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Redactie
In dit nummer treft u vijf partijen aan. Wouter Remmerswaal en Jacques de Wit stuurden
hun partij op die ze tijdens de simultaan op het stadhuis speelden tegen grootmeester
Vladimir Potkin (Elo 2608). Wouter kwam ver maar moest uiteindelijk capituleren. Jacques
de Wit slaagde erin de grootmeester remise af te dwingen. Verder natuurlijk
wedstrijdverslagen van onze teams in de externe competitie. Ook treft u verslagen aan van
de kerstwedstrijden en het Pomartoernooi. Enkele leden namen deel aan het Tata Steel
Chess Tournament. Hans de Haan was tijdens dit toernooi bijzonder goed op dreef. Ook
hiervan een kort verslag.
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Secretaris
Het gaat goed met voorzitter Dick de Jong. Dick heeft met succes een hartoperatie
ondergaan waarbij hij vier bypasses heeft gekregen. Dick heeft inmiddels het ziekenhuis
verlaten en is thuis aan het revalideren. Hij verwacht medio februari de clubavonden weer
te kunnen bezoeken.
Monique Keuzenkamp heeft zich aangemeld als (dubbel)lid van HSV. Wij wensen Monique
veel succes bij onze vereniging. Colinda in 't Hout, Bruno in 't Hout en Paul Heetebrij zullen
zich naar verwachting binnenkort aanmelden als lid van HSV

Agenda
Hieronder treft u de agenda voor de komende twee maanden aan. Op maandag 16
februari vinden de clubkampioenschappen snelschaken plaats. Zal Frans Pieter van den Bos
zijn titel met succes kunnen verdedigen? Op 28 februari vindt in onze zaal het HSV
Rapidtoernooi plaats. Altijd gezellig en voor ongeveer de helft van de deelnemers is er een
prijs in natura.
Ma 2 februari

20e Ronde Interne Competitie

Ma 9 februari

21e Ronde Interne Competitie

Di 10 februari

DD 4 - HSV 1

Ma 16 februari

Clubkampioenschap Snelschaken

Ma 23 februari

22e Ronde Interne Competitie

Za 28 februari

HSV Rapidtoernooi

Ma 2 maart

23e Ronde Interne Competitie
HSV 2 - Raadsheer-Corbulo 2

Ma 9 maart

24e Ronde Interne Competitie
HSV 1 - Haeghe Ooievaar 1

Ma 16 maart

25e Ronde Interne Competitie

Ma 23 maart

1e Ronde Champions League
26e Ronde Interne Competitie
RSC/BP 3 - HSV 2
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Ma 30 maart

2e Ronde Champions League
27e Ronde Interne Competitie

RCS Belgisch Park 2 - HSV 1
Een verslag van Fred van der Holst
HSV 1 behaalt knappe 6-2 overwinning en ligt weer op koers voor de 3e plaats in
klasse 1A
Na onze vorige externe wedstrijd een beetje lullig te hebben verloren was HSV 1 tot op het
bot gemotiveerd om een goed resultaat te behalen. De nieuwe lijfspreuk: “Nee, géén
remise, ik strijd en zal overwinnen!” werd in deze wedstrijd meteen eer aangedaan.
Wouter op bord 8 kiest met zwart al snel de aanval. Op de 12e zet wordt een
combinatieaanval op de nog niet gerokeerde witte koning ingezet. Wouter offert een
paard op e3 dat door zijn tegenstander niet meteen wordt genomen. Pas na slaan op g2
wordt het paard geslagen door de koning maar dan heeft Wouter al vele stukken in de
aanval om de partij snel te beslissen. Zijn tegenstander gelooft het echter wel en geeft op.
0-1
Aad op bord 1 neemt vanuit de opening geen onnodige risico´s, de dames en enkel lichte
stukken zijn afgeruild en de pionnen staan in groepen van 3 tegenover elkaar. Omdat bij
ons al meerdere borden goed staan mag Aad remise aanbieden dat meteen wordt
aangenomen. ½ - 1½
Frans Hoogeveen op bord 7 komt niet lekker uit de opening Hij heeft zijn tegenstander
een dubbelpion op de c-lijn bezorgd maar zijn eigen koning staat door de opgerukte
pionnen van zwart lichtelijk onder druk. Frans rotzooit wat op de damevleugel en zijn
tegenstander laat zijn koning met rust. Toch vertrouwt Frans het niet helemaal en hij kan
na overleg ook remise aanbieden, ook deze werd onmiddellijk geaccepteerd. 1-2
Hans op bord 5 speelde een gedegen opening. Na de rokades aanvankelijk uitgesteld te
hebben rokeerde zijn tegenstander lang en Hans deed dit kort. Hierna kon Hans als eerste
met c4 de aanval opzoeken, maar als Hans na een ongelukkige pionnenruil zijn torens
probeert te verdubbelen kan zijn tegenstander twee (ongedekte) stukken aanvallen. Het
stuk gaat niet meteen verloren maar van de stelling bleef niet veel over. Door de ontstane
überdeckung verloor Hans uiteindelijk toch een stuk en gaf de partij op. 2-2
Rob op bord 6 kwam goed uit de opening maar rokeerde pas laat. Het was lastig om een
plan te maken maar in het middenspel werden de paarden in het spel betrokken waarmee
door een knappe combinatie een stuk werd buit gemaakt. Hierna werd de witte stelling
verder onder druk gezet waarna nog een pion werd gewonnen. Ook na winst van het

