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Redactie
Ik heb werkelijk geen idee hoe dik dit clubblad wordt. De redactie ontving maar liefst acht
partijen! Onze teams blijven het uistekend doen in de externe competitie. U treft
uitgebreide wedstrijdverslagen aan. In de interne competitie is met bijna 100% zekerheid
vast te stellen welke spelers zich gaan plaatsen voor de Champions League. Ook treft u
verslagen aan van het Pomartoernooi, de kerstwedstrijden, het clubkampioenschap
snelschaken en het HSV Rapidtoernooi.
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Secretaris
Han Nicolaas heeft het lidmaatschap van HSV opgezegd.

Agenda
Hierbij treft u de agenda voor de komende maand aan. Op 12 maart worden de eerste vier
ronden van het clubkampioenschap rapid gespeeld Het clubkampioenschap rapid wordt
betwist in twee avonden (vier ronden per avond). Het speeltempo bedraagt 15 minuten +
5 seconden increment per zet vanaf zet een. Wanneer de tweede rapidavond plaatsvindt is
nog niet bekend. Wellicht op 19 maart, maar het kan ook zijn dat dan de eerste ronde van
de Champions League wordt gespeeld. Dit is afhankelijk van de agenda's van de spelers
die zich geplaatst hebben voor de Champions League. Houdt u de website in de gaten!

Ma 5 maart

23e Ronde Interne Competitie
HSV 2 - DSC 10

Ma 12/3

Clubkampioenschap Rapid ronden 1 t/m 4

Ma 19/3

??

Do 22/3

Botwinnik 2 - HSV 1

Ma 26/3

Paaswedstrijden

Ma 2/4

Pasen Geen Schaken

Rijswijk 2 - HSV 1
door Fred van der Holst
Verslag Rijswijk 2 – HSV 1
Tegen het zeer sterke Rijswijk 2 dat speelde met een gemiddelde elorating van bijna 200 punten
meer, had ons 1ste tot 5 minuten voor het einde de 4-4 vast in handen! Wat ging er mis?
Op bord 7 speelde Wouter en was als eerste klaar. Na een redelijke opening verliest Wouter in het
vroege middenspel een pion waardoor hij in een erg slechte stelling opgeeft 0-1.
Op bord 3 speelde Lex die alles uit de kast haalde. In de opening heeft Lex twee gevaarlijk
uitziende paarden in de zwarte stelling. Na het afruilen van bijna alle lichte stukken offert Lex een
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pion om aanval te krijgen. Zwart offert terug maar Lex start een winnende aanval die minstens
damewinst oplevert, waarna de partij werd opgegeven 1-1
Op bord 2 speelde Rob een gelijk opgaande opening en middenspel maar kon toch afwikkelen
naar een iets gunstiger eindspel. Rob won de zwarte pion op a4 waarna zijn tegenstander
verzuimde om ook Rob zijn a-pion op te halen. Vervolgens ging deze vrijpion aan de wandel en
om promotie tegen te gaan moest zijn tegenstander een stuk geven waarna hij opgaf 2-1.
Op bord 1 speelde Hans de Haan tegen een zeer sterke tegenstander maar kon het tot het
middenspel toch nog redelijk gelijkwaardig houden. Groot was dan ook mijn verbazing dat Hans
zijn bord “opeens” leeg was. Hans had een stuk weggeven en de partij opgegeven 2-2.
Op bord 2 speelde Ton een ongelukkige partij. Al snel in de opening verloor Ton een kwaliteit en
kon hij niet meer rokeren. Ton probeert nog even te rekken en erbij te blijven maar na verlies van
een paard geeft hij de partij gewonnen 2-3
Op bord 6 speelde Frans een lastige Leeuw en zag al snel oprukkende witte pionnen op zijn
koningsvleugel afkomen. In het middenspel ging er een pion verloren waardoor Frans aan het werk
moest om een lastig eindspel waarin zijn tegenstander ook nog een machtig loperpaar had remise
te houden. Frans slaagde wel voor deze missie en maakte remise 2½-3½
Deze tussenstand stond tot 5 minuten voor tijd op het scorebord maar de stand op de
schaakborden beloofde een 4-4 eindstand omdat Bert gewonnen stond en Franck remise.
Op bord 4 speelde Bert Corneth een prima partij. Door scherp en doortastend te beginnen kwam
Bert met zwart zeer goed uit de opening. In het middenspel komen kleine kansen voor zijn
tegenstander omdat de pion op e5 door Bert heel lang niet werd geslagen? Beide spelers zitten
aan het eind krap in hun tijd maar Bert heeft de stelling dan al wel volledig naar zijn hand gezet!
Nadat Bert de winnende zet Da2 speelde zag ik dat zijn tegenstander hem de hand gaf. Ik dacht
onmiddellijk dat de brave borst Bert feliciteerde met zijn prachtige overwinning maar ik was lelijk
op het verkeerde been gezet!! Bert kreeg de hand toegestopt omdat hij na zijn laatste zet zijn
tegenstander (zonder overleg) een remisevoorstel had gedaan dat uiteraard in dank werd
aangenomen 3-4.
Op bord 8 speelde Franck een goede opening met een mooi centrum en goed ontwikkelde
stukken. Met h5 start hij een koningsaanval die niet doorslaat maar wel een pion opleverde. Door
het loperpaar van zijn tegenstander wordt het toch nog een heel lastig eindspel. Nadat zijn
tegenstander een paard offert voor drie pionnen is het potremise. Franck probeert nog wel
verwarring te zaaien maar door zetherhaling wordt het toch remise 3½-4½
Zo ging HSV 1 toch nog de bietenbrug op en verspeelde zij de leidende positie in Klasse 1B
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De volledige eindstand was als volgt:
Rijswijk 2
1 B. Kommer
2 M. de Groot
F. Hoynck
3 van
Papendrecht

1928 - HSV 1
2087 - J.A. de Haan
2062 - A. Bodaan

4 A.G. Metz

1886 -

5 V. Geerlings

1832 -

A.
Goudriaan
H.F.A. v/d
7
Stap
6

8 H. Steffers

2018 -

1866 1795 1875 -

L. van der
Lubbe
H.J.M.
Corneth
R.E.H. v/d
Holst
F.R.
Hoogeveen
W
Remmerswaal
F.W.J.M.
Melssen

1746 4½ - 3½
1731 1 - 0
1905 1 - 0
1667

0

-

1779

½ - ½

1847

0

1797

½ - ½

1554

1

1687

½ - ½

-

-

1

1

0

Teamlijder Fred van der Holst

HSV 1 - DSC 5
Op 12 februari trof het eerste het sterke team van DSC 5. Zou het eerste
een kans maken? Het verslag is van teamleider Fred van der Holst
Ook kampioenskandidaat DSC 5 bijt zijn tanden stuk op ons eerste
team in een wedstrijd zonder remises en weet niet te winnen.
Op bord 6 trof Dick Groenendijk een sterke tegenstaander die onze man
vanuit de opening onder druk wist te zetten. Er kwam een middenspel op
het bord waarin het loperpaar van Dick zwaar ondergeschikt was aan het
paardenspan van de DSC-er. Het was een kwestie van tijd dat de witte
stelling in duigen zou vallen en dat gebeurde ook 0-1.
Op bord 3 herhaalde Lex zijn kunstje van de vorige wedstrijd door een
dikke 1900 elo te verslaan. Wit trekt hard van leer door op de
koningsvleugel aan te vallen met f4 en g4 en ook in het centrum heeft hij
een pluspion weten te veroveren. In het middenspel komt Lex echter op
gang door het centrum te mijden en over de vleugels druk te zetten. Met
de ruil van zijn paard tegen de witte loper zet Lex een koningsaanval in
die met behulp van de witte diagonalen zou eindigen in een matje. Zijn
tegenstander laat dit niet gebeuren en geeft op 1-1.
Op bord 4 speelde Frans een wisselvallige partij. Frans komt met voordeel
uit de opening totdat hij door een misrekening een pion wint maar
hiervoor wel met stukverlies moet boeten. De compensatie die Frans
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hiervoor had was een vervelende penning op zwarts dame. Nadat Frans
de kans voorbij liet gaan om het stuk terug te winnen was het snel over
en uit 1-2.
Op bord 2 maakte Ton het vooral zichzelf erg moeilijk. Ton kwam
uitstekend uit de opening en had zwart opgezadeld met een zwakke
geïsoleerde centrumpion. Ton belegert wel de zwakke pion maar besluit
dan om een zeer diep liggend torenoffer te plegen dat wel een langdurige
aanval inleidt maar door stug verdedigen van zijn tegenstander niet leidt
naar het gewenste resultaat 1-3.
Op bord 5 speelde Rob een voor hem bekende opening waarbij hij ook
nog zijn witte loper goed wist te ontwikkelen. Wit probeert druk te zetten
door zijn pionnen naar voren te spelen en hierbij wat ruimtelijk voordeel
te veroveren. In het late middenspel neemt Rob het heft in handen. Het
toreneindspel van ieder twee torens en een loper tegen een paard wordt
door Rob veel actiever gespeeld en als hij zijn torens op de tweede lijn
krijgt is het eigenlijk al uit. Rob zal wel ergens een mat in drie gemist
hebben maar met eerst de winst van een kwaliteit en later een stuk speelt
hij met een toren meer een makkelijk gewonnen eindspel dat veel te laat
door zijn tegenstander wordt opgegeven 2-3.
Op bord 8 speelde Franck een aanvallende partij waarin hij zijn
tegenstander wel onder druk zette maar steeds net geen doorslaggevend
voordeel kon krijgen. Dit veranderde echter toen beide spelers last kregen
van enige tijdnood. Franck wist de stelling wel te compliceren waardoor
zijn tegenstander in de fout kon gaan en dat gebeurde ook toen hij mat in
één toestond 3-3.
Op bord 1 speelde Hans deze keer een lekkere lange partij. Vanuit een
gesloten verdediging kwam Hans een beetje bedrukt te staan. In het
middenspel trokken beidde spelers ten aanval met wederzijdse
matdreigingen. Op een gegeven moment ging Hans met zijn koning aan
de wandel maar het was helaas geen winnende wandelkoning. Het stuk
paradeerde over de ganse koningsvleugel zonder mat te gaan totdat
Hans het verkeerde veld koos en alsnog mat werd gezet. Ben benieuwd
wat de computer hiervan zegt 3-4.
Op bord 7 speelde Wouter met iets minder bedenktijd omdat hij door
omstandigheden een krap half uur later begon. Door een agressieve
variant te spelen komt Wouter goed uit de opening en in het middenspel
is de tijd achterstand al volledig ingelopen. Op de dame en een hand vol
pionnen na zijn alle stukken afgeruild. Gezien de tussenstand moet
Wouter in dit remise achtige eindspel vol voor de winst gaan en dat gaat
Wouter goed af! Hij wint eerst een pion en kan even later de dames ruilen
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waarna een gewonnen pionneneindspel rest. Shapo, het team speelt met
4-4 gelijk!!

De volledige uitslag was al volgt:
HSV 1

1746

- DSC 5
A.A.
Wiersma
- J. Bosma
P.A.
Goossens
E.C. van der
Hooven
- R.C.M. Smits
W.J. van den
Broek

