot, Harry     580,00  13  4  2  7     
Kamp, Boris     572,33   9  5  0  4     
Jong de, Dick   485,00  12  4  1  7     
Verwaart, Dick  477,00  12  3  3  6     
Marcus, Rob     455,67  11  3  2  6     
Kuijvenhoven,R  395,67  12  2  2  8     
Roeleveld, P    325,00  17  3  2 12     
Jong de, Bram   235,00  16  2  0 14     
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Nico Vromans beschrijft zijn ervaringen 
tijdens het voor hem zo succesvol verlopen 
Haags Weekendtoernooi. 
 
Maar weer eens de stoute schoenen 
aangetrokken en voor de derde keer 
deelgenomen aan deze wedstrijd in de B-
groep. Ik verscheen goed gemotiveerd aan 
de start en dat  is het halve werk! Omdat drie 
van de vijf gespeelde partijen tot op het bot 
afgekloven en uitgevluggerd werden blijft 
het op één partij na een opsomming van de 
feiten. 
 
Ronde 1.  
Met zwart de Hollandse opening met een 
snelle stuk- c.q. partijwinst. 
Ronde 2. 
Met wit 1. f4 BIRD-opening tegen de Jager, 
elo 1898. Een langdurige laveerpartij die 
uitgevluggerd werd. Kwam een toren voor, 
had wat meer tijd maar liep in een matnet. 
DRAMA. 
Ronde 3. 
Weer een stugge Hollandse partij die veel 
tijd kostte. Uiteindelijk raakte B. Bergshoeff 
de draad kwijt. Ik won een pion en nog een, 
hij kon nauwelijks nog stukken verroeren. 
Ondanks dat ik nog drie tegen zeven 
minuten had was het met een droomstelling 
echt niet moeilijk en het punt was binnen. 
Ronde 4. 
Een bye. Score tot nu toe 2½ uit 4. 
Ronde 5. 
Wit tegen Ed Eveleens uit Zoetermeer. Maar 
weer 1. f4!! en ja hoor, weer de volle vier 
uur aan de bak. Ondanks materieel voordeel 
werd ik behoorlijk aan de tand gevoeld, 
maar het punt werd binnengehaald. 
Ronde 6 
Zwart tegen Wilco Oversloot(Elo 1836). Dit 
was de partij die ik goed kon noteren(moest 
wel enkele verschrijvingen corrigeren). Mijn 
eerste zet was 1…e6 op e4 en de partij werd 
door mij in Franco-Siciliaanse banen geleid. 
In een aanvallende stelling verzuimde Wilco 
om de druk te vergroten en koos het tamme 
h3, direct daarna deed hij een dubieus 

pionoffer voor de aanval. Ondanks dat hij de 
pion terugkreeg werden mijn stukken 
geactiveerd. Na 47…e3, wat een schijnoffer 
inhield van een paard en eeuwig schaak uit 
de stelling haalde, kon mijn e-pionnetje 
ongestoord doorwandelen. Wilco liet het 
zover niet komen en gaf zich op zet 53 
gewonnen.  
 
Met 4½ uit 6 kwam ik op een gedeelde 
derde plaats en een TPR-Elo van 1935. Mijn 
tegenstander uit ronde twee, De Jager, bleek 
de latere winnaar. Dus al met al een gunstig 
verlopen toernooi,  
 
Wit: Wilco Oversloot (1836) 
Zwart: Nico Vromans (1746)  
Haags Weekendtoernooi (6), 16.11.2008 
 