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 3

tweede stuk wordt nog niet opgegeven, dit gebeurde pas nadat de dames waren geruild
en er niet meer zoveel te zetten was. 2-3
Frans Pieter op bord 2 speelde voorlopig zijn laatste externe wedstrijd maar wellicht laat hij
zich nog overhalen om aan zijn successen in HSV 1 een vervolg te geven. Frans Pieter
kreeg vanuit de opening een d4 pion in de schoot geworpen (of was het een onbekend
gambiet?) die hij niet meer terug zou geven! Frans Pieter wordt in de verdediging gedrukt
maar zijn tegenstander gebruikt wel erg veel tijd. Met veel verdedigende stukken op de 8e
rij houdt Frans het net. Als zijn tegenstander dreigt een kwaliteit of anders een pion te
winnen gaat de tijdnood zijn rol spelen. Er was nog even ruis op de lijn over het wel of niet
moeten noteren binnen vijf minuten met 10 sec per zet extra maar dat werd snel opgelost.
De FIDE regels zeggen het volgende: ”8.4 Als een speler op enig moment in een periode
minder dan vijf minuten over heeft op zijn klok en hij er niet minstens dertig seconden
toegevoegde tijd per zet bij krijgt, dan is hij voor het restant van die periode niet verplicht
zich aan de vereisten van artikel 8.1 te houden.” Hierna begon een overwinning zich rap af
te tekenen. Frans Pieter won eerst de kwaliteit, daarna een pion en als laatste een stuk en
de partij. Frans Bedankt. 2-4
Bert Corneth op bord 3 gaat onverdroten door met het winnen van zijn partijen! Bert
kwam mooi uit de opening, had wat ruimtelijk voordeel en controleerde met zijn torens
de open c- en e-lijnen. Uiteraard kwam Bert al vrij snel in tijdnood maar sinds het intrede
van de 10 seconden extra geeft dit geen onoverkomelijke problemen meer. Zo ook nu. In
het late middenspel overspeelde Bert met drie lichte stukken zijn tegenstander. Bert kon
met een toren op de 7e rij binnen komen en met een sterk paard en een goede loper de
zwarte stelling onder een niet te verdedigen druk zetten. Het kraakte nog even maar
stukwinst was niet meer te voorkomen. Omdat de tegenstander niet opgaf kon Bert rustig
de laatste twee stukken ruilen en zich storten op de laatste pionnen . Met een bord vol wit
materiaal tegen slechts een kale koning gaf zijn tegenstander op. 2-5
Nico op bord 4 had een hele lastige avond. Nico speelde een Pirc-achtige opening maar
kwam er niet goed uit. Met oprukkende koningspionnen zette wit de zwarte stelling onder
druk, het kraakte wel maar het barstte niet. Nico had een loper als een zoutpilaar en ook
zijn paard had weinig velden, maar wit maakte hiervan te weinig gebruik. Nadat Nico al
lang in zijn laatste 5 minuten zat kwam ook zijn tegenstander in tijdnood. Een remise lag in
de lijn der verwachting maar een remiseaanbod kwam er niet. Uiteindelijk won Nico door
tijdsoverschrijding de partij. 2-6
De volledige uitslag is als volgt:
RSC-Belgisch Park 2 1598 HSV 1
1749 2 - 6
1 D. Ramondt
1728 - A.J. Mittertreiner 1677 ½ - ½
2 F. de Leeuwe
1712 - F.P. van den Bos 1949 0 - 1
3 G.J. v/d Zijden
1685 - H.J.M. Corneth 1780 0 - 1
4 J. Franx
- N.F. Vromans
1672 0 - 1
5 G. Werkhoven
1526 - J.A. de Haan
1764 1 - 0
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6 J. Wuister
7 J.D. Feenstra
8 M. Vechhi

1620 - R.E.H. v/d Holst 1837 0 - 1
1512 - F.R. Hoogeveen 1816 ½ - ½
1405 - W Remmerswaal 1500 0 - 1

HSV 1 - Rijswijk 2
Een verslag van Fred van der Holst
HSV 1 kan het tegen kampioensfavoriet Rijswijk niet bolwerken en verliest terecht
met 2½ - 5½
Het 1e team ligt nog steeds op koers om een mooie vierde plek af te dwingen maar tegen
Rijswijk hadden wij niet onze avond. Het begin (de eerste helft) verliep zo ongelukkig dat
wij al vrij rap tegen een 0-4 achterstand aan keken. Jacques de Wit speelde als invaller op
bord 7 een snelle partij. Jacques hielp zijn tegenstander aan een loperoffer op h6 waardoor
er een kwaliteit verloren ging en zijn verdediging werd geruïneerd. Een snelle opgave kon
niet uitblijven. Wouter op bord 8 hield het niet veel langer vol. Op de 12de zet offerde hij
met b4 een pion waar zijn tegenstander niet op durfde in te gaan. Niet veel later verliest
Wouter echter simpel de pion op g4 en opent een wanhoopsoffensief op de damevleugel
dat niet doorslaat. Hij verliest nog meer materiaal en geeft op. Het zit Frans Pieter deze
competitie niet mee. Op bord 2 kwam FP redelijk uit de opening en had ruimtelijk voordeel
op de koningsvleugel maar werd verrast op de damevleugel door een verwoestende inval
van een toren op b2. Er werd nog afgeruild naar een eindspel van Dame tegen Toren en
Paard maar dit was niet meer te houden. Hans de Haan had het op bord 3 ook lastig. Het
verdedigen ging moeizaam en in het middenspel werden zijn stukken uit elkaar gespeeld
waardoor zijn Dame te kampen had met overbelasting. Een poging om pionverlies te
voorkomen resulteerde in het verlies van een stuk en de partij, tussenstand na de eerste
helft 0-4. Frans Hoogeveen speelde op bord 5 met zwart een goede partij maar kwam er
bij een tegenstander die duidelijk op remise uit was niet doorheen. Frans haalde echter wel
het eerste halfje binnen! Op bord 6 speelde Rob van der Holst tegen een taaie verdediger.
Een remiseaanbod werd door Rob afgeslagen maar echte kansen kwamen er niet. Gezien
de stand in de wedstrijd mocht werd uiteindelijk toch remise overeen gekomen. Aad
Mittertreiner speelde op bord 1 tegen zijn zeer goede tegenstander een uitstekende partij.
De opening werd door Aad rap en goed gespeeld en in het middenspel wist hij naar een
stelling toe te werken waarin hij met zwart duidelijk beter stond. Dat uiteindelijk toch tot
remise werd besloten was een prima resultaat maar achteraf had het misschien een mooie
scalp kunnen zijn. Nico speelde op bord 4 vanavond de beste partij en wist voor de vierde
keer(!) op rij tot winst te komen. Met een onconventionele opening (was dit theorie Nico?)
kwam hij goed ontwikkeld te staan met ruimtelijk voordeel en kansen op de
koningsvleugel. Met de opstoot f4 start Nico een aanval op de koning die uiteindelijk
stukwinst opleverde. Na afwikkeling naar een gewonnen eindspel wordt de partij door zijn
tegenstander opgegeven.
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Als teamleider kan ik uit deze 2½ - 5½ nederlaag toch een duidelijk positief punt halen.
Oké, de eerste helft werd duidelijk verloren maar de tweede helft werd wel in óns voordeel

beslist!!
De volledige uitslag is als volgt:
HSV 1
1721 - Rijswijk 2 1823 2 ½ - 5 ½
1 A.J. Mittertreiner 1677 - M. de Groot
2037 ½ - ½
2 F.P. van den Bos 1949 - A. Goudriaan 1896 0 - 1
3 J.A. de Haan
1764 - A.G. Metz
1736 0 - 1
4 N.F. Vromans
1672 - J.P. Hulshof
1877 1 - 0
5 F.R. Hoogeveen 1816 - P. Gaemers
1835 ½ - ½
6 R.E.H. v/d Holst 1837 - F. v/d Bos
1739 ½ - ½
7 J.C.P. de Wit
1554 - E. Mulders
1765 0 - 1
8 W Remmerswaal 1500 - H.F.A. v/d Stap 1695 0 - 1

