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In dit nummer treft u een in memoriam aan 

ter nagedachtenis aan ons erelid Jan 

Streefland die op 23 december 2009 

overleed. Verder aandacht voor de interne en 

externe competitie. De deelname aan onze 

kerstwedstrijden viel wat tegen. Boosdoener 

was het slechte weer waardoor enkele leden 

het clublokaal niet konden bereiken. In de 

rubriek Partijen treft u enkele partijen van 

leden aan. Ton Bodaan analyseerde twee 

grootmeesterpartijen. Ons bekerteam blijft 

het goed doen en schakelde een 

promotieklasseteam uit. 

  

 
 

Selahattin Ciftci heeft zich aangemeld als 

lid. Wij wensen hem veel succes bij HSV.    

 

 

 
 

Hieronder treft u de agenda voor de 

komende weken aan. Belangrijke data zijn 8 

maart, waarop wij het clubkampioenschap 

snelschaak organiseren, en 29 maart, 

waarop onze paaswedstrijden plaatsvinden. 

Op zaterdag 10 april organiseren wij ons 

rapidtoernooi.  

 

 

Ma 25/1 Interne Competitie 

 

Ma 1/2  Interne Competitie 

  HSV 1 – Lierse 1 

 

Ma 8/2  HSV 2 – Rijswijk 3 

 

Ma 15/2 Interne Competitie 

 

Ma 22/2 Interne Competitie 

 

Ma 1/3  Interne Competitie 

  Bobby Fischer – HSV 2 

 

Do 4/3  Botwinnik 3 – HSV 1 

 

Ma 8/3  Clubkampioenschap                 

Snelschaken 

 

Ma 15/3 Interne Competitie 

 

Ma 22/3 Interne Competitie 

 

Ma 29/3 Paaswedstrijden 

 

Ma 5/4  Pasen. Geen Schaken 

 

Za 10/4 HSV Rapidtoernooi 

 

Ma 12/4 Interne Competitie 

   

Wo 14/4 HSV 1 –Schaakhuis 2 

 

 

 
 

 

Ons erelid Jan Streefland is op 23 december 

2009 op 84-jarige leeftijd overleden. Bij de 

crematieplechtigheid op 29 december in de 

aula van het crematorium Hofwijk te 

Rotterdam/Overschie was een tiental leden 

aanwezig om Jan de laatste eer te bewijzen. 

 

Jan was een uitstekend schaker. Hij werd in 

totaal maar liefst 16 keer clubkampioen van 

HSV: voor het eerst in 1956 en voor het 

laatst in 1981. Ook al was daarna het 

clubkampioenschap niet meer haalbaar, Jan 

bleef tot op vergevorderde leeftijd deel 

uitmaken  van het eerste team. 

 

Als bestuurder was Jan decennialang de 

kurk waarop HSV dreef. Hij was jarenlang 

voorzitter en wedstrijdsecretaris en soms 

combineerde hij beide functies. Volkomen 
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terecht werd hij in 1984 benoemd tot erelid 

van HSV. Tevens ontving hij in 1993 uit 

handen van de toenmalige wethouder van 

Sport  de sportpenning van de gemeente Den 

Haag voor al zijn inspanningen op 

schaakgebied.  

 

Na zijn verhuizing naar Delfgauw enkele 

jaren geleden kwam Jan steeds minder op de 

club. Het reizen per openbaar vervoer werd 

problematisch en zijn afnemende 

gezondheid stond een frequent bezoek aan 

de clubavonden in de weg. Wel was Jan 

aanwezig bij de onderlinge Kerst- en 

Paaswedstrijden en verscheen hij samen met 

zijn vrouw op de recepties in Scheveningen 

die werden gehouden om de 

kampioenschappen van het eerste en tweede 

team te vieren. Jan was tot en met het 

seizoen 2006/2007 actief als 

wedstrijdsecretaris. 

 

Velen zullen hem blijven herinneren als een 

voorbeeldig verenigingsman. Een sterke 

persoonlijkheid die al zijn bestuurlijke en 

schaaktalenten op de juiste wijze heeft 

weten te benutten. Niet alleen hijzelf heeft 

van die talenten geprofiteerd, ook heeft hij 

zijn kwaliteiten aan andere leden binnen de 

vereniging willen doorgeven, en dat is hem 

zeker gelukt !  

Met het overlijden van Jan heeft HSV een 

van haar markantste leden verloren.  
 

 
 

Zou het eerste team ook in de derde 

wedstrijd de ongeslagen status kunnen 

handhaven? Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Benauwde zege HSV 1 

 

Op donderdag 10 december speelde HSV 1 

de uitwedstrijd tegen de reserves van 

Haeghe Ooievaar. In het nieuwe 

onderkomen van Haeghe Ooievaar in het 

clubhuis van scoutinggroep Pé-Pé aan de 

Van der Goeslaan werd met het kleinst 

mogelijke verschil gewonnen: 3½-4½. En 

dat tegen een tegenstander die met een 

gemiddelde rating van ruim 1600 op papier 

niet zo sterk is. Eens te meer blijkt dat 

ratings niet alles zeggen. 

 

Het eerste resultaat werd bereikt aan bord 

vier. Jan Eberle beklaagde zich bij zijn 

tegenstander over diens gehoest. Dit werd 

opgelost doordat de heren snel remise 

overeen kwamen. Dat was heel aardig van 

de tegenstander. 

 

Vervolgens won Olav Wolvekamp soepel 

aan bord één. Hij had daarvoor slechts 19 

zetten nodig. 

 

Op de resterende borden zag ik het zonnig in 

voor Lex van der Lubbe aan bord twee en 

Nico Vromans aan bord drie. Invaller Aad 

Mittertreiner had aan bord acht een pion 

gewonnen, maar met alle zware stukken nog 

op het bord was de situatie niet duidelijk. 

Frans Hoogeveen stond aan bord zes ietsje 

beter omdat zijn tegenstander een 

dubbelpion had. Bij Hans de Haan aan bord 

vijf stond het ongeveer gelijk. Alleen aan 

bord zeven zag het er slecht uit voor de 

tweede invaller Jim Loke. Jim had gewoon 

een stuk verloren omdat volgens Jim zijn 

tegenstander ijzersterk speelde. Niet veel 

later moest Jim inderdaad opgeven. 

 

Hans de Haan kreeg een remiseaanbod en 

omdat ik nog steeds gokte op minstens een 

5-3 overwinning mocht hij dit aannemen. De 

tussenstand werd hierdoor 2-2. Aan het bord 

van Lex was het intussen niet goed gegaan. 

Lex was met voordeel uit het middenspel 

gekomen, maar hij was inmiddels in een 

toreneindspel beland dat ik als potremise 

taxeerde. Lex vroeg of hij remise mocht 

aanbieden. Dat mocht, maar tot mijn 

verbazing sloeg de tegenstander dit af en 

wist hij zelfs het eindspel te winnen. Na 

afloop vroeg ik aan Lex wat hij het in het 

eindspel verkeerd had gedaan. Volgens Lex 

had hij in het eindspel niets fout gedaan 

maar was het toreneindspel gewoon voor 

hem verloren. Ik ben geen kenner van 

toreneindspelen, maar heb ik het dan zo 
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verkeerd gezien toen ik het eindspel als 

potremise taxeerde? 

 

HSV stond ineens met 3-2 achter.  Omdat de 

situatie aan het bord van Nico niet meer 

geheel duidelijk was en het ook niet zeker 

was of Aad zou winnen, besloot Frans een 

winstpoging te doen. Dit was in zijn stelling 

niet geheel verantwoord, maar nood breekt 

wetten. Gelukkig voor HSV was Aad erin 

geslaagd alle zware stukken te ruilen en 

Frans en ik twijfelden er niet aan dat Aads 

eindspeltechniek toereikend zou zijn om het 

pionneneindspel met een pion meer te 

winnen. Ook aan het bord van Nico brak de 

zon door voor HSV. Nico had een stuk 

gewonnen en hoewel er nog veel stukken op 

het bord waren en de stelling erg open was 

zou dit de winst moeten garanderen. Frans 

staakte daarop zijn winstpogingen en bood 

remise aan, hetgeen werd aangenomen. Bij 

een tussenstand van 3½-2½ voor Haeghe 

Ooievaar moesten Aad en Nico de winst 

voor HSV binnenhalen. Aad scoorde de 

gelijkmaker door met een onberispelijke 

techniek het pionneneindspel te winnen. 

Nico had wat meer tijd nodig, maar nadat er 

nog wat stukken van het bord verdwenen 

waren had Nico gewoon een volle toren 

meer en restte zijn tegenstander en 

voormalig HSV-lid Aad van Eijk niets 

anders dan op te geven.      

 

Ondanks deze „narrow escape‟ staat HSV in 

klasse 1B gewoon op de tweede plaats met 5 

uit 3. De verrassende koploper is SHTV 3 

dat met 4½-3½ van Schaakhuis 2 wist te 

winnen. Een grote verrassing was de 

nederlaag van het toch zeer sterke team van 

RSC/Belgisch Park. Thuis werd met 5-3 

verloren van Lierse 1.  Op 11 januari staat 

de topper HSV 1 – SHTV 3 op het 

programma. Als HSV wint neemt het de 

koppositie over van SHTV.   