1.e4 e6 2.d4 c5 3.c3 cxd4 4.cxd4 d6 5.Pc3 Le7 
6.f4 a6 7.Pf3 b5 8.a3 Lb7 9.Ld3 Pd7 10.b3 Tc8 
11.Lb2 Db6 12.0-0 Ph6 13.Kh1 0-0 14.De2 f6 
15.Tac1 Tfe8 16.Lb1 Pf7 17.Dd3 Pf8 18.Tfd1 
Tc7 19.Pe2 Tec8 20.Txc7 Txc7 21.Pg3 d5 
22.e5 f5 23.Pf1 a5 24.Pe3 b4 25.a4 La6 26.Dd2 
h6 27.g4 fxg4 28.Pxg4 h5 29.Pe3 Ph6 30.Tg1 
Db7 31.Dg2 Ld8 32.h3 Tf7 33.f5 Pxf5 34.Pxf5 
exf5 35.Pg5 Lxg5 36.Dxg5 Le2 37.Lxf5 Lf3+ 
38.Kh2 Le4 39.Lxe4 dxe4 40.Tg2 Pe6 41.Dd2 
Dd5 42.Tf2 Txf2+ 43.Dxf2 Dxb3 44.Lc1 Dc4 
45.Lb2 Db3 46.Dd2 Dd3 47.Dc1 e3! 
 
 
 

 
                    Stelling na 47...e3! 

48.Dc8+ Kh7 49.Dxe6 Dc2+ 50.Kg1 Db1+ 
51.Kg2 Dxb2+ 52.Kf3 Df2+ 53.Ke4 e2 0−1 
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Maar liefst drie HSV-teams namen deel aan 
het Pomartoernooi. Het verslag is van Bert 
Gerritsma 
 
Sterk optreden HSV bij Pomartoernooi 
 
Maar liefst drie teams van HSV namen deel 
aan het Pomartoernooi voor viertallen dat op 
zaterdag 20 december werd gehouden in 
sporthal “De Schilp”in Rijswijk. In totaal 
waren er 24 teams die naar sterkte werden 
ingedeeld in vier poules van zes teams. In 
iedere poule werden vijf ronden gespeeld. 
 
De HSV-teams presteerden uitstekend. Alle 
drie de teams vielen in de prijzen!. Het 
eerste team bestond uit Nico Vromans, Hans 
de Haan, Ton Bodaan en Jim Loke. De 
heren waren ingedeeld in poule B en 
behaalden hier de tweede plaats met 8 
matchpunten en 11½ bordpunten. 
Individueel behaalde Jim Loke het beste 
resultaat. Jim scoorde aan bord vier 4 uit 5. 
Het speeltempo van 20 minuten pppp ligt 
Jim wel.  
 

 
                  Topscorer Jim Loke 

 
Nico Vromans had de zware taak het 
topbord te bemannen. Hij scoorde 2 uit 5 
maar smaakte wel het genoegen de sterke 
Kees van der Meer (elo 2000+) te verslaan. 
Hans de Haan scoorde aan bord twee 2½ 

punten en Ton Bodaan aan bord drie 3 
punten. 
 
Het tweede team wilde niet voor het eerste 
onder doen en behaalde in de C-poule 
eveneens de tweede plaats met 7 
matchpunten en 12 bordpunten. Carel Gijsen 
toonde zich een ware kopman door aan het 
eerste bord 4 uit 5 te scoren. Ook Ruud 
Hählen was uitstekend op dreef. Aan bord 
vier scoorde hij eveneens 4 punten. Jacques 
van As behaalde aan bord twee 2½ punten 
en Jacques de Wit aan bord drie 1½ punt. 
 
Het derde team ten slotte was ingedeeld in 
de D-poule. Het jeugdteam van Rijswijk was 
hier oppermachtig met 10 matchpunten. 
HSV was met het team van Haeghe 
Ooievaar 2 verwikkeld in een strijd om de 
tweede plaats. Beide teams behaalden 5 
matchpunten, maar Haeghe Ooievaar had 11 
bordpunten en HSV 10. HSV werd hierdoor 
naar de derde plaats verwezen. Individueel 
scoorden Harry Boot (bord 2) en Patrick 
Roeleveld (bord 3) het best. Beide heren 
behaalden 3 punten. Bert Gerritsma had het 
zwaar aan het topbord. Hij kwam niet verder 
dan 2 punten. Bram de Jong scoorde aan 
bord vier eveneens 2 punten.   
 