HSV 2 - Botwinnik 4

Een verslag van Bert Gerritsma

HSV 2 na verlies in degradatiegevaar.
Koploper Botwinnik te sterk
Op maandag 5 januari speelde het tweede team thuis tegen koploper Botwinnik 4.
Teamleider Hans Coenders had gekozen voor een tactische opstelling door Jim Loke en
Bert Gerritsma op te stellen aan bord 3 en 4. De topborden werden bezet door Jacques de
Wit en Patrick Roeleveld. Loek van Vliet en Richard van Dalfsen waren verhinderd. Zij
werden aan de borden 7 en 8 vervangen door Hans Coenders en Zaman Saied. Zaman
maakte zijn debuut in de externe competitie. Op de borden 5 en 6 acteerden Adel Felfel en
Willem Hessels.
De eerste resultaten werden behaald aan de beide staartborden. Hans en Zaman kwamen
remise overeen. Volgens Hans stond hij met zwart de gehele partij onder druk. Toen het
eindelijk gelijk stond vond hij het te riskant om op winst te spelen en bood hij remise aan,
wat door zijn tegenstander werd aangenomen.
Bij Jim Loke ging het aan bord drie helemaal mis. Jim speelde tegen oud-lid Otto Boot.
Volgens eigen zeggen wint Jim altijd van Otto, maar nu dus niet. "Ik zag het toen ik de zet
deed" hoorde ik Jim zeggen. Hij had een stuk weggeblunderd en kon korte tijd later
opgeven. Om Joop Tuk te citeren: misschien had Jim iets langer op zijn handen moeten
blijven zitten.
Inmiddels was de partij van Willem Hessels in remise geëindigd. Willem had in de opening
een pion gewonnen, maar in het vervolg speelde zijn tegenstander sterk, zodat Willem in
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remise moest berusten. Bert Gerritsma speelde een Catalaanse partij. Bert slaagde erin zijn
tegenstander een triplepion te bezorgen. Toen Bert vervolgens een stuk won telde hij punt
al. Helaas zat er een toevalligheidje in de stelling waardoor de tegenstander middels een
schaak met een dubbele aanval het stuk kon terugwinnen. Hoewel Bert nog steeds twee
pionnen voorstond viel er aan eeuwig schaak niet te ontkomen. Het goede nieuws kwam
van het topbord. Jacques de Wit had fraai gewonnen en toonde daarmee het gelijk van
teamleider Hans Coenders aan die Jacques aan bord een had opgesteld.
Als u goed heeft opgelet weet u dat de tussenstand 3-3 was. Helaas stonden de resterende
partijen verloren. Adel Felfel stond een stuk achter en moest opgeven.
Patrick Roeleveld was aan bord twee het langst bezig. Tegen routinier Han Perluka stond
hij een volle loper achter in een eindspel met verder aan beide zijden alleen maar pionnen.
Een kansloze zaak natuurlijk, maar Patrick wilde het zich laten bewijzen en gaf op één zet
voordat hij matgezet zou worden. "Waarom heb je geen remise aangenomen?", vroeg Han.
Hij bleek op zet 18 en zet 28 een remiseaanbod te hebben gedaan, maar dat had Patrick
niet gehoord.
Met een 3-5 nederlaag kwam er een eind aan deze droevige avond. "Het is toch geen
schande om van de koploper te verliezen?", hoor ik u al zeggen. Maar de spelers van
Botwinnik hebben geen torenhoge ratings, dus een beter resultaat zou mogelijk geweest
moeten zijn.
Na vier nederlagen zitten we in de gevarenzone. De volgende wedstrijd is uit tegen Bobby
Fischer/Wassenaar. Hopelijk begint in Wassenaar de victorie, want ik verdom het toch echt
om volgend seizoen in de vierde klasse te gaan spelen.

Bobby Fischer/Wassenaar 2 - HSV 2
Een verslag van Bert Gerritsma

HSV 2 neemt genoegen met half ei
Op maandag 26 januari speelde HSV 2 in Wassenaar tegen de reserves van Bobby
Fischer/Wassenaar. Een regelrecht degradatieduel, want HSV was na vier wedstrijden nog
puntloos. Bobby Fischer had twee punten verzameld. HSV was voor deze gelegenheid
versterkt met oud-clubkampioen Olav Wolvekamp, die aan het tweede bord plaats nam.
De score werd geopend door Loek van Vliet. Aan bord zes dwong hij zijn tegenstander tot
opgave. Niet veel later was de stand weer in evenwicht. Hans Coenders had volgens eigen
zeggen mat in twee zetten. Helaas deed Hans het niet goed. Zijn tegenstander deed dit
even later wel. In plaats van mat te zetten werd Hans zelf mat gezet.

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 7

Olav Wolvekamp trof Carel Gijsen als tegenstander. Er kwam de doorschuifvariant van de
Caro Kann op het bord. Olav won twee pionnen en de winst was daarna niet moeilijk meer.
Willem Hessels moest aan bord vijf genoegen nemen met remise omdat zijn tegenstander
een geslaagde patcombinatie uit de hoge hoed toverde. De tussenstand was hierdoor 2½1½ in het voordeel van HSV.
Bert Gerritsma speelde aan bord drie een Catalaanse partij. De tegenstander opende
waarschijnlijk iets te vroeg de stelling terwijl hij nog niet helemaal ontwikkeld was. Bert
won een dame en een pion waarvoor de speler van Bobby Fischer twee torens had. In het
vervolg verzuimde Bert Lg2 te spelen. Na ...Lh3 ontstonden er ineens allerlei
matdreigingen op de onderste rij. Ondanks lang nadenken kon Bert het mat niet
voorkomen. Tussenstand 2½-2½.
Jim Loke was er aan bord één in geslaagd een stuk te winnen. De stelling was echter lastig
en de winstvoering zou nog enige tijd in beslag kunnen nemen. De tegenstander hielp
HSV een handje door mat in één over het hoofd te zien. Tussenstand dus 3½-2½ in het
voordeel van HSV.
Peter Huybens stond aan bord zeven een pion achter. Beide spelers slaagden erin een pion
te laten promoveren. De speler van Bobby Fischer dwong vervolgens dameruil af. Hij hield
daarna één pion over die door Peter niet meer afgestopt kon worden. Tussenstand 3½3½.
Patrick Roeleveld speelde aan bord vier tegen de voorzitter van de KNSB, Eddy Schuyer.
Patrick stond naar mijn gevoel de gehele partij beter. Schuyer stond erg gedwongen.
Patrick sloeg eerst een remiseaanbod af, maar hij kwam er toch niet doorheen en moest in
remise berusten.
De eindstand werd hierdoor 4-4. De resterende wedstrijden tegen Corbulo en Belgisch
Park zullen echt gewonnen moeten worden om het degradatiespook te verjagen.
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De Externe
door Bert Gerritsma

Klasse 1a
WP # BP
1 Rijswijk 2

8

4 21 ½

2 DD 4

7

4 19

1

2
.

