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Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad Februari 2017    

 

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

 

 Redactie 

 Secretaris 

 Agenda 

 Scheve Toren 2 - HSV 1 

 DSC 8 - HSV 2 

 Botwinnik 4 - HSV 2 

 Externe 

 Interne 

 Aankondiging HSV Rapidtoernooi 

 Kerstwedstrijden 

 Pomartoernooi 

 HSV in Wijk aan Zee 

 Partij Hessels - Nobel 

 Partij Gerritsma - Huybens 

 

 

Redactie 

 

Zoals u van ons gewend bent treft u in dit nummer enkele wedstrijdverslagen van de HSV-

teams in de externe competitie aan. In de interne competitie zijn nog vijf ronden te gaan, 

voordat bekend is welke zes spelers zich hebben geplaatst voor de Champions League. 

Verder verslagen van de kerstwedstrijden en het Pomartoernooi. Er werden slechts twee 

partijen ingeleverd om geanalyseerd te worden. Maar wat voor partijen! 

Secretaris 

 

Jacco van Riel heeft het lidmaatschap van HSV opgezegd. 

 

Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op maandag 27 februari 

vindt het clubkampioenschap snelschaken plaats. Op 10 april houden we onze 

paaswedstrijden. 
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Ma 6 februari 21e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Lierse 2 

 

Ma 13 februari 22e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - DSC 7 

 

Za 18 februari HSV Rapidtoernooi 

 

Ma 20 februari 23e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 27 februari Clubkampioenschap Snelschaken 

 

Ma 6 maart  24e Ronde Interne Competitie 

   Bobby Fischer Wassenaar 2 - HSV 2 

 

Ma 13 maart  25e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 20 maart  1e Ronde Champions League 

   26e Ronde Interne Competitie 

 

Di 21 maart  Rijswijk 4 - HSV 1 

 

Ma 27 maart  2e Ronde Champions League 

   27e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 3 april  3e Ronde Champions League 

   28e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Voorburg 1 

 

Wo 5 april  Gezamenlijke slotronde in Zoetermeer 

   HSV 1 - WSC 5 

 

Ma 10 april  Onderlinge Paaswedstrijden 

 

Ma 17 april  Pasen. Geen Schaken. 

 

Ma 24 april  4e Ronde Champions League 

   29e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 1 mei  5e Ronde Champions League 

   30e Ronde Interne Competitie 
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Scheve Toren 2 - HSV 1 

 

Een uitwedstrijd in Pijnacker op vrijdagavond is altijd lastig. Zeker als het geduchte team 

van Scheve Toren de tegenstander is. Het verslag is van Fred van der Holst.  

HSV 1 wint lastige uitwedstrijd in Pijnacker 

Op vrijdag 20 januari  togen de spelers van HSV 1 naar Pijnacker om aldaar de lastige 

uitwedstrijd tegen Scheve Toren 2 te spelen. Met slechts een invaller konden wij toch met 

een sterke opstelling aantreden.   

Op bord 7 begon Wouter iets later en was als eerste klaar! Wouter was een lekkere 

aanvallende stelling aan het bouwen waarbij hij zijn verdediging over het hoofd zag. In 

plaats van te rokeren sloeg hij een uiterst giftig pionnetje dat hem zijn dame kostte 1-0. 

Op bord 3 speelde Hans een rustige partij waarbij na de opening bijna  dezelfde stand op 

het bord stond als bij Rob. De partij van Hans ging erg gelijkwaardig op waarna hij 

informeerde of hij remise kon aanbieden en zo geschiedde 1½ - ½. 

Op bord 2 speelde Lex een van zijn slechtste openingen waarin zijn tegenstander zijn 

koningsstelling bestormde met g4 en h4. Zijn tegenstander had het al snel met een 

kwaliteitsoffer kunnen beslechten. Het offer bleef uit en Lex kon zich met een hoop kunst-

en vliegwerk uit de problemen combineren. Ook hier werd remise aangeboden en 

geaccepteerd 2 -1. 

Op bord 8 speelde Franck omdat door een toevalligheid de speelzaal toch       

rolstoeltoegankelijk bleek te zijn. Franck kon met f5 de boel al snel open gooien waarna hij 

in het middenspel een giftig pionnetje door zijn tegenstander liet slaan. Met c3 kon hij de 

dame aanvallen die de dekking van het stuk moest opgeven. Zijn tegenstander koos 

ervoor om zijn dame te laten slaan voor een licht stuk en een toren. Franck had met deze 

ongelijke materiaalverhouding geen enkele moeite! 2-2 dus en nog steeds een 100% 

score! 

Op bord 1 speelde Ton weer een puike partij. Hij opende rustig met c4 en e4. Op de 14e 

zet viel het mij op dat bijna alle zwarte stukken op de onderste rij stonden en daar weet 

Ton meestal wel raad mee. Ton zet de damevleugel van zijn tegenstander zwaar onder 

druk en wint hiermee wat materiaal en uiteindelijk ook de partij 2-3 en ook hier nog steeds 

een 100% score! 