 

 
 
Zoals gebruikelijk speelden we rond 
Kerstmis een onderling toernooitje. 
Hieronder volgt het verslag van Bert 
Gerritsma.  
 
Ons kersttoernooi telde 34 deelnemers. Dat 
was minder dan verwacht werd, maar de 
gezelligheid was er niet minder om. 
Blijkbaar waren veel leden op vakantie. Wel 
aanwezig was ons erelid Jan Streefland. Het 
was goed hem weer eens te zien. 
 
Er werd door 12 deelnemers geklaverjast. 
De 22 schakers werden door Fred van der 
Holst ingedeeld in vier groepen van vier 
terwijl de vijfde groep uit zes deelnemers 
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bestond. In iedere groep werd een halve 
competitie gespeeld. 
 
Bij de klaverjassers was aan tafel één Jan 
Streefland oppermachtig. Aan tafel twee was 
Sonja ongenaakbaar. Fred van der Holst 
heerste aan tafel drie, gevolgd door het 
samenwerkingsverband van 
Carla/Nolly/Ton/Leo. 
 
 

 
              Jan Streefland: oppermachtig 

 
Bij de schakers bleven in groep één Ton 
Bodaan en Olav Wolvekamp ongeslagen. 
Ton scoorde een halfje meer en werd 
daardoor groepswinnaar. Nico Vromans 
bezette de derde plaats. Reagerend 
clubkampioen Carlos Mazuera moest met 
een schamel halfje genoegen met de laatste 
plaats. 
 
In groep twee was het jeugdige talent Lex 
van der Lubbe ongenaakbaar. Hij scoorde 
100% tegen toch niet geringe tegenstanders.  

 

Hans de Haan en Rob van der Holst werden 
respectievelijk tweede en derde. Veelvoudig 
clubkampioen Frans Hoogeveen bleef met 
lege handen staan. 
 
In groep drie hadden na twee ronden Bert 
Corneth en Bert Gerritsma beiden twee 
punten. De onderlinge partij in de slotronde 
moest de beslissing brengen. Na een 
spannende strijd trok Bert Corneth aan het 
langste eind en werd daardoor 
groepswinnaar gevolgd door Bert Gerritsma. 
Jim Loke bezette de derde plaats. 
Supertalent Koos Roeleveld verloor al zijn 
partijen. Blijkbaar had hij zijn dag niet. Of 
waren de tegenstanders te goed? 
 
In groep vier eindigden Dick de Jong en Arif 
Somer bovenaan. Een partijtje snelschaak 
moest de beslissing brengen. Dick won en 
werd daardoor groepswinnaar. Ruud Hählen 
en Harry Boot bezetten met één punt de 
plaatsen drie en vier. 
 
In groep vijf staken Rob Kuyvenhoven en 
Jacques de Wit met kop en schouders boven 
de andere deelnemers uit. De onderlinge 
partij werd gewonnen door Rob die daardoor 
groepswinnaar werd. Dick Verwaart werd 
derde, op een halfje gevolgd door Ed 
Verhey. Patrick Roeleveld en Bram de Jong 
deelden de vijfde en zesde plaats. 
 
Fred en Thilly van der Holst hadden gezorgd 
voor een goed gevulde prijzentafel. Na 
afloop was er voor iedereen een prijs. 
 
Voor de liefhebbers volgen hieronder de 
cijfertjes. 
 
