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Redactie
In dit nummer treft u veel wedstrijdverslagen aan. In februari bestaat HSV 90 jaar. Dit
wordt op 20 februari gevierd met simultaans door Zhaoqin Peng en Bianca de JongMuhren. In dit blad vindt u het jubileumprogramma. U kunt zich nog aanmelden voor de
simultaans, maar dan moet u snel zijn. Er zijn 26 plaatsen en tot nu toe hebben zich al 17
leden aangemeld. Voorts een verslag van de interne competitie en verslagen van het
Haags Weekendtoernooi en de Kerstwedstrijden. Gellius Heidanus vertelt over het leven
van een simpele schaker. Jacques de Wit en Bert Gerritsma nemen deel aan de Kennemer
Open. Bert speelde ook al in de dagvierkampen van het Tata Steel Chess Tournament.
Jacques van As, Hans de Haan en Aad Mittertreiner spelen daar momenteel in de
tienkampen. Ditmaal slechts drie partijen, maar wat voor partijen!
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Secretaris
Wij hebben er weer twee nieuwe leden bij. Selahattin Ciftci ( weer terug) en Eric
Kwappenberg meldden zich aan. Wij wens beide heren veel succes bij HSV. Nico Vromans
heeft het lidmaatschap opgezegd.

Lidmaatschap Wijkvereniging
Penningmeester Peter Huybens legt aan de nieuwe leden uit hoe het zit met het verplichte
lidmaatschap van wijkvereniging Zuiderpark.
HSV en het lidmaatschap van de wijkvereniging.
In het begin van het jaar krijgt de penningmeester regelmatig vragen over het
lidmaatschap van wijkvereniging Zuiderpark. Nieuwe leden vragen zich af, waarom de
wijkvereniging een acceptgiro stuurt. Je bent toch lid geworden van schaakvereniging HSV
en niet van een wijkvereniging?
Tijd voor een korte uitleg. HSV is een zelfstandige vereniging, die een speelzaal huurt van
wijkvereniging Zuiderpark. De bar wordt verzorgd door vrijwilligers van de wijkvereniging.
De opbrengst van de consumpties gaat uiteraard naar de kas van de wijkvereniging. De
bar is geen openbare horecagelegenheid en er mag uitsluitend geschonken worden aan
leden van de wijkvereniging. Dat is de reden dat een schaker van HSV ook lid dient te zijn
van Zuiderpark. Onze gratis dubbelleden zijn vrijgesteld. Ze worden beschouwd als gasten
van HSV. Voor leden van Damclub Den Haag geldt overigens dezelfde regeling, maar bij
die club is het lidmaatschap van de wijkvereniging inbegrepen in de contributie.
Een bijkomend voordeeltje is dat de activiteiten van de wijkvereniging ook toegankelijk zijn
voor de schakers. Je wordt middels het contactorgaan op de hoogte gehouden. Bovendien
kun je op de Algemene Ledenvergadering van de wijkvereniging, je mening geven over de
zaal, de bar, de toegankelijkheid, etc. Het lidmaatschap van Zuiderpark bedraagt € 13 per

Agenda
Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 20 februari vieren we ons
jubileum met twee simultaans. Op 29 februari is het clubkampioenschap snelschaken.
Ma 25 januari

19e Ronde Interne Competitie
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Ma 1 februari

20e Ronde Interne Competitie

Ma 8 februari

21e Ronde Interne Competitie

Ma 15 februari

22e Ronde Interne Competitie
HSV 2 - Schaakhuis 3

Za 20 februari

Viering 90-jarig Jubileum HSV
Simultaans Zhaoqin Peng en Bianca de Jong-Muhren

Ma 22 februari

23e Ronde Interne Competitie

Ma 29 februari

Clubkampioenschap Snelschaken

Do 3 maart

DD 5 - HSV 1

Ma 7 maart

24e Ronde Interne Competitie

Ma 14 maart

25e Ronde Interne Competitie
DSC 8 - HSV 2

Ma 21 maart

Paaswedstrijden

Ma 28 maart

Pasen Zaal dicht

Wo 30 maart

HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1
Slotronde in Zoetermeer

Ma 4 april

26 Ronde Interne Competitie
1e Ronde Champions League

SHTV 3 - HSV 1
door Fred van der Holst
Donderdag 26 november speelde HSV 1 met maar liefst vier invallers tegen
SHTV 3 en omdat ikzelf een van de vier invallers was zal dit daarom een kort
verslag worden.
Op bord 1 speelde Franck een goede partij die laat op de avond in remise
eindigde
Op bord 2 speelde Hans de Haan die al ras de dames liet ruilen waarmee hij
zijn rokade opgaf. Hans was echter wel het beste op de hoogte van de theorie
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om deze stelling met heel veel geduld tot winst te voeren. Hans drukte zijn
tegenstander in tijd maar vooral in stelling van het bord en door de vlag.
Op bord 3 speelde Fred die, zoals wel vaker, niet al te best uit de opening
kwam omdat hij een dubbel pion “gambiet” speelde. Na deze achterstand
konden echter alle remmen los en toen de lijnen open kwamen werden eerst
twee pionnen veroverd waarna ook groot materiaal kon worden buitgemaakt.
Zijn tegenstander liet zich het eindspel niet bewijzen en gaf op.
Op bord 4 speelde Bert Corneth een gedegen partij die volgens mij goed was
voorbereid! Bert kwam sterk uit de opening en stond in het middenspel
gewoon goed totdat hij een flinke bok schoot die hem de partij kostte.
Op bord 5 speelde Bert Gerritsma die tot twee zetten voor het einde een
gezonde gelijkstaande remisestelling had. Door een flinke uitglijer, helpmat in
twee, hielp hij zijn tegenstander aan een onverdiende overwinning.
Op bord 6 speelde Patrick een ongebruikelijke opening waarin hij zonder te
ontwikkelen met zijn dame ten aanval trok. Toen deze dame noodgedwongen
moest worden geruild kon zijn tegenstander toeslaan en groot materiaal
winnen waarna Patrick deze ongelijke strijd opgaf.
Op bord 7 speelde Hans Coenders een partij waarbij ik Hans in het middenspel
de betere kansen toedichtte. Omdat deze kansen niet werden benut kwam een
stelling op het bord waarbij ik plots zag dat Hans een pionpromotie niet had
weten te voorkomen waarna de partij kon worden opgegeven.
Op bord 8 speelde Peter die goed uit de opening was gekomen en in het
middenspel een kleine materiële voorsprong had bevochten. Toen zijn
tegenstander remise aanbood in een stelling met ongelijk materiaal waarbij de
paarden van de tegenstander angst inboezemden kon Peter dit aanbod niet
weerstaan en nam de remise.
Ik dank al de invallers voor hun goede inzet en tijd en het resultaat …. al met al
een kleine naderlaag die met wat minder tegenwind heel anders had kunnen
uitpakken!
De volledige uitslag was als volgt:
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1

Schaakcombinatie
HTV 3
M. Tamminga

2
3
4
5
6
7
8

B.X.A. Spierings
O. van Leeuwen
T. Bovenlander
E. Olvers
J. van Klaveren
E.F.S. Alvares
R.T. Wiegerink

Bord

1697

-

HSV 1

1582

5 - 3

1779

-

1751

½ - ½

1706
1843
1759
1734
1504
1596
1652

-

F.W.J.M.
Melssen
J.A. de Haan
F. v/d Holst
H.J.M. Corneth
N.J. Gerritsma
P. Roeleveld
H. Coenders
P.M. Huybens

