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In dit nummer treft u verslagen aan van de
externe en interne competitie. Verder
verslagen van onder andere het SIO
rapidtoernooi en het Haags
Weekendtoernooi. In de rubriek
‘Partijen’vindt u maar liefst vijf partijen.

ma 12/1

Interne Competitie
HSV 1 – DSC 5

ma 19/1

Interne Competitie

ma 26/1

Interne Competitie
DSC 8 – HSV 2

ma 2/2

Interne Competitie
HSV 1 – SHTV 3

ma 9/2

Interne Competite

ma 16/2

Interne Competitie

Carlos Mazuera is verhuisd naar
Stieltjesstraat 1042, 2521 TK Den Haag.
Een kort verslag door Bert Gerritsma
Narrow Escape in Rijswijk
Op dinsdag 14 oktober speelde het eerste
team de eerste wedstrijd van het seizoen uit
tegen Rijswijk 3. Op papier een niet al te
sterke tegenstander. In de praktijk had HSV
er een hele klus aan.

Hieronder treft u de agenda voor de
komende maanden aan. Let u op de
Kerstwedstrijden op 22 december.
ma 24/11

Interne Competitie

ma 1/12

Interne Competitie

do 4/12

Botwinnik 6 – HSV 2

ma 8/12

Interne Competitie

vr 12/12

Scheve Toren 2 – HSV 1

ma 15/12

Interne Competitie

za 20/12

Pomartoernooi

za 22/12

Onderlinge
Kerstwedstrijden

ma 29/12

Zaal dicht. Geen schaken.

ma 5/1

Interne Competitie

De enige spelers die in een gestroomlijnde
partij wonnen waren Olav Wolvekamp, die
aan het tweede bord een modelpartij speelde,
en Frans Hoogeveen aan bord vijf.
Roman Navrat tuinde aan bord acht in een
tactisch grapje dat hem de kwaliteit kostte.
Tot mijn aangename verrassing slaagde hij
erin remise te bereiken. Rob van der Holst
speelde aan bord zes langdurig op winst,
maar moest in remise berusten. Ook Hans de
Haan wist aan bord zeven geen voordeel te
behalen en moest genoegen nemen met
remise.
Op borden drie en vier hadden Nico
Vromans en Jan Eberle gewonnen stellingen
bereikt, terwijl de stelling van Carlos
Mazuera op bord één voor mij onduidelijk
was.
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Carlos ruïneerde met één zet zijn stelling en
verloor. In tijdnood ging het met Nico
Vromans helemaal mis. Ook hij verloor. Het
lot van HSV lag nu in handen van Jan
Eberle. Tot opluchting van iedereen die
HSV een goed hart toedroeg zette Jan zijn
tegenstander in de tijdnoodfase mat.

Hoogeveen in een slechtere stelling een
remiseaanbod dat door de tegenstander werd
aangenomen. Hans de Haan kwam vragen of
hij remise kon aanbieden of dat hij moest
doorspelen. Vanwege de achterstand en de
hopeloze stelling van Carlos besliste ik dat
Hans moest doorspelen. Dit bleek een juiste
beslissing te zijn, want niet veel later
slaagde Hans erin de partij te winnen!
Tussenstand 1,5-1,5.

De uitslag werd hierdoor 4½-3½ voor HSV.
Geen goed resultaat als je kijkt naar de
gemiddelde rating van de tegenstander
(1661). Maar de eerste twee punten hebben
we binnen.

Nico Vromans had intussen –zonder de
teamleider te raadplegen- een remiseaanbod
gedaan. Gelukkig sloeg zijn tegenstander dit
af, want even later blunderde de speler van
Belgisch Park. Met het doorschuiven van
een pion viel Nico de dame en een toren aan.
De dame kon gered worden, maar met zijn
loper sloeg Nico de vijandelijke toren van
het bord. Na deze kwaliteitswinst was de
winst verder niet moeilijk meer. Olav was er
toch niet in geslaagd zijn stelling tot winst te
voeren. Volgens Olav had hij de partij in het
middenspel moeten beslissen, maar had hij
ergens een onnauwkeurigheid begaan,
waardoor de partij in remise eindigde.
Tussenstand 3-2 voor HSV.