.

3

4

5

6

7

.

5½5½5½5

.

5

.

4

5

.

.

.

4½4

3

5

3 Haeghe Ooievaar 1 5

4 16 ½ .

4 HSV 1

4

4 17 ½ 2 ½ .

5 Botwinnik 2

4

4 15

6 Pomar 1

2

4 13 ½ 2 ½ 3 3 ½ .

7 B.F. /Wassenaar 1

1

4 12 ½ 3

3 4

2½.

.

4 12 ½ .

.

2

3½.

8 RSC-Belgisch Park 2 1

8

.

3½.

2½4 .

4½

3

5½6

.
.
4

5

.

4

.

4½
.

Het eerste team won met overtuigende cijfers (2-6) van RSC-Belgisch Park 2 en verloor vervolgens
de thuiswedstrijd tegen koploper Rijswijk 2 met 5½-2½. Het team staat veilig in de middenmoot
en zal zich moeiteloos handhaven in de eerste klasse.

Klasse 3a
WP # BP

1

1 Botwinnik 4

7

4 19 ½

2 Promotie 6

7

4 19

3 Pomar 2

6

4 19 ½ .

2
4

4

3

5 23

3½.

5 Raadsheer-Corbulo 2 4

5 21

.

6 B.F. /Wassenaar 2

5

.

4½.

.

.

.

4 Prometheus (DSC 9) 6

4

.

3

5

7

.

5 13 ½ .

3½.

1

7 RSC-Belgisch Park 3 2

4 13

.

2½.

1

7½

8 HSV 2

5 15 ½ 3

3

2½3

.

4

1

5

5½5½

5

2

6

8

.

2½3

3

7

5½4½.

3½5
4½

6

3½7
4½

5
.
½4
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.
.

Het tweede kon het in de thuiswedstrijd tegen koploper Botwinnik niet bolwerken. Een 5-3
nederlaag was ons deel. In het degradatieduel tegen Bobby Fischer/Wassenaar kwam het
team niet verder dan een gelijkspel, terwijl een overwinning hoogst gewenst was. Nu
moeten de duels tegen Raadsheer-Corbulo en RSC-Belgisch Park gewonnen worden om
degradatie te ontlopen. Ongunstig voor HSV is dat Raadsheer-Corbulo erin slaagde het
hoger geplaatste Prometheus te verslaan. Het verschil met HSV bedraagt daardoor al drie
punten.