Klaverjassen  
 
Tafel 1  
 
Jan Streefland  3817 
Thilly van der Holst  3377 
Corrie Tuk  3139 
Joop Tuk  2871 
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Tafel 2 
 
Sonja  5220 
Yvonne 4580 
Willem 4348 
Debbie  4064 
 
Tafel 3 
 
Fred van der Holst 5005 
Carla/Nolly/Ton/Leo 4617 
Jacques van As 4399 
Carel Gijsen  4011 
 
Schaken 
 
Groep 1 
 
Ton Bodaan   2½ 
Olav Wolvekamp 2 
Nico Vromans  1 
Carlos Mazuera ½ 
 
Groep 2 
 
Lex van der Lubbe 3 
Hans de Haan  2 
Rob van der Holst 1 
Frans Hoogeveen 0 
 
Groep 3 
 
Bert Corneth  3 
Bert Gerritsma 2 
Jim Loke  1 
Koos Roeleveld 0 
 
Groep 4 
 
Dick de Jong  2 
Arif Somer  2 
Ruud Hählen  1 
Harry Boot  1 
 
Groep 5 
 
Rob Kuyvenhoven 4½ 
Jacques de Wit 4 
Dick Verwaart 2½ 
Ed Verhey  2 

Bram de Jong  1 
Patrick Roeleveld  1 
     
 
 

 
 
Drie HSV-leden zijn 2009 goed begonnen 
door van 2 tot en met 4 januari deel te 
nemen aan het Prinsenstadtoernooi in Delft. 
Dit weekendtoernooi werd georganiseerd 
door DSC. 
 
Ton Bodaan was uitstekend op dreef. In de 
B-groep behaalde hij een derde plaats met 
4½ uit 6. Ton bleef ongeslagen. Hij won drie 
partijen, speelde twee keer remise en nam 
één keer een bye op wat hem een half punt 
opleverde. 
 
In de C-groep kwamen Koos Roeleveld en 
Jim Loke aan de start. Ook zij deden het 
goed. Koos behaalde 4 punten. Hij won drie 
partijen, verloor er één, speelde een partij 
remise en nam een keer een bye op. In de 
vijfde ronde wist hij de onderlinge partij van 
Jim te winnen. Jim werd daardoor 
uitgeschakeld voor een topnotering, maar 
met 3½ punt scoorde hij nog wel boven de 
50%. Jim won drie partijen, verloor er twee 
en kreeg een halfje voor een bye. 
 
 

 
 
DrieHSV-leden deden mee aan het 
Corustoernooi. Bert Gerritsma vertelt u hoe 
zij het er vanaf brachten. 
 
Ton Bodaan en Harry Boot hebben namens 
HSV het spits afgebeten op het 
Corustoernooi. Beide heren kwamen uit in 
de dagvierkampen. Ton scoorde in groep 4H 
1 uit 3 en eindigde daardoor op de gedeelde 
3e/4e plaats. Harry deed het in groep 7L 
voortreffelijk. Harry bleef ongeslagen. Hij 
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scoorde 2½ uit 3 en eindigde daarmee op de 
gedeelde 1e/2e plaats. 
 
Zelf deed ik mee aan de tienkamp. Na mijn 
winst vorig jaar in groep 7 kwam ik nu in 
groep zes uit. Na drie moeizame remises 
verloor ik in ronde vier kansloos. Mijn 
tegenstander opende met 1. f4 en daar kwam 
ik helemaal niet uit. In ronde vijf wist ik 
mijn eerste overwinning te boeken. Met 
enige hulp van de tegenstander, dat wel. 
Waarschijnlijk bracht de aanwezigheid van 
enkele clubgenoten die een bezoekje aan 
Wijk aan Zee brachten mij geluk. Helaas 
was dit mijn enige overwinning van het 
toernooi. Ook in ronde zes verloor ik 
kansloos. Gelukkig was er daarna een 
rustdag waarin ik me kon opladen voor de 
resterende drie partijen. Als ik in deze 
partijen twee punten zou weten te scoren zou 
ik nog op 50% eindigen. Mijn zevende partij 
verloor ik na een zware strijd. Mijn 
tegenstander was gewoon iets beter. In partij 
acht werd ik binnen een uur matgezet. En 
het ergste is dat ik dit helemaal niet zag 
aankomen. Dat was een behoorlijke knauw 
voor mijn ego. “Kan ik nu helemaal niet 
meer schaken? Waarom doe ik hier eigenlijk 
mee?”  Deze gedachten gingen door mijn 
hoofd. Ik had helemaal geen zin meer in de 
laatste ronde die bovendien erg vroeg -11.30 
uur- begon. Mijn tegenstander uit Limburg 
had er wel zin in, want met een overwinning 
zou hij nog kans op een prijs hebben. Ik 
speelde met wit Catalaans en hoewel ik deze 
opening vaak met succes speel kwam mijn 
tegenstander toch beter uit de opening. Later 
hoorde ik van een clubgenoot van mijn 
tegenstander dat deze een ware 
openingskenner is. Van de openingen die hij 
speelt kent hij van de hoofdvarianten de 
eerste 15 zetten uit zijn hoofd  en van de 
zijvarianten de eerste 10 zetten. Ik verloor 
een pion maar ik slaagde erin af te wikkelen 
naar een eindspel met ongelijke lopers. Ik 
had niet voorzien dat ik nog een pion zou 
verliezen. Dit eindspel waarin ik loper en 
vier pionnen had en mijn tegenstander een 
loper en zes pionnen leek me verloren 
ondanks dat de lopers van ongelijke kleur 

