Speelavond:
Maandagavond 19:45 uur

Opgericht 8 februari 1926

Contributie:
De contributie bedraagt voor gewone
leden € 22,50 en voor dubbelleden en
junioren jonger dan 18 jaar € 19,50 per
kwartaal. Voor donateurs is de
minimum bijdrage € 25,--per seizoen.
Als lid van HSV bent u tevens lid van de
Wijkvereniging Zuiderpark. De kosten
hiervan bedragen € 13,-- per jaar. De
Wijkvereniging stuurt in januari een
acceptgiro.
Betalingen:
Betalingen gelieve u te voldoen op giro
3317190 ten name van: Penningmeester
Haagse Schaakvereniging te Den Haag.

Redactie
Ton Bodaan
Bert Gerritsma
Jacques de Wit
Voorzitter :
Dick de Jong
Merellaan 6
2566 JV Den Haag
tel. 06-34408502
E-mail: merel6@casema.nl
Secretaris :
Bert Gerritsma
Eerbeeklaan 60
2573 HT Den Haag
tel. 3464442
E-mail: bertgerritsma@ziggo.nl
Penningmeester & Comm. Materiaal
Peter Huybens
Ellekomstraat 14
2573 XD Den Haag
tel. 3454049
E-mail: phuybens@ziggo.nl
Wedstrijdsecretaris & Wedstrijdleider :
Fred van der Holst
Elsstraat 49
2565 KL Den Haag
tel. 3563057
E-mail: fredvdholst@casema.nl
Bestuurslid Algemeen
Ton Thijssen
De la Reyweg 647
2571 ER Den Haag
Tel : 070-3806261
E-mail : ton.thijssen@yahoo.nl
Ereleden :
Ruud Drankier
Website :
www.schakenbijhsv.nl
Clublokaal:
Wijkgebouw “DE BRINK”
Escamplaan 55
2547 GA Den Haag
tel. 3259563

Deze Bladzijde
Redactie
Secretaris
Agenda
WSC 3 - HSV 1
HSV 1 – Botwinnik 2
Prometheus – HSV 2
HSV 3 – DSC 11
De Externe
De Interne
HSB-beker
Pomartoernooi
Kerstwedstrijden
Tata Steel Chess Tournament
Simultaan Tea Lanchava
Vromans Hoogland
Lanchava – Vromans
De Wit - Lanchava
Mitteretreiner – Brouwer
Gerritsma – Honderd

1

1
2
2
2
3
5
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
19
20
22
24

In dit nummer aandacht voor de externe competitie. Het eerste team lijkt zich na twee
achtereenvolgende overwinningen moeiteloos te kunnen handhaven in de eerste klasse. Het
tweede en het derde team doen het nog beter. Beide teams zijn nog in de race voor het
kampioenschap. In de interne competitie zijn er 20 ronden gespeeld. Nog vijf ronden te gaan en
dan weten we welke spelers zich geplaatst hebben voor de Champions League. Verder treft u
verslagen aan van het Pomartoernooi, de kerstwedstrijden en het Tata Steel Chess Tournament.
Hans Coenders bezocht de simultaan van Tea Lanchava en maakte daarvan een verslag. In de
rubriek partijen treft u partijen aan van Aad Mittertreiner, Jacques de Wit en Bert Gerritsma.
Nico Vromans leverde enkele partijfragmenten in.

U had hem natuurlijk al lang gemist, maar in het vorige nummer was ik vergeten te vermelden
dat veelvoudig clubkampioen Olav Wolvekamp het lidmaatschap van HSV heeft opgezegd.
Olav stuurde een e-mail waarin hij schreef dat hij veel andere hobby’s heeft waaraan hij tijd
wil besteden. Hij kan en wil geen tijd meer vrijmaken voor het schaken. Olav wordt donateur,
maar hij sluit een terugkeer naar de schaakarena niet uit.

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 25 februari vindt het
clubkampioenschap snelschaken plaats. Op 25 maart hebben we paaswedstrijden. Introducés
zijn hierbij van harte welkom. Op zaterdag 23 februari vindt het HSV Rapidtoernooi plaats.
Zet u deze data alvast in uw agenda.
Ma 11 februari

Ronde 20 Interne Competitie
HSV 2 – Promotie 6

Ma 18 februari

Ronde 21 Interne Competitie
Paris 1 – HSV 3 (wordt mogelijk dinsdag 19 februari gespeeld)

Za 23 februari

HSV Rapidtoernooi

Ma 25 februari

Clubkampioenschap snelschaken.

Ma 4 maart

Ronde 22 Interne Competitie
Lierse 2 – HSV 2

Ma 11 maart

Ronde 23 Interne Competitie
HSV 3 – WSC 8
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Do 14 maart

DD 4 – HSV 1

Ma 18 maart

Ronde 24 Interne Competitie

Ma 25 maart

Onderlinge Paaswedstrijden

Ma 1 april

Pasen. Geen Schaken.

Ma 8 april

Ronde 25 Interne Competitie
HSV 2 – DD 8

Vr 12 april

Scheve Toren 3 – HSV 3

Ma 15 april

Ronde 26 Interne Competitie
1e Ronde Champions League

Wo 17 april

HSV 1 – RVC 1 (gezamenlijke slotronde in Zoetermeer)