1779
1691
1818
1489
1489
1341
1300

0
0
1
1
1
1
½

-

1
1
0
0
0
0
½

HSV 1 - Novelty Destroyers 1
Een verslag van Fred van der Holst
HSV 1 verliest kansloos tegen Novelty Destroyers 1met hoge ratings op wisselende
borden.
Zoals het er nu voor staat kan degradatie alleen worden voorkomen als de laatste
wedstrijd van het seizoen met grote cijfers wordt gewonnen.
In de wedstrijd tegen de Novelty Destroyers 1 werd de eer nog gered door de invallers die
beiden hun partij wonnen. Willem Hessels durfde de knor niet aan maar dat weerhield hem
niet om ten aanval te trekken. Hij liet op b2 slaan om tempi voor zijn aanval te winnen
waardoor hij een matnet kon spinnen over de h-lijn. Ook invaller Jim Loke won weer (!). Jim
bewees de kunst van het verdedigen tot in de puntjes te beheersen, deze keer weerlegde
hij een sterk loperoffer voor twee pionnen dat er in eerste instantie goed uitzag voor zijn
tegenstander. Jim moest flink aan de bak, maar bleef de juiste zetten spelen waardoor hij
uiteindelijk in een gewonnen eindspel terecht kwam. Zijn tegenstander gaf
gedesillusioneerd op toen promotie van een pion niet meer was te stoppen.
De zes overige borden leverden slechts twee remises op. Beide partijen hadden trouwens
gewonnen moeten worden. Hans de Haan kreeg in de opening een stuk voor een pion
cadeau maar wist de partij niet tot winst te voeren en Rob van der Holst overzag in het late
middenspel een mat in vier.
De overige borden waren dikke nullen door slechte opening, het overzien van penningen
en het weggeven van stukken.
Hopelijk gaan de laatste drie wedstrijden wat punten opleveren maar het arsenaal aan
invallers is al voor een groot deel gebruikt!
De volledige uitslag was als volgt:
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1
2
3
4
5
6
7
8

HSV 1

1657

-

F.W.J.M. Melssen
J.A. de Haan
R.E.H. v/d Holst
H.J.M. Corneth
W Remmerswaal
P. Roeleveld
J.A. Loke
W.B. Hessels

1751
1779
1840
1818
1519
1489
1627
1435

-

Novelty
Destroyers 1
C. Gruss
C. Schmitt
B. Brendemühl
F. Liefrink
E.R.I. Dhondt
O. Krikorian
F. Sidoti
S. Degener

1795

3

-

5

1809
1972

0
½
½
0
0
0
1
1

-

1
½
½
1
1
1
0
0

2055
1621
1518

HSV 1 - Haeghe Ooievaar 1

Een verslag van Fred van der Holst.
HSV 1 wint van Haeghe Ooievaar 1 en maakt een grote stap om zich te handhaven in
de 1e klasse
Eindelijk viel alles voor het eerste team op de goede plaats en werd Haeghe Ooievaar met
een zware 5 ½ - 2 ½ nederlaag naar huis gestuurd. Maar liefs 5 spelers (!) boekten hun
eerste overwinning van dit seizoen.
Hans de Haan speelde op bord 2 een snelle remise wat een prima resultaat was daar hij
een griep onder de leden had maar zijn team niet in de steek wilde laten.
Frans Hoogeveen vierde zijn terugkeer zoals ik hem gevraagd had met een snelle
klinkende overwinning wat een voorbeeld was voor zijn teamgenoten. In een stelling
waarin Frans lang en zijn tegenstander kort had gerokeerd liep hij zijn tegenstander vrij
gemakkelijk onder de voet.
Dick de Jong viel verdienstelijk in op bord 8, hij speelde snel, agressief en aanvallend. Dick
bekommerde zich niet om enkele pionnen maar toen de aanval niet doorsloeg brak het
mindere materiaal hem op. Hij probeerde zijn tegenstander nog te verrassen met een
loperoffer maar toen dat werd weerlegd kon hij opgeven.
Rob van der Holst speelde op bord 3 een gedegen aanvallende partij. Vanuit het vroege
middenspel kon Rob een geweldige koningsaanval opzetten die net niet doorsloeg maar
hem wel groot materieel voordeel opleverde. Ondanks dit mindere hout gaf zijn
tegenstander pas op nadat Rob een handvol pionnen kon laten promoveren!

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 6

Franck Melssen kon op bord 1 ook het zoet van de overwinning vieren. Franck kwam goed
uit de opening en zette al snel druk op de witte damevleugel . Hierdoor kon hij al rap in de
partij op c4 een pion winnen en gaf dit voordeel niet meer uit handen. Nadat Franck in het
middenspel een paardoffer van zijn tegenstander had weerlegd kon ook hier het punt van
de overwinning genoteerd worden.
Wouter speelde op bord 5 een voor zijn doen rustige strategische partij. Nadat veel
stukken waren geruild bleef er een eindspel over van toren, dame en vijf pionnen waarin
de stukken van Wouter veel actiever stonden. Wouter had geen enkel probleem om deze
stellig in winst om te zetten.
Patrick was op bord 6 als laatste bezig. Tegen zijn sterke tegenspeler offert hij een pion op
e4 en probeert deze met positioneel voordeel terug te winnen wat helaas net niet lukt.
Patrick verliest vervolgens een tweede pion en probeert uit alle macht nog een remise uit
het vuur te slepen. Zijn tegenstander kan de winst niet vinden maar gebruikt ongemerkt
wel erg veel tijd. Als zijn tegenstander uiteindelijk door zijn vlag gaat kan ook Patrick zijn
eerste winstpartij aantekenen!
De volledige uit was als volgt:
1617

-

Haeghe Ooievaar
1

1619

5½

-

2½

1 F.W.J.M.
Melssen

1751

-

R. Warmerdam

1736

1

-

0

2 J.A. de Haan

1779

-

H. van Huizen

1930

½

-

½

3 R.E.H. v/d Holst

1840

-

M.M. Bons

1669

1

-

0

4 F.R. Hoogeveen

1791

-

J.W.F. van der
Meer

1589

1

-

0

5W
Remmerswaal

1519

-

E.J. v/d Leij

1507

1

-

0

6 P. Roeleveld

1489

-

R. Zydek

1888

1

-

0

7 H. Coenders

1341

-

W. Schout

1242

0

-

1

8 D. de Jong

1423

-

H. Homulle

1387

0

-

1

HSV 1
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DD 7 - HSV 2
Een verslag van Bert Gerritsma.

DD in eigen huis met 5-3 verslagen
Op dinsdag 17 november speelde het tweede team de derde wedstrijd in de HSBcompetitie. In het nationaal schaakgebouw in de Van Speijkstraat was DD 7 onze
tegenstander. Bij HSV waren Jacques de Wit en Loek van Vliet verhinderd. Jacques had op
de terugreis na de derde ronde in de Kennemer Open te Haarlem een knieblessure
opgelopen toen hij struikelde in een vergeefse poging de tram te halen.
Op onze leeftijd moet je ook geen sprintjes trekken (tenzij na een uitgebreide warming
up). Gelukkig waren er capabele vervangers beschikbaar in de personen van Fred van der
Holst en Zaman Saied. HSV was ook overigens optimaal voorbereid op de wedstrijd. We
hadden enkele plastic wedstrijdborden meegenomen. DD heeft borden zonder
coördinaten en op ons niveau -derde klasse onderbond- ondervinden sommige schakers
dan problemen met noteren.
Van de wedstrijd heb ik niet al te veel gezien, omdat ik vrij lang bezig was. Van horen
zeggen weet ik dat Dick de Jong aan bord zes al in de opening een stuk won, waarna de
winst niet moeilijk meer was. Zaman Saied volgde aan bord zeven het goede voorbeeld
van onze voorzitter, nadat zijn tegenstander zijn dame weggaf. Daar stonden echter
nederlagen tegenover van Willem Hessels aan bord drie en van Peter Huybens aan bord
acht. Fred van der Holst speelde aan bord vier remise. Dit resulteerde in een tussenstand
van 2½-2½.
Aan het topbord trof Bert Gerritsma als tegenstander Luis Madruga. Bert kende Luis van
onze zomercompetitie en hij wist dus dat deze jongeman een aardig partijtje kan schaken.
In deze ontmoeting haalde Luis niet zijn gebruikelijke niveau. Op de negende zet speelde
hij snel 9...b6?, terwijl hij beter even op zijn handen had kunnen blijven zitten om nog een
keer goed te kijken naar de stelling. Zijn geroutineerde tegenstander profiteerde als volgt
(zie diagram).

