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Dit is het laatste nummer van het seizoen. Het verschijnt iets later dan u gewend bent, maar dat
komt omdat redacteur Bert Gerritsma druk bezig is met zijn verhuizing. U treft in dit nummer
een verslag aan over de ontknoping in de Champions League. Verder een verslag van de
Algemene Ledenvergadering, een kort verslag van het RuO-festival en een kort verslag van de
zomercompetitie. Nico Vromans nam deel aan het pinkstertoernooi van BSG en schreef
daarover een verslag. Richard van Dalfsen heeft het initiatief genomen om in samenwerking
met snookercafé Zeekantje.nl een rapidtoernooi 'schaken aan de kust' te organiseren. Bert
Corneth analyseerde zijn winstpartij tegen Hans de Haan

Arif Somer heeft het lidmaatschap van HSV opgezegd. Secretaris Bert Gerritsma zal medio
augustus verhuizen naar Nieuwendamlaan 63, 2547 JJ Den Haag. Hij logeert tijdelijk bij een
broer en is telefonisch alleen te bereiken op zijn 06-nummer: 06-13352675. Zijn e-mailadres is
ongewijzigd gebleven.

Hierbij treft u de agenda voor de komende periode aan. Momenteel is onze speelzaal gesloten.
We beginnen weer op 26 augustus met een openingstoernooitje waarbij ook introducés van
harte welkom zijn.

