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Redactie
Het is alweer een tijdje geleden dat u het laatste clubblad ontving. Daarom nu een extra
dik nummer met maar liefst acht partijen. Verder natuurlijk de gebruikelijke rubrieken over
de interne en externe competitie. Ook veel toernooiverslagen van onder andere de
kerstwedstrijden, schaken aan de kust, het clubkampioenschap snelschaken en ons
rapidtoernooi.
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Voorzitter

Schaakvrienden,
Het jaar 2014 is al weer aardig op streek! Het eerste kwartaal is voorbij gevlogen. Ik denk
dat velen van u dat ook zo hebben ervaren. In een jachtige tijd waarin veel
maatschappelijke zaken de aandacht vragen blijft schaken een geweldige activiteit waarbij
je “even“ kunt ontsnappen aan de dagelijkse sleur!
HSV heeft recentelijk te maken gehad met droevig nieuws. Plotseling overleed op 31
december Harry Boot. Op deze plaats staan we stil bij iemand die al jaren een
gewaardeerd lid was en een duidelijke plaats had binnen onze vereniging. We zullen zijn
vriendelijke uitstraling missen!
Maar het leven gaat door, ook het schaakleven. We mogen terugzien op een goed eerste
kwartaal waarbij het snelschaaktoernooi en het rapidtoernooi goed werden bezocht en
er een prima sfeer heerste .
De competitie is al aardig gevorderd en het ziet er naar uit ( als ik dit op dinsdag 4 maart
schrijf ) dat de bekende namen de champions league zullen gaan spelen. Nu Ton Thijssen
naar het Limburgse land is verhuisd is er weer een plaats voor een ander! Fred van der
Holst , Bert Gerritsma , maar ook Jacques van As maken nog kans om de fel begeerde 6e
plaats in te nemen. Het is weer spannend.
Ik zelf heb dit jaar te wisselvalig gespeeld. Goede partijen gevolgd door
"blunderpartijen“ resulteren in een te lage plaats op de ranglijst. Maar niet getreurd, er
komen nieuwe ronden en dus nieuwe kansen!
Het ledental blijft globaal hetzelfde ( schommelt rond de 40 leden ) maar verdient toch
aandacht.
De kern van de leden is al jaren lid en blijft ook meestal lid ; een deel stroomt door, verlaat
na een korte tijd toch de vereniging. Het is zaak om de redenen van het vertrek goed te
monitoren om daar eventueel ons voordeel mee te doen.
Ook een blijk van waardering voor Hans Coenders, die iedere week en op de toernooien
als wedstrijdleider uitstekend zijn best doet. Hans, chapeau!
Ten slotte wens ik u nog fijne schaakavonden bij onze vereniging die over 2 jaar het
jubileum van het 90 jarig ( ! ) bestaan mag vieren . Ik hoop dat u daar ook bij zult zijn.
Dick de Jong
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Secretaris
Op 31 december ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Harry Boot. Harry kreeg
op 27 december op de dansvloer een hersenbloeding. Aan de gevolgen daarvan is hij enkele
dagen later overleden. Bij de crematie op 7 januari waren veel HSV-leden aanwezig. Dit zal voor
zijn familieleden - onder wie zijn broer Otto - een grote troost geweest zijn. Tijdens de Kennemer
Open in Haarlem, waar Harry aan deelnam, werd hij op 4 januari met een minuut stilte herdacht.
Evert Bal heeft het lidmaatschap opgezegd.
Frans Pieter van den Bos meldde zich aan als lid. Frans Pieter is een sterke schaker. Dat bewees hij
door het clubkampioenschap snelschaken op zijn naam te schrijven. Hij heeft ook al twee
wedstrijden meegespeeld met het eerste team. Wij wensen Frans Pieter veel succes bij HSV.

Agenda
Hieronder treft u de agenda voor de komende weken aan. Let u op onze paaswedstrijden
op 14 april. De data van de Champions League zijn onder voorbehoud.
Ma 10 Maart

24e Ronde Interne Competitie
DSC 10 - HSV 2

Ma 17 Maart

25e Ronde Interne Competitie

Do 20 Maart

Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1

Ma 24 maart

26e Ronde Interne Competitie
1e Ronde Champions League

Ma 31 Maart

27e Ronde Interne Competitie
2e ronde Champions League
HSV 2 - Haeghe Ooievaar 3

Wo 2 April

HSV 1 - DD 5
Gezamenlijke Slotronde in Zoetermeer

Ma 7 April

28e Ronde Interne Competitie
3e Ronde Champions League

Ma 14 April

Onderlinge Paaswedstrijden

Ma 21 April

Pasen Zaal Dicht

Ma 28 April

29e Ronde Interne Competitie
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4e Ronde Champions League
Ma 5 Mei

30e Ronde Interne Competitie
Inhaalronde Champions League

Ma 12 Mei

31e Ronde Interne Competitie
5e Ronde Champions League

Ma 19 Mei

Zomercompetitie

Ma 26 Mei

Zomercompetitie

Ma 2 Juni

Zomercompetitie

Ma 9 Juni

Pinksteren Zaal Dicht

HSV 1 verliest ongelijke strijd
HSV stond door het ontbreken van Hans de Haan en Aad Mittertreiner (actief in het Tata
Steel Chess Toernooi) voor een zware opgave in de uitwedstrijd tegen het sterke team van
DSC 5. Teamleider Fred van der Holst doet verslag.
HSV 1 verliest de ongelijke strijd tegen kampioenskandidaat DSC 5.
Mede door de vele afzeggingen maar met dank aan de vier(!) invallers vertrok HSV 1 op
maandag 20 januari richting Delft. Door het verschil van gemiddeld 200 elopunten werd
het al snel duidelijk dat wij niet voor de wedstrijdpunten maar voor de bordpunten waren
gekomen. Omdat ook ik op bord 3 was ingevallen heb ik van de overige borden niet alles
meegekregen.
Rob van der Holst was als eerste klaar omdat de witspeler de schaakjes van Rob
beantwoordde met zetherhaling waardoor de eerste remise een feit was.
Wouter Remmerswaal had een mindere avond. Hij kon in de opening zijn tegenstandster
dubbelpionnen op de konings- en damevleugel bezorgen maar had iets anders voor ogen
dat niet goed zou uitpakken. In het eindspel met kansen voor beide spelers gaf Wouter
een loper weg en gaf de partij gewonnen.
Bert Gerritsma was al snel een toren achter gekomen, spartelde nog even tegen maar gaf
iets later op in een uitzichtloze stelling.
Peter Huijbens speelde het Morra gambiet en kwam goed uit de opening. Hij controleerde
het centrum maar zijn tegenstander verwoestte zijn damevleugel en kon met een
doorgebroken c-pion de strijd beslissen.
Fred van der Holst bood in een stelling met kansen voor beide spelers remise aan wat
onmiddellijk door zijn tegenstander werd geaccepteerd.
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Nico Vromans meldde niet veel later dat ook hij remise had gespeeld waardoor wij rond
tien uur al met 4½-1½ achter stonden.
Frans Pieter van den Bos was goed uit de opening gekomen, won in het middenspel een
pion maar deed vervolgens enkele zeer slechte zetten. Hierdoor gaf hij zijn tegenstander
de kans de A-lijn in bezit te nemen en een oersterk paard in het centrum te plaatsen. De
vele dreigingen waren niet meer te pareren en na groot verlies van materiaal gaf hij de
partij gewonnen.
Als laatste was Bert Corneth zoals we van hem gewend zijn nog in hevige tijdnood aan het
ploeteren om een zeer moeilijk eindspel met ongelijke materiaal tot een goed einde te
brengen. Ondanks dat Bert op een gegeven moment nog maar 25 seconden (!) op zijn klok
had, ik zag het toen echt niet meer zitten, bleef hij de goede zetten vinden en wist hij dit
moeilijke eindspel secuur tot een welverdiende remise te voeren.
De volledige uitslag was als volgt:
DSC 5
1829 HSV 1
1630 6 - 2
1 J.P. de Vries
1966 - H.J.M. Corneth 1754 ½ - ½
2 K. van der Meer 1974 - N.F. Vromans
1727 ½ - ½
3 P. Lode
1943 - F. v/d Holst
1683 ½ - ½
4 D. van Heijgen 1879 - R.E.H. v/d Holst 1801 ½ - ½
5 G.J. Baas
1811 - F.P. van den Bos 1923 1 - 0
6 S. Blanter
1707 - W Remmerswaal 1488 1 - 0
7 C. Nobel
1692 - P.M. Huybens 1308 1 - 0
8 A.H. Veenstra 1659 - N.J. Gerritsma 1649 1 - 0
Teamleider Fred van der Holst