Stelling na 9...b6?
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10.Pe5!
Een fraai schijnoffer.
10...Pxe5 11.Pxf6+ Lxf6 12.Lxa8 en Bert had de kwaliteit gewonnen.
De rest was een kwestie van techniek. Luis verdedigde zich nog taai, maar met een blunder
op de 28e zet maakte hij een eind aan zijn lijden.
De tussenstand werd hierdoor 3½-2½ in het voordeel voor HSV. Jim Loke en Hans
Coenders waren nog bezig. Jim speelde aan bord twee een moeilijke partij waarin beide
spelers veel bedenktijd verbruikten. Jim kreeg remise aangeboden, maar hij sloeg dit
aanbod in eerste instantie af, omdat hij er zeker van wilde zijn dat Hans Coenders minstens
remise zou maken. Even later werd er toch remise overeengekomen. De slotstelling leek
me inderdaad potremise.
Hans Coenders was aan bord vijf als enige nog bezig. Als tegenstander had hij de
voorzitter van DD, Auke de Vries, getroffen. Het was 23.30 uur en tot mijn verbazing
bedroeg de nog resterende gezamenlijke bedenktijd bijna 30 minuten. Desgevraagd
verklaarde de wedstrijdleider dat de bedenktijd op alle klokken verkeerd was ingesteld,
maar om dat tijdens de wedstrijd nog te veranderen... Ik vermoed dat iedereen 30
seconden increment heeft gekregen in plaats van 10 seconden. De stelling vond ik moeilijk
te beoordelen. Nog veel zware stukken op het bord, tamelijk open koningsstellingen. Het
zou nog wel tot middernacht kunnen duren. Zover kwam het niet, want ineens zag ik Auke
zijn hand uitsteken als teken van capitulatie. Blijkbaar een stuk weggeblunderd.
Zo werd de eindstand 5-3 voor HSV 2. We staan op een voorlopig veilige tweede plaats op
de ranglijst en hoeven ons geen zorgen te maken over degradatie. Opvallend is verder dat
Dick de Jong en Hans Coenders met 3 uit 3 een score van100% hebben. Ik ben dan ook
van mening dat er volgend jaar voor beide heren een plaats in het eerste team
gereserveerd moet worden.

HSV 2 - DSC 10
Door Bert Gerritsma

HSV 2 blijft winnen
Het tweede team speelde op 30 november de thuiswedstrijd tegen DSC 10.
Loek van Vliet was verhinderd en ook Zaman Saied was niet beschikbaar. Dit
betekende dat Fred van der Holst aan de bak moest. Han Nicolaas gediplomeerd scheidsrechter- was zo vriendelijk als wedstrijdleider op te
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treden.
De Delftenaren waren niet in hun sterkste opstelling verschenen. Hun sterke
kopman, die nog een score van 100% had, ontbrak. Hij werd bij DSC node
gemist, want binnen een vloek en een zucht had HSV een 4-0 voorsprong.
Niemand minder dan topscorer Dick de Jong opende de score. Zijn goede
voorbeeld werd gevolgd door Willem Hessels, Peter Huybens en Jim Loke.
Op de borden waar nog gespeeld werd had HSV goede vooruitzichten, met
uitzondering van het bord van Hans Coenders. Jacques de Wit had aan bord
drie al een stuk gewonnen en niet veel later gaf de DSC-speler op, omdat zijn
dame in een dodelijke penning stond. Bert Gerritsma plantte op bord twee
zijn loper op d6. De loper kon niet verjaagd worden en verlamde de zwarte
stelling. De rokade was verhinderd en zwart speelde in feite met een toren
minder. Het was niet verwonderlijk dat ook deze partij een zege voor HSV
opleverde. Fred van der Holst had het aan bord vijf wat lastiger. Ik meen dat
hij één of twee pionnen gewonnen had, maar met alle zware stukken nog op
het bord was het uitkijken geblazen. Uiteindelijk wist Fred de partij naar zich
toe te trekken.
Hans Coenders had het intussen niet kunnen redden aan bord zeven. Hans
speelde met zwart een Spaanse partij en deed dit niet naar behoren. Tijdens
de eerste 14 zetten speelde hij vijf keer met dezelfde loper en in plaats van op
zet 8 te rokeren speelde hij de verzwakkende pionzet 8...h6. Hij gaf daarmee
zijn tegenstander de gelegenheid het klassieke loperoffer op h6 te brengen.
Hans boette daarbij een paar pionnen in en streed voor een verloren zaak.
Een nederlaag was niet te voorkomen. De eindstand werd hierdoor op 7-1
gebracht.
Met 7 uit 4 staat het tweede team er riant voor. Er wachten nog de sterke
teams van Pomar 2, Schaakhuis 3 en DSC 8, dus juichen doen we nog maar
even niet.

Pomar 2 - HSV 2
door Bert Gerritsma

HSV 2 ook te sterk voor Pomar
Op dinsdag 12 januari speelde het tweede team uit tegen Pomar. Wij waren met bange
voorgevoelens afgereisd naar Rijswijk. Pomar 2 is een team dat niet onderschat mag
worden en wij misten onze topscorer Dick de Jong. Zaman Saied was bereid Dick te
vervangen. Ook Fred van der Holst was van de partij in plaats van Loek van Vliet.
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Uw verslaggever speelde aan bord 1. Na een Slavische opening pleegde tegenstander Bas
von Königslöw met 9...g4? een incorrect pionoffer. "Om chaos te creëren", zei hij achteraf.
Bert kwam in het voordeel, kreeg een loper op c7, ondersteund door een pion op d6.
Hoewel Komodo op een gegeven moment een voordeel van +2 aangaf, slaagde Bert er
niet steeds in de beste zet (Pe5) te vinden. De loper werd geruild, de pluspion ging
verloren en er ontstond een eindspel waarin de loper van de tegenstander sterker was dan
Berts paard. Het was een zwartveldige loper en bijna alle pionnen van Bert stonden op
zwarte velden. Lekkere hapjes dus voor de loper. Pionverlies was niet te voorkomen en Bert
moest opgegeven. Vermeld moet worden dat de tegenstander taai verdedigd heeft en
juist getaxeerd heeft dat het eindspel voor hem gewonnen was.
Inmiddels waren ook enkele andere partijen beëindigd. Peter Huybens had aan bord 7
slechts 6 (zes)! zetten nodig gehad om zijn tegenstander tot capitulatie te dwingen. De
Schotse opening bleek een geducht wapen. Ook Hans Coenders had op bord 6 gewonnen.
Daarentegen had Willem Hessels op bord 5 verloren. Fred van der Holst had aan bord 4
remise gespeeld. De tussenstand was hierdoor 2½-2½.
Er waren nog drie partijen bezig. Ik was niet helemaal gerust op een gunstig eindresultaat.
Jim Loke stond al de gehele avond minder aan bord 2. Zaman Saied had een moeilijke
stelling aan bord 8. Misschien stond hij iets beter, maar hij is nog betrekkelijk onervaren en
een foutje is zo gemaakt.
In Jacques de Wit had ik het volste vertrouwen. Jacques speelde aan bord 3 tegen
Gerbrand Beekman. Dat is een speler die hij al vaker tegenover zich heeft gehad en van
wie hij altijd wint. Jacques had in een toreneindspel een pion gewonnen en wikkelde
soepel af naar een pionneneindspel dat voor hem gewonnen was. Jacques promoveerde
een van zijn pionnen tot dame en Beekman kwam te laat om dat ook te kunnen doen.
Winst dus voor Jacques en een 3½-2½ tussenstand in het voordeel van HSV. Terwijl ik de
partij van Jacques aan het volgen was, hoorde ik dat Zaman ook gewonnen had. Met een
tussenstand van 4½-2½ was de buit binnen.
Jim Loke was er inmiddels in geslaagd -vraag niet hoe, want dat heb ik niet gezien- een
paard te winnen. Daarmee was zijn slechte stelling veranderd in een gewonnen stelling.
Nadat ook nog de dames geruild waren kon Jim met zijn stuk meer de partij moeiteloos
uittikken.
Het werd daardoor toch nog een groot uitgevallen overwinning met 5½-2½. Degraderen
kunnen we niet meer en over een kampioenschap praten we niet. Dat is een taboe.
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De Externe
Door Bert Gerritsma
Klasse 1b
WP # BP

1

2

3

.