 

 

 

 

 

 

 
 
Op 11 januari kwam koploper SHTV 3 op 

bezoek. Bert Gerritsma doet verslag 

 
Winst HSV 1 in topper 

 

Koploper SHTV 3 verslagen 

 

Op 11 januari speelde HSV 1 de 

thuiswedstrijd tegen SHTV 3 dat met 6 uit 3 

de ranglijst aanvoerde in klasse 1B. HSV 

bezette met 5 punten de tweede plaats. Een 

overwinning zou schitterend zijn en ook een 

gelijkspel zou nog perspectieven geven voor 

een eventueel kampioenschap. 

 

Het was een gezellige drukte in De Brink. In 

de loop van de avond kwamen steeds meer 

supporters van SHTV even buurten om hun 

team te ondersteunen. HSV was op 

oorlogssterkte. SHTV had een geheim 

wapen in de persoon van dubbellid Koos 

Roeleveld die aan bord acht speelde. 

 

Het duurde tot half elf voordat de score 

geopend werd. Al in een vrij vroeg stadium 

had Hans de Haan had aan bord zeven een 

vijandelijk paard drie keer aangevallen. 

Aangezien dit edele dier slechts twee keer 

verdedigd kon worden ging dit stuk verloren 

Hans had daarna nog wel enige tijd nodig 

om het volle punt binnen te halen, maar zijn 

overwinning kwam geen moment in gevaar. 

Stand 1-0. 

 

Rob van der Holst had aan bord vijf remise 

aangeboden. Aanvankelijk was dit door de 

tegenstander afgewezen, maar later werd 

toch tot remise besloten in een stelling 

waarin geen van beide spelers op winst kon 

spelen. Stand 1½-½. 

 

Jan Eberle deed het aan bord vier heel 

anders dan Euwe ons geleerd heeft. Beide 

spelers hadden niet gerokeerd en Jan had een 

paard aan de rand. De stelling was erg 

tactisch en daarin voelt Jan zich als een vis 
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in het water. Hij zette zijn tegenstander 

gewoon mat en vergrootte daarmee de 

voorsprong van HSV. Stand 2½-½. 

 

Roman Navrat speelde aan bord acht een 

Spaanse partij tegen Koos Roeleveld. 

Roman verloor een pion. Daar stond 

tegenover dat hij een pion wist op te spelen 

naar de zesde rij. Helaas voor hem ging ook 

deze pion verloren. Wij konden alleen nog 

hopen dat Koos uit jeugdige overmoed een 

fout zou maken, maar dat zat er niet in. Koos 

dacht voor zijn doen lang na en voerde de 

partij met vaste hand tot winst Stand 2½-1½. 

 

Nico Vromans speelde aan bord drie een 

Scandinavische partij waarin hij beter kwam 

te staan. Eenvoudig was het niet, maar 

ondanks heftig verzet van tegenstander 

Hugo van der Laan, wist Nico het volle punt 

te scoren. Stand 3½-1½. 

 

Hierna was de koek even op voor HSV. 

Frans Hoogeveen speelde aan bord zes tegen 

een tegenstander zonder rating. Volgens Ton 

Bodaan was het wel een sterke speler. Dit 

bleek uit de partij. Frans dreigde door een 

opmars van twee pionnen die door zware 

stukken ondersteund werden, onder de voet 

gelopen te worden. Frans was op „keepen‟ 

aangewezen. Met kunst- en vliegwerk wist 

hij zijn stelling overeind te houden, maar 

uiteindelijk moest hij toch zijn tegenstander 

feliciteren. Stand 3½-2½. 

 

Lex van der Lubbe speelde aan bord twee 

een Franse partij tegen Ben Spierings. Ben 

had meer ruimte en slaagde er in een 

toreneindspel te bereiken waarin hij een 

toren en pion had en Lex alleen een toren. 

Ben had echter nog maar drie minuten op de 

klok, terwijl Lex nog bijna een half uur had.  

We hoopten daarom dat Lex remise zou 

weten te bereiken. Of de stelling theoretisch 

remise was weet ik niet. Feit is dat Ben nooit 

echt in tijdnood kwam omdat hij er bij 

iedere zet 10 seconden bij kreeg. Dit was 

voor hem voldoende om de stelling tot winst 

te voeren. Blijkbaar een kenner van 

toreneindspelen dus. Tussenstand 3½-3½. 

 

Alles hing nu af van het resultaat aan bord 

één. Olav Wolvekamp moest het daar 

opnemen tegen de sterke kopman van 

SHTV, Alexander Henke, die in de externe 

competitie een score van 100% had. In de 

tijdnoodfase had Olav meer tijd (ruim drie 

minuten, Alexander had anderhalve minuut). 

Er was een interessant eindspel ontstaan 

waarin Olav een dame had voor twee torens. 

Ook beschikten beide spelers nog over 

enkele pionnen. De pionnen gingen eraf 

evenals één toren. Of dat nodig was weet ik 

niet. Normaal gesproken zijn twee goed 

samenwerkende torens sterker dan de dame. 

Wellicht is Alexander in tijdnood ergens in 

de fout gegaan. Het eindspel dame tegen 

toren is ook niet eenvoudig te winnen. De 

partij had misschien nog heel lang kunnen 

duren met de vermeerdering van 10 

seconden per zet. In de praktijk wist Olav 

verrassend snel te winnen, waardoor om 

23.40 uur de zege van HSV een feit was. 

Eindstand 4½-3½. 

 

Met 7 uit 4 heeft HSV de leiding genomen 

in klasse 1B. Nog drie potjes winnen en we 

zijn kampioen. De volgende wedstrijd is op 

1 februari thuis tegen Lierse 1.           

 

 
 

Een verslag van Patrick Roeleveld. 

 

Hallo weer, maandagavond 30 november 

was de thuiswedstrijd voor HSV 2 tegen 

WSC 3 

Het was een belangrijke wedstrijd voor 

beide teams. 

Beide konden winterkampioen worden. 

Iedereen wist dat dit een moeilijke wedstrijd 

zou worden. 

Drieëneenhalf uur stevig schaak. 

WSC probeerde naar mijn mening zo veilig 

mogelijk te spelen en langdradige partijen 

op de borden te plaatsen. 

 

De partijen begonnen zoals altijd precies om 

19:45. 
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Ik zag op bord 6 Willem Hessels een 

Italiaanse opening spelen. 

De tegenstander speelde in de opening d6, 

de langzame variant. 

Met veel vertrouwen sloop ik langs wat 

borden en zag een snelle partij op bord 8 aan 

de gang. 

Ruud Hählen, spelend met wit,  had een 

sterke tegenstander getroffen, die niet onder 

de indruk was van het snelle spel. Het was al 

gauw een eindspel met een voordeel voor 

zwart. 

Harry Boot speelde op bord 7. Deze partij 

was ook snel naar een eindspel gespeeld. 

Ik vond wit beter staan. Harry stond iets 

slechter misschien. 

Wit stond veilig met zijn koning en had een 

pionnenstructuur. 

En al gauw gebeurde er iets, een stukwinst 

voor wit een heel mooi paard op een wit 

vlakje extra, een drama voor Harry en hij 

verloor de partij al gauw. 

0-1 

 

Bord 2 met Aad Mittertreiner spelend met 

wit, een sterke speler die zijn concentratie 

wil behouden. 

Hij voelde zich grieperig en was al een tijd 

verkouden, speelde zijn partij heel mooi. 

Moeilijk te analyseren voor mij want ik zag 

niet echt het plan van wit. 

Ik zag dat zwart pionnen kon counteren van 

de damevleugel. 

Even later zag ik mysterieus de c-pion van 

zwart verdwijnen, had Aad dit verdedigd? 

Zijn a-pion was ook van het bord van Aad 

en zwart had zijn a-  en b-pion opgespeeld. 

Het werd dus een sterke partij en langdradig. 

 

Bord 5, Met veel geluk vers overgevlogen 

uit Rusland Bert Corneth. 

Een kleine omweg langs Hongarije vertelde 

hij, maar hij was op tijd om voor ons 

in te vallen. Hij was maandag in de ochtend  

geland en kon wel ff invallen, dat vind ik 

wel een extra bedankje waard… bedankt 

dus, top dat hij dat doet voor het team. 

Met een sterke partij waar hij het zwaar had 

wist hij remise overeen te komen. 

Hij analyseerde na met zijn tegenstander en 

ging daarna waarschijnlijk zijn bed 

opzoeken. 

 

Ruud vecht langer door in zijn partij dan 

Harry, maar kan met 5 pionnen minder echt 

niet meer winnen. 

De stand een half voor HSV tweeënhalf voor 

WSC. 

 

Op bord 6 Willem Hessels, die had geruild 

met de invaller en zijn Italiaantje binnen 19 

zetten zo wist neer te zetten dat zijn 

tegenstander vast een mooi plan aan het 

verzinnen was. 

Met nog 4 minuten op de klok, Willem 

76,verdedigt de tegenstander van Willem 

zich .. maar op de enige mogelijke manier, 

hij nam zijn tijd wel en ik ben dan ook 

benieuwd of hij in de laatste 2 minuten dan 

nog remise zou claimen. 