Ma 22 april

Ronde 27 Interne Competitie
2e Ronde Champions League

Ma 29 april

Ronde 28 Interne Competitie
3e Ronde Champions League

Voor het eerste team was het zaak om in het nieuwe jaar punten te gaan pakken. Dat moest dan
gebeuren in ’s-Gravenzande waar WSC 3 wachtte. Teamleider Fred van der Holst doet
verslag.
Op maandag 07 januari moest ons eerste naar ’s-Gravenzande om de externe wedstrijd tegen
het op de derde plaats staande WSC te spelen. De krachtsverhoudingen in deze klasse liggen zo
dicht bij elkaar dat bijna alle wedstrijden eindigen in 4½-3½ of 4-4. Met slechts twee gelijke
spelen op zak had ik toch goede hoop om met een overwinning van 4½-3½ uit de strijd te
komen en hier zat ik achteraf niet ver vandaan! Omdat ons eerste op oorlogssterkte kon
aantreden hadden we wel een voorsprong in elo punten.
Bert Corneth speelde op bord 1 en herstelde zich van een iets mindere periode. Vanuit de
opening trok Bert fel van leer maar wist zijn tegenstander niet te overrompelen. Tussentijds
had Bert al geïnformeerd of remise aangeboden mocht worden en nadat zijn tegenstander dit
aanbod deed was de remise een feit.
Rob speelde op bord 8 en had er met zwart weer echt zin in. Zijn tegenstander opende met f4
en b4 en Rob zette daar de leeuw tegenover. Nadat eerst de damevleugel was vastgezet opende
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hij met een schitterende aanval de H-lijn. Toen zijn tegenstander hierop reageerde met een
onterecht paardoffer werd Rob twee zetten later gefeliciteerd met de overwinning.
Aad speelde op bord 7 een rustige partij, nam weinig risico’s en kwam in het middenspel in
een vrij remiseachtige stelling terecht. Nadat ik werd overspoeld door HSV spelers die in
overleg remise wilden aanbieden kreeg Aad toestemming om dit te doen. De rest moest
doorspelen omdat de overwinning zeker nog niet was veilig gesteld. Het remiseaanbod van
Aad werd geaccepteerd.
Frans speelde op bord 5 een goede partij. Frans rokeerde kort en zijn tegenstander deed dat
lang waarna Frans als eerste aan een koningsaanval kon beginnen. Deze aanval zag er winnend
uit maar de tegenstander wist telkens de goede verdediging te vinden. Nadat Frans te lang
wachtte om een pion te winnen kon zwart deze verdedigen en een stelling neerzetten waar niet
meer doorheen was te komen. Ook deze partij eindigde in remise na overleg.
Jan speelde op bord 2 en bewees weer eens dat hij een van HSV’s sterkste spelers is. Jan
speelde een koningsfianchetto en zette zijn koning veilig. Hierna overspeelde hij met goede
positionele zetten zijn tegenstander waarbij hij eerst een pion en later een stuk wist te winnen.
Toen Jan dreigde met mat in een werd de handdoek gegooid en won Jan.
Hiermee kwam de tussenstand op 3½-1½ maar de overwinning was zeker nog niet binnen want
de drie overgebleven borden stonden uiterst penibel.
Hans speelde op bord 4 een keer geen Siciliaans maar liet zich na het e4 en later f4 van zijn
tegenstander aardig onder druk zetten waardoor hij weer niet kon rokeren en zijn koning
kwetsbaar in het midden bleef staan. Hans komt onder zware druk en zijn tegenstander wikkelt
af naar een voor hem gewonnen eindspel. In een uiterste poging om promotie van een pion te
voorkomen probeert Hans door eeuwig schaak te geven remise af te dwingen. Als dit niet lukt
wordt de partij opgegeven.
Nico speelde op bord 3 een voor hem bekende en strategische opening waar ditmaal de
zwartspeler wel aardig raad mee wist. In een zeer lastig middenspel verloor Nico een pion
maar wist binnen de remisemarge te blijven door af te wikkelen naar een eindspel met
ongelijke lopers. Na in wederzijdse tijdnood nog enkele zetten gedaan te hebben wordt tot een
terechte remise besloten.
Lex speelde op bord 6 een partij met wisselende kansen. De partij wordt agressief opgezet met
de wederzijdse lopers op c4 en c5 gericht de elkaars koning. Voor aanvalskansen creëert Lex
een halfopen g-lijn. Om tempo’s te winnen offert Lex drie pionnen waarna hij een paard van
zijn tegenstand wint. Nadat een vierde pion geen mataanval oplevert gaat Lex eeuwig schaak
nog even uit de weg om wat pionnen terug te winnen. Inmiddels is Lex als laatste bezig om een
remise uit het vuur te slepen. De tegenstander staat al met twee pionnen op de 6e en 7e rij die
ternauwernood ten koste van een paard van het bord gaan. In hevige tijdnood maakt de
tegenstander geen fout en wordt ook bij deze partij remise genoteerd.
De volledige uitslag op 07-01-2013 was als volgt:
WSC 3
1706 HSV 1
1 W. Oversloot
1815 - H.J.M. Corneth
2 D.M. van Nieuwkerk 1797 - J. Eberle
3 A. Duijvesteijn
1766 - N.F. Vromans

1785 3 ½ - 4 ½
1748 ½ - ½
1952 0 - 1
1761 ½ - ½
4

4 V. Kuyvenhoven
1653 - J.A. de Haan
1766 1
5 J. v/d Heiden
1747 - F.R. Hoogeveen 1851 ½
6 W.G.M. Duijvesteijn 1718 - L. van der Lubbe 1733 ½
7 A. van der Weijde 1563 - A.J. Mittertreiner 1672 ½
8 D. Pietersma
1589 - R.E.H. v/d Holst 1800 0