Interne
door Bert Gerritsma

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr

Naam

Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP

SB Kl

1 Bos, Frans Pieter van den 1415,00 120 13 8

4

1 76,9 89

2 Mittertreiner, Aad

1222,00 118 16 5

9

2 59,4 111,5 62,5 0

3 Melssen, Franck

1200,00 116 15 7

5

3 63,3 106,5 68,5 -1

4 Corneth, Bert

1159,67 114 13 4

8

1 61,5 95,5 56,25 -1

5 Haan de, Hans

1138,00 112 13 4

7

2 57,7 94

6 Taverne, Nadeem

1082,33 110 12 7

3

2 70,8 83,5 54,5 0

7 Vromans, Nico

1024,33 108 14 1

11 2 46,4 112,5 49,5 -2

8 Roeleveld, Patrick

993,00 106 13 3

7

3 50,0 99

9 Gontsjarenko, Andry

989,33 104 8

5

1

2 68,8 51,5 31,75 0

10 Hessels, Willem

976,00 102 14 5

5

4 53,6 89

11 Remmerswaal, Wouter

956,00 100 7

3

2

2 57,1 47,5 27,75 1

12 Nicolaas, Han

948,33 98 17 5

8

4 52,9 112,5 62

13 Bons, Maurits

920,00 96 9

6

0

3 66,7 67

14 Holst van der, Fred

912,00 94 10 1

7

2 45,0 78,5 34,75 0

15 Gerritsma, Bert

884,33 92 12 5

3

4 54,2 71,5 38,75 0

16 Wit de, Jacques

872,33 90 9

5

1

3 61,1 50

28,25 -1

17 Wolvekamp, Olav

818,33 88 9

5

1

3 61,1 70

40,25 1

18 As van, Jacques

805,00 86 16 3

9

4 46,9 115

50,25 0

19 Kinoshita, Kanako

801,33 84 3

2

1

0 83,3 18,5 16,5 -1

20 Felfel, Adel

762,00 82 11 5

2

4 54,5 65

21 Vliet van, Loek

740,00 80 12 6

1

5 54,2 76,5 41,75 0

22 Coenders, Hans

666,67 78 15 7

0

8 46,7 72

23

23 Huijbens, Peter

661,00 76 13 5

2

6 46,2 75

21,5 -1

24 Hählen, Ruud

620,00 74 15 5

3

7 43,3 82

34,75 1

25 Dalfsen, Richard van

613,00 72 7

3

1

3 50,0 46,5 22

26 Keuzenkamp, Monique

591,00 70 7

4

1

2 64,3 32
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66,5 1

53,75 -1

46,75 -1
41,5 -2
1

47,5 -1

32

1
-1

-1

15,75 -1

27 Zaman, Saied

581,00 68 15 5

3

7 43,3 83,5 28,5 3

28 Heide, Jelle van der

534,00 66 17 5

4

8 41,2 92

26,75 1

29 Verwaart, Dick

515,00 64 15 5

2

8 40,0 88

26,25 1

30 Jong de, Dick

512,00 62 15 5

1

9 36,7 79,5 21,75 -1

31 Heetebrij, Paul

499,33 60 6

2

1

3 41,7 36,5 12,75 0

32 Loke, Jim

444,67 58 1

0

0

1 0,0 6

0

33 Hout, Bruno in 't

410,33 56 6

2

1

3 41,7 25

3,25 0

34 Kuijvenhoven, Rob

394,67 54 9

2

0

7 22,2 56,5 13

1

35 Philippe

378,00 52 1

0

0

1 0,0 2,5

0

-1

36 Riel van, Jacco

316,67 50 1

0

0

1 0,0 2,5

0

-1

37 Ki-Ahong, Glenn

283,67 48 11 2

1

8 22,7 46,5 0,25 1

38 Hout, Colinda in 't

234,67 44 7

0

7 0,0 36,5 0

0

-1

3

Na 19 ronden heeft Nadeem Taverne zich genesteld in de top 6 van de ranglijst. Zoals
bekend spelen na 25 ronden de bovenste zes spelers van de ranglijst in de zogenaamde
Champions League om het clubkampioenschap. Nico Vromans verdween uit de top 6 door
twee achtereenvolgende nederlagen tegen Franck Melssen en Frans Pieter van den Bos.
Frans Pieter is gelukkig teruggekomen op zijn besluit de vereniging per 1 januari te
verlaten. Hij is de trotse ranglijstaanvoerder en gelet op zijn voorsprong is het niet
waarschijnlijk dat iemand hem van de toppositie zal verdrijven. Franck Melssen leed twee
verrassende nederlagen tegen Willem Hessels en Patrick Roeleveld, maar staat toch nog op
een keurige derde plaats. De strijd om plaatsing voor de Champions zal vermoedelijk gaan
tussen de spelers die nu de plaatsen 1 t/m 7 bezetten. Patrick Roeleveld zou zich misschien
nog in de strijd kunnen mengen, maar hij speelt iets te vaak remise. Van Andry
Gontsjarenko werd veel verwacht, maar hij is al een paar weken niet op de vereniging
gesignaleerd. Wouter Remmerswaal zou als speler van het eerste team hoog moeten
kunnen eindigen, maar hij speelt te weinig.
Van de (toekomstige) nieuwe leden spelen Paul Heetebrij en Bruno in 't Hout een aardig
partijtje mee. Beide heren boekten al twee overwinningen. Colinda in 't Hout wacht nog
steeds op de eerste zege.

Kerstwedstrijden
door Bert Gerritsma
Geslaagde Kerstwedstrijden

Op maandag 15 december vonden onze kerstwedstrijden plaats. De opkomst was met 36
schakers en 4 klaverjassers uitstekend te noemen. Onder de deelnemers troffen we erelid
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Ruud Drankier aan en oud-leden als Mark Jager (helemaal uit België gekomen), Patrick
Tjioe, Ton Bodaan, Lex van der Lubbe, Otto Boot en Ed Verhey. Verder waren er enkele
gastspelers van Pomar en Haeghe Ooievaar.
In groep een van de schakers was het een spannende affaire. Mark Jager begon met twee
overwinningen op Bert Corneth en Ton Bodaan. Daarna moest hij zijn meerdere erkennen
in Frans Pieter van den Bos. Frans Pieter had op zijn beurt verloren van Ton Bodaan die
hem een toreneindspelletje afnam. Met 2 uit 3 eindigden Frans Pieter en Mark bovenaan.
Het onderlinge resultaat besliste in het voordeel van Frans Pieter, waardoor hij
groepswinnaar werd.

In groep twee trok Ruud Drankier aan het langste eind met 2 uit 3. Ruud verloor van
Dominique Nierop, die op zijn beurt zijn meerdere moest erkennen in Olav Wolvekamp. In
de eindstand volgen Olav en Dominique op een halfje.
Groep drie werd een overduidelijke prooi voor Jan van der Meer. Slechts een halfje stond
hij af. Patrick Tjioe eindigde met twee punten op de tweede plaats. Lex van der Lubbe is
nog een beetje roestig. Met 0 uit 3 kon hij de laatste plaats niet ontlopen.
Groep vier was een jeugdgroepje. Kanako Kinoshita toonde wederom girlpower, maar zij
kon toch niet verhinderen dat Wouter Remmerswaal zijn reputatie als speler van HSV 1
waarmaakte en met een 100% score groepswinnaar werd. Kanako eindigde met 1½ punt
op de tweede plaats. Andry Gontsjarenko eiste de derde plaats voor zich op.
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In groep vijf had Jacques de Wit een complete offday met 0 uit 3. Mede daardoor
eindigden er drie spelers met 2 uit 3 bovenaan. Na loting (Fred: "er is echt eerlijk geloot")
werd wedstrijdleider Fred van der Holst eerste, gevolgd door Han Nicolaas en Willem
Hessels.
In groep zes moest Bert Gerritsma een halfje afstaan aan Dick Verwaart, maar hij won zijn
overige partijen, waardoor hij groepswinnaar werd. Hans Coenders werd op een halfje
tweede, gevolgd door Peter Huybens en Dick Verwaart.
Dick de Jong en Jacques bezetten de bovenste twee plaatsen in groep zeven. Beiden
scoorden 2 uit 3. Na loting? werd Dick eerste en Jacques tweede.
Zaman Saied liet er in groep acht geen twijfel over bestaan dat hij de sterkste was. Met een
100% score liet hij de door de wol geverfde schaker Otto Boot een vol punt achter zich.
Paul Heetebrij legde beslag op de derde plaats.
Ook in groep negen was er een afgetekende winnaar. Routinier Loek Beekman liet geen
steken vallen. Monique Keuzenkamp werd met twee punten tweede. Glenn Ki-Ahong werd
derde. Colinda in 't Hout mocht nog niet het zoet van de overwinning smaken.
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Bij het klaverjassen was Thilly van der Holst oppermachtig. Niet geheel verwonderlijk, want
Thilly is bijna professioneel klaverjasser. Met een straatlengte achterstand werd Aad
Mittertreiner tweede, gevolgd door Ed Verhey en Jelle van der Heide.
Fred en Thilly hadden weer uitstekend ingekocht. Voor iedereen was er na afloop een prijs.
Ook de mensen achter de bar werden niet vergeten. De prijsuitreiking duurde iets langer
dan verwacht, omdat Monique Keuzenkamp een aanval van keuzestress kreeg. Zij had
moeite een keuze te maken uit een kerststol, kaas, wijn of bonbons. Gelukkig hadden de
overige deelnemers daar minder problemen mee, zodat er na afloop voor de liefhebbers
nog tot middernacht kon worden gesnelschaakt.
Hieronder volgen de cijfertjes
Schaken
Groep 1
Frans Pieter van den Bos
Mark Jager
Ton Bodaan
Bert Corneth
Groep 3
Jan van der Meer
Patrick Tjioe
Nadeem Taverne
Lex van der Lubbe
Groep 5
Fred van der Holst
Han Nicolaas
Willem Hessels
Jacques de Wit
Groep 7
Dick de Jong
Jacques van As
Loek van Vliet
Ruud Hählen
Groep 9
Loek Beekman
Monique Keuzenkamp
Glenn Ki-Ahong
Colinda in 't Hout

2
2
1½
½

Groep 2
Ruud Drankier
Olav Wolvekamp
Dominique Nierop
Nico Vromans

2
1½
1½
1

2½
2
1½
0

Groep 4
Wouter Remmerswaal
Kanako Kinoshita
Andry Gontsjarenko
Patrick Roeleveld

3
1½
1
½

2
2
2
0

Groep 6
Bert Gerritsma
Hans Coenders
Peter Huybens
Dick Verwaart

2½
2
1
½

2
2
1½
½

Groep 8
Zaman Saied
Otto Boot
Paul Heetebrij
Bruno in 't Hout

3
2
1
0

3
2
1
0

Klaverjassen
Thilly van der Holst
Aad Mittertreiner
Ed Verhey
Jelle van der Heide

5506
5090
4588
4048
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Pomartoernooi
Een verslag van Bert Gerritsma