Maar toen ik me omdraaide en even bij een 

ander bord ging kijken, was het al gedaan. 

Willem deed zijn onreglementaire zet en zou 

hebben opgegeven. 

Dit moet een les zijn, ik vond dat de partij 

remise verklaard zou moeten worden, beide 

spelers waren niet op de hoogte van de  regel 

die bij onreglementair zetten geldt. 

Ook is het niet toegestaan om vrijuit te 

praten met je tegenstander, dus enige claims 

moeten bij de wedstrijdleider worden 

ingediend en niet bij je tegenstander. Je mag 

wel remise aanbieden, als je weet hoe. 

Willem raakte hierbij misschien van slag en 

zou opgegeven hebben. 

Voortaan mijn beste spelers, als iemand van 

jullie denkt te gaan verliezen geef nooit op. 

Nooit! aub. En haal mij er direct bij voortaan 

zonder zelf te beslissen. Ook met remise dat 

je mag aanbieden, als je het eerst aan mij 

vraagt. Willem had namelijk niet hoeven te 

verliezen. 

Hier waren we dan wel over uit. Ga nooit in 

op claims van je tegenstander, hij mag niks 

tegen je zeggen behalve “ j‟adoube” en 

“remise?” of "ik geef op", bijvoorbeeld. 

Duidelijk is Willem afgeleid dus, en zou 

hebben opgegeven. 

Een verliespunt? Ja, ik heb geprobeerd uit te 

zoeken wat voor situatie het was en ik kom 
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tot deze conclusie dus. 

Ik had ook met de wedstrijdleider overlegd 

maar die vertelde Willem heeft opgegeven. 

Remise, tot zo ver kwam ik maar we kregen 

een verliespunt. 

 

Ik ben hier niet verder op ingegaan en heb 

ook het wedstrijd formulier dan ondertekend 

wel, ondanks de vele kritiek. 

Leren we hier weer van, ook de 

wedstrijdleider, denk ik. 

 

Fred van der Holst op bord 4 tegen een 

Franse verdediging met kansen,  

Ik heb niet echt goed kunnen kijken naar de 

partij omdat die ook niet geanalyseerd kon 

worden, en ik speel zelf niet, dan is het 

moeilijker te zien. 

Een sterke partij die hij helaas verloor, we 

hadden in een klein overleg remise gezegd. 

Ik heb het eind niet gezien. Ik was te veel 

bezig met proberen een punt te krijgen of 

overtuigen tot remise. Hierdoor was het ook 

onrustig in de zaal, mijn excuses hiervoor 

nog maar dat is mijn taak nou eenmaal. Fred 

stond ineens mat, zijn koning was keeper 

geworden en stond tussen de paaltjes. 

HSV op een vernederende achterstand, een 

half voor HSV, 4 en een half voor WSC. 

 

Ja, WSC zat daar echt gebakken en Aad 

speelde zijn partij toch nog steeds verder 

ondanks alles. 

Hij wist remise overeen te komen en heeft 

zo zijn partij kunnen eindigen met een halfje 

voor HSV. 

De stand 1 tegen 5  

 

Jim Loke op Bord 3 speelde met zwart een 

moeilijke partij, na een lange ontwikkeling 

kreeg hij het steeds moeilijker en verloor 

stukken, hij vocht door. 

Ik heb hem niet gesproken over zijn partij, 

maar hij zal vast balen. 

Hij verloor, hij moest opgeven en HSV 

kreeg nog meer te verduren. 

Hopelijk dat het volgende keer wel weer 

beter zal gaan. 

1 tegen 6 is de stand dan. 

 

Mark Jager op het topbord speelde een 

drakenvariant met een d6, zijn tegenstander 

ging niet voor Lc4 in de opening en speelde 

een goed spel. Mark kwam onder grote druk 

en wist hier uit te komen, hij speelde sterk 

en won de dame van wit. Later in het spel 

ruilde hij de dame af voor een toren en had 

nog steeds stukwinst. 

Na een mooie aanval gaf zijn tegenstander 

op, ze analyseerden nog wat na en waren 

beiden blij want het was ook een leuke partij 

blijkbaar. Misschien zal zijn tegenstander 

nog wel goed gaan analyseren want hij had 

inderdaad een sterke aanval, speelde hij 

daardoor slecht dan?? Ik denk het niet echt, 

maar goed.. eindstand 2-6. 

Volgende wedstrijd uit op 4 januari zal 

hopelijk met goede hoop van start gaan. 

Zodat we ook een leuke avond hebben. We 

doen dit altijd nog voor ons plezier 

aangezien we geen grootmeesters zijn. 

  

Ook wil ik dit melden: het is zo inderdaad 

dat stilte heel belangrijk is. 

Het is ook zo dat als een speler een partij 

verliest, dit zwaar telt. 

Ook wil ik hiermee duidelijk maken dat een 

partij verliezen dus niet leuk is. 

Maar we zijn geen grootmeesters, en daarom 

is schaken extra moeilijk. 

Zelfs grootmeester zijn niet op de hoogte 

van alle regels. 

Zo wou Kasparov niet verder spelen tegen 

Deep Blue jaren terug. 

Hij claimde remise omdat het analysescherm 

0.000 aangaf, maar dit werd niet  toegekend. 

Hij weigerde verder te spelen en verloor de 

partij. 

 

Dit was mijn verslag van onze nederlaag 

tegen WSC 3. Heren van WSC gefeliciteerd 

met jullie overwinning. 

Tot de volgende, groet Patrick Roeleveld 
 

Naschrift wedstrijdleider  

 

Wat het incident met Willem betreft. Ik 

stond net bij de bar toen het gebeurde. Toen 

ik bij het bord kwam had Willem opgegeven 

en dus verloren. Artikel 5.1b. van het FIDE-
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Reglement: De partij is gewonnen door de 

speler wiens tegenstander opgeeft. Dit 

beëindigt de partij onmiddellijk. Willem 

had echter niet moeten opgeven. Zijn 

tegenstander claimde de winst omdat 

Willem een onreglementaire zet had gedaan. 

Het doen van een onreglementaire zet leidt 

echter niet tot verlies en bovendien kan 

alleen bij de arbiter worden geclaimd. Wat 

er had moeten gebeuren is dat de klokken 

hadden moeten worden stilgezet om de hulp 

van de arbiter in te roepen (artikel 6.13b. 

van het FIDE-Reglement). Ik had dan op 

grond van artikel 7.4 van het FIDE-

Reglement beslist dat de onreglementaire zet 

moet worden teruggenomen en ik had de 

tegenstander van Willem twee minuten extra 

tijd gegeven. Aangezien Willem een totaal 

gewonnen stelling had zou hij daarna de 

partij gewonnen hebben. 

 

Bert Gerritsma  

  

 

 
 

Hoe doen onze teams het in de externe 

competitie? Bert Gerritsma praat u bij. 

 

Eerste Klasse B 

 

H. Ooievaar 2 – SHTV 3  3-5 

Botwinnik 3 – Schaakhuis 2  2-6 

SHTV 3 – Schaakhuis 2  4½-3½ 

DSC 5 – Botwinnik 3  6-2 

RSC/BP 1 – Lierse 1  3-5 

H. Ooievaar 2 – HSV 1 3½-4½ 

HSV 1 – SHTV 3  4½-3½ 

Lierse 1 – H. Ooievaar 2 5½-2½ 

Botwinnik 3 – RSC/BP 1 3½-4½ 

 

 

 

 

 

 

 

De Stand 

 

HSV 1   4   7   18 

SHTV 3  4   6   18 

Schaakhuis 2  4   5   19 

Lierse 1  4   5   16½ 

RSC/BP 1  4   5   16½ 

DSC 5   4   4   17½ 

H. Ooievaar 2  4   0   12 

Botwinnik 3  4   0   10½ 

 

Het eerste team ligt nog steeds op 

kampioenskoers. Na een moeizame 

overwinning tegen Haeghe Ooievaar werd 

de topper tegen naaste concurrent SHTV 3 

met het kleinst mogelijke verschil 

gewonnen.  Het blijft spannend want de 

bovenste vijf teams op de ranglijst hebben 

nog kans op het kampioenschap. Bovendien 

loopt er nog een protest dat Schaakhuis heeft 

ingediend na afloop van de wedstrijd    

SHTV 3 – Schaakhuis 2 (4½-3½). Als dat 

protest wordt toegekend zou Schaakhuis ook 

op 7 matchpunten komen. En in de 

gezamenlijke slotronde treft HSV 

uitgerekend Schaakhuis. De datum van de 

slotronde is inmiddels bekend: woensdag 14 

april. Ik neem aan dat er evenals vorig jaar 

in Zoetermeer gespeeld wordt. De spelers 

van het eerste team kunnen deze datum 

alvast in hun agenda noteren. 