1825

4

-

4

1920

0

-

1

1843

0

-

1

1904

1

-

0

1857

0

-

1

1748

1

-

0

1850

0

-

1

1554

- H. Vlaming

1755

1

-

0

1687

-

A.E.
Kemeling

1726

1

-

0

1 J.A. de Haan

1731

2 A. Bodaan
L. van der
3
Lubbe

1905

4 F.R. Hoogeveen

1797

5 R.E.H. v/d Holst

1847

6 D. Groenendijk

1776

W
Remmerswaal
F.W.J.M.
8
Melssen
7

1667

Teamleider Fred van der Holst

Lierse 2 - HSV 2
Door Hans Coenders

Sneeuw? Welnee… Het valt wel mee, we gaan vanavond gewoon naar De Lier. Gaat door! …Maar we
gingen niet - Code Rood! - Dat betekende dat de wedstrijd op 11 december afgeblazen moest worden en
verplaatst werd naar 8 januari. En op die dag waren de omstandigheden gelukkig beter.
Op bezoek bij Lierse is altijd bijzonder aangenaam. Zij noemen zichzelf een “kwebbelvereniging”, maar wij
ervaren het daar als zeer gezellig. De verzorging is prima en er worden voor alle externe wedstrijden zelfs
speciale notatieformulieren gemaakt met de namen van de eigen spelers erop. Zelfs zilveren
bordnummermarkeringen…! Het ziet er allemaal prachtig uit. Ook de koffie en het bier smaken er goed.
De tegenstander van Selahattin kwam wat later. Dat maakte Selahattin op bord acht mogelijk nog
gehaaster dan hij normaal al is, want hij maakte heel snel korte metten. Binnen een handomdraai ontstond
een ingewikkelde stelling, waarbij lange tijd geen enkel stuk werd geslagen. Waarschijnlijk daardoor
stonden op een zeker moment de zwarte stukken aan de damevleugel behoorlijk inactief. Anders was het
aan de kant van de koning. De witte koning stond onder grote druk in de hoek. Er dreigde mat of
stukverlies. Dat deed de tegenstander inzien dat verder spelen geen zin meer had en hij gaf op. 0-1
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Ook Geurt Jan wikkelde, zoals we van hem verwachtten op bord twee, zijn partij vlot af. De winst kon hem
al snel niet meer ontgaan. 0-2.
Willem was ondertussen met wit op bord vijf zeer slecht uit zijn opening tegen Sandra van den Berg
gekomen: “Ik zat na 13 zetten tegen een puinhoop aan te kijken.” Na de dameruil bleef er een dubbelpion
in het centrum over en er was een gapend gat op g3 ontstaan. Niet ideaal. Zelf had ik er ook niet zo veel
fiducie meer in en had het punt eigenlijk al afgeschreven. Als door een wonder kwam Willem na lang en
moeilijk gemanoeuvreer weer terug in de partij, maar toen verloor hij alsnog een pion! “Mijn
tegenstandster speelde sneller dan ik! Dat kom ik niet vaak tegen…” Weer moest Willem zich terugvechten
en dat lukte totdat er een stelling was ontstaan, die remise leek te zijn. Toen Willem mij vroeg of hij na 45
zetten remise mocht aanbieden, stemde ik direct toe. Blij met het halve punt! Willem: “Gezien de partij,
mag ik tevreden zijn.”
Het was nu ½ -2 ½ . De partijen van Dennis en Aad zagen er goed uit en die twee punten zouden we zeker
binnenhalen. ½ -4 ½ was eigenlijk al zeker! Aad had twee of drie pionnen meer en ik vertrouwde erop dat
Aad het met gemak zou kunnen afronden. Dennis op bord drie had een vol stuk meer en zou in mijn ogen
de partij binnen no-time binnenhalen. Ook Jim, Jacques en Henk waren nog in de strijd. Het zag er allemaal
goed uit, hoewel ik me enige zorgen maakte over de partij van Henk. In het begin had de tegenstander van
Henk voor een open b-lijn gezorgd en dat was toch enigszins gevaarlijk. Maar goed, alles bij elkaar voor mij
een goede gelegenheid om rustig een biertje te gaan drinken, niet wetende dat het einde van de avond nog
spannend zou worden.
Op bord zes bood de jeugdige tegenstander van Jim behoorlijk veel weerstand. Er was een interessante
stelling op het bord verschenen met veel pionnen en nog een aantal stukken. Jim had lange tijd een pion op
h2 staan. Klaar om te promoveren. (Ik heb Jim dit eerder zo zien doen!) h1 werd echter nog gedekt door
een witte toren, dus zondermeer doorlopen ging niet. Gelukkig had Jim ook een zwarte loper gericht op h1.
Dat moest in ieder geval een stuk winst opleveren! De jonge Magnus nam nu het initiatief, belaagde de
koning van Jim hevig en dreigde ook te promoveren. Met nauwelijks nog velden om zijn koning te laten
ontsnappen, koos Jim ervoor om eerst te promoveren op h1 en daardoor kwam zijn loper, na het slaan van
de verdedigende toren, op h1 terecht. Ik denk dat Jim daarmee had moeten wachten en een zet had
moeten spelen die zijn koning een ontsnappingsveld had kunnen geven. Mat werd onvermijdelijk en de
partij ging verloren.
De door mij verwachte overwinning van Aad op bord vier verliep ook niet helemaal zoals ik had gehoopt.
Aad speelde ondanks de pionnenvoorsprong en een betere stelling erg voorzichtig en stelde remise zeker.
De stand was nu 2-3. Om te winnen hadden we nog 1 ½ punt nodig. De voorsprong van Dennis was
langzaam aan het verdwijnen, Jacques zou vermoedelijk remise spelen en Henk was nog in een hevige strijd
verwikkeld. Er moest niet veel meer misgaan, anders konden we de overwinning wel vergeten.
Gelukkig begon de partij van Henk er op bord zeven na verloop van tijd beter uit te zien. Er zat op het laatst
in ieder geval remise in, door eeuwig schaak. Zoals Henk de veldslag zelf verwoordde: “Beide partijen
trokken vanaf het begin onvervaard ten aanval op de koningsstelling van de tegenstander, zonder zich te
bekommeren om enige verdediging.” Dat leidde tot voortdurende matdreigingen, waarbij Henk een loper
verspeelde. In het eindspel wist Henk de achterstand van het verloren stuk echter op fraaie wijze weer
ongedaan te maken en behalve een handvol pionnen hadden beide spelers nu alleen nog de koning en
dame op het bord staan. Omdat beide koningen zeer kwetsbaar stonden, kwamen Henk en zijn
tegenstander tot wederzijds genoegen remise overeen. Ik was er ook content mee. Het was nu 2 ½ - 3 ½ ,
Dat laatste punt zouden we toch wel kunnen binnenhalen?
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Twee remises of een volle
winstpartij. Dat was nu de opgave…
Figuur 1 laat de stelling van Dennis
zien, toen zijn voorsprong het grootst
was. Kat in het bakkie! Zou je
denken… Vermoedelijk zat Dennis bij
Jacques af te kijken, want hij dacht
ook dat het slaan van de pion op g5
(zie verderop) hem verder zou
brengen. Na 34. Dxg5 volgde 34…
Dxf2+, 35. Kxf2 Txf5+ 36. Dxf5 Lxf5. Weg enorme voorsprong! Pionzet e7
had zo veel meer opgeleverd! Iets later is de situatie ontstaan van Figuur
2. Daar komt Dennis goed weg, omdat de tegenstander direct het paard
slaat op f6 en niet eerst schaak geeft met de toren op c2! Het zou
onvermijdelijk remise zijn geworden. Gelukkig liep het voor ons goed af
en met de stelling van Figuur 3 gaf Dennis’ tegenstander op. De winst
voor het team was met 2 ½ - 4 ½ bereikt en Jacques kon zijn partij nu
rustig uitspelen.
Jacques was op bord een als laatste bezig. Hij was laat aangekomen en
had al een behoorlijke achterstand op de klok, nog voordat hij zijn eerste
zet kon doen. Jacques speelde een
gesloten Siciliaanse opening. Beide spelers kwamen hier goed uit en lange
tijd ging het gelijk op. Toen Jacques
halverwege de avond vroeg of hij remise
mocht aanbieden, vond ik het beter om
nog even door te spelen. Het verlies van
Jim en de remise van Aad maakten op dat
moment dat een overwinning niet meer
100% vanzelfsprekend zou zijn. Jacques
stond trouwens ook iets beter. Na zet 36
was de stelling ontstaan, zoals
weergegeven in Figuur 4. Hier miste
Jacques helaas mat in drie! 37. Df8 Kg6 38. Le4+ Lf5 39 Lxf5#. Jacques
vertelde dat hij gefocust was op pion g5 (hebben we eerder gezien!) en hij speelde 37. Dh8+ Ke7 38. Dg7+
Kd8 39. Dxg5+. De pion werd bemachtigd, maar na 39… De7 dreigde dameruil. Dat wilde Jacques uiteraard
niet, want daarmee zou de kracht van zijn aanval verloren gaan. Hij speelde Dd2 om zelf niet in een
dreigend matnet te lopen. Figuur 5 laat de eindstelling zien, waarin Jacques alsnog remise aanbood. De
angst voor mat De1# deed hem dit beslissen. Achteraf bezien, zou het opmarcheren met de pion op de alijn nog voor winst hebben kunnen zorgen.
De volgende wedstrijd is tegen Novelty Destroyers 2. Beide teams zijn op dit moment samen koploper in
klasse 3b.
Hans Coenders
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HSV 2 - Novelty Destroyers 2
Door Hans Coenders
Dat alles anders kan verlopen dan je verwacht, werd tijdens de externe wedstrijd tegen Novelty Destroyers
2 op 15 januari snel duidelijk. Niet alleen onze opstelling die op het laatste moment nog wijzigde, was
anders dan gebruikelijk, maar ook de uitslag overtrof onze stoutste dromen. HSV 2 en Novelty Destroyers 2
stonden na drie wedstrijden samen bovenaan in de competitie en gezien de rating-verhouding van beide
teams, zag het ernaar uit op dat wij een zware avond tegemoet gingen.
Het liep anders: Waar Jacques op bord een de week daarvoor nog als
laatste met een veilige remise bezig was, pikte hij dit keer als eerste
een vol punt van de Rijswijkers af! Een paard waar niet goed voor werd
gezorgd door de witte stalbaas, werd door Jacques resoluut naar het
slachthuis gebracht! De stelling was eigenlijk nog niet eens
superingewikkeld (zie figuur 1). Jacques speelt 21… b5 en dreigt een
pion te winnen. Wit had hier Tb1 kunnen spelen, om tegenspel te
krijgen, maar slaat cxb5??? Blunder!! Nadat Jacques het paard met
Dxb3 vakkundig had opgeruimd, gaf de witte speler direct op! 1 – 0!
Een cadeautje!
Een opsteker natuurlijk, maar dat de uitslag van de andere partijen ook zo fortuinlijk naar ons toe zou
rollen, was een verre illusie. Dennis, Willem en Dick vlogen kansloos van het bord! Het zou snel 1 – 3
worden.
Dennis speelde op bord drie tegen Derk Dekker en moest na 16 zetten
opgeven. Een gesloten Siciliaanse opening waarbij, zoals figuur 2 laat
zien, na zet 11. Lg5 ogenschijnlijk nog niet veel aan de hand is. De witte
stukken staan wel veel beter ontwikkeld en bewegen al richting koning.
De zwarte stukken kunnen niet veel doen. Waarschijnlijk uit angst voor
de dubbele aanval op het paard, verplaatste Dennis zijn dame 11… Dc7
met de bedoeling om de penning
op te heffen. Dat werd fataal… De
zwarte dame kon nu ook niet meer
helpen om de koningsstelling te
verdedigen. Volgens Fritz zou Dd7
nog tegenspel kunnen bieden, maar gezien de vele witte stukken die
optrekken naar de zwarte koning gaat dit uiteindelijk ook niet helpen.
Derk speelde het zeer effectief uit en gaf Dennis geen enkele kans: 12.
Lh6 fxe4 13. dxe4 b5 14. Pg5 Ld4+ 15. Kh1 bxc4 16. Lxf8 (zie figuur 3) f5
- Hier had verder spelen geen enkele zin meer.
Ook Willem op bord zes had het zwaar te verduren onder de druk van
zijn Franse tegenstander. De partij duurde lang en werd steeds moeilijker. 30 zetten is voor Willem al heel
wat! Tot de 26e zet had Willem weliswaar twee pionnen meer, maar in een voor beiden ingewikkelde strijd
nam Willem hier de verkeerde beslissing. Een zwarte pion sneed vervolgens de mogelijkheid af om op de
koningsvleugel aan te vallen en Willem werd gedwongen om zijn heil te zoeken aan de damekant. Dat is
niet Willems speelstijl en door mooie combinaties van zwart werd Willem gedwongen om op te geven.
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Bord vijf werd ingenomen door invaller Dick de Jong die het met zwart moest opnemen tegen een speler
met een torenhoge rating! Tussendoor heb ik Dick nog horen zeggen dat hij halverwege de avond remise
heeft aangeboden… Zeer moedig natuurlijk, maar waarschijnlijk niet erg realistisch. De partij begon met
een Siciliaan en tot de 7e zet ging alles volgens theorie. Na 8. Kd3 week Dick af en in plaats van a6,
antwoordde Dick met e5(?). Figuur 4 laat de stelling van dat moment zien. (h3 is een gokje van mij. (hc)) De
pion op d6 bleef hierdoor verzwakt achter als “hangende pion” en zou later de achilleshiel worden van
Dick. Het middenspel draaide voortdurend om het aanvallen en verdedigen van dit kritieke punt in de
stelling. De partij had verder een strategische voortzetting, zonder dat
een van de spelers grote fouten maakten. Een voor zwart ongunstige
afruil bleek het Waterloo voor Dick te zijn. Een vol stuk moest geofferd
worden om direct mat te voorkomen! Daarna was het “watertrappelen
met lieslaarzen aan”. Al met al was het een boeiende partij! Het feit dat
de speler van Novelty Destroyers zo veel ratingpunten meer had, bood
enige troost.
Plotseling werd het lot ons na vier
gespeelde partijen weer gunstig
gezind. Patrick speelde, ook als
invaller, op bord twee en kwam daar
met een fantastische partij uit het
startblok. Superdegelijk en geen
enkele fout! Het was een partij met
Hollandse verdediging en Patrick
kwam een fractie beter uit de opening
dan zijn tegenstander met iets actiever
spel. Echter, geleidelijk begon het
openingsvoordeel van de witspeler te
kantelen. Zwart probeerde door ruilen
het nadeel van zijn minder
gepositioneerde stukken slim
ongedaan te maken en dat lukte. Zie
figuur 5, 21… Dxf6. Ook de torens gaan
er kort daarna af. Dat levert de situatie
op zoals weergegeven in figuur 6. 27.
Txd8 Kxd8. Licht voordeel nu voor
zwart. Een eindspel werd
onvermijdelijk, maar na 31. Kb6
keerden de kansen opnieuw! Zie figuur 7. De zwarte koning raakt te ver
weg van de pionnen die gaan lopen op de f- en g-lijn. De witte koning
rukt sterk op! Zwart geeft op in de stelling van figuur 8. Het is duidelijk
dat zwart de pionnen niet meer tegen kan houden, zonder dat hij daarvoor moet betalen met zijn loper.
Wit wint! Complimenten Patrick, goed gespeeld!
Hierna hadden we nog een HSV-troef in handen. Fred speelde, ook als plotseling opgestelde invaller, op
bord vier en deed dit met verve! In het begin maakte Fred een klein foutje en had pardoes twee lopers van
dezelfde kleur op het bord staan!
Onreglementaire zet! De
dienstdoende wedstrijdleider loste
dit vakkundig op door Fred een
strenge tijdstraf van twee minuten
op te leggen. Zo kon het spel na een
moment van schrik weer verder.
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Petroff verdediging! (Ik lees het ook maar op…) Voor mij zag het eruit als ingewikkeld gemanoeuvreer en het
leek erop dat de beide spelers niet verder kwamen. Een remise was het hoogst haalbare. Fred heeft dat
dan ook aangeboden, maar de tegenstander weigerde… Verder spelen dan maar… Tot!!! … Een blunder! De
tegenstander speelt 31… g5! Dit kost ‘m een pion en met de overgebleven vrije pion op de h-lijn is zijn
positie in duigen gevallen. Zie figuur 9. Fred weet, als ervaren rot, dit voordeel knap uit te buiten en op de
37e zet is de stelling als in figuur 10. Zwart koos ervoor om de koning richting de pionnen op de f- en g-lijn
te spelen, terwijl Fred al lang wist dat de winst aan de andere kant van het bord was te halen! Zonder vrees
liep de witte koning naar het westen (42. Kb5), terwijl de zwarte koning vertwijfeld en machteloos
achterbleef. Zie figuur 11. De partij ging naar HSV! Dat kon niet meer uitblijven! De eindstelling zie je in
figuur 12. Zwart geeft op!