-0
-½
-½
-½
-1

Zou het eerste team na de overwinning op WSC 3 ook Botwinnik 2 aan de zegekar kunnen
binden? Het verslag is opnieuw van teamleider Fred van der Holst.
Op maandag 04-02-2013 speelde ons 1e team tegen Botwinnik 2. Ik val een beetje in herhaling
maar ook nu had ik voor het begin van de wedstrijd een goed gevoel en dat gevoel deelde ik
met Frans, ook hij was ervan overtuigd dat we deze wedstrijd zouden gaan winnen!
Nadat ik onze spelers bemoedigend had toegesproken startte Bert als wedstrijdleider om 19:45
de wedstrijd. Voor de tweede keer op rij speelde ons 1e in de sterkste opstelling en dat geeft
vertrouwen. Al na 45 minuten spelen stond HSV er beter voor. Bert was zoals altijd goed uit de
opening gekomen en stond gelijkwaardig, Jan kreeg een scherpe variant tegen zich waarbij de
zwartspeler al snel met g5 en g4 op Jans koningsvleugel ging drukken. Jan wint een kwaliteit
maar heeft niet gerokeerd en zijn toren op h1 doet ook niet veel. Nico stond vanuit de opening
beter ontwikkeld. Hans heeft een goede witte stelling met ruimtelijk voordeel. Frans speelde
een zwarte leeuw en had geen problemen. Lex had in een Siciliaan een stevige witte stelling
met ruimte om te combineren. Aad speelde een vertrouwde Aljechin en kwam en met voordeel
uit de opening. Rob is bezig om vanuit de opening zijn tegenstander te overspelen. Om 22:10
staan we met 2-1 voor en is de virtuele stand 4½ – 3½. Rob won een loper op h5, weigerde een
giftige pion te slaan en wikkelde af naar een eindspel dat je met je ogen dicht kon winnen. Jan
had goed tegenspel tegen de agressieve opening van zwart en toen zwart een “helpmat” in één
blunderde won Jan sneller dan verwacht. Lex had niet zijn dag en verloor door een aanval op
zijn koningsvleugel enkele pionnen en een kwaliteit. Dit was voor zijn tegenstander voldoende
om de winst te pakken. Verder stond Frans remise, Aad en Hans stonden beter, Nico stond iets
minder en Bert had veel tijd gebruikt. In overleg met de teamleider werden remise afspraken
gemaakt. Bert bood als eerste remise dat in eerste instantie werd afgeslagen maar enkele zetten
later bood zijn tegenstander zelf remise aan dat uiteraard werd geaccepteerd. Hans stond de
hele tijd veel beter maar overzag pionwinst met Txc5 waarmee tevens de Dame werd
aangevallen en groot materiaal gewonnen zou worden. Snel hierna werd door Hans het remise
aanbod van zijn tegenstander aangenomen. Frans kreeg ook remise aangeboden in een stelling
die helemaal was dichtgeschoven, na enige tijd tactisch gewacht te hebben werd ook dit aanbod
geaccepteerd. Aad had de hele partij gedomineerd maar kon de witte koning die in het centrum
van het bord terecht was gekomen niet voldoende bedreigen om de partij te beslissen. Het
eindspel was interessant maar eindigde in remise. Stand 4-3 en Nico aan zet om het laatste
halfje binnen te halen. Uiteraard bood Nico remise aan dat werd afgewezen. Beide spelers
hadden nog maar enkele minuten op de klok en omdat Nico geen enkel risico meer hoefde te
nemen werd uiteindelijk in een gelijkwaardige stand remise overeen gekomen. De tweede
overwinning en een voorlopige tweede plek op de ranglijst was een feit.
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Zou het tweede team tegen de routiniers van Prometheus de 100% score kunnen vasthouden?
Teamleider Bert Gerritsma doet verslag.
HSV 2 niet langs Prometheus
Op donderdag 6 december speelde het tweede team de derde wedstrijd van het seizoen. Na
twee overwinningen kwam er nu een serieuze test. In het denksportcentrum Sebastiaansbrug in
Delft wachtte het geroutineerde team (gemiddelde leeftijd 70 jaar) van Prometheus/DSC 9.
HSV verscheen met twee invallers achter de borden. Wouter Remmerswaal en Willem Hessels
waren verhinderd. Zij werden vervangen door Patrick Roeleveld en Arif Somer.
Uw verslaggever was het langst bezig, samen met Hans Coenders, en hij heeft lang niet alles
gezien. Het verslag is daarom summier. De eerste uitslagen vielen al binnen een uur. Arif
Somer gaf aan bord zeven een stuk weg. Dick de Jong won aan bord zes. Marc Ouwerkerk
kwam aan het topbord remise overeen met Ger Honderd. Volgens Marc was het een volkomen
gelijke stelling waar geen muziek meer in zat. Tussenstand 1½-1½.
De remise aan bord vier tussen Patrick Roeleveld en Jan van der Kolk zat er al een hele tijd aan
te komen. Beide spelers hadden twee torens en een loper. De lopers waren ongelijk van kleur
en de stellingen waren behoorlijk dichtgeschoven. Ook Selahattin Ciftci maakte remise aan
bord acht, maar van die partij heb ik niets meegekregen. Tussenstand 2½-2½.
De partij van Jim Loke aan bord twee was buitengewoon scherp. Jim had zwart en na 1.e4 d6
2.f4 speelde Jim zijn vertrouwde systeempje met lopers op g7 en b7 en een paard op e7.
Tegenstander Bert Zwemstra lanceerde een koningsaanval die niet echt van de grond kwam.
De ver opgerukte pionnen van wit gaven Jim allerlei tegenkansen. Toen het op combineren
aankwam was de grote tacticus Jim superieur. Na 28 zetten kon wit groot materiaalverlies niet
meer voorkomen en gaf hij op. Tussenstand 2½-3½.
Er waren nog twee partijen bezig. Hans Coenders stond op bord vijf een vol stuk achter in een
verloren stelling. Bert Gerritsma had het aan bord drie lastig tegen Gerrit Bussmann. Bert
speelde met wit en overzag in een Siciliaanse partij de geniepige paarduitval 17…Pg4! met de
dreiging Pf2+ met een dubbele aanval op koning en dame. Ten koste van een pion wist Bert
dit te voorkomen. De partij werd daarna bijzonder scherp. Met 23.Pc5 dacht Bert een winnende
combinatie uit te voeren, maar er zat een groot lek in. Rybka vond meteen de weerlegging
23...Td4, waarna Bert het had kunnen opgeven. De tegenstander speelde eerst 23…Lxb6 en pas
daarna 24…Td4. Dit was minder sterk, want nu kon Bert na ruil van alle zware stukken
ontsnappen naar een eindspel waarin hij een paard en vijf pionnen had en Bussmann een paard
en zes pionnen. Om de stellingsproblemen op te lossen had Bussmann –reeds op leeftijd- veel
bedenktijd gebruikt. Toen hij nog 9 minuten op de klok had en Bert nog 28 vond Bert het
raadzaam remise aan te bieden. Na overleg met zijn teamleider ging Bussmann hiermee
akkoord op voorwaarde dat Hans Coenders zijn partij, waarin hij nog steeds een stuk minder
had in een verloren stelling, zou opgeven. Hans moest hier even over nadenken, maar ten slotte
stemde hij toe. Bussmann accepteerde vervolgens het remiseaanbod van Bert, waarna de
eindstand op 4-4 bepaald werd.
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HSV heeft als enig team drie wedstrijden gespeeld. Met 5 uit 3 voeren we de ranglijst aan. Met
nog drie wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk. De volgende test voor het tweede is
op 11 februari wanneer Promotie 6 op bezoek komt.

Ook het derde team stond na twee wedstrijden nog op een score van 100%. Zou het jeugdteam
van DSC daar verandering in kunnen brengen? Een kort verslag van Bert Gerritsma.

Topper eindigt onbeslist.
Op maandag 10 december speelde het derde team thuis tegen het jeugdteam van DSC 11. Dit
was een ware topper, want beide teams hadden na twee wedstrijden de volle winst geboekt.
Omdat er tegen een jeugdteam gespeeld werd begon de wedstrijd al om 19.30 uur en was het
speeltempo 1.30 uur pppp in plaats van de gebruikelijke 1.45 uur.
HSV miste Ed Langelaan. Hij werd vervangen door Jan Timmermans die aan bord zes zijn
debuut maakte. Richard van Dalfsen was teruggekeerd uit het buitenland en debuteerde aan
bord vijf.
Al na een uur spelen kon de eerste overwinning voor HSV genoteerd worden. Het punt kwam
op naam van Richard van Dalfsen. Aan de andere borden kwam er tekening in de strijd. Jan
Timmermans had het moeilijk, Allart Haverkamp had een dame verloren en Patrick Roeleveld
stond slecht aan het topbord. De positieve geluiden kwamen van bord twee waar Arif Somer
groot materiaal had gewonnen en van bord vijf waar Bram de Jong de kwaliteit had gewonnen
en bovendien een pion meer had.
Jan Timmermans moest met twee stukken minder de strijd staken tegen de 10-jarige Sam van
Dongen. Dit is geen schande, want deze jongen werd een kleine maand geleden derde bij de
Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen Rapid. Allart hield het nog lang vol, maar de
materiële achterstand woog te zwaar en ook hij moest capituleren. Arif Somer deed iets terug
door zijn partij in winst om te zetten. Patrick Roeleveld had volgens eigen zeggen in de
opening een fout gemaakt. Daar kwam nog een fout overheen, waarna de partij niet meer te
redden was. De tussenstand was hierdoor 2-3.
Om gelijk te spelen moest Bram de Jong winnen. Bram had de kwaliteit gewonnen, maar de
toren en het paard van tegenstandster Maria Blanter bezorgden hem hoofdbrekens. Bram hield
het hoofd koel en wist het paard te winnen, waardoor hij een volle toren meer had. Ik
verwachtte een spoedige opgave van Maria, maar zij speelde door en liet zich midden op het
bord door Bram mat zetten.
Hierdoor was de eindstand van 3-3 bereikt. HSV en DSC gaan gezamenlijk aan de leiding met
5 uit 3. Omdat DSC één bordpunt meer heeft dan HSV voert DSC de ranglijst aan.
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Bert Gerritsma verzamelde de uitslagen en standen van onze teams in de externe competitie.
Eerste Klasse B
Botwinnik 3 – DD 4
DD 4 – RVC 1
WSC 3 – HSV 1
Rijswijk 2 – Botwinnik 3
HSV 1 – Botwinnik 2
Rijswijk 2 – WSC 3
De Stand
RVC 1
Rijswijk 2
HSV 1
Botwinnik 2
DSC 6
WSC 3
Botwinnik 3
DD 4