Frans Pieter van den Bos wint Pomartoernooi
Op zondag 21 december vond het 49e rapidtoernooi van Pomar plaats. Er werd gespeeld
in de nieuwe speellocatie van Pomar in het scoutinggebouw van de Gordongroep. Het was
dit jaar geen teamtoernooi , maar een individueel toernooi. Er waren 48 deelnemers die
zeven ronden Zwitsers speelden met een bedenktijd van 20 minuten pppp.
Het toernooi werd een groot succes voor onze clubgenoot Frans Pieter van den Bos. Met
de geweldige score van 6½ uit 7 eiste hij de eerste plaats voor zich op. En dat terwijl er
enkele deelnemers waren met een rating hoger dan 2000. Na afloop bekende Frans Pieter
dat dit pas de tweede keer was dat hij een rapidtoernooi won. Wel grossierde hij in tweede
en derde plaatsen. Frans Pieter was niet het enige HSV-lid dat succes boekte. Patrick
Roeleveld verraste aangenaam door met een score van 4½ uit 7 de eerste plaats op te
eisen in de categorie voor spelers met een rating tot 1600. Het toernooi werd trouwens
goed bezocht door HSV. Onder de deelnemers trof ik maar liefst acht HSV-leden aan.

Pomar had voor een uitgebreide prijzentafel gezorgd. Van de 48 deelnemers vielen er
maar liefst 28 in de prijzen. Onder anderen Jacques van As, Ruud Hählen en Hans
Coenders wonnen ratingprijzen.
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Het was in ieder geval een gezellig en geslaagd toernooi. Pomar denkt al na over de
invulling van het 50e rapidtoernooi in december 2015.
Hieronder volgen de resultaten van de HSV-leden:
Frans Pieter van den Bos 6½ (winnaar)
Patrick Roeleveld
4½
Jacques van As
4
Franck Melssen
3½
Ruud Hählen
3
Bert Gerritsma
3
Hans Coenders
2½
Zaman Saied
1

Tata Steel Chess Tournament
door Bert Gerritsma

Sterk optreden Hans de Haan in Wijk aan Zee
Aan het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee namen vier clubgenoten deel.
Frans Pieter van den Bos deed mee aan de dagvierkampen. In groep drie had Frans Pieter
het moeilijk. Met ½ uit 3 kon hij de laatste plaats niet ontlopen.
Aan de tienkampen werd deelgenomen door Hans de Haan, Aad Mittertreiner en debutant
Jacques van As. Hans de Haan -gepromoveerd naar de sterke groep vier- handhaafde zich
daar uitstekend. Met een fraaie 50% score van 4½ uit 9 en een TPR van 1802 mag Hans
tevreden zijn.
Aad Mittertreiner kwam uit in groep vijf. Vorig jaar speelde hij daar de sterren van de
hemel, maar dit jaar ging het een stuk slechter. Aad scoorde vier remises en vijf
nederlagen. Met 2 uit 9 was de 10e plaats zijn deel.
Jacques van As kwam uit in groep zeven. Ik had van Jacques iets meer verwacht dan een
schamele 3 uit 9 (6 remises en drie nederlagen). Jacques eindigde op een gedeelde achtste
plaats.

HSV Rapidtoernooi
door Bert Gerritsma
Op zaterdag 28 februari vindt in onze zaal het HSV Rapidtoernooi plaats. Er worden zeven
ronden rapid gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp. Het inschrijfgeld
bedraagt € 7,-- De eerste ronde begint om 10.00 uur. Einde omstreeks 16.30 uur. Uiterlijk
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om 9.45 uur aanwezig. Aanmelden kan per e-mail bij Bert Gerritsma:
bertgerritsma@ziggo.nl. Je kunt je ook opgeven via de intekenlijst die ik in het
clubgebouw zal neerleggen. Prijzen zijn in natura. Er zijn prijzen voor ongeveer de helft van
het aantal deelnemers.
Het HSV Rapidtoernooi is het eerste toernooi van een serie van vier toernooien. De overige
toernooien vinden plaats op 18 april (SHTV), 9 mei (DD) en 30 mei (Haeghe Ooievaar).
Voor meer informatie zie: http://schaakcombinatiehtv.nl/HRC/openrapidindex.htm

Partijen
door Bert Gerritsma
Er werden vijf partijen ingeleverd. We beginnen met een partij uit de interne competitie
tussen Peter Huybens en Patrick Roeleveld. In deze partij kwam het Morra gambiet van het
Siciliaans op het bord. Nu ben ik geen groot kenner van deze opening, maar voormalig
clubkampioen Bert Corneth is dat wel. Hij heeft alleen over het Morra gambiet 20 boeken
in huis. Het is dan ook niet meer logisch dat hij de partij van commentaar voorziet.
Peter Huybens - Patrick Roeleveld
Interne Comp HSV Den Haag, 08.12.2014
Commentaar: Bert Corneth
1.e4 c5. De Siciliaanse verdediging.
2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3.
De beginstand van het aangenomen Morra gambiet. Als compensatie voor de
gambietpion heeft wit ontwikkelingsvoorsprong.
4… Pc6 5.Pf3 d6.
Eerder dit seizoen speelde Patrick tegen mij in dezelfde stelling e7-e6 om na Lf1-c4 met
Lf8-b4 te vervolgen.
6.Lb5(?)
Deze zet hoort niet thuis in het Morra-gambiet. In het merendeel van de systemen tegen
de (aangenomen) Morra heeft zwart de zet a7-a6 nodig om een witte paardsprong naar b5
te verhinderen. Maar na Lb5 kan er 1) geen paard meer naar b5 en 2) a6 kan nu met
tempowinst worden gespeeld want wit moet er op reageren met afruil of terugtrekking.
En ruilen op c6 wil je als wit niet, dat maakt de taak van de verdediger alleen maar
gemakkelijker. Wit geeft feitelijk een tempo weg in een opening waarin het juist op
snelheid aankomt. In plaats van Lb5 is Lc4 de gebruikelijke zet, die gericht is tegen f7, en
die het zwart moeilijker maakt om de d-pion naar d5 te brengen.
6...Ld7 7.0–0 Pf6 8.De2
Wit heeft wel een actieve stelling.
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8...a6 9.La4 e6
Zwart kiest voor een degelijke maar tamelijk passieve opstelling. g7-g6 gevolgd door Lg7
was actiever geweest, of b7-b5 gevolgd door Pa5 en/of Lb7.
10.Lg5 Le7 11.Tad1.
Tfd1 was de betere keuze geweest, zodat de dametoren vervolgens naar c1 had kunnen
gaan om de open c-lijn te bezetten.
11…Dc7 12.Lxc6 Lxc6
Dat lijkt logisch want het brengt de loper op de lange diagonaal, maar door de activiteit
van de witte stukken wordt die snel afgeruild.
13.e5 dxe5.
Zwart had een tweede pion kunnen winnen door 13...Lxf3 14.Dxf3 dxe5. Wit heeft dan na
15.Tc1 een heel actieve stelling of dat voldoende is voor twee pionnen?
14.Pxe5 0–0 15.Pxc6 Dxc6 16.Tc1 Db6 17.Pe4
Wit speelt duidelijk op afruil van de lichte stukken, zodat er een eindspel met alleen dames
en torens overblijft, waarin de zwarte pluspion moeilijk te verzilveren is. Activiteit van de
stukken is in zo’n eindspel veel belangrijker dan een extra pion.
17...Pxe4 18.Lxe7 Tfe8 19.Dxe4 Txe7 20.Tc2 Td8 21.Tfc1 Tc7!? 22.Da4 [22.Txc7 Dxc7
23.Txc7 (23.-- Dxc1+ Mat dreiging) 23...Xd1 Deflectie(23...Td1+ Mat aanval) ]
22...Txc2 23.Dxc2 Dc6?
Zwart laat dameruil toe, waarna zijn winstkansen vrijwel verkeken zijn. g7-g6 was beter
geweest.