HSV 1 doet goede zaken tegen Botwinnik 3
Op 3 februari kwam Botwinnik op bezoek. Een belangrijke wedstrijd die gewonnen moest
worden om ruim voor het eind van de competitie uit de degradatiezorgen te zijn. Het
verslag is opnieuw van teamleider Fred van der Holst.
Op maandag 3 februari speelt ons eerste team met slechts twee invallers (waarvoor dank
aan Frans Pieter en Jacques de Wit) een goede wedstrijd tegen het als 3e geplaatste
Botwinnik.
Rob van der Holst was zoals dat dit seizoen wel vaker gebeurt als eerste klaar (zijn
tegenstander dacht zelfs dat hij aan het snelschaken was) en bracht wéér een vol punt
binnen. Hij overspeelde zijn tegenstander vanuit de opening, won een pion en de kwaliteit
en beëindigde de strijd met een vloeiende mataanval .
Nico Vromans speelde een rustige partij waarin de remisemarges niet werden
overschreden. Na overleg bood hij zijn tegenstander remise aan wat meteen werd
aangenomen.
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Hans de Haan komt gelijkwaardig uit de opening en lijkt in het middenspel met actieve
torens iets beter te komen. Zijn tegenstander geeft echter geen krimp en in een
uitgedunde stelling met lopers van ongelijke kleur wordt remise overeengekomen.
Jacques de Wit speelt als invaller weer een degelijke partij en op een gegeven moment zag
ik hem een pion voorkomen, Even later was de stand weer gelijk getrokken en ondanks
een sterk loperpaar van Jacques was ook hier de remise onvermijdelijk.
Aad Mittertreiner kwam zeer goed uit de opening en kon zelfs op de 15 zet een zeer
gezonde centrumpion winnen. Toen dit achterwege bleef werd Aad langzaam maar zeker
achteruit gedrongen en kwam hij onvermijdelijk in een zeer slecht toreneindspel terecht
dat niet meer te houden was.
Zo was de tussenstand voor even 2½-2½ maar op de resterende borden stonden wij
beter!
Frans Pieter kwam gelijkwaardig uit de opening en dirigeerde in het middenspel al zijn
stukken richting vijandige koning. Hij offerde een kwaliteit om de aanval kracht bij te
zetten en om de h-lijn te openen waardoor hij een pion kon laten oprukken en uiteindelijk
promoveren. Het eerste externe punt van Frans Pieter voor HSV was een feit!
Frans Hoogeveen zat door het wegvallen van Bert op bord 1 en speelde een hele
behoorlijke partij . Zijn tegenstander “deed“ niet veel maar gebruikte wel erg veel tijd. Toen
Frans in de tijdnood van zijn tegenstander de stelling ging forceren ging er iets mis, hij
verloor enkele pionnen en werd zelfs mat gezet .
Wouter Remmerswaal had er zin in maar begon toch ongeconcentreerd aan zijn partij.
Door in de opening veel te vroeg Lc4 en Db3 te spelen gaf hij zijn tegenstander de kans
om met Pa5 minstens een gelijkwaardige stelling te krijgen. Hiervan was hij echter wel
wakker geschrokken want het vervolg was combinatoir en gedurfd. Omdat beide spelers
nog niet gerokeerd hadden zag de stelling er open en gevaarlijk uit. Wouter offerde zijn
loper op f7 en won even later een paard terug. Nadat Wouter had gerokeerd werd de
stelling van zijn tegenstander vrij eenvoudig opgeruimd en was de overwinning voor hem
en voor de HSV een feit.
De volledige uitslag was als volgt:
HSV 1
1710
- Botwinnik 3
1644
4½ - 3 ½
1
F.R. Hoogeveen 1817 R.P.C. Zoun
1711 0 - 1
2
N.F. Vromans
1727 F. Michielen
1778 ½ - ½
3
A.J. Mittertreiner 1662 P.F. Heek
1786 0 - 1
4
R.E.H. v/d Holst 1801 J.D. Eijsbroek
1733 1 - 0
5
F.P. van den Bos 1923 A. Calje
1308 1 - 0
6
J.A. de Haan
1725 M.C. van Spronsen 1670 ½ - ½
7
J.C.P. de Wit
1534 W. van Dalen
1611 ½ - ½
8
W Remmerswaal 1488 J.L. Perluka
1552 1 - 0
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Domper voor HSV 2
De eerste echte test van het tweede team kwam in de uitwedstrijd tegen Pomar 2. Bert
Gerritsma doet verslag.
Op dinsdag speelde het tweede team in sportcentrum De Schilp in Rijswijk tegen de
reserves van Pomar. Beide teams hadden na twee wedstrijden de volle winst geboekt. Dit
was een echte topper dus.
Het eerste punt voor HSV werd gescoord door Jim Loke aan bord twee. Jim kwam een
kwartier te laat, maar reeds om 21.00 uur kwam hij mij melden dat hij naar Real Madrid
ging kijken. Ik vreesde eerst dat hij in zijn haast om het voetballen te zien een fatale
blunder had gemaakt, maar hij had snel gewonnen.
Jacques de Wit zette HSV op een 2-0 voorsprong door aan bord vier de sterke Gerbrand
Beekman (elo 1717) te verslaan. Een knappe prestatie, want ik herinner me dat ik tijdens
een Haags Veteranenkampioenschap kansloos van Beekman heb verloren.
Richard van Dalfsen aan bord vijf kwam mij melden dat hij slecht stond. Zijn partij ging
inderdaad verloren. Ook Willem Hessels aan bord drie en Peter Huybens (stukverlies)
moesten opgeven.
Hans Coenders aan bord zes en Loek van Vliet aan bord zeven wisten echter voor de derde
keer op rij te winnen. Loek kreeg op zijn 1. b4-opening als antwoord 1...a5 voorgeschoteld.
Die zet kende hij nog niet. Loek verloor een pion, maar desondanks wist hij in het eindspel
te winnen. Van Hans kreeg ik een verslagje van zijn partij. "Even leek het erop dat het een
rapidpartij zou worden; na een nette standaardopening met beide koningspionnen,
sprongen de paarden al snel van het bord en schoten de lopers ver over de rand! Bleef
over een lastige stelling met veel pionnen. Omdat ik mijn torens op een vrije lijn kon
verdubbelen en mijn tegenstander niet achter mijn stelling kon komen, had ik er wel
vertrouwen in. Maar ik kon helaas niet echt doorstoten. Toen bedacht ik dat afruil van alle
overgebleven stukken mij in een iets gunstiger pionnenstelling zou brengen. Met heel veel
moeite en risico heb ik het er winnend af weten te brengen. Mijn sympathieke
tegenstander deed nog een moedige poging tot pat, maar met een hartslag van 200, bleef
ik gelukkig lang genoeg scherp om dat te voorkomen".
Met een tussenstand van 4-3 in het voordeel van HSV was alleen Bert Gerritsma nog bezig
aan bord een. Hij stond de gehele partij beter en had ook meer tijd. Gelet op de 4-3
tussenstand had Bert remise aangeboden. Dit werd echter afgeslagen. In de slotfase
vergooide Bert zijn voordeel. Eerst liet hij geheel onnodig de vijandelijke loper tot leven
komen en vervolgens blunderde hij een pion weg, waardoor hij verloor.
De eindstand werd hierdoor 4-4. HSV blijft na drie wedstrijden koploper met 5 uit 3. Pomar
heeft evenveel matchpunten, maar HSV heeft meer bordpunten. Lachende derde is echter
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het sterke team van DCSV dat na twee wedstrijden vier punten heeft. DCSV heeft inmiddels
de derde wedstrijd tegen Paris gewonnen en is daardoor de nieuwe koploper geworden.

Zwak optreden HSV 2
Om nog in de race te blijven voor het kampioenschap zou de wedstrijd tegen Bobby
Fischer/Wassenaar 2 gewonnen moeten worden. Bert Gerritsma vertelt u of dit is gelukt.
Op maandag 6 januari speelde het tweede team thuis tegen Bobby Fischer/Wassenaar 2.
Het werd voor HSV een avond om snel te vergeten. Willem Hessels blunderde in een
gewonnen stelling en verloor. Bert Gerritsma verprutste een totaal gewonnen
toreneindspel en verloor eveneens. Het kon echter nog erger: Hans Coenders gaf op in
een stelling die volgens Ton Bodaan gewonnen was! Ook invaller Ed Langelaan verloor
evenals Jim Loke aan het topbord. Jim had in Elmar Bottema een sterke tegenstander
getroffen, dus die nederlaag kwam niet geheel onverwacht.
De overwinningen kwamen van invaller Dick de Jong, die snel won aan bord acht. Loek van
Vliet volgde het goede voorbeeld van onze voorzitter. Loek heeft nu een score van vier uit
vier en een TPR van 2190! Richard van Dalfsen was als laatste klaar, en ook hij mocht het
zoet der overwinning smaken.
Een 3-5 nederlaag was dus ons deel.
Op 10 februari komt het sterke team van DCSV 1 op bezoek. Misschien kunnen wij dan
voor een stunt zorgen.