In de tweede wedstrijd van het seizoen trof
HSV een sterkere tegenstander. Het verslag
is opnieuw van Bert Gerritsma.
HSV onderuit tegen Belgisch Park
Na de moeizame overwinning in de eerste
ronde op Rijswijk 3 kreeg het eerste team op
maandag 3 november het sterke team van
RSC/Belgisch Park op bezoek. De
tegenstander was op volle oorlogssterkte
naar ‘De Brink’ gekomen. Bij HSV was
Roman Navrat verhinderd. Hij werd
vervangen door Bert Corneth, maar dat mag
geen verzwakking genoemd worden.

Bij Bert Corneth was het intussen niet goed
gegaan. Volgens Bert was f4 fout en had hij
eerst rustig met f3 zijn stelling moeten
verbeteren. Bert verloor materiaal en moest
opgeven. Carlos had het lang volgehouden.
Hij was erin geslaagd af te wikkelen naar
een toreneindspel met twee pionnen minder.
Dit was een kansloze zaak en ook in deze
partij ging de overwinning naar Belgisch
Park. Tussenstand 3-4.

De wedstrijd begon enkele minuten te laat
omdat enkele bezoekers moeite hadden ons
clublokaal te vinden. Een eerste rondgang
langs de borden leerde mij dat Carlos aan
bord één slecht stond. Olav had aan bord
twee een pion doorgeschoven naar de zesde
rij en dat zag er in mijn ogen veelbelovend
uit. De stelling van Bert Corneth bood ook
perspectieven. Van de overige borden kon ik
niets zeggen.

Jan Eberle had een voor mij moeilijk te
beoordelen stelling met ongelijk materiaal.
Dit bleek uiteindelijk niet te winnen. De
partij eindigde in remise waardoor RSCBelgisch Park met 3,5-4,5 aan het langste
eind trok.

Even later werd ik verrast door de opgave
van Rob van der Holst. Rob had volgens
eigen zeggen een schitterende stelling, maar
hij blunderde en moest zijn tegenstander
feliciteren. Even later deed Frans

Een eventueel kampioenschap moeten we
voorlopig maar even uit ons hoofd zetten.
Handhaven is het parool. We kunnen een
stap in de goede richting zetten als op 12
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december de uitwedstrijd tegen Scheve
Toren 2 gewonnen wordt. Uit in Pijnacker:
altijd lastig.

Derde Klasse A
HSV 2 – Promotie 7
WSC 5 – H. Ooievaar 4
DSC 8 – Botwinnik 6

4½-3½
6-2
4-4

De Stand
WSC 5
1
HSV 2
1
Botwinnik 6 1
DSC 8
1
Promotie 7 1
H. Ooievaar 4 1

Bert Gerritsma verzamelde de uitslagen en
standen van onze teams in de externe
competitie.
Eerste Klasse B
DSC 5 – Schaakhuis 2
RSC/BP 1 – Scheve Toren 2
Promotie 4 – SHTV 3
Rijswijk 3 – HSV 1
HSV 1 – RSC/BP 1
SHTV 3 – Rijswijk 3
Scheve Toren 2 – DSC 5
Schaakhuis 2 – Promotie 4

2
2
1
1
0
0

6
4½
4
4
3½
2

Pas een wedstrijd gespeeld in deze poule. De
winst van HSV was niet erg overtuigend.
Maar ik herhaal wat ik in het
septembernummer schreef. Als wij met een
sterk team (en dat hebben we) blijven
opkomen moet promotie mogelijk zijn.

4½-3½
5-3
6-2
3½-4½
3½-4½
4½-3½
2½-5½
2½-5½

De Stand
Promotie 4
DSC 5
RSC/BP 1
HSV 1
SHTV 3
Rijswijk 3
Schaakhuis 2
Scheve Toren 2

2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
2
2
0
0
0

Champions League? Waar gaat dit over?
Het gaat over de interne competitie. Op de
jongste Algemene Ledenvergadering is
besloten dat we die in een andere vorm
zullen gieten. Wedstrijdleider Fred van der
Holst legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

11½
10
9½
8
6½
7
6
5½

Vanaf dit seizoen gaan wij de strijd om het
kampioenschap van de HSV op een andere
manier beslissen.