Op bord 5 speelde Rob een partij waarin hij met groot voordeel uit de opening was 

gekomen. Al op de 13e zet won hij zijn eerste pion en niet veel later kwam daar een tweede 

pion bij. Door de zware stukken te ruilen speelde Rob geconcentreerd naar een gewonnen 

eindspel dat door zijn tegenstander op tijd werd opgegeven 2-4.  
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Op bord 6 viel Bert Gerritsma op een meer dan verdienstelijke manier in. Met de zwarte 

stukken moest Bert verdedigend alle zeilen bij zetten. Aan het eind van de avond werd het 

even reten spannend toen zijn tegenstander in hevige tijdnood een stuk had geofferd voor 

een gevaarlijk uitziende aanval. Bert pareerde kundig alle gevaren en kon zijn extra stuk 

ontwikkelen om tegendruk te geven. Uiteindelijk ging zijn regenstander door zijn vlag 2-5. 

Op bord 4 speelde Frans een degelijke opening die voor hem weinig  geheimen heeft. De 

partij gaat heel gelijkwaardig op totdat Frans in het late middenspel enige 

bewegingsvrijheid creëert en voor wat druk op de damevleugel kan zorgen. Gezien het 

tijdstip op de avond en de stelling op het bord  gaat Frans niet helemaal tot het gaatje en 

accepteert het remiseaanbod 2½ -5½.  

De volledige uitslag is als volgt: 

  Scheve Toren 2 1668 - HSV 1 1740 2½ - 5½ 

1 C.J.G. Ruigt 1721 - A. Bodaan 1882 0 - 1 

2 G. van Dongen 1832 - L. van der Lubbe 1713 ½ - ½ 

3 W. Bergers 1586 - J.A. de Haan 1797 ½ - ½ 

4 A. Sutrisno 1566 - F.R. Hoogeveen 1800 ½ - ½ 

5 G. Rutten 1558 - R.E.H. v/d Holst 1849 0 - 1 

6 J. de Graaf sr. 1788 - N.J. Gerritsma 1589 0 - 1 

7 C. Kerkhof 1650 - W Remmerswaal 1510 1 - 0 

8 R. Reiding 1639 - F.W.J.M. Melssen 1777 0 - 1 

 

Teamleider Fred van der Holst 

DSC 8 -HSV 2   

 

De uitwedstrijd in Delft tegen het sterke team van DSC 8 was voor het tweede team het 

uur van de waarheid. Konden de heren zich acht bloeddorstige Delftenaren van het lijf 

houden? Teamleider Hans Coenders vertelt u er alles van. 

Het Denksportcentrum in Delft was op maandag 9 januari de plek waar HSV2 moest laten 

zien wat het waard is. De drukte was groot. Er speelden maar liefst drie externe wedstrijden 

tegelijk. “Goedkoop bier; de schaaknomaden komen weer opdraven” (Willem Hessels). 

Willem speelde overigens een fantastische typische willempartij. Mooie combinaties 

waarvoor hij door iedereen gecomplimenteerd werd. Jammer dat hij de partij uiteindelijk 

niet heeft kunnen winnen. Er zat echt meer in, helaas moest Willem onverdiend als eerste 

van ons team capituleren. Zelf zat ik naast Willem op bord vier en was met zwart in een 

lastige opening terecht gekomen. Wit speelde het koningsgambiet dat ik heb 

aangenomen. Na 3.Lc4 kwam ik in een opening die ik helemaal niet ken. Ik vreesde voor 

een geweldige truc en een snelle ondergang. Daardoor speelde ik met zwart erg 

voorzichtig en besteedde ik veel tijd om iedere zet te overdenken. Tussendoor nog schaak 

gegeven met mijn dame op h4 om wits rokade te verpesten, maar de dame moest al snel 
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weer terug naar d8. Ik wilde geen risico lopen op insluiting. Wit had waarschijnlijk door dat 

ik wat onzeker was en offerde zijn loper op f7. Hierdoor kwam mijn koning wel kwetsbaar 

te staan, maar ik had een vol stuk winst en dacht het nu wel uit te kunnen spelen. Dat had 

ook makkelijk gekund als ik het goed had gedaan. Voor mijn gevoel was de druk eraf... Het 

was eigenlijk al klaar, …maar het liep toch verkeerd af! Door een penning verloor ik een 

loper. Niet goed verdedigd! Stom! Nu was mijn tegenstander weer vol in het spel; ik moest 

met twee pionnen minder en een rampzalige stelling opgeven. 2 – 0. Gelukkig speelde 

Jacques de Wit een degelijke partij op bord een en maakte een vlotte remise. 2 ½ - ½. Nu 

afwachten hoe de rest van het team het eraf zou brengen. Dennis op bord twee stond een 

pion achter, het ging echter nog wel. Eric op bord vijf stond zeer slecht en het was 

onvermijdelijk dat hij ging verliezen. De partij van Selahattin op bord acht zag er prima uit. 

Ruim op winst! Maar terwijl ik met Willem (met goedkoop bier) aan het praten was en met 

een schuin oog naar het bord van Selahattin keek, zag ik ineens een zwarte toren 

verdwijnen. Was het echt verlies of kon hij bij de volgende zet iets terugslaan? Nee! Weer 

een punt weg! Nog even bij Dennis kijken: Dennis’ tegenstander hield de druk erop en 

speelde onverwachts een heel logische grote afruil, waarbij alle nog resterende stukken 

van het bord verdwenen. Goed uitgekiend, wit kon zo met een pion doorlopen naar de 

overkant! 5 ½ - ½. Alleen Aad en Henk waren nog in de partij. Aad had niet veel tijd meer 

op de klok, maar had wel meer pionnen. Een echte aadpartij. Met een goed doordacht 

eindspel zou Aad dit normaal gesproken wel kunnen winnen. En dat deed hij ook! Toch 

een winstpunt! 5 ½ - 1 ½. Henk was als laatste nog vol in de strijd. Tegen een speler met 

een rating van bijna 450 punten meer, sloot Henk zijn lange partij laat op de avond met 

winst af. Bravo! Zo waren we met een gemiddeld ratingverschil van ongeveer 250 punten 

minder toch niet helemaal onder de voet gelopen. Met wat meer concentratie en geluk 

had er voor ons beslist meer ingezeten. Over twee weken gaan we het bij Botwinnik 

opnieuw proberen! 

