Speelavond:
Maandagavond 19:45 uur

Opgericht 8 februari 1926

Contributie:
De contributie bedraagt voor gewone
leden € 19,50 en voor dubbelleden en
junioren jonger dan 18 jaar € 16,50 per
kwartaal. Voor donateurs is de
minimum bijdrage € 22,50 per seizoen.

Redactie
Ton Bodaan
Bert Gerritsma
Carel Gijsen
Jacques de Wit
Voorzitter :
Dick de Jong
Merellaan 6
2566 JV Den Haag
tel. 06-83250589
E-mail: merel6@casema.nl
Secretaris :
Bert Gerritsma
Eerbeeklaan 60
2573 HT Den Haag
tel. 3464442
E-mail: bertgerr@hetnet.nl
Penningmeester & Comm. Materiaal
Peter Huybens
Ellekomstraat 14
2573 XD Den Haag
tel. 3454049
E-mail: phuybens@versatel.nl
Wedstrijdsecretaris & Wedstrijdleider :
Fred van der Holst
Elsstraat 49
2565 KL Den Haag
tel. 3563057
E-mail: fredvdholst@casema.nl

Betalingen:
Betalingen gelieve u te voldoen op giro
3317190 ten name van: Penningmeester
Haagse Schaakvereniging te Den Haag.

Deze Bladzijde
Redactie
Secretaris
Agenda
Receptie
Interne
NK 12
Haagse Rapidcyclus
Toernooien
Zomercompetitie
Partijen:
Huybens-Hessels
Mazuera-Vromans
Roeleveld-Aarsen
Dengiz-Luk

Ereleden :
Jan Streefland
Ruud Drankier
Website :
www.schakenbijhsv.nl
Clublokaal:
Wijkgebouw “DE BRINK”
Escamplaan 55
2547 GA Den Haag
tel. 3259563

1

1
2
2
2
3
3
4
5
5
6
6
6
8
9
9

De voorzitter verrast hem met enkele flessen
bier.
De contributie wordt met € 12,-- per jaar
verhoogd. Dit is noodzakelijk wegens een
algemene stijging van de kosten. Ook is de
zaalhuur verhoogd.

In dit laatste nummer voor de zomersluiting
treft u het slotverslag van de interne
competitie aan. Verder een kort verslag van
de Algemene Ledenvergadering van 22 juni.
Ook een verslag van de receptie bij café
“Albatros”. Enkele leden waren actief in
diverse toernooien. Jeugdlid Koos Roeleveld
was goed op dreef bij het Nederlands
kampioenschap in de leeftijdscategorie tot
12 jaar. Tot slot treft u enkele partijen aan.

HSV zal met twee teams deelnemen aan de
externe competitie van de HSB. Het bestuur
zal onderzoeken of het mogelijk is met een
derde team deel te nemen. Dit team zou dan
uitkomen in de vierde klasse en bestaat uit
zes spelers. Als teamleiders melden zich aan
Bert Gerritsma (team 1) en Patrick
Roeleveld (team 2).
Het bestuur zal aan Henk Happel vragen
opnieuw enkele trainingen te verzorgen.

Hieronder vindt u een kort verslag van de
Algemene Ledenvergadering van 22 juni.
Marinus Hendriks is wegens
gezondheidsredenen afwezig. Toch lijkt het
met zijn gezondheid beter te gaan. Marinus
doet iedereen de groeten.

Hieronder treft u de agenda voor de
komende maanden aan. De laatste
speeldatum voor de zomersluiting is 20 juli.
Op 7 september pakken we de draad weer
op en openen we het seizoen met ons
openingstoernooitje.

De zogenaamde “Champions
League”waarbij de bovenste zes spelers van
de ranglijst om het clubkampioenschap
streden kwam door ziekte en operaties van
enkele spelers niet helemaal uit de verf.
Toch kwam het kampioenschap terecht bij
de speler die daar het meeste recht op had:
Olav Wolvekamp. Volgend seizoen zal
opnieuw in een “Champions League”om het
clubkampioenschap gestreden worden.
Twee leden die zich erg hebben ingezet voor
de vereniging worden in het zonnetje gezet.
Bert Gerritsma is niet alleen secretaris, maar
ook redacteur van het clubblad en
teamleider. Hij krijgt van voorzitter Dick de
Jong een fles wijn aangeboden. Jacques de
Wit zorgt ervoor dat onze website uitstekend
wordt bijgehouden. Ook heeft hij veel werk
gehad bij het omzetten van de website naar
een andere provider (van Lycos naar Strato).