Na twee wedstrijden staat HSV in de
middenmoot. Van het toch niet zo sterke
Rijswijk 3 werd moeizaam gewonnen.
Tegen het sterke team van RSC/BP werd
nipt verloren. We zullen geen genade
moeten tonen tegen de zwakkere broeders
SHTV, Schaakhuis en Scheve Toren. Als we
nog in aanmerking willen komen voor het
kampioenschap zullen toch echt ook punten
gepakt moeten worden tegen Promotie en
DSC. En dan maar hopen dat RSC/BP
onderweg ergens struikelt.

De reden om hiervoor te kiezen was dat
vanuit de vereniging het signaal kwam dat
vooral de “betere” spelers wat vaker tegen
elkaar wilden spelen zodat ze door de
zwaardere tegenstand hun schaakkracht
meer konden oefenen. Ook de “mindere”
spelers hebben hier voordeel bij omdat zij
aan het eind van de competitie niet meer
ingedeeld kunnen worden tegen een veel
betere tegenstander.
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We willen nu de strijd om het
kampioenschap laten beslissen in de laatste
vijf spectaculaire rondes.

VOORUIT gespeeld worden. Indien
een van de twee spelers hieraan niet
meewerkt krijgt hij een nul.

We gaan dit op de volgende manier doen:
•

•

g) Het aantal behaalde punten bepaalt
de eindstand plaats 1 t/m 6 van de
kampioensgroep.
o Eindigen twee spelers met
een gelijk aantal punten dan
is het onderlinge resultaat
bepalend, was dit remise dan
is stand op de ranglijst van de
laatste gezamenlijke ronde
bepalend.
o Eindigen drie of meer spelers
met een gelijk aantal punten
dan is de stand op de ranglijst
van de laatste gezamenlijke
ronde bepalend.

De laatste vijf speelronden van de
competitie worden de bovenste 6
spelers van de ranglijst afgesplitst
en deze 6 spelers gaan onderling om
het kampioenschap strijden.
Voor de nummers 7 tot en met laatst
verandert er niets. Zij spelen nog
gewoon 5 rondes keizer en bepalen
op deze manier de eindranglijst
vanaf de 7e positie.

Voor de champions league gelden de
volgende spelregels:

h) In gevallen waarin dit reglement
niet voorziet beslist de
wedstrijdleider

a) De 6 spelers spelen onderling een
halve competitie
b) De vijf speelrondes worden volgens
het volgende schema afgewerkt
1.
2.
3.
4.
5.

4-5
5-3
3-6
6-4
1-2

1-6
2-6
4-2
3-1
3-4

Met deze nieuwe opzet hopen wij de strijd
om het kampioenschap nog interessanter en
spannender te maken.

2-3
1-4
5-1
2-5
6-5

Een bijkomend effect van deze
vernieuwingen is dat tijdens de lopende
competitie al vanaf ronde 13
returnwedstrijden worden ingedeeld.

c) Bij winst - remise - verlies krijgt
men 1 - ½ - 0 punt.

Wedstrijdleider intern,

d) Er wordt gespeeld volgens het FIDE
reglement met 1 uur 45 min. pppp.

Fred van der Holst
e) Indien een speler is verhinderd in
ronde 1 t/m 4 moet binnen een week
de partij op een onderling overeen te
komen locatie worden ingehaald.
Indien een van de twee spelers
hieraan niet meewerkt krijgt hij een
nul.

De interne competitie lijkt dit jaar
spannender dan vorige jaren. Bert
Gerritsma bericht.

f) Indien een speler is verhinderd in de
5e ronde (met zeer goede reden)
moet de partij op een onderling
overeen te komen locatie

