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In dit nummer treft u verslagen aan over de prestaties van onze teams in de externe competitie.
Verder een verslag van de kerstwedstrijden. Harry Boot en Bert Gerritsma waren in actie bij
het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee. Ook hiervan treft u een kort verslag aan. De
simultaan door Hans Böhm ter gelegenheid van de viering van ons 85-jarig jubileum komt heel
dichtbij. Op 19 februari is het zover. In dit nummer treft u de laatste details aan. In de interne
competitie wordt het spannend. Welke zes spelers plaatsen zich voor de Champions League?
Tot slot heeft de redactie behoorlijk wat partijen of partijfragmenten gekregen. Enkele partijen
werden door de leden uitgebreid geanalyseerd. Dat zien we natuurlijk graag.

Hieronder treft u de agenda voor de komende weken aan. De datum van de simultaan van
Hans Böhm op 19 februari had u natuurlijk al in uw agenda genoteerd. Het
clubkampioenschap snelschaken is dit jaar op 14 maart. Op 2 april vindt het HSV
Rapidtoernooi plaats.
Ma 31 januari

Interne Competitie

Ma 7 februari

Interne Competitie
HSV – Promotie (HSB-Beker)
DSC 6 – HSV 2

Ma 14 februari

Interne Competitie
HSV 1 – Scheve Toren 1

Za 19 februari

Jubileumviering met Simultaan Hans Böhm
met aansluitend Chinees buffet

Ma 21 februari

Interne Competitie

Ma 28 februari

Interne Competitie

Ma 7 maart

Interne Competitie

Do 10 maart

Botwinnik 1 – HSV 1

Ma 14 maart

Clubkampioenschap Snelschaken

Ma 21 maart

Interne Competitie
Champions League

Ma 28 maart

Interne Competitie
Champions League

Za 2 april

HSV Rapidtoernooi
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Hierbij de laatste informatie over de simultaan van Hans Böhm en aansluitend de viering van
ons 85-jarig jubileum met een Chinees buffet.
Nog een kleine drie weken en dan is het zover. Op zaterdag 19 februari vieren we het 85-jarig
jubileum van HSV met een simultaan door Hans Böhm. Het programma is bekend en volgt
hieronder.
13.00 uur
14.00 uur
14.05 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.20 uur
17.30 uur
19.30 uur

Ontvangst leden
Opening jubileumviering door Dick de Jong
Start simultaan met Hans Böhm
Einde simultaan
Ontvangst gasten en partners
Jubileumtoespraak door Dick de Jong
Aanvang Chinees buffet
Sluiting jubileumviering

Het volgende is van belang. De leden worden vanaf 13.00 uur ontvangen met een kopje koffie
met iets erbij. Koffie en thee zijn de gehele dag op kosten van HSV.
De belangstelling voor deelname aan de simultaan is uitstekend. Het maximum aantal
deelnemers van 25 is bereikt. Leden die nog mee willen doen en zich niet hebben opgegeven
kunnen alleen nog op de reservelijst geplaatst worden. We hebben een vriendelijk verzoek aan
de deelnemers aan de simultaan. Wil je uiterlijk om 14.00 uur achter je bord plaatsnemen?
Als je niet tijdig aanwezig bent wordt je plaats door een ander ingenomen. Mocht je om een of
andere reden verhinderd zijn geef dit dan door aan Peter Huybens, tel.: 070-3454049 of per email: phuybens@versatel.nl.
Om 17.00 uur vindt de ontvangst van de gasten en partners plaats. Na de jubileumtoespraak
van Dick de Jong is er een Chinees buffet. Deelname aan het buffet is gratis. Je moet wel van
tevoren aan Peter Huybens opgeven of je deelneemt aan het buffet.

De eerste wedstrijd in 2011 was een uitwedstrijd tegen Botwinnik 2. Eigenlijk zouden we
moeten winnen om onze kansen op handhaving in de Promotieklasse intact te houden. Of dit
gelukt is vertelt Bert Gerritsma.
Gehandicapt HSV verliest in Zoetermeer
Op donderdag 6 januari moest het eerste team naar Zoetermeer om Botwinnik 2 te bestrijden.
HSV verscheen niet in de sterkste opstelling aan de start. Roman Navrat was verhinderd
wegens werkzaamheden en Jan Eberle en Bert Corneth moesten wegens ziekte afzeggen. Zij
werden vervangen door Jacques de Wit, Willem Hessels en teamleider Bert Gerritsma.
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De teamleider probeerde tot laat in de avond tevergeefs een eindspel met ongelijke lopers,
maar wel met twee pionnen minder te verdedigen. Hij heeft van de overige partijen weinig
meegekregen. Dus daarom een kort verslag.
Topscorer Lex van der Lubbe speelde aan bord twee opnieuw een geweldige partij en zette zijn
tegenstander mat. Olav Wolvekamp kwam aan bord één heel ver, maar niet ver genoeg en hij
zag zich genoodzaakt om remise door eeuwig schaak te forceren. Verder wist alleen Hans de
Haan aan bord zes nog remise te maken. De partijen van Nico Vromans, Bert Gerritsma. Mark
Jager, Jacques de Wit en Willem Hessels gingen verloren. De eindstand werd hierdoor 6-2.
Jammer van deze nederlaag, maar er is nog niets verloren. Onze opdracht is te winnen tegen
Scheve Toren en nog een keer te stunten tegen een van de andere teams.