Stelling na 23...Dc6?
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24.Dxc6= bxc6 25.g3 Td6 [25...Tc8 26.Tc4=]
26.b4 Kf8 27.Tc5 Ke7 28.Ta5.
Hier werd tot remise besloten. In de slotstand moet zwart zijn extra pion teruggeven
middels c6-c5, anders wint wit de a-pion en bezit hij een verre vrijpion. Een knappe
prestatie van Peter.
---------------------------------------------------------------------------------------------------De tweede partij werd gespeeld door Hans de Haan in het Tata Steel Chess Tournament.
Hans was vorig jaar gepromoveerd naar groep 4 en de verwachting was dat hij het daar
zwaar zou krijgen. Hans handhaafde zich echter uitstekend met een keurige 50% score.
Het commentaar bij deze partij is van Bert Gerritsma, zwaar gesouffleerd door Komodo.
Komodo is momenteel het sterkste schaakprogramma dat er bestaat. Voorheen was dat
Stockfish, maar een match over 64 partijen tussen beide programma's werd gewonnen
door Komodo (7 overwinningen, 4 nederlagen, 53 remises).
Hans de Haan (1764) - M. Tamminga (1754)
Tata Steel (6), 21.01.2015
1.b3 e5 2.Lb2 d6 3.e3 Le7 4.c4 Lf6
Een beetje vreemd om twee keer in de opening met dezelfde loper te spelen. Waarom niet
gewoon 4...Pf6?
5.Dc2 Pe7 6.d3 0–0 7.Pd2 Pbc6 8.a3 a5 9.Pe4 Pg6 10.Pxf6+
Volgens Komodo is dit genoeg voor gelijk spel. Het programma geeft de voorkeur aan een
ontwikkelingszet als 10.Le2 of 10.g3. In beide gevallen met licht voordeel voor wit.
10...Dxf6 11.Pf3 Ld7 12.Le2 Tfe8 13.0–0 Ph4 14.Pxh4 Dxh4 15.f4 f6?!
Na deze zet komt wit in het voordeel. Komodo geeft als waardering 0.69 in wits voordeel.
Beter was daarom 15...exf4 16.Txf4 De7 17.e4.
16.Lf3 Pd8 17.fxe5
Sterker was 17.d4 exd4 18.exd4 c6
17...fxe5 18.Ld5+ Le6 19.Tf3
[19.d4 c6 20.Lf3 Pf7]
19...c6 20.Th3
Sterk gespeeld door Hans. De bedoeling is duidelijk. Na het opspelen van de witte d-pion
dreigt schaak op h7.
20...Dg4?
Niet goed. Wit krijgt nu groot voordeel. Het beste was 20...De7 21.d4 g6 22.Lxe6 Pxe6
23.dxe5 dxe5 met gelijk spel.
21.d4 cxd5?
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Misschien een beetje flauw om hier een vraagteken te plaatsen, maar dit verliest. Komodo
komt met de volgende variant: 21...Dxh3 22.gxh3 cxd5 23.cxd5 Lxd5 en het witte voordeel
blijft binnen de perken. Als mens van vlees en bloed vind je zo'n variant niet gauw.
22.Dxh7+ Kf8 23.Tg3?!
Ziet er goed uit, maar winnend was 23.Tf1 Pf7 24.cxd5 Lxd5 25.Tg3

Stelling na 25.Tg3 (analyse)

23...Lg8!
Zwart vindt de beste verdediging.
24.Tf1+ Pf7 25.Dxg8+ Kxg8 26.Txg4 dxc4 27.bxc4 Tac8 28.Tc1 a4 29.c5 d5?
Het was al moeilijk voor zwart, maar praktisch iedere andere zet was beter geweest,
bijvoorbeeld 29...dxc5 of 29...exd4. Wat volgt is een executie.
30.dxe5 Pxe5 31.Tg5 Pd3 32.Txg7+ Kh8 33.Txb7+ Pxb2 34.Txb2 Txe3 35.c6 Txa3
36.Tb5 d4 37.c7
1–0
---------------------------------------------------------------------------------------------------Jacques de Wit was de enige speler die in de wedstrijd van het tweede team tegen
Botwinnik 4 een overwinning wist te behalen. Hier komt zijn partij. Het commentaar is
opnieuw van het duo Deep Bert/Komodo
W. van Dalen (1631) - J. de Wit (1554)
HSV 2 - Botwinnik 4, 05.01.2015

[Komodo 8 64–bit/Deep Bert}
1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.d4 d5 4.Pf3 b6 5.e3 Lb7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 Le7 8.0–0 0–0 9.a3
Pbd7 10.Te1 c5 11.dxc5 Pxc5 12.De2 Dc8 13.b4 Pa6?!
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Dit is minder goed. Beter was 13...Pb3! 14.Lxb3 Dxc3 en zwart staat iets beter
14.Lb2 Lxf3 15.gxf3 Pc7 16.Tac1 Db7 17.Pb5 Pxb5 18.Lxb5 Tad8 19.Lc6 Db8 20.e4
[20.Kh1±]
20...Df4 21.De3 Dxe3 22.fxe3 Td2 23.Ld4 Ta2 24.Tc3 Td8 25.Tb3
Beter was 25.Tec1
25...Ph5= 26.Kf1?
Geeft geheel onnodig de pion op h2 weg.
26...Txh2 27.Kg1 Tc2 28.Lb5 Tdc8?!
Hier was 28...Lf6 sterker, bijvoorbeeld 29.Lxf6 Pxf6 met groot voordeel voor zwart
29.Ld3 29...T2c6
[29...Td2!?]
30.Kg2 Lf6 31.e5 Le7 32.Th1 g6 33.Kh3 Pg7 34.e4 Ph5 35.Kg4 Pg7 36.f4 h5+ 37.Kf3
Td8 38.Ke3 Tc7 39.Tg1 Tcd7 40.Lb2 Kf8
[40...h4 41.Le2]
41.Lc4 Td2 42.Ld3?
Een fout
42...Th2
Goed genoeg, maar overtuigender was 42...T8xd3+ 43.Txd3 Txb2–+
43.Kf3??
Deze blunder maakt een eind aan de partij