4

5

6

1 DSC 5

8

5 25

2 Promotie 3

8

5 24 ½ .

3 DD 5

6

5 22

4

4 Schaakcombinatie HTV 3 6

5 21

3½.

3

5 Novelty Destroyers 1

4

5 19

.

3

4½3½

6 Haeghe Ooievaar 1

4

5 18 ½ 4

4

.

3

.

7 HSV 1

2

5 15 ½ 1 ½ 2 ½ .

3

3

5½

8 Raadsheer-Corbulo 1

2

5 14 ½ 2

5

3

8

4

4½.

4

6½6

4

.

5

4

5½6

5

3½.

.

5½

4½5

5

.

5

3

4

2

7

2½.

.

2½5
.
.

Het verhaal van HSV 1 is bekend: er moet steeds met invallers worden aangetreden. Het
eerste team boekte tegen Haeghe Ooievaar eindelijk de eerste zege. Opgemerkt moet wel
worden dat Haeghe Ooievaar verzwakt aan de start verscheen. Waarschijnlijk zal pas in de
gezamenlijke slotronde op 30 maart beslist worden welk team degradeert. Het eerste treft
mededegradatiekandidaat Raadsheer-Corbulo. In de huidige tussenstand heeft HSV één
bordpunt meer, dus dan zou een gelijk spel volstaan. Raadsheer-Corbulo kan echter in de
voorlaatste ronde nog punten pakken tegen SHTV 3. Het eerste team zou zichzelf een
goede dienst bewijzen door in de voorlaatste wedstrijd uit te winnen van DD 5. Om een of
andere reden spelen wij altijd goed tegen DD, dus waarom zou dat niet kunnen?
Klasse 3b
WP # BP

1

1 Schaakhuis 3 10 5 27 ½

2
.

.

3

4

5

6

7

5

5

6

.

5

5½4

6

5

5½5

.

.

6½4½

6

.

4½

5

.

2 HSV 2

9

5 28

3 DSC 8

8

5 24 ½ 3

.

4 DD 7

4

5 19

3

3

5 Pomar 2

4

5 18

2

2½3

6 WSC 6

3

5 16

2½4

2½.

7 DSC 10

2

5 14

.

1

3

8 Botwinnik 4 0

5 13

2

1½.

2
.

5½.

8

2

1½.

7

3

3½3½.

6
6½
.

5½
2½

Het tweede team blijft het na de valse start tegen WSC 6 uitstekend doen. Het ene na het
andere team werd aan de zegekar gebonden. Degraderen is zelfs theoretisch niet meer
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mogelijk. Wellicht kunnen de heren in de voorlaatste wedstrijd tegen Schaakhuis 3 voor
een verrassing zorgen. Bij een positief resultaat is in de laatste wedstrijd in Delft DSC 8 de
laatste hindernis die genomen moet worden. Begint in Delft de victorie?

Interne
door Bert Gerritsma
Na 18 ronden voert Nadeem Taverne de ranglijst aan. Nadeem speelt af en toe remise,
maar verliest nooit. Het meest opmerkelijk is toch wel de duikeling van Han Nicolaas. Han
voerde na 11 ronden de ranglijst aan, maar liep tegen enkele nederlagen op. Vooral de
nederlaag tegen Aad Mittertreiner zal hem pijn gedaan hebben, want hij stond de gehele
partij beter. Bert Gerritsma handhaafde zich op de tweede plaats, al moest hij een pijnlijke
nederlaag incasseren tegen Hans Coenders. Het was de langste partij van de avond en na
afloop bekende Hans dat hij nog nooit zo'n lange partij had gespeeld en dat het ook zijn
eerste partij was waarbij beide spelers in hevige tijdnood waren. Proficiat Hans, je wordt al
een echte schaker! Hans won ook nog van Fred van der Holst, maar een plaats in de
Champions League lijkt nog te hoog gegrepen. Zoals bekend spelen na 25 ronden de zes
bovenste spelers op de ranglijst in een halve competitie om het clubkampioenschap. Ton
Bodaan is inmiddels opgerukt naar de zevende plaats en zou zich nog kunnen plaatsen. Hij
moet dan wel minimaal 12 ronden gespeeld hebben. Dat geldt trouwens voor Nadeem en
Bert Corneth.
Beste speler in de B-groep (voor spelers met een rating beneden 1500) is Dick de Jong.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 18
Nr Naam
Punten Wa
1 Taverne, Nadeem
1299,00 120
2 Gerritsma, Bert
1222,00 118
3 Melssen, Franck
1210,67 116
4 Haan de, Hans
1190,00 114
5 Corneth, Bert
1133,33 112
6 Mittertreiner, Aad
1115,00 110
7 Bodaan, Ton
1012,00 108
8 Nicolaas, Han
996,00 106
9 Jong de, Dick
976,67 104
10 Wit de, Jacques
969,00 102
11 Coenders, Hans
936,67 100
12 Holst van der, Fred
899,00 98
13 Hessels, Willem
837,00 96
14 As van, Jacques
830,00 94
15 Roeleveld, Patrick
822,00 92
16 Huijbens, Peter
770,67 90
17 Kuijvenhoven, Rob
727,00 88
18 Remmerswaal, Wouter
717,33 86
19 Kwappenberg, Eric
683,67 84
20 Heide, Jelle van der 641,00 82
21 Vliet van, Loek
568,00 80
22 Zaman, Saied
559,33 78
23 Hählen, Ruud
540,67 76
24 Felfel, Adel
529,33 74
25 Ciftci, Selahattin
507,00 72

Gsp
10
13
13
13
9
18
8
14
14
12
14
10
14
15
13
13
9
5
7
14
2
9
11
1
3

Gw
7
5
7
5
5
7
6
5
6
5
7
2
5
3
4
6
2
1
3
6
1
2
1
1
1

Rm
3
6
3
7
3
8
0
5
4
3
0
5
2
8
4
1
4
2
1
1
0
2
5
0
1

Vl Perc
0
85,0
2
61,5
3
65,4
1
65,4
1
72,2
3
61,1
2
75,0
4
53,6
4
57,1
4
54,2
7
50,0
3
45,0
7
42,9
4
46,7
5
46,2
6
50,0
3
44,4
2
40,0
3
50,0
7
46,4
1
50,0
5
33,3
5
31,8
0 100,0
1
50,0
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26
27
28
29
30
31
32
33

Bouma, Henk
Verheij, Ed
Verwaart, Dick
Stuut, Levi
Loke, Jim
Heetebrij, Paul
Keuzenkamp, Monique
Verheij, Mark

500,00
462,00
440,00
398,00
382,67
324,00
294,67
274,67

70 8
68 6
66 10
62 3
58 2
54 1
52 1
50 7

2
1
3
1
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0
1

5
3
7
2
2
1
1
6

31,3
33,3
30,0
33,3
0,0
0,0
0,0
7,1

Viering 90-jarig Jubileum
door Bert Gerritsma
Op zaterdag 20 februari 2016 zullen de Chess Queens Zhaoqin Peng en Bianca Muhren de
viering van ons 90-jarig jubileum opsieren met een simultaan.

Zhaoqin Peng

Zhaoqin Peng kwam in 1995 vanuit China naar Nederland. Sindsdien wist ze maar liefst 13
keer Nederlands kampioene te worden. Daarvoor was ze al driemaal kampioene van China
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geweest. Zij is de enige Nederlandse vrouw die de titel van grootmeester heeft. Haar
huidige KNSB-rating is 2406.