In de tweede wedstrijd in 2011 moest HSV het opnemen tegen het sterke team van Promotie 2.
Zou er een stunt mogelijk zijn? Bert Gerritsma bericht.
HSV niet opgewassen tegen Promotie 2
Op maandag 24 januari speelde het eerste team thuis tegen Promotie. Er waren twee partijen
vooruit gespeeld omdat enkele tegenstanders deelnemen aan het Tata Steel Chess Tournament.
Olav en Nico speelden knap remise tegen sterke tegenstanders, zodat er met een 1-1
tussenstand begonnen werd.
Roman Navrat speelde aan bord zes met zwart de Marshallvariant van het Spaans. Roman
kreeg een aanval over zich heen. Als hij die afgeslagen had zou hij goed gestaan hebben.
Helaas tuinde Roman in een penning waardoor zijn dame verloren ging. Roman gaf
onmiddellijk op. Tussenstand 1-2.
Op bord twee leek Lex van der Lubbe met iets moois bezig. Hij had de vijandelijke rokade
verhinderd, maar in het dubbele toreneindspel dat was ontstaan leek remise toch het meest
waarschijnlijke resultaat. Jan Eberle had het zwaar aan bord drie waar een vijandelijke pion ver
doorgeschoven was. Mark Jager had aan bord zeven de kwaliteit verloren, maar had daarvoor
een pion teruggekregen. Hans de Haan had aan bord acht twee pionnen verloren. Bert Corneth
stond beter aan bord vier maar had een achterstand in tijd.
Lex verloor zijn a-pion, waardoor ik het ineens somber voor hem begon in te zien. Bert
Corneth kwam vragen of hij het remisevoorstel van zijn tegenstander mocht aannemen. Gelet
op de standen op de andere borden moest Bert echter doorspelen.
Mark Jager verloor –volgens eigen zeggen onnodig- een stuk en moest opgeven. Ook Jan
Eberle en Hans de Haan konden hun partijen niet redden en moesten opgeven. Lex was er
echter op miraculeuze wijze in geslaagd zijn eindspel remise te houden. De tussenstand was
5½-1½ en alleen Bert Corneth was nog bezig.
Bert had een pion meer in een eindspel waarin hij het loperpaar had tegen loper en paard van
de tegenstander. Er gingen een loper en een paard af. Het resterende eindspel met lopers van
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gelijke kleur waarin Bert nog steeds een pion meer had, was gewonnen. Het was de vraag of
Bert, die intussen in tijdnood was gekomen, dit zou kunnen winnen. Nu bleek echter het
voordeel van het nieuwe speeltempo. Bij iedere zet die hij deed kreeg Bert er 10 seconden bij.
Dit was voor hem voldoende om de tegenstander op de knieën te dwingen.
De eindstand werd hierdoor 2½-5½. Een terechte nederlaag tegen een sterk team.
HSV staat nu op de achtste plaats van de 10 clubs. Er degraderen in ieder geval twee teams uit
de promotieklasse. Rijswijk en SHTV doen het momenteel slecht in de KNSB-competitie en
zouden kunnen degraderen naar de promotieklasse. In dat degraderen ook de nummers 7 en 8
uit de promotieklasse. HSV zit dus behoorlijk in de gevarenzone. In ieder geval zal de
volgende wedstrijd tegen Scheve Toren gewonnen moeten worden.

Op 14 december speelde het tweede team uit tegen Voorburg 1. Een overwinning zou zeer
welkom zijn. Of dit gelukt is vertelt uw verslaggever Frans Hoogeveen.
Ons tweede team heeft op 14 december een benauwde overwinning geboekt op het eerste team
van Voorburg. Ruud Hählen was als eerste klaar. Hij had een gewonnen toreneindspel weten te
bereiken, maar maakte juist op dat moment een grote vergissing. Van schrik bood zijn
tegenstander hem het halve punt aan, hetgeen Ruud wijselijk accepteerde. Dick de Jong had
een pion geofferd, maar had hiervoor goede compensatie, waardoor een tweede remise een feit
was. Daarna ging het even mis. Fred van der Holst ging in de fout, verloor een stuk en moest
opgeven. En ook Willem Hessels ging ten onder. Wim speelde op koningsaanval, maar vond
een tegenstander die goed verdedigde en in het centrum terugsloeg. Tussenstand 3-1 voor
Voorburg, en het zag er niet best voor ons uit. Gelukkig pakte hierna Jacques de Wit de volle
winst. Hij won een stuk, maar zijn tegenstander had zijn torens op de tweede rij geposteerd en
had een vrijpion. Jacques bleef kalm, wist een van de vijandelijke torens in te sluiten en bracht
daarmee de stand op 3-2. Frans Hoogeveen boekte hierna zijn derde achtereenvolgende
overwinning voor HSV 2. Op waarlijk professorale wijze hield hij zijn tegenstander onder druk
en wikkelde af naar een gewonnen pionneneindspel. Stand 3-3. Intussen had Rob van der Holst
aan bord 1 scherp op winst gespeeld. Hij offerde een loper voor twee pionnen en dreigde door
te lopen. Door de geniale zet b5! op het juiste moment uit te voeren temporiseerde hij zijn
tegenstander uit. HSV stond dus met 4-3 voor. Harry Boot was echter in grote tijdnood
gekomen. Met nog slechts twee minuten op de klok belaagde hij de koning van zijn
tegenstander, maar een directe winst was nog niet te zien. Het onverwachte remiseaanbod werd
door hem daarom met beide handen aangegrepen. HSV 2 is veilig en kan zeker nog naar boven
kijken!

