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Hieronder treft u de agenda voor de
komende weken aan.

In dit nummer treft u het slotverslag van de
interne competitie aan. Ook de
zomercompetitie is inmiddels gespeeld. Nico
Vromans nam in Maastricht deel aan het
ENCI-toernooi en leverde een uitgebreid
verslag in met enkele partijanalyses. Aad
Mittertreiner en Fred van der Holst speelden
voor de interne competitie een partij met een
boeiend pionneneindspel. De uitgebreide
partijanalyse wordt verzorgd door Ton
Bodaan. Onze jeugdleden Koos Roeleveld
en Jaimy Luk namen deel aan de
Nederlandse jeugdkampioenschappen in hun
leeftijdscategorie. Koos nam daarnaast deel
aan een sterk bezet jeugdtoernooi in
Frankrijk. Verder nog een verslag van de
receptie ter gelegenheid van het
kampioenschap van het eerste team en een
kort verslag van de Algemene
Ledenvergadering. Ons clublokaal is nu
gesloten maar op 30 augustus beginnen we
het nieuwe seizoen met een
openingstoernooitje. Vijf ronden Zwitsers
met een bedenktijd van 15 minuten pppp. De
redactie maakt van de gelegenheid gebruik
om u een prettige vakantie te wensen. Wij
hopen u op 30 augustus weer te zien.

Ma 26/7 t/m ma 23/8 ZOMERSLUITING
Geen Schaken
Ma 30/8

Openingstoernooitje. Vijf
ronden rapid met een
bedenktijd van 15 minuten
pppp. Er zijn enkele kleine
prijsjes beschikbaar. Ook
niet-leden mogen meedoen

Ma 6/9

Interne Competitie

Ma 13/9

Interne Competitie

Ma 20/9

Interne Competitie

Ma 27/9

Interne Competitie

Op vrijdag 27 augustus, dinsdag 31 augustus
en vrijdag 3 september wordt in gebouw “De
Kandelaar”, Dijkweg 19 te Naaldwijk, het
62e Druivenschaaktoernooi gehouden. Er
wordt gespeeld in groepen van vier. Voor
elke groep zijn twee prijzen beschikbaar en
op de tweede avond een trosje Westlandse
druiven. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-Aanmelden kan tot en met dinsdag
telefonisch bij de wedstrijdleider Sandra van
den Berg, tel.010-5922575, of via internet:
www.druivenschaaktoernooi.nl

Patrick Roeleveld heeft het lidmaatschap
van HSV opgezegd.
Marinus Hendriks is op 31 mei overleden.
De crematie vond plaats op 4 juni op
begraafplaats Nieuw Eykenduinen. Hierbij
was een afvaardiging van het bestuur
aanwezig.

Tijdens de ALV is besloten dat ons 85-jarig
jubileum gevierd wordt met een simultaan
door Hans Böhm, gevolgd door een maaltijd
en/of receptie. Inmiddels is met Hans Böhm
afgesproken dat de simultaan plaatsvindt op
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zaterdag 19 februari 2011. Houdt u deze
datum dus vrij in uw agenda. Nadere details
volgen nog.

slagen van Nico Vromans te winnen. Bert
verloor echter en moest daardoor met 3 uit 5
genoegen nemen met de tweede plaats. De
plaatsen 3, 4 en 5 werden gedeeld door Ton
Thijssen, Nico Vromans en Roman Navrat.
Helaas was Mark Jager in de laatste ronde
verhinderd, waardoor hij een reglementaire
nederlaag moest incasseren. Omdat Mark
zijn eerste vier partijen verloren had bleef hij
met lege handen staan.

In het nieuwe seizoen zal in de interne
competitie bij wijze van proef gespeeld
worden met een speeltempo van 1.40 uur +
10 seconden per zet. Dit komt overeen het
speeltempo dat in de externe competitie
gehanteerd wordt in de eerste klasse en de
promotieklasse. Leden die dit niet willen
kunnen het oude speeltempo (1.45 uur pppp)
hanteren. Zij moeten dit wel op de eerste
speelavond van het nieuwe seizoen kenbaar
maken bij de wedstrijdleider. Zij zitten dan
wel het gehele seizoen vast aan het
speeltempo van 1.45 uur. Het is niet de
bedoeling dat de ene week met een tempo
van 1.40 uur + 10 seconden gespeeld wordt
en een week later met een tempo van 1.45
uur. Tegen jeugdleden geldt onveranderd
een speeltempo van 1 uur pppp.
HSV zal komend seizoen geen
schaaktraining organiseren. Voor leden die
wel graag training krijgen is er een
alternatief: schaakvereniging SHTV
organiseert komend seizoen enkele
trainingen op woensdagavond. De kosten
hiervoor bedragen € 10,-- per avond. Van de
deelnemers wordt verwacht dat zij huiswerk
maken. Nadere inlichtingen zijn te
verkrijgen bij Ton Bodaan:
bodaana@ziggo.nl.