HSV 2 bedwingt koploper
Zou het tweede team een kans maken tegen het ijzersterke team van DCSV? Het verslag is
van teamleider Bert Gerritsma.
Op maandag 10 februari ontving het tweede team koploper DCSV 1. Dit sterke team zou
vermoedelijk een te zware kluif zijn voor het gehandicapte tweede waarin Jim Loke (ziek)
en Loek van Vliet (vakantie) ontbraken.
Bij het begin van de wedstrijd bleef het eerste bord van DCSV leeg. Ook na een uur
wachten was het bord onbezet, waarna Bert Gerritsma een reglementaire 1 mocht noteren.
Aan het tweede bord speelde Arif Somer het hyperscherpe koningsgambiet. Het bord
stond in vuur en vlam, maar helaas voor HSV trok de speler van DCSV aan het langste eind.
Tussenstand 1-1.
Voor Bram de Jong zag ik het aanvankelijk somber in. Spelend aan bord zeven had Bram
niet gerokeerd en zijn koning leek mij in het midden niet veilig te staan. Even later won
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Bram plotseling een stuk en bereikte hij een compleet gewonnen stelling. Bram liet zich de
kaas niet van het brood eten en zette zijn tegenstander mat. Tussenstand 2-1.
Allart Haverkamp wilde aan bord acht niet voor Bram onder doen. Via een dubbele aanval
kon Allart minstens de kwaliteit winnen. De speler van DCSV koos niet de beste
voortzetting, waarna Allart zelfs twee stukken buitmaakte. Niet veel later zette Allart zijn
tegenstander mat en bracht HSV daardoor op een 3-1 voorsprong.
DCSV deed iets terug, doordat Willem Hessels een eindspel waarin hij een loper en vier
pionnen had en tegenstander Rens ter Veen een paard en vijf pionnen, niet kon keepen.
Tussenstand 3-2.
Hans Coenders speelde aan bord vier met wit de doorschuifvariant van het Frans.
Toevallig was deze opening vorige week tijdens de training van Ton Bodaan behandeld.
Hans was dus op de hoogte, maar hoewel hij naar eigen zeggen wel enige druk had, kon
hij niet verhinderen dat hij een pion verloor. Zijn geroutineerde tegenstander maakte het
daarna af. Tussenstand 3-3.
Bij de partij van Richard van Dalfsen aan bord vijf viel ik van de ene verbazing in de andere.
Richard won een stuk, waarna ik het punt al telde. Vervolgens overzag hij een penning
waardoor hij de kwaliteit verloor. Richard had echter nog steeds goede winstkansen, totdat
hij zijn dame weggaf. Tot mijn stomme verbazing werd de partij toch nog remise, omdat
de tegenstander geen mogelijkheden zag om het eindspel van dame+toren tegen toren +
twee paarden te winnen. Dit was een onverwachte meevaller die de tussenstand op 3½3½ bracht.
Invaller Peter Huybens was aan bord zes het langst bezig. Peter had het Morragambiet en
het Schots voorbereid, maar na 1. e4 b6 was hij gelijk uit de theorie. Met gezonde zetten
bereikte Peter voordeel en wist hij zelfs de kwaliteit te winnen. Het eindspel waarin Peter
een toren had en zijn tegenstander een loper, met aan beide zijden enkele pionnen was
gewonnen. Peter veroverde nog enkele pionnen, maar helaas verzuimde hij een
vijandelijke vrijpion tijdig af te stoppen. Promotie was niet te verhinderen. Peter moest zijn
toren geven om de dame er meteen af te slaan. De tegenstander hield een loper over en
Peter twee pionnen, maar die konden gemakkelijk gestopt worden. Remise dus. Geen
slecht resultaat, want de tegenstander was sterk (1600+), maar er had meer ingezeten. De
eindstand was 4-4 en dat hadden we van tevoren niet gedacht.

De externe
Bert Gerritsma verzamelde voor u de standen en uitslagen van onze teams in de externe competitie

Eerste Klasse B
Haeghe Ooievaar 1 - DD 5
DD 3 - SHTV 3

3½-4½
7-1
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Botwinnik 3 - Scheve Toren 2
DSC 5 - HSV 1
HSV 1 - Botwinnik 3
SHTV 3 - DD 5
Scheve Toren 2 - Haeghe Ooievaar 1
DD 3 - DSC 5

6½-1½
6-2
4½-3½
6½-1½
3-5
4-4

De Stand
DSC 5
DD 3
SHTV 3
Botwinnik 3
HSV 1
H Ooievaar 1
DD 5
Scheve Toren 2

5
5
5
5
5
5
5
5

9
8
7
6
5
3
2
0

28
28
21
24
18
18½
12½
10

Inmiddels hebben alle teams vijf wedstrijden gespeeld. HSV staat keurig in de middenmoot
met 5 uit 5. Tegen koploper DSC 5 verloor een gehandicapt HSV (Hans en Aad speelden in
Wijk aan Zee in het Tata Steel Chess Toernooi) weliswaar met 6-2, maar de cruciale
wedstrijd tegen Botwinnik 3 werd met het kleinst mogelijke verschil gewonnen. Doordat
Scheve Toren 2 nog steeds puntloos is hoeft HSV zich met nog twee wedstrijden te spelen
geen zorgen te maken over degradatie. Door de laatste twee wedstrijden tegen Haeghe
Ooievaar en DD 5 te winnen kan HSV misschien nog een of twee plaatsen stijgen. DCS 5
lijkt kampioen te worden. De topontmoeting tegen DD 3 eindigde in een gelijkspel, nadat
het er lange tijd naar uitgezien had dat DD met 6-2 zou gaan winnen. De averij die DD
tegen HSV opliep (een gelijkspel) zou de spelers van de oudste Haagse club wel eens duur
kunnen komen te staan.
Derde Klasse B
BF/Wassenaar 2 - Haeghe Ooievaar 3
Promotie 6 - DSC 10
Paris 1 - DCSV 1
Pomar 2 - HSV 2
HSV 2 - BF/Wassenaar 2
DCSV 1 - Pomar 2
DSC 10 - Paris 1
Haeghe Ooievaar 3 - Promotie 6
HSV 2 - DCSV 1
BF/Wassenaar 2 - Promotie 6
Paris 1 - Haeghe Ooievaar 3
Pomar 2 - DSC 10

4-4
1½-6½
1½-6½
4-4
3-5
5½-2½
7-1
3½-4½
4-4
5½-2½
2½-5½
5-3
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De Stand
DCSV 1
BF/Wassenaar 2
Pomar 2
HSV 2
Haeghe Ooievaar 3
DSC 10
Promotie 6
Paris 1

5
5
5
5
5
5
5
5

9
7
7
6
5
4
2
0

27
23
22
23½
21
23
13½
7

Ook in deze klasse hebben alle teams vijf wedstrijden gespeeld. Het tweede vergooide de
kansen op het kampioenschap in de wedstrijden tegen Pomar en Bobby Fischer. Tegen
aanstaande kampioen DCSV werd verdienstelijk gelijk gespeeld, waarbij vooral de
staartborden zich uitstekend weerden. HSV kan het seizoen goed afsluiten door de
resterende wedstrijden tegen DSC en Haeghe Ooievaar te winnen.