4
5
5
5
4
5
4
4

7
7
6
5
4
4
2
1

4-4
3-5
3½-4½
5-3
4½-3½
5-3

19½
22
20½
19½
16
18
14½
14

Door twee achtereenvolgende overwinningen is het eerste team uit de gevarenzone gekomen.
Teamleider Fred van der Holst droomt al van een kampioenschap. In de gezamenlijke
slotronde op 17 april moet aangetreden worden tegen koploper RVC. Als RVC in ronden 5 en
6 punten morst zou HSV bij winst in de slotronde nog kampioen kunnen worden. Ik verwacht
echter dat RVC gewoon wint van Botwinnik 3 en DSC 6, waardoor het team buiten bereik
blijft van HSV. Rijswijk 2 ligt op de loer en bij winst in de slotronde kan HSV wel het
kampioensfeestje van RVC bederven en kan Rijswijk kampioen worden. Rijswijk moet dan
wel in ronde zes winnen van DD 4 en in de slotronde moeten ze afrekenen met Botwinnik 2.
Derde Klasse B
Prometheus (DSC 9) – HSV 2
Pomar 3 – Lierse 2
RVC 4 – Promotie 6
DD 8 – Pomar 3
Lierse 2 – RVC 4
Promotie 6 – Prometheus (DSC 9)
De Stand
Prometheus (DSC 9)
HSV 2
DD 8
Lierse 2
Promotie 6
RVC 4
Pomar 3

3
3
3
3
4
4
4

5
5
5
4
4
1
0

4-4
3½-4½
2½-5½
4½-3½
4-4
3-5

17
14½
14
12½
17½
8
12

8

Het tweede team moest in de wedstrijd tegen Prometheus het eerste puntverlies incasseren. Het
is in deze poule geen uitgemaakte zaak wie er kampioen wordt. Er zijn drie teams met vijf
punten, maar ook Lierse 2 maakt met vier punten nog kans op de titel. HSV heeft de kansen
volledig in eigen hand, want het team ontmoet nog enkele concurrenten.
Vierde Klasse B
HSV 3 – DSC 11
Paris 1 - Botwinnik 6
WSC 8 – Scheve Toren 3
DSC 11 – Paris 1
Botwinnik 6 – WSC 8
Scheve Toren 3 – Haeghe Ooievaar 4

3-3
3½-2½
3-3
3-3
2-4
5½-2½

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

4
3
3
3
4
3
4

6
5
4
4
4
1
0

14½
10½
10
9
13
6
8

Het derde team moest DSC 11 een gelijkspel toestaan. DSC gaat aan de leiding, maar HSV
staat er met een wedstrijd minder gespeeld beter voor. Bij winst in de volgende wedstrijd tegen
Paris neemt HSV de koppositie over.

Een verslag van Bert Gerritsma.
Nadat er in de interne competitie 20 ronden gespeeld zijn voert Nico Vromans de ranglijst aan.
Nico is nog ongeslagen en hij deed in ronde 18 en 19 goede zaken door respectievelijk Bert
Corneth en Ton Thijssen te verslaan. De plaatsen 2, 3 en 4 op de ranglijst worden ingenomen
door Ton Thijssen, Aad Mittertreiner en Bert Corneth. Deze spelers lijken al tamelijk zeker van
plaatsing voor de Champions League, waarvoor de spelers zich plaatsen die na 25 ronden de
eerste zes plaatsen op de ranglijst bezetten. Om de plaatsen 5 en 6 wordt gevochten door Hans
de Haan, Fred van der Holst, Bert Gerritsma en Patrick Roeleveld. Hoewel, het lijkt erop dat
Patrick moet afhaken. In ronde 18 was Fred van der Holst te sterk. In ronde 19 schotelde Bert
Corneth hem het Morragambiet voor. Dat had Patrick nog nooit gezien en na taaie tegenstand
(dat wel) moest hij capituleren. In ronde 20 kwam hij niet verder dan remise tegen Ruud
Hählen. Verder is het verheugend dat meervoudig clubkampioen Frans Hoogeveen weer aan de
interne competitie deelneemt. Na drie overwinningen en een remise |(tegen Jacques van As) is
Frans opgerukt naar de 11e plaats. Plaatsing voor de Champions League zal niet mogelijk zijn
omdat Frans niet aan de voorwaarde voldoet dat je daarvoor 12 van de 25 ronden meegespeeld
moet hebben. Marc Ouwerkerk en Lex van der Lubbe zouden ook niet misstaan in de
Champions League. Beide heren spelen echter te weinig intern.
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

Punten
1737,00
1405,67
1396,33
1253,00
1170,33
1141,33
1131,00
1054,00
1027,67
1005,00
979,33
969,00
947,33
920,00
863,00
837,33
799,00
791,00
725,33
711,00
710,00
645,67
634,67
616,00
595,00
584,33
473,00
442,00
432,67
337,00
216,67

Wa
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
62
60
58
54
50

Gsp Gw Rm
15 10 5
19 10 6
14 4 10
11 4 6
11 2 8
12 5 3
11 3 5
17 6 5
6 4 1
5 2 2
4 3 1
17 8 2
16 3 10
16 6 5
15 5 6
9 3 1
15 3 7
7 4 0
18 4 7
14 4 3
19 6 2
9 3 2
12 5 1
14 6 0
7 5 0
12 3 2
6 3 0
12 3 0
4 1 1
9 2 1
3 0 0