Ma 26 augustus

Zaal Open. Openingstoernooi

Ma 2 september

1e Ronde Interne Competitie

Ma 9 september

2e Ronde Interne Competitie

Ma 16 september

3e Ronde Interne Competitie

Ma 23 september

4e Ronde Interne Competitie

Ma 30 september

5e Ronde Interne Competitie

Ma 7 oktober

6e Ronde Interne Competitie

Ma 14 oktober

7e ronde Interne Competitie

Ma 21 oktober

8e Ronde Interne Competitie

Ma 28 oktober

9e Ronde Interne Competitie

2

Het volledige verslag is per e-mail toegezonden aan de leden. Speciaal voor degenen die geen
internet hebben volgt hier een korte samenvatting.
Door afname van het aantal leden en stijging van de afdracht aan de HSB zijn er minder
inkomsten. Daarom worden de uitgaven voor Training, Toernooien en Presentatie verminderd.
Bert Corneth biedt aan de kosten voor presentatie (consumptiebon voor tegenstanders in de
externe competitie) voor zijn rekening te nemen. Dick de Jong streeft ernaar volgend jaar aan
het eind van het seizoen een borrel voor de leden en hun partners te organiseren.
Bestuurslid Ton Thijssen zal in de loop van het seizoen verhuizen naar Limburg. Na het
vertrek van Ton zal het bestuur zich beraden of tussentijds in de vacature moet worden
voorzien.
Op de komende ALV van de Haagse Schaakbond zal (vermoedelijk) een voorstel van DD en
SHTV in stemming worden gebracht om in alle klassen in de externe competitie. een
speeltempo te hanteren van 1.40 uur met een increment van 10 seconden per zet. De HSB wil
eerst de mening peilen van de verenigingen. Om het standpunt van HSV te kunnen bepalen
wordt het voorstel om in de externe competitie een speeltempo te hanteren van 1.40 uur met 10
seconden increment per zet in stemming gebracht. Zeven leden zijn voor, vier leden zijn tegen
en één lid onthoudt zich van stemming. HSV zal aan de HSB laten weten dat onze voorkeur
uitgaat naar een speeltempo van 1.40 uur met een increment van 10 seconden per zet.
De interne wintercompetitie wordt in één grote groep volgens het Keizersysteem verspeeld. Na
25 ronden spelen de bovenste zes spelers van de ranglijst in een halve competitie (Champions
League) om het clubkampioenschap. De spelers worden vóór aanvang van de interne
competitie ingedeeld in fictieve sterktegroepen, namelijk een A-groep en een B-groep. Fred
van der Holst zal voor aanvang van de interne competitie bekendmaken welke spelers zijn
ingedeeld in de A-groep en de B-groep.
Het bestuur stelt voor om met twee teams deel te nemen aan de externe competitie. Het bestuur
onderzoekt de mogelijkheid om ook een derde team aan de externe competitie te laten
deelnemen. (Inmiddels is gebleken dat we te weinig spelers hebben om ook een derde team op
te stellen).
Om het dalend aantal leden een halt toe te roepen wordt er een commissie ingesteld die
initiatieven zal ontplooien, zodat HSV in de toekomst bestaansrecht heeft. De naam van de
commissie is: HSV 2015. Hans Coenders is voorzitter van de commissie. De commissie bestaat
verder uit Ed Langelaan. De commissie communiceert via www.schaakvrienden.nl. Op deze
site is een forum ingericht waarop leden op de diverse onderwerpen kunnen reageren.
Ben Spierings, voorzitter van SHTV, heeft voorgesteld dat leden van SHTV en HSV in elkaars
onderlinge competitie kunnen uitkomen. Zij worden dan dubbellid in hun tweede vereniging en
betalen het eerste jaar geen contributie aan de vereniging waarvan zij dubbellid zijn. Het
bestuur is met dit voorstel akkoord gegaan. De clubavond van SHTV is donderdag. De
speellocatie is de Bosbeskapel in de Bosbesstraat.
Fred van der Holst blijft teamleider van team 1. Bert Gerritsma blijft teamleider van team 2.
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Bert Gerritsma verslaat het restant van de interne competitie.
Bert Corneth prolongeert titel.
In het aprilnummer berichtte ik u dat nadat in de Champions League twee ronden gespeeld
waren, titelverdediger Bert Corneth de ranglijst aanvoerde met 1½ uit 2. In de derde ronde
handhaafde Bert de koppositie door in een korte maar spectaculaire partij te winnen van Hans
de Haan. Deze partij treft u aan in de rubriek 'partijen'. Aad Mittertreiner bleef in het spoor
door Fred van der Holst te verslaan. Fred kon na zijn overwinning in de eerste ronde tegen
Nico Vromans niets goeds meer doen. Ook zijn partijen in de ronden vier en vijf gingen
verloren. Ton Thijssen en Nico Vromans kwamen in deze ronde remise overeen.

Titanenstrijd: Bert tegen Hans

In de vierde ronde won Hans de Haan van Fred van der Holst en eindigden de partijen Nico
Vromans - Bert Corneth en Aad Mittertreiner - Ton Thijssen in remise.
Na vier ronden was de stand aan kop als volgt: Bert 3, Aad 2½, Ton 2 en Hans 2 punten.
Theoretisch zouden deze vier spelers nog clubkampioen kunnen worden. In de slotronde stond
de ontmoeting Bert Corneth - Aad Mittertreiner op het programma. Een remise zou voor Bert
volstaan om zijn titel te prolongeren. Nico Vromans en Fred van der Holst waren met
respectievelijk 1½ en 1 punt uitgeschakeld voor de titel.
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In de slotronde slaagde Bert er inderdaad in Aad op remise te houden, waardoor hij zijn titel
prolongeerde. Ton Thijssen won van Fred van der Holst en eindigde daardoor op de met Aad
Mittertreiner gedeelde tweede plaats. Omdat Aad in de reguliere competitie voor Ton was
geeindigd, werd Aad tweede en Ton derde. Nico Vromans eiste door winst op Hans de Haan de
vierde plaats voor zich op.
Hieronder volgen de uitslagen en de eindstand.
Ronde 1 15-apr
Nico Vromans
Aad Mittertreiner
Ton Thijssen

- Fred van der Holst 0 - 1
- Hans de Haan
1/2 - 1/2
- Bert Corneth
1/2 - 1/2

Ronde 2 22-apr
Fred van der Holst - Bert Corneth
Hans de Haan
- Ton Thijssen
Nico Vromans
- Aad Mittertreiner
Ronde 3 29 april
Aad Mittertreiner
Ton Thijssen
Bert Corneth