Figuur:12

3 – 3! Het wordt nog een interessante avond! Met nog twee partijen te gaan was er misschien toch nog iets
mogelijk.
Henk, met zwart op bord zeven, nam het damegambiet in de opening direct aan. Het slaan is niet al te sterk
voor zwart, maar kan het voordeel hebben dat wit erdoor verrast wordt. Zo ook hier… De tegenstander
dacht lang na en zette bij zet drie agressief e4! Henk ving dit goed op. Op het bord ontwikkelde zich voor
het damegambiet een klassiek patroon, waarbij wit een doorgebroken pion had en zwart een pion meer op
de damevleugel. De kunst is nu voor zwart om de doorgebroken pion te neutraliseren. Dit leidde tot een
interessante partij waarbij de strijd om de vrijpion op f6 werd afgewisseld met matdreigingen en aanvallen
op de damevleugel over en weer. In het eindspel verschalkte Henk de loper die de vrijpion dekte.
Vervolgens viel ook de vrijpion. Op het bord bleven twee in elkaar verstrengelde pionketens over.
Hartstikke Remise. Bravo Henk! 3 ½ - 3 ½ .
Dat alles anders zou zijn deze avond, bleek ook
uit het feit dat Selahattin als laatste zijn partij
aan het spelen was. Vorige keer als eerste
klaar en nu strijdend om het laatste punt. Het
lot van het team lag in zijn handen. …Even snel
naar huis gebeld dat het laat zou worden…
Trouwens, nog niet eerder heb ik een partij
gezien die zo veel wisselende situaties kent.
Fritz slaat herhaaldelijk uit van +6 naar -6! En
zelfs verder! Het valt ook niet mee, als er zo
veel druk op jouw schouders ligt; iedereen
kijkt mee en de overwinning van jouw team valt of staat met jouw prestatie. Zwart had zeker in de eerste
helft van de partij de beste kansen, maar verzuimde steeds om deze te benutten. Figuur 13 laat zien dat de
moeilijkheden voor Selahattin zich opstapelen; 10. Pbd2 Pc3 11. Dc1 ziet er slecht uit. Na vele aanvallen en
ontsnappingen was het geluk ineens aan de kant van Selahattin. Na 30. Da2 Lf2 kon zwart de loper
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inleveren. Zie figuur 14 De partij ging meteen helemaal op z’n kop, want wit had nu een vol stuk meer en
kon ook zijn koning goed verdedigen. Zwart besefte het verlies van de loper waarschijnlijk nog niet goed en
ging gewoon door met zijn aanval. Kansloos! Figuur 15 laat zien dat schaak met het paard geen zin heeft.
Selahattin antwoordde met 34. Kb2, maar slaan met de toren was veel beter
geweest. Txb2 Txb2, Pe7+ enz. Zelfs na Kb2 was de partij ruimschoots
gewonnen. Toch wist Selahattin onder de gigantisch druk, ook weer na een
fout, opnieuw in een verloren positie terecht te
komen. Zie figuur 16. Zwart speelde hier gelukkig
41… Lc8, maar Tc8 was veel beter geweest en had
de partij gewonnen. De fouten gingen voortdurend
over en weer. Er was uiteindelijk niet veel materiaal
meer over en een gelijkspel zat eraan te komen.
Eeuwig schaak was mogelijk. Zie figuur 17. Dat het in
velerlei opzichten een bijzondere avond was, kwam
als klap op de vuurpijl tot uiting bij de laatste
blunder van zwart. Na 48. Pe5 valt zwart het paard
aan met f6(!!!) Schaak met de dame op d5
beëindigt de partij! Wat een climax!
Gewonnen met 4 ½ - 3 ½ . Dat is meer dan waar we op gehoopt hadden
aan het begin van de avond. Eerlijk is eerlijk, we hebben hier en daar
behoorlijk mazzel gehad. Dat hoort er nu eenmaal bij. De partijen die
Novelty Destroyers heeft verloren, heeft het aan zijn eigen fouten te
danken.
Met al weer snel de volgende wedstrijd voor de deur, staan we nu
bovenaan in de competitie. Laten we hopen dat we het er in de resterende
wedstrijden ook zo goed af brengen!
Hans Coenders

STHV 4 - HSV 2
door Hans Coenders
Bijna..! Bijna waren we door het oog van de naald gekropen toen we in de vierde ronde tegen SHTV 4
speelden. Maar dat we niet altijd met mazzel wegkomen werd snel duidelijk!
Het begon al bij mijzelf. De jonge Thomas Luk, van wie ik jaren geleden
eens heb gewonnen, hielp mij al heel snel om mijn teamleiderfunctie
weer vanaf de zijlijn op me te nemen. Het zelf meespelen werd binnen
een half uur genadeloos door Thomas beëindigd!
Ik speel extern al niet graag met zwart en had moeite om goed in de
partij te komen. Bij zet negen maakte ik een enorme blunder! (Zie figuur
1) Ik speelde de dame naar buiten, terwijl ik niet doorhad dat deze
binnen twee zetten ingesloten zou raken. 9… Df6 10.g4 Lg6. 11.Lg5
Natuurlijk had ik gewoon de pion op e4 moeten slaan en daarna Pf6. Ik
was blind en bij zet elf kon ik opgeven. Zonder dame wilde ik in een
externe partij niet doorspelen.
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Dat gaf mij gelegenheid om alle andere borden in mij op te nemen. Zo in het begin was er nog niet veel
over te zeggen, maar het bord van Peter begon er wel problematisch uit te zien. Weliswaar qua materiaal
nog gelijk, maar wel met een erg slechte pionnenstructuur. En ook Geurt Jan op bord twee leek het
moeilijk te hebben. Bovendien had Selahattin wel een heel sterke tegenstander getroffen op bord acht. De
hoop was gevestigd op Jacques, Dennis, Willem en Henk. Ondertussen was Hans de Haan langsgekomen
voor de morele support. Tijd voor een biertje!
Terwijl wij in de loungeruimte (weet nooit of ik de linker- of de rechterdeur moet hebben!) aan het bier min
of meer verplicht aan het luisteren waren naar de heftige argumenten van André Wagner tegen de
aanstaande zaterdagcompetitie, kwam Peter onverwachts vragen of hij remise(!) mocht aannemen.
“Meteen accepteren!” Zei ik… Dat kwam goed uit, want dat halve punt zou voor de einduitslag heel
belangrijk zijn.
Peter (met zwart) had eerder zelf ook al sombere gedachten over zijn stelling op bord zes. Kon natuurlijk
niet een van zijn Schotse gambietjes tevoorschijn halen… In plaats daarvan had Peter het twee
paardenspel in de nahand voor zijn neus getoverd gekregen en na vijfentwintig zetten keek Peter tegen een
lelijke zwarte dubbelpion aan. Sowieso een erg rommelige pionopstelling voor zwart en zelfs een mooie
vrijpion voor wit! Voor HSV was er weinig hoop op een winstpunt van dit bord. Peters opluchting was dan
ook groot toen de tegenstander remise aanbood.
Dennis deed het gelukkig een stuk beter. Hij zat naast mij op bord drie en vanuit mijn ooghoeken zag ik al
dat het goed ging. Dennis had door zorgvuldig te schuiven zijn loper tussen een toren en dame van de
tegenstander weten te plaatsen. Dat ging iets kosten! Een poosje later, toen ik al in de gang zat, kwam
Dennis koel naar buiten lopen met de mededeling dat zijn tegenstander had opgegeven. 1 ½ - 1 ½.
Selahattin op bord acht had het zwaar getroffen met Eric Alvares als
tegenstander. Eric speelt normaal gesproken op een van de hoge borden,
maar dit keer verraste hij Selahattin op bord acht met een Franse
doorschuifvariant. Met wat eigenaardige paardensprongen werd
Selahattin volkomen in de war gebracht. Wel knap gespeeld van Eric
overigens. Na zet 22 restte Selahattin niets anders dan opgeven. Ld6+.
Zie figuur 2. Het was nu 2 ½ - 1 ½.

Jacques, op bord een, speelde een
gesloten Siciliaanse opening. En een gesloten partij werd het! Niet door
te komen… Op een gegeven moment waren alle torens afgeruild, terwijl
bijna alle andere stukken, inclusief pionnen, nog op het bord stonden.
Een eigenaardig gezicht, want dat zie je niet veel. Beide spelers hebben
geen moment echte winstkansen gehad en na zet 32 werd remise
overeen gekomen. Zie figuur 3. Het was nu 3 – 2.
Willem had een jongdame getroffen als tegenstandster. Zij weerde zich
kranig, maar nadat zij b6 speelde om haar loper te kunnen plaatsen op b7 en zich vervolgens bedacht,
kreeg Willem een voorsprong in ontwikkeling. De jongedame speelde ook nog een keer onnodig a6.
Geslepen Willem offerde vervolgens een kwaliteit op g7 en kon zodoende op z’n Willems in de aanval gaan.
Door een mooie combinatie won Willem de zwarte dame en na 28 zetten gaf Willems tegenstandster op.
“Geen makkelijke partij voor beiden, al had er voor haar meer in gezeten”. 3 – 3.
Twee borden waren nu nog in de strijd. Als een won, hadden we op het andere bord genoeg aan remise.
Zou het toch nog lukken?
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Henk was op bord zeven in een zware, moeilijke stelling terecht gekomen. Er was een impasse ontstaan
waar geen van beide spelers makkelijk uit leek te kunnen komen. Na uitermate voorzichtig manoeuvreren,
begon Henk toch enige druk uit te oefenen op zijn tegenstander. Henk beheerste dit zeer subtiele schuiven
net iets beter dan zijn tegenstander die een klein foutje maakte. Henk buitte dit slim uit en won de partij. 4
– 3. Het tij leek te keren.
We hadden nu aan een remise genoeg om de wedstrijd te kunnen winnen. Geurt Jan was, als door een
wonder, ontsnapt uit zijn hachelijke situatie en had zelfs zijn kwaliteitachterstand weer terug weten te
winnen. Zijn pionnen stonden zelfs iets gunstiger dan die van zijn tegenstander. Er zat zeker een winstkans
in, maar om de teamwinst veilig te stellen, zou remise aanbieden verstandiger zijn. Geurt Jan koos er echter
voor om door te spelen en het onvoorstelbare gebeurde! Geurt Jan verspeelde een belangrijke pion en
verloor kort daarop alsnog de partij! Jammer!
Zo eindigde de avond met 4 – 4. Gelijkspel. We staan nog steeds bovenaan in de competitie en met nog
twee wedstrijden voor de boeg is alles nog mogelijk.
Hans Coenders

De Externe
door Bert Gerritsma
Klasse 1b
WP #
1
2
3
4
5
6
7
8

Rijswijk 2
DSC 5
Wassenaar 1
HSV 1
Promotie 3
SHTV 3
Botwinnik 2
Haeghe Ooievaar 1

8
7
7
7
4
3
2
2

5
5
5
5
5
5
5
5

BP
25
25
25
21
19
17
14½
13½

1
5½
.
3½
3½
.
1½
1

2

3

2½

.