Ma 29/6

Zomercompetitie

Ma 6/7

Zomercompetitie

Ma 13/7

Zomercompetitie

Ma 20/7

Laatste Ronde
Zomercompetitie

Ma 27/7 t/m 31/8 Zaal Dicht. Geen
Schaken
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Ma 7/9

Openingstoernooitje. Vijf
ronden rapid met enkele
kleine prijzen.

Ma 14/9

Interne Competitie

Ma 21/9

Interne Competitie

Ma 28/9

Interne Competitie

Op zaterdag 2 mei van 15.00-17.00 uur werd
het kampioenschap van het tweede team
gevierd met een receptie bij café Albatros in
Scheveningen. Achteraf bleek dat dit niet
zo’n gelukkige datum was, want er waren
nogal wat leden met vakantie. Ik schat dat er
nu ongeveer 20 mensen aanwezig waren.
Het was fraai lenteweer en daardoor konden
we buiten op het terras zitten.

Het was een geslaagde middag en het lijkt
een traditie te worden. Volgend jaar weer?
Als we iets te vieren willen hebben moet er
wel een team kampioen worden. Misschien
het eerste team?

Olav Clubkampioen!
Op maandag 18 mei vond de laatste ronde
van de Champions League plaats. Er
moesten nog twee partijen gespeeld worden,
namelijk Aad Mittertreiner-Carlos Mazuera
en Olav Wolvekamp-Ton Bodaan.

Erelid Jan Streefland was met zijn vrouw
helemaal uit Delfgauw gekomen. Het was
fijn hem weer eens te zien. De leden lieten
zich de aangeboden drankjes goed smaken.
Voorzitter Dick de Jong had voor haringen
gezorgd en ook die vonden gretig aftrek. De
feestvreugde werd nog verheugd toen Arno
Wiersma –competitieleider van de Haagse
Schaakbond- de kampioensbeker kwam
uitreiken. Bij afwezigheid van teamleider
Boris Kamp nam bestuurslid en
tweedebordspeler Fred van der Holst de
beker in ontvangst.

Het clubkampioenschap zou betwist worden
tussen Olav en Carlos. Bij het ingaan van de
laatste ronde hadden beide heren
respectievelijk 3½ en 3 punten. Ton en Aad
hadden respectievelijk 2 en 1½ punten en
hadden geen kans meer op de titel. Hetzelfde
gold voor Nico Vromans die al was
uitgespeeld en met 3 punten op de derde
plaats eindigde. Jan Eberle speelde slechts
een partij (nederlaag tegen Ton Bodaan) en
moest vervolgens een operatie ondergaan,
waardoor hij genoodzaakt was zich uit de
Champions League terug te trekken.
Helaas eindigde de slotronde in een
anticlimax. Carlos kwam niet opdagen,
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waardoor Olav zelfs bij een nederlaag
clubkampioen zou zijn geworden. Olav won
echter en liet er daardoor geen twijfel over
ontstaan dat hij de terechte kampioen is. De
kampioensbeker werd hem uitgereikt door
wedstrijdsecretaris Fred van der Holst

Hieronder de eindstand voor de
plaatsen 7 en lager.
Eindstand bijgewerkt t/m ronde 30
Naam