waren. Het zat me nu eens een keer mee –of 
ben ik toch een eindspelkenner?- want na 
96!  zetten (een record voor mij)- wist ik na 
vijf uur spelen de remisehaven te bereiken. 
 
Daarmee eindigde ik met 3 uit 9 op de 
achtste plaats. Geen geslaagd toernooi dus. 
Door mijn vechtremise in de laatste ronde 
ging ik toch met een enigszins voldaan 
gevoel naar huis. Mijn rating zal wel flink 
gezakt zijn. Als mijn rating lager is dan 1600 
kan ik volgend jaar proberen groep zeven te 
winnen.     
 
 

 
Tot slot enkele partijen. We beginnen met de 
partij van Jacques de Wit in de uitwedstrijd 
van het tweede tegen Botwinnik 6. Na een 
blunder van zijn tegenstander had Jacques 
meteen kunnen winnen. Helaas zag Jacques 
de winnende zet niet, waardoor de partij  in 
remise eindigde. Het commentaar is van 
Rybka. 
 
Wit : Jacques de Wit (1566)  
Zwart : J.W.M. Hoetmer (1518)  
Botwinnik 6 − HSV 2, 04.12.2008 
 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.0-0 Le7 
6.Lxc6 dxc6 7.d3 Lg4 8.h3 Lh5 9.g4 Pxg4 
10.hxg4 Lxg4 11.Le3N [11.Kh1 Dd6 12.Tg1 
Dg6 13.Tg3 Dh5+ 14.Kg2 Lh4 15.Dh1 Lxg3 
16.Dxh5 Lxh5 17.fxg3 Lxf3+ 18.Kxf3 h5 19.Le3 
h4 20.Pd2 hxg3 21.Kxg3 0-0-0 22.Tf1 f6 23.Pf3 
Th7 24.Kg2 Tdh8 25.d4 exd4 Blau,M−Jimenez 
Zerquera,E/Varna 1962/MCD/½-½ (77); 11.Te1 
0-0:] 11...Dd7 [<11...f5!? Houdt de strijd 
gaande. 12.Pbd2 f4∓] 12.Pxe56 Lxd1 13.Pxd7 
Lxc2 14.Pc5 b6 [14...Lxc5 15.Lxc5 0-0-0 
16.Pc3:] 15.Pb3 [<15.Pa3!?+−] 15...Lxd36 
16.P1d2 [<16.Td1!? Is een nadere analyse 
waard. 16...0-0-0 17.Pc3:] 16...Lxf17 17.Kxf1 0-
0-0 18.Ke2 h5 19.Tg1 Lf6 20.Lg5 [20.Pc4 The8 
21.e5 Lxe5 22.Pxe5 Txe5 23.Txg7 Td7∓] 20...h4 
21.Lxf6 gxf6 22.Th1 h3 23.Pf1 Begint de 
manoeuvre via Pd2−f1-g3−f5. 23...Tde8 24.Kf3 
Kd7 [24...f5 25.exf5 Te1 26.Pbd2∓] 25.Pg3 Kd6 
[25...c5!?∓] 26.Pf5+= Een riante positie voor het 
witte paard. 26...Kd7 27.Pbd4 [27.Pg3!?=] 
27...c5 28.Pe2 Kc6 29.Pf4 h2 30.Pg3 Td8 