4

5

4½ 4½
.
3
4
5
3½ 4
.
4
4½
.
.
4
2
3
3½ 4
.
1½ .
3½
.
½ 3½ 5

6

7

8

6½ 7
6
6½ .
.
5
7½
4½ .
4½
4
4½ 3
4½ .
.

3½
4½
.
3½

De slotronde vind plaats op 11 april

Het eerste team blijft het uitstekend doen. Na drie ronden stond HSV zelfs alleen aan de
leiding met 6 uit 3. Daarna volgden de confrontaties met de sterke teams van Rijswijk en
DSC. In Rijswijk wisten de gastheren -ondanks de aanwezigheid van drie 2000+ spelers aan
de topborden- slechts met de grootste moeite met 4½-3½ te winnen. De wedstrijd tegen
DSC eindigde in een gelijkspel. Door deze resultaten heeft Rijswijk de grootste kansen op
het kampioenschap. HSV staat op een veilige vierde plaats.
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Klasse 3b
WP # BP
1 HSV 2

9

1

5 24

2

3

4

4½4½.

2 Novelty Destroyers 2 8

5 28 ½ 3 ½

.

3 DCSV 1

7

5 25

3½.

4 Botwinnik 3

7

5 22

.

5 SHTV 4

4

5 19 ½ 4

2

3½.

6 DSC 10

2

5 15 ½ .

3

.

7 Botwinnik 5

2

5 12

8 Lierse 2

1

5 13 ½ 3

4

6½6
4

1½4

2

5

2

1½3

7

8

.

6

5

5

7½.

4½.

6½6½

.

6

5½5

4

.

4

½1½2½.
.

6

2

6

2½4
5½
4

.
.

Het tweede team zorgde voor een enorme stunt door de gedoodverfde kampioen Novelty
Destroyers 2 (met twee spelers met ratings van 1900 en 2000) met 4½-3½ te verslaan..
HSV heeft nu de leiding in handen met 9 uit 5. Tegen SHTV 3 werd slordig een punt
gemorst. Met nog de wedstrijd tegen het sterke team van Botwinnik 3 is het
kampioenschap nog lang niet zeker.

De Interne
door Bert Gerritsma

Na 22 ronden in de interne competitie is het duidelijk welke zes spelers zich gaan plaatsen
voor de Champions League. Daarvoor is de stand op de ranglijst na 23 ronden bepalend.
Grote verschuivingen worden niet meer verwacht, want nummer 6 -Aad Mittertreiner- staat
meer dan 100 punten voor op Bert Gerritsma, die de zevende plaats bezet. Bert Corneth en
Dick Groenendijk zijn nog ongeslagen. Dick moet trouwens nog één partij spelen om aan
het minimum vereiste van 11 gespeelde partijen te komen (evenals Ton Bodaan).
Verrassend is dat regerend clubkampioen Hans de Haan zich niet gaat plaatsen. Hans
verloor al vijf keer, onder anderen tegen Hans Coenders en Bert Gerritsma, en dat is
gewoon te veel. Hans Coenders verraste door ook Fred van der Holst te verslaan. Ook
maakte hij het Bert Corneth erg moeilijk. De trainingen van Ton Bodaan beginnen hun
vruchten af te werpen! Dick de Jong is dit jaar ambitieus. Hij versloeg Jacques de Wit en
Jacques van As. Dick wint veel, maar hij verliest nog meer. Tegenover acht overwinningen
staan negen nederlagen. En dan plaats je je niet voor de Champions League.Jacques de wit
heeft een minder seizoen, want hij verloor ook nog van Ruud Hählen. Jacques spaart
blijkbaar zijn krachten voor de externe competitie, waar hij geweldig scoort aan het
topbord van het tweede team.
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Ten slotte: op de ranglijst treft u achter uw naam tussen haakjes een A of een B aan. A
staat voor A-groep en B staat voor B-groep. De winnaar van de Champions League
ontvangt de beker voor de clubkampioen en aan het eind van de competitie is er ook een
beker voor de winnaar van de B-groep.
Hans Coenders is de hoogstgeklasseerde speler uit de B-groep, maar hij kan nog
ingehaald worden door achtervolgers Jacques van As, Dick de Jong en Willem Hessels.
Nr Naam
1 Corneth, Bert (A)
2 Bodaan, Ton (A)
3 Roeleveld, Patrick (A)
4 Groenendijk, Dick (A)
5 Holst van der, Fred (A)
6 Mittertreiner, Aad (A)
7 Gerritsma, Bert (A)
8 Coenders, Hans (B)
9 Haan de, Hans (A)
10 As van, Jacques (B)
11 Jong de, Dick (B)
12 Hessels, Willem (B)
13 Wit de, Jacques (A)
14 Zwart de, Dennis (A)
15 Hählen, Ruud (B)
16 Huijbens, Peter (B)
17 Bouma, Henk (B)
18 Loke, Jim (A)
19 Dijk, Ruud van (B)
20 Felfel, Adel (B)
21 Ciftci, Selahattin (B)
22 Kosonen, Arthur (B)
23 Meiden, Geurt Jan vd (A)
24 Kececi, Onur (B)
25 Melssen, Franck (A)
26 Witter, Alex (B)
27 Koks, Paul (A)
28 Nicolaas, Han (A)
29 Verwaart, Dick (B)
30 Remmerswaal, Wouter (A)
31 Lubbe van der, Lex (A)
32 Mulder, Rick (B)
33 Heide, Jelle van der (B)
34 Dalfsen, Richard van (B)
35 Hout in 't, Bruno (B)

Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1665,00 120 14 8 6 0 78,6
1533,33 118 10 7 2 1 80,0
1465,33 116 16 10 2 4 68,8
1433,00 114 10 5 5 0 75,0
1401,33 112 12 6 2 4 58,3
1383,33 110 19 6 9 4 55,3
1279,00 108 16 7 5 4 59,4
1156,00 106 13 5 2 6 46,2
1138,00 104 13 6 2 5 53,8
1053,67 102 17 6 5 6 50,0
1046,00 100 19 8 2 9 47,4
1029,67 98 18 7 4 7 50,0
1016,33 96 16 6 3 7 46,9
938,67 94 11 4 3 4 50,0
873,67 92 9 4 1 4 50,0
849,00 90 17 5 4 8 41,2
788,33 88 14 4 2 8 35,7
788,00 86 2 1 0 1 50,0
759,00 84 15 4 3 8 36,7
692,67 82 2 1 0 1 50,0
673,00 80 11 2 2 7 27,3
643,00 78 6 2 2 2 50,0
613,33 76 0 0 0 0 0,0
602,33 74 5 1 1 3 30,0
564,00 72 0 0 0 0 0,0
500,67 70 2 1 0 1 50,0
466,67 68 1 1 0 0 100,0
454,00 66 2 0 2 0 50,0
433,67 64 12 1 2 9 16,7
413,33 62 0 0 0 0 0,0
390,00 60 1 0 0 1 0,0
352,33 58 2 0 1 1 25,0
317,33 56 0 0 0 0 0,0
297,00 54 0 0 0 0 0,0
277,33 52 3 0 0 3 0,0
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Pomartoernooi
door Bert Gerritsma
Op zaterdag 16 december vond het rapidtoernooi van Pomar plaats. Slechts 24 schakers
wisten de weg naar het clubgebouw van Pomar te vinden, maar zoals organisator Han
Nicolaas zei: "de kwaliteit vergoedde veel." Onder de deelnemers waren vijf HSV-leden.
De hoogste ratinghouder was Kees Voorburg (1966), gevolgd door Ton Bodaan (1929).
Ton won de onderlinge partij, maar hij moest verrassend zijn meerdere erkennen in de
sterk spelende Jan van der Meer. Na zeven ronden deelden Ton en Jan de eerste plaats
met 5½ uit 7. Ook door de overige deelnemers van HSV werd goed gepresteerd. Ruud van
Dijk en Bert Gerritsma scoorden beiden 4 uit 7. Ruud won daarmee de eerste ratingprijs in
de categorie tot 1400. Bert won de eerste ratingprijs in de categorie tot 1600. Hans
Coenders scoorde 3½ uit 7. Dat was goed voor de tweede ratingprijs in de categorie tot
1600. Hans leek lange tijd op weg remisekoning van het toernooi te worden -wat goed zijn
geweest voor een extra prijs- maar in de slotronden werden toch enkele van zijn partijen in
zijn voor- of nadeel beslist, waardoor nu Perry van der Meer remisekoning werd. Peter
Huybens moest genoegen nemen met 1½ uit 7. Als excuus kan worden aangevoerd dat
Peter geen enkele keer de gelegenheid kreeg zijn geliefde Schots gambiet te spelen. Ook
gaf Peter zijn partij tegen Edwin van der Leij op in de veronderstelling dat hij mat ging.
Zoals Edwin onmiddellijk na de partij aantoonde had Peter aan mat kunnen ontsnappen.
Volgens toreneindspelkenner DeepBert zou bij wederzijds correct spel de partij in remise
geëindigd zijn.

Ton Bodaan en Jan van der Meer winnen Pomartoernooi
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Na afloop van het toernooi verraste Loek Beekman ons met borrelhapjes die de
deelnemers zich goed lieten smaken.
Bij de prijsuitreiking bleek dat Pomar rekening had gehouden met een groot aantal
deelnemers. Er waren veel prijzen ingekocht. Nadat de prijswinnaars een prijs hadden
uitgezocht waren er nog zoveel prijzen over dat ook de niet-prijswinnaars een prijs
mochten uitkiezen.

Kerstwedstrijden
door Bert Gerritsma

Onze kerstwedstrijden kenden op maandag 18 december een sterke bezetting. In zeven
vierkampen werd gestreden om de kerststollen, flessen wijn, bier of chocolade. Helaas kon
er geen klaverjastafel gevormd worden, waardoor Thilly van der Holst werkeloos moest
toekijken.
In de sterkste vierkamp moesten onze oud-clubkampioenen Ton Bodaan en Ruud Drankier
het opnemen tegen sterke concurrenten. Norbert Harmanus toonde zich de sterkste met
2½ uit 3, waarmee hij Ton een vol punt achter zich liet. Theo van Orsouw en Ruud Drankier
deelden de 3e en 4e plaats met één punt.
Groep twee was een prooi voor clubkampioen Hans de Haan. Met 2 uit 3 liet hij Dick
Groenendijk en Nadeem Taverne een halfje achter zich. De geduchte snelschaker Nadeem
slaagde er in zijn partij tegen Dick Groenendijk niet in een toreneindspel met twee pionnen
meer te winnen. Gezegd moet worden dat Dicks eindspeltechniek onberispelijk was.
In groep vier had Jan van der Meer zijn goede vorm uit het Pomartoernooi (co-winnaar
met Ton Bodaan) meegenomen. Met 2 uit 3 bleef hij André Wagner en Fred van der Holst
een halfje voor.
In groep vier liet Wouter Remmerswaal zien dat hij niet voor niets in het eerste team
speelt. Met 2½ uit 3 bleef hij runner up Dick de Jong een halfje voor.
Patrick Roeleveld scoorde in groep vijf 100% met 3 uit 3. Patrick staat hoog op de ranglijst
van de interne competitie, dus er werd niet minder van hem verwacht. Jacques van As
eindigde met een vol punt achterstand op de tweede plaats.
Ruud van Dijk is de man in vorm. Hij was goed op dreef tijdens het Pomartoernooi en hij
pakte in groep zes resoluut de eerste plaats met 2½ uit 3. Peter Huybens bleef ongeslagen
en legde met 2 uit 3 beslag op de tweede plaats.
In groep zeven maakten Loek Beekman, Willem Hessels en Bert Gerritsma elkaar onderling
af. Dit drietal eindigde met 2 uit 3 bovenaan. Na loting was Loek de gelukkige, gevolgd
door Bert en Willem. In deze groep speelde ook Onur Kececi mee. Hij kreeg extra
bedenktijd en speelde met een tempo van 20 minuten + 5 seconden increment. Zijn
tegenstanders kregen 10 minuten + 5 seconden increment. Het elektronische schaakbord
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werkte in het begin niet perfect, maar met technische ondersteuning van het duo Henk
Bouma/Hans Coenders kon er toch gespeeld worden. Onur kwam iedere partij in tijdnood
en slaagde er niet in een partij te winnen. Het rapidtempo is toch minder geschikt voor
hem. Schaken kan hij wel. Zo knalde hij er tegen Bert Gerritsma zes zetten theorie uit in
een Slavische partij.
Na afloop was er voor iedereen een prijs. Ook hadden Fred en Thilly een kerststaaf gekocht
voor de moeder en begeleidster van Onur. Ook de mensen achter de bar konden een prijs
uitzoeken.