Rob van der Holst: geniale zet
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Op 10 januari ontving het tweede team Lierse 2. Met een blik op de ranglijst was dit een team
waarvan gewonnen zou moeten worden. Of dit in de praktijk ook zo uitpakte vertelt uw
verslaggever Bert Gerritsma.
HSV 2 ontsnapt tegen Lierse
Op maandag 10 januari speelde het tweede team thuis tegen Lierse 2. Op papier een team
waarvan gewonnen zou moeten kunnen worden. Dat de werkelijkheid vaak anders is blijkt uit
onderstaand verslag.
Ruud Hählen kende aan bord zes een slow start. Hij verloor een stuk. Met een loper minder
probeerde Ruud er nog wat van te maken. Hij slaagde erin een pion te laten promoveren, maar
vervolgens werd de dame er onmiddellijk afgeslagen door de loper. Daarna kon de
tegenstander met een pion doorlopen en moest Ruud opgeven. Tussenstand 0-1.
Willem Hessels had intussen aan bord acht een open lijn gekregen. De vijandelijke koning
stond erg onveilig en Willem had geen moeite het punt voor HSV binnen te halen. Tussenstand
1-1.
Jim Loke overklaste aan bord vijf zijn tegenstander tactisch. Via een schaak met de toren
veroverde Jim de dame, waarna de winst niet moeilijk meer was. Tussenstand 2-1.
Harry Boot had aan bord zeven een stuk gewonnen voor twee pionnen. Later won de
tegenstander nog een pion. Toen werd het moeilijk voor Harry. Toen promotie van een
vijandelijke pion niet te verhinderen was gaf Harry op. Tussenstand 2-2
Rob van der Holst had voortdurend het beste van het spel. Hij slaagde erin de h-lijn in zijn
bezit te krijgen. Via deze lijn drong hij met twee torens beslissend binnen. Onder de
goedkeurende blikken van toeschouwer Frans Hoogeveen maakte Rob het karwei voorbeeldig
af. Tussenstand 3-2.
Aad Mittertreiner trof aan bord drie een sterk spelende dame. In een loper/paardeindspel was
het paard van de dame uit de Lier sterker dan Aads loper. Na een minder goede zet van Aad
verloor hij een pion. Toen hij daarna nog een pion verloor restte Aad met nog drie seconden op
de klok niets anders dan opgeven. Tussenstand 3-3.
Fred van der Holst was de gehele avond aan het roer. In een scherpe stelling won Fred de
kwaliteit en vervolgens de partij. Tussenstand 4-3.
Ook Jacques de Wit werd aan bord vier geconfronteerd met girlpower. De vriendelijk
glimlachende dame die hij tegenover zich trof speelde sterk. Jacques verloor eerst een pion en
vervolgens een loper. Met beide dames nog op het bord kon Jacques nog vechten. Aan de
uiteindelijke nederlaag viel niet te ontkomen. De eindstand werd hierdoor 4-4. Door dit
resultaat is HSV zo goed als veilig. Theoretisch kunnen we nog kampioen worden, maar dan
moeten er wel heel rare dingen gebeuren.
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Bert Gerritsma verzamelde de uitslagen en de standen van onze teams in de externe competitie.
Promotieklasse
Botwinnik 2 – DD 2
Promotie 2 – DSC 4
Botwinnik 2 – HSV 1
Scheve Toren 1 – DD 3
Botwinnik 1 – DD 2
Promotie 3 – WSC 2
DSC 4 – Promotie 3
WSC 2- Botwinnik 1
HSV 1 – Promotie 2
De Stand
DSC 4
Botwinnik 1
DD 2
Promotie 2
DD 3
WSC 2
Promotie 3
HSV 1
Botwinnik 2
Scheve Toren 1

5
5
5
6
5
6
6
6
5
5

3½-4½
3½-4½
6-2
2-6
3½-4½
3-5
6-2
2½-5½
2½-5½

8
7
7
7
6
6
6
4
3
0

23½
22
21
25½
22½
24½
23½
20
19
14½

Na de nederlaag tegen Botwinnik is HSV in de gevarenzone terecht gekomen. De nummers 9
en 10 degraderen sowieso, maar als er Haagse teams degraderen uit de KNSB-competitie
kunnen er meer teams degraderen uit de promotieklasse. Momenteel staan in de KNSBcompetitie Rijswijk en SHTV op degradatieplaatsen. Het is voor HSV zaak om in ieder geval
van Scheve Toren te winnen. Mogelijk wordt pas in de slotronde duidelijk welke teams
degraderen. HSV speelt dan tegen Promotie 3. Daarvoor ontmoet HSV nog Botwinnik 1. Dit is
een sterk team, en het is niet reëel om te verwachten dat we tegen dit team winstkansen
hebben.
Tweede Klasse B
Voorburg 1 – HSV 2
DSC 6 – H. Ooievaar 3
RSC/BP 2 – Bobby Fischer 1
Schaakhuis 3 – Lierse 2
HSV 2 – Lierse 2
Bobby Fischer 1 – Schaakhuis 3
H. Ooievaar 3 – RSC/BP 2
Voorburg 1 – DSC 6

3½-4½
6-2
2-6
5-3
4-4
5½-2½
3-5
4½-3½
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De Stand
Bobby Fischer 1
DSC 6
RSC/BP 2
HSV 2
Voorburg 1
Schaakhuis 3
Lierse 2
H. Ooievaar 3

5
5
5
5
5
5
5
5

8
8
7
7
6
3
1
0

26½
26
25
21
20½
15½
13½
12

Het is bijzonder spannend in deze poule. Het sterke team van DSC 6 verloor toch enigszins
verrassend van Voorburg 1. Hierdoor staan Bobby Fischer en DSC samen op kop met 8 uit 5.
RSC/BP en HSV volgen op een punt. HSV had ook op 8 punten kunnen bij winst in de
thuiswedstrijd tegen Lierse. De wedstrijd eindigde teleurstellend in een gelijkspel. Toch heeft
HSV nog kansen op het kampioenschap, want we spelen nog tegen de beide koplopers. Op 7
februari volgt de uitwedstrijd tegen DSC 6, terwijl in de gezamenlijke slotronde Bobby Fischer
op ons wacht. De opdracht is duidelijk, maar o zo moeilijk: beide wedstrijden winnen en HSV
is kampioen. Het kan zijn dat RSC/BP nog roet in het eten gooit. Als zij hun laatste twee
wedstrijden winnen worden zij vermoedelijk kampioen omdat zij meer bordpunten hebben dan
HSV (RSC/BP 25, HSV 21)

Het is dringen aan de top van de ranglijst. Welke zes spelers plaatsen zich na 25 ronden voor
de Champions League? Het verslag is van Bert Gerritsma.
Na 19 ronden in de interne competitie voert Ton Thijssen de ranglijst aan. Ton versloeg Bert
Corneth en Jaimy Luk en moest Hans de Haan en –verrassend- Jacques de Wit remise toestaan.
Naaste concurrent Olav Wolvekamp liet een paar steken vallen. Hij verloor zowel van Hans de
Haan als van Mark Jager. De plaatsen drie tot en met zes op de ranglijst worden ingenomen
door Lex van der Lubbe, Ton Bodaan, Bert Corneth en Hans de Haan. Zoals bekend spelen na
25 ronden de bovenste zes spelers in de zogenaamde “Champions League” in een halve
competitie om het clubkampioenschap. Het wordt nog dringen om bij de eerste zes te komen,
want Aad Mittertreiner en Nico Vromans liggen op de loer.
Wat lager op de ranglijst liet Allart Haverkamp zien dat hij niet bang is voor de gevestigde
orde. Hij versloeg Dick de Jong en dwong Dick Verwaart remise af. Ook Selahattin Ciftci en
Hans Coenders doen het goed. Selahattin won het onderlinge duel.
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam
Thijssen, Ton
Wolvekamp, olav
Lubbe van der, Lex
Bodaan, Ton
Corneth, Bert
Haan de, Hans
Mittertreiner, Aad
Vromans, Nico
Navrat, Roman
Jager, Mark
Holst van der, Fred
Wit de, Jacques
Luk, Jaimy
Gerritsma, Bert
As van, Jacques
Roeleveld, Koos
Boot, Harry
Remmerswaal, Wouter
Loke, Jim
Hählen, Ruud
Jong de, Dick
Kuijvenhoven, Rob
Hessels, Willem
Huijbens, Peter
Haverkamp, Allart
Ciftci, Selahattin
Coenders, Hans
Jager de, Hans
Marcus, Rob
Somer, Arif
Yin
Verwaart, Dick
Bergman, Mike
Vliet van, Loek
Kuiper, Niels
Jong de, Bram
Riel van, Jacco