 

Tweede Klasse C 

 

Bobby Fischer 1 -  Lierse 2 4-4 

HSV 2 – WSC 3  2-6  

DD 5 – Pomar 2  4-4 

WSC 3 – DD 5  6½-1½ 

Lierse 2 – HSV 2  2-6 

Rijswijk 3 – B. Fischer 1 4½-3½ 

 

De Stand 

 

WSC 3    4   8   23 

HSV 2               4   6   17½ 

Rijswijk 3              3   4   14½ 

BF/Wassenaar 1  4   3   14 

Pomar 2   3   1   10½ 

DD 5    3   1   9    

Lierse 2   3   1   7    
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Het  tweede team blijft het goed doen en 

heeft na vier wedstrijden de tweede plaats in 

handen. Tegen koploper WSC werd thuis 

geflatteerd met 6-2 verloren. WSC treft nog 

louter zwakke tegenstanders, zodat het 

kampioenschap wel naar het team uit 

Naaldwijk zal gaan. HSV treft op 8 februari 

thuis het sterke team van Rijswijk 3 en zal 

dan de tweede plaats moeten verdedigen. 

 

 
 

Is er al iemand in geslaagd Ton Thijssen te 

verslaan? Of blijft hij de interne competitie 

domineren? Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Ton Thijssen blijft onbedreigd de ranglijst 

aanvoeren. In de ronden 11 t/m 17 wist 

alleen Bert Corneth remise af te dwongen. 

De overige tegenstanders werden door Ton 

verslagen, waarbij Dick Verwaart uitstekend 

tegenstand bood en pas laat in de avond 

capituleerde. Olav Wolvekamp blijft op 

enige afstand volgen. Een nederlaag tegen 

Bert Corneth in ronde 14 verhinderde dat 

Olav het gat met Ton kon verkleinen. Bert 

Corneth bezet inmiddels de fel begeerde 

zesde plaats op de ranglijst. Nog even ter 

herinnering: na 25 ronden spelen de 

bovenste zes spelers in een halve competitie 

om het clubkampioenschap. Aad 

Mittertreiner leed in de 13
e
 ronde een 

verrassende nederlaag tegen Dick Verwaart, 

maar met een goede eindsprint zou hij nog 

bij de bovenste zes kunnen eindigen. Over 

verrassingen gesproken: Jan Eberle kwam in 

ronde 17 niet verder dan remise tegen 

Patrick Roeleveld. Het was bepaald geen 

salonremise. Het was de langste partij van 

de avond, maar Jan kwam er niet door. 

Opmerkelijk want het verschil in rating is 

toch minstens 500 elo. Ons nieuwe lid 

Selahattin Ciftci behaalde in ronde 16 zijn 

eerste halfje tegen Patrick Roeleveld.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17 

 

Naam            Punten  Gsp Gw Rm Vl    

Thijssen, Ton   1318,00 15 10  5  0    

Wolvekamp, Olav 1135,33  9  6  2  1   

Vromans, Nico   1022,00 13  4  8  1   

Jager, Mark     1006,67 11  7  1  3   

Bodaan, Ton     985,00  13  5  6  2   

Corneth, Bert   933,33   8  3  4  1   

Mittertreiner,A 868,33  13  5  4  4   

Navrat, Roman   840,00  12  6  2  4   

Haan de, Hans   814,00  10  2  6  2   

Holst vd, Fred  775,67  10  3  3  4   

Roeleveld, Koos 726,33   7  3  2  2   

Lubbe vd, Lex   709,67   3  2  1  0   

Boot, Harry     698,00  11  3  5  3   

Gerritsma, Bert 650,67   9  3  2  4   

Jong de, Dick   633,33  13  6  2  5   

Hessels, Willem 628,67   3  1  1  1   

Luk, Jaimy      598,67  16  8  1  7   

Kuijvenhoven, R 586,67  12  5  2  5   

Hählen, Ruud    579,00  14  4  4  6   

Loke, Jim       554,00   8  3  1  4   

Verwaart, Dick  553,67  10  4  1  5   

Eberle, Jan     526,00   2  1  1  0   

Koks, Paul      519,00  11  3  3  5   

Roeleveld, P    502,67  11  2  5  4   

As van, Jacques 500,00  13  2  6  5   

Marcus, Rob     443,67   9  3  2  4   

Huijbens, Peter 423,67  12  2  4  6   

Prins, John     357,33   9  4  0  5   

Jong de, Bram   335,67   9  2  1  6   

Hendriks,Marinus301,67   3  2  0  1   

Riel van, Jacco 214,67   6  0  0  6   

Ciftgi, Sela    191,00   9  0  1  8   

 

 

 
 

Een verslag van Bert Gerritsma. 

 

HSV bekert verder 

 

Promotieklasser Scheve Toren verslagen. 

 

Op maandag 7 december speelde het 

bekerteam van HSV voor de HSB-beker 

tegen het in de Promotieklasse uitkomende 

team van Scheve Toren.  Dat zou dus geen 

eenvoudige opgave worden. 
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Het viertal van HSV was echter niet van 

plan zich naar de slachtbank te laten leiden. 

Op alle vier de borden verschenen 

interessante stellingen. 

 

Lex van der Lubbe speelde aan bord twee 

met wit een siciliaan met d3. De stelling was 

voor mij heel moeilijk te beoordelen. Het 

leek mij dat beide spelers positionele 

zwaktes hadden. Lex had veel meer 

bedenktijd en wellicht daardoor slaagde hij 

erin zijn tegenstander tot opgave te dwingen. 

Volgens Lex was uit de analyse na afloop 

van de partij gebleken dat zijn tegenstander 

remise had moeten kunnen houden. Lex 

levert zijn partij in voor het clubblad, zodat 

u zich zelf een oordeel kunt vormen. 

 

De 1-0 voorsprong was een prettig 

ruggensteuntje voor HSV. Nico Vromans 

kon nu op bord drie remise aanbieden. Dit 

werd door de tegenstander afgeslagen. Hans 

de Haan had op bord vier een pion 

gewonnen en leek op de winst af te 

stevenen. Olav Wolvekamp had op bord een 

kleinigheidje overzien en had de kwaliteit 

verloren. Hij moest met twee torens en een 

loper optornen tegen dame en toren, wat een 

kansloze zaak leek. 

 

De partijen werden in de tijdnoodfase 

beslist. De stelling van Olav bleek toch niet 

totaal verloren. Blijkbaar had zijn 

tegenstander het toch iets te gemakkelijk 

opgenomen. Remise werd het resultaat. 

Hans de Haan had zijn mooie stelling in 

tijdnood bedorven en moest een 

onverwachte nederlaag incasseren, waardoor 

de tussenstand 1½-1½ werd. Nico Vromans 

werd de held van de avond –naast Lex 

natuurlijk- door af te wikkelen naar een 

gewonnen pionneneindspel. Met ook nog 

minder tijd op zijn klok moest de speler van 

Scheve Toren zich gewonnen geven, zodat 

de eindstand 2½-1½ werd. 

 

Nadat we vorig seizoen na loting werden 

uitgeschakeld door Promotieklasser WSC is 

het nu wel gelukt de scalp van een 

promotieklasseteam te veroveren. 

Wij gaan door naar de tweede ronde en 

hopelijk treffen we daarin opnieuw een team 

uit de Promotieklasse. Wij hebben de smaak 

te pakken gekregen. 

 

 
 

Interessante Toernooien 

12 tot en met 14 februari 

Daniel Notenboomtoernooi - Leiden - LET 

OP!!! NIEUWE LOCATIE 

Leonardocollege aan de Noachstraat 2 

  

6 rondig weekendtoernooi; 1u45 voor 40 

zetten plus 15 minuten voor de rest van de 

partij 

 

HSB-Veteranenkampioenschap 2010 

 

Vanaf 19 februari organiseert 

schaakvereniging Pomar op zeven 

vrijdagavonden dit kampioenschap. 

Deelname is mogelijk voor iedereen die 

ouder is dan vijftig jaar (of die in 2010 50 

jaar wordt). Er wordt gespeeld in sporthal 

De Schilp, Schaapweg 4 te Rijswijk. De 

aanvang is 19.45 uur. Eerste avond om 

19.30 uur aanwezig zijn. Aanmelden bij Han 

Nicolaas: h.nicolaas@orange.nl of Maarten 

Stolte: stolte@ziggo.nl. Voor meer 

informatie zie de website van de HSB.    

 
27 februari 

Armada Tulpen Toernooi - 
Roelofarendsveen 

  

Wijkgebouw De Alkenburcht aan 

Noordhoek 19; aanvang: 10:00 uur. 

5-rondig rapidtoernooi met 25 minuten 

bedenktijd per persoon per partij. 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer: bus 56 

richting Leimuiden vanaf NS-station Leiden 

Centraal. 

  

Na afloop krijgt elke deelnemer een bos met 

tulpen mee naar huis. Er wordt gespeeld 

in gesloten groepen, waarbij 2 van de 6 

spelers in aanmerking gaat komen voor een 

prijs. Er is ook een invitatiegroep. 

mailto:h.nicolaas@orange.nl
mailto:stolte@ziggo.nl
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Paul Koks nam op 19 december deel aan het 

zogenaamde Multitemposchaaktoernooi. 

Hieronder volgt zijn verslag. 

 

Tijdens de scheidsrechtercursus werd ik er 

bewust van gemaakt van het bestaan van het 

Multitemposchaaktoernooi, dat door SC 

Dordrecht georganiseerd wordt. De club van 

een van de medecursisten. 