Bianca Muhren

Bianca Muhren maakte al op 12-jarige leeftijd indruk door Nederlands kampioene te
worden bij de meisjes tot 20 jaar. Het lukte haar nog niet om Nederlands kampioene te
worden, al was zij er in 2014 dicht bij met een tweede plaats. Bianca heeft de titel van
damesgrootmeester. In de KNSB-competitie van 2014 behaalde zij haar eerste
meesterresultaat. Bianca is getrouwd met de internationale meester Jan Willem de Jong.
Haar huidige KNSB-rating is 2319
De jubileumcommissie is op 15 januari bijeen geweest ten huize van Peter Huybens.
Besloten is dat Zhaoqin Peng een kloksimultaan zal geven tegen acht tegenstanders.
waarbij de bedenktijd 1.45 uur pppp zal zijn. Bianca Muhren zal een gewone simultaan
geven tegen 18 tegenstanders.
Beide simultaans zullen gelijktijdig worden gegeven. Het aantal plaatsen is daardoor
beperkt tot 26. De bedoeling is dat Zhaoqin Peng de sterkste schakers tegenover zich
krijgt. We willen het haar immers zo moeilijk mogelijk maken. Inmiddels hebben zich 17
leden aangemeld voor de simultaans. Leden die zich nog niet aangemeld hebben kunnen
dit tot en met 8 februari doen bij Bert Gerritsma. Dit kan per e-mail:
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bertgerritsma@ziggo.nl of telefonisch: 070-3464442 of 06-13352675. Je kunt ook je naam
op de intekenlijst zetten die in het clublokaal ligt. Als er na 8 februari nog plaatsen over
zijn, zullen die worden verdeeld onder bevriende schakers van andere verenigingen. Als je
meedoet aan een van de simultaans is het wel belangrijk dat je op 20 februari om 14.00
uur achter je bord zit. Anders loop je het risico dat een ander je plaats inneemt.
Na afloop van de simultaans is er om 18.30 uur een Chinees buffet. Als je daarvan gebruik
wilt maken moet je dat ook doorgeven aan Bert Gerritsma. Penningmeester Peter Huybens
wil namelijk graag weten op hoeveel eters hij moet rekenen.
Hieronder volgt het jubileumprogramma

Op zaterdag 20 februari vier HSV het 90-jarig jubileum.
Locatie: Escamplaan 55
Leden en partners zijn van harte welkom
Programma zaterdag 20 februari
13.00
Ontvangst Leden
14.00
Opening jubileumviering door Dick de Jong
14.05
Start kloksimultaan (Zhaoqin Peng) en gewone
simultaan (Bianca de Jong-Muhren)
17.30
Einde simultaans
18.00
Ontvangst gasten en partners
18.30
Aanvang Chinees buffet
20.30
Sluiting jubileumviering
Haags Weekendtoernooi
door Bert Gerritsma
In het weekend van 20 t/m 22 november vond in het SBS Denksportcentrum aan de
Kerketuinenweg het Haags Weekendtoernooi plaats. Er werden zes ronden Zwitsers
gespeeld, namelijk één ronde op vrijdagavond, drie ronden op zaterdag en twee ronden
op zondag. HSV was met zeven deelnemers uitstekend vertegenwoordigd. De spelers
werden ingedeeld in twee groepen, de A-groep voor spelers met een rating boven 1700 en
de B-groep voor schakers met een rating tot 1800.
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De A-groep telde 34 deelnemers, onder wie twee grootmeesters, namelijk de in Nederland
wonende Engelsman Matthew Sadler en de Belg Alexandre Dgebuadze. Hans de Haan
speelde als enig HSV-lid in de A-groep. Hans had met zijn rating van 1779 in de B-groep
mogen uitkomen, maar hij koos voor de A-groep omdat hij hoopte tegen Sadler te mogen
spelen. Zo ver kwam het niet, maar Hans speelde een uitstekend toernooi. Hij trof
uitsluitend tegenstanders met een hogere rating, maar hij slaagde er toch in twee van zijn
vijf partijen te winnen (op zaterdagavond nam hij een bye op waarvoor hij een half punt
kreeg). Hans had een fraaie toernooiprestatierating van 1927. Zoals verwacht eindigden de
grootmeesters Sadler en Dgebuadze gezamenlijk bovenaan met 5½ punten. Zij speelden
hun onderlinge partij remise en versloegen hun overige tegenstanders. Sadler is trouwens
een uiterst sympathieke man. Hij spreekt vloeiend Nederlands en kwam na afloop medeorganisator Louis Wulffers bedanken voor het bijzonder gezellige toernooi.
De winst in de B-groep was voor het jeugdtalent Cor Kanters. Aad Mittertreiner was het
beste HSV-lid met 4 punten. Aad won hiermee de derde ratingprijs in de elocategorie
1600-1700. Helaas was Aad al naar huis en liep hij zijn prijs mis. In voorgaande jaren mocht
een clubgenoot de prijzen nog wel eens in ontvangst nemen, maar dat werd nu niet
toegestaan.
Franck Melssen speelde twee ronden mee als reserve om aan een even aantal deelnemers
te komen. Franck toonde dat hij niet voor niets een rating heeft van 1751 en won beide
partijen.
Han Nicolaas zal niet blij zijn met zijn resultaat. Han was een van de die-hards die geen
enkele bye opnam en dus zes partijen speelde. Han leed drie nederlagen en moest
genoegen nemen met 2½ punten en een TPR van 1452.
Bert Gerritsma scoorde tegen sterke tegenstand 2½ punten (één bye). Zijn toernooi zou
geslaagd zijn geweest als hij in de laatste ronde van HSB-voorzitter Dimitri Karagantcheff
had gewonnen. Bert speelde met zwart een Franse partij, de opening verliep uitstekend
voor hem, hij bereikte aanzienlijk voordeel, maar in tijdnood ging alles mis. Hij verloor een
stuk en werd mat gezet. Ondanks een ratingwinst (TPR 1545) hield Bert gemengde
gevoelens aan het toernooi over.
Zaman Saied debuteerde op dit toernooi en deed dit verrassend goed. Ook hij speelde zes
partijen, waarvan hij er twee won en één keer remise speelde. Zijn TPR was 1401.
Henk Bouma behaalde 2 punten (één bye) en boekte met een TPR van 1392 behoorlijke
ratingwinst.
Het was voor mij enige tijd geleden dat ik aan een weekendtoernooi deelnam en ik was
vergeten hoe zwaar dit is. In vier van mijn vijf partijen kwam ik in tijdnood, met in de
slotronde dramatische gevolgen. Ook heb ik gemerkt dat ik wat aan mijn openingen moet
doen. Ik doe wel veel aan tactiek en aan eindspelen, maar de openingen zijn daarbij
ingeschoten. Die zijn namelijk bagger. Ik denk dat zelfs Tea Lanchava de openingen beter
speelt dan ik. Ik had bijvoorbeeld helemaal niets voorbereid op 1.e4. Hans de Haan
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suggereerde het hipposysteem te spelen, namelijk b6 en g6, gevolgd door het fianchetto
van de lopers en met paarden op e7 en d7. "Je moet het wel in de goede volgorde doen",
voegde hij er nog aan toe. Helaas had ik geen flauw benul wat de juiste volgorde was, dus
toen ik het in de derde ronde probeerde werd ik achter elkaar van het bord gekegeld.

Bert in tijdnood tegen Dimitri Karagantcheff

Deelname aan een weekendtoernooi is een uitstekende manier om hardheid op te doen. Ik
kan onze jonge ambitieuze spelers (hebben we die?) van harte aanbevelen het goede
voorbeeld van Zaman Saied te volgen.