                                     

Botwinnik 4 - HSV 2 

 

Botwinnik 4 is een duidelijk zwakker team dan DSC 8. Daar zou het tweede toch van 

moeten kunnen winnen! Het verslag is opnieuw van Hans Coenders. 

Het Centraal Station Den Haag was op donderdag 26 januari de afspreekplaats 

waarvandaan het tweede team gezamenlijk met Randstadrail 3 zou afreizen naar Botwinnik 

in Zoetermeer. Ik dacht dat ik me vergist had in de datum, want lange tijd stond ik alleen 

op het perron te wachten. Gelukkig kwam Peter nog net op tijd om snel met mij op de al 

naderende tram te springen. “De anderen zullen wel een tram eerder hebben genomen of 

met eigen vervoer zijn gegaan.” Een bang voorgevoel vertelde mij dat het wel eens erg stil 

kon worden in Zoetermeer. Er waren al een aantal afmeldingen en mijn zoektocht naar 

vervangers was maar matig succesvol geweest. Aangekomen bij Botwinnik stonden Dennis 
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en Henk ons op te wachten. Het komt toch goed! Even bijkomen van de lange reis met een 

kop koffie en om kwart voor acht toch maar met vier spelers aan de wedstrijd begonnen! 

Na een poosje voegde Jim zich gehaast bij ons en waren met z’n vijven! Dat was goed, 

want anders zou de wedstrijd ongeldig worden verklaard en HSV zou gesanctioneerd 

kunnen worden. Met meer dan vijf HSV’rs hebben we de avond echter niet gespeeld. 

Daardoor waren we zo goed als kansloos bij deze uitwedstrijd. 

Veel heb ik van de partijen niet kunnen zien, want ik was met wit als laatste speler op bord 

vijf enorm aan het worstelen. Meteen in het begin gaf ik zomaar een centrumpion weg. 

Slechte concentratie! Dat ik er snel weer een terug kon winnen, veranderde niets meer aan 

de dramatische stelling waar ik inmiddels in terecht was gekomen. Alleen maar verdedigen. 

Ik kon geen stuk meer verzetten en dacht er herhaaldelijk aan om op te geven. Omdat ik 

qua materiaal nog wel gelijk stond, heb ik dat niet gedaan. Als ik op dat moment het 

oordeel van Fritz had kunnen zien, zou ik me hebben geschaamd. Pas na drieënhalf uur 

emmeren kon ik in het eindspel weer een beetje tegengas geven.  Nog niet genoeg om 

het onheil helemaal te keren, maar met enige hulp van mij tegenstander die ook vermoeid 

was geraakt door de lange partij, wist ik het eindspel met nog maar vijf minuten op de klok 

naar mij toe te trekken. Dit keer was het geluk aan mijn zijde.  

Ondertussen had Dennis op bord drie flink huisgehouden. Zonder problemen pakte hij het 

eerste winstpunt van de avond. Dennis zorgde overigens voor nog wat bijzonder spektakel. 

Omdat de borden een en twee niet door HSV’rs bezet waren, gaf hij tegelijk met zijn eigen 

partij een simultaan aan beide Botwinnik-spelers die niets te doen hadden. Een van die 

extra partijen won hij nog ook! Een staaltje machtvertoon! Ik verwacht dat Dennis binnen 

enkele jaren clubkampioen wordt bij HSV.  

Peter speelde als invaller met wit op bord zeven en kon geen van zijn favoriete gambietjes 

op de tegenstander loslaten. Jammer! Nadat Peter zijn toren en loper had  geruild tegen 

de zwarte dame ging de strijd verder. De ruil bleek niet voldoende en onze vroegere 

penningmeester kon door eeuwig schaak de partij beëindigen. Uiteindelijk een prima 

remise.  

Kennelijk was Henks tegenstander ook gek op gambietspelen. Henk had met zwart het 

damegambiet aangenomen en daar had de tegenstander een geïsoleerde centrumpion 

aan overgehouden. Na lang positioneel gemanoeuvreer, kon Henk deze pion met zijn 

paard eindelijk van het bord vegen. Wit kon niet terugslaan, want dat zou mat of 

dameverlies betekenen. De Botwinniker probeerde eieren voor zijn geld te kiezen en bood 

remise aan. Na kort overleg met mij heeft Henk het aanbod geaccepteerd. Ik dacht dat het 

onmogelijk zou zijn om de avond als team nog winnend af te sluiten, omdat ik er zelf ook 

zo slecht voor stond. Een juiste beslissing, want analyse achteraf op de computer wees uit 

dat wit op dat moment nog een winstzet kon spelen. Henk:  “Gelukkig zat er aan de andere 

kant van het bord een homo sapiens.” 