  

Aanvankelijk lag er een planning om mijn 

tijd op de atletiekbaan door te brengen, 

gevolgd door het volbrengen van een van de 

inspirerende parkoersen uit mijn repertoire. 

Doch de gladdigheid deed mij ‟s morgens 

vroeg besluiten naar Dordrecht af te reizen. 

Ik had nog een treinkaartje naar Dordrecht 

zonder datum liggen en een andere 

meevaller maakte deze keuze verantwoord. 

  

Het beperkte treinverkeer maakte vertrek 

met de geplande trein van 8u21 onmogelijk. 

Door snel alsnog naar HS te gaan heb ik 

zelfs een trein eerder, waardoor ik meer dan 

een uur de tijd heb om vanaf station 

Dordrecht op de locatie te komen, waar het 

toernooi om 10 uur begonnen wordt. En er 

dus geen paniek hoeft te ontstaan, wanneer 

ik de Hans Petrischool niet meteen vind. Via 

de achterkant van station Dordrecht wordt 

een parkachtig deel van de stad bereikt om 

via dit kerstplaatje in één keer de juiste route 

te vinden. 

  

In de school staan 40 houten borden 

opgesteld met daarop schaakstukken in rijen 

van 2 en de koffie doet zich prima smaken. 

Tijdens het toernooi zullen er zeven dubbele 

ronden afgewerkt worden. Vijf ronden 

volgens een snelschaaktempo, tweemaal 5 

minuten en driemaal 10 minuten. Waarna 

afgesloten wordt met twee ronden rapid met 

15 minuten bedenktijd voor de hele partij 

per persoon. 

  

Er wordt een deelnemersveld van 36 lieden 

gevormd met onder hen een aantal 

titelhouders. 7 deelnemers hebben een 

bagage van meer dan 2400-elopunten met 

aan de top Tigran Gharamian (2614) en Erik 

van den Doel (2581), die aan het eind van de 

dag hun rating hebben waargemaakt. 

Gevolgd door twee niet-titelhouders Daniel 

Schenkeveld en Cor de Wit. 

  

In de openingsronde mocht ik aantreden 

tegen Cor de Wit, die aan het einde van de 

dag op 10 punten zal staan. Genoeg voor een 

4e plaats tussen enkele titelhouders. In de 

eerste partij wist hij feilloos mijn aanpak van 

het Benko-gambiet te weerleggen. In de 

tweede partij mocht ik met zwart, en komt er 

een Pirc op het bord. Onder het motto 'je 

moet iets' offerde ik een stuk en kon met 

mijn toren de achtste rij binnendringen. Het 

stukoffer was vooral nuttig voor de 

diagonaal die niet veel later ontstond, 

waarover ook de dame mee kon doen in het 

bestoken van de witte koning. Tussen de 

niet-schaakzetjes van wit door dwongen 

mijn schaakzetten een constructie af, waarbij 

de koning wel aangevallen kon worden, 

maar verder geen vluchtvelden had; 

ingesloten als ie was. Waarmee een nuttige 

overwinning geboekt werd en de strijd in 

een verrassende 1-1 eindigde. 

  

In de tweede snelschaakronde over 5 

minuten haal ik niet de scherpte van de 

aanvangsronde, waardoor Pluijmert niet echt 

voor de voeten gelopen wordt. Het wordt 

een 0-2 nederlaag. 

  

In ronde 3 wordt overgegaan naar een 

snelschaaktempo van 10 minuten en mag ik 

het opnemen tegen Barends. Ik mag niet 

klagen dat ie voor het rokeren de koning in 

plaats van de dame in zijn vingers neemt 

met de bedoeling Dc2 uit te voeren. De 

koning moet dus gezet worden en hij besluit 

niet te rokeren maar Kf1 te spelen. Het lukt 

me om dit goed uit te spelen en kom met 1-0 

voor. De tweede partij pak ik met wit het 

Konings-Indisch weer eens niet goed aan. 

Blijven proberen; ineens ga je het zien is het 

motto. Maar nu geeft het Barends de 

gelegenheid om op 1-1 te komen. 
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Jansen is mijn tegenstander in de vierde 

ronde.  In de eerste partij verbruikt hij veel 

tijd en is het voor mij met wit prima te 

houden in een Konings-Indiër die minder 

ongelukkig verliep dan even eerder. De 

aanhoudende dreiging is genoeg om de tijd 

bij de tegenstander als sneeuw voor de zon 

te zien verdwijnen: 1-0. De tweede partij 

speel ik met zwart een Siciliaan en mijn 

tegenstander een snelle f4, waarop ik na 

rokade vrij snel ook de f-lijn opengooi. Er 

komt een aanvalsdoel met de witte koning 

op g1 en de dame op e3. Wit ziet het, neemt 

maatregelen en zet zijn loper in de penning, 

waardoor mijn g7-g6 een stuk in het 

vooruitzicht stelt. Wit neemt vervolgens niet 

terug, waardoor de partij met Txf1# 

afgesloten wordt en ik voor een eerste 2-0 

winst zorg. Met 4 punten mag ik gaan 

lunchen en houd ik er een pauze-ommetje op 

na. 

  

Onderweg plaatst iemand juist een föhn 

op zijn wiel in de hoop zijn handrem los te 

krijgen. De auto op de handrem zetten is 

voor de meesten een reflexbeweging die je 

zonder na te denken uitvoert, zodra je de 

auto geparkeerd hebt. Als het dan 's nachts 

flink vriest heb je dus een probleem... 

  

In de ronde na de lunchpauze mag ik het 

opnemen tegen Blommenstein. Het zal de 

derde en laatste ronde zijn met het 10-

minuten snelschaaktempo. Er volgen twee 

spectaculaire partijen, waarbij er scherp 

gespeeld wordt. Met zwart ruil ik de witte-

velden-loper af en krijg een pion op f3. Een 

uiterst interessant steunpunt. Met mijn 

stelling zwaar onder druk krijg ik een 

stelling waar de pionnen prima opgesteld 

staan met een ondersteunend paard op e4. 

Een octopus die bovendien pion f3 

beschermt. Ik krijg mijn dame naar f1 en de 

partij is binnen. Met 6 punten sta ik eerste in 

ratinggroep 3 met 41 punten. Een ranglijst 

die bepaald wordt door je TPR ten opzichte 

van je eigen rating. Hierdoor is niet het 

puntenaantal bepalend. Iemand met rating 

1200 en 2 punten behaalt namelijk ook een 

hoog positief verschil tussen TPR en rating. 

Maar het valt me al mee dat ik in groep 3 zit. 

Het toernooi is zo sterk bezet dat de 2000-

plussers in ratinggroep 2 ingedeeld zijn en 

1700 de bovengrens voor groep 3 is. 

  

De laatste twee ronden wordt overgegaan op 

een rapidtempo van 15 minuten per persoon 

per partij. Eerst is Sitton mijn tegenstander. 

In bepaalde fasen neem ik te weinig tijd, 

waardoor er manco's in mijn stelling staan 

die niet meer terug te draaien zijn: 0-2. En 

sta derde in de rating-tussenstand met 33 

punten. Met een nummer 4 op 20 punten. 

Genoeg aanleiding om in de slotronde tegen 

Thijs van Hoek er nog eens goed voor te 

zitten. Er volgen twee scherpe partijen, 

waarin via een gezond middenspel een 

eindspel bereikt wordt. Met zwart speelt Van 

Hoek het Benko-gambiet. Ik probeer het 

deze keer met een vroege loperontwikkeling 

naar g5 en benut de geruimde a, b en c-lijn 

om mijn a-pion steeds verder te laten 

oprukken. Thijs weet bijtijds stukkenruil af 

te dwingen, waardoor een zwarte pion net 

iets eerder de overkant bereikt: 0-1. In de 

tweede onderlinge partij mag ik met zwart 

spelen en wordt mijn stelling stevig onder 

vuur genomen. Geniepig laat ik pionnen 

oprukken en ineens is er een vork naar twee 

torens mogelijk omdat  ik in c3 een prachtig 

steunveld heb. De kwaliteit neemt hij terug, 

maar wel ten koste van een belangrijke loper 

en een nog verder opgerukte b-pion. Met 

koning+toren mag ik het opnemen tegen 

koning+3 verbonden pionnen. Toren op de 

achterste rij houden, totdat de witte koning 

in een matnet staat en gedwongen wordt de 

bescherming van zijn pionnen op te geven. 

Met alle pionnen van het bord geeft Thijs 

van Hoek op en wordt het 1-1. 

  

Qua score is 7 uit 14 derhalve prima, zeker 

gezien de manier waarop de punten tot stand 

zijn gekomen. Het is nog even afwachten of 

het genoeg is voor meer dan een derde plaats 

in de ratinggroep. Met de prijsuitreiking 

wordt duidelijk dat ik er de tweede plaats 

mee bereikt heb. Waardoor deze dag niet 

alleen zeer vermakelijk maar ook nog eens 

rendabel was. 
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De treinreis huiswaarts verliep vlot, iets wat 

een dag later met een terugreis vanuit 

Amsterdam wel anders zou zijn. Maar ook 

de zondag ben ik thuisgekomen na een 

fantastische dag gehad te hebben. 