Kerstwedstrijden
door Bert Gerritsma
Er waren 24 deelnemers aan de kerstwedstrijden. Dat hadden er twee meer kunnen zijn,
maar een zwaar verkouden Bert Gerritsma beperkte zich tot het maken van foto's en ook
wedstrijdleider Fred van der Holst speelde niet mee. Zo konden er vijf groepen van vier
schakers gevormd worden, waaronder twee gastspelers van Pomar. Ook fijn om Lex van
der Lubbe weer eens achter het schaakbord te zien. Vier deelnemers gaven de voorkeur
aan klaverjassen.
Om met de klaverjassers te beginnen: Aad Mittertreiner toonde aan dat hij veel beter kan
klaverjassen dan schaken. Met het geweldige puntentotaal van 5259 eiste hij de eerste
plaats voor zich op, ruim voor Willem Hessels, Thilly van der Holst en Jelle van der Heide.
In groep 1 van de schakers liet Hans de Haan zien dat hij nog steeds de man in vorm is. Hij
bleef ongeslagen en verwees Han Nicolaas naar de tweede plaats. Om de derde plaats
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werd verbeten gesnelschaakt door Ton Bodaan en Franck Melssen. Er moest zelfs een
"Armageddon"-partij aan te pas komen, maar ten slotte trok Franck aan het langste eind.

Groep 2 was een overduidelijke prooi voor Lex van der Lubbe. Hij bleef ongeslagen.
Gastspeler Wil Kauffman eiste de tweede plaats voor zich op.
Groep 3 werd gedomineerd door twee spelers van het eerste team (adel verplicht,
nietwaar). Patrick Roeleveld werd ongeslagen eerste, gevolgd door Wouter Remmerswaal
met 2 uit 3. Gastspeler Loek Beekman bezette de derde plaats. Voorzitter Dick de Jong
moest ervaren dat het met de 'grote jongens' kwaad kersen eten is en bleef met lege
handen staan.
Peter Huybens heeft na zijn uitstekende invalbeurt in het eerste team volop zelfvertrouwen
getankt. Ongeslagen met 2½ uit 3 eiste hij in groep 4 de eerste plaats voor zich op. Peter
slaagde er zelfs in om in iedere partij vijf minuten bedenktijd over te houden. Hans
Coenders legde met 2 uit 3 beslag op de tweede plaats.
In groep 5 zagen we een volledige dominantie van Ruud Hählen. Hij scoorde 100% en
bleef Ed Verhey en Ed Langelaan 1½ punt voor. Levi Stuut bevindt zich in een leerproces
en bleef (nog) met lege handen staan.
Aan het eind van de avond kon iedereen een keuze maken uit de prijzentafel waarvoor
Thilly en Fred van der Holst gezorgd hadden. Ook de mensen achter de bar werden hierbij
niet vergeten.
Voor de liefhebbers volgen hieronder de cijfertjes

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 19

Schaken
Groep 1
Hans de Haan
Han Nicolaas
Franck Melssen
Ton Bodaan

3
2
½
½

Groep 2
Lex van der Lubbe
Wil Kauffman
Jacques van As
Jacques de Wit

3
1½
1
½

Groep 4
Peter Huybens
Hans Coenders
Loek van Vliet
Henk Bouma

2½
2
1
½

Groep 5
Ruud Hählen
Ed Verhey
Ed Langelaan
Levi Stuut

Klaverjassen
Aad Mittertreiner
Willem Hessels
Thilly van der Holst
Jelle van der Heide

3
1½
1½
0

Groep 3
Patrick Roeleveld
Wouter Remmersdwaal
Loek Beekman
Dick de Jong

3
2
1
0

5259
4641
4159
3739

Het leven van een simpele schaker
door Gellius Heidanus
Halverwege de 70-er jaren werd ik lid van de schaakclub Arena. Enkele markante mensen staan me
nog duidelijk voor de geest: de multifunctionele Borgmeyer en Jacques van As, die 26 jaar mijn
“kwelgeest” zou worden. Borgmeyer verzorgde het schaakmateriaal, de ranglijst en het wekelijkse
Arena-nieuws. Dat ging als volgt: het ingezonden nieuws werd op stencilvel getypt en op
donderdag (19.00 uur) toog ik naar huize Borgmeyer om daar aan de machine te staan. Maar als de
tekst door Borgmeyer werd getypt waren de taalfouten niet te tellen. Op schaaktechnisch front was
Borgmeyer niet mis: na 4 zetten reeds kreeg ik te horen ‘je staat verloren!’
Het hoofdstuk Jacques is van een geheel andere orde: 26 jaar wist hij, op vaak eenvoudige wijze,
van mij te winnen. Ik herinner me nog een partij die tweemaal werd afgebroken en ruim 100 zetten
besloeg. In het 27e jaar echter was vrouwe Caïssa mij welgezind en mocht ik Jacques eindelijk aan
mijn zegekar binden, tot grote hilariteit van de andere clubleden.
In de 80-er jaren werd een jeugdafdeling opgericht. In de eerste groep, bestemd voor het
pionnendiploma, bevond zich ook een oudere dame. Toen Chris de diploma’s uitreikte, bleek zij
met een 6 ook geslaagd. De rest had een 10. Deze dame kwam naar mij toe en zei: ‘Och, had mijn
moeder dit nog mogen beleven!’ Na 1 les Torendiploma haakte ze af.
Met een man of 6 gingen we op een zaterdag naar een jeugdtoernooi in Waddinxveen. Bij
terugkomst in Den Haag bleek de herder één schaapje achtergelaten te hebben. Ik heb in mijn
Kever nog nooit zo hard gereden om het verloren schaap terug te halen. Bij aankomst in het
schaaklokaal aldaar zat het jongetje doodgemoedereerd te schaken; hij had niet eens gemerkt dat
wij vertrokken waren.
Enkele jaren was Jacques mijn assistent. Het was een geweldige tijd en met hem kwam ook het
voetbal aan bod. Bij een partijtje vloog de bal door een glas-en-lood raam van de kerk, waar onze
speelzaal was. Bij het aannemen van een hoge bal liep Jacques een keer achteruit en deed door
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een kuil in moeder aarde een misstap en liep 14 dagen met een “zwelvoet”, zodat de naam Jacques
Oedipous zeker op zijn plaats was.
Het is een bekend gegeven dat iedere clubschaker het nodige meemaakt en dus een groot aantal
anekdotes weet te vertellen. Op een keer had ik in een partij een aantal stukken veroverd, keek de
tegenpartij aan en mompelde: heeft dit nog zin? De geïrriteerde opponent vond van wel. Ik dacht
extra lang na, legde de koning om en bekende: ik zie het niet meer zitten (m.a.w. ‘u mag het
hebben’).
Ik had 6 weken achtereen in het Arena nieuws een borrel bij mij thuis aangekondigd om 22.30 uur.
Uitgaande van het logo ‘gens una sumus’ – wij zijn één volk - rekende ik op een grote opkomst.
Om 22.40 uur hoor ik gestommel op de trap en denk ‘hé, daar zijn ze, leuk! ‘ De opkomst bleek
slechts 1 individu te zijn en je mag raden wie…..Jacques. We hebben tot 04.30 uur zitten schaken,
praten over muziek (en wat drinken), waarna Jacques huiswaarts toog en ik naar bed.
Ik was enige tijd wedstrijdleider van ons team 4e klas. Twee zaken staan me nog duidelijk in het
geheugen. In Wassenaar stonden we tegen een jeugdteam om 20.40 uur al met 8-0 achter; en één
keer wonnen we reglementair met 10-0 omdat de tegenstanders niet kwamen opdagen, ze hadden
het vergeten.
Voor sommigen is een nederlaag moeilijk te verkroppen! Juist bij verlies wordt de adel van de
mens zichtbaar. Bij een snelschaakpartij won ik, de tegenstander begon afgrijselijk te vloeken en
vond dat de partij overgespeeld moest worden, waarop ik doodleuk zei: ‘deed ie dat nou maar’.
‘Wat bedoel je?”, antwoord: ‘ik hoor je toch gvd zeggen!’ De rest bespaar ik de lezer.
Het zou te ver voeren nog meer over het rijke clubleven te memoreren. Iedere schaker weet hoe
leuk het is om als team op pad te gaan en dan als team een overwinning te boeken. Nadat Arena
steeds minder leden kreeg, kwam de eerste fusie, vervolgens een tweede met schaakclub Corbulo,
zodat nu de naam Raadsheer-Corbulo gevoerd wordt. het spreekt bijna vanzelf dat het me verdriet
deed dat de fiere naam Arena van het firmament verdween, temeer daar ik bij het 25-jarig bestaan
nog een gedicht “Arena” het daglicht had laten zien.
Wordt vervolgd,
Gellius Heidanus