Hieronder volgen de cijfertjes
Groep 1
Norbert Harmanus
Ton Bodaan
Theo van Orsouw
Ruud Drankier

2½ uit 3
1½ uit 3
1 uit 3
1 uit 3

Groep 2
Hans de Haan
Nadeem Taverne
Dick Groenendijk
Bert Corneth

Groep 3
Jan van der Meer
André Wagner
Fred van der Holst
Dominique Nierop

2 uit 3
1½ uit 3
1½ uit 3
1 uit 3

Groep 4
Wouter Remmerswaal
Dick de Jong
Wil Kauffman
Jacques de Wit

Groep 5
Patrick Roeleveld
Jacques van As
Michelle de Liefde
Dick Verwaart

3 uit 3
2 uit 3
½ uit 3
½ uit 3

Groep 6
Ruud van Dijk
2½ uit 3
Peter Huybens
2 uit 3
Hans Coenders/Henk Bouma 1 uit 3
Monique Keuzenkamp
½ uit 3

2 uit 3
1½ uit 3
1½ uit 3
1 uit 3

2½ uit 3
2 uit 3
1 uit 3
½ uit 4
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Groep 7
Loek Beekman
Bert Gerritsma
Willem Hessels
Onur Kececi

2 uit 3
2 uit 3
2 uit 3
0 uit 3

Clubkampioenschap snelschaken
door Bert Gerritsma

Ton Bodaan clubkampioen snelschaken
Lex van der Lubbe in finale verslagen
Aan het clubkampioenschap snelschaken namen 16 schakers deel. Helaas ontbraken de
snelschaakcracks Rob van der Holst en Ruud Drankier. De iets minder grote
snelschaakcracks Peter Huybens en Henk Bouma waren wel aanwezig, maar zij gaven de
voorkeur aan een klassieke partij tegen Onur Kececi.
Wedstrijdleider Fred van der Holst had de schakers ingedeeld in twee groepen van acht
spelers, waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsten voor de kruisfinales. Het speeltempo
bedroeg 3 minuten met een increment van 2 seconden per zet vanaf zet een.
In groep een bleef Ton Bodaan ongeslagen. Hij stond slechts twee halfjes af. Dick
Groenendijk verloor de onderlinge partij tegen Ton, maar stond verder slechts remise toe
aan Bert Corneth. Met 5½ punten plaatste hij zich als tweede voor de kruisfinales. De
derde plaats in deze groep werd gedeeld door Bert Corneth, Bert Gerritsma en Fred van
der Holst
In groep twee was Lex van der Lubbe ongenaakbaar met een 100% score van 7 uit 7. De
verrassing was hier het falen van titelverdediger Hans de Haan. Hans bleef volle torens
weggeven en moest drie nederlagen incasseren. Patrick Roeleveld profiteerde hiervan. Hij
verloor slechts van Lex van der Lubbe en Hans de Haan, waardoor hij met 5 uit 7 tweede
werd. De derde plaats werd gedeeld door Hans de Haan en de verrassend sterk spelende
Ruud van Dijk.
In de eerste halve finale was Dick Groenendijk niet opgewassen tegen het snelle spel van
Lex van der Lubbe. Met 2-0 plaatste Lex van der Lubbe zich voor de finale.
De andere halve finale was spannender. Ton Bodaan gaf een stuk weg tegen Patrick
Roeleveld en zag daarna niet dat hij schaak stond (of hij zag het wel en wilde een snel
einde aan zijn lijden maken). Patrick sloeg meteen de koning eraf. Ton won echter de
tweede en derde partij en plaatste zich alsnog voor de finale.
Het viel mij op dat Lex in de finale meer bedenktijd gebruikte dan Ton. Het lange
nadenken van Lex leek succes te hebben. Lex gaf schaak met een paard en viel tegelijk de
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dame aan, waardoor dit stuk verloren ging (familieschaak?). Lex revancheerde zich echter
door met zijn dame op dezelfde lijn als zijn koning te gaan staan. Met een torenschaakje
won Ton de dame ten koste van zijn toren. In het resterende pionneneindspel had Ton
meer pionnen en won hij gemakkelijk Ton won ook de tweede partij en volgt daardoor
Hans de Haan op als clubkampioen snelschaken.

Finale: Ton tegen Lex

Hieronder volgen de eindstanden in beide groepen.
Groep 1
Ton Bodaan
Dick Groenendijk
Bert Corneth
Bert Gerritsma
Fred van der Holst
Dick de Jong
Willem Hessels
Adel Felfel

Groep 2
6
5½
4
4
4
2½
1
1

Lex van der Lubbe
Patrick Roeleveld
Hans de Haan
Ruud van Dijk
Jacques van As
Hans Coenders
Jacques de Wit
Artur Kosonen

Halve finales
Ton Bodaan - Patrick Roeleveld
Lex van der Lubbe - Dick Groenendijk

2-1
2-0

Finale
Ton Bodaan - Lex van der Lubbe

2-0
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7
5
4
4
3
2
2
1

HSV Rapidtoernooi
door Bert Gerritsma
Philip Westerduin wint HSV rapidtoernooi
Op zaterdag 24 februari vond het HSV rapidtoernooi plaats, het eerste toernooi in de
Haagse rapidcyclus. Het aantal deelnemers bedroeg 32 en dat was wat minder dan waarop
de organisatie gehoopt had
In de eerste ronde maakten de favorieten geen fout. De enige verrassing was de nederlaag
van Eric Alvares tegen zijn jeugdige clubgenoot Robin van Leeuwen.
In ronde twee moest Ton Bodaan zijn meerdere erkennen in clubgenoot Hans de Haan,
regerend clubkampioen van HSV. Theo van Orsouw moest zijn meerdere erkennen in Meile
Tamminga.
In ronde drie liet Hans Segers zijn eerste punt liggen door een nederlaag tegen Lothar van
der Sluijs. Ratingfavorieten Philip Westerduin en Pim Ydo maakten geen fout. Zij
versloegen respectievelijk Meile Tamminga en Hans de Haan.
Na drie ronden waren er nog drie spelers met een perfecte score, namelijk Philip
Westerduin, Pim Ydo en Lothar van der Sluijs. Olav van Leeuwen volgde op een half punt.
In ronde vier werden enkele rake klappen uitgedeeld. Philip Westerduin ging onverdroten
door met winnen en versloeg Lothar van der Sluijs. Pim Ydo was niet opgewassen tegen
Olav van Leeuwen. Hans Segers kon het niet bolwerken tegen Ton Bodaan en leek met
twee nederlagen uitgeschakeld voor een hoge klassering. Dick Groenendijk bereikte een
compleet gewonnen stelling tegen Theo van Orsouw, maar in tijdnood verloor hij have en
goed en moest hij alsnog Theo feliciteren.
In ronde vijf nam Philip Westerduin genoegen met remise tegen Olav van Leeuwen "Ik
vertrouwde de stelling niet." Ton Bodaan kwam weer helemaal terug in de race door Theo
van Orsouw te verslaan. 'Good old' Wim Reimer dwong Pim Ydo remise af. Lothar van der
Sluijs moest Bert Corneth remise toestaan.
Philip Westerduin liet in ronde zes opnieuw een halfje liggen tegen Ton Bodaan. Olav van
Leeuwen kwam op gelijke hoogte door Meile Tamminga te verslaan. Lothar van der Sluijs
en Pim Ydo kwamen remise overeen. Bert Corneth bracht een stukoffer tegen Wim Reimer.
Dat zag er heel gevaarlijk uit, maar Wim pareerde alle dreigingen en haalde het volle punt
binnen. Theo van Orsouw versloeg Hans de Haan.
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In de slotronde speelde Wim Reimer aan het topbord tegen Philip Westerduin. Philip won
deze partij en omdat Ton Bodaan aan bord twee Olav van Leeuwen versloeg werd Philip
met 6 uit 7 toernooiwinnaar. Het was al de derde keer in zijn carrière dat Philip het
rapidtoernooi van HSV won. Ton Bodaan had zich na zijn vroege nederlaag in ronde twee
goed hersteld en eindigde met 5½ punten op de tweede plaats. Maar liefst vier spelers
deelden de derde plaats met vijf punten, namelijk Olav van Leeuwen, Lothar van der Sluijs,
Theo van Orsouw en Pim Ydo

Dick in actie tegen de sterke Pim Ydo

De B-groep voor spelers met een rating tot 1800 was een prooi voor de sterk spelende
Wim Reimer. Met 4½ punten bleef hij Meile Tamminga en Justus van Klaveren een halfje.
Vermeldenswaardig is nog dat Justus de eerste twee ronden miste (de bus reed voor zijn
neus weg) en feitelijk dus 4 uit 5 scoorde.
Dominique Nierop won de C-groep voor spelers met ratings variërend van 1453 tot 1610.
Met 4½ punten bleef hij clubgenoot Edwin van der Leij een half punt voor. Ben Snethorst,
Eric Alvares en Patrick Roeleveld volgden op een heel punt.
De D-groep voor spelers met een rating tot 1400 werd gewonnen door Robin van
Leeuwen met 4 punten. Clubgenoot Thomas Alvares behaalde eveneens vier punten en
werd tweede. Beide jongens zijn jeugdleden van SHTV ( 11 jaar?) en spelen wel iets sterker
dan hun jeugdratings van 734 en 786 doen vermoeden. Peter Huybens behaalde tot zijn
eigen verbazing de derde plaats (en dus een prijs) met 2½ punten.
Bij de prijsuitreiking waren in totaal 16 prijzen te verdelen, namelijk vier in iedere groep.
Eerst kregen de vrijwilligers achter de bar een Hemabon uitgereikt. Verder had de
organisatie drie speciale prijsjes voor de jongste deelnemers gekocht. Tijmen Luzac mocht
als eerste een prijs uitkiezen. Tijmen is pas zeven jaar. Hij won nog geen partij en volgens
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zijn moeder wilde hij graag aan het toernooi meedoen om ervaring op te doen. Hij krijgt
training van Ton Bodaan, dus binnenkort zal hij ongetwijfeld partijen gaan winnen. Ook
Thomas Alvares en Robin van Leeuwen mochten een prijsje uitkiezen.
Tot slot nog de resultaten van de HSV-leden
Ton Bodaan
Bert Corneth
Dick Groenendijk
Patrick Roeleveld
Hans de Haan
Peter Huybens
Ruud van Dijk
Selahattin Ciftci

5½ uit 7 (tweede)
3½ uit 7
3½ uit 7
3½ uit 7
3 uit 7
2½ uit 7
2 uit 7
1 uit 7

Tata Steel Chess Tournament
door Bert Gerritsma
Geurt Jan van der Meiden en Bert Gerritsma namen van 15 t/m 17 januari in Wijk aan Zee
deel aan de dagvierkampen van het Tata Steel Chess Tournament. Bert had vorig jaar zijn
vierkamp in groep 6 gewonnen en was hierdoor gepromoveerd naar groep 5.
Bert had het zwaar in zijn groep met louter tegenstanders met ratings van 1700+ Na twee
nederlagen slaagde Bert er in de slotronde in een zwaarbevochten remise te behalen. Met
½ uit 3 kon hij de vierde plaats niet ontlopen. Geurt Jan kwam uit in groep 6 en eindigde
met 1 uit 3 op de gedeelde 2e t/m 4e plaats.
Op vrijdag 19 januari begon dan het echte werk met de tienkampen. HSV was
vertegenwoordigd door Hans de Haan, Aad Mittertreiner em Jacques van As. Hans kwam
uit in groep 5G en na een stroef begin scoorde hij 5½ uit 9 met vier overwinningen, twee
nederlagen en drie remises. Aad Mittertreiner had het in groep 6C wat moeilijker. Met 4 uit
9 (twee overwinningen, drie nederlagen en vier remises) zal hij niet tevreden geweest zijn.
Jacques van As presteerde het best. Hij bleef ongeslagen in groep 7C en met 6½ uit 9 (4
overwinningen, vijf remises) bezette hij de tweede plaats. De winnaar in zijn groep scoorde
7 uit 9.
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Noteboomtoernooi
door Bert Gerritsma
Vier leden namen in het weekend van 16 t/m 18 februari deel aan het Noteboomtoernooi
in Oegstgeest. In het fraaie Corpus Congress Centre boden ruin 300 schakers de strijd aan.
In de sterk bezette A-groep eindigden maar liefst vier schakers bovenaan met 5 uit 6,
namelijk Kevlishvili, Bok, Arnaudov en Pruijssers. Op weerstandspunten werd Robby
Kevsishvili toernooiwinnaar en dat nadat hij in de vierde ronde op zaterdagavond een bye
(half punt) had opgenomen!
Ruud van Dijk speelde in de C-groep en scoorde 2 uit 6.
Ton Bodaan, Bert Gerritsma en Henk Bouma vonden één partij per dag wel genoeg en
speelden in de vierkampen. Ton begon met twee overwinningen, maar moest in de
slotronde een nederlaag accepteren. Met 2 uit 3 werd hij toch nog gedeeld groepswinnaar.
Bert deed het in zijn groep minder goed. In de eerste ronde een stuk weggeblunderd,
maar in het eindspel miraculeus remise gemaakt (hij had zelfs nog kunnen winnen). In de
tweede ronde geconfronteerd met het Collesysteem. Daar had hij geen antwoord op en
werd kansloos van het bord geveegd. Alleen over de derde partij was hij tevreden. Met wit
in een Franse partij de tegenstander de gehele tijd onder druk gezet totdat deze de
problemen boven het hoofd groeiden en hij een stuk verloor. Met 1½ uit 3 viel Bert buiten
de prijzen.
Henk begon met een overwinning. In de tweede partij ontsnapte hij met remise. Hij had
dus nog steeds een goede kans zijn groep te winnen. In de slotronde voltrok zich een klein
drama: Henk raakte per ongeluk de verkeerde toren aan. Hij moest met dit stuk zetten,
waarna zijn andere toren geslagen werd. Met een stuk minder verder spelen was geen
optie, zodat Henk onmiddellijk opgaf. Met 1½ uit 3 viel hij buiten de prijzen.