Het is stuivertje wisselen aan de kop van de
ranglijst. De toppositie wordt nu ingenomen
door Olav Wolvekamp die Nico Vromans
afloste. Weliswaar moest Olav in ronde 10
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zijn meerdere erkennen in Ton Bodaan,
maar Nico kon daarvan niet profiteren.
Evenals aan het eind van het vorige seizoen
verloor hij van zijn ‘Angstgegner’ Lex van
der Lubbe. In de vierde ronde slaagde Nico
er wel in Jan Eberle een nederlaag toe te
brengen. Ton Bodaan boekte na zijn
nederlaag in de tweede ronde tegen Jan
Eberle louter overwinningen. Hij ligt op de
loer om te profiteren van een misstap van de
koplopers. Verheugend is dat ook voormalig
clubkampioen Frans Hoogeveen zich in het
strijdgewoel heeft gestort. Frans begon met
een nederlaag in de vierde ronde tegen
Carlos Mazuera, maar won daarna vier
partijen op rij. Volgens mijn inschatting
maken de bovenste acht spelers op de
ranglijst kans op het kampioenschap. De
kansen van Lex van der Lubbe moeten
daarbij wat lager ingeschat worden omdat
hij wegens werkzaamheden weinig aan
spelen toekomt. De speelsterkte van
nieuwkomer Tomasz Sulkowski is ook nog
een vraagteken. Is hij goed of is hij heel
goed? Hij won in ronde 11 van Hans de
Haan, maar volgens Hans kwam dat omdat
hij in goede stelling een fout maakte.

Ranglijst bijgewerkt
t/m ronde 11
Naam
Punten
Wolvekamp, Olav 792,00
Vromans, Nico
751,00
Bodaan, Ton
695,33
Eberle, Jan
646,00
Lubbe vd, Lex
606,00
Mazuera, Carlos 587,33
Sulkowski,Tomasz561,67
Hoogeveen, Frans517,67
Gijsen, Carel
511,67
Roeleveld, Koos 495,00
Mittertreiner,A 492,00
Haan, Hans
482,00
Gerritsma, Bert 465,33
Holst vd Fred
460,00
Corneth, Bert
407,00
Navrat, Roman
393,67
Boot, Harry
374,33
Hessels, Willem 374,00
Cabrero, Juan
367,67
As van, Jacques 366,00
Huijbens, Peter 328,67
Hählen, Ruud
326,33
Wit de, Jacques 302,33
Somer, Arif
302,00
Jong de, Dick
280,67
Verwaart, Dick 268,00
Kamp, Boris
256,33
Marcus, Rob
254,00
Loke, Jim
228,67
Kuijvenhoven,R 204,67
Jong de, Bram
162,00
Roeleveld, P
162,00

Koos Roeleveld is een geval apart.
Kampioen wordt hij zeker niet, maar met
zijn snelle spel brengt hij wel (bijna)
iedereen in problemen. Ook Bert Corneth
moest er tegen hem aan geloven. Zie deze
partij in het partijgedeelte. Ton Bodaan was
tot nu toe de enige die Koos wist te verslaan.
Hans de Haan, Bert Corneth en Roman
Navrat zijn aan hun stand verplicht zich bij
de eerste tien op de ranglijst te plaatsen.

Gsp
9
9
6
6
5
7
5
5
5
7
9
6
8
9
4
6
8
7
9
7
7
9
6
2
8
6
6
4
5
7
9
10

Gw
6
5
5
3
4
5
3
4
3
3
2
2
3
4
2
3
2
3
3
2
3
3
1
1
3
1
2
1
1
1
2
1

Rm
2
3
0
2
0
0
1
0
1
3
5
2
2
2
0
0
2
1
2
3
1
2
2
0
0
2
0
1
0
1
0
2

Vl
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
3
3
2
3
4
3
4
2
3
4
3
1
5
3
4
2
4
5
7
7

Promotie organiseerde op 25 oktober het
open snelschaakkampioenschap. Dit sterk
bezette toernooi werd gewonnen door
grootmeester Erik van den Doel, die na 13
ronden Zwitsers met een bedenktijd van 10
minuten pppp 11,5 punten scoorde.
Namens HSV waren Ruud Hählen en
Jacques van As aanwezig. Beide heren
behaalden in dit sterke gezelschap -naast
Erik van den Doel namen er drie
internationale meesters deel - 4 punten.