Ook Jim behaalde een vlotte remise. Daarmee heeft geen van de aanwezige HSV’rs zijn 

partij verloren. Alle verloren punten kwamen doordat drie van de acht borden onbezet 
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bleven. De eindstand kwam nu op 4 ½ - 3 ½. Er had zeker meer in gezeten als ons team 

voltallig was geweest. 

Behalve de remise van deze avond en de mooie winstpartij tijdens onze vorige uitwedstrijd 

is Henk Bouma om nog een andere reden een fantastische aanwinst voor onze club. Henk 

heeft een auto! En wat voor een! Nadat we na afloop van onze vorige uitwedstrijd op  een 

korte bezichtiging van Rotterdam The Hague Airport waren getrakteerd, werden we 

allemaal keurig bij de deur van ons eigen huis afgezet. Ook dit keer paste het hele 

miniteam van HSV in Henks bolide en ook nu weer werden we aan het einde van de avond 

op een geweldige manier in Den Haag afgeleverd. 

 

Externe 
 

 

door Bert Gerritsma 

Klasse 2a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HSV 1 7 4 22     . 4   6   . 5 ½ 6 ½ . 

2 DSC 7 5 4 18 ½ .   4   3 ½ 5   . . 6   

3 Promotie 5 5 4 17 ½ 4   4     . . 4   5 ½ . 

4 Schaakhuis 4 5 5 18 ½ 2   4 ½ .   3   . 4   5   

5 Rijswijk 4 4 4 16 ½ . 3   . 5     6 ½ . 2   

6 Scheve Toren 2 3 4 15   2 ½ . 4   . 1 ½   . 7   

7 DD 6 3 4 12 ½ 1 ½ . 2 ½ 4   . .   4 ½ 

8 WSC 5 2 5 15 ½ . 2   . 3   6   1   3 ½   

 

Het eerste team blijft het uitstekend doen. In Pijnacker werd de lastige uitwedstrijd tegen 

Scheve Toren 2 met ruime cijfers gewonnen. De volgende (thuis)wedstrijd is tegen naaste 

concurrent DSC 7. Als die wedstrijd gewonnen wordt en ook Rijswijk 4 aan de zegekar 

gebonden wordt, is het team één ronde voor de gezamenlijke slotronde op woensdag 5 

april al zeker van het kampioenschap.  
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Klasse 3a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DSC 8 8 4 22 ½   . . 5   5 ½ 6   6   . 

2 Voorburg 1 6 4 19 ½ .   3   6   . 5 ½ . 5   

3 B.F. /Wassenaar 2 6 4 17 ½ . 5     . . 4 ½ 3 ½ 4 ½ 

4 Lierse 2 4 4 15 ½ 3   2   .   . . 5   5 ½ 

5 HSV 2 3 4 15 ½ 2 ½ . . .   3 ½ 5 ½ 4   

6 Botwinnik 4 2 4 12 ½ 2   2 ½ 3 ½ . 4 ½   . . 

7 DSC 10 2 4 12   2   . 4 ½ 3   2 ½ .   . 

8 Haeghe Ooievaar 3 1 4 13   . 3   3 ½ 2 ½ 4   . .   

 

Het tweede team verloor in Delft van het sterke team van DSC 8. Dat was geen schande. 

Daarna werd met slechts 5 (vijf!) spelers de uitwedstrijd tegen Botwinnik 4 nipt verloren. In 

plaats van te strijden om het kampioenschap moet het team nu zelfs oppassen niet in 

degradatiegevaar te komen. Er volgen nog lastige wedstrijden tegen Lierse 2, Bobby 

Fischer/Wassenaar 2 en Voorburg, waarin minstens twee matchpunten behaald moeten 

worden. 

Interne 

Door Bert Gerritsma 

Nu er 20 ronden gespeeld zijn begint het langzamerhand duidelijk te worden welke zes 

spelers zich na 25 ronden zullen gaan plaatsen voor de Champions League. De eerste drie 

namen op de ranglijst zijn geen verrassing. Van Hans de Haan, Ton Bodaan en Bert 

Corneth werd niet anders verwacht als spelers van het eerste team. Wel opmerkelijk is de 

knappe vierde plaats van Jacques de Wit. Hij dwong Bert Corneth en Ton Bodaan remise af 

en versloeg Wouter Remmerswaal. Ook Aad Mittertreiner en Fred van der  Holst maken 

een goede kans zich te plaatsen voor de Champions League. Fred bewees zichzelf een 

prima dienst door Bert Corneth te verslaan. Willem Hessels scoort ook uitstekend en zou 

wellicht nog roet in het eten kunnen gooien. Dennis de Zwart is door nederlagen tegen 

Willem Hessels en Hans de Haan weggevallen uit de top 6. Lex van der Lubbe komt de 

laatste weken gelukkig wat vaker op de club. Hij staat nu op de 9e plaats en kan nog wel 

wat stijgen, maar een plaats bij de top 6 wordt moeilijk. Hij zal ook niet het vereiste 

minimum van 12 gespeelde partijen halen. Bert Gerritsma zakte van 8 naar 12. Hij werd van 

het bord gecombineerd door Peter Huybens en ontsnapte een ronde later met een zeer 

benauwde remise tegen Dick de Jong. Bert spaart zijn krachten voor de invalbeurten in het 

eerste team. Dick maakt de meeste kans de B-groep te winnen (voor spelers tot 1500). 