Punten
1376,00
1258,33
1233,67
1191,00
1174,67
1120,67
1103,00
1060,00
990,33
967,00
893,67
881,33
869,00
837,00
805,33
790,00
779,00
745,00
720,00
715,67
691,00
658,00
643,33
642,67
612,00
609,00
596,00
587,00
550,33
529,00
500,00
492,33
412,00
400,00
318,67
278,33
222,33

Wa
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
46

Gsp Gw Rm
14
8 5
14
6 5
8
5 2
12
6 5
8
4 3
11
5 3
18
5 10
15
6 4
10
4 2
10
6 1
9
4 2
12
6 3
9
4 2
10
3 3
14
5 4
5
2 2
13
7 2
8
5 1
7
4 0
14
6 1
17
6 2
11
5 1
6
3 0
14
5 5
18
7 3
16
5 5
16
8 1
10
5 1
9
2 2
9
3 2
1
1 0
11
3 2
13
4 0
11
4 0
10
2 0
16
2 2
8
0 0

Vl
1
3
1
1
1
3
3
5
4
3
3
3
3
4
5
1
4
2
3
7
9
5
3
4
8
6
7
4
5
4
0
6
9
7
8
12
8

Perc
75,0
60,7
75,0
70,8
68,8
59,1
55,6
53,3
50,0
65,0
55,6
62,5
55,6
45,0
50,0
60,0
61,5
68,8
57,1
46,4
41,2
50,0
50,0
53,6
47,2
46,9
53,1
55,0
33,3
44,4
100,0
36,4
30,8
36,4
20,0
18,8
0,0

Op 15 en 16 januari vonden de HSB-kampioenschappen voor de C-jeugd (tot en met 14 jaar)
plaats. Koos Roeleveld en Jaimy Luk hebben daar uitstekend gepresteerd. Ondanks een
onnodige nederlaag in de laatste ronde werd Koos Haags kampioen. Hij heeft zich hierdoor
geplaatst voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Ook Jaimy deed het goed en werd
gedeeld derde.

Op 20 december vonden onze kerstwedstrijden plaats. Het verslag is van Bert Gerritsma.
Ondanks het winterse weer werden de kerstwedstrijden uitstekend bezocht. De 28 schakers
werden door wedstrijdleider Fred van der Holst ingedeeld in zeven groepen van vier spelers.
Zij speelden drie rapidpartijen met een bedenktijd van 20 minuten pppp. Daarnaast waren vier
dames actief aan de klaverjastafel.
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Bij de schakers was Ton Thijssen in groep één de sterkste. Hij bleef Bert Corneth een half
puntje voor. Clubkampioen Olav Wolvekamp had een off-day en bleef met lege handen staan.
In groep twee eindigden Frans Hoogeveen en introducé Armin Segger met 2½ uit 3 bovenaan.
De barrage bestond uit een snelschaalpartij van vijf minuten. Frans won en werd hierdoor
groepswinnaar. Erelid Ruud Drankier bleef met lege handen staan. Na afloop klaagde Ruud dat
hij te hoog was ingedeeld. Hij wil de volgende keer in een lagere groep spelen.
In groep drie bleef niemand ongeslagen. Jaimy Luk en Hans de Haan eindigden met twee uit
drie bovenaan. Jaimy won het snelschaakpartijtje en werd daardoor groepswinnaar.
In groep vier was Mark Jager met 3 uit 3 oppermachtig. Als speler van het eerste team was hij
eigenlijk ook aan zijn stand verplicht om 100% te scoren. Ruud Hählen verraste door met 1½
punten de tweede plaats te bezetten, nog vóór zijn leermeester Jacques van As.
In groep vijf bleef niemand ongeslagen. Arif Somer werd met 2 uit 3 groepswinnaar. Dick de
Jong en Ed Verhey bezetten met 1½ punten de plaatsen 2 en 3. Ik weet niet of er geloot is of
dat er gesnelschaakt is, maar in de eindstand werd Dick tweede en Ed derde.
Willem Hessels was in groep zes oppermachtig met 3 uit 3. De overige spelers behaalden allen
één punt. Na loting werd Selahattin Ciftci tweede.
In groep zeven ten slotte was er opnieuw een overtuigende winnaar. Allart Haverkamp won al
zijn partijen. Bram de Jong bezette met twee uit drie de tweede plaats.

Bij het klaverjassen toonde Leny Loke zich iets sterker dan haar naaste rivale Thilly van der
Holst.
Na afloop reikte voorzitter Dick de Jong bloemen aan Nolly en Carla. Voor Ton was er een fles
wijn. Officieel was het wijkgebouw gesloten, maar zij waren zo vriendelijk om speciaal voor
ons de zaal te openen en onze dorst te lessen met koffie en andere dranken.
Zoals gebruikelijk hadden Fred en Thilly ervoor gezorgd dat er voor iedereen een prijs was. De
prijzen werden uitgereikt door Fred.
Voor de liefhebbers volgen hieronder de cijfertjes
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Schaken
Groep 1
Ton Thijssen
Bert Corneth
Ton Bodaan
Olav Wolvekamp

2½
2
1½
0

Groep 2
Frans Hoogeveen
Armin Segger
Lex van der Lubbe
Ruud Drankier

2½
2½
1
0

Groep 3
Jaimy Luk
Hans de Haan
Bert Gerritsma
Jacques de Wit

2
2
1
1

Groep 4
Mark Jager
Ruud Hählen
Jacques van As
Rob Kuyvenhoven

3
1½
1
½

Groep 5
Arif Somer
Dick de Jong
Ed Verhey
Wouter Remmerswaal

2
1½
1½
1

Groep 6
Willem Hessels
Selahattin Ciftci
Hans de Jager
Hans Coenders

3
1
1
1

3
2
1
0

Klaverjassen
Leny Loke
Thilly van der Holst
Sonja Verhey
Bardames

Groep 7
Allart Haverkamp
Bram de Jong
Jacco van Riel
Niels Kuiper

5028
4964
4222
4158

.