Punten

Navrat, Roman
1528,33
Lubbe vd, Lex
1333,00
Holst vd, Fred 1307,00
Haan, Hans
1247,00
Somer, Arif
1241,00
Corneth, Bert
1229,67
Roeleveld, Koos 1184,00
Hoogeveen, Frans1178,00
Gerritsma, Bert 1176,00
Wit de, Jacques 1139,00
Cabrero, Juan
1128,67
Hessels, Willem 1118,33
Sulkowski,Tomasz1037,33
As van, Jacques 968,33
Boot, Harry
932,00
Hahlen, Ruud
915,00
Kamp, Boris
874,33
Huijbens, Peter 873,67
Loke, Jim
868,00
Gijsen, Carel
825,00
Prins, John
812,00
Zeeuw de, Jilles766,00
Marcus, Rob
717,67
Jong de, Dick
698,33
Verwaart, Dick 647,00
Kuijvenhoven,Rob636,00
Riel van, Jacco 522,67
Roeleveld,Patr 475,00
Jong de, Bram
366,33

De volgende dag toch maar even gebeld met
Carlos om te vragen waarom hij niet
gekomen was. Hij bleek maagklachten te
hebben. Op zich is dit een geldig excuus: je
gezondheid kan je op ongewenste momenten
in de steek laten. Maar waarom heb je niet
afgebeld, Carlos? Nu heeft Aad een uur lang
tevergeefs op een tegenstander zitten
wachten.

sp Gw Rm
18
10
21
18
18
8
18
5
20
19
21
17
9
20
21
24
14
22
14
8
5
9
16
18
17
17
2
23
25

Vl

9 4
6 1
7 8
5 7
7 6
5 1
7 6
4 0
7 6
9 3
7 4
7 5
4 2
2 14
7 4
7 8
7 1
7 5
6 0
3 1
4 0
3 3
5 4
6 2
5 3
3 5
0 0
4 3
4 1

5
3
6
6
5
2
5
1
7
7
10
5
3
4
10
9
6
10
8
4
1
3
7
10
9
9
2
16
20

Fred van der Holst zal met de topspelers de
Champions League evalueren. Het is
duidelijk dat de play offs alleen kans van
slagen hebben als alle zes spelers meedoen.
Hieronder de eindstand
1. Olav Wolvekamp
2. Carlos Mazuera
3. Nico Vromans
4. Aad Mittertreiner
5. Ton Bodaan
6. Jan Eberle
nederlagen)

Koos goed op dreef bij NK

4½
3
3
2½
2
0 (vier reglementaire

Jeugdlid Koos Roeleveld nam van 21 mei tot
en met 23 mei deel aan het Nederlands
Kampioenschap schaken in de
leeftijdscategorie tot en met 12 jaar. Er werd
gespeeld in “Don Bosco” in Rijswijk. Iedere
dag stonden er drie partijen op het
programma met een bedenktijd van één uur
pppp.
Koos presteerde uitstekend. Na negen
ronden had hij zes punten verzameld (vijf
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partijen gewonnen, twee remise en twee
verloren). Koos eindigde daarmee op de
gedeelde 5e tot en met 10e plaats van de 52
deelnemers.

Bij de prijsuitreiking mocht Koos Roeleveld
twee prijzen in ontvangst nemen. Hij was bij
dit toernooi eerste in zijn ratingcategorie en
ook in het overall klassement na vier
wedstrijden was hij winnaar in de categorie
tot 1600 elo. Jim Loke was overall tweede in
de categorie tot 1600. Jim had hierop
blijkbaar niet gerekend, want bij de
prijsuitreiking was hij al naar huis.
Secretaris Bert Gerritsma nam voor hem de
prijs in ontvangst.

Jim Loke nam als enige HSV’er op 2 mei
deel aan de derde wedstrijd in de Haagse
Rapidcyclus, georganiseerd door DD. Jim
was minder op dreef dan bij het HSV
rapidtoernooi en moest met 2 uit 7 genoegen
nemen.
De slotwedstrijd van de rapidcyclus vond
plaats op 13 juni in ons clublokaal en werd
georganiseerd door SHTV. Er waren 36
deelnemers waarvan acht clubgenoten. Koos
Roeleveld behaalde van de HSV-leden het
beste resultaat met 4 uit 7. Ton Bodaan zou
bij een goed resultaat nog kans hebben op
een prijs in het overall klassement dat na
vier wedstrijden wordt opgemaakt. Ton
speelde daarom alles of niets. Het werd
niets: met 3½ punt bleef Ton buiten de
prijzen. De overige HSV-spelers behaalden
de volgende resultaten: Jacques van As 3½,
Jim Loke 3, Bert Gerritsma 2½, Jacques de
Wit 2½, Harry Boot 2, Ruud Hählen 2
punten.