Naaste concurrent Hans Coenders staat bijna 100 punten achter hem. 
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20 

Nr Naam                   Punten  Wa  Gsp Gw Rm Vl  Perc 

 1 Haan de, Hans          1552,00 120  16  7  8  1  68,8 

 2 Bodaan, Ton            1471,00 118  14  8  5  1  75,0 

 3 Corneth, Bert          1432,67 116  15  8  5  2  70,0 

 4 Wit de, Jacques        1292,67 114  16  6  8  2  62,5 

 5 Mittertreiner, Aad     1278,00 112  16  6  8  2  62,5 

 6 Holst van der, Fred    1182,00 110  10  7  0  3  70,0 

 7 Hessels, Willem        1110,00 108  17  9  2  6  58,8 

 8 Zwart de, Dennis       1104,33 106  17  8  1  8  50,0 

 9 Lubbe van der, Lex     1095,67 104   7  3  3  1  64,3 

10 Hofstee, Piet          1024,00 102   8  5  1  2  68,8 

11 Jong de, Dick          1001,67 100  16  6  5  5  53,1 

12 Gerritsma, Bert         975,67  98  16  5  5  6  46,9 

13 Coenders, Hans          902,00  96  17  8  1  8  50,0 

14 Remmerswaal, Wouter    872,00  94   4  2  1  1  62,5 

15 Kwappenberg, Eric       856,00  92  15  4  4  7  40,0 

16 Huijbens, Peter         837,67  90  15  7  2  6  53,3 

17 As van, Jacques         752,33  88   7  2  2  3  42,9 

18 Bouma, Henk             728,00  86  16  4  4  8  37,5 

19 Loke, Jim               661,33  84   3  1  1  1  50,0 

20 Heide, Jelle van der    654,33  82  12  3  2  7  33,3 

21 Felfel, Adel            622,00  80  14  5  0  9  35,7 

22 Hählen, Ruud            611,00  78   9  2  2  5  33,3 

23 Nicolaas, Han           557,33  76   0  0  0  0   0,0 

24 Ciftci, Selahattin      552,67  74  12  1  4  7  25,0 

25 Melssen, Franck         504,00  72   1  0  0  1   0,0 

26 Verwaart, Dick          407,00  70  12  0  4  8  16,7 

27 Mirzajani, Afshin       396,67  68   1  0  0  1   0,0 

28 Dalfsen, Richard van    390,00  66   9  0  2  7  11,1 

29 Zaman, Saied            388,33  64   6  2  1  3  41,7 

30 Dijk van, Ruud          385,67  62   2  1  1  0  75,0 

31 Kuijvenhoven, Rob       256,00  60   2  2  0  0 100,0 

32 Thu, Kuaw Moe           201,33  58   2  1  0  1  50,0 

33 Dennen, Runaldo         186,67  56   1  0  0  1   0,0 

34 Riel van, Jacco         108,00  54   0  0  0  0   0,0 

 

Aankondiging HSV Rapidtoernooi 

 

door Bert Gerritsma 

Op zaterdag 18 februari vindt in onze speelzaal het HSV Rapidtoernooi plaats, het eerste 

toernooi in de Haagse Rapidcyclus. Er worden zeven ronden Zwitsers gespeeld met een 

bedenktijd van 15 minuten + 5 seconden increment per zet vanaf zet 1. Het toernooi 
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begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking is gepland omstreeks 16.30 uur.  Het inschrijfgeld 

bedraagt € 7,--. Voor ongeveer de helft van de deelnemers is er een prijs in natura. 

Aanmelden kan door je naam op de lijst te zetten die in de speelzaal ligt of per e-mail: 

bertgerritsma49@gmail.com. Eventueel per telefoon: 070-3464442 of 06-13352675. Tot nu 

toe hebben zich van HSV alleen Ton Bodaan en Peter Huybens aangemeld. Ik reken toch 

wel op een deelname van minstens 10 HSV-leden. 

 

Kerstwedstrijden 

 

door Bert Gerritsma 

Kerstwedstrijden goed bezocht 

Onze kerstwedstrijden kenden op maandag 12 december een uitstekende opkomst. 

Dankzij de deelname van introducés van bevriende schaakverenigingen konden er acht 

groepjes van vier schakers gevormd worden die in een halve competitie om de prijzen 

streden. Ook verheugend was dat onder de deelnemers maar liefst drie dames waren! Op 

speciaal verzoek werd er een nieuw speeltempo gehanteerd. In plaats van de gebruikelijke 

20 of 25 minuten werd nu gespeeld met een tempo van 15 minuten pppp + 5 seconden 

per zet vanaf zet 1.  Zoals gebruikelijk werd er aan één tafel geklaverjast.. Bert Corneth 

bemande een boekenstand in een poging zijn overtollige schaakboeken te verkopen. 

In groep een van de schakers hield clubkampioen Ton Bodaan de eer van HSV hoog. Met 

2½ uit 3 werd hij groepswinnaar en hield Nadeem Taverne een half puntje achter zich. 

Hans de Haan spaarde blijkbaar zijn krachten voor het Tata Steel Chesstoernooi, want hij 

bleef met lege handen staan. 
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Groep twee was een prooi voor Lex van der Lubbe. Hij won het onderlinge duel van Ruud 

Drankier, die nu met de tweede plaats genoegen moest nemen. 

In groep drie deelden Franck Melssen en Wouter Remmerswaal, spelers van HSV 1, de 

lakens uit. Franck won het onderlinge duel en werd daardoor met 3 uit 3 groepswinnaar. 