Vl
0
3
0
1
1
4
3
6
1
1
0
7
3
5
4
5
5
3
7
7
11
4
6
8
2
7
3
9
2
6
3

Perc
83,3
68,4
64,3
63,6
54,5
54,2
50,0
50,0
75,0
60,0
87,5
52,9
50,0
53,1
53,3
38,9
43,3
57,1
41,7
39,3
36,8
44,4
45,8
42,9
71,4
33,3
50,0
25,0
37,5
27,8
0,0

Voor de HSB-beker moest HSV het in Zoetermeer opnemen tegen een viertal van Promotie.
Teamleider Fred van der Holst doet verslag.
Hier voor de volledigheid nog even het verslag van de bekerwedstrijd tegen Promotie
Dinsdag 18 december zijn we met een viertal naar Zoetermeer afgereisd om de bekerwedstrijd
tegen Promotie te spelen. Het kostte überhaupt wel enige moeite om een viertal bij elkaar te
krijgen (moeten we hier wel mee doorgaan??) maar uiteindelijk hebben Nico Vromans, Hans
de Haan , Rob vd Holst en Bert Gerritsma zich gemeld om te spelen. Tegen het sterke Promotie
hebben wij onze huid duur verkocht. In verband met de reistijd hadden wij afgesproken om bij
een 2-2 stand te loten wie er door zou gaan en daar zijn we dicht in de buurt gekomen. Door
loting hadden de oneven borden (Nico en Rob) wit en de even borden (Hans en Bert) zwart.
Op Bord 4 had Bert een lastige avond. Hij gaf mij het volgende commentaar:
Ik vergiste me in de opening. Ik was van plan de Sveshnikovvariant van het Siciliaans te
spelen. Dan had ik echter op de vierde zet 4...Pf6 moeten spelen en pas na 5.Pc3 moeten
antwoorden met 5...e5. Nu speelde ik abusievelijk al op de vierde zet 4...e5. Dat zou dan de
Kalashnikovvariant zijn. Mijn tegenstander speelde niet de theoretische zet 5.Pb5 maar speelde
in plaats daarvan 5.Pf3. Nu is mijn antwoord 5...d6 niet goed wegens het sterke antwoord 6.c4!
waardoor het belangrijke veld d5 in bezit komt van wit.
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Ik kampte de gehele partij met ruimtegebrek. Mijn tegenstander vond niet altijd de beste zet,
waardoor ik in leven bleef. Met 26...f5?? dacht ik eindelijk de stelling te kunnen openen, maar
dit is een blunder. Na het witte antwoord 27.exf5 gaf ik onmiddellijk op. En dit zonder de
teamleider te raadplegen. Foei!
Na deze tegenslag zou het lastig worden om nog te winnen, de overige drie borden stonden vrij
remiseachtig.
Rob maakte het zijn tegenstander met een rating van dik negentienhonderd nog lastig. Vanuit
de opening zette hij zijn tegenstander onder druk. Door veel tijd te gebruiken wist de Promotie
man de schade beperkt te houden. Rob zette maximale druk op pion d5 maar deze kon nog net
verdedigd worden. Om een gunstig eindspel te bereiken probeerde Rob de dames te ruilen
maar omdat zijn tegenstander dit hardnekkig uit de weg ging was remise de enige logische
uitslag.
Ook Hans had een dikke negentienhonderd tegenover zich. In een Siciliaanse partij heeft Hans
het de hele avond lastig. Zijn tegenstander rokeerde lang en kreeg wat ruimtelijk voordeel.
Hans kon niet rokeren waardoor zijn koning schijnbaar onveilig in het midden stond. Met kunst
en vliegwerk wist Hans de druk te weerstaan en na een remise aanbod van zijn tegenstander
werd dit in overleg geaccepteerd.
Nico bleef als laatste over in een partij die twee kanten uit kon. Nico zette de partij voorzichtig
op en het viel mij op dat hij zelfs had gerokeerd! Zijn tegenstander reageert echter adequaat
en weet de druk op pion e5 zo op te voeren dat hij deze uiteindelijk verovert. Met het
doordrukken van f4-f5 weet Nico tegenkansen te creëren. Met nog maar weinig tijd op zijn
klok neemt hij de 7e rij in beslag en wint de pion terug. De spanning neemt toe en de tijd neemt
af. Nico wint een stuk en heeft mat in één als hij aan eeuwig schaak weet te ontsnappen! Zijn
tegenstander maakt geen fout en vindt het eeuwig schaak waardoor ook deze partij in remise
eindigt.
Promotie Beker 1851 - HSV Beker 1725 2 ½ - 1 ½
1 B. Hoogland
1799 - N.F. Vromans 1761 ½ - ½
2 J.A. Baas
1921 - J.A. de Haan
1766 ½ - ½
3 H.A.J. Boerkamp 1935 - R.E.H. v/d Holst 1800 ½ - ½
4 R. Minnema
1748 - N.J. Gerritsma 1571 1 - 0

Een verslag van Bert Gerritsma
Op zaterdag 8 december vond in sporthal "De Schilp" in Rijswijk het traditionele
Pomartoernooi plaats, een rapidtoernooi voor viertallen. Er namen 16 teams deel aan dit
tournooi. De teams werden naar sterkte ingedeeld in vier poules van vier teams. HSVwas met
drie teams vertegenwoordigd. Het eerste team speelde in de C-groep. Het tweede en derde
team kwamen uit in de D-groep. Ieder team speelde twee keer tegen de andere teams in de
poule.
Het kostte enige moeite om de HSV-teams tijdig en compleet achter de borden te krijgen.
Allart Haverkamp kwam op zaterdagochtend tot de ontdekking dat hij een dubbele afspraak
had gemaakt en moest afzeggen. Hij werd in het derde team vervangen door reserve Bert
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Gerritsma die aan het eerste bord plaatsnam. Wouter Remmerswaal had zich verslapen en werd
uit bed gebeld. Slechts enkele minuten na het begin van het toernooi arriveerde Wouter bij de
sporthal. Hij kon alsnog aanschuiven aan bord vier van HSV 1. Zijn late aankomst had geen
nadelige invloed op zijn spel. Met 5½ uit 6 werd Wouter topscorer in de C-groep. Zijn
teamgenoten Jim Loke, Jacques van As en Jacques de Wit waren minder bedreven in het
sprokkelen van punten, waardoor het team buiten de prijzen viel.