Harry Boot en Bert Gerritsma namen van 17 tot en met 19 januari deel aan de dagvierkampen
van het Tata Steel Chess Tournament.
Harry lijkt zijn vormcrisis aardig te boven. Hij begon in groep 8O slecht door een toren weg te
blunderen met een nederlaag als gevolg. De volgende dag won Harry in een marathonzitting
die bijna vijf uur vergde. Ook de derde partij wist hij te winnen waardoor hij met 2 uit 3 en een
toernooiprestatierating van 1539 groepswinnaar werd. Harry promoveert door dit resultaat naar
groep 7.
Bert Gerritsma kwam uit in groep 7 E In de eerste partij stond hij na de opening totaal verloren.
De tegenstander had het zeker 6 of 7 keer kunnen afmaken. Gelukkig zag hij dit niet waardoor
Bert met remise kon ontsnappen. De tweede partij was nog erger. Bert slaagde erin een totaal
gewonnen stelling te verliezen. De derde partij werd met veel moeite gewonnen. Bert eindigde
met 1½ uit 3 op de gedeelde 2e plaats en won hiermee acht euro. Zijn TPR bedroeg toch nog
1597, dus er werd ondanks het slechte spel nog een kleine ratingwinst geboekt.
Op dinsdag 18 januari brachten supporters Ton Bodaan, Peter Huybens, Ruud Hählen en
Willem Hessels een bezoek aan het toernooi. Zij volgden het commentaar van grootmeester
John van der Wiel. Na afloop hadden Peter, Ruud, Willem en Bert het heel gezellig in de bar
“De Moriaan”.
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Gezelligheid in De Moriaan

De volgende stelling kwam voor in de partij
tussen Vincent Oudewaal (DD 2) en Nico
Vromans aan bord 5, met laatstgenoemde
aan de 37e zet. Belangrijk om te weten is dat
Nico in tijdnood verkeerde. Ton Bodaan
nam de “secretaris”functie waar. Nico nam
de weg met de minste weerstand en ging
naar herhaling van zetten! 37…De1+
38.Dg1 Dh4+ 39.Dh2 Del+ enzovoorts. ½½. Bij meer tijd zou ik zeker 37…Lf3!!
Minutieus onderzocht hebben! De witte
pionnen zijn bijna allemaal hapklare
brokjes!!, de zwarte pion op h7 blijkt in
afwikkelingen een doorslaggevende factor!
Enkele varianten na zwarts 37…Lf3!

Een groot aanbod van partijen dit keer. We
beginnen met een partijfragment uit een
partij van Nico Vromans met zwart tegen
Vincent Oudewaal (DD2) met wit. Nico geeft
zelf commentaar.

A 38.cb7 Df1+ 39.Dg1 Lxg2+ 40 Kh2
Dxg1+ 41.Kxg1 Lxb7 enz.
B 38.c7 Df1+ 39.Dg1 Lxg2+ 40.Kh2 Dxg1+
41.Kxg1 Lh3 enz.
C 38.Lxf3 Dxf3+ 39.Dg2 Dxc6 De dames
worden geruild en het pionneneindspel wint.
D 38.Lxf3 Dxf3+ 39.Kg1 Dd1+!! 40.Kg2
De2+ 41.Kg1+ Dxh2+ 42.Kxh2 bxc6
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43.Kg3 Kxg7 44.Kg4 a4 45.a3 c5 46. e6 Kf6
47.Kh5 Kxe6 48.Kh6 c3 49.bxc3 Kd5 enz

12.Dd3 Pf6 (Pa6!)
13.Pd2 (Pc3) Pc6
14.c3 (d5) Le6!!
15.Pf5 Df8!
16.e4 0–0–0
Is 16…Lf5 beter?
17.Le2 Lxf5
18.exf5 Te8
18…Dh6 meteen.
19.0–0
19.0-0-0 is beter.
19…Dh6
Nu is 19…Dd6 wat beter.
20.Tf4 Te7
21.Taf1 (Pe4!) The8
Zo bedoelde ik het.
22.Ld1!
Ruffian op 15 ply gaf deze zet ook! Zag
niets in 22.Lg4.

E 38.Dh3 Dxg2+ 39.Dxg2 Lxg2+ 40.Kxg2
bxc6 41.Kf3 Kxg7 42.Kf4 Kf7 43.Kf5 Ke7
enz.
Dus eerst stukken ruilen verplicht? Daarna
de “hapklare”pionnetjes oppeuzelen. Mijn
programma “Ruffian”gaf na 37…Lf3 op 14
ply een + van 2.00!!
Ook de tweede partij werd door Nico
gespeeld. Hij geeft opnieuw zelf
commentaar.
In de externe wedstrijd tegen DSC 4 kreeg ik
met zwart 1.f4 voorgeschoteld. Een opening
die ik zelf ook graag speel. Met zwart
spelend is een ander verhaal. Ik dacht nu of
nooit en antwoordde met e5 (From gambiet).
De gambietpion zag ik niet meer terug! Dus
op de PC heb ik lang -0,5 tot -0,8 gestaan.
Na een lange rokade leek het even of ik
kansen kreeg en ik bood op zet 23 remise
aan! Bij een stand van 4-3 zou ik dit zeker
niet gedaan hebben in het clubbelang. Na
wat korte analyses bleek de stelling voor ons
beiden tweesnijdend te zijn. Wel had ik
enkele minuten meer tijd.