Wouter werd met 2 punten tweede. 

In groep vier heersten Jan van der Meer en Dominique Nierop. Met 2½ uit 3 deelden zij de 

eerste plaats. Claudia Fasel werd met 1 uit 3 derde. 

Groep 5 was een zeer sterke groep. Theo van Orsouw zou niet misstaan hebben in groep 1. 

Toch moest Theo remises toestaan aan Michelle de Liefde en Han Nicolaas. Theo eindigde 

met André Wagner op de gedeelde eerste plaats met 2 uit 3. Door winst in de onderlinge 

partij werd Theo groepswinnaar. 

Groep zes leverde een verrassende winnaar op. Loek Beekman weerstond de aanvallen van 

Jim Loke en bereikte een volkomen gelijkwaardige remise. Met 2½ uit 3 bleef Loek Jim een 

half puntje voor. 

Jacques van As was sinds lange tijd weer op de club. Hij is aan het revalideren na een 

ongeval, maar hij bleek niets aan schaakkracht ingeboet te hebben. Met een 100% score 

bleef hij in groep zeven Ruud Hählen een vol punt voor. 

 

In groep acht schoot Dick Verwaart enorm uit zijn slof. Hij scoorde 100% en versloeg dus 

ook de geduchte rapidspeler Dick de Jong. Dick moest met een vol punt achterstand 

genoegen nemen met de tweede plaats. 

Bij het klaverjassen gaf Thilly van der Holst klaverjasles. Zij haalde een constant hoog 

niveau en bleef naaste concurrent Aad Mittertreiner ruim 500 punten voor. 
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Bert Corneth liet weten dat hij 17 schaakboeken heeft verkocht voor € 105,-- Daarvan komt 

de helft ten goede aan HSV, dus een bedrag van € 52,50. 

Voor de liefhebbers volgen hieronder de cijfertjes. 

Schaken groep 1  Schaken groep 2  Schaken groep 3 

Ton Bodaan   2½  Lex van der Lubbe 2½ Franck Melssen  3 

Nadeem Taverne 2 Ruud Drankier 2 Wouter Remmerswaal 2 

Willem Reimer 1½ Patrick Tjioe  1 K.M. Thu   1 

Hans de Haan 0  Jacques de Wit ½ Wil Kauffman  0 

 

Schaken groep 4  Schaken groep 5  Schaken groep 6 

 

Dominique Nierop 2½ Theo van Ordouw 2 Loek Beekman  2½ 

Jan van der Meer 2½ André Wagner 2 Jim Loke   2 

Claudia Fasel  1 Michelle de Liefde 1 Henk Bouma   1½ 

Mike de Torbal 0 Han Nicolaas  1 Peter Huybens  0 

 

Schaken groep 7   Schaken groep 8  Klaverjassen 

 

Jacques van As  3 Dick Verwaart 3 Thilly vd Holst 4758 

Ruud Hählen   2 Dick de Jong  2 Aad Mittertreiner 4248 

Monique Keuzenkamp 1 Richard v Dalfsen 1 Jelle van der Heide 4212 

Adel Felfel   0 Ruud van Dijk 0 Willem Hessels 4134 

 

Pomartoernooi 

 door Bert Gerritsma 

Ton Bodaan op dreef. 

Het Pomartoernooi op zaterdag 17 december telde 36 deelnemers. Na zeven ronden rapid 

toonde Kees van der Meer (DSC) zich met zes punten de sterkste. Ton Bodaan werd met 

5½ punten gedeeld 2e/3e, maar moest op weerstandspunten genoegen nemen met de 

derde plaats. 

Peter Huybens speelde een sterk toernooi en behaalde met drie punten de tweede 

ratingprijs in de categorie tot 1400. Hij moest alleen het jeugdtalent Ciro Catalan voor zich 

dulden. 

Hans Coenders en Bert Gerritsma hadden het zwaar te verduren. Beide heren kwamen niet 

verder dan 2½ uit 7. 

Wedstrijdleider Han Nicolaas speelde zelf ook mee. Hij scoorde 3½ uit 7. 
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Bij de prijsuitreiking was er een aangename verrassing. Pomar had blijkbaar op meer 

deelnemers gerekend. Er waren zoveel prijzen gekocht, dat ook de niet-prijswinnaars naar 

voren mochten komen om een prijs uit te zoeken. 

 

 

HSV in Wijk aan Zee 

 

Enkele leden namen deel aan de dagvierkampen van het Tata Steel Chess Tournament. Op dinsdag 

17 januari kregen zij bezoek van enkele supporters. Het verslag is van Bert Gerritsma. 

HSV in Wijk aan Zee 

Enkele leden namen van 16 t/m 18 januari in Wijk aan Zee deel aan de 

dagvierkampen van het Tata Steel Chess Tournament.  Hans de Haan kwam 

uit in de sterke groep 4J en legde met 1 uit 3 beslag op de gedeelde 3e/4e 

plaats. Aad Mittertreiner werd in groep 6S gedeeld 2e/3e met 1½ uit 3 en viel 

nog in de prijzen. Hij mocht voor € 7,50 een schaakboek uitzoeken.  Aad had 

nog hoger kunnen eindigen als hij zijn partij tegen de latere groepswinnaar 

gewonnen had. Aad bracht twee stukoffers -geheel niet des Aads- en het zag 

er ook veelbelovend uit,  maar uiteindelijk sloegen de offers toch niet door en 

moest Aad opgeven. Bert Gerritsma en Han Nicolaas slaagden erin hun groep 
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te winnen. Bert was de sterkste in groep 6G met 2½ uit 3. Han wilde in groep 

7D niet voor Bert onderdoen en won eveneens zijn groep met 2½ uit 3. Beide 

heren mochten voor € 25,-- schaakboeken uitkiezen.  