Partijen
Maar liefst acht partijen ontving de redactie. En bij veel partijen gaven de leden zelf
commentaar. We beginnen met de partij van Bert Corneth tegen Jan van der Meer,
gespeeld in de wedstrijd van het eerste tegen Haeghe Ooievaar 1. Bert geeft zelf
commentaar.
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Jan van der Meer (Haeghe Ooievaar 1) – Bert Corneth (HSV 1), 1 november 2017.
Tegen Jan had ik natuurlijk al vaker gespeeld, maar dan ging het altijd om een rapidpartij,
bijvoorbeeld tijdens de zomercompetitie, een openingstoernooi of de Haagse rapidcyclus.
Met zwart had ik tegen hem een negatieve score. Vaak kwam ik in een gesloten stelling
terecht waarmee Jan beter omging dan ik. Ik was dus gewaarschuwd.
1.Pb1-c3, d7-d5 2.e2-e4, Pg8-f6 3.e4-e5, Pf6-e4 4.d2-d4, Pe4xc3 5.b2xc3, c7-c5
6.Lf1-d3. Lokt c5-c4 uit, waarmee de stelling gesloten wordt, en dat wilde ik dus niet.
6…, Pb8-c6 7.Pg1-f3, e7-e6. Een bewuste keuze. Voorheen speelde ik meestal Lg4 om
de loper buiten de keten te brengen, maar dat resulteerde meestal in snelle ruil op f3,
waarna wit het loperpaar heeft.
8.0-0, Lf8-e7 9.Lc1-d2, 0-0 10.Dd1-c1, f7-f6. Zwart begint te knabbelen aan de witte
pionnenstructuur. Tegelijkertijd komt er een opening voor de zwarte dame om zich via e8
te mengen in de strijd.
11.Tf1-e1, f6xe5 12.d4xe5(?).
12…, Dd8-e8. De zwarte dame gaat naar de koningsvleugel om de witte rokadestelling
aan te vallen.
13.c3-c4, De8-f7. Nou kan het witte paard niet weg van f3.
14.Te1-e2. Dekt f2 weer, maar nu kan de loper van d3 niet meer terug naar e2 of f1 om te
helpen in de verdediging.
14…, Df7-h5 15.c2-c3? Waarschijnlijk wilde wit een vluchtveld voor de loper op d3
maken, nu e2 niet meer beschikbaar is.

Stelling na 15.c3?

15…, Tf8xf3! Door de ongelukkige stand van de witte stukken is dit kwaliteitsoffer vrijwel
beslissend.
16.g2xf3, Pc6xe5. Valt niet alleen pion f3 aan maar ook de loper op d3 die niet meer
gedekt staat. Wit is gedwongen om de kwaliteit meteen weer terug te geven.
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17.Te2xe5, Dh5xe5 18.Ld2-f4, De5-h5 19.Dc1-e3, Le7-f6 20.Ta1-d1, Lc8-d7 21.Ld3e2, e6-e5!??

Stelling na 21...e5!??

Objectief beschouwd niet de sterkste, maar het correcte antwoord was moeilijk te zien. Ik
had zelf alleen gekeken naar 22.Txd5 exf4 23.Txh5 fxe3 en zwart heeft beslissend materiaal
gewonnen.
22.Lf4-g3. Jan ziet het ook niet, en daarmee mist hij zijn laatste kans. Veel sterker was
hier geweest: 22.Txd5 exf4 23.Dd3! (houdt de zwarte dame onder schot, en valt tegelijk de
loper op d7 aan) en nu is relatief het beste: Lf5 24.Txf5 Dg6+ 25.Kf1 Td8 26.De4 b6, en
zwart staat nog maar minimaal beter.
22…, d5-d4 23.De3-d2, Ld7-c6 24.c3xd4, c5xd4. Zwart neemt terug met de c-pion,
omdat hij zijn e-pion zo meteen als breekijzer nodig heeft tegen de witte f-pionnen.
25.f3-f4, Dh5-h3 26.f2-f3, e5-e4 27.Td1-f1, h7-h5. De zwarte aanval loopt nu bijna als
vanzelf.
28.Kg1-h1, h5-h4 29.Lg3-e1, e4xf3. Wit geeft op.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

De tweede partij werd eveneens door Bert Corneth gespeeld, en wel voor de interne
competitie tegen Dick Groenendijk. Het commentaar is opnieuw van Bert zelf
Dick Groenendijk – Bert Corneth, 4 december 2017.
1.d2-d4, d7-d5 2.c2-c4, Pb8-c6 3.e2-e3, e7-e5 4.d4xe5, d5-d4. Er is een variant van
de Chigorin-verdediging tegen het damegambiet op het bord gekomen, waarin zwart een
pion offert voor voorsprong in ontwikkeling en daarbij behorend initiatief. De theorie gaat
hier verder met 5 exd4 Dxd4 6 Dxd4 Pxd4 7 Ld3. De stelling (na de 4e zet dus) is ook
bekend vanwege een openingsval: 5 Pf3?! Lb4+ 6 Ld2 d4xe3! 7 Lxb4? exf2+ 8 Ke2 (wit kan
pion f2 niet nemen omdat zijn dame in staat) Dxd1+ 9 Kxd1 Pxb4. Dick speelt iets anders.
5.Lf1-e2!?
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Stelling na 5.Le2!?

Mijn eerste gedachte was dat ook deze zet fout was en dat ik iets soortgelijks kon spelen
als in de net genoemde openings-val. Wit verdedigt niet eens zijn pluspion op e5. Maar
toen ik zag dat wit na Lb4+ niet Ld2 hoeft te spelen maar zijn koning naar f1 schuift, was ik
even van slag en moest lang nadenken. Uiteindelijk besloot ik toch op b4 schaak te geven
om rokade voor wit onmogelijk te maken en dan maar de pion op e5 te verorberen om het
materiële evenwicht te herstellen.
5…, Lf8-b4+ 6.Ke1-f1, d4xe3. Meteen nemen met het paard op e5 kon nog niet
vanwege e3xd4 en dan staat zwart toch echt een pion achter zonder compensatie. De
tekstzet heeft echter als nadeel dat ook zwart zijn recht op rokade kwijt raakt.
7.Dd1xd8+, Ke8xd8 8.Lc1xe3, Pc6xe5 9.Pg1-f3, Pe5xf3 10.Le2xf3, c7-c6 11.a2-a3,
Lb4-e7 12.Pb1-c3, Lc8-e6 13.Lf3-e2, Pg8-f6 14.Ta1-d1+.

Stelling na 14.Td1

Wit neemt meteen de d-lijn in bezit en staat iets prettiger. De uitdaging voor zwart is nu
om die d-lijn te betwisten maar omdat zijn torens niet verbonden zijn, zijn daar nog een
aantal zetten voor nodig.
14…, Kd8-c8. Ik had natuurlijk liever Kc7 gespeeld om de torens te verbinden maar dan
komt Lf4+ en moet ik alsnog naar c8.
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15.f2-f3, Th8-d8 16.Kf1-f2, Td8-d7. Met de bedoeling de koning nu achter de toren om
naar e8 te spelen en dan Ta8-d8.
17.b2-b4, Kc8-d8 18.Pc3-a4, Td7xd1 19.Th1xd1+, Kd8-e8 20.Pa4-c5, Le7xc5
21.Le3xc5, Pf6-d7 22.Lc5-d4, f7-f6 23.Le2-d3, g7-g6. Zwart kan zijn stelling slechts
met moeite dicht houden.
24…h2-h4, a7-a5. Ik probeer de stelling een geslotener karakter te geven, zodat mijn
paard beter tot zijn recht kan komen tegenover het witte loperpaar.
25.b4-b5, c6-c5 26.Ld4-e3, b7-b6. Zwart is in zijn opzet geslaagd en kan nu zijn tweede
toren naar de d-lijn brengen.
27.Ld3-e4, Ta8-d8 28.Le3-f4, Pd7-e5. Hier bood ik remise aan, maar Dick probeert het
nog even.
29.Td1xd8+, Ke8xd8 30.Lf4xe5, f6xe5 31.Le4-d5?? Een blunder in een stelling waarin
niets meer aan de hand was. Wit schat het nu volgende pionneneindspel fout in.
31…, Le6xd5. 32.c4xd5. Wit heeft weliswaar een vrijpion op d5, maar de zwarte op c5 is
een verbonden vrijpion en die is veel gevaarlijker.
32... Kd8-d7 33.Kf2-e3, Kd7-d6 34.Ke3-e4, c5-c4! 35.a3-a4, h7-h6

Stelling na 35...h6

36.h4-h5?!! In een verloren stelling probeert wit verwarring te zaaien, en dat lukt!
36…, g6-g5. Op zichzelf niet fout, maar gxh5 37 g3 h4 38 gxh4 h5 had het gevecht
meteen beslist. Wit is dan in zetdwang en moet de d-pion opgeven.
37.g2-g3, c4-c3?? Hiermee geeft zwart de winst uit handen. Met een tweetal ‘koningsdriehoekjes’ had hij de partij alsnog kunnen beslissen: 37 … Ke7 38 Ke3 (merk op dat Kxe5
niet kan want dan loopt de zwarte c-pion naar de overkant) Kd7 39 Kd4 Kd6 40 g4 Ke7 41
Ke3 Kd7 42 Kd4 Kd6 en wit is in zetdwang.
38.Ke4-d3, Kd6xd5 39.Kd3xc3, Kd5-c5 40.g3-g4, Kc5-d5 41.Kc3-d3, Kd5-d6 en hier
werd tot remise besloten.
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De zoon Van Bert Corneth -Erik- kan ook een aardig potje schaken. Hij speelt zelfs in de
KNSB-competitie. Het commentaar bij deze partij is wederom van Bert.
De appel valt niet ver van de boom
Niet alleen Bert Corneth speelt af en toe het Morra gambiet tegen de Siciliaanse
verdediging, ook zijn zoon Erik bedient zich wel eens van dit wapen. De volgende
spectaculaire miniatuur werd recent gespeeld in de 3e klasse KNSB. Erik laat zien dat hij
niet bang is om zelfs veel meer te offeren dan een enkele pion.
Erik Corneth (Paul Keres 4, Utrecht) – André Langendijk (SG Max Euwe 3, Enschede),
18 december 2017.
1.e2-e4, c7-c5 2.d2-d4, c5xd4 3.c2-c3, d4xc3 4.Pc1xc3, a7-a6. Dit is een van de
weinige zwarte opzetten van de aangenomen Morra waarin wit niet met 5.Pf3 kan
verdergaan, want dan wordt Lf1-c4 verhinderd door b7-b5. Dus moet wit onmiddellijk Lc4
spelen.
5.Lf1-c4, e7-e6 6.Pg1-f3, b7-b5 7.Lc4-b3, Lc8-b7. Zwart ‘dreigt’ nu b5-b4, waarna hij
pion e4 verorbert. In de beginjaren van het Morra-gambiet speelde wit daarom meestal
De2, maar na verloop van tijd werd duidelijk dat dat te langzaam is.
8.0-0!, b5-b4. Zwart gaat voor de tweede pion meer.
9.Pc3-d5! Een stukoffer dat tot grote complicaties leidt. Maar wit heeft geen keus. Na
9.Pa4 Lxe4 heeft hij absoluut onvoldoende compensatie voor de twee geofferde pionnen.
9..., e6xd5 10.e4xd5.