De interne
Een kort verslag van Bert Gerritsma

Met de interne competitie zijn we gevorderd tot en met de 23e ronde. Er zijn nog twee
ronden te spelen voordat bekend is welke zes spelers zich hebben geplaatst voor de
Champions League. Maurits Bons, Aad Mittertreiner, Nico Vromans, Hans de Haan en Bert
Corneth kunnen ervan uitgaan dat zij zich zullen plaatsen. Hun voorsprong op de
achtervolgers is te groot om nog ingehaald te kunnen worden. Echt spannend is het om de
bezetting van de zesde plaats. Hierop lijken alleen Wouter Remmerswaal en Fred van der
Holst nog aanspraak te kunnen maken.
Ons nieuwe lid Frans Pieter van den Bos speelde drie partijen die hij allemaal won, namelijk
van Rob Scherjon, Patrick Roeleveld en Bert Gerritsma. Tegen Patrick ging het toch niet
heel gemakkelijk. Frans Pieter kan zich niet mengen in de strijd om het clubkampioenschap
omdat hij daarvoor te weinig partijen gespeeld heeft. Hopelijk blijft hij lid en kan hij
volgend seizoen een gooi doen naar het clubkampioenschap. Patrick staat hoog op de
ranglijst en is een schaker waarmee in de toekomst rekening gehouden zal moeten
worden. Hij speelde niet alleen goed tegen Frans Pieter, maar hij slaagde er ook nog in om
Nico Vromans remise af te dwingen. Jacques de Wit is een speler die in staat is het de
toppers knap lastig te maken. Dat bewijzen zijn remises tegen Maurits Bons en Hans de
Haan. In deze vorm lijkt Jacques een kandidaat om volgend seizoen in het eerste team te
spelen, waarvoor hij nu al regelmatig succesvol invalt. Van de drie pupillen van Ton Bodaan
(Hans Coenders, Richard van Dalfsen en Loek van Vliet) presteert Hans Coenders het best
met een 14e plaats. Van Richard en Loek wordt iets meer verwacht dan een 23e en 25e
plaats. Toreneindspelen hebben ze inmiddels goed in de vingers. Zij zijn nu bezig met het
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opbouwen van een openingsrepertoire. Als dat achter de rug is zal het volgend seizoen
kwaad kersen eten zijn met de heren.
Ten slotte zagen we een nieuw gezicht op de clubavonden. Rick Buddingh, in het bezit van
zowel het pionnen- toren- als koningsdiploma, begon met een overwinning op Dick
Verwaart. Daarna bleek Peter Huybens in een partij met wisselende kansen te sterk. Mijn
eerste indruk is dat Rick zich uitstekend zal kunnen meten met de spelers op de tweede
helft van de ranglijst. Hopelijk wordt hij na zijn proefperiode lid van HSV.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
Nr Naam
1 Bons, Maurits
2 Mittertreiner, Aad
3 Vromans, Nico
4 Haan de, Hans
5 Corneth, Bert
6 Remmerswaal, Wouter
7 Holst van der, Fred
8 As van, Jacques
9 Bos, Frans Pieter van den
10 Wit de, Jacques
11 Roeleveld, Patrick
12 Gerritsma, Bert
13 Hählen, Ruud
14 Coenders, Hans
15 Scherjon, Rob
16 Somer, Arif
17 Felfel, Adel
18 Langelaan, Ed
19 Hessels, Willem
20 Huijbens, Peter
21 Jong de, Dick
22 Kuijvenhoven, Rob
23 Dalfsen, Richard van
24 Loke, Jim
25 Vliet van, Loek
26 Timmermans, Jan
27 Buddingh, Rick
28 Jong de, Bram
29 Verwaart, Dick
30 Riel van, Jacco
31 Haverkamp, Allart

Punten Wa
1623,00 120
1606,33 118
1580,00 116
1574,67 114
1443,00 112
1289,00 110
1284,00 108
1199,33 106
1180,00 102
1175,00 100
1030,00 98
1024,67 96
964,00 94
956,00 92
936,33 90
930,00 88
916,00 86
908,00 84
903,67 82
873,00 80
829,33 78
826,67 76
745,00 74
720,00 72
653,00 70
615,67 66
572,00 64
543,67 62
470,00 60
444,67 58
430,33 56

Gsp
17
19
18
16
16
13
12
19
3
13
18
14
13
17
14
9
20
18
8
17
15
10
11
4
17
8
2
3
15
3
14

Gw Rm Vl Perc
12 1 4 73,5
8 9 2 65,8
9 6 3 66,7
7 7 2 65,6
8 5 3 65,6
6 4 3 61,5
5 4 3 58,3
7 7 5 55,3
3 0 0 100,0
4 5 4 50,0
6 8 4 55,6
3 4 7 35,7
7 2 4 61,5
8 0 9 47,1
5 4 5 50,0
4 0 5 44,4
7 4 9 45,0
7 4 7 50,0
3 2 3 50,0
6 4 7 47,1
6 3 6 50,0
5 0 5 50,0
5 0 6 45,5
2 0 2 50,0
6 1 10 38,2
2 2 4 37,5
1 0 1 50,0
1 0 2 33,3
1 5 9 23,3
0 0 3 0,0
1 3 10 17,9
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Pomartoernooi
Een verslag van Peter Huybens
Op zaterdag 7 december - voor de Oranjeklanten onder ons: op de verjaardag van onze
toekomstige koningin Amalia - werd het 48e Pomartoernooi in De Schilp in Rijswijk gespeeld. Het
toernooi werd geopend door Anish Giri, die in zijn overvolle agenda toch nog een gaatje had
gevonden.

Anish Giri opent Pomartoernooi

Anders dan voorgaande jaren werd er dit jaar een individueel toernooi gespeeld over zeven ronden
volgens het Zwitserse systeem. De wijziging van een teamtoernooi naar individuele deelname
betekende wel dat er minder deelnemers waren. Was het vorig jaar nog puzzelen om voor alle 70
deelnemers een plekje in het zaaltje te vinden, dit jaar hadden de 40 schakers alle ruimte.
Voor HSV traden Harry Boot, Ruud Hählen, Jacques de Wit en Peter Huybens in de ring.
Tijdens de ochtendsessie moest Jacques even slikken toen hij in een gewonnen situatie in een
valkuil trapte: pat, dus remise. Ruud, die na enkele weken ziekte de weg naar het schaakbord weer
gevonden had, overkwam hetzelfde. In de laatste minuut van zijn laatste partij, kreeg zijn
tegenstander het voor elkaar om in een eindspel van Koning tegen Koning en Dame, een
patstelling te creëren.
Om 5 uur reikte organisator Han Nicolaas de prijzen uit. Het 48e Pomartoernooi werd gewonnen
door Lothar van der Sluis met het maximale aantal punten. Harry en Ruud gingen naar huis met
een prijs in hun ratinggroep. Jacques en Peter vielen deze keer buiten de prijzen.
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Geslaagd Kersttoernooi
Het verslag is van Bert Gerritsma.
Ons kersttoernooi op maandag 16 december was een groot succes met maar liefst 36 deelnemers.
Onder hen troffen we drie oud-clubleden aan, namelijk voormalig clubkampioen Hendrik Ochtman,
Nico Ochtman en Patrick Tjioe. Ook erelid en voormalig clubkampioen Ruud Drankier was present
evenals Erik Corneth (zoon van Bert) en Jan van der Meer (Haeghe Ooievaar).
Voordat de wedstrijden begonnen maakte voorzitter Dick de Jong van de gelegenheid gebruik om
afscheid te nemen van Ton Thijssen. Ton is verhuisd naar Gennep (Noord Limburg). Ton gaat
proberen het schaken daar naar een hoger niveau te tillen.
De schakers werden door Fred van der Holst ingedeeld in acht groepen van vier. In iedere groep
werden drie rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp. Vier mensen gaven
de voorkeur aan klaverjassen.

Twee voormalige clubkampioenen in actie

Groep een werd een prooi voor Frans Hoogeveen met 2½ uit 3. Verrassend was toch wel dat de
geduchte rapidspeler Ruud Drankier twee nederlagen moest slikken en daardoor niet verder kwam
dan de derde plaats.
In groep twee bleven Bert Corneth en Hans de Haan ongeslagen en zij deelden de eerste plaats
met 2 uit 3.
In groep drie won Patrick Tjioe het onderlinge duel tegen Erik Corneth en bleef daardoor met 2½
uit 3 Erik een halfje voor.
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In groep vier speelden Ton Thijssen en Jan van der Meer hun onderlinge partij remise. Zij wonnen
hun overige partijen, waardoor zij met 2½ uit 3 de eerste plaats deelden. Wouter Remmerswaal en
Jacques de Wit volgden op eerbiedige afstand.
Groep vijf werd verrassend gewonnen door Rob Kuijvenhoven. Rob hield Bert Gerritsma op remise
en won zijn overige partijen. Bert moest ook Ruud Hählen remise toestaan en kwam daardoor niet
verder dan de tweede plaats.
Ook groep zes kende een verrassende uitslag. Patrick Roeleveld won al zijn partijen. Hij won dus
ook van de geduchte snelschaker Jim Loke, die genoegen moest nemen met de tweede plaats.
Groep zeven kende ook al een winnaar met een perfecte score. Voorzitter Dick de Jong scoorde 3
uit 3 en bleef Willem Hessels een vol punt voor.
In groep acht was Loek van Vliet ongenaakbaar met 3 uit 3. De overige spelers maakten elkaar
onderling af, waardoor drie spelers met1 uit 3 eindigden. Na loting werd Dick Verwaart tweede,
gevolgd door Allart Haverkamp en Bram de Jong.
Bij het klaverjassen gingen de vetste prijzen naar het echtpaar Van der Holst. Fred werd eerste en
Thilly tweede.
Fred en Thilly hadden gezorgd voor een uitgebreide prijzentafel. Na uitreiking van de prijzen werd
er door veel leden nog tot na middernacht gesnelschaakt.
Voor de liefhebbers volgen hieronder alle cijfertjes
Schaken
Groep 1