Hieronder volgen enkele toernooiverslagen.

Kroegloperstoernooi
Vier clubgenoten namen op 31 mei deel aan
het Delfts Kroegloperstoernooi, een toernooi
voor koppels, georganiseerd door DSC. Er
namen 78 koppels aan deel. Het toernooi
was sterk bezet met een deelname van
diverse grootmeesters en meesters. Winnaar
werd het koppel Jan Smeets/Bianca Muhren.
Koos Roeleveld werd met zijn partner
Patrick Rasenberg 24e met 8 punten. Het duo
Olav Wolvekamp/Pieter Buzing werd 29e
met 7½ punten, het koppel Carel
Gijsen/Harry van der Stap werd 35e met 7½
punten en het koppel Ton Bodaan/Armin
Segger werd 56e met 6 punten.
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Enci Limburg Open
Nico Vromans nam in het pinksterweekend
deel aan de veteranengroep van dit toernooi.
Nico meende van tevoren dat hij een goede
kans op een hoge klassering zou hebben,
maar hij kwam niet verder dan 2 uit 5.

Na vijf ronden voert Nico Vromans de
ranglijst aan. Olav ligt op de loer. Met nog
vier ronden te gaan is er nog van alles
mogelijk. Verheugend is het relatief grote
aantal gasten dat deelneemt aan onze
zomercompetitie.
Tussenstand na ronde 5
Nico Vromans
Olav Wolvekamp
Ton Thijssen
Ton Bodaan
Hans de Haan
Aad Mittertreiner
Juan Cabrero
Bert Gerritsma
Arif Somer
Jan van der Meer
Koos Roeleveld
Bert Corneth
Ruud Hählen
Jan Eberle
Fred van der Holst
Jilles de Zeeuw
Roman Navrat
John Prins
Harry Boot
Peter Huijbens
Jim Loke
Lex van der Lubbe
Jacques van As
Jaimy Luk
Patrick Roeleveld
Willem Hessels
Dick Verwaart
Jacco van Riel

30
24
19
15,53
15
14
13,5
13
12
11
10
8
7
6
5,5
5
4,5
4
4
4
3
3
2
2
2
1,5
1,5
0,5

De redactie selecteerde vier partijen voor u.
De eerste partij is uit de interne competitie
en werd gespeeld door Peter Huijbens en
Willem Hessels. Het commentaar is van Ton
Bodaan
Huybens,Peter - Hessels,Willem
20.04.2009
[TonBo]
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 Pg8-f6 3.Pb1-c3
g7-g6
Deze opstelling wordt de Pirc-variant
genoemd naar de Joegoslavische speler
Vasja Pirc...
Enig historisch onderzoek leert dat de
variant al rond 1850 door een Indische
speler Mahescandra in verschillende partijen
werd gespeeld.
In de honderd jaar die volgden totdat Pirc
deze variant ging spelen werd de opstelling
al gespeeld door grote spelers als L. Poulsen
en Emanuel Lasker.....
4.Pg1-f3 c7-c6 5.h2-h3 Lf8-g7 6.Lc1-e3
Pb8-d7 7.Lf1-c4
In dit soort openingen geeft zwart zijn
tegenstander de vrije hand hoe hij zijn
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stukken wil neerzetten...maar kiezen is altijd
moeilijk !
7...0-0 8.Dd1-d2 Pf6xe4!
Doordat de loper op c4 staat is dit
schijnoffer mogelijk.
9.Lc4xf7+ [9.Pc3xe4 d6-d5 10.Lc4-d3
d5xe4 11.Ld3xe4] 9...Tf8xf7 10.Pc3xe4
Pd7-f6 11.Pe4xf6+ Tf7xf6 12.0-0-0
De opening is afgerond en er is een leuke
stelling ontstaan, zwart heeft het loperpaar
maar de witte stukken staan goed opgesteld.
12...a7-a5
Bij een stelling met tegengestelde rokades
gaat het erom wie het eerste een beslissende
aanval heeft.
13.Le3-h6 a5-a4 14.Lh6xg7 Kg8xg7
De belangrijkste verdediger is afgeruild .
15.a2-a3 b7-b5 16.Pf3-g5 Lc8-d7 17.h3-h4
Dd8-g8
Willem gaat op zoek naar de witte koning.
[17...b5-b4 is ook een leuke aanvalszet
18.Dd2xb4 (18.a3xb4 a4-a3 19.b2xa3
Ta8xa3) 18...Tf6xf2]
18.Kc1-b1 [18.h4-h5 Dg8-a2 19.Dd2-e3 en
de witte aanval beslist...!] 18...b5-b4
19.Dd2xb4 Tf6xf2 20.Db4-e1!
Mooie dubbele aanval ! op de velden f2 en
e7
20...Tf2xc2 Een avontuurlijk offer maar.....
21.De1xe7