- Fred van der Holst 1 - 0
- Nico Vromans
1/2 - 1/2
- Hans de Haan
1 - 0

Ronde 4 6 mei
Fred van der Holst - Hans de Haan
Nico Vromans
- Bert Corneth
Aad Mittertreiner - Ton Thijssen
Ronde 5 27 mei
Ton Thijssen
Bert Corneth
Hans de Haan

0 - 1
1/2 - 1/2
1/2 - 1/2

0 - 1
1/2 - 1/2
1/2 - 1/2

- Fred van der Holst 1 - 0
- Aad Mittertreiner 1/2 - 1/2
- Nico Vromans
0 - 1

Nico Aad Ton Bert Hans Fred Totaal Eindstand
Nico Vromans XXX 0,5 0,5 0,5 1
0
2,5
4
Aad Mittertreiner 0,5 XXX 0,5 0,5 0,5 1
3
2
Ton Thijssen
0,5 0,5 XXX 0,5 0,5 1
3
3
Bert Corneth
0,5 0,5 0,5 XXX 1
1
3,5
1
Hans de Haan
0 0,5 0,5 0 XXX 1
2
5
Fred van der Holst 1
0
0
0
0 XXX
1
6
'Best of the rest' werd Bert Gerritsma die zijn laatste vijf partijen wist te winnen. Patrick
Roeleveld werd kampioen in de B-groep.
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Eindstand
Nr
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

Naam
Gerritsma, Bert
Remmerswaal, Wouter
Ouwerkerk, Marc
Jong de, Dick
Roeleveld, Patrick
Hählen, Ruud
Vliet van, Loek
As van, Jacques
Lubbe van der, Lex
Huijbens, Peter
Ciftci, Selahattin
Coenders, Hans
Loke, Jim
Boot, Harry
Hessels, Willem
Langelaan, Ed
Dalfsen, Richard van
Somer, Arif
Kuijvenhoven, Rob
Verwaart, Dick
Frans Hoogeveen
Jong de, Bram
Timmermans, Jan
Haverkamp, Allart
Riel van, Jacco

Punten
2033,00
1571,33
1525,33
1441,00
1433,67
1378,00
1351,00
1350,00
1324,33
1307,00
1291,67
1247,33
1196,00
1178,33
1177,33
1166,00
1105,67
1051,00
946,00
937,00
852,00
786,00
652,00
605,00
398,67

Wa
114
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
62
60
54

Gsp
18
18
6
25
26
26
23
24
5
23
27
27
9
23
12
22
13
15
13
18
4
11
16
21
5

Gw
9
7
4
11
7
8
10
3
2
7
7
9
5
4
5
9
5
9
5
5
3
5
5
4
0

Rm
5
4
1
2
8
9
4
16
2
9
10
5
0
11
3
4
4
1
2
3
1
0
1
1
0

Vl
4
7
1
12
11
9
9
5
1
7
10
13
4
8
4
9
4
5
6
10
0
6
10
16
5

Perc
63,9
50,0
75,0
48,0
42,3
48,1
52,2
45,8
60,0
50,0
44,4
42,6
55,6
41,3
54,2
50,0
53,8
63,3
46,2
36,1
87,5
45,5
34,4
21,4
0,0

Een kort verslag van Bert Gerritsma.
Op zaterdag 15 juni vond dit festival plaats op het terrein van korfbalvereniging Ready. HSV
was met een stand aanwezig. Het was zonnig weer, maar het waaide zo hard, dat de
schaakstukken van de borden vlogen. Noodgedwongen werd er samen met de damclub
plaatsgenomen in de kantine van Ready. Namens HSV waren Wouter Remmerswaal, Willem
Hessels, Lex van der Lubbe en Peter Huybens (ik hoop dat ik niemand vergeten ben) aanwezig.
Wouter ging vreemd bij de damclub (foei!). Nieuwe leden heeft onze aanwezigheid niet
opgeleverd, maar we hebben ons gezicht laten zien.