 

 
 

Harry Boot en Bert Gerritsma namen van 18 

tot en met 20 januari in Wijk aan Zee deel 

aan de dagvierkampen van het 

Corustoernooi. Harry kwam uit in groep 8K 

en bezette met één punt de derde plaats. Het 

resultaat had beter kunnen zijn als Harry in 

zijn tweede partij in een gewonnen stelling 

niet zijn dame had weggegeven. Bert 

Gerritsma werd in groep 6N tweede met 2 

uit 3.    

 

Op dinsdag 19 januari brachten de 

supporters Ton Bodaan, Peter Huybens, 

Willem Hessels en Jacques de Wit een 

bezoek aan Wijk aan Zee. Nadat Harry en 

Bert hun partij gespeeld hadden werd de dag 

afgesloten met een etentje in restaurant 

Sonnevanck 

 

Harry maakte de foto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een verslag van Bert Gerritsma. 
 

Op maandag 21 december vonden onze 

onderlinge kerstwedstrijden plaats. Van 

tevoren was gerekend op 40 deelnemers, 

maar door de sneeuwval van de afgelopen 

dagen waren enkele leden niet in staat het 

clubgebouw te bereiken. Anderen 

probeerden het wel, maar strandden 

onderweg en moesten onverrichter zake 

huiswaarts keren.  

 

Zo kon het gebeuren dat er slechts 24 

deelnemers waren. Vier mensen gingen 

klaverjassen en de overige deelnemers 

werden naar sterkte ingedeeld in groepjes 

van vier, waarna er drie ronden rapid 

gespeeld werden met een bedenktijd van 20 

minuten pppp. 

 

In groep één ging na twee ronden introducé 

Armin Segger (SHTV) met een 100% score 

aan de leiding. In de slotronde moest hij zijn 

meerdere erkennen in clubkampioen Olav 

Wolvekamp, waardoor beide spelers met 2 

uit 3 bovenaan eindigden. Omdat Olav de 

onderlinge partij had gewonnen werd hij 

groepswinnaar. Ranglijstaanvoerder in onze 

interne competitie, Ton Thijssen, won alleen 

van Olav Wolvekamp. Lex van der Lubbe 

won ook slechts eenmaal, namelijk van Ton 

Thijssen. Op onderling resultaat werd Lex 

derde en Ton vierde. 
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Groep twee was bijzonder sterk bezet met 

maar liefst twee voormalige 

clubkampioenen, Ruud Drankier en Frans 

Hoogeveen, regerend snelschaakkampioen 

Rob van der Holst, en „der grosse 

Theoretiker‟ Bert Corneth. Ruud Drankier 

liet er geen twijfel over ontstaan dat hij de 

sterkste was. Hij scoorde 3 uit 3. Als iemand 

weet hoe we Ruud kunnen overhalen om 

volgend seizoen extern voor HSV te gaan 

spelen, geef het dan door aan een van de 

bestuursleden. Rob, Bert en Frans wonnen 

ieder één keer en eindigden in deze volgorde 

op de plaatsen 2, 3 en 4 (ik denk dat er 

geloot is). 

 

 
 

In groep drie trok jeugdlid Koos Roeleveld 

met 2½ uit 3 aan het langste eind. Hij moest 

alleen Mark Jager een remise toestaan, maar 

had geen medelijden met Bert Gerritsma en 

Fred van der Holst. Mark bezette de tweede 

plaats, gevolgd door Bert en Fred op de 

plaatsen drie en vier. 

 

In groep vier bleef niemand ongeslagen. 

Willem Hessels en Jim Loke eindigden met 

2 uit 3 bovenaan. Het onderlinge resultaat 

was in het voordeel van Willem, waardoor 

deze eerste werd. Jeugdlid Jaimy Luk kon in 

deze groep geen potten breken. Hij won 

alleen van Willem Hessels. Hij eindigde met 

Ruud Hählen op de plaatsen drie en vier. 

Omdat Ruud het onderlinge duel had 

gewonnen werd hij derde en Jaimy vierde. 

 

Groep vijf ten slotte was een prooi voor Paul 

Koks met 3 uit 3. Hij werd gevolgd door 

Erik Corneth en John Prins. Patrick 

Roeleveld bleef met lege handen staan. 

 

Bij de klaverjassers behaalde Jacques van 

As de geweldige score van 5126 punten en 

had hiermee een straatlengte voorsprong op 

Leny Loke. Ton Bodaan maakte zijn debuut 

als klaverjasser en werd derde. Thilly van 

der Holst sloot de rij. 

 

De prijsuitreiking van het schaken vond wat 

eerder plaats dan gewoonlijk. Sommige 

leden moesten tijdig weg omdat zij met het 

openbaar vervoer naar huis moesten. Thilly 

en Fred hadden uitstekend ingekocht. Er was 

voor iedereen een prijs en ook de mensen 

achter de bar werden niet vergeten. 

 

Hieronder volgen de cijfertjes. 

 

Schaken 

Groep 1 

 

Olav Wolvekamp 2 

Armin Segger  2 

Lex van der Lubbe 1 

Ton Thijssen  1 

 

Groep 2 

 

Ruud Drankier 3 

Rob van der Holst 1 

Bert Corneth  1 

Frans Hoogeveen 1 

 

Groep 3 

 

Koos Roeleveld 2½ 

Mark Jager  2 

Bert Gerritsma 1 

Fred van der Holst ½ 

 

Groep 4 

 

Willem Hessels 2 

Jim Loke  2 

Ruud Hählen  1 

Jaimy Luk  1 
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Groep 5 

 

Paul Koks  3 

Erik Corneth  2 

John Prins  1 

Patrick Roeleveld 0 

    

Klaverjassen 

 

Jacques van As 5126 

Leny Loke  4626 

Ton Bodaan  4480 

Thilly van der Holst 4120          

 

 
We beginnen met een partijfragment uit de 

bekerwedstrijd HSV-Scheve Toren. Het 

commentaar is van NicoVromans. 

 

 
 

De stelling in bovenstaand diagram kwam 

voor in de partij van D. Theyn – Nico 

Vromans, gespeeld tijdens de bekerwedstrijd 

tegen Scheve Toren. De zetten van de partij 

zijn niet allemaal bekend, omdat vooral wit 

in grote tijdproblemen kwam en ik dat zo 

wilde houden! Toen mijn laatste vijf 

minuten ingingen had D. Theyn er nog twee 

in de diagramstelling. Met …Lf6 was het 

zeker remise geworden en moest loting 

uitsluitsel geven bij de stand 2-2. Vandaar 

mijn riskante keuze 1…Lb6?! 2.Lb6 Kb6 

3.Ke7 Kb5 4.Kf6 (Kd6? Kb4 5.Kd5 Kc3 

6.Kc5 (Ke4? dan Kd2!) Kd3 7.Kd5 Ke3 8. 

Ke5 Kf3 9.Kf5 Kg3 10.Kg5 Kh3 enz.) 

4…Kb4 5.Kg5 Kc3 6.f4 Kd3 7.f5 c4 8.f6 

c3 9.f7 c2 10.f8D c1D+! Met nog zo‟n 20 

seconden op de klok produceert Theyn een 

regelrechte misser! Namelijk 11.Kf6 

(onbegrijpelijk) 11…Df1+ 12.Kg7 Df8+ 13 

Kf8 Ke3 14.Kg7 Kf3 15.Kg6 Kg3 16.Kg5 

Kh3. Met nog vijf seconden over tegen mijn 

40 seconden kreeg ik een hand van mijn 

tegenstander. Bert dacht dat er een remise 

gevallen was! Gelukkig niet. Loten hoefde 

niet meer.   

 

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

De volgende partij werd gespeeld in de 

interne competitie door Peter Huybens en 

Dick de Jong. Het commentaar is van Peter. 

 

Na een bestuurlijke ontmoeting ging de 

penningmeester er met de winst vandoor.  

 

Peter Huybens - Dick de Jong 

Interne competitie, 7 dec 2009 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 a6 6.Le2 b5 7.Lg5 e5 8.Lxf6 gxf6 

[8...Dxf6 9.Pf5± (9.Pd5 Dd8 10.Pf5) ] 9.Pf3  

Lb7 10.Ph4 Lc8? [10...Pd7!?±] 11.Pd5  

Lh6 [¹11...Pd7+-] 12.Lg4 Le6?   

 

                   

 

                       Stelling na 12...Le6 
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[12...Fritz smeekt bijna om Pd7!!, dan 

kunnen Dame en Toren mee gaan doen aan 

de strijd. 13.0–0 [¹13.Lxe6 Maakt de winst 

nog eenvoudiger. 13...fxe6 14.Dh5+ Kd7 

15.Df7+ Kc6 16.Dxe6 Pd7+-] 13...Lg5 

14.Pf5 Lxf5 15.Lxf5  h5   16.Dd3  h4 17.h3   
Tg8  18.Tad1 [¹18.a4!? Lijkt nog beter. 