Olav overtuigend kampioen

De overige HSV-leden streden in de ronden
26 tot en met 30 om de plaatsen 7 en lager.
Hans de Haan was uiteindelijk „the best of
the rest‟.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 30
Naam
Punten Gsp Gw Rm
Haan de, Hans
1580,00 21
8 8
Mittertreiner, A1486,67 23
7 10
Bodaan, Ton
1452,67 17
6 7
Roeleveld, Koos 1306,00 14
6 4
Koks, Paul
1279,67 20
8 6
Luk, Jaimy
1260,00 24 14 2
Kuijvenhoven, R 1225,00 18
9 3
Gerritsma, Bert 1221,67 19
6 5
Lubbe vd, Lex
1195,33 7
3 3
Hählen, Ruud
1153,00 25
9 6
Holst vd, Fred 1116,33 20
6 4
Jong de, Dick
1063,67 23
8 5
Boot, Harry
1035,00 21
6 6
Roeleveld, P
957,00 19
6 5
Loke, Jim
939,33 13
5 1
Hessels, Wil
925,00 10
3 2
Eberle, Jan
885,67
2
1 1
Verwaart, D
850,67 19
6 2
As van, Jacques 835,00 19
3 9
Huijbens, Peter 801,67 21
4 8
Somer, Arif
776,67
7
4 0

Olav clubkampioen.
Door in de slotronde van de Champions
League van Ton Thijssen te winnen
prolongeerde Olav Wolvekamp zijn titel.
Met 4½ punten uit 5 partijen werd hij
onbereikbaar voor de concurrentie. Olav
won vier partijen en moest alleen Bert
Corneth remise toestaan. Bij een nederlaag
van Olav had het nog spannend kunnen
worden als Bert Corneth er tenminste in zou

3

Vl
5
6
4
4
6
8
6
8
1
10
10
10
9
8
7
5
0
11
7
9
3

Marcus, Rob
Jong de, Bram
Prins, John
Nijst, Leo
Ciftgi, Selahat
Riel van, Jacco
Hendriks,M

770,00
714,33
520,33
494,00
459,00
338,00
307,67

11
19
9
3
19
11
3

4
5
4
1
2
0
2

3 4
4 10
0 5
0 2
4 13
0 11
0 1

vandaag verloren nadat hij gewonnen had
gestaan. Maar het toernooi duurt nog lang.
Voorzitter Dick had overal aan gedacht. Hij
had ook geregeld dat de leden die daar prijs
op stelden een rondleiding door het museum
konden krijgen. Daar werd door veel mensen
gebruik van gemaakt.
Er werd ook nog een paar groepsfoto‟s
gemaakt van de aanwezige spelers van het
succesvolle eerste team en van de invallers.

De receptie ter gelegenheid van de afsluiting
van het schaakseizoen werd goed bezocht.
Een verslag van Bert Gerritsma
Het wordt inmiddels al bijna traditie dat we
het seizoen afsluiten met een receptie. Het
was tevens een mooie gelegenheid om het
kampioenschap van het eerste team te
vieren. Zaten we in 2008 en 2009 in “De
Albatros”, dit keer had voorzitter Dick de
Jong ervoor gezorgd dat we in het
Schevenings museum “Muzee” terecht
konden.
Op zaterdag 1 mei was het zover. De dag
was begonnen met regen, maar gelukkig
klaarde het weer op. De zon kwam door,
zodat we buiten konden zitten. Na de
openingstoespraak van Dick de Jong
vertelde teamleider Bert Gerritsma hoe het
kampioenschap van het eerste team tot stand
was gekomen. Niet alleen de spelers van het
eerste team hebben goed gepresteerd, maar
ook de invallers uit het tweede team wisten
van wanten. Bert bedankte de spelers voor
hun inzet en de spelers van het tweede team
werden bedankt voor hun bereidheid om in
te vallen.