Wouter bezondigt zich aan dammen
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Een kort verslag door Bert Gerritsma
Aan onze zomercompetitie namen, verdeeld over zes avonden, in totaal 39 schakers deel.
Daaronder waren behoorlijk wat schakers van andere verenigingen. Onder onze gasten
bevonden zich sterke spelers als Frans Pieter van den Bos en Theo van Orsouw (beiden van
DD). Theo van Orsouw speelde te weinig partijen om een hoofdrol te kunnen spelen. Frans
Pieter van den Bos was alle avonden aanwezig en dat betaalde zich uit. Met 38 punten bleef hij
titelverdediger Nico Vromans en Hans de Haan vier punten voor. Aan het eind van de avond
mocht hij uit handen van wedstrijdleider Hans Coenders zijn trofee in ontvangst nemen. De
tweede prijs was een fles wijn en om uit te maken wie er tweede werd vond er een heuse
barrage plaats tussen Nico Vromans en Hans de Haan. In twee snelschaakpartijen toonde Nico
zich de sterkere.

Zomerkampioen Frans Pieter van den Bos

Op de ALV is een commissie ingesteld met de naam HSV 2015 die initiatieven gaat
ontplooien, zodat HSV in de toekomst bestaansrecht heeft. Dat is hard nodig om het dalend
aantal leden een halt toe te roepen. De commissie communiceert via de website
www.schaakvrienden.nl. De commissie, bestaande uit Hans Coenders (voorzitter) en Ed
Langelaan, heeft al een eerste succes geboekt. Er kan iedere maand gratis gepubliceerd worden
in het wijkblad van de wijk Rustenburg Oostbroek. Misschien levert dat nieuwe leden op.
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door Wouter Remmerswaal
Na een geslaagde zomercompetitie was er een borrel om het seizoen af te sluiten. Hans
Coenders, Jacques van As, Aad Mittertreiner en ikzelf verlieten om 00:15 uur het wijkgebouw
en gingen vol goede moed naar het café op de Soestdijksekade.
Daar aangekomen bleek het café anders te zijn dan ik herinnerde.
Het was overgenomen door een nieuwe eigenaar. De muziek stond wat harder dan normaal en
het publiek was toch flink veranderd. Maar de glimlach van de bardame maakte veel goed.
Wij zijn neer geploft op het terras op deze warme zomernacht en hebben nog een paar biertjes
en borreltjes gedaan. Uiteraard werd dit een gezellige bende en werden vele onderwerpen
besproken.
Zo herinner ik mij dat op een gegeven moment het binnen vijf zinnen gelukt is om een
connectie te maken tussen Descartes, schaken, Sloveense borreltjes en blonde haren. Kort om,
een veelzijdig gesprek.
Echter sloot rond een uur of twee de bar toch echt en moesten we gaan verkassen. Aldus
gingen Jacques, Aad en ik richting mijn huis om nog verder te borrelen. Onze trouwe
wedstrijdleider moest helaas de zomercompetitie nog verwerken en kon niet mee borrelen.
De veelzijdigheid van het gesprek ging bij mij thuis vrolijk verder, dit keer met een fles whisky
op tafel. Toen Jacques en Aad mijn stulpje verlieten merkte ik ineens op dat de zon al weer was
opgekomen.
Het was een geslaagde afsluiting van het seizoen en ik kon eindelijk mijn bed opzoeken.
Ik hoop dat de volgende borrel wederom een succes zal worden!