Kennemer Open
Jacques de Wit en Bert Gerritsma nemen op zaterdagen van de KNSB-competitie deel aan
de Kennemer Open in Haarlem. Zij komen beiden uit in groep 2 voor spelers met een
rating tot 1700. Na vijf ronden gaat Bert aan de leiding met een 100% score van 5 uit 5.
Jacques moest er even inkomen, maar heeft nu 3 uit 5 en heeft nog steeds kans op een
goede eindscore. In totaal worden er 9 ronden gespeeld.
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Tata Steel Chess Tournament
In de maand januari vindt altijd het Tata Steel Chess Tournament plaats. Diverse HSV-leden
nemen hieraan deel. Bert Gerritsma kwam als eerste in actie bij de dagvierkampen. Bert
werd in groep 7B met 1½ uit 3 gedeeld 2e/3e en mocht voor € 7,50 een schaakboek
uitkiezen. Over het resultaat en zijn spel was Bert niet tevreden. De eerste partij ging
verloren doordat hij een aftrekschaakje over het hoofd zag. Voor zijn tweede partij had hij
de Aljechin voorbereid, maar toen de tegenstander al snel afweek van de theorie, raakte hij
spoedig de draad kwijt. Na pionverlies mocht hij blij zijn dat hij de partij nog remise wist te
houden. Zijn derde partij was met afstand de beste en die wist hij dan ook te winnen.
Hans de Haan, Aad Mittertreiner en Jacques van As nemen tot eind januari deel aan de
tienkampen. Het gaat nog niet geweldig. Op de eerste dag verloren ze alle drie hun partij.
Op de tweede dag wisten Jacques en Aad remise te bereiken, maar Hans staat nog steeds
met lege handen.

Partij van der Holst - Gerritsma
De eerste partij werd gespeeld door Fred van der Holst en Bert Gerritsma. Maar liefst
zesmaal kwam er een dame op het bord. Het commentaar is van Ton Bodaan.
Wit: Fred van der Holst
Zwart: Bert Gerritsma
Intern HSV, 09.11.2015
[TonBo]
Spektakelstuk dat maar weer eens bewijst dat een eindspel bepaald niet saai hoeft te zijn.
Leerzaam ook: standaardelementen zoals vrijpion en zetdwang komen in deze partij mooi
naar voren.
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.Pb1-c3 c7-c5 4.d4xc5 Lf8xc5
[4...d5-d4 5.Pc3-e4 Lf8xc5 6.Pe4xc5 Dd8-a5+ 7.Lc1-d2 Da5xc5]
5.c4xd5 e6xd5 6.Dd1xd5
Direct een scherpe stelling.
6...Lc5-b4?
[6...Dd8-b6 7.e2-e3 Pg8-f6 8.Dd5-b3 Db6xb3 9.a2xb3 Pb8-c6 en zwart heeft leuk spel voor
de pion.]
7.Dd5xd8+ Ke8xd8 8.Lc1-d2 Pb8-c6 9.0-0-0 Kd8-e8 10.Pc3-d5!
Goeie zet, als je voorstaat stukken ruilen! Maar pas op niet iedere ruil is goed!
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10...Lb4xd2+ 11.Td1xd2 Ke8-f8 12.e2-e4
Wit is als overwinnaar uit de opening gekomen.
12...Pg8-e7 13.Pd5xe7?!
[13.Pd5-c7 Ta8-b8 Zo kan wit de loper van lc8 lamleggen. 14.h2-h3 ;
13.Lf1-b5 is hier de beste gewoon ontwikkelen.]
13...Kf8xe7
Door de ruil staat de zwarte koning opeens prima.
14.Lf1-c4 Lc8-e6 15.Lc4xe6 Ke7xe6 16.f2-f4 Ta8-c8 17.Kc1-b1 Th8-d8 18.Td2xd8
Tc8xd8 19.Pg1-f3 h7-h6
Wit heeft nog steeds een dikke plus maar winnen is nog ver weg.
20.h2-h4 Td8-d3! 21.Th1-e1 Pc6-d4! 22.Pf3xd4+ Td3xd4 23.Kb1-c2 a7-a5 24.Kc2-c3
Td4-d7 25.Te1-e3 b7-b5 26.b2-b3 Td7-c7+?
[26...b5-b4+ maakt direct remise. 27.Kc3-c4 (27.Kc3-c2 Td7-d4) 27...Td7-d2]
27.Kc3-d2
Nu gaat de witte koning meedoen.
27...b5-b4 28.g2-g4 f7-f6 29.Te3-d3 Tc7-c5 30.h4-h5 Tc5-b5 31.Td3-d4 Tb5-c5
32.Td4-c4 Tc5xc4 33.b3xc4 Ke6-d6 34.Kd2-c2 a5-a4 35.Kc2-b2 Kd6-c6 36.f4-f5
[36.e4-e5 f6xe5 37.f4xe5 Kc6-c5 38.Kb2-c2 Zetdwang, zwart heeft geen nuttige zetten
meer.]
36...Kc6-d6

Stelling na 36...Kd6

37.a2-a3??
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[37.Kb2-c2!! Na dit zetje komt zwart steeds in zet dwang. 37...Kd6-d7 a) 37...Kd6-c5 38.e4e5 f6xe5 39.g4-g5 Kc5-d6 40.f5-f6; b) 37...Kd6-c7 38.c4-c5 Kc7-d7 39.Kc2-c1!!

Stelling na 39.Kc1!! (analyse)

39...Kd7-e7 40.c5-c6 a4-a3 (40...Ke7-d6 41.e4-e5+ Kd6xc6 42.e5-e6 Kc6-d6 43.Kc1-d2 Kd6c6 44.Kd2-d3 b4-b3 45.a2xb3 a4-a3 46.Kd3-c3) ; 38.c4-c5 Kd7-c6 39.e4-e5 f6xe5 40.g4-g5]
37...b4-b3
Een gedekte vrijpion is goud waard.
38.Kb2-c3 Kd6-c6 39.e4-e5 f6xe5 40.g4-g5 e5-e4 41.f5-f6 e4-e3??
[41...g7xf6 42.g5xh6 (42.g5-g6 e4-e3 43.Kc3-d3 b3-b2) 42...e4-e3 43.h6-h7 e3-e2 44.Kc3-d2
b3-b2 45.Kd2xe2 b2-b1D 46.h7-h8D]
42.f6xg7 e3-e2 43.Kc3-d2 b3-b2 44.g7-g8D e2-e1D+ 45.Kd2xe1 b2-b1D+ 46.Ke1-d2
[46.Ke1-f2 Db1-f5+=]
46...Db1-b2+ 47.Kd2-d3 Db2xa3+ 48.Kd3-e4 Da3-e7+ 49.Ke4-f5 De7-d7+ 50.Dg8e6+ Dd7xe6+ 51.Kf5xe6 a4-a3 52.g5-g6 a3-a2 53.g6-g7 a2-a1D 54.g7-g8D
Al de 6e dame die op het bord wordt gezet.
54...Da1-e1+?
Schaakjes sturen de witte koning naar betere velden.
55.Ke6-f6
[55.Ke6-f7]
55...De1-f1+
[55...De1-h4+ 56.Kf6-g6 Dh4-g4+ 57.Kg6-f7 Dg4xc4+ 58.Kf7-f8 Dc4-c5+ 59.Kf8-f7]
56.Kf6-g7 Df1-g1+ 57.Kg7-h7 Dg1-c1 58.Dg8-d5+ Kc6-b6 59.c4-c5+ Kb6-c7 60.Dd5d6+ Kc7-c8 61.c5-c6 Dc1-c2+ 62.Kh7xh6??
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[62.Dd6-g6 Dc2-c5 63.Dg6-e8+ Kc8-c7 64.De8-d7+ Kc7-b6 65.c6-c7 en nr 7 komt eraan.]
62...Dc2-h7+!!
Dolle Dame omdat de zwarte koning pat staat.
63.Kh6-g5 Dh7xh5+ 64.Kg5-f4 Dh5-f5+
Met 64...Dh2 zou zwart zelfs nog gewonnen hebben, red.
65.Kf4-e3 Df5-f3+ 66.Ke3-d4 Df3-d3+ 67.Kd4-e5 Dd3-e4+ 68.Ke5-f6 De4g6+ ½-½