Een minpuntje was dat teamleider Bert
vergeten was de kampioensbeker mee te
nemen.
Iets na zes uur ‟s middags kwam er een
einde aan de receptie. Ik had de indruk dat
iedereen het naar zijn zin had gehad.
Volgend jaar weer?

Enkele leden namen deel aan toernooien.
Een kort verslag van Bert Gerritsma.

Daarna was het tijd om te genieten van de
hapjes en drankjes. De vishapjes en de
bitterballen gingen er goed in. Peter
Huybens reikte aan 34 mensen
consumptiebonnen uit. Er waren niet alleen
schakers met hun partners, maar er was ook
een behoorlijke afvaardiging van de
wijkvereniging Zuiderpark aanwezig. Koos
Roeleveld was met zijn moeder en coach
Ton Bodaan helemaal uit Haarlem gekomen.
Koos neemt daar deel aan de Nederlandse
jeugdkampioenschappen. Helaas had hij

Haagse Rapidcyclus
Op 8 mei vond bij DD het derde toernooi
van de Haagse Rapidcyclus plaats. Er namen
vier HSV-leden deel. Ton Bodaan behaalde
de tweede plaats met 5½ uit 7. Paul Koks
scoorde 3 uit 7, Selahattin Ciftci behaalde 2
uit 7, terwijl Ruud Hählen met lege handen
bleef staan.
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Het slottoernooi werd op 5 juni
georganiseerd door SHTV. Hieraan namen
slechts twee HSV-leden deel. Ton Bodaan
werd zesde met 4½ uit 7. Paul Koks scoorde
3 uit 7. Ton werd tevens tweede in de
eindrangschikking die na vier toernooien
wordt opgemaakt.

Nico Vromans nam van 21 mei tot en met 24
mei deel aan het ENCI-toernooi in
Maastricht. Hieronder volgt zijn verslag.
Voor de tweede keer nam ik deel aan dit
toernooi. Deze keer niet met een
vakantiegevoel maar om te schaken. Er
waren circa 300 deelnemers die speelden in
sporthal „De Geusselt‟ naast het
voetbalstadion van MVV. De
„veteranengroep‟, waartoe ik ook behoorde,
bestond uit 11 deelnemers. Als speler buiten
Limburg zou ik niet de veteranentitel
kunnen behalen (dit gold alleen voor deze
groep). Evenals verleden jaar was het mooi,
warm weer. Dan eerst de resultaten:
1e ronde 21 mei tegen Montforts. Winst na
een door mij gespeelde Engelse opening 1.
c4.

NK C-Jeugd
Koos Roeleveld nam van 29 april tot en met
8 mei deel aan het Nederlands
Kampioenschap voor de C-jeugd (tot 14
jaar). Koos kreeg zware tegenstand en moest
genoegen nemen met 4 punten uit 9 partijen.

2e ronde 22 mei tegen Kerssemakers met
zwart, Een Siciliaansachtige start met
verwisseling van zetten. Ik verloor ergens
een pion, de tegenstander dreigde mij
meerdere malen in één zet mat te zetten, wat
ik kon voorkomen door nog een pion te
geven. Maar Kerssemakers wilde mij per se
mat zetten! Hij ging dus niet op deze tweede
pionwinst in. Het eindspel was daarna voor
hem niet geheel duidelijk. U begrijpt dat ik
toen mijn kansen die er kwamen, benutte om
mijn tweede punt bij te schrijven!

NK D-jeugd
Jaimy Luk nam van 13 mei tot en met 15
mei in „Don Bosco‟ te Rijswijk deel aan het
Nederlands Jeugdkampioenschap schaken in
de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Er werden
in Rijswijk dagelijks drie partijen gespeeld
met een bedenktijd van een uur pppp. Jaimy
behaalde 5 punten uit 9 partijen en werd
hiermee 22e van de 50 deelnemers.

3e ronde 23 mei Een ietwat „moeizame‟
partij tegen Borsten. Ook door mij met 1. c4
geopend. De tegenstander, een kenner van
deze opening, speelde met 1. c5 tegen. Ik
moest heel secuur tegenspelen. Een snelle
remise volgde, alhoewel ik na een snelle
afruil iets beter kwam te staan Dus ik stond
eerste na drie partijen met 2½ punt.