 
15 

31.Ke2 [31.Pd5 Td7H] 31...Th4 [31...Td4 32.b3∓] 
32.Pfh5? [32.Pd5 Te8 33.f3 Te5=] 32...Td6 
[<32...f5!?-+] 33.Pg77 Th7 [33...Th3 34.P7f5 
Td8 35.Pf1H] 34.P7h5= Kb5 [34...Td4 35.Pxf6 
Th8 36.Pg4=] 35.Txh2 Kb4 36.Th1 a5 37.Td1 
[37.Th4 c4=] 37...a4 [37...Txd1!? Is misschien 
sterker. 38.Kxd1 Th6H] 38.Txd66 cxd6 39.Pxf6 
Th2 40.Pd5+ Ka5? [<40...Kb5: Ziet er nog 
speelbaar uit.] 41.Pf5+− Th1 42.Pxd6 Tb1 
[42...Ta1 43.a3+−] 43.Pc4+ Kb5?? Het was al 
moeilijk. [43...Ka6 44.Pdxb6 Tc1 45.Kd2+−]  
 
 

 
              Stelling na 43...KB5?? 

 
44.Pdxb6?? De tegenstander heeft geblunderd, 
maar Jacques ziet het niet. 44. Pa3 had 
onmiddellijk gewonnen. 44...Ta1 45.a3 Tc1 
46.Kd3 Td1+ 47.Ke2?? Nu is de tegenstander 
weer terug in het spel. [47.Kc2 Tg1+−] 47...Tc1: 
48.Ke3 [48.e5 Txc4 49.Pxc4 Kxc4=] 
48...Te1+?? Hierna heeft zwart geen voordeel 
meer. [<48...Txc4 En er is nog hoop. 49.Pxc4 
Kxc4=] 49.Kd2+− Tf1 ½-½ 
 

 

De volgende partij werd in de interne 
competitie gespeeld door Bert Corneth en 
Fred van der Holst. Het commentaar is van 
Ton Bodaan.  
 
Bert Corneth – Fred van der Holst 
Interne Comp HSV 
6 januari 2009 
 
Zelden heb ik een partij gezien die maar 12 
zetten duurt en eigenlijk nog 
korter maar toch voor vele uren 
schaakplezier kan zorgen.  Weer een mooi 

voorbeeld van de rijkdom van ons geliefde 
spel. 
 

1. e4 e5 2. Pc3 Lc5 3. Lc4 Pf6 4. d3 d6 
5. f4  

 
Deze stelling kan ook via het 
koningsgambiet ontstaan na e4 e5 f4 Lc5 
 
5…Pg4  
 
Fred neemt de uitdaging aan...  Er 
ontstaan nu zeer boeiende stellingen 
waar je vele uren op kunt analyseren. 
 
6. f5  
 
Sluit de zwarte loper van c8 af en wil 
zelf met de loper naar g5. 
 