Frans Hoogeveen
Nico Vromans
Ruud Drankier
Hendrik Ochtman

Groep 2

2½ uit 3
1½ uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Groep 3
Patrick Tjioe
Erik Corneth
Maurits Bons
Aad Mittertreiner

2 uit 3
2 uit 3
1½ uit 3
½ uit 3

Groep 4
2½ uit 3
2 uit 3
1 uit 3
½ uit 3

Groep 5
Rob Kuijvenhoven
Bert Gerritsma
Ruud Hählen
Hans Coenders

Hans de Haan
Bert Corneth
Rob van der Holst
Nico Ochtman

Ton Thijssen
Jan van der Meer
Wouter Remmerswaal
Jacques de Wit

2½ uit 3
2½ uit 3
1 uit 3
0 uit 3

Groep 6
2½ uit 3
2 uit 3
1½ uit 3
1 uit 3

Patrick Roeleveld
Jim Loke
Ed Langelaan
Richard van Dalfsen

3 uit 3
2 uit 3
1 uit 3
0 uit 3
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Groep 7
Dick de Jong
Willem Hessels
Peter Huijbens
Harry Boot

Groep 8
3 uit 3
2 uit 3
1 uit 3
0 uit 3

Loek van Vliet
Dick Verwaart
Allart Haverkamp
Bram de Jong

3 uit 3
1 uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Klaverjassen
Fred van der Holst
Thilly van der Holst
Jan Timmermans
Jacques van As

3828
3701
3564
3406

Schaken aan de Kust
Een verslag van Bert Gerritsma.
Op zaterdag 28 december vond het tweede toernooi "Schaken aan de Kust" plaats. De opkomst
was lager dan bij het eerste toernooi dat in augustus plaatsvond. Waren er toen ruim 30
deelnemers, nu hadden 18 schakers de weg naar pool/snookerbar het Zeekantje gevonden.
Na het openingswoord van voorzitter Dick de Jong maakte wedstrijdleider Hans de Coenders de
indeling voor de eerste ronde bekend. Hans zei dreigend dat de muziek aan bleef staan, maar dat
was voor de deelnemers geen enkel probleem. Na zeven ronden Zwitsers met een bedenktijd van
20 minuten pppp toonde Jan Douwes zich met 6 punten de sterkste. Hij werd op een vol punt
gevolgd door het trio Norbert Harmanus, Ferdi Sieben en René Weerts. Beste HSV'er werd Nico
Vromans met 4½ punten. Wouter Remmerswaal behaalde 4 punten en werd daarmee winnaar in
de ratingcategorie tot 1550. Wouter deed pas vanaf de derde ronde mee en scoorde dus 4 uit 5!
Bert Gerritsma en Adel Felfel behaalden 3 punten, Dick de Jong en Hans Coenders scoorden 2
punten en Richard van Dalfsen kon de laatste plaats niet ontlopen met een half punt.
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De HSV-spelers mochten zich verheugen in de belangstelling van een aantal supporters. Willem
Hessels, Lex van der Lubbe en Ed Langelaan kwamen halverwege het toernooi een kijkje nemen.
Na de prijsuitreiking sloot een zevental HSV-leden het toernooi af met een gezamenlijke maaltijd.
Ondank de mindere belangstelling (er bleek op dezelfde datum een snelschaaktoernooi in Leiden
te zijn) mogen de organisatoren Richard van Dalfsen en Hans Coenders trots zijn op dit toernooi.
Richard deelde mede dat in 2014 in augustus het volgende toernooi "Schaken aan de Kust"
plaatsvindt. Dan zullen er ongetwijfeld meer deelnemers zijn.

Frans Pieter van den Bos snelschaakkampioen
Een verslag van Bert Gerritsma

Ruud Drankier onttroond
Op maandag 17 februari vond het clubkampioenschap snelschaken plaats. Het toernooi
was met 22 deelnemers goed bezet. Helaas moest clubkampioen Bert Corneth afzeggen
omdat hij vanuit zijn werk niet tijdig de speelzaal kon bereiken (hij was later op de avond
wel als geïnteresseerd toeschouwer aanwezig). Ook ontbraken geduchte snelschakers als
Rob van der Holst en Jim Loke.
De spelers die wel aanwezig waren maakten er een mooie strijd van. Wedstrijdleider Fred
van der Holst had de deelnemers ingedeeld in twee qua sterkte gelijkwaardige groepen
van 11 spelers. In iedere groep werd een halve competitie gespeeld met een bedenktijd
van 5 minuten pppp. Uit iedere groep plaatsten de nummers 1 en 2 zich voor de
kruisfinales.
In groep 1 liet titelverdediger Ruud Drankier er geen gras over groeien. Met de maximale
score van 10 uit 10 werd hij overtuigend groepswinnaar. De tweede plaats was met 8½
punten voor Nico Vromans, die Hans de Haan ruim voor bleef.
Groep 2 was een prooi voor ratingfavoriet Frans Pieter van den Bos. Hij moest alleen in
Maurits Bons zijn meerdere erkennen. In zijn overige partijen had hij het af en toe moeilijk,
maar hij wist toch steeds aan het langste eind te trekken. Met 9 uit 10 werd hij
groepswinnaar. Op de tweede plaats eindigde verrassend Bert Gerritsma. Bert verloor
alleen van Frans Pieter van den Bos en stond Patrick Roeleveld en Willem Hessels remise
toe. Met 8 punten werd hij tweede. Favorieten als Wouter Remmerswaal en Maurits Bons
lieten te veel steken vallen en deelden met 7 punten de derde plaats.
In de kruisfinales speelde Ruud Drankier tegen Bert Gerritsma en Nico Vromans nam het
op tegen Frans Pieter van den Bos. Ruud verraste Bert met een Siciliaans vleugelgambiet.
Bert ging al spoedig in de complicaties ten onder. De tweede partij verliep spannender,
maar werd ook door Ruud gewonnen. In de andere kruisfinale was de stand na twee
partijen in evenwicht. Beide spelers hadden een partij gewonnen. In de derde partij had
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Nico winnend voordeel. Hij ging echter in de fout waarna Frans Pieter de partij alsnog naar
zich kon toetrekken.

Finale: Frans Pieter - Ruud

De finalisten waren dus Ruud en Frans Pieter. Ik beschouwde Ruud als favoriet vanwege
zijn agressieve en attractieve stijl. Bovendien had hij al zijn partijen overtuigend gewonnen.
Frans Pieter won echter de eerste partij. In de tweede partij miste Ruud een grote kans om
de partij te winnen. Daarna maakte Frans Pieter het karwei af en volgde hij Ruud op als
clubkampioen snelschaken. Na afloop bekende Frans Pieter dat hij graag tegen agressieve
spelers als Ruud speelt: "Dan kan ik lekker counteren."
Hieronder volgen de cijfertjes
Groep 1

Groep 2

Ruud Drankier
Nico Vromans
Hans de Haan
Jacques van As
Fred van der Holst
Arif Somer
Hans Coenders
Ed Langelaan
Richard van Dalfsen
Peter Huybens
Bram de Jong

10
8½
7
6
6
6
3
2½
2
2
2

Frans Pieter van den Bos
Bert Gerritsma
Maurits Bons
Wouter Remmerswaal
Adel Felfel
Dick de Jong
Willem Hessels
Patrick Roeleveld
Ruud Hählen
Allart Haverkamp
Dick Verwaart

Kruisfinales
Ruud - Bert
Frans Pieter- Nico

2-0
2-1

Finale: Frans Pieter - Ruud 2-0
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9
8
7
7
6½
4½
3½
3
3
2
1½

Tienkampers op dreef
Drie HSV-leden namen deel aan het Tata Steel Chess Toernooi. Een kort verslag van Bert
Gerritsma
Onze tienkampers waren in Wijk aan Zee uitstekend op dreef tijdens het Tata Steel Chess
Toernooi. Hans de Haan leverde een uitstekende prestatie door in groep 5G ongeslagen
eerste te worden met 7½ uit 9 en een toernooiprestatierating van 1990. Ook Aad
Mittertreiner was op dreef. In groep 5H greep Aad de derde prijs met een score van 5 uit 8
(een tegenstander had zich na twee ronden teruggetrokken). Zijn TPR was 1806.
Bert Gerritsma nam deel aan de dagvierkampen. In groep 6 scoorde hij 1½ uit 3 en werd
daarmee derde.