Wat lager op de ranglijst treffen we Jim
Loke aan. Met slechts één overwinning en
vier nederlagen presteert Jim beneden zijn
kunnen. Ook het resultaat van Rob
Kuijvenhoven valt niet mee. Vorig jaar
voerde hij in het begin de ranglijst aan!
Onze nieuwe leden Bram de Jong en Patrick
Roeleveld hebben het moeilijk al boeken zij
incidenteel een succesje. Een kwestie van
veel blijven spelen. Dan moet het beter gaan.
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3 uit 7. Ruud Hählen scoorde in groep acht
verdienstelijk 3,5 uit 7, maar kwam daarmee
niet verder dan de vijfde plaats.
HSV was met enkele spelers
vertegenwoordigd op het rapidtoernooi van
SIO. Bert Gerritsma doet verslag.
Op zaterdag 8 november organiseerde
schaakvereniging SIO in ’s-Gravenzande
voor de twintigste keer het traditionele
rapidtoernooi. In het gebouw ‘De Kiem’
waren 88 schakers op dit toernooi
afgekomen. Zij werden ingedeeld in 11
poules van acht schakers die een halve
competitie speelden met een bedenktijd van
20 minuten pppp. Er waren vier prijzen per
groep te verdienen.
Harry op weg naar winst

HSV werd vertegenwoordigd door Jacques
van As, Harry Boot, Ruud Hählen en Bert
Gerritsma. Jim Loke had gehoopt zich aan
de zaal nog te kunnen inschrijven. Die hoop
bleek ijdel, want alle schakers die zich van
tevoren hadden aangemeld waren ook
daadwerkelijk aanwezig. Dat was spijtig
voor Jim, want nu moest hij onverrichter
zake naar huis.

Het toernooi werd gewonnen door de
internationale meester Jan Willem de Jong.
Vanwege het grote krachtsverschil tussen
hem en de overige deelnemers speelde Jan
Willem met een tijdshandicap. Hij had
slechts tien minuten bedenktijd per partij en
zijn tegenstanders dertig minuten. Jan
Willem moest slechts één remise toestaan
tegen Michael Aagaard en hij won zijn
overige partijen. Omdat Michael ook verder
alles won was een barrage over twee
snelschaakpartijen noodzakelijk. Jan Willem
won en werd voor de tweede
achtereenvolgende keer toernooiwinnaar.

Drie van de vier deelnemers van HSV
slaagden erin een prijs te bemachtigen. Bert
Gerritsma behaalde in groep vijf 4 uit 7 en
werd daarmee derde.

Bert: 3e plaats

Jacques van As en Harry Boot waren beiden
ingedeeld in groep zeven. Jacques werd
derde met 4 uit 7 en Harry werd vierde met

Ook Jacques werd derde
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In de C-groep was HSV vertegenwoordigd
door Ruud Hählen, Peter Huybens, Jim
Loke, Koos Roeleveld en Jacques de Wit. Al
in de eerste ronde troffen Koos Roeleveld en
Jacques de Wit elkaar. Jacques won en
toonde daarmee aan dat hij voor dit toernooi
grootse plannen had. Koos liet zich door de
nederlaag niet uit het veld slaan. Hij won
vier partijen achter elkaar, onder andere in
de derde ronde tegen Ruud Hählen. In de
laatste ronde trof Koos koploper Stan
Lambrechts die tot nu toe al zijn partijen
gewonnen had. Koos won ook deze partij en
eindigde met 5 punten op de gedeelde eerste
plaats. Hoe was het intussen met Jacques
gegaan? Na een bye in de tweede ronde
ontsnapte Jacques in de derde ronde met
remise. In ronde 4 en 5 won Jacques, zodat
hij met 4 punten aan de laatste ronde begon.
Bij winst zou hij op de gedeelde eerste
plaats geëindigd zijn. Helaas bleek het
eindspel met ongelijke lopers niet te winnen.
Jacques eindigde met 4,5 punten
(ongeslagen, dat wel) op de gedeelde derde
plaats.