6…Pf2  
 

 
                         Stelling na 6...Pf2 

De hele paardmanoeuvre gaat in tegen 
de regels van de opening : eerst al 
je stukken ontwikkelen en dan pas 
aanvallen.  Aan de andere kant heeft Wit 
ook tijd verspeeld met zijn pionzetten. 
(6... h5) De witte dreigingen zijn 
namelijk Dh5 en Pd5. Als zwart deze 
zetten verhindert wordt het moeilijk 
voor wit  
 
7. Dh5 Dreigt simpel mat op f7. 7… 0-0  
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Dekt f7 maar er zijn te weinig stukken 
van zwart om de koning te beschermen.  
(7... g6) Na deze zet kan zwart misschien 
nog overleven. 8. Dh6 c6  
Een sleutelzet:  het paard mag niet op d5 
verschijnen. Een andere zet voor zwart is 
8... Kd7  
 
 

 
                  Stellingna 8...Kd7(analyse) 

 
Deze merkwaardige 'computerzet’ lijkt 
tot remise te leiden. Op zich niet slecht 
voor zwart !} 9.Dg7 (9. Lxf7 Pxh1 10. 
Dg7 Df8 11. Le6+ Ke8) 9... Df8 10. 
Le6+ Kc6 11. Ld5+ Kd7) 
Een aantal ideeën voor wit na 8.c6 
 zijn : 9. fxg6 (9. Lg5 Dc7 10. Lf6 Tf8) 
9... fxg6 10. Dg7 Tf8 11. Dxh7 Dd7 12. 
Dxg6+ Kd8 Al deze stellingen zijn 
met zwart toch wel erg moeilijk te spelen 
als je geen computer bent. 
 
8. Lg5 Dd7 9. Pd5  
 
De doodsteek. Alles wat wit wilde na f5 
is bereikt: de dame staat op h5 en het 
paard op d5. 
 
9… Kh8 10. Pf6  
 
 
 
 
 
 

 

 
                      Stelling na 10.Pf6 

 
De pionnenmuur die de zwarte koning 
beschermt wordt vakkundig gesloopt. 
10… gxf6 11. Lxf6+ Kg8 12. Dg5# 
 
Een fraaie miniatuur maar de stelling na 
6. h5 wil ik best een keer proberen 
tegen Bert. 1-0 

 
De volgende partij is de enige winstpartij 
van Bert Gerritsma tijdens het 
Corustoernooi. Het commentaar is van Bert 
zelf (met een beetje hulp van Rybka). 
 
Wit: Bert Gerritsma (1627)  
Zwart: D. Brinkman (1630)  
Corus (5), 27.01.2009 
 
1.d4 f5 2.c4 Pf6 3.Pc3 e6 4.g3 Le7 5.Lg2 0-0 
6.Pf3 d6 7.0-0 De8 8.Te1 Pe4 9.Dc2 Pxc3  
10.bxc3 Pd7 11.e4 fxe4 12.Dxe4 Pf6 13.De2 
Dh5 14.Pg5 14...Pg4 [14...Dxe2 15.Txe2 e5 
16.dxe5 dxe5 17.Txe5J] 15.h3 Txf2?  
 
Een blunder. Mijn tegenstander vertelde me 
enkele dagen later dat hij totaal over het hoofd 
had gezien dat ik het paard met de dame kon 
nemen. 
  
16.Dxg4+− Dxg4 17.hxg4 Tf6 18.Pe4 Tf7 
19.Tf1 Txf1+ 20.Kxf1 h6 21.g5 h5 22.g6 d5 
23.cxd5 exd5 24.Lg5 La3 25.Pc5 c6 26.Te1 
Lf5 27.Lc1?? Geeft het voordeel weg. 
[<27.Pxb7 En wit wint. 27...Tf8 28.Kg1 Lxg6 
29.Te6+−] 27...Lxc1: 28.Txc1 b6 29.Pa6??  
 