18...bxa4 19.Txa4 Pc6+-] 18...Pc6 19.c3 

Tb8 20.Tfe1 Lh6   21.Pe3  Ke7  22.Dd2 

Pa5  23.Pd5+ Ke8 24.Dxh6 [24.Dxh6 Tb6 

25.Pxf6+ Ke7 26.Dxh4+-]  1–0 

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

De volgende partij is uit de interne 

competitie. Het commentaar is van Nico 

Vromans. 

 

Fred van der Holst-Nico Vromans 

23 november 2009 

Interne Comp HSV 

 

In deze partij voor de interne competitie liet 

Fred op zet 22 een remisemogelijkheid 

lopen! Of speelde hij op winst? Indien Ta6 

in plaats van Ta5 dan is remise een feit. De 

opening begon Scandinavisch, maar reeds 

op zet twee werd het een Van Geetopening. 

1.e4 d5 2.Pc3 d4 3.Pce2 e5 4.Pg3 Le6 5.Pf3 

Pd7 6.Lb5 c6 7.La4 (Le2)  Pc5 (veel beter 

is Da5 of h5) 8.Lb3 Pxb3 9.axb3 Ld6 (h5) 

10.d3 h6 (slap: beter Pf6) 11.0–0 Pf6 

12.Ph4 g6 13.f4?! exf4 14.Lxf4? Lxf4 

15.Txf4 g5 16.Txf6 Dxf6 17.Phf5 (Pgh5) 

Lxf5 18.Pxf5 (lijkt wat op de door mij 

gevreesde inktvis) a6 19.Dd2 (wit heeft 

genoeg compensatie voor de materiële 

achterstand) 0–0–0 20.Db4! The8 21.Db6! 

De5? (Te6 is hier goed) Zie diagram. 

22.Ta5 (zoals gezegd 22.Txa6! bxa6 

23.Dxc6 is genoeg voor remise) 22…Df4 

23.Txa6? (en nu kan het niet, Ta1 was 

geboden) Dc1+ 24.Kf2 Dxc2+ 25.Ke1 Dc1+ 

(hier mis ik het mooie Te4+!!) 26.Ke2 

Txe4+ (nu zie ik het wel, maar het is niet 

meer zo dwingend) Wit geeft op, hetgeen 

mij verbaasde want er is een variant die niet 

direct mat gaat en nog vele zetten tot gevolg 

heeft, en bij goed spel wellicht toch winst 

voor zwart, b.v. 27.dxe4 d3+ 28.Kf2 Dd2+ 

29.Kg3 Df4+ 30.Kh3 g4+ 31.Kh4 Dxh2+ 

32.Kxg4 Tg8+ 33.Kf3 Dxg2+ 34.Ke3 De2+  

 

                       Stelling na 21...De5 

 

Van Jan Eberle kreeg ik zijn winstpartij uit 

de externe competitie HSV 1 tegen SHTV3. 

Het commentaar is van Rybka. 
 

Jan Eberle  - Jan Verheijen   

HSV 1 - SHTV 3, 11.01.2010 

 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Db6 

5.Pc3 Lc5 6.Pa4 Da5+ 7.c3 Lxd4 8.Dxd4 

Pf6 9.f3 Pc6 10.Dd1 d5N 11.b4 Dc7 12.b5 

Pa5 13.La3 Pc4 [13...b6 14.exd5 Pxd5 

15.Dd4²] 14.Lxc4² Dxc4 15.e5 [15.Db3 

Dxb3 16.axb3 dxe4²] 15...Pd7 16.Dd4 f6 

[16...Pb6!? 17.Pxb6 axb6 18.Dxc4 dxc4=] 

17.Dxc4² dxc4 18.exf6 gxf6 19.Pb2 Pb6 

20.Lc5 Pd5 21.Pxc4 Pxc3 22.Pd6+± Kd7 

23.Tc1 Pd5 [23...Pxa2? Is een losse flodder. 

24.Tc2+-] 24.Kf2 b6 25.La3 a6 26.Thd1 

[Slechter is 26.Txc8 Thxc8 27.Pxc8 axb5 

28.Pxb6+ Pxb6 29.Td1+ Pd5µ] 26...axb5 

27.Pxb5 Een riante positie voor het witte 

paard. 27...La6?? [¹27...Kd8² En zwart kan 

nog vechten.] Diagram zie volgende 

bladzijde. 28.Tc7++- Kd8?? Niet gezien. 

Maar zwart stond al verloren.. [28...Ke8 

29.Txd5! Het opzij zetten van een dekking: 

d5 29...exd5+- 30.Pd4 Lb7 31.Ld6 Txa2+ 

32.Ke3 Lc8 33.Te7+ Kf8 34.Ta7+ Ke8 

35.Txa2] 29.Le7+ Ke8 30.Pd6# 1–0 

 

 



 

17 

. 

 

                      Stelling na 27...La6? 

 

Lex van der Lubbe won zijn partij in de 

bekerwedstrijd tegen Scheve Toren. 

Hieronder volgt deze partij. Het 

commentaar is van Rybka. 

 

Lex van der Lubbe  - J. de Graaf   

HSB-beker HSV Scheve Toren, 07.12.2009 

1.e4 c5 2.d3 Pc6 3.Pd2 Pf6N 4.g3 d6 5.Lg2 

g6 6.Pe2 Lg7 7.0–0 0–0 8.a4 e6 9.h3 Ld7 

10.c3 Tc8 11.f4 Pe8 12.Pc4 Pa5 13.Pe3 

Db6 14.Kh2 c4 15.Ta3 Da6 16.d4 Pb3 

17.f5 Pxc1 18.Pxc1 Db6 19.De2 Dd8 

[19...Dc7 20.Dc2³] 20.fxe6 fxe6 [20...Lxe6 

21.d5 Ld7 22.Pxc4=] 21.Txf8+ Lxf8 22.Ta1 

[22.Pxc4 Pf6 (22...d5 23.exd5 Lxa3 24.dxe6 

Lxa4 25.Pxa3) 23.Ta1 Ph5²] 22...Dc7= 

23.Df3 Lg7 24.Pe2 Dd8 25.Tf1 De7 26.Pg4 

[26.a5 b5=] 26...e5³ 27.Pe3 Pc7 28.Pd5 

[28.Pxc4 Lxa4 29.De3 Lb5³] 28...Pxd5 

29.exd5 Tf8 30.De4 Txf1 31.Lxf1 Lxa4 

32.Pf4?? [¹32.dxe5 Gaat nog net. 32...Lxe5 

33.Dxc4³] 32...Df6–+ 33.dxe5 Dxe5?? 

Hierna is het weer een partij. [¹33...dxe5 De 

rest is een kwestie van techniek. 34.Dxc4 

exf4 35.gxf4 Ld7–+] 34.Dxc4² Ld7 

[34...De8 35.Db4²] 35.Dc7± De7?? En het 

gaat verder bergafwaarts. [¹35...Lf5±]  

Zie diagram hiernaast. 36.Lb5!!+- Goed 

gespeeld, grootmeester!.[36.Lb5 De1 

37.Dd8+ De8 38.Dxd7 Dxd7 39.Lxd7+-]   

1–0 

 

 

                 Stelling na 35...De7?? 

De volgende partij speelde Nico Vromans in 

de wedstrijd H. Ooievaar 2 – HSV 1 tegen 

ons oudlid Aad van Eijk. Zoals u van hem 

gewend bent geeft Nico zelf commentaar. 

 

Onderstaande partij die ik als Bird-opening 

begon en met 1…e5 werd beantwoord, ging 

met 2.e4 verder als Koningsgambiet! Het 

gambiet 2.fe5 ligt mij niet zo lekker. Mijn 

tegenstander had geen problemen. Op de 14
e
 

zet stond hij wat beter, maar bij zet 20 

draaide de stelling snel. Zijn Pa5 paste niet 

in het beeld en zijn 24
e
 zet …Pc4 was een 

complete misser! In die stelling had 

24…Dd7 nog iets soelaas geboden. Daarna 

kon zwart de partij niet meer redden.  

 

Nico Vromans  - Aad van Eijk  

Haeghe Ooievaar 2-HSV 1, 10.12.2009 

1.f4 e5 2.e4 Pc6 3.Pf3 exf4 4.d4 g5 5.h3 

Lg7 6.Lc4 De7 7.0–0 Ph6 8.Pc3 0–0 9.a3 

Kh8 10.Te1 d6 11.Pd5 Dd8 12.c3 f6 

13.Ph2 Ld7 14.Le2 f5 15.h4 fxe4 16.hxg5 

f3 17.gxf3 exf3 18.Lxf3 Pf7 19.Kh1 Lf5 

20.Dd2 Pa5 21.Ld1 c6 22.Pe7 Lg6 

23.Pxg6+ hxg6 24.Lc2 Pc4? Zie diagram 

volgende bladzijde. 25.Dd3 Pce5 26.dxe5 

Pxe5 27.Dh3+ Kg8 28.De6+ Tf7 29.Lf4 

De8 30.Dxe8+ Txe8 31.Lxe5 Lxe5 32.Lxg6 

Tee7 33.Lxf7+ Txf7 34.Pg4 Th7+ 35.Kg2 

Tg7 36.Kf3 Txg5 37.Pxe5 dxe5 38.Tg1 1–0 
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                         Stelling na 24....Pc4? 