 

                                                                 Bert won een marathonpartij 

 

Op dinsdag 17 januari kregen we bezoek van de supporters Peter Huybens, 

Hans Coenders, Willem Hessels en Kanako Kinoshita.  Zij vielen met hun neus 

in de boter, want Bert had deze dag uitgekozen om een marathonpartij te 

spelen.  De partij vergde 82 zetten en duurde bijna vijf uur, maar toen zag de 

tegenstander het nutteloze van verdere tegenstand in.  Het was bij de 

amateurs de laatste partij die beëindigd werd. 

Vervolgens besloten de supporters, vergezeld van Aad, Hans en Bert, de dag 

met een etentje in hotel/restaurant Sonnevanck.  Traditioneel doen we dat in 

het visrestaurant tegenover café  'De Zon', maar dat bleek failliet te zijn.  

Sonnevanck was een uitstekend alternatief. Goed eten voor een redelijke prijs. 
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                                       Spelers en supporters in Sonnevanck 

 

Partijen 

 

Slechts twee partijen werden er ingeleverd. U weet toch dat u uw partij kunt inleveren bij Ton 

Bodaan of Bert Gerritsma? In de zaal staat een laptop met het schaakprogramma Komodo.  Als u 

een interessante partij gespeeld heeft kunt u die invoeren. Als u niet weet hoe dat moet, vraag het 

dan aan Ton of Bert. Het hoeft geen foutloze partij te zijn -zelfs Magnus Carlsen ziet wel eens mat 

in drie over het hoofd-, als er maar aardige tactische wendingen in zitten of een boeiend eindspel.  

Of misschien heeft u een interessant openingsnieuwtje gevonden. Nu we het toch over tactische 

wendingen hebben: in onderstaande partij speelt tactiek een hoofdrol. Het commentaar is van Ton 

Bodaan.  

Willem Hessels - Corniel Nobel  

Delft , 09.01.2017 

[TonBo] 

 

Een partij uit de externe wedstrijd DSC 8 - HSV 2 . Willem krijgt wat hij wil:  een lekkere 

aanvalsstelling, maar helaas was de spits van zijn team niet op schot. 

Hij kreeg wel 3 of 4 kansen voor open doel. En zoals bij een voetbalwedstrijd als de ene 

partij de kansen mist wint de tegenstander.  
 

1.e2-e4 c7-c5 2.f2-f4 d7-d5 3.e4-e5 Lc8-f5 4.g2-g4 Lf5-e4 5.Pg1-f3  

Na 5 zetten al een leuke stelling!  
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5...e7-e6 6.h2-h4 Pg8-h6 7.d2-d3 Le4xf3 8.Dd1xf3 Pb8-c6 9.c2-c3  

De ontwikkeling van wit gaat niet helemaal volgens de gouden regels 1. stukken 

ontwikkelen 2. koning veilig.  

9...Dd8-b6 10.Lf1-h3 d5-d4?  

Ook zwart houdt er niet van zijn koning in veiligheid te brengen. [10...0-0-0 11.Df3-g3]  

11.g4-g5 Ph6-g8  

 

[11...Ph6-f5 12.Lh3xf5 e6xf5]  

 

12.0-0 0-0-0 13.Pb1-a3!  

Nu duidelijk is waar de zwarte koning zich verstopt trekt Willem ten aanval..  

13...g7-g6 14.Pa3-c4 Db6-a6 15.a2-a3 h7-h6?  

Ook zwart wil aanvallen maar hij komt voorlopig te laat.  

16.Lc1-d2 b7-b5 17.Pc4-d6+ Lf8xd6 18.e5xd6 Td8xd6 19.b2-b4 Da6-b6 20.b4xc5 

Db6xc5 21.c3-c4!  

Prima gespeeld de lijnen moeten open richting de zwarte koning.   

21...Pg8-e7 22.Ld2-b4 Pc6xb4 23.a3xb4 Dc5-c6 24.Df3-e2!?  

Willem wil de dames op het bord houden maar zonder de dames wint zijn aanval ook. 

[24.Df3xc6+ Pe7xc6 25.c4xb5 Pc6xb4 26.Ta1xa7 Pb4xd3 (26...Td6-b6 27.Lh3-g2 Pb4xd3 

28.Lg2-e4 Pd3-c5 (28...Pd3-b2) ) ]  

24...h6xg5? 25.Lh3-g2  

[25.Ta1xa7 b5xc4 26.Tf1-a1 wint eenvoudig]  

25...Dc6-c7 26.c4xb5 Kc8-d8 27.Tf1-c1 Dc7-b8 28.De2-e5!  

Hier staat de dame prachtig.  

28...Th8xh4? 29.Ta1xa7!  

Maakt mooi gebruik van de overbelastte zwarte vorstin.  

29...Pe7-d5 30.De5xg5+ Kd8-e8 31.Tc1-a1?!  

wint ook maar Dxh4 is veel eenvoudiger. [31.Dg5xh4 Db8xa7 32.Tc1-c8+ Ke8-d7 33.Dh4-

d8#   
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                                      Stelling na 33.Dd8# (analyse) 

 

 31...Th4-h5!  