D. van Heijgen (1848) - Nico Vromans
(1812)
HSV 1 - DSC 4, 06.12.2010
Bird’s From Gambiet Lasker variant

Stelling na 22.Ld1

22…Te3
23.Dc4 T8e7 Remisevoorstel ½–½

1.f4 e5
2.fxe5 d6
3.exd6 Lxd6
4.Pf3 g5
5.g3 g4
6.Ph4 Le7
7.Pg2 h5
8.d4 h4
9.Lf4 h3
9…hxg3 lijkt wat beter
10.Pe3 Ld6
10…Lg5 verdient de voorkeur
11.Lxd6 Dxd6

Latere korte analyses gaven nog geen
duidelijk voordeel voor wit of zwart, maar
met 24.d5! houdt wit zijn plusje.
------------------------------------------------------
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De volgende partij werd door Olav
Wolvekamp gespeeld en uiteraard door
hemzelf becommentarieerd.

wit: O Wolvekamp (1916)
zwart: A.Middelkoop (1793)

De volgende partij speelde ik op 06-1-11
tegen A.Middelkoop, tijdens de
teamwedstrijd tegen Botwinnik 2.
Helaas verloren we deze met de catastrofale
cijfers 6-2. Dat het geen totale vernedering
werd was in de eerste plaats te danken aan
Lex. Door middel van goede en sterke zetten
lokte hij met zwart de witte koning naar
voren. Deze werd vervolgens doeltreffend
met een enkele pionzet op g5 om het leven
geholpen. Chirurgische precisie. De
tegenstander zat er, zoals velen voor hem,
met verbijstering naar te kijken. Later die
avond zag ik hem afscheid nemen van het
schaakspel.
Enkele maanden eerder kwam er zo ook al
een einde aan een anders eerlijk verlopen
strijd. Op g4. Altijd die g-lijn.
De enige keren dat Lex dit seizoen heeft
verloren rokeerde zijn tegenstander lang en
ontweek daarmee deze magneetaanvallen.
Dit lijkt dan ook de juiste tactiek.

1.d4 Pf6
2.c4 g6
3.Pc3 d5
4.cxd5 Pxd5
5.e4 Pxc3
6.bxc Lg7
7.Le3 0-0?
Het direct onder druk zetten van het witte
centrum door middel van 7...c5! is hier het
beste.
8.Pf3 c5
9.Le2 Pc6
Het gebruikelijke ...cxd4 en ...Da5+ wordt
nu met Ld2 beantwoord. Dit is de
consequentie van 7...0-0?
10.0-0 cxd4
11.cxd4Lg4
12.d5!
Een sterke zet waarmee wit zijn greep op de
stelling vergroot.

Mijn eigen partij was er een uit de categorie
gemiste kansen. Erg gemotiveerd, agressief
en in vorm, (misschien meer gevoel dan
realiteit, hoewel ik sommige varianten
accuraat en diep kon doorrekenen, voor mijn
doen natuurlijk) begon ik aan de partij.
Wellicht dat mijn verliespartij tegen Hans de
Haan een week eerder er iets mee te maken
had.
Dat je een toreneindspel met een gedekte
vrije pluspion niet altijd kan winnen is een
ding, maar verliezen, ja daar waren wel een
paar echt slechte zetten voor nodig. Mij
kostte het helaas geen enkele moeite.
Toreneindspelen verprutsen is mijn
specialiteit.
In het vervolg ga ik proberen om direct
vanuit de opening alle vier de torens af te
ruilen.
Knappe kerel die dan nog van mij kan
winnen.

Stelling na 12.d5!

12... Pe5
Na 12...Lxa1 13.Dxa1 Pa5 14.Lh6 f6
15.Lxf8 Kxf8 16.Dd4 met een theoretisch
waarschijnlijk gewonnen stelling. Zwart is
helemaal ingesnoerd.
13.Pxe5
Lxe2
14.Dxe2
Lxe5
15.Tad1
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De juiste plaats voor de toren. Wit bereidt
een pionnenstorm voor.
15... Da5
16.Lh6 Tfd8
17.f4 Lc7
Of 17...Lg7 18.Lxg7 Kxg7 19.Db2+ Kg8
20.Dxb7 met pionwinst en een goede
stelling voor wit.
18.f5 Tac8
19.Dg4
Brengt de dame dichter bij de koning en
brengt zodoende allerlei combinatoire
mogelijkheden met zich mee.
19.Df3 Lb6+ 20.Kh1 Tc3 was ik in ieder
geval niet van plan.
19... Db6+
20.Kh1 Le5
Zwart verdedigt zich met man en macht.
21.d6?
Deze intuïtieve zet speelde ik iets te snel.
Het lijkt zo sterk. Ik blokkeer hiermee de
toegang van de zwarte dame to g6, waar ik
met grof (te grof) geweld op binnenval.
Zoiets moet toch wel goed zijn dacht ik bij
mezelf, maar zoals zal blijken staan zwarts
stukken toch ook weer niet zo heel slecht
gepositioneerd om een voorbarige witte
aanval te pareren.
Iets als 21.Tb1 verdient waarschijnlijk de
voorkeur.
21... exd6
22.fxg6
Hier dacht ik zeker een half uur na over hoe
het nu verder moest. De combinatie zoals in
de partij had ik al tot het eind gezien, maar
ik kon niet geloven dat er geen directe winst
in zat.
22... hxg6
Terecht geen 22...fxg6, waarna wit gewoon
23.De6+ Kh8 24.Tf7 speelt.
23.h4
Gezien mijn zwakke achterste rij en actieve
zwarte stukken lijdt een torenoffer op f7 niet
tot winst.
23... Tc3
Nu voelde ik me gedwongen de volgende
remisecombinatie te spelen, zeker ook omdat
ik fors minder tijd had.
Na eerst Bert Gerritsma te hebben ingelicht
speelde ik met tegenzin

24.Txf7
Kxf7
25.Tf1+
Kg8
(25...Lf6 26.Lg5)
26.Dxg6+ Kh8
En gezien het schaak op b1 heb ik niet het
winnende 27.Tf7. Een andere mogelijkheid
is hier 27.Dh5 waarop zwart tenminste
27...Kg8 heeft.
27.Lg7+ Lxg7
28.Dh5+
en ik bood remise aan, welke uiteraard werd
geaccepteerd.
Enerzijds een spectaculair einde, hoewel ik
toch liever het volle punt pak met een saaie
pot, zeker in teamverband.
Anderzijds in ieder geval een leuk partijtje
voor in het clubblad. Al zullen we er geen
extra adverteerders mee aantrekken.
-----------------------------------------------------Dan volgt nu een partij uit het oeuvre van
Jim Loke. Het commentaar is van Ton
Bodaan.