In de D-poule slaagde HSV 2 (Hans Coenders, Ruud Hählen, Harry Boot en Selahattin Ciftci)
erin de tweede plaats te bemachtigen, waarna de heren een keuze mochten maken uit de
prijzentafel. Ruud Hählen werd topscorer in de D-groep met 5 uit 6. HSV 3 (Bert Gerritsma,
Peter Huybens, Bram de Jong en Jan Timmermans) werd derde en viel buiten de prijzen.
Het toernooi werd gewonnen door Haeghe Ooievaar. In de A-groep bleven zij het ijzersterke
team van DD voor. Onze Ton Thijssen speelde voor het winnende team van Haeghe Ooievaar.
Ton had met een score van 5 uit 6 een groot aandeel in de zege van zijn team. Ton versloeg
onder anderen Alexander Münninghoff.
Ton Bodaan kwam uit voor SHTV 1 en won met zijn team de eerste prijs in de B-groep
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Een verslag van Bert Gerritsma.
Grote Opkomst Kerstwedstrijden
Er waren veel deelnemers bij de onderlinge kerstwedstrijden op 17 december. Het was
verheugend om onze oud-voorzitter Rob Marcus onder de deelnemers aan te treffen. Ook
erelid en voormalig clubkampioen Ruud Drankier was aanwezig. Thilly van der Holst,
bardame Carla, Rob Marcus en Jacques van As bestreden elkaar aan de klaverjastafel, de
overige 28 deelnemers troffen elkaar achter het schaakbord. De schakers werden door
wedstrijdleider Fred van der Holst naar sterkte ingedeeld in groepen van vier. Iedereen speelde
drie rapidpartijen met een bedenktijd van 20 minuten pppp.
In groep één won ranglijstaanvoerder Nico Vromans slechts één partij. Zijn overige twee
partijen eindigden in remise. Zijn totaal van 2 uit 3 was niettemin voldoende voor de
ongedeelde eerste plaats in deze groep. Ton Thijssen werd remisekoning met drie remises. Hij
eindigde met Jan Eberle op de gedeelde 2e plaats met 1½ uit 3. Clubkampioen Bert Corneth
moest tevreden zijn met twee remises en de vierde plaats met 1 uit 3.
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In groep twee eindigden Rob van der Holst en Ruud Drankier bovenaan met 2 uit 3. Frans
Hoogeveen volgde op een halfje, terwijl Hans de Haan genoegen moest nemen met een half
punt en de vierde plaats.
In groep drie vond er een duidelijke scheiding plaats tussen de mannen en de jongen. De
mannen Lex van der Lubbe, Marc Ouwerkerk en Bert Gerritsma gaven de jongen Patrick
Roeleveld geen kans. Onderling maakten ze elkaar punten afhandig, waardoor Lex, Marc en
Bert met 2 uit 3 bovenaan eindigden. Voor Patrick resteerde de laatste plaats met 0 uit 3, maar
hij zal ongetwijfeld dankbaar zijn voor de gratis schaaklessen die hij heeft gehad.
In groep vier was wedstrijdleider Fred van der Holst een maatje te groot voor de overige
deelnemers. Hij stond alleen een remise af aan voorzitter de Dick de Jong. Dick werd tweede
met 1½ punten, gevolgd door Loek van Vliet en Ruud Hählen met ieder één punt.
Harry Boot was in groep vijf oppermachtig. Hij stond zelfs geen halfje af en werd met 3 uit 3
groepswinnaar. Selahattin Ciftci werd tweede, gevolgd door Ed Langelaan. Verrassend was dat
Hans Coenders –die het in de interne competitie toch heel aardig doet – met lege handen bleef
staan.
Groep zes werd overduidelijk gewonnen door Rob Kuyvenhoven met 3 uit 3. Voor mij
enigszins verrassend omdat ik Willem Hessels en Jacques de Wit in deze groep als favoriet had
getipt. Jacques moest echter genoegen nemen met de tweede plaats met 2 uit 3, gevolgd door
Willem met 1 uit 3. Bram de Jong eindigde puntloos onderaan.
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In groep zeven was er opnieuw een winnaar die 100% scoorde. Richard van Dalfsen behaalde
de eerste plaats, gevolgd door Allart Haverkamp met 2 uit 3 en Jan Timmermans met 1 uit 3.
Jacco van Riel kwam niet tot winst.
Bij het klaverjassen waren de dames veel sterker dan de heren. Bardame Carla won, gevolgd
door Thilly. Op een straatlengte achterstand eindigden Rob Marcus en Jacques van As als
derde en vierde.
Fred en Thilly hadden voor een fraaie prijzentafel gezorgd. Na afloop was er voor iedereen een
prijs, waarbij ook de bardames niet vergeten werden.
Nadat de prijsuitreiking achter de rug was konden sommige deelnemers er geen genoeg van
krijgen. Zij bleven tot middernacht snelschaken.
Hieronder volgen de cijfertjes
Schaken
Groep 1
Nico Vromans
2
Ton Thijssen
1½
Jan Eberle
1½
Bert Corneth
½

Groep 2
Rob van der Holst
Ruud Drankier
Frans Hoogeveen
Hans de Haan

Groep 3

Groep 4

Lex van der Lubbe
Bert Gerritsma
Marc Ouwerkerk
Patrick Roeleveld

2
2
2
0

Groep 5
Harry Boot
Selahattin Ciftci
Ed Langelaan
Hans Coenders

2½
1½
1
1

Groep 6
3
2
1
0

Groep 7
Richard van Dalfsen
Allart Haverkamp
Jan Timmermans
Jacco van Riel

Fred van der Holst
Dick de Jong
Loek van Vliet
Ruud Hählen

2
2
1½
½

Rob Kuyvenhoven
Jacques de Wit
Willem Hessels
Bram de Jong

3
2
1
0

Klaverjassen
3
2
1
0

Carla
Thilly van der Holst
Rob Marcus
Jacques van As
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4654
4518
4132
3948

Een verslag van Bert Gerritsma.
Vier HSV-leden namen in januari deel aan het Tata Steel Chess Tournament. Harry Boot nam
deel aan de dagvierkampen. In groep 9 was Harry succesvol. Met 3 uit 3 won Harry
overtuigend. Eigenlijk was hij aan zijn stand ook wel verplicht om de groep te winnen. Harry
kwam vorig jaar nog uit in groep 7, maar vanwege zijn lage rating was hij nu ingedeeld in
groep 9.
Aan de tienkampen werd deelgenomen door Aad Mittertreiner, Hans de Haan en Bert
Gerritsma. Deze dappere strijders trotseerden sneeuw en gladde wegen om gedurende negen
dagen op en neer te rijden naar Wijk aan Zee. Op de eerste zondag van het toernooi begon het
in de loop van de middag hard te sneeuwen. Het gevolg was dat we voor het ritje Wijk aan Zee
– Den Haag bijna 2½ uur nodig hadden. Ondanks deze problemen als gevolg van het winterse
weer werd er goed gepresteerd.