Nico Vromans nam deel aan het Pinkstertoernooi van BSG. Hieronder volgt zijn verslag.
Hoewel het toernooi tijdens mijn verjaardag viel toch weer deelgenomen. Met 4½ uit 7 was ik
niet ontevreden. Zoals gewoonlijk had er meer ingezeten. Op 17 mei was de eerste ronde en
toen nam ik een bye op. Op 18 mei kwam ik remise overeen met P. Keizers. Na een Grobopening kon ik een pluspion niet verzilveren. 's Avonds nam ik een bye op in verband met mijn
verjaardag. Op 19 mei speelde ik in de vierde ronde tegen het 11-jarige talent Mick van
Randtwijk. Met zwart speelde ik de Maroczy, overgaand in Philidor. Na enerverend spel was
remise een feit. Vijfde ronde: ik wilde vroeg naar huis in verband met problemen op het spoor
en omdat ik de volgende dag weer om 09.30 uur moest aantreden. Met wit speelde ik Reti wat
in symmetrisch Engels overging. Na 12 zetten werd mijn remiseaanbod aanvaard. Stand nu 2½
uit 5. Door deze snelle remise kon ik nog wat nachtrust krijgen. De volgende dag bracht
eindelijk een positieve score! Punt tegen Cas Amenade met zwart in een vlotte Engelse partij.
Nu 3½ uit 6. De laatste ook weer zwart. Bart Feltman koos voor 1.b4. Ik had in de boeken eens
gelezen dat 1...a5 een goede aanpak is! Na enkele zetten zaten wij volgens Rybka zelfs in een
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Dame-Indische opening. Na een 'jij of ik partij' werd het ik. Eindscore 4½ uit 7. Dan nu een
partij en een partijstelling
Cas Amenade - Nico Vromans [A28]
Pinkstertoernooi BSG
1.c4 d6 2.Pc3 e5 3.Pf3 Pc6 4.e4 Pf6 5.d4 Lg4 6.dxe5 dxe5 7.Dxd8+ Txd8 8.Le2 Lb4 9.a3
Lxc3+ 10.bxc3 Pxe4 11.h3 Le6 12.Pg5 Pxc3 13.Pxe6 fxe6 14.Lh5+ g6 15.Lg4 Pd4 16.Kd2
Pe4+ 17.Ke3 Pf6 18.Ld1 0–0 19.Lb2 c5 20.g4 e4 21.Tf1 b6 22.a4 a5 23.Tb1 h6 24.La1 Td6
25.h4 e5 26.g5 Pf5+ 27.Ke2 Pg4 28.Ke1 Ph2 29.Tg1 Pxh4 En wit houdt het voor gezien 0–1
De laatste partij was de meest interessante
Wit: Bart Feltman (1808)
Zwart: Nico Vromans (1739)

Stelling na 29...Lc8

Het ging als volgt verder.
30.Tg3 Tf4
31.Txc7
Ziet iets moois, maar 31. De3 geeft gelijk spel.
31...Txe4
32.Txg7 Txf3+
33.Txf3 Dxh4+
34.Tg3 Df4+
35.Tf3 Dh2+
36.Kf1 De2+
37.Kg1 Tg4+
Wit geeft op, ziet dat zijn plan mislukt is 0-1
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Richard van Dalfsen heeft het initiatief genomen om samen met snookercafé Zeekantje.nl een
schaaktoernooi te organiseren. Hieronder volgt de info.
Zeekantje.nl organiseert op zaterdag 17 augustus 2013 in samenwerking met schaakvereniging
HSV een rapidtoernooi. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- aan de deur te voldoen. Er worden
zeven ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten pppp. De zaal is open om
13.00 uur. Opening om 13.45 uur door de voorzitter van HSV. Aanvang wedstrijden is om
14.00 uur. Voor verschillende ratinggroepen worden afhankelijk van het aantal inschrijvingen
prijzen beschikbaar gesteld.
De prijsuitreiking is om 18.00 uur.
Inschrijven via schakenaandekust@gmail.com of aan de bar van Zeekantje.
Info via schakenaandekust@gmail.com of telefonisch bij Eelco Hinfelaar (Zeekantje.nl), 0703552125 of bij Richard van Dalfsen (HSV), 06-53337137
Toernooilocatie: Zeekantje.nl, Zeekant 104 R, 2586 JJ Scheveningen. Te bereiken met tram 1,5
en 9 halte Zwarte Pad; bus 21 en 23 halte Zwarte Pad; auto parkeren Zwarte Pad of garage
Scheveningen.
Na afloop van het toernooi is er de mogelijkheid om tegen een vergoeding van € 7,50 deel te
nemen aan een barbecue. Vanaf 21.45 uur kan er worden genoten van het zomervuurwerk dat
vanaf een ponton op zee wordt afgeschoten.
Voor de folder: zie www.schakenbijhsv.nl