Toernooi Saint-Lo
Koos Roeleveld nam van 7 tot en met 14 juli
deel aan een sterk bezet internationaal
jeugdtoernooi in het Franse Saint-Lo.
Dankzij een eindsprintje van 3 uit 3 eindigde
Koos op 5 punten uit 9 partijen met een TPR
van 1721

In de avond ging ik nog een glas wijn
nuttigen. In een hoek van het restaurant waar
ik verbleef(DreamZ van Apple Park) hoorde
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ik een bekend geluid. In eerste instantie
klonk het als het indrukken van een
schaakklok, maar het was het neerzetten van
schaakstukken op een houten bord! Ik ging
even kijken, en u begrijpt het wel!! Het werd
„nachtwerk‟. Die wint die blijft. Ik hoefde
niet meer op te staan, want ik was net te
sterk voor deze groep. Nadeel was er ook de
volgende dag, 24 mei. Na de nachtelijke
sessie tot in de verre kleine uurtjes, zal ik
niet geheel „fit‟ zijn geweest. Een vijf uur
durende door mij gespeelde Scandinavische
partij (1. d5) werd nipt verloren (onnodig),
weliswaar tegen de latere kampioen De Wit.

Eindstand van de prijswinnaars
TPR
1. G. de Wit
4
1887
2. N. Vromans 3½
1765
3. F. Schotanus 3
1835
3. H. Boer
3
1680
3. T. Montforts 3
1618

Olav Wolvekamp is een echte veelvraat. Hij
wil dit jaar alles winnen, dus ook de
zomercompetitie. Een kort verslag van Bert
Gerritsma.

De vijfde ronde speelde ik tegen de winnaar
van 2009, ook op 24 mei, ‟s middags. Ook
een vijf uur durende partij. Bij winst zou F.
Schotanus gedeeld eerste worden met De
Wit. Ik had tegen Kerssemakers gezegd dat
ik wellicht 1. g4 (Grob) zou spelen. Hij zei:
“als je dat speelt ben ik je supporter!” Dus ik
speelde het. Schotanus antwoordde met
…d6. Het werd een hele spannende
laveerpartij. We wilden beiden winnen. Tot
aan de 65e zet kon ik noteren, daarna gingen
de laatste vijf minuten in, voor mij eerder
dan voor Schotanus. Ik schat dat er nog wel
zo‟n 40 zetten bijgekomen zijn. Met nog
twee minuten voor mij en 1 minuut en 48
seconden voor Schotanus, speelde deze een
onreglementaire zet, hij overzag een schaak.
Ik liet hem nog wel even de klok indrukken,
waarna ik reclameerde. De wedstrijdleider
stond bij het bord en greep in! Twee
minuten tijdstraf in een voor mij reeds
gunstige stelling! Kat in…..! Met 3½ punt
uit vijf partijen bereikte ik de ongedeelde
tweede plaats. Na mijn „tactische‟
overwinning in de laatste partij hoorde ik al
geruchten dat ik volgend jaar eventueel
eerste zou kunnen worden? Wie weet. Er
zullen toch wel wat spelers bijkomen met
een hogere Elo. Wanneer ik weer ga zal ik er
toch een paar „vakantiedagen‟ aan
toevoegen.

Olav kan er geen genoeg van krijgen. Hij
won al de snelschaaktitel en het
clubkampioenschap en nu dus ook de
zomercompetitie. Olav haalde in zeven
ronden 51 punten en bleef de concurrentie
ruim voor. Nico Vromans eiste de tweede
plaats voor zich op en Bert Gerritsma werd
derde. Verheugend was dat ook enkele leden
van Haeghe Ooievaar en DD de weg naar
ons clublokaal wisten te vinden. Jan van der
Meer deed zelfs alle zeven ronden mee. De
opkomst was zeer bevredigend. Er waren
soms meer dan 20 schakers aanwezig.
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Hieronder volgt de eindstand
Olav Wolvekamp
Nico Vromans
Bert Gerritsma
Ton Thijssen
Hans de Haan
Jan van der Meer
Aad Mittertreiner
Jan Eberle
Jaimy Luk
Ton Bodaan
Willem Hessels
Dick de Jong
Paul Koks
Jaco Arkesteijn
Peter Huijbens
Lex van der Lubbe
Allart Haverkamp
Fred van der Holst
Maurits Bons
Ruud Hählen
Harry Boot
Roman Navrat
Bert Corneth
Jacques van As
Dick Verwaart
Arif Somer
Jim Loke
Toon van Weel
Rob Bes
Erik Corneth
Bram de Jong
Carel Gijsen