Stelling na 10.exd5

Zwart heeft een stuk meer, maar een grote achterstand in ontwikkeling. Het zal duidelijk
zijn dat wit verder wil gaan met Te1+ gevolgd door d5-d6 waarna hij zijn stuk weer terug
krijgt, met behoud van initiatief. Zwart heeft twee manieren om de verdere opmars van de
witte d-pion te verhinderen: d7-d6 of Lf8-d6. Beide zetten hebben hun voor- en nadelen.
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De zet d7-d6 geeft zwart de mogelijkheid om zijn Pb8 te ontwikkelen, maar opent de
diagonaal a4-e8 voor wit. Zwart kiest daarom voor de tweede mogelijkheid.
10…, Lf8-d6 11.Tf1-e1+, Pg8-e7. Het alternatief Kf8 wordt zeker zo vaak gespeeld,
maar heeft als nadeel dat Th8 dan voor lange tijd opgesloten blijft.
12.Pf3-g5. Met de bedoeling Pg5-e4 met aanval op Ld6.
12…, 0-0. Zwart probeert om in ieder geval de ontwikkeling van zijn koningsvleugel
normaal te laten verlopen.
13.Dd1-h5, h7-h6 14.Pg5-e4, Pe7-c8. Zwart wil niet wijken van het veld d6, want als wit
d5-d6 kan spelen, krijgt Lb3 een prachtige diagonaal.
15.Lc1xh6, f7-f5

Stelling na 15...f5

Inmiddels staan er nog eens twee witte stukken in, maar Erik laat zich niet van de wijs
brengen.
16.Dh5-g6!, Ld6xh2+. Hoopt op Kxh2 Dh4+ 18 Kg1 Dxh6.
17.Kg1-h1, Lh2-e5 18.Pe4-g5. Dreigt mat op h7. Er rest zwart niets anders dan zijn
dame te geven voor het paard. 18…, Dd8xg5 19.d5-d6, Kg8-h8 20.Lh6xg5 en zwart gaf
op. Mat binnen enkele zetten is onvermijdelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

De volgende partij werd in de externe wedstrijd van het eerste team tegen Rijswijk
gespeeld door Lex van der Lubbe. Het lichte commentaar is van DeepBert/Komodo
(325) Lex van der Lubbe (1667) - Frans Hoynck (2018) [B20]
Rijswijk 2, 09.01.2018
1.e4 e6 De Franse opening dus
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2.d3 c5 Frans Hoynck maakt er een Siciliaan van.
3.g3 d5 4.Lg2 dxe4 5.Lxe4 Pf6 6.Lg2 Dc7 7.Pc3 a6 8.Pge2 Pc6 9.0–0 Le7 10.Lf4 e5
11.Lg5 Le6 12.f4 h6? Deze zet ziet er natuurlijk uit, maar is niet goed. Komodo geeft
12...Pg8!? met gelijkspel
13.Lxf6 Lxf6 14.f5 Ld7 15.Pd5 Dd6 16.Pec3 0–0–0 17.Df3 Kb8 18.Df2 Pd4 19.Pxf6
gxf6 20.Pe4 Db6? Wit stond beter, maar dit is echt fout. Met 20...Dc7 had zwart nog
kunnen vechten.
21.c3! De spijker op z'n kop. Waar moet het paard naartoe?

Stelling na 21.c3!

21...Pxf5 Andere zetten helpen ook niet. Bijvoorbeeld op 21...Pc6 volgt 22.b4 Dc7 23.bxc5
22.Pxc5 Db5 23.a4 Da5 24.Pxd7+ Txd7 25.Dxf5 Thd8 26.De4 Db6+ 27.Kh1 Txd3
28.a5 Dc7 29.Txf6 T8d7 30.Taf1 Dxa5 31.Txf7 Txf7 32.Txf7 Td1+ 33.Lf1 Db5 34.Kg2
Dxb2+ 35.Kh3 Db3 36.Dxe5+ Ka7 37.Tf8 Td5 38.De3+ Db6 39.Ta8+
1–0
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de interne competitie stamt de volgende partij die gespeeld werd door Hans Coenders
en Bert Corneth. Beide spelers geven commentaar.
Hans Coenders – Bert Corneth, 29 januari 2018.
Deze partij trok veel bekijks. Hans legde Bert het vuur na aan de schenen en lange tijd zag het ernaar uit dat
hij de avond met minstens een gelijk spel zou afsluiten. Maar door een paar onnauwkeurigheden in de
afwikkeling liet hij Bert weer helemaal terug in het spel komen. Het commentaar komt van beide spelers.
Bert: Het was al duidelijk dat Hans in het afgelopen jaar veel sterker is geworden, en van onderschatting
van mijn kant was dan ook geen sprake.
Hans: Ik voorzag dat het geen makkelijke opgave zou zijn om Bert goed partij te geven.
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1.e2-e4, Pg8-f6 2.Pb1-c3, d7-d5 3.e4xd5, Pf6xd5 4.Pg1-f3, Pb8-c6 5.Lf1-b5, Pd5xc3 6.bxc3.
Bert: Terecht ruilt wit niet zijn loper op c6. Weliswaar levert dat een geïsoleerde c-pion op voor zwart,
maar het bezit van het loperpaar in een open stelling telt zwaarder.
Hans: De dubbelpion was wel vervelend, maar ik hoopte gebruik te kunnen maken van de open b-lijn.
6…Lc8-d7 7.Lc1-a3, g7-g6 8.0-0, a7-a6 9.Lb5-d3!
Bert: Tijdens en zelfs na de partij dacht ik dat dit een zwakke zet was omdat
wit zijn d-pion blokkeert. Maar Hans had goed gezien dat deze loper op e4
hoorde.
Hans: Ik wilde de loper per se niet afruilen maar via d3 naar e4 spelen.
9…, Lf8-g7 10.Tf1-e1, 0-0 11.Ld3-e4, Tf8-e8.
12.Pf3-g5
Hans: Eigenlijk een testzet om te kijken hoe Bert zou reageren. Hoewel er
wel gevaar dreigde, koos hij de juiste verdediging met h6 en ik trok het
paard weer terug.
Bert: Een provocerende zet. Maar ik oordeelde dat een offer op f7 niet correct zou zijn, vandaar mijn
antwoord.
12…, h7-h6 13.Pg5-f3, e7-e5 14.Dd1-b1.
Bert: Ik had Tb1 verwacht.
Hans: Ook Db1 was een zet om af te wachten wat er zou gaan gebeuren. Natuurlijk verdedigt zwart de pion
op b7, maar de dame kon altijd terug en als ik de dame toch op de b-lijn zou spelen waren mijn torens
verbonden. Op dat moment wilde ik d3 nog niet spelen (met ruimte voor de dame op d1), omdat het de
pion op c3 definitief zou verzwakken. Het verlies van die pion heeft later een grote rol gespeeld bij het
verlies van de partij!
14…, Ta8-b8 15.La3-c5, Dd8-f6 16.h2-h3, Ld7-f5 17.d2-d3.
Bert: Wit was dus helemaal niet van plan d4 te spelen, in plaats daarvan
verankert hij zijn loper nog steviger op e4. Sterk gespeeld door Hans.
17…, b7-b6 18.Lc5-a3.
Hans: Met 15.La3-c5 had ik via e3 veld h6 willen aanvallen. Eventueel
gesteund door de dame. Probleem daarbij was het verdedigen van de
witte loper op e4. De toren moest zo lang mogelijk steun blijven bieden.
(Na het mogelijke slaan van de loper, was het een kans om mijn torens te
verdubbelen.) Daarom ben ik teruggegaan met de loper naar
18.La3, 19.Lc1 en vervolgens 20.Ld2. Langzaam, maar het werkte!

18…, Pc6-d8.
Bert: Het paard staat op c6 duidelijk niet goed. Bedoeling is om het naar een veld te spelen, van waaraf hij
Le4 aanvalt.
19.La3-c1, c7-c5?
Bert: Onbegrijpelijk. Waarom houd ik niet vast aan mijn plan en speel Pd8-b7-d6? Nu kom ik in het nadeel.
Er stond inmiddels een half dozijn toeschouwers om ons bord, die aanvoelden dat de partij niet verliep
zoals ik had gehoopt.
20.Lc1-d2, Pd8-c6 21.Db1-c1, Kg8-h7.
Hans: Nu Bert met de koning verdedigde op h7, besloot ik om definitief te kiezen om met de dame op de
damevleugel te gaan spelen. Dat leverde na 24.Le3 een voor mij gunstige situatie op en ik verwachtte daar
iets te kunnen winnen. (Fritz beoordeelt het overigens als precies gelijk.)
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22.Dc1-a3, Lf5-c8.
Bert: Pionverlies kon ik me in deze stelling niet veroorloven, dan maar een passieve zet. Het is omstreeks
deze zet dat ik naar de bar liep om een broodje kroket met mosterd te bestellen. Traditioneel mijn
beloning als ik remise heb gespeeld. Jacques van As vraagt me hoe het is afgelopen. We zijn nog bezig en
het is moeilijk, antwoord ik. Jacques: “Dan ben je dus voorbarig!” Maar het was bewust dat ik naar de bar
ging. De partij zou beslist tot na 11 uur duren (dan gaat de oven uit) en ik hield er serieus rekening mee dat
ik niet zou winnen.
23.Ta1-b1, Df6-d6 24.Ld2-e3, Dd6-c7.
Bert: Een zet met bijbedoelingen. Wit moet een keuze maken voor de afwikkeling en er komen een paar
tactische thema’s in de stelling, die me nieuwe kansen kunnen geven.
Hans: Vanaf hier heb ik het niet goed gedaan. Slaan met de loper op c6 was niet de allerbeste zet en ik had
over het hoofd gezien dat de zwarte torens weer verbonden zouden zijn na 26...Lxh3 (Sterke zet!). Over de
loper zelf maakte ik me niet zo'n zorgen en dacht de aanval op mijn koningstelling wel tegen te kunnen
houden. Maar vervolgens waren de zetten 27.Dxa6 en 29.Dc4 niet goed! Hier ging een psychologische
factor een rol spelen... Na 26...Lxh3 had ik even afstand moeten nemen om de nieuwe situatie goed te
beoordelen. Eigenlijk was het na 26...Lxh3 nog goed speelbaar.
25.Le4xc6, Dc7xc6 26.Le3xc5?!
Bert: Op deze zet had ik gehoopt. Wit ziet een tactische wending over het
hoofd.
26…, Lc8xh3 27.Da3xa6(?)
Bert: Veiliger was hier geweest om Lc5 in veiligheid te brengen. Die wordt
straks node gemist als tegenhanger van Lg7.
Hans: Met het slaan van de pion op a6 dacht ik in ieder geval compensatie te
hebben voor de verloren pion op h3. Als Bert de loper direct had
teruggetrokken van h3, dan had ik zeker ook mijn loper weggehaald. Zwart
sloeg echter mijn loper met de dame! Ik was hierdoor uit mijn spel.
27…, Dc6xc5 28.g2xh3, Dc5xc3 29.Da6-c4?
Bert: Het leek alsof Hans verrast was door mijn Lxh3 en op remise wilde aansturen, maar hij beoordeelt het
eindspel dat volgt na dameruil niet goed. Zwart komt nu in het voordeel en laat zich dat niet meer
afpakken.
Hans: Na het verlies van de pion op c3 was mijn aanval volledig weg en ik verwachtte dat de zwarte dame
vrij spel zou krijgen. Daarom voelde ik me gedwongen om een dameruil te forceren. Qua materiaal was het
nog wel gelijk, maar de witte pionnenstructuur is bijzonder slecht.
29…, Dc3xc4 30.d3xc4, e5-e4 31.Pf3-h4, Lg7-d4!
Bert: Secuur gespeeld. Zwart verdedigt zijn b-pion en creëert dreigingen op
de diagonaal c5-f2.
Hans: Wit kan in deze situatie geen goede zetten meer bedenken.
32.Te1-d1, Ld4-c5 33.Tb1-b2.
Bert: Dekt weliswaar zijn a- en c-pion, maar de toren staat nu heel passief, en
de witte stukken werken niet meer samen.
Hans: Slechte zet van wit. Een hopeloze poging om geen pionnen te
verliezen! De enige hoop was gevestigd op het feit dat ik meer tijd had en dat
ik het uiteindelijke verlies nog een poosje kon tegenhouden. Wit had iets
meer dan 4 minuten, terwijl zwart slechts 2 minuten had.
33…, e4-e3 34.f2xe3, Te8xe3.
Bert: In dit geval geldt dat de dreiging (van het schaak met de loper) gevaarlijker is dan de uitvoering
(d.m.v. Lc5xe3+). Nu is het snel afgelopen.
Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 34

35.Kg1-g2, Te3-e2+ 36.Kg2-h1, Tb8-e8 37.Ph4-g2, Te2-f2 38.h2-h4, Te8-e2 39.Td1-g1, Tf2-f3 40.Tg1-d1,
Tf3-h3 mat.
Bert: Tot aan Dxa6 gevolgd door dameruil hield Hans me goed onder druk. Ik vond het dan ook een beetje
zuur dat hij met lege handen naar huis moest. Des te leuker was het om een week later te zien dat hij Fred
van der Holst versloeg.
Hans: Fijn dat ik tegen Bert een mooie partij heb gespeeld. Een aantal situaties heb ik niet goed ingeschat.
Bert heeft verdiend gewonnen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook de volgende partij stamt uit de interne competitie. Hans Coenders slaagde er
verrassend in Fred van der Holst aan zijn zegekar te binden. Het commentaar is van Hans
zelf.
Hans Coenders – Fred van der Holst, 5 februari 2018
Ook deze partij trok veel toeschouwers en duurde tot laat op de avond. Het was
ontzettend spannend; de adrenaline maakte dat ik nauwelijks doorhad (voelde), hoeveel
bier wij eigenlijk consumeerden.
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Pc3 f5 4.exf5 Lxf5 5.Lc4 Pf6 6.Pg5
Een overmoedige prikzet! Zwart kon makkelijk verdedigen met
Lg6. Beter was trouwens geweest: d5.
6…Lg6 7.d3 c6 8.De2 De7 9.0–0 d5 10.Lb3 Pbd7
Ik vermoedde al dat het een lange rokade zou worden. De
loper op f8 kon niet makkelijk weg. Ik speelde a4!
11.a4 0–0–0 12.a5
Ten strijde! Op naar de koning! (Fritz is het er niet mee eens..)