Op mijn beurt blunder ik ook. Ik had zwarts 
volgende zet totaal niet zien aankomen. 
 29...Ld3+7 30.Kg1 Lxa6 31.Te1 Lc4 32.a3 Tf8  
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[32...Kf8!?H] 33.Lh3= c5?? De zwartspeler heeft 
helemaal niets in de gaten. Hij had 33. Ld3 
moeten spelen. Nu valt het mat niet meer te 
verhinderen.34.Le6+  
 
 
 

 
                       Stelling na 34.Le6+ 

 
 
 
34...Kh8 35.Te5 cxd4 [35...Tf1+ Een 
vruchteloze poging om het lot te ontlopen. 
36.Kg2 Le2 37.Lf7 Lf3+ 38.Kxf1 Le2+ 39.Txe2 
cxd4 40.Te8#] 36.Txh5#+− 1-0 
 

 

De laatste partij werd gespeeld door Carel 
Gijsen en Ton Bodaan. Ik (Bert) heb me 
maar niet aan een serieuze analyse gewaagd 
en  heb dit aan Rybka overgelaten. 
 

Wit: Carel Gijsen  
Zwart Ton Bodaan  
Interne Comp HSV, 21.01.2009 
 
 1.e4 g6 2.h4 a6 3.c3 b5 4.h5 Lb7 5.d3 c5 
6.Dc2 Pc6 7.Le3 d6 8.f4 gxh5 9.Le2 Pf6 
10.Lxh5 Dd7 11.Lf3 Pg4 12.Dd2 0-0-0 13.Th5 
Lg7?? Hierna heeft zwart geen voordeel meer. 
[13...Pf6 14.Th4=] 14.Lxg4?? Nu is de 
tegenstander weer terug in het spel. [<14.Tg5 
Dit zou groot voordeel voor wit hebben 
opgeleverd. 14...Pxe3 15.Txg7+−]  
 
 
 

 
                    Stelling na 13...Lg7? 

 
 
14...Dxg4= 15.Tg5 Dh4+ 16.g3 Dh6 17.a4 
[17.De2 Lf6H] 17...Lf6 18.axb5 axb5 19.Td5 
[19.Tf5 Thg8∓] 19...e6-+ 20.f5?? Voltrekt het 
vonnis over zichzelf. [<20.Tg5 Dh1 21.Pa3-+] 
20...Dh1 21.Pa3 [21.e5 Verandert niets meer. 
21...Lxe5 (21...exd5?! 22.exf6 d4 23.cxd4-+; 
21...Dxd5?! 22.exf6 Dxf5 23.Pa3-+) 22.Txe5 
Pxe5-+ (22...dxe5?! 23.fxe6 fxe6 24.De2-+) ] 
21...exd5 22.exd5 [22.Pxb5 Dit helpt ook niet 
meer. 22...Pe5 23.0-0-0 La6-+] 22...Dxd5 23.c4 
[23.Pxb5 Een vruchteloze poging om het lot te 
ontlopen. 23...The8 24.Kf1 c4-+] 23...De5 24.0-
0-0 The8 [<24...Pb4 Levert nog groter voordeel 
op. 25.Df2-+] 25.Lf4 Dxb2+ [<25...Dxf5 En wit 
kan direct opgeven. 26.Pxb5 Pb4-+] 26.Dxb2 
Lxb2+ 27.Kxb2 Pd4 [27...b4 Dit maakt het voor 
zwart nog eenvoudiger. 28.Pb5 Pe5 29.Kb3-+] 
28.cxb5 [28.Pxb5 Pxb5 29.cxb5 Kc7-+] 28...Kc7 
[28...Kd7 Geeft de tegenstander geen kans. 
29.Td2-+] 29.Ph3 [29.Tc1 Kd7 30.Pc4 Pxb5-+] 
29...Te2+ 30.Kc3 [30.Td2 Txd2+ 31.Lxd2-+] 
30...Ta8 [<30...Ta2!? Lijkt nog beter. 31.Ta1 
Txa1 32.Kb2-+] 31.b6+ [31.Lxd6+ De laatste 
stuiptrekkingen. 31...Kxd6 32.Pc4+ Ke7 33.Td2 
Pxb5+ 34.Kb2 Txd2+ 35.Pxd2-+] 31...Kc6 
[31...Kc6 32.Ld2 Txa3+ 33.Kb2 Txd3-+]  0-1 
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