Nico Vromans - T Montforts
ENCI, 21.05.2010

51
36
22½
22
21½
19
15
15
12
12
11
11
11
9
8½
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4
3½
3
3
2
2
1
1

1.c4 Pf6
2.g3 g6
3.Lg2 Lg7
4.Pf3 0–0
5.0–0 d6
6.Pc3 c6
7.d4 Pa6
8.a3 Pc7
9.Lg5 h6
10.Ld2 Ld7
11.Dc1 Kh7
12.Dc2 Tc8
13.Tad1 b5
14.c5 dxc5
15.dxc5 a5
16.b4 axb4
17.axb4 Pcd5
18.Pxd5 Pxd5
19.e4 Pf6 20.Lc3 Ta8
21.e5?? (eerst Lf6)

Stelling na 21.e5??

21…Pd5 (natuurlijk)
22.Ph4 Le6
23.f4 Dc8
24.Lxd5 cxd5
25.f5 gxf5
26.Pxf5 Lxf5
27.Txf5 Kh8
28.Th5 De6
29.Ld2 Ta6

We beginnen deze rubriek met enkele
partijen die Nico Vromans speelde tijdens
het ENCI-toernooi in Maastricht. Nico geeft
zelf commentaar.
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30.Dd3 Dg6
31.De2 Ta2
32.Th4 Kh7
33.Td4 De6
34.Dd3+ Kg8
35.Txd5 Tfa8
36.Lf4 Dh3
37.Ld2 T8a3
38.Td8+ Lf8
39.Df1 De6
40.Df4 Ta6
41.Tf1 Tc2
42.Df5 Dxf5
43.Txf5 Kg7

F. Kerssemakers - Nico Vromans
Enci, 22.05.2010
1.d4 e6
2.c4 c5
3.Pf3 cxd4
4.Pxd4 Pf6
5.a3 Pc6
6.Pxc6 bxc6
7.e3 a5
8.Pc3 La6
9.Ld3 Le7 (d5)
10.0–0 0–0
11.Dc2 d5
12.cxd5 cxd5
13.De2 Lxd3
14.Dxd3 Pd7 (Dc7)
15.Dd1 Lf6
16.Ld2 Pc5
17.Tb1 a4
18.Pa2 Dd7 (Pb3)
19.Lb4 Tfc8
20.Lxc5 Txc5
21.Pb4 Tc4
22.Dd2 Le7
23.Pd3 Ld6
24.Tfc1 Td8 (Dc7!)
25.Tc3 De7 26.g3 (g4) 26…h5?

Gedurende deze partij steeds zo‟n 30
minuten tijd meer verbruikt. Maar zo tegen
het slot gaat het gesmeerd.
44.Tf2 Tc4
45.Tb8 Td4
46.Txb5 e6
47.Tb7 Ta2
48.Tbxf7+ Kg6
49.T7f6+ Kh5
50.Txf8 Taxd2
51.Txd2 Txd2 52.c6 1–0
Bij zet 21 had ik Lxf6 grondig geanalyseerd
tijdens de partij en goed bevonden! Toen
ging ik naar 21. e5 kijken en deze scheen
beter? Maar de simpele terugtocht van het
paard naar d5 door zwart, was door mij niet
berekend. Het pionnenduo b4+c5 is door mij
gekoesterd. Er deden zich door mijn
gewaagde spel wel wat matsituaties(bijna)
voor. Maar de verdediging door mij was
sluitend.
--------------------------------------------------

Een ongefundeerde opstoot! Nog steeds is
Dc7 oké.
27.Tbc1 h4? Dit kan de zwarte stelling niet
meer hebben. Dit komt neer op een
pionoffer, voor wat? Tdc8 was normaal hier.

En dan nu de tweede partij die ik niet had
mogen winnen. Wit verzuimde op zet 42
met de afruil op e7 naar een voordelig
eindspel over te gaan! Hij bleef volharden in
het zoeken naar een mat.