Dekker ,J - Loke,J
HSV-Lierse, 10.01.2011
[TonBo]
Jim is een aanvallende speler ondanks rustig
openingsspel. Hij lokt zijn tegenstander eerst
naar voren en probeert dan terug te slaan.
In deze partij levert dat veel spektakel en een
winstpunt op.
1.e2-e4 d7-d6
2.Lf1-c4 Pb8-d7
3.f2-f4 e7-e6
4.Pg1-f3 b7-b6
5.d2-d3 Lc8-b7
6.Pb1-c3 g7-g6 7.0-0
Lf8-g7 8.d3-d4 Pg8-e7
Het nijlpaardsysteem
9.e4-e5 0-0
10.Dd1-e2 Pe7-f5
11.Tf1-d1 a7-a6
12.a2-a4 b6-b5
13.a4xb5 Pd7-b6 [13...a6xb5 14.Lc4-b3]
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14.Lc4-b3 [14.b5xa6 Pb6xc4 15.De2xc4
Lb7xf3 16.g2xf3 en zwart kan op
koningsaanval spelen maar de witte vrijpion
op a6 is ook niet mis.]

[20.Pc6-e5 is de enige kans op redding
,zwart kan niet het paard op c3 slaan omdat
hij dan de dame verliest.]
20...Dc5xb5
De enige zet maar wel meteen de
beslissende de witte stelling stort nu in.

Stelling na 16. gxf3 (analyse)
Stelling na 20. Dxb5

14...a6-a5 15.d4-d5
Er is nu een zeer spannende stelling ontstaan
met veel mogelijkheden.
15...Dd8-e7
Jim probeert de stelling zo moeilijk te
maken en hoopt dat zijn tegenstander er niet
uitkomt.
16.Td1-d3?
[16.d5xe6 f7xe6 17.e5xd6 c7xd6
(17...Pf5xd6 18.Pf3-g5) 18.De2xe6+
De7xe6 19.Lb3xe6+]
16...d6xe5
Nu dreigt zwart Dc5 schaak en moet wit
goed oppassen.
17.Pf3xe5 e6xd5
18.Pe5-c6?
De witspeler verbruikte veel tijd en voelde
zich duidelijk onder druk gezet door het
snelle en agressieve spel van Jim.
18...De7-c5+
19.De2-f2
[19.Lc1-e3 en nu kan wit zich na direct d4
zich misschien nog verdedigen 19...d5-d4
(Maar eerst ruilen en dan d4 is beslissend.
19...Pf5xe3 20.De2xe3 Dc5xe3+ 21.Td3xe3
Lb7xc6 22.b5xc6 d5-d4) 20.Le3-f2]
19...d5-d4! 20.Pc3-e4?

21.Pc6xd4 Pf5xd4
[21...Db5xd3 22.c2xd3 Lg7xd4
was ook een leuk trucje, zwart wint de dame
terug met rente.........] Diagram zie volgende
bladzijde.
22.Td3xd4 Lg7xd4
23.Df2xd4 Lb7xe4
24.Dd4xe4 Ta8-e8!
25.De4-f3 [25.De4-d3]
25...Te8-e1+
26.Kg1-f2 Te1-f1+
en de witte dame gaat verloren.
27.Kf2-g3 Tf1xf3+
28.Kg3xf3 Db5-h5+
29.Kf3-g3 Dh5-e2
30.h2-h3 h7-h5 0-1
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het voordeel. Na de tekstzet verliest zwart
een pion.
14.Pxd5
Natuurlijk niet 14.Lxe7? Txf4 15.Td4 en de
stelling is zeer gecompliceerd.
14…Lxg5
15.fxg5 exd5
16.Dxd5?
16.Txd5 De6 17.exd6 en wit blijft een pion
voor.
16…dxe5?
Hier was 16…Tf5! Waarschijnlijk de laatste
kans om er goed uit te komen.
17.Dxe5 Tf5
17…Dg4 18.Td2 Tad8 is iets beter omdat nu
de zwarte toren ontwikkelt. Redelijkerwijs is
de stelling nu ook technisch verloren voor
zwart, maar ja, hoe gaat wit het winnen?
Overigens is die vraag ook na de tekstzet
relevant, hetgeen impliceert dat het nu
volgende eindspel maar vooral het
pionneneindspel boeiend en onderhoudend
is.
18.De3 Df8
Als zwart 18…De8 speelt vervolgt wit met
19.Dxe8 Txe8 20.The1 of 20.Td7, beide met
vergroot uitzicht op winst.
19.The1 Tf2
20.Td2 Txd2
21.Kxd2 b6
22.g3!
Bereidt De7 voor, omdat het gevaarlijke
schaakveld f4 is ontzenuwd.
22…Df7!!
Uitstekend gezien door zwart. Hij dreigt
23…Dxa2! zodat de witte dreiging 24.De8+
Txd8 25.Txe8+ Dg8 26.Txg8 Kxg8 tegen
zichzelf zou werken.
23.b3 a5
Zwart doet wat hij kan, maar de witte
pluspion, e-lijn, een dreigend “mat achter de
paaltjes”, plus dat zwart eigenlijk
stukkenruil moet voorkomen, maakt ook een
sterke schaker machteloos.
24.De7 Dd5+
25.Kc1 Td8
Hoe dan ook moet ik Fred een groot
compliment maken. Hij krijgt het voor
elkaar dat wit van zijn meest gevaarlijke
dreigingen moet kiezen voor de minst

Stelling na 22...Lxd4 (analyse)