De witte aanval komt eerst [21.Kb1xc2
Ld7-f5+ 22.Kc2-c1 Dg8-c4+ 23.De1-c3]
21...Kg7-h6 22.De7xh7+?
Peter denkt via dameruil de zaak te
beslissen.. [22.Pg5-f7+ is de winnende
voortzetting! 22...Kh6-g7 (22...Kh6-h5
23.De7-g5#) 23.Pf7xd6+ Kg7-h8
(23...Kg7-h6 24.De7-g5+ Kh6-g7
25.Dg5-e5+ Kg7-h6 26.Kb1xc2

Stelling na 26.Kxc2 (analyse)

In deze stelling doen de zwarte loper en
toren niet mee aan de aanval en wit heeft een
toren meer..) 24.De7-e5+;
Ook het aannemen van het offer kan, zwart
verliest dan zijn sterkste aanvalstuk de toren
op de 2e rij..... 22.Kb1xc2 Ld7-f5+
23.Kc2-c1 Dg8-c4+ 24.Kc1-d2 Dc4xd4+
25.Kd2-e1 en zwart heeft geen schaakjes
meer en staat zelf bijna mat.; 22.Pg5xh7]
22...Dg8xh7 23.Pg5xh7 en zoals vaker bij
ons koninklijke spel zijn de kansen geheel
gekeerd , het paard aan de rand ...........
23...Ld7-f5 maar slaan is niet verplicht !

Stelling na 21.Dxe7+
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[23...Tc2-f2 is hier een mooie zet, wit moet
zijn paard redden en daarmee heeft zwart
tijd om zijn aanval te versterken.. 24.Ph7-g5
Ta8-b8]

Pc6 10.b4 dxc4 (cxd4!)11.Lxc4 cxd4
12.exd4 e5 (te gretig. …Lb7!) 13.d5 Pe7
14.Lb2 Pf6 15.0–0 Lb7 16.Tad1 b5 17.Lb3
Db6+ (Fritz geeft schijnoffer 17…Pxd5)
18.Kh1 Tad8 19.Pc3 Pe7 (beter 19…Pf4)
20.De2 (Dg5!) Pexd5 (Pf5!) 21.Pxd5 Lxd5?
(neemt met het verkeerde stuk. Om d5 te
slaan neemt Fritz het paard! om na 15 ply
een voordeel van 1.31 te geven aan zwart.

Stelling na 23...Tf2 (analyse)

24.Ph7-g5 [24.g2-g4] 24...Ta8-b8
25.Td1-e1
[25.b2-b4 is nog een leuke verdediging de
witte koning verstopt zich dan achter de
zwarte pion.]
25...Tb8xb2+ 26.Kb1-a1 Tb2-a2+
27.Ka1-b1 Tc2xg2+ 28.Kb1-c1 Ta2-a1#
Beide spelers verdienen lof voor deze
dapper gespeelde partij ........ 0-1
------------------------------------------------------

Stelling na 21…Lxd5?