Stelling na 27...h4?
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28.Txc4 dxc4
29.Txc4

Bereidt weer een mat voor, maar zit wel
krapper in de tijd.

De tweede pionwinst is in de maak.
44…Dxf5
29…hxg3 Is h3 nog wat?
30.hxg3 Ta8
31.Kg2 Db7+
32.f3 Beter meteen e4 32…Db8
33.f4? Dat wilde ik juist. 33…Db7+
34.e4 f5? (Db5)
35.De2 Df7
36.Dc2 fxe4 (Db7)
37.Txe4 Db7 38.Dc4 Lf8

We leven nog.
45.g4 Au 45…Dd5
Wits tijd is bijna op, dan maar de dames
ruilen,rekken!
46.Dxd5 Txd5
47.Te8+ Kh7
48.Tb8 Ta5
49.Tb4 Kh6
50.Kf3 Kg5
51.Pf2 Ld8

De computer geeft Dd5, maar met een dikke
min.
39.Dxe6+ Kh8
40.Kf1 Td8 (Ta6!) 41.f5!! Au

Wel de loper op het bord houden.
52.Pe4+ Kg6
53.Td4 Ta8
54.Td6+
De laatste minuut tikt weg.
54…Kh7
55.Kf4?? Lc7
56.Pg5+ Kg8 57.Ke5 Ta5+ 0–1
-----------------------------------------------------N. Vromans - C. Borsten
Enci, 23.05.2010
Stelling na 41.f5!!

1.c4 Pf6
2.Pf3 c5
3.Pc3 Pc6
4.e4 e5
5.d3 d6
6.Da4 Ld7

41…Le7
Dan nog maar een pion er tegenaan, mat is
erger.
42.Ke2

Eindelijk de symmetrie eruit.

Ziet niets in een beter eindspel, wit wil mat
zetten.

7.h3? 7...Le7
8.Dd1 0–0
9.g4? 9...Pd4
10.Pxd4 cxd4

42…Lf6 Die staat.
43.Dc4 Dd7
44.Te3
9

Fred van der Holst – Aad Mittertreiner
Interne HSV, 10.05.2010
[TonBo]

11.Pe2 b5!
12.cxb5? 12...Lxb5
13.Pg3 d5!
14.Lg2 dxe4
15.Pxe4 Pxe4
16.Lxe4 Tc8
17.Ld2 Lc6
18.Lxc6 Txc6
19.Tc1 Da8

Geef nooit te vroeg remise ..... Dit motto
gaat op voor alle partijen want ook al lijkt
een stelling dood soms komt hij opeens tot
leven....
Beide spelers krijgen in het zeer boeiende
eindspel winstkansen uiteindelijk weet Aad
zijn kans te benutten ...

Is Dd5 wat?
20.Txc6 Dxc6
21.0–0 Tc8 22.Te1 f6? Diagram.Niet de
beste zet (Rybka geeft 22…Ld6 met
voordeel voor zwart, red).

1.e2-e4 c7-c6
2.Lf1-c4 d7-d5
3.e4xd5 c6xd5
4.Lc4-b3 Lc8-f5
5.Pg1-e2 e7-e6
6.d2-d4 Pg8-f6
7.Lc1-g5 Lf8-e7
8.Pb1-d2 h7-h6
9.Lg5-h4 Pb8-c6
10.c2-c3 Pf6-e4
11.Lh4xe7 Dd8xe7
12.Pd2xe4 Lf5xe4
13.0-0 0-0
14.Lb3-c2 Le4xc2
15.Dd1xc2 De7-g5
Na wat ruiltjes is er een typische Caro Kann
stelling ontstaan en zwart probeert Wit tot
zwaktes te verleiden..
16 f2-f4 Dg5-f6
17.f4-f5 e6-e5
18.d4xe5 Df6xe5
19.Dc2-d2 [19.f5-f6 Tf8-e8 20.Tf1-f2 g7xf6
is een leuk pionoffer waarbij de stelling tot
leven komt.. 21.Pe2-g3 ]

Stelling na 22...f6?

23.Db3+ Kf8 24.Tc1
Geen vuiltje meer aan de lucht
24...De8
25.Txc8 Dxc8 26.f3 ½–½
---------------------------------------------------De laatste partij stamt uit de interne
competitie en laat een boeiend
pionneneindspel zien. De analyse is van Ton
Bodaan.