Dan zijn we nu toe aan het zwaardere werk. 

De eerste partij gaat tussen de 

grootmeesters Svidler en Malakhov. Het 

commentaar is van onze eigen grootmeester 

Ton Bodaan. 

 

Svidler,P (2754) - Malakhov,V (2706) [D15] 

World Cup Khanty-Mansiysk RUS (5.1), 

03.12.2009 

[TonBo] 

 

1.d2-d4 Dit keer geen partij tussen 

clubgenoten maar tussen andere 

grootmeesters. Het aardige van deze partij is 

dat op het oog wit een enorme 

voorsprong heeft in de ontwikkeling maar 

toch niet wint, sterker nog na een foutje 

verliest hij nog. 1...d7-d5 2.c2-c4 c7-c6 

3.Pb1-c3 Pg8-f6 4.Pg1-f3 a7-a6 Een 

uitdagende zet die veel wordt gespeeld 

omdat het tot spannende strijd leidt. 5.e2-e3 

b7-b5 6.c4-c5 Sluit zwart op maar de pion 

op c5 kan ook zwak worden. Hier wordt ook 

b3 gespeeld. 6...g7-g6 Wederom een 

pionzet. Als ik mijn kinderen de gouden 

regels leer zal ik deze partij niet laten zien. 

7.Lf1-d3 Lc8-g4 8.h2-h3 Lg4xf3 9.Dd1xf3 

Lf8-g7 10.g2-g4!? Het uitdagende spel van 

zwart heeft effect , wit gaat vroeg ten 

aanval. 10...e7-e5 11.Df3-g3 [11.d4xe5 Pf6-

d7 en de zwarte strategie is gelukt !] 

11...Pf6-d7 12.Pc3-e2 Dd8-e7 13.0-0 h7-h5 

14.f2-f3 Pd7-f8 15.a2-a4 b5-b4 16.Lc1-d2 

a6-a5 Alle witte stukken zijn ontwikkeld en 

de zwarte lijken niet mee te doen. Maar in 

feite liggen ze als een roofdier te 

wachten.......... 

 17.e3-e4 Volgens de regels der kunst opent 

de partij met de ontwikkelingsvoorsprong de 

stelling. 17...d5xe4 18.Ld3xe4 Pf8-e6 

19.Ta1-e1 Tja wit heeft alle stukken in de 

aanval terwijl het zwarte paard op b8 en de 

toren nog op a8 staan. 19...h5-h4 20.Dg3-f2 

0-0 21.f3-f4 e5xd4 22.f4-f5?! Wit wil direct 

toeslaan voordat zwart zich kan 

ontwikkelen. [22.Pe2-c1] 22...Pe6xc5 

23.Le4-b1 d4-d3! Verstoort het witte 

aanvalsspel.   24.Pe2-c1 [24.Pe2-f4 De7-d6 

25.f5xg6 f7xg6 26.Df2xh4] 24...De7-d6 

25.Lb1-a2?! [25.f5-f6 Lg7xf6 26.Df2xf6 

Dd6-g3+ 27.Kg1-h1 Dg3xh3+ 28.Kh1-g1 

Dh3xg4+ 29.Kg1-h2 Dg4-g3+ 30.Kh2-h1 

Waarschijnlijk had zwart hier wel voor 

eeuwig schaak gekozen. 30...Pb8-d7 31.Df6-

f4 Dg3xf4 32.Tf1xf4] 25...Lg7-d4 Ook het 

laatste verdedigende stuk van zwart laat zich 

ruilen!! Maar de pion op d3 mogen we rustig 

voor een extra toren inschatten.  26.Ld2-e3 

Pc5-e4 27.Df2xh4 g6-g5 28.Dh4-h5 De 

Dame staat hier aanvallend prima maar 

.......... als verdediger is ze uitgeschakeld! 

28...d3-d2 29.f5-f6 Dd6xf6 30.Le3xd4 
[30.Tf1xf6 d2xe1D+] 30...Df6xd4+   

 

 

                     Stelling na 30...Dxd4+ 

 

 De strijd is bijna gestreden en er staan nog 

steeds 2 zwarte stukken in de garage. 

 31.Kg1-g2 De strijd heeft zijn hoogtepunt 
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bereikt beide partijen dreigen mat te geven ! 

Als zwart promoveert tot Dame zet wit mat 

.......... 31...d2xe1P+! [31...d2xe1D 

32.La2xf7+ Tf8xf7 33.Dh5xf7+ Kg8-h8 

34.Df7-f8+ Kh8-h7 35.Tf1-f7+ Kh7-g6 

36.Df8-g8+ Kg6-h6 37.Tf7-h7#]  

 

 

               Stelling na 37.Th7#(analyse) 

32.Kg2-h2 Dd4xb2+ 33.Pc1-e2 Db2xe2+ 

34.Tf1-f2 De2xf2+ 35.Kh2-h1 Pe4-g3#   
 0-1 

 

 

                     Stelling na 35...Pg3# 

 

 

 

De laatste partij werd gespeeld door 

Timofeev en Khismatullin. Het commentaar 

is opnieuw van Ton Bodaan. 

 

Timofeev,Arty (2651) - Khismatullin,Denis 

(2643) [B52] 

62nd ch-RUS Moscow (5), 24.12.2009 

[TonBO] 

 

Een van de mooiste partijen die ik gezien 

heb in 2009!   1.e2-e4 c7-c5 2.Pg1-f3 d7-d6 

3.Lf1-b5+ Lc8-d7 4.Lb5xd7+ Dd8xd7 

5.c2-c4 Pb8-c6 6.Pb1-c3 g7-g6 7.d2-d4 

c5xd4 8.Pf3xd4 Pg8-f6 9.f2-f3 Lf8-g7 

10.Lc1-e3 0-0 11.0-0 Ta8-c8 12.b2-b3 a7-

a6 13.a2-a4 Dd7-d8 14.Dd1-d2 Dd8-a5 

15.Tf1-d1 Tf8-d8 16.Ta1-c1 Pf6-d7 17.h2-

h3 Pc6xd4 18.Le3xd4 Lg7xd4+ 19.Dd2xd4 

Da5-c5 20.Kg1-f1 Dc5xd4 21.Td1xd4 Pd7-

c5 22.Tc1-b1 a6-a5 23.Kf1-e2 f7-f6 

24.Ke2-d2 Kg8-f7 25.Kd2-c2 g6-g5 

26.Pc3-d5 h7-h5 27.Pd5-e3 h5-h4 28.Td4-

d5 Tc8-c6 29.Tb1-d1 Td8-c8 30.Td1-f1 

Tc6-b6 31.Tf1-b1 Tb6-c6 32.Td5-d2 Pc5-

e6 33.Kc2-c3 Pe6-c5 34.Pe3-d5 Pc5-e6 

35.Tb1-f1 Tc8-g8 36.Pd5-e3 Tg8-b8 

37.Pe3-f5 Tc6-b6 38.Tf1-d1 Tb8-a8 

39.Td2-d5 Pe6-c7  
  

 

                       Stelling na 39...Pc7 
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Een zogenaamde pionnenwals is het thema 

van deze partij, normaal gesproken zijn 

stukken in het eindspel van grotere waarde 

dan pionnen. 

Tenzij de pionnen ver zijn opgerukt of een 

zogenaamde wals vormen die alles 

platwalsen wat op hun pad komt! 40.Td5-

b5!! Een fantastisch idee en dat op de 40e 

zet! 40...Pc7xb5+ [40...Tb6xb5 lost de 

zwarte problemen niet helemaal op:  

41.c4xb5 Pc7-e6 42.Kc3-b2 b7-b6 43.Kb2-

a3 Pe6-c5 44.Pf5-e3 met initiatief voor wit.] 

41.a4xb5 Kf7-e8?! 42.Td1-a1 e7-e6 

43.Pf5-e3 d6-d5 44.e4xd5 Tb6-d6? 45.c4-

c5 Td6-d8 46.Kc3-d4 Ta8-c8?! 47.Ta1xa5 

e6-e5+?! 48.Kd4-c4 b7-b6 Over de 

voorgaande fase valt er een heel boek te 

schrijven maar het echte "walswerk" gaat nu 

pas beginnen! 49.b3-b4!!  

wit offert een volle toren om te kunnen 

walsen over het halve bord . 49...b6xa5 

50.b4xa5   
 

 

                    Stelling na 50.bxa5 

 

 Volgens de puntentelling die ik mijn 

studentjes leer staat zwart er 9 voor , maar 

toch walst Wit er overheen! 50...Tc8-a8 

51.a5-a6 e5-e4 52.f3xe4 Ke8-d7 53.Pe3-f5 

Td8-e8 54.c5-c6+ Kd7-d8 55.Pf5-d6 Te8-

e7 56.Kc4-c5 f6-f5 57.e4xf5 Te7-e2 

58.Pd6-b7+ Kd8-e8 59.d5-d6 Te2xg2 

60.d6-d7+ Ke8-e7 61.f5-f6+ Ke7xf6 62.c6-

c7  
 

 

 

 

 

                        Stelling na 62.c7 

 

 Om zo een partij te winnen droomt iedere 

schaakspeler van ..... 1-0 

 

 