22.Lxd5 Txd5
(22…Pxd5 is hier ook eigenlijk beter)
23.Txd5 Pxd5 24.Dxe5 Pf6 25.Ld4 De6
Niets helpt meer 25…Da6?
26.Dxb5 a6 27.Db6 Dc4 De2?) 28.Te1 Pd5
29.Dc5 Dxc5 30.Lxc5 Tc8 31.Td1 Pc3
32.Td6 Ta8 33.Lb6 Pb5? (Pa4) 34.Td3 f6
35.a4 Pa7 (wellicht 35…Tb8) 36.Td6 Pc8
37.Td8+ Kf7 38.Lc5
In het vervolg ontbreken mijn notities omdat
ik wegens tijdnood niet meer kon noteren.
Carlos liet mij nog ontsnappen. Dit kostte
mij echter nog wel een tweede pion en
uiteindelijk de partij. Een verdiende
overwinning voor Carlos.1–0

De volgende partij werd gespeeld voor de
Champions League door Carlos Mazuera en
Nico Vromans. Het commentaar is van Nico.
Carlos Mazuera - Nico Vromans [A40]
Interne Comp HSV, 29.04.2009
Opening: Bogo of Franco-Indisch
We maken het allemaal wel eens mee. Een
partij die een beter lot verdiend had. Mijn
partij tegen Carlos, die op 29 april werd
gespeeld voor de Champions League, is er
zo een. De partij werd eigenlijk al op de 21e
zet beslist. Ik moet wel zeggen dat mijn tijdmanagement ook een kwalijke rol speelde.
1.d4 e6 2.c4 Lb4+ 3.Pd2 d5 4.e3 Pf6 5.f3?
0–0 6.Ld3 c5 7.a3 Lxd2+ 8.Dxd2 b6 9.Pe2
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De volgende partij werd gespeeld door
Koos Roeleveld tijdens het NK in
Rijswijk. Het commentaar werd
schaamteloos gejat uit het toernooiboek
(met dank aan Ton Bodaan).

Furkan Dengiz − Jaimy Luk
NK12, 21.05.2009

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 b5 5.Lb3
Pf6 6.d3 Lc5 7.0–0 d6 8.Lg5 Lg4 9.Ld5
Dd7 10.Lxf6 gxf6 11.Pbd2 Tg8 12.c3
0–0–0
De koningen hebben naar verschillende
kanten gerokeerd. Verder heeft wit zwart via
een dubbelpion een open g-lijn bezorgd.
Kortom er is een superscherpe stelling
ontstaan. Daarin geldt: wie het eerst aanval
heeft wint.
13.b4 Lb6 14.Db3?
Dit ziet er actief uit, maar de dame is nodig
in de verdediging. Beter was 14. a4! Om
lijnen tegen de zwarte koning te openen.
14…Tg7?!
Geen slechte zet, maar na 14…Lxf3! Gaat
het onmiddellijk mis.: 15. Pxf3 Txg2+ 16.
Kxg2 Dg4+ 17. Kh1 Dxf3+ 18. Kg1 Tg8#
15.a4 Tdg8 16.g3

Koos Roeleveld − Thijs Aarsen
NK12, 21.05.2009

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3
Het Morragambiet: wit offert materiaal in
ruil voor tijd.
4… Pc6 5.Lf4 e5 6.Lg3 Lb4 7.Pf3 f6?!
8.Lc4 Pge7 9.0–0 Da5 10.Pd5 Pxd5
11.Lxd5 Lc5 12.Lh4 Pb4?
Alle zwarte stukken zijn op de damevleugel.

Stelling na 12...Pb4?

13. Pxe5!+Het is direct helemaal uit met al die
binnenvallende witte stukken.
13...fxe5 14.Dh5+ 1–0

Stelling na 16.g3

En nu slaat zwart toe:
16…Lxf3! 17.Pxf3 Txg3!!+ 18.hxg3 Txg3+
19.Kh1 Dh3+ 20.Ph2 Dg2# 0–1

De laatste partij werd gespeeld door Jaimy
Luk die ook aan het NK tot en met 12 jaar
deelnam. Jaimy speelt bij ons in de
zomercompetitie. Jaimy won voor deze partij
de schoonheidsprijs. Het commentaar komt
uit het toernooiboek.
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