Simultaan Esther de Kleuver
door Frans Pieter van den Bos
Op donderdag 30 januari gaf Esther de Kleuver een simultaan bij het ministerie van SZW.
Onder de deelnemers bevonden zich onze clubgenoten Frans Pieter van den Bos en Hans
de Haan. Frans Pieter versloeg de internationaal meester met de zwarte stukken. Hans
maakte remise.
Esther won vijf keer, maakte zes keer remise en verloor twee partijen. De winnaars
ontvingen een fles wijn.

Open Westlands Snelschaakkampioenschap
Nico Vromans was zo vriendelijk mij de uitslag te geven van het Open Westlands
Snelschaakkampioenschap. Daaraan ontleen ik de volgende gegevens.
Nico Vromans en Frans Pieter van den Bos namen op 11 januari deel aan het open
Westlands Snelschaakkampioenschap. Beide heren kwamen uit in de sterk bezette groep
1. Nico scoorde 5½ uit 11 met een TPR van 1952. Frans Pieter behaalde 5 punten en een
TPR van 1971. Het toernooi werd gewonnen door Robby Kevlishvili, wereldkampioen
snelschaken in de leeftijdscategorie tot en met 12 jaar, met 9 punten. Hij bleef de
internationale meester Fred Slingerland een half puntje voor.
Nico stuurde mij onderstaand verslag:
"Ik behaalde de ratingprijs en wanneer de partij tegen Fructuoso, in een voor mij zeer
goede stelling en tevens tijdvoordeel niet verkwanseld zou zijn, zou ik met 6½ punten op
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een mooie 4e plaats geëindigd zijn. Al met al ging ik met twee flessen huiswaarts en in de
wetenschap dat tienminutenpartijen een (voor mij) fijn tempo is."

Hans Segers overtuigend winnaar HSV Rapidtoernooi
Een verslag van Bert Gerritsma

Op zaterdag 1 maart vond het rapidtoernooi van HSV plaats, het eerste toernooi van de
Haagse Rapidcyclus. Het aantal deelnemers bedroeg 29. Na de lunchpauze speelde een
duo van HSV (Dick de Jong en Willem Hessels) buiten mededinging om beurten mee om
te voorkomen dat er iemand oneven was en geen partij had. Er waren 12 deelnemers
minder dan vorig jaar, maar dat kwam door de concurrentie van het Noteboomtoernooi in
Leiden dat in hetzelfde weekend werd gehouden. Over het niveau van de deelnemers
mochten de organisatoren niet klagen. Maar liefst 12 spelers hadden een hogere rating
dan 1800. Verheugend was verder dat er twee dames onder de deelnemers waren.
Na vier ronden kon alleen William van Zanten (DD) nog bogen op een score van 100%.
Naaste belager Hans Segers had in de tweede ronde remise moeten toestaan aan Jaap van
den Berg en volgde op een half punt. In de vijfde ronde ontmoetten beide kemphanen
elkaar. Deze confrontatie eindigde in een overwinning voor Hans die daardoor de leiding
overnam van William. Hans ging vervolgens onverdroten door met winnen en eindigde
met de geweldige score van 6½ uit 7 op de eerste plaats. William liet na zijn nederlaag
geen steken meer vallen en werd met 6 punten tweede. Daarna volgden Lothar van der
Sluijs en Tjomme Klop met 5 punten.

Beste HSV-lid was Frans Pieter van den Bos met 4½ punten. Aad Mittertreiner behaalde
vier punten en won daarmee de vierde ratingprijs in de categorie 1609 t/m 1867. Jim Loke
behaalde 3 punten, evenveel als Peter Huybens, die daarmee winnaar werd in de
ratingcategorie t/m 1450. Jacques van As behaalde 2½ punten. Dick de Jong en Willem
Hessels scoorden gezamenlijk in vier ronden 3½ punten. Omdat zij buiten mededinging
meededen kwamen zij niet in aanmerking voor een prijs.
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Peter Huybens had voor een uitgebreide prijzentafel gezorgd. In totaal waren er 14 prijzen
beschikbaar, zodat bijna de helft van de deelnemers in de prijzen viel. Na afloop werden de
mensen achter de bar niet vergeten. Zij kregen Cadeaubonnen van de Hema.
Ondanks de mindere opkomst was het een geslaagd toernooi, waarbij de deelnemers het
naar hun zin hebben gehad.

Bert Corneth - Jan Pieter de Vries
Bert Corneth leverde zijn remisepartij uit de wedstrijd DSC 5 - HSV 1 in. Zoals het een
clubkampioen betaamt geeft Bert zelf commentaar.
Partij uit de externe competitie, gespeeld 20 januari 2014 in Delft.
Wit: Bert Corneth (HSV1)

Zwart: Jan-Pieter de Vries (DSC5)
Opnieuw een tegenstander met zo’n 200 ratingpunten meer! Ook al zegt rating lang niet alles, het
stond wel vast dat het geen gemakkelijke avond zou worden.

1.d2-d4 Pg8-f6 2.Pb1-c3 d7-d6 2.e2-e4 g7-g6 4.f2-f4 Lf8-g7 5.Pg1-f3 0–0 6.Lc1-e3
c7-c6 7.h2-h3.
[Ik hou van deze zet, minder gebruikelijk dan Dd2 of Ld3. Het veld g4 wordt zwart
ontnomen. Voor Ph5 hoeft wit niet bang te zijn, dat kan goed met Kf2 worden
beantwoord].

Stelling na 7.h3

7... b7-b5 8.Lf1-d3 [misschien was direct e5 iets beter, bijvoorbeeld 8...dxe5 9.dxe5 Pd5 10.Pxd5
cxd5 11.c3 a6 12.a4]

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 21

8...a7-a5 9.a2-a3 Pb8-a6 10.e4-e5 d4xe5 11.d6xe5 Pf6-d5 12.Dd1-d2?! [Ik was bang voor het
vervolg 12.Pxd5 Dxd5 13.0–0 Pc5 maar wit heeft dan de sterke zet 14.Lxb5. Na dameruil hangt
immers het paard op c5.]
12...Pd5xe3 13.Dd2xe3 Dd8-c7 14.0–0 Dc7-a7 15.De3xa7 Ta8xa7 16.Pc3-e4 [We hadden al veel
tijd verbruikt en hier bood ik remise aan, omdat het inmiddels duidelijk was dat we als team gingen
verliezen. Zwart heeft weliswaar het loperpaar, maar de loper op g7 is voorlopig ingesloten. Mijn
tegenstander nam het remiseaanbod niet aan. Na de partij hoorde ik van zijn teamleider waarom:
hij was jarig en wilde dit vieren met een overwinning waar hij gezien het ratingverschil ook
helemaal op rekende].
16...f7-f5 17.Pe4-c3 [exf6 (en passant) nemen was geen optie, dat opent de stelling waarna het
zwarte loperpaar tot volle ontplooiing komt].
17...Pa6-c5 18.Tf1-d1 Pc5-e6 19.Pc3-e2 Lc8-d7 20.a3-a4 Tf8-b8 21.a4xb5 c6xb5 22.Pf3-d4
[met de bedoeling het paard op e6 ofwel te ruilen of te verjagen]

Stelling na 22.Pfd4

22...Pe6xf4! [daar had ik niet op gerekend, maar het is duidelijk dat zonder dit stukoffer de loper
op g7 niet of nauwelijks actief kan worden. Zwart krijgt twee pionnen voor het paard, maar
belangrijker is dat de stelling geopend wordt en het zwarte loperpaar dreigt om het bord te gaan
beheersen. En daar zat ik met mijn nog beperkte bedenktijd niet op te wachten].
23.Pd2xf4 Lg7xe5 24.Pf4-e2 Le5-f6 25.c2-c3 e7-e5 26.Pd4-b3 Lf6-d8 27.Ld3-c2 Ld7-e6
28.Pb3-d2 [met de bedoeling Lb3 om de lopers van de witte velden te ruilen].
Kg8-g7 29.Lc2-b3 Le6-d7 [natuurlijk wil zwart zijn loperpaar behouden].
30.Pd2-f3 Ld8-f6
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Stelling na 30...Lf6

31.Ta1xa5! [Een goede beslissing die tijdens de analyse achteraf door de computer werd
bevestigd. Wit moet materiaal terugofferen (kwaliteit tegen een pion) om het loperpaar uit te
schakelen].
31…Ta7xa5 32.Td1xd7+ Kg7-h6 33.Td7-d5?! Ta5-a1+! 34.Kg1-f2 b5-b4 35.c3-c4 e5-e4
36.Pf3-d4 Ta1-b1 37.Td5-b5 Tb8xb5? [Zwart hapt! Na 37...Td8! had het er slecht uitgezien voor
wit].
38.c4xb5 Tb1xb2 39.Kf2-e3 Lf6-e5?! [39...Lg5+! was ongetwijfeld sterker geweest maar zwart was
bezorgd over de witte vrijpion].
40.b5-b6 [Nu is de stelling weer in evenwicht]
40…Kh6-g5 41.g2-g3 Kg5-f6 42.g3-g4 Le5-h2 [Zwart zet een dodelijke val op].
43.g4xf5 g6xf5