De zwarte toren die wit niet wilde slaan staat hier prachtig.  

32.Dg5-g3?  

[32.Ta7-a8 de enige echt goede zet. 32...Th5xg5 33.Ta8xb8+ Td6-d8 34.Tb8xd8+ Ke8xd8 

35.f4xg5 wint een toren]  

32...Db8xb5  

[32...Td6-d8]  

33.Ta7-a8+  

[33.f4-f5 is nog een leuke zet maar moeilijk te vinden. 33...Td6-d8 34.f5xg6 en wit wint] Zie 

diagram 
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                                           Stelling na 34.fxg6 (analyse) 

 

33...Ke8-e7 34.Lg2-f3??  

Na 4 kansen te hebben gemist schiet Willem in eigen doel ..  

34...Db5xd3  

Een dodelijke penning. Zwart is opgestaan uit den dode.  

35.Dg3-f2 Th5-h3 36.Ta8-a3 Pd5-c3 37.Kg1-g2 Th3-h8 38.Ta1-a2 Dd3-f5 39.Ta3-a7+ 

Ke7-f6 40.Ta7-a5 Df5-h3+ 41.Kg2-g1 Pc3-d1 42.Df2-g2 Dh3xg2+ 43.Kg1xg2 Pd1-

e3+ 44.Kg2-g1 Th8-h4  

Hoewel verloren wel een heerlijke vechtpartij! 0-1 

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

De tweede partij werd in de interne competitie gespeeld door Peter Huybens en Bert 

Gerritsma. Het commentaat is van het illustere duo Deep Bert/Komodo 

 

Bert Gerritsma (1608) - Peter Huybens (1342)  

Interne Comp HSV Den Haag (19), 23.01.2017 

Deep Bert/Komodo 

 

1.d4 Pf6 2.Pf3 d5 3.Lf4  

 

Het zogenaamde London systeem. 

 

3...Pc6 4.c3 Lf5 5.Pbd2 e6 6.Ph4 Lg6 7.Pxg6 fxg6  
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"Sla altijd naar het centrum", zou een schaaktrainer zeggen. Peter verwachtte echter 

gebruik te kunnen maken van de open f-lijn. Komodo vindt 7...hxg6 beter dan de tekstzet. 

 

8.h3?!  

 

Veel beter was 8.e4 dxe4 9.Lc4 met aanval op de geïsoleerde pion op e6. Mede daarom 

had Peter op de zevende zet hxg6 moeten spelen. 

 

8...Ld6 9.Lg5 h6 10.Le3 De7 11.Dc2 Df7 12.0–0–0 a5 13.g3 a4 14.a3 b5 15.Lg2 g5 

16.c4?  

 

 

                                           Stelling na 16.c4? 

 

Dit is echt een zwakke zet. Als de c-lijn open komt is dat in het voordeel van zwart. Beter 

was 16.f4 of 16.Thf1. Ik meende echter tactische mogelijkheden te zien omdat het zwarte 

paard op c6 hangt. 

 

16...bxc4 17.Pxc4  

 

Dat was mijn bedoeling. Het paard kan niet goed geslagen worden wegens 18.Lxc6+ met 

aanval op de toren op a8. 

 

17...0–0!  

 

Peter laat zich niet gek maken en speelt de beste zet. 

 

18.Pxd6 cxd6  
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Ik meende dat wit hier beter stond omdat zwart twee dubbelpionnen heeft. Dit is echter 

een totaal verkeerde beoordeling van de stelling. Het bezit van de c-lijn telt veel zwaarder. 

Zo faalt 19.Dxb6 op 19...Tfc8 en de dame gaat verloren. Komodo geeft een voordeel van 

1.00 voor zwart. 

 

19.Kb1 Tfc8 20.Dd3 Pa5!  

 

Peter speelt het ijzersterk. 

 

21.Tc1  

 

Beter was 21.Ld2 

 

21...Pc4 22.Tc2 Tab8 23.Ka2?  

 

Volgens Komodo een blunder in slechte stelling. Beter was 23.Thc1. 

 

23...Tb3 24.Dd1 Tcb8 25.Lc1 T8b6?  

 

Maar dit is niet de beste zet. Na 25...Db7 kan wit opgeven. 

 

26.e4  

 

Ik had geen zin in een passieve verdediging, dus ik probeer nog wat. 

 

26...Db7?   

 

Nu heeft zwart geen voordeel meer. Winnend was 26...Tb8 27.e5 Db7 

 

27.De2 Pxa3?!  

 

Een incorrect stukoffer, waarna wit in het voordeel komt. 

 

28.bxa3 Tb1?!  

 

Incorrect. De zet had niet tot succes mogen leiden, maar ik keek alleen maar naar mijn 

eigen aanvalskansen. 

 

29.exd5??  

 

Met 29.Lb2! had ik zwarts volgende zet voorkomen, bijv 29...Txh1 dxe4 31.Dc4 en wit wint. 

 

29...Ta1+!! De uitroeptekens zijn van Komodo. Magnus Carlsen miste tijdens het Tata 

Steel Chess Tournament een mat in drie, maar Peter doet dit niet.  
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                                           Stelling na 29...Ta1!! 

 

 

30.Kxa1 Tb1+ 31.Ka2 Db3# 

 

Fraai gecombineerd van Peter 

 

0–1 
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