Enkele HSV-leden waren buitengewoon
succesvol op het Haags Weekendtoernooi.
Bert Gerritsma doet verslag.
In het weekend van 14 tot en met 16
november vond het Haags Weekendtoernooi
plaats. In de kantine van Haeghe Groep
speelden ruim 120 schakers verdeeld over
drie groepen om de prijzen. Onder de
deelnemers waren zeven leden van HSV
Hugo Brits, voorzitter van Haeghe Ooievaar,
opende het toernooi met een korte toespraak.
Het was dit jaar de vijfde editie van het
toernooi en daarom had de organisatie voor
alle deelnemers een presentje in de vorm van
een balpen en bonbons.
In de B-groep, voor spelers met een rating
tot 1900 was HSV vertegenwoordigd door
Nico Vromans en Harry Boot. Harry had
met zijn rating (1521) in de C-groep mogen
uitkomen, maar hij speelde liever tegen
sterkere tegenstanders in de B-groep. Nico
presteerde uitstekend. Hij won vier partijen,
verloor er slechts één en kreeg een half punt
voor zijn bye in de vierde ronde. Met 4,5
punten eindigde hij op een gedeelde derde
plaats. Zijn toernooiprestatierating bedroeg
1936. Zoals verwacht had Harry het zwaar
in deze groep. Hij eindigde met 1,5 punt.

Koos en Jacques aan de topborden

Hoe deden de overige HSV-leden het? Jim
Loke kwam vrijdagavond te laat en begon
met een reglementaire nul. Op zaterdag
speelde hij drie partijen, waarvan hij er twee
won (van Peter Huybens en Otto Boot).
Daarna moest hij zich wegens
familieomstandigheden uit het toernooi
terugtrekken. Het zat Jim niet mee.
Nico: 3e en TPR 1936
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Ruud Hählen had na vijf ronden één punt
verzameld (een remise en een half punt
wegens een bye). In de slotronde bracht
Ruud na 90 zetten zijn laatste pion naar de
overkant en dwong daarmee zijn
tegenstander tot capitulatie. Ruud
verdubbelde aldus zijn puntentotaal en
eindigde met twee punten.

HSV moest het in de eerste ronde van de
HSB-beker opnemen tegen de Delftse
studenten van Paris. Bert Gerritsma doet
verslag.
Op maandag 17 november speelde HSV in
de eerste ronde van de HSB-beker thuis
tegen Paris. Paris komt in de competitie uit
in de derde klasse van de HSB. Gezien het
grote verschil in rating was HSV bij
voorbaat favoriet.
HSV speelde met Carlos Mazuera, Jan
Eberle, Nico Vromans en Roman Navrat.
Roman viel in voor Olav Wolvekamp die
een dagje aan het racen was op het circuit in
Assen.

Ruud: winst in slotronde

Peter Huybens scoorde 2,5 punten. Hij won
één partij en nam in de vierde ronde een bye
op (0,5 punt). Op zondagmorgen hoorde hij
dat zijn tegenstander ziek was. Dat leverde
Peter een reglementaire overwinning op,
maar daarvoor kom je natuurlijk niet op
zondagmorgen voor acht uur uit je bed.
Peter had liever gespeeld. De slotpartij tegen
jeugdspeler Thom de Ruiter (pupil van Carel
Gijsen) ging verloren.

Al binnen een kwartier had Roman op bord
vier materiaal gewonnen. De winst vergde
daarna toch meer tijd dan verwacht. Volgens
Roman speelde hij te snel, maar hij kon
uiteindelijk toch een winstpunt laten noteren
voor HSV.
Aan het topbord zat Carlos geruime tijd na
te denken over een combinatie. Ten slotte
voerde hij de combinatie uit. Deze bleek
winnend te zijn. Stand 2-0 voor HSV.

Een buitengewoon succesvol toernooi voor
HSV. Drie van de zeven spelers in de
prijzen. Het was opvallend hoe dominant de
jeugd was tijdens dit toernooi. In de A-groep
eindigden een Russische internationale
meester en twee Nederlandse jeugdspelers
van 14 en 13 jaar (Robin van Kampen en
Julian van Overdam) met 5 uit 6 bovenaan.
De reeds tamelijk bejaarde Joost Michielsen
(21 jaar) moest in de vijfde ronde het
onderspit delven tegen Robin van Kampen.