Stelling na 43...gxf5
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44.Lb3-e6 [Wit trapt er niet in: Op 44.Pf4?? met de bedoeling om de zwarte loper af te snijden van
het promotieveld b8, volgt Lg1 mat!! Een mooi matbeeld. Maar 44.b7 had wel gekund en was
sterker geweest].
44...f5-f4+ 45.Ke3xe4? [niet slecht maar hier had 45.Pxf4! wel gekund en dan had wit zelfs
gewonnen gestaan. Maar ik had nauwelijks tijd meer, en zwarts mat-idee ging nog door mijn
hoofd]
45...Tb2xe2+ [wint materiaal terug, maar geeft wit de gelegenheid remise te forceren].
46.Pd4xe2 Kf6xe6 47.Pe2-d4+ Ke6-d6 48.b6-b7 Kd6-c7 49.b7-b8D+ Kc7xb8 50.Pd4-c6+
[dankzij deze vork haalt wit de zwarte b-pion op. Hier stelde zwart remise voor, wat ik natuurlijk
aannam want meer zit er voor beide partijen niet in. Een spannende partij, beslist niet foutloos,
moeilijk vanwege het ongelijksoortig materiaal, waarin we allebei niet schuwden om waar het
nodig leek materiaal te offeren voor een hoger doel].
½–½

Wouter Remmerswaal - Nico Vromans
Wouter leverde zijn winstpartij tegen Nico Vromans in. Het commentaar is van Bert Gerritsma met
assistentie van Rybka.

Wouter Remmerswaal (1482) - Nico Vromans (1774) [C00]
Interne Comp HSV Den Haag, 06.01.2014
1.e4 e6 2.b3 Dat speelt Wouter altijd tegen het Frans.
2...d5 3.Lb2 dxe4 4.Pc3 Pf6 5.Lc4 a6 6.a4 Pc6 7.De2 Niet de beste zet. Na het zwarte
antwoord moet de dame terug naar d1. Beter was 9.Pge2.
7...Pd4 8.Dd1 e5 9.f3? Beter was 9.Pge2. Nu komt zwart in het voordeel.
9...exf3 10.Pxf3 Lg4

Stelling na 10...Lg4
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11.Lxf7+ Nu wordt het erg tactisch. 11...Kxf7 12.Pxe5+ Kg8 13.Pxg4

Stelling na 13.Pxg4

13...Pxc2+?? Hier gaat Nico ernstig in de fout. Hij had op g4 moeten slaan. Na 13...Pxg4
14.Dxg4 Pxc2+ 15.Ke2 De8 16.Kd1 Pxa1 blijft hij in het voordeel.
14.Dxc2 Pxg4 15.Pe4 c6 16.0–0 h5 17.h3 Db6+ 18.Kh1 Th6 19.Tf4 Te8 20.Taf1 Le7
21.Dc4+ 1–0

Harry Boot - Wouter Remmerswaal
Als eerbetoon aan Harry Boot leverde Wouter zijn verliespartij tegen Harry in. Tijdens het
naspelen kreeg Bert Gerritsma stellig de indruk dat de stellingen die ontstonden voor
beide spelers te moeilijk waren.
Harry Boot (1330) - Wouter Remmerswaal (1482)
Interne Competitie HSV Den Haag, 09.09.2013
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.exf5 e4 4.Pd4 Pf6 5.d3 c5 6.Pb5 Da5+ Zinloos.[6...a6 7.P5c3 d5 8.dxe4
dxe4 9.Dxd8+ Kxd8 10.Lf4] 7.P5c3 Beter was 7.P1c3 a6 8.Pa3 exd3 9.Dxd3 b5 10.Le2 b4]
7...d5 8.Ld2 Db6 9.dxe4 Dxb2
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Stelling na 9...Dxb2

10.Pb5 Niet de beste. Wit had in het voordeel kunnen komen met 10.e5 Pbd7 (10...Pe4
11.Pxd5) 11.exf6 Pxf6 12.Lg5. 10...De5? Waarom niet gewoon 10...Dxa1? 11.Le2? Hier had
Harry 11 P1c3 moeten spelen. 11...a6 12.f4 Dxa1 13.Pc7+ Kd8 14.Lc3? Waarom speelt
Harry niet gewoon 14.Pxa8? 14...Dxa2 15.Lxf6+ Kxc7 16.Le5+ Kd8 Dit is niet goed, maar
het was moeilijk te zien. [16...Kb6 17.Pc3 Da3 18.Pxd5+ Ka7 19.c4] 17.0–0? Harry mist hier
17.Pc3 Da3 18.Pxd5+- 17...Pd7? Met 17...d4 18.Pc3 Da5 zou Wouter in het voordeel zijn
gekomen. 18.Pc3 Da5? Geboden was 18...Da3 19.Pxd5 Pxe5 20. fxe5 Db2= 19.Dxd5 Db6
20.Td1 Dc6 21.Df7 b5 22.f6 Bederft niets, maar de snelste weg naar winst was 22.Lh5 Le7
23.Pd5. 22...g6 23.Lg4 (23.Pd5!? Pxe5 24.fxe5 Ld7+-) 23...Ta7 24.Le6 Veel sterker was
24.Lb8 Tb7 25.e5 Txb8 26.e6 24...c4 25.Kf1 Lc5 26.Dg7 Te8 27.f7??

Stelling na 27.f7?
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Ziet er goed uit, maar het is hartstikke fout. 27...Txe6?? De laatste blunder. Wouter slaat
met het verkeerde stuk. Na 27...Dxe6 28.fxe8D+ Kxe8 29.Dh8+ Pf8–+ had zwart
winstkansen gehad. 28.Dg8+ Ke7 29.De8# 1–0

Loek van Vliet - Peter Huybens
Onderstaande partij werd eveneens gespeeld in de interne competitie. Het commentaar is
van Ton Bodaan.
Loek van Vliet - Peter Huybens
Interne Comp HSV Den Haag, 02.12.2013
[TonBo]

1.b2-b4 e7-e5 2.Lc1-b2 Lf8xb4 3.Lb2xe5 Pg8-f6 4.e2-e4 Pb8-c6!
Zwart neemt een duidelijke voorsprong in de ontwikkeling.
5.Le5-c3 0-0 6.Lc3xb4 Pc6xb4 7.e4-e5

Stelling na 7.e5

Tja nog maar eens een pionzet, let op de witte stukken!
7...Tf8-e8 8.d2-d4 Pf6-d5
Na vele goede zetten vergeet zwart het witte centrum op te blazen. [8...d7-d6 9.Pg1-f3
d6xe5 10.d4xe5 Dd8xd1+ 11.Ke1xd1 Pf6-e4]
9.c2-c3 Pb4-c6 10.Pg1-f3 d7-d6! 11.Lf1-b5 a7-a6
Tja nu gaat zwart onnodige pionzetten doen. [11...Lc8-g4]
12.Lb5xc6 b7xc6 13.0-0 d6xe5 14.Pf3xe5 Lc8-b7
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Verdedigt c6 maar staat hier erg matig. [14...f7-f6 15.Pe5xc6 Dd8-d6 16.Pc6-a5 en zwart
staat mooi actief.]
15.c3-c4 Pd5-f4 16.c4-c5?
Wit heeft zich mooi terug gevochten. Maar dit is geen goede zet.
16...Pf4-e2+
Een goede zet maar niet de beste .. [16...Dd8xd4! 17.Dd1xd4 Pf4-e2+ 18.Kg1-h1 Pe2xd4]
17.Dd1xe2 Dd8xd4 18.Pb1-d2 Te8xe5 19.Pd2-f3 Dd4xa1 20.De2xe5 Da1xe5
21.Pf3xe5
Zwart heeft een pion meer maar zijn loper staat nog steeds slecht.
21...Ta8-e8 22.f2-f4 f7-f6 23.Pe5-c4 Te8-e4 24.Pc4-a5 Lb7-a8
Nu staat de loper buitenspel. [24...Lb7-c8! 25.Pa5xc6 Lc8-d7 26.Pc6-a5 Ld7-b5 27.Tf1-d1
Te4xf4 was erg sterk geweest.]
25.Tf1-d1 Te4-a4? [25...Kg8-f7 26.Td1-d8 Te4-e8 27.Td8-d7+ Te8-e7=]
26.Td1-d8+ Kg8-f7