Partij Wiegerink Huybens
Peter Huybens had een voortreffelijke invalbeurt in de wedstrijd van het eerste tegen SHTV
3. Het commentaar is opnieuw van Ton Bodaan.
Wiegerink,Ruben - Huybens,Peter
SHTV 3 - HSV 1 Den Haag, 2015
[TonBo]
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.Lf1-c4 Pg8-f6 4.d2-d3
Giuco pianissimo [4.Pf3-g5 d7-d5 5.e4xd5 Pf6xd5 6.Pg5xf7 Ke8xf7 7.Dd1-f3+ Kf7-e6 is een
echte Willemvariant !]
4...h7-h6
[4...Lf8-c5}
5.0-0 Lf8-c5 6.c2-c3 a7-a6 7.b2-b4
Na deze zet heeft zwart gelijk spel. [7.d3-d4 Lc5-b6 8.Pf3xe5]
7...Lc5-a7 8.Dd1-e2 b7-b5 9.Lc4-d5 Dd8-e7 10.Lc1-e3 La7xe3 11.De2xe3 0-0 12.Pb1d2 Ta8-b8
[12...Lc8-b7 voorkomt een vervelende dubbelpion op c6.]
13.a2-a4 b5xa4?!
[13...Pf6-g4;13...Lc8-b7]
14.Ta1xa4 Pc6-d8?
Wil de sterke loper aanvallen met c6 maar nu valt de witte dame binnen.
Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 25

15.De3-a7!

Stelling na 15.Da7!

15...Pf6xd5 16.Da7xb8?
[16.e4xd5! Tb8-b7 17.Da7-e3 d7-d6 18.Ta4xa6 en wit heeft een mooie pion meer.]
16...Pd8-c6!
Dit keer verrast Peter zijn opponent!
17.Db8xc8 Tf8xc8 18.e4xd5 Pc6-b8
Tijd om de balans op te maken : zwart heeft meer materiaal maar de witte stukken werken
prima.
19.Tf1-e1 d7-d6 20.d3-d4 De7-d7 21.Ta4-a3

Stelling na 21.Ta3
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21...Dd7-b5?!
[21...e5xd4 22.Pf3xd4 c7-c5 23.d5xc6 Pb8xc6 en de zwarte stukken gaan ook meespelen.]
22.d4xe5 Db5xd5 23.e5xd6 Dd5xd6 24.Pd2-e4 Dd6-d3 25.Pe4-c5 Dd3-d6 26.h2-h3
Wit heeft deze laatste fase sterk gespeeld en er is inderdaad een soort evenwicht
ontstaan. Een boeiende partij. ½-½

Partij Nicolaas - Huybens
Han Nicolaas probeerde Peter Huybens in de interne competitie te verrassen met het
koningsgambiet. Hij kwam van een koude kermis thuis. Het commentaar is van Deep
Bert/Komodo.
Han Nicolaas - Peter Huybens
Interne Comp HSV, 18.01.2016
1.e4 e5 2.f4 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.Pf3 4...Pf6 5.Pg5?
Euwe heeft ons geleerd dat je nooit tweemaal met hetzelfde stuk moet spelen in de
opening. De tekstzet is veel te agressief. Genoeg voor gelijkspel was 5.fxe5!? Pxe4 6.d4=.
5...d5! 6.exd5 Pa5
[6...Lg4 7.Le2 Dxd5 8.Lxg4 Dxg2 9.Df3 Dxg4 10.Dxg4 Pxg4 11.Pe4–+]
7.fxe5
[7.Lb5+ c6 8.dxc6]
7...Pg4??
Soms zijn simpele zetten de beste. Na 7...Pxc4 8.De2 Pg4 9.d4 Lb4+ 10.c3 blijft zwart in het
voordeel.
8.d4
Komodo geeft 8.Lb5+!? c6 9.d4 Dxd5 10.dxc5 Dxd1+ 11.Kxd1 cxb5 12.Te1 met licht
voordeel voor wit.
8...Pxc4 9.dxc5
[9.Df3 Pcxe5 10.dxe5]
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9...Pce3 10.De2
[10.Pxf7 Pxg2+ 11.Kf1 P4e3+ 12.Lxe3 Pxe3+ 13.Ke2 Pxd1 14.Pxd8 Lg4+ 15.Kd2 Txd8–+]
10...Dxg5

Stelling na 10...Dxg5

Er is een niet alledaagse stelling ontstaan. Han dacht hier ongeveer 25 minuten na, maar er
valt nauwelijks een fatsoenlijke zet te verzinnen. Wat hij ook speelt, zwart blijft in het
voordeel.
11.Pa3
(11.Pc3 Dxe5 12.Lxe3 Pxe3–+]
11...Dxe5 12.Tg1
[12.Lxe3 De beste praktische kans. 12...Pxe3 13.Kd2 Dd4+ 14.Dd3 Dxd3+ 15.cxd3 Pxd5
16.Thf1–+]
12...0–0 13.Lxe3 Dxb2 14.Td1 14...Dxa3
14...Te8 Maakt een eind aan het lijden van de tegenstander. 15.Ld4 Txe2+ 16.Kxe2 Dxa3–+
15.Td3 Db4+
15...Dxa2 Leidt nog sneller tot winst. 16.h3 Pxe3 17.Txe3 Dxd5 18.Te5–+
16.c3 Db1+ 17.Td1 17...Dg6 18.Kd2 Pxh2
[18...Te8 Beslist de partij meteen. 19.Kc1 Pxe3–+]
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19.Tde1 Lg4 20.Df2 Lf5 21.Lf4 Pg4
[21...Da6!? Lijkt nog beter. 22.Kc1 Pg4 23.Db2–+]
22.Dd4 Tfe8
[22...Da6 Dit maakt het voor zwart nog eenvoudiger. 23.a4 c6 24.Tgf1 cxd5 25.Ld6–+]
23.Txe8+
23...Txe8 24.Lxc7 Te4
[24...Da6 25.Le5 Dxa2+ 26.Ke1 Pxe5 27.Kf1 Ld3+ 28.Dxd3 Pxd3 29.c6 Da1#]
25.Dd3 Te7
[25...Dg5+ 26.Kd1 Pf2+ 27.Kc2 Pxd3 28.Td1 Pc1 29.Txc1 Tb4+ 30.Kd1 Dxg2 31.cxb4 Lg4+
32.Ke1 De2#]
26.Dg3 Te3
[26...Da6 27.Le5 Dxa2+ 28.Ke1 Pxe5 29.Kf1 Ld3+ 30.Dxd3 Pxd3 31.d6 Da1#]
27.Df4 Lc2
[27...Lb1 28.Dxe3 Dc2+ 29.Ke1 Pxe3 30.g4 Lxa2 31.Tg3 Dd1+ 32.Kf2 Dd2+ 33.Kf3 Lxd5+
34.Kf4 Df2+ 35.Kg5 Df6+ 36.Kh5 Dh6#]
28.Kc1
[28.Dxe3 Anders kunnen de stukken meteen in de doos. 28...Pxe3 29.Kxe3 Dd3+ 30.Kf2
Dd2+ 31.Kg3 Dxc3+ 32.Kh2 Dxc5 33.Lf4 Dxd5 34.Tf1 Dxa2 35.Tf2–+]
28...Lb1 29.Da4 Txc3+ 30.Kb2 Tc2+ 31.Kb3 Dd3+ 32.Kb4 Tb2+
[32...Tb2+ 33.Db3 Pe3 34.Dxb2 Pxd5+ 35.Ka4 Dc4+ 36.Ka3 Dxc5+ 37.Ka4 Lc2+ 38.Dxc2
Db4#; 32...Dc3+ 33.Kb5 Dxc5#]
0–1
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