De volgende partij werd gespeeld in de
interne competitie. Aad Mittertreiner
analyseert uitgebreid zijn winstpartij tegen
Fred van der Holst.
Aad Mittertreiner - Fred van der Holst
InterneComp HSV, 03.01.2011
1.Pc3 e5
2.Pf3 Pc6
3.d4 exd4
4.Pxd4 Pxd4
Hier had zwart verschillende andere
mogelijkheden die echter geen van alle tot
volledig gelijkspel leiden. 4…d5 lijkt het
best.
5.Dxd4 Pf6
Het tempo dat wit gewonnen heeft is redelijk
belangrijk, temeer omdat zwart met c5? zijn
d-pion zwak maakt c.q. “achtergebleven”.
6.Lg5
Later zag ik dat 6.Pb5! beter was.
6…Le7
7.e4 d6
8.Lc4 0–0
9.0–0–0 Le6
10.Lxe6 fxe6
11.Dc4 Dc8
12.f4 Kh8
Hier had zwart 12…c6! kunnen spelen.
13.e5 Pd5
Na 13…d5 volgt bijvoorbeeld 14.De2 Pg8
15.Dg4 Lxg5 16.Dxg5 en wit blijft licht in
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gemakkelijke optie, namelijk een moeilijk
pionneneindspel.
26.De8+
Wellicht kon 26.Dxc7 Dxg5+ 27.Kb1, maar
ik wilde geen risico lopen.
26…Txe8
27.Txe8+ Dg8
28.Txg8+ Kxg8
29.Kd2 Kf7
30.Ke3 Ke6
Dit is beter dan 30…Kg6 31.Kf4
bijvoorbeeld 31…b5 32.g4 benevens h4,
h5+, dan moet de zwarte koning naar f7 en
wit speelt Ke5 en dit wint eenvoudig. Speelt
zwart in deze variant 31…Kh5? 32.h3 g6
(anders speelt wit Kf5) 33. Bijvoorbeeld e4.
De bedoeling is duidelijk. Zwarts koning
staat “pat”, en hij kan daardoor alleen zijn
pionnen op de damevleugel opspelen.
Welnu, wit wacht tot de zaak vaststaat, en
verplicht zwart tot het spelen van h6 en na
gxh6 wint wit eenvoudig. Mocht wit aan zet
zijn nadat de damevleugel is vastgezet, dan
is Ke6 Kxg5 gewonnen voor wit omdat zijn
c-pion verreweg het eerst tot promotie komt.
31.Ke4 b5
32.g4
Hierdoor kan wit eventueel de oppositie aan
zwart laten want veld f5 is afgesloten.
32…b4?
Met 32…c5! lijkt het mij achteraf dat zwart
toch remisekansen blijft behouden. Na 33.h3
g6! 34.h4 Kd6 lijkt het remise. Speelt wit
33. Kd3 Ke5 34.c4 b4! 35 Ke3 Ke6 36 Ke4
Kd6 dan is er ook geen rondtrekkende
beweging van de koning mogelijk, aldus de
leer van Nicolaj Dmitrijewitsj Grigorjew, de
“pionnenkunstenaar” bij uitstek. Overigens
zijn leerboeken kan ik een ieder op de club
aanbevelen! Na 33.Kf4 g6! Zwart moet wel
opletten want na 33…Kd5? 34.Kf5 Kd4
35.Ke6 Kc3 36.Kf7 Kxc2 37.Kxg7 c4
38.Kxh7 c3 39.g6 Kd2 40.g7 c2 41.g8D c1D
is het afgelopen voor zwart, ook als de
zwarte koning op d3 zou staan. 33.a4! Het
best, ook nu moet zwart veld c4 prijsgeven,
evenals met de tekstzet. De vraag is wint
wit? Dit probleem zou ik graag aan mijn
clubgenoten voorleggen.

Stelling na 33.a4 (analyse)

33.Kd4 Kd6
34.Kc4 Kc6
35.c3 bxc3
36.Kxc3 Kb5
37.a3 Kc5
38.Kd3?
Onzorgvuldig gespeeld van wit. 38.a4! c6
39.h3 g640.h4 Kd5 41.b4 en wit wint, dus
40…Kb6 41.b4 Ka6 42.Kc4 Kb6 43.bxa5
Kxa5 44.Kc5 en de wet van de verste
vrijpion doet zijn werk.
38…Kd5
39.h3 c6
Op 39…c5 volgt 40.h4 en zwart moet veld
c4 teruggeven, maar is dit erg? 40…Kd6
41.Ke4 Kc6 42.h5 g6 43 a4 Kb6 44.Kd5. Ja
dus!
40.b4??
Achter deze zet van wit kunnen wel 100
vraagtekens geplaatst worden, alles in een
keer verpest. 40.h4 Kc5 41.Ke4 is uit,
evenals 40…c5 41.a4 Kd6 42.Kc4 Kc6
43.h5 g6 44.h6 Kb6 45.Kd5 naar analogie
met voorgaande analyse, waarin wit wint.
40…a4?
40…axb4 41.axb4 c5 42.b5 c4+ 43.Kc3 Kc5
44.b6 Kxb6 45. Kxc4 Kc6 remise.
41.Kc3 c5
42.b5 1–0
Deze partij doet me denken aan een
voorgaande partij tegen Fred. Conclusie:
boeiend, niet altijd even goed maar zeer
leerzaam.
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De laatste partij werd in de interne
competitie gespeeld tussen Ton Thijssen en
Jacques de Wit. Ton is dan wel de
ranglijstaanvoerder, hij is zeker niet
onkwetsbaar. Tegen Jacques ontsnapte hij
met remise. Het (lichte) commentaar is van
Bert Gerritsma, gesouffleerd door Rybka.

17.Kxh2 Dxc6
18.Th1 Lb7
19.f3 Dg6
20.Tb5 f5
21.Lf4 Df7
22.Te1 Ld5
23.a3 c6
24.Tbb1 Tae8
25.Ld6 Txe1
26.Txe1 Te8
27.Txe8+ Dxe8
28.Dg5 Dd7 ½–½

T.Thijssen - J.de Wit
Interne Comp HSV, 24.01.2011
1.e4 e5
2.Pf3 Pc6
3.d4 exd4
4.Pxd4 Lc5
5.Le3 Df6
6.c3 Pge7
7.Le2 d5
8.exd5 Pxd5
9.0–0 Pxd4
10.cxd4= Ld6
11.Pc3 Pxc3
Hier mist Jacques een goede kans. Na
11...Pxe3!? 12.fxe3 Dh6 komt zwart in het
voordeel.
12.bxc3= 0–0
13.Dd2 Te8
14.Tab1 b6
15.Lb5 Tf8
16.Lc6?
Een fout die een pion kost.

Stelling na 16.Lc6?

16...Lxh2+
Uiteraard.
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