Aad Mittertreiner groepswinnaar
Aad is met zijn rating gezakt onder de 1700 en speelde daarom een groepje lager dan vorig
jaar. In groep zes nam Aad onmiddellijk de leiding met twee overwinningen. In de drie
volgende ronden voegde hij daar nog twee remises en een overwinning aan toe. In ronde zes
liep Aad tegen zijn eerste en enige nederlaag aan, waardoor hij de leiding moest afstaan aan
voormalig HSV-lid Coen Leentvaar. Coen verloor op zijn beurt in ronde acht, waardoor Aad
de leiding kon overnemen. In de zeer spannende laatste ronde was de remise van Aad
voldoende om hem de ongedeelde eerste plaats te bezorgen met 6 uit 9. De tweede plaats werd
door maar liefst vier schakers gedeeld, die allen 5½ punten scoorden. Dankzij zijn overwinning
promoveert Aad volgend jaar naar groep vijf.
Hans de Haan scoorde in groep vijf 50% met twee overwinningen, twee nederlagen en vijf
remises. Hans had op iets meer gehoopt, maar hij is bezig zijn openingsrepertoire aan te passen
en zo iets vergt tijd.
Bert Gerritsma speelde in groep zeven volstrekt compromisloos. Remiseaanboden werden
consequent afgeslagen. Hij won zes keer, maar verloor drie keer. Twee nederlagen waren te
wijten aan veel te agressief spel en in een geval zag Bert spoken. Bert werd nu derde maar was
daarmee niet tevreden, want hij had de groep willen winnen.
Veel clubgenoten bezochten het toernooi als supporter. Zo zagen wij onder anderen Frans
Hoogeveen, Rob van der Holst en Dick de Jong met zijn zoon. Het is al bijna een traditie dat
Peter Huybens op een dinsdag het toernooi bezoekt. Hij nam Ruud Hählen, Hans Coenders, en
Willem Hessels mee. Ed Langelaan kwam, met zijn eigen auto. Het dagje Wijk aan Zee werd
afgesloten met een diner in het plaatselijke visrestaurant, waarbij ook Bert Gerritsma van de
partij was.
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Hans Coenders was als toeschouwer aanwezig bij de simultaan van Tea Lanchava en maakte
daarvan een verslag.
Op zaterdag 26 januari werd in Kijkduin onder winterse omstandigheden de schaaksimultaan
met Tea Lanchava gehouden. Ondanks de barre weersomstandigheden was de opkomst zeer
groot. Eenenveertig borden waren bezet. Een groot aantal, want achteraf bleek Thea maar liefst
zeseneenhalf uur nodig te hebben om alle partijen af te ronden. Een ware simultaanmarathon.
In de prachtige ambiance van de La Palma-zaal in het Atlantic Hotel ging de simultaan om
twee uur van start. Zes HSV-leden hadden de moeite genomen om de sneeuw te trotseren en
gingen dapper de strijd aan. Na twee uur spelen bleek echter al dat het tempo erg laag was.
Daardoor kon Dick de Jong tot zijn spijt niet langer blijven. Hij had een andere afspraak en
moest weg. Onze voorzitter vond echter dat zijn stelling op dat moment goed genoeg was om
brutaalweg remise aan te bieden en tot ieders verbazing was Tea Lanchava direct bereid om dit
voorstel te accepteren. De eerste remise tot dan toe. Weliswaar niet geheel op
schaakargumenten, maar toch…
Pas veel later viel het doek voor de volgende HSV-speler. Ton Thijssen was gedwongen om na
een moeizame partij de handdoek in de ring te werpen. Een hele poos later behaalde Jacques de
Wit een zwaar bevochten remise. Knap, want Jacques had eerder een foutje gemaakt, waardoor
hij een pion direct voor zijn koning was verloren en lange tijd gedwongen werd om uitsluitend
verdedigende zetten te spelen. De avond begon nu in te treden en Wouter Remmerswaal was
in een onhoudbare stelling beland. Met behulp van ondergetekende spartelde hij nog enige tijd
na, voordat het doek onvermijdelijk zou vallen. (Ook dankzij ondergetekende.)
HSV had nu twee remises op zak en twee partijen verloren. Alle hoop was nog gevestigd op
Nico Vromans en Patrick Roeleveld. Konden zij voor een stunt zorgen?
Nico speelde een goede en interessante partij, hield lang stand, maar moest uiteindelijk ook
met een remise genoegen nemen. Patrick behoorde daarna tot een van de laatst overgebleven
spelers en maakte zijn reputatie als taaie speler opnieuw waar. Hij had het niet gemakkelijk
gehad gedurende de voorbije uren, maar omdat het tempo nu steeds hoger werd, nam ook de
druk toe om steeds sneller te moeten zetten. Patrick had in het eindspel minder pionnen over
dan Thea, maar die van zijn tegenstandster stonden niet erg gunstig en Patrick hoopte er toch
een remise uit te slepen. Helaas… Het lukte niet en de derde verliespartij van HSV was een
feit.
Al met al was het een zeer geslaagd evenement dat tot half negen heeft geduurd. Van de
eenenveertig partijen heeft de simultaangeefster er zevenentwintig gewonnen. Tien spelers
hebben een remise behaald en vier schakers hebben de strijd weten te winnen. De score is dus
achtenzeventig procent. Lijkt mij een prima waarde, gezien de aanwezige weerstand. Bravo!
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In deze rubriek treft u twee partijfragmenten en drie partijen aan. We beginnen met een
stelling die voorkwam in de partij van Nico Vromans in de bekerwedstrijd tegen Promotie. Het
commentaar is van Nico zelf.
In de volgende stelling kreeg ik na het zwarte antwoord een remiseaanbod, dat ik gezien de
achterstand van 2-1 niet mocht aannemen. De stelling ontstond na mijn Miesesouverture met
daarna Scandinavische, Franse en ook nog een Siciliaans trekje. Bij het commentaar werd ik
bijgestaan door Rybka op zo’n 13 ply.

Stelling na 31e zet van wit

Wit: Nico Vromans (1741)
Zwart: B. Hoogland (1799)
31...Dd7
Met remiseaanbod
32.Te7 Txe7
33.Txe7 Dd6
34.Txa7 Ld7
Beter 34...Le4!
35.Da5 Te8
Rybka geeft al 0.00
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36.Dc7 Te1+
37.Kf2 De6
38.Dxd7 De2+
39.Kg3 De5+
Niet 39...Dd3+, want via Kh4 ontsnapt de witte koning en staat dan op winst!
40.Kh3 Dh5+
41.Kg3 De5+
Hij zocht naarstig naar winst, maar dat zat er niet in.
42.Kh3 Dh5+
43.Kg3 De5+
Remise is dan toch een feit. Jammer voor de bekercompetitie. Wel een leuke slotstelling! ½–½
De volgende stelling kwam voor in de partij die Nico speelde in de simultaan tegen Tea
Lanchava. Nico geeft opnieuw zelf commentaar.
De simultaan vond plaats in de prachtige “PALMA”-zaal van het Atlantic Hotel op 26 januari.
Er wordt door de simultaangeefster afwisselend met de witte stukken en op het volgende bord
met de zwarte stukken gespeeld! Dit lijkt mij weer wat moeilijker dan dat zij alleen met wit
speelt.
Op haar 1.d4 opening antwoordde ik 1…d6 en na 2.c4 antwoordde ik 2…e5, waarna een oudindische opening ontstond en wel de “Dus-Kotmirski”variant.
Ook in deze partij rokeerde ik (te) laat. Na langs afgronden te zijn gegaan, kon ik op de
damevleugel een pion snoepen, maat Tea kwam met een koningsaanval die ik ternauwernood
kon afslaan! In de eindstelling had ik volgens Rybka een miniemtje. Op mijn remiseaanbod
werd welwillend ingegaan.
Na 28 zetten was de volgende stelling ontstaan.