Slechts één partij ditmaal, maar wat voor een partij. Het is de partij die in de derde ronde van
de Champions League werd gespeeld door Bert Corneth en Hans de Haan. Het commentaar is
van clubkampioen Bert Corneth.
Wit: Bert Corneth
Zwart: Hans de Haan
29 april 2013
1.d2-d4
Niet mijn meest gespeelde openingszet, maar ik verwachtte dat Hans zich op een Siciliaan had
voorbereid, en daar wilde ik niet aan beginnen.
1..., Pg8-f6
2.Pb1-c3, d7-d6
3.e2-e4, g7-g6
4.f2-f4, Lf8-g7
5.Pg1-f3, 0-0
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6.Lc1-e3, c7-c5.
Met zetverwisseling kwam deze stelling ook op het bord in de 25e ronde van de reguliere
interne competitie. Toen moest ik lang nadenken over hoe verder, nu was ik voorbereid en
kon a tempo spelen.
7.d4xc5, Dd8-a5.
Correct! Fout is d6xc5 wegens 8 Dxd8 Txd8 9 Lxc5 en zwart heeft geen compensatie voor de
verloren pion. Nu dreigt zwart Pxe4.
8.Lf1-d3, d6xc5.
De eerste verrassing voor mij. Gebruikelijker is Pg4 9 Ld2 Dxc5, maar de zet van Hans is
beslist ook goed. Vanaf nu was ik buiten mijn 'boekkennis' en moest ik het zelf doen.
9.0-0 !?
Deze zet wordt in de mij bekende boeken niet genoemd, maar is volgens het schaakprogramma
Rybka3 de beste. Maar van enig voordeel voor wit is geen sprake.
9..., Pf6-g4
10.Le3-d2, c5-c4!?
De tweede verrassing voor mij, en geen geringe! Deze ondernemende zet maakt het veld c5
vrij zodat Lxc4 een stuk verliest wegens Dc5+, gevolgd door Dxc4. Ik kende dit thema uit de
Konings-indische verdediging maar in een Pirc was ik het nog nooit tegen gekomen.
11.Ld3-e2 (gedwongen, want Pd5 levert niets op), Da5-c5+
12.Kg1-h1, Pg4-f2+
13.Tf1xf2, Dc5xf2. Zwart heeft een kwaliteit gewonnen!

Stelling na 13...Dxf2
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14.Pc3-d5!
De keerzijde van de medaille is dat de zwarte dame gevangen dreigt te worden. Er dreigt nu
eenvoudig Le3 en zwart verliest zijn dame.
14..., Tf8-d8.
Na lang nadenken gespeeld. Alternatieven waren:
A) 14... Ld4? 15 Le1 en wit wint de dame.
B) 14... Lxb2? 15 Le3 en wit wint groot materiaal.
C) 14... Dc5 15 Lb4! Db5 (Dc6 kan niet wegens Pxe7+ met damewinst) 16 a4! en wit wint
materiaal, bijvoorbeeld 16... Dd7 17 Pe5! Lxe5 18 fxe5 Pc6 19 Lxe7 Pxe7 20 Pf6+ wint de
dame.
15.Ld2-e3.
Zwart heeft nu twee mogelijkheden: Dxe3 of Txd5. Hoe dan ook moet hij de kwaliteit weer
teruggeven.

Stelling na 15.Le3

15..., Df2xe3??
In de vaste veronderstelling dat hij na 15 Pxe3 Txd1 16 Txd1 in ieder geval nog het loperpaar
heeft. Er zit echter een adder onder het gras.
16.Pd5xe7+ !
Zwart geeft op. Na Kf8 komt 17 Dxd8 mat. Na Kh8 duurt het een zet langer: 17 Dxd8+ Lf8
18 Dxf8 mat.
Een korte maar spectaculaire partij.
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