Stelling na 43.Kf3?
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43...Txd3!+
Beslissend. Jacques kon het op twee manieren uitmaken. De andere methode was 43...Txb2
44.Txb2 Txd3+
44.Txd3 Txb2
0–1
----------------------------------------------------------------------------------------------Op maandag 26 januari werd in het stadhuis in Den Haag een simultaan gegeven door de
topgrootmeesters Giri, Tiviakov en Potkin. Hieraan werd deelgenomen door Frans Pieter
van den Bos, Aad Mittertreiner, Wouter Remmerswaal en Jacques de Wit. Aad kon het niet
bolwerken tegen Giri. Frans Pieter verloor van Potkin. Wouter verloor eveneens van Potkin,
maar hij had winstkansen. Jacques de Wit presteerde het best. Hij slaagde erin Potkin
remise af te dwingen. Wouter en Jacques leverden hun partij in. We beginnen met de partij
van Wouter. Het commentaar is van Komodo 8 64-bit/Deep Bert.
V. Potkin (2608) - Wouter Remmerswaal (1500)
Simultaan, 26.01.2015

[Komodo 8 64-bit/Deep Bert]
1.c4 Pf6 2.Pc3 e6 3.e4 Pc6 4.Pf3 d5 5.e5 Pe4 6.d4 Lb4 7.Dc2 0–0 8.Ld3 f5 9.exf6 Pxf6
10.0–0 dxc4 11.Lxc4 Pxd4 12.Pxd4 Dxd4 13.Pb5 Dh4 14.h3 Ld6
Komodo geeft 14...Pd5 15.De2 c6 16.Pc3 b5 met voordeel voor zwart
15.Db3 Te8 16.Te1 Kh8 17.Pxd6 cxd6 18.Ld2 Pe4 19.Le3 Tf8 20.Te2 e5 21.Tae1
Dit is genoeg voor gelijk spel. Met 21.Ld5 Pf6 was wit licht in het voordeel gebleven.
21...Tf6 22.Ld3 Lxh3??
Een moedig stukoffer, maar helaas incorrect. Met 22...Pg5 had Wouter gelijk spel
gehouden.
23.Dxb7
Komodo geeft een waardering van 3.56 in wits voordeel.
23...Taf8 24.Lxe4
Nauwkeuriger is 24.Dxe4 Dxe4 25.Lxe4 Le6.
24...Lc8 25.Dc6 Le6 26.Td2 Tc8 27.Da4?
Zo geeft wit zijn voordeel weg. Met 27.Db7 Tf7 28.Db4 had hij groot voordeel gehouden.
27...d5 28.Lc2 d4 29.Lxd4??
Een geweldige blunder van de grootmeester waardeer Wouter in het voordeel komt.
Geboden was29.Ld3
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29...exd4?? Helaas ziet Wouter het niet. Winnend was 29...Th6 30.Kf1 exd4 31.Txd4 Dh1+
32.Ke2 Dxg2

Stelling na 32...Dxg2 (analyse)

30.Dxd4 Dxd4 31.Txd4 Txc2?!
Met 31...Lxa2 32.Ld3 Lg8 had Wouter misschien kunnen overleven. Nu voert Potkin het
eindspel probleemloos tot winst.
32.Txe6 Tf8 33.Tf4 Tfc8 34.Tb4 h6 35.Te7 Tf8 36.f3 Tf6
Beter is 36...a6 of 36...a5
37.Tg4 g5 38.Td4 Tf8 39.Td6 Txb2 40.Txh6+ Kg8 41.Txa7 Tf7 42.Txf7
1–0
--------------------------------------------------------------------------------------------Dan nu de partij van Jacques de Wit. Jacques wordt de schrik van de simultaangevers.
Eerder dwong hij Loek van Wely en Tea Lanchava remise af en nu kwam Vladimir Potkin
(Europees kampioen 2011) er niet zonder kleerscheuren af. Het commentaar is opnieuw
van Komodo 8 64-bit/Deep Bert.
V. Potkin (2608) - J. de Wit (1554)
Simultaan, 26.01.2015

(Komodo 8 64-bit/Deep Bert)
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 Le7 6.0–0 0–0 7.Pc3 d6 8.Dc2 h6 9.e4 Pbd7
10.Te1 c5 11.d5 e5 12.Ph4 Te8 13.Pf5 Lf8 14.Ld2 Ph7 15.Pb5 Pdf6 16.b4
Beter was 16.a4
16...a6 17.bxc5 axb5 18.c6 La6 19.cxb5 Lxb5 20.a4 Lxc6?
Nu komt wit in het voordeel. Beter was 20...La6!? met gelijk spel.
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21.dxc6 Dc7
Beter was 21...Pg5 22.Lxg5 hxg5.
22.Tec1
Niet de beste zet. Veel sterker was 22.Pe3.

Jacques bedwingt Potkin

22...Ted8
Beter was 22...Pg5.
23.a5 bxa5 24.Da4
24...Tdc8 25.Lxa5 Da7 26.Db5?!
Geeft een groot deel van zijn voordeel weg. Sterker was 26.Dd1 Pg5 27.Ld8 Txd8 28.Txa7
Txa7.
26...Da6
Beter is 26...Pg5 27.Db7 Te8 28.Db2
27.Dxa6 Txa6 28.c7 Pg5 29.Tab1
Groter voordeel bood 29.Lf1 Ta7 30.Lb6 Txa1 31.Txa1 Pe6.
29...Taa8
Jacques had gewoon kunnen slaan op a5. 29...Txa5 30.Tb8 Txc7 31.Txc7 Ta1+ 32.Lf1 Pe6
30.Tb2??
Een blunder waarmee wit zijn hele voordeel vergooit. Geboden was 30.Lb6
30...Pe6!
Jacques vindt de enige zet die hem gelijk spel geeft.
31.Lb6 Pd7!
Opnieuw de enige zet voor gelijk spel.
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32.h4 Pxb6
Jacques had nog een winstpoging kunnen doen met 32...Pec5 33.Lxc5 Pxc5 34.Lf1 Txc7,
maar hij zal dik tevreden zijn geweest met remise.

Stelling na 34...Txc7(analyse)

33.Txb6 Pc5
De stelling is volkomen in evenwicht. Komodo geeft als waardering 0.00. Een knappe
prestatie van Jacques.
½–½
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