Na 6.Pg5

12…h6 13.Pf3 Lh5
Toch even angstig. e4 kan gevaar opleveren voor het paard.
14.Te1 Lxf3 15.Dxf3
Niet ongelukkig met de afruil…
15… Dd6 16.a6
Doorgaan met het plan!
16…b6
Doorschuiven? Bunkerschaak?

Na 13…Lh5

17.De2 g5 18.Ld2
Ik wilde graag met de loper naar de damevleugel. Aan de koningskant was geen goed veld
beschikbaar.
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Te8 19.Pa2
Ziet er een beetje vreemd uit, maar om de loper te ontwikkelen, stond het paard in de weg.
Dat de toren was afgesneden, nam ik op de koop toe. Alle velden op de a-lijn had ik
sowieso in bezit. Bovendien dreigde er voortdurend een vork op d4 als ik de dame naar e3
zou willen spelen.
19…Le7 20.Lc3 Ld8 21.Lb4
Het was een enigszins aftasten waar de loper het beste zou staan. Maar ook bedoeld om
de pionnen uit te lokken.
21…c5
Gelukt!
22.Lc3 Lc7 23.g3
Voor alle zekerheid h2 beschermen.
23…h5 24.Ld2 g4 25.c4 d4 26.La4 h4 27.Lg5
Geleerd op de training: Leuk als twee paarden elkaar beschermen, ziet het er sterk uit.
Maar als een van de twee valt, raakt de ander snel in moeilijkheden.
27…hxg3 28.fxg3
Hier ligt het definitieve keerpunt in de partij. De zwarte pionnen op de g- en h-lijn hadden
meer ondersteuning nodig bij het oprukken. (Training: Torens op de juiste positie plaatsen)
De overgebleven pion doet nu niets meer!
28…Lb8
Zwart raakt nu echt in de problemen…
29.Tf1 Tef8 30.Tae1
Training: Torens goed plaatsen.
30…Th5 31.Lxd7+ Pxd7
Jammer dat het paard de toren op e8 verdedigt!
32.Dxg4
Daar gaan we iets aan doen. Het paard staat nu vast!

Na 28…Lb8

32…Thh8
De torens dekken elkaar nu weer en ik kom niet op de achterste lijn. Fritz weet de
oplossing, maar die is voor mij te moeilijk.
33.De4 Dc7 34.b4
Fritz: 34.Txf8+ Pxf8 35.Lf6 Th7 36.Lxe5 Dxe5 37.Dg4+ Kd8 38.Txe5 (Te moeilijk!)
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Een kleine impasse; proberen om de pionnen open te breken? Alle witte stukken kunnen
spelen, terwijl de zwarte stukken volledig verlamd zijn.
34…Thg8 35.Lh4 Tf4
Deze zet luidt het einde direct in. De e-lijn komt vrij voor wit na afruil en de achterste rij
wordt bereikbaar.

Stelli9ng na 35...Tf4

36.Txf4 exf4 37.De8+
Dameoffer…? Het was de enige juiste zet.
37…Txe8 38.Txe8+

Stelling na 38.Txe8+

Zwart is nog niet helemaal mat en kan de dame nog tussen de koning en de witte toren
plaatsen. Daarmee creëert zwart een ontsnapping voor zijn koning, maar speelt dan met
een toren en twee pionnen minder. De loper op b8 zal ook snel verloren gaan. Zwart geeft
op.
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1–0
Mooi partij. Na afloop stonden Fred en ik gezellig aan de bar, terwijl anderen nog bezig
waren met de analyse van onze partij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wouter Remmerswaal leverde zijn winstpartij uit de externe wedstrijd van het eerste tegen
DSC in. Wouter kwam een half uur na het begin van de wedstrijd binnen en had dus een
aanzienlijke achterstand in tijd. Zijn tegenstandster kende blijkbaar niet alle ins and outs
van het Lettisch gambiet en consumeerde veel bedenktijd waardoor zij in tijdnood kwam
en niet Wouter. Wouter had lange tijd het beste spel, maar het eindspel waarbij beide
spelers een dame en enkele pionnen hadden zou bij wederzijds correct spel volgens
Komodo in remise zijn geëindigd
(326) Halana Vlaming (1765) - Wouter Remmerswaal (1533) [A04]
HSV 1 - DSC 5, 12.02.2018
1.e4 e5 2.Pf3 f5 3.d3 Pc6 4.Pc3 Pf6 5.g3 d6 6.Lg2 Le7 7.0–0 0–0 8.Te1 Le6 9.Pg5 Ld7
10.f4 h6 11.Pf3 fxe4 12.dxe4 Lg4 13.Pd5 Pd4 14.Pxe7+ Dxe7 15.c3 Pxf3+ 16.Lxf3
Lxf3 17.Dxf3 exf4 18.gxf4 Pd7 19.Dg3 Tae8 20.Ld2 Df7 21.f5 Kh8 22.Dh4 Pe5 23.Dg3
Pc4 24.Lc1 Te7 25.b3 Pe5 26.Lf4 Tfe8 27.Te3 Pd7 28.Tae1 Pc5 29.e5 Dxf5 30.exd6
Txe3 31.Txe3 Txe3 32.Dxe3 cxd6 33.Lxd6 Dg6+ 34.Lg3 Pe4 35.c4 Pxg3 36.hxg3 Db1+
37.Kg2 Dxa2+ 38.Kh3 Da6 39.De8+ Kh7 40.De4+ Dg6 41.Dxb7 De6+ 42.Kg2 De3
43.Db5 De2+ 44.Kh3 Df1+ 45.Kh2 Df2+ 46.Kh3 Df1+ 47.Kh2 De2+ 48.Kh3 De6+
49.Kg2 a6 50.Dd5??

Stelling na 50.Dd5??

De tegenstandster had nog 1 seconde bedenktijd over en bood dameruil aan. Helaas voor
haar is na dameruil het pionneneindspel voor haar verloren. Als zij de dames op het bord
had gehouden was remise het resultaat geweest (Komodo gaf als waardering 0.00 aan).
Wouter had nog zeven minuten over die hij gebruikte om te berekenen of het
pionneneindspel gewonnen zou zijn.
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50... Dxd5+ 51.cxd5 Kg6 52.Kf3 Kf5 53.d6 Ke6 54.d7 Kxd7 55.Ke4 Ke6 56.b4 h5
57.Kd4 g5 58.Ke4 h4 59.gxh4 gxh4 60.Kf4 Kd5
0–1
----------------------------------------------------------------------------------------

De laatste partij werd eveneens gespeeld in de wedstrijd van het eerste team tegen DSC.
Ton Bodaan speelde een fraaie partij die hij eigenlijk had moeten winnen, maar het liep
anders. Het commentaar is uiteraard van Ton zelf.
Bodaan,Ton - Bosma,Jan [D30]
HSV DSC Den Haag, 12.02.2018
[TonBo]
Een leuke partij om te spelen. Helaas ben ik dit jaar niet in vorm, vorig seizoen 7 uit 7 na
vaak slecht spel. Dit seizoen speel ik eigenlijk beter maar het scoren gaat mis.
1.c2-c4 e7-e6 2.g2-g3 d7-d5 3.Lf1-g2 c7-c5 4.Pg1-f3 Pg8-f6 5.0-0 Pb8-c6 6.c4xd5
e6xd5 7.d2-d4 Lf8-e7 8.d4xc5 Le7xc5 9.Lc1-g5 d5-d4!?
In een Tarrasch- achtige stelling ( zonder Pc3) speelt Zwart zijn iso pion te vroeg naar
voren.
10.Pb1-d2 0-0 11.Ta1-c1
Nu moet de zwarte loper kiezen: naar e7 of b6.
11...Lc5-e7 12.Pd2-b3

Stelling na 12.Pb3

De d-pion lijkt ten dode opgeschreven..
12...h7-h6 13.Lg5-f4 g7-g5!?
Gooit de knuppel ..
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14.Lf4-e5 g5-g4!

1Stelling na 14...g4!

Blijft wit opjagen zodat deze niet op zijn gemak de d- pion kan ophalen.
15.Tc1xc6!!
Vindt de beste zet. Nu wankelt de zwarte stelling.
15...g4xf3 [15...b7xc6 16.Pf3xd4 Lc8-d7 17.Dd1-c1±]
16.Lg2xf3?!
Wit gaat voor de eeuwigheid en offert een toren. [16.Tc6xc8 Ta8xc8 17.Lg2xf3 Dd8-d7
18.Pb3xd4 is objectief gezien beter.]
16...b7xc6 17.Dd1-d2
Dit was mijn bedoeling. Zowel op de damevleugel als op de koningsvleugel heeft zwart
problemen. [17.Lf3xc6 Lc8-h3]
17...Kg8-g7 [17...Pf6-d7 18.Le5xd4]
18.Pb3xd4 Lc8-d7 19.Dd2-f4!
Naast het bord staat zwart gewonnen met een toren tegen 2 pionnen. Maar Wit heeft
ruime compensatie.
19...Tf8-h8
Dekt h6 voordat het paard op f5 verschijnt. [19...c6-c5 20.Pd4-c6 Ld7xc6 21.Lf3xc6]
20.Tf1-d1!
De druk neemt steeds verder toe..
20...Dd8-c8 21.Lf3-e4
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Hier komt de zwartspeler al in tijdnood. Zwart kan bijna geen zet meer doen. [21.Lf3xc6
Ld7xc6 22.Pd4-f5+ Dc8xf5 23.Df4xf5 Th8-d8 en wit heeft wel wat materieel voordeel maar
de zwarte stukken doen weer volop mee.]
21...Th8-d8?

Stelling na 21...Td8?

en bezwijkt onder de druk als wit het nu afmaakt.
22.Td1-c1??
Misser voor open doel. [22.Td1-d3 Ld7-e6 23.Td3-f3 en wit wint.]
22...c6-c5!
Ondanks zijn tijdnood ging mijn jonge tegenstander steeds beter spelen.
23.Le4-d3?
Ik wil natuurlijk graag met De4 en Dh7 de boel afmaken maar dat is te simpel gedacht.
[23.Le4-f5 had wit nog mooie kansen gegeven.]
23...c5xd4!
Zwart geeft materiaal terug om los te komen.
24.Tc1xc8 Ta8xc8 25.Kg1-g2?! [25.g3-g4 Td8-g8 26.h2-h3]
25...Ld7-e6 26.f2-f3 Le6-c4 27.Ld3-f5 Lc4-e6
Moeilijke keuze remise na zo mooi gestaan te hebben of niet..
28.Lf5-b1?! Tc8-c5 29.Le5xd4?!
De loper is veel te belangrijk om te laten slaan..
29...Td8xd4!
Weer sterk gespeeld in de 2e fase van de partij speelt mijn tegenstander erg goed.
30.Df4xd4 Tc5-c1
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Dreigt Lc5 en Tg1 mat.
31.Dd4-d3?! [31.Lb1-f5 Le6xf5 32.Dd4-e3 Tc1-c2 33.De3xe7 Tc2xb2 34.De7-e5]
31...Le6-c4 32.Dd3-d4?
Tja ook nog een blunder maar het was al lastig voor wit.
32...Lc4xe2 33.Lb1-f5 Le2-f1+ 34.Kg2-g1 Le7-c5
en niet wit maar zwart wint door een penning. Al met al was ik erg tevreden over de eerste
fase van de partij zo goed heb ik in tijden niet gespeeld. 0-1
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