19...Tf8-e8
20.Ta1-e1 De5-e3+
21.Dd2xe3 Te8xe3
22.Pe2-f4 Te3xe1
23.Tf1xe1 Ta8-d8
24.Te1-d1 d5-d4
25.c3xd4 Pc6xd4
26.Kg1-f2
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Geeft de eerste kans aan zwart [36.a4-a5
maakt remise.. 36...Kd5-d4 (36...Kd5-c4
37.Kf4-e4 Kc4-b5 (37...Kc4-c5) ) 37.h4-h5]
36...f6xg5+? [36...h6xg5+! 37.h4xg5 a6-a5
en zwart wint..]
37.h4xg5 h6-h5?? maar nu staat wit weer
gewonnen !! [37...h6xg5+ 38.Kf4xg5 a6-a5
39.Kg5-g6 Kd5-e5 40.Kg6xg7 Ke5xf5
41.Kg7-f7 remise]
38.f5-f6? [38.g5-g6! en er is niets meer te
doen aan f6]
38...g7xf6 39.g5xf6? [De laatste fout met de
fraaie manoeuvre 39.g5-g6

Stelling na 26.Kf2

De naar voren gelokte pion op f5 is een
zorgenkindje
26...Kg8-f8
27.Pf4-e2 Pd4-c6
28.Td1xd8+ Pc6xd8
29.Pe2-d4 Kf8-e7
30.Kf2-e3 a7-a6
31.a2-a4 Ke7-d6
32.g2-g4 Pd8-c6
33.Pd4xc6 Kd6xc6
Zo ontstaat de moeder van alle eindspelen :
het pionneneindspel.. tevens een van de
moeilijkste eindspelen.
Stelling na 39.g6 (analyse)

34.h2-h4?!
Zonde. Met de pion op h2 kan wit altijd later
nog tempozetjes doen... [34.Ke3-d4 Kc6-d6
35.a4-a5 f7-f6 36.b2-b3 Kd6-c6 37.Kd4-c4
Kc6-d6 38.b3-b4 Kd6-c6 39.h2-h3 en zwart
moet zich nauwkeurig verdedigen om remise
te maken.(39.b4-b5+ a6xb5+ 40.Kc4-b4
Kc6-c7 41.Kb4xb5 Kc7-c8 42.Kb5-b6 Kc8b8 43.h2-h3 (43.Kb6-c5 Kb8-c7 44.Kc5-d5
Kc7-d7 45.h2-h3 Kd7-c7 (45...Kd7-e7) )
43...Kb8-c8 44.Kb6-c5 Kc8-c7 45.Kc5-d5
Kc7-d7) ]

39...Kd5-e6 40.Kf4-g3 f6-f5 41.Kg3-h4 f5f4 42.Kh4xh5 f4-f3 43.Kh5-h6 f3-f2 44.g6g7 f2-f1D 45.g7-g8D+ kan wit nog voor
remise vechten.]
39...Kd5-e6 40.Kf4-g5 Ke6-f7 41.Kg5xh5?
Pas de beslissende fout [41.a4-a5 h5-h4
42.Kg5xh4 Kf7xf6 43.Kh4-g4 Kf6-e5
44.Kg4-f3 Ke5-d4 45.Kf3-f4!! Kd4-c4
46.Kf4-e5 Kc4-b5 47.Ke5-d5 Kb5xa5
48.Kd5-c5 b7-b6+ 49.Kc5-c6!!

34...Kc6-d5 [34...b7-b5 35.a4xb5+ a6xb5]
35.Ke3-f4 f7-f6 [35...a6-a5]
36.g4-g5?
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Stelling na 49.Kc6!! (analyse)

Hogeschoolwerk het is nu remise.]
41...Kf7xf6
42.Kh5-g4 Kf6-e5
43.Kg4-f3 Ke5-d4
44.Kf3-e2 Kd4-c4
45.Ke2-d2 Kc4-b3
46.Kd2-c1 Kb3xa4
47.Kc1-c2 Ka4-b4
48.b2-b3 a6-a5
49.Kc2-b2 b7-b5
50.Kb2-c2
Na het zien van deze mooie varianten is wel
duidelijk dat het pionneneindspel fantastisch
moeilijk is! 0-1
,
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