Stelling na 26...Kf7

27.Td8xa8?
[27.Pa5-b3! La8-b7 28.Td8-b8 en wit blijft een stuk voor.]
27...Ta4xa5 28.Ta8-a7 Ta5xa2 29.Ta7xc7+ Kf7-g6 30.Tc7xc6 a6-a5 31.Tc6-a6 a5-a4
32.c5-c6 Ta2-c2 33.g2-g4 h7-h6 34.f4-f5+ Kg6-h7 35.Kg1-f1 a4-a3 36.Kf1-e1 Tc2-c4
37.Ke1-d2 Hier werd terecht tot remise besloten. 37...a3-a2 38.Ta6xa2 Tc4xc6 ½-½
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Gerbrand Beekman - Jacques de Wit
Jacques de Wit leverde zijn winstpartij in de externe competitie tegen Pomar in. Het
commentaar is van Bert Gerritsma, opnieuw gesouffleerd door Rybka.
Gerbrand Beekman (1717) - Jacques de Wit (1534) [C22]
Pomar 2 - HSV 2 Den Haag, 10.12.2013
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Pc6 4.De3 d6 5.Pf3 Pf6 6.h3 Le7 7.Ld2 0–0 8.a3 Wit had
beter wat aan zijn ontwikkeling kunnen doen met 8.Ld3.
8...Te8 De witte openingsopzet is totaal mislukt. Met gezonde ontwikkelingszetten heeft
Jacques voordeel bereikt.
9.Pc3 d5 10.Pd4 Pxd4 11.Dxd4

Stelling na 11.Dxd4

11...dxe4 Met 11...Pxe4!? 12.Pxe4 Lf6–+ (‹12...dxe4 13.Dxd8 Txd8 14.Lc4) had Jacques
groter voordeel kunnen bereiken.
12.De3 Pd5 13.Pxd5 Dxd5 14.0–0–0? [14.Le2] 14...Da2–+
15.Lc3?! Doet zijn hoofd alvast in de strop. [15.c4 Lf5 16.Lc3–+]
15...h6 Dreigt met Lg5 de dame te winnen.
16.h4 Lf5 [¹16...Lg4!? Leidt nog sneller tot winst. 17.Te1 Tad8 18.b4–+]
17.b4 Dxa3+ 18.Lb2 Dxb4 19.Td4 Db6 20.Tc4 Dxe3+ 21.fxe3 c6 22.Le2 a5 23.g4 Le6
24.Ta4 b5 25.Ta1 a4 26.c4 a3 27.Le5 b4 28.Kc2 c5 29.Lf4 Lf6 30.Ta2 Ld7 31.Ld6 La4+
32.Kb1 Lb3 33.Lxc5 Lxa2+ 34.Kxa2 Teb8 [¹34...b3+ En zwart wint. 35.Kxb3 Teb8+ 36.Lb4
a2–+] 35.Ld1 Lc3 [¹35...Td8 Discussie gesloten. 36.Lxb4 Tdb8–+] 36.Ld6 Td8 37.c5 Td7
38.g5 hxg5 39.hxg5 Ta6 40.g6 Taxd6 41.gxf7+ Kxf7 42.cxd6 Txd6 43.Lc2 43...Td2
44.Tc1 Lb2 45.Lb3+ Ke7 46.Tc4 Lc3+ 47.Kb1 Tb2+ 48.Ka1 Txb3+ 49.Ka2 0–1

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 29

Rick Buddingh - Peter Huybens
Peter Huybens was zeer tevreden over zijn winstpartij tegen ons aspirant-lid Rick
Buddingh. De slotstelling is inderdaad een plaatje. Het commentaar is opnieuw van het
duo Rybka/Bert Gerritsma.
Rick Buddingh - Peter Huybens
Interne Competitie, 03.03.2014
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 h6 5.d4 exd4 6.Pxd4 Lb4 7.a3 Lxc3+ 8.bxc3 Pxe4
9.Df3 0–0 10.Dxe4 En wit heeft een stuk gewonnen. Of niet..
10...Te8 Niet dus. Peter verheugde zich al op de vangst van de dame en leunde tevreden
achterover. 11.Le6 Maar Rick vindt er nog iets op.
11...Txe6? Dit is echt fout. Peter had met 11...Pxd4 eerst het witte paard moeten
uitschakelen. De loper op e6 loopt niet weg. Nu komt wit in het voordeel.
12.Pxe6 dxe6 13.0–0 Df6 14.Dd3 Pe7? Ook al geen beste zet. Beter was bijvoorbeeld
14...e5.
15.Dd8+ Kh7 16.Dxc7 Pd5 17.Dc4 Ld7 18.Le3 Tc8 19.Dd4 Dg6 20.c4 Pb6 21.c5 Lc6
22.g3 Pd7 23.Dd3 f5 24.Tae1?? Een blunder die de partij meteen beslist. Het zwarte
paard gaat in twee zetten naar f3 en ruïneert de witte stelling.
24...Pe5! 25.Dd4? Wit stond al verloren, maar na deze zet geeft Rybka mat in 11 zetten.
25...Pf3+ 26.Kg2 Pxe1+ 27.Kh3 Dh5+ 28.Dh4 Lg2# Peter heeft het feilloos afgemaakt.
De slotstelling is een plaatje. 0–1

Stelling na 28...Lg2#
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Sergey Karjakin - Willem Hessels (2012)
Willem Hessels speelde twee keer, in 2012 en 2014, in een simultaan tegen Sergey Karjakin,
de huidige nummer 11 van de wereld, met een rating van 2766. Dat Willem beide malen
verloor zal geen verrassing zijn. Toch heb je in een simultaan wel kansen, zelfs tegen een
supergrootmeester, zoals uit de analyse van Rybka/Bert Gerritsma blijkt.
Sergey Karjakin (2766) - Willem Hessels (1500)
Simultaan Den Haag, 2012
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 c6 5.Pf3 Lg7 6.Ld3 0–0 7.0–0 Dc7 8.e5 dxe5 9.dxe5 Pd5
10.Pxd5 cxd5 11.De1 Lg4 12.Pd4 Pc6 13.Le3 Pxd4 14.Lxd4 Tac8 15.Dh4 Dd7 16.f5
Versmaadt de pionwinst 16.Lxa7 b5 17.Ld4
16...Lxf5 17.Txf5 gxf5 18.g4 De6 19.gxf5 Dh6 20.Df2 Tc6 21.Kh1 f6 22.e6 Dh5 23.Tg1
Tfc8??

Stelling na 23...Tfc8??

Jammer, maar nu staat Willem verloren. De enige zet was 23...Kh8
24.Le2?? Karjakin grijpt zijn kans niet. De snelste weg naar winst was 24.Dg2 Dh6 25.Le3.
24...De8 25.c3? En hier mist hij 25.Lb5.
25...Kh8 26.Dh4 Tc4 Willem offert de kwaliteit. Maar waarom? Na 26...Td6 had Karjakin
slechts weinig voordeel gehad.
27.Lxc4 dxc4 28.De4 b5 29.Dg2 Dc6 30.Dxc6 Txc6 31.Kg2 a5 32.Kf3 b4 33.Ke4 Lh6?
Dit had op slag moeten verliezen.
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Stelling na 33...Lh6?

34.Kd5? Karjakin mist opnieuw een uitgelezen mogelijkheid de partij te beslissen. Na
34.Lxf6+ exf6 35.e7 is het uit.
34...Tc7 35.Tg3 Lc1 36.Tg2 Lf4 37.h4 b3 38.a4 Ld6 39.Lxf6+ En opgegeven. Na 39...exf6
volgt 40.Kxd6 en wit wint gemakkelijk met zijn verbonden vrijpionnen. 1–0

Sergey Karjakin - Willem Hessels (2014)
Sergey Karjakin (2766) - Willem Hessels (1500)
Simultaan Den Haag, 2014
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Lg7 5.Pf3 c6 6.Ld3 0–0 7.0–0 Pbd7 8.e5 Pg4 9.h3 Ph6
10.Le3 f5 11.a4 a5 12.Pe2 Pb6 13.c4 Ld7 14.b3 Tc8 15.De1 Pa8 Als je zulke zetten moet
spelen ben je niet blij. Wit staat positioneel al geweldig.
16.Lf2 b6 17.d5 e6 18.dxe6 Lxe6 19.Ped4 Dd7 20.exd6 Tce8 21.Pe5 Dxd6 22.Td1 Ld7
23.c5!

Stelling na 23.c5!
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23...Dc7 [23...bxc5 24.Lc4+ Kh8 25.Pe2] 24.cxb6 Dd6? Er was niets tegen 24...Pxb6.
25.Lc4+ Pf7 26.Lxf7+ Txf7 27.Pxf7 Kxf7 28.Dxa5 Dxf4 29.b7 Pc7 30.Pe2 Txe2
31.Txd7+ Ke6 32.Dxc7 Le5 33.Te7+ Kf6 34.Txe5 1–0
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