Stelling na 28e zet van zwart
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29.Dg4 Kh8
30.Tf2 De7
31.Tdf1 Pd4
32.Tf6 Pxc6
Beter 32...Pd6xb5. De witte loper is een passief stuk.
33.bxc6 Pe8
Meteen 33...b5!!
34.T6f2 Td8
35.h4 Pg7?
35...Pd6 of nog steeds 35...b5.
36.h5 Td6
37.h6 Pe8 ½-½ Na 5½ uur spelen vond ik het welletjes en mijn remiseaanbod werd
geaccepteerd.
In dezelfde simultaan kwam Jacques de Wit eveneens remise overeen met Tea. Dat was heel
aardig van Jacques, want in de slotstelling stond hij gewonnen! Het commentaar is van Jacques
zelf.
J. de Wit - T.Lanchava
Simultaan Kijkduin, 26.01.2013
1.e4 c6
2.d4 g6
3.Pf3 Lg7
4.Ld3 d6
5.Pc3 Pd7
6.Lg5 f6
7.Le3 Ph6
8.h3 e5
9.d5 c5
10.Dd2 Pf7
11.0–0 0–0
12.Ph2 Te8
13.f4 exf4
14.Lxf4 Pde5
15.Pf3 Ld7
16.Tfe1
Foutje, ik twijfelde of ik Tb1 moest spelen, maar dat vond ik weer te traag
16...Pxf3+
17.gxf3 Lxh3
18.Dh2
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Toch een beetje compensatie
18...Lc8
19.Kg2 h5
20.Th1 Pe5
21.Le2 Kf7
22.Tag1 Th8
23.Kf1 g5
24.Dg2 Th6
25.Ld2
Hier bood ik remise aan
25...Ld7
26.f4 Pg4
27.f5 Dh8
28.Lxg4 hxg4
29.Txh6 Lxh6
30.Dxg4 Lg7
31.Dg3 Ke7
32.Lf4!
Ik sta nu gewonnen, maar ik bood remise aan wat direct werd aangenomen. ½–½

Stelling na 32.Lf4!
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Aad Mittertreiner was op dreef tijdens het Tata Steel Chess Tournament. De partij die nu volgt
moest hij winnen om aanspraak te kunnen maken op de eerste plaats. Het is een fraaie
aanvalspartij van beide spelers. Het commentaar is van Aad zelf.
Aad Mittertreiner (1672) - Alex Brouwer (1624) [A06]
Tata Steel Chess Tournament (8), 26.01.2013
1.b3 d5
2.Lb2 c5
3.Pf3 e6
4.e3 Pf6
5.Lb5+ Ld7
6.De2 a6
7.Lxd7+ Pbxd7
8.0–0 Ld6
9.h3 0–0
10.c4 Te8
11.d4 cxd4
12.Pxd4 dxc4
13.Dxc4 Tc8
14.Dd3 De7
15.Pd2 Pc5
16.De2 Pce4
17.Pxe4 Pxe4
18.Dg4 f5
19.De2 Dh4
20.Pf3 Dh5
21.Tac1 g5
22.Dd3 g4
23.Dd4 e5
24.Dd5+ Kf8
25.Txc8 Txc8
26.Pxe5 gxh3
27.g4 De8
28.gxf5 Tc5
29.Dxe4 Lxe5
30.Lxe5 Txe5
31.Dg4 Df7
32.e4 Dc7
33.Dg3 De7
34.f3 Dc5+
35.Kh1 De3?
Dit is/lijkt een blunder, maar wit dreigt met Tg1!, dus de stelling was al verloren.
36.Dxe5 De2
De pointe.

22

Stelling na 36...De2

37.Dc5+ Zwart geeft op, want de witte dame gaat naar f2. 1–0
Na een diepgaande studie van het boek ‘Improve your chess tactics’ van Yakov Neishtadt is
Bert Gerritsma een tactisch beest geworden. Dat bewijst hij in onderstaande partij die gespeeld
werd in de derde ronde van het Prometheustoernooi. Het commentaar is van Bert zelf, af en toe
gesouffleerd door Rybka.

Bert Gerritsma: tactisch beest.
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Bert Gerritsma (1602) - Ger Honderd (1535)
Prometheustoernooi Den Haag (3), 07.02.2013
1.e4 d5
2.exd5 Pf6
3.Pc3 Pxd5
4.Pxd5 Dxd5
5.d4 c5
Ik had hier 5...Pc6 verwacht.
6.Le3 cxd4
7.Dxd4 Dxd4
8.Lxd4 Pc6
9.Lc3 e5
10.0–0–0 Lc5
11.f3 0–0
12.Ld3 Le6
13.Kb1 a6
14.h4 f5
15.Ph3
Ik weet niet of het paard op h3 iets te zoeken heeft, maar op e2 zag ik helemaal geen toekomst
voor hem.
15...Tad8
16.The1 Ld6
17.Pg5
Misschien had zwart toch h6 moeten spelen om deze zet te verhinderen.
17...Ld5 Wat anders?
18.Lxa6
Door de ongelukkige opstelling van de beide zwarte lopers is dit mogelijk.
18...Lb4
Na lang nadenken gespeeld, maar 18....bxa6 19.Txd5 was het minste van twee kwaden
geweest.
19.Txd5!
Het uitroepteken is van Rybka. Zelf ben ik daar te bescheiden voor.
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Stelling na 19.Txd5!

19...Txd5??
Dit verliest op slag. Tijdens de post mortem gaf mijn tegenstander toe dat hij het witte
antwoord over het hoofd gezien had. Het beste was 19...bxa6 20.Lxb4 Pxb4 21.Tdxe5 Td2
20.Lc4
Uiteraard. De toren staat in een vervelende penning.
20...Tfd8
21.Td1
Wit blijft het sterk spelen.
21...Kf8
22.Txd5 Txd5
23.Lxd5 Lxc3
24.bxc3 1–0
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