De stelling van Nico aan bord drie had ik
eerlijk gezegd niet goed bekeken. Het bord
stond vol met stukken, maar wie er nu beter
stond? Ik had het volste vertrouwen in Nico
en dat werd niet beschaamd. Nico won en
bracht de stand op 3-0.
Jan Eberle was in een toreneindspel met
pionnen terecht gekomen. Hier werd tot
remise besloten. Volgens de speler van Paris
stond hij in de slotstelling zelfs wat beter. En
dat zou best kunnen.
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Eindstand 3,5-0,5. In de volgende ronde
wacht zeer waarschijnlijk een sterkere
tegenstander.

raadpleeg de website:
www.delftseschaaksite.nl.
Prometheus Schaakkampioenschap
Met ingang van donderdag 8 januari 2009
vindt het 22e Open Prometheus
Schaakkampioenschap plaats. Er wordt om
de twee weken op donderdag gespeeld. In
totaal zeven ronden. Er zijn twee
ratinggroepen, namelijk de A-groep (vanaf
1700) en de B-groep (tot 1800). Er wordt
gespeeld in het Duwo Denksportcentrum,
Zusterlaan 114 te Delft. Voor meer
informatie: raadpleeg de folder of de website
www.svprometheus.tudelft.nl.

Voor de liefhebbers is er de komende
maanden voldoende keuze aan toernooien
om aan deel te nemen.
Zo vindt op zaterdag 20 december het
Pomartoernooi plaats. Dit is een
rapidtoernooi voor viertallen. Er wordt
gespeeld in groepen van zes teams. Ieder
team speelt vijf wedstrijden. De eerste ronde
begint om 11.15 uur. De prijsuitreiking is
om 16.00 uur. Er wordt gespeeld in sporthal
De Schilp, Schaapweg 4 te Rijswijk
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per
persoon. Dit is inclusief een lunchpakket.
Vorig jaar hebben we met twee teams
meegedaan. Het zou leuk zijn als we ook dit
jaar met minstens twee teams meedoen. Bert
Gerritsma is de coördinator voor HSV. Je
kunt je bij hem opgeven per e-mail:
bertgerr@hetnet.nl of via het formulier dat
vanaf maandag 24 november in ‘De Brink’
klaar ligt. Hopelijk betaalt HSV evenals
vorig jaar de helft van het inschrijfgeld,
maar daarover moet nog overleg
plaatsvinden met de penningmeester.

Corustoernooi
Dit toernooi begint op 16 januari met de
weekendvierkampen (16 t/m 18 januari).
Van 17 januari tot en met 1 februari spelen
de grootmeesters (rustdagen op 21,26 en 29
januari). De dagvierkampen vinden plaats op
19 tot en met 21 januari. De tienkampen
worden gespeeld op 23 januari tot en met 1
februari (rustdag op 29 januari). Op de
deelnemerslijsten trof ik de naam van Ton
Bodaan aan bij de dagvierkampen. Bert
Gerritsma doet mee aan de tienkampen. Als
je je nu nog moet opgeven ben je te laat
vrees ik De tienkampen en de
weekendvierkampen zijn op dit moment al
volgeboekt. Maar je kunt natuurlijk je
clubgenoten komen aanmoedigen.
Informatie kun je vinden op de website:
www.coruschess.com.

Prinsenstad Toernooi
Schaakvereniging DSC organiseert dit
weekendtoernooi dat plaatsvindt van 2 tot en
met 4 januari 2009. Er wordt gespeeld in de
aula van het Grotius College, dat direct
achter het station ligt. Er zijn drie
ratinggroepen, namelijk de A-groep (vanaf
1900), de B-groep (1600 t/m 2000) en de
C-groep (tot 1700). De speelduur bedraagt
1:45 uur pppp plus 5 seconden extra per zet.
Voor verdere informatie: zie de folder of
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1…e6 hield ik mij op de vlakte. De
programma’s die ik bij mijn huisvlijt
gebruikte gaven weinig voor- of nadeel voor
wit of zwart tijdens het spel. Op zet 29 bood
Aad remise aan. Ik nam dit acht minuten in
overweging en besloot (wellicht ten
onrechte) om door te spelen. Maar de partij
was te interessant. Vaak verliest de partij
die het remiseaanbod afwijst. Dus ik was
wel gewaarschuwd. Het vervolg werd mijns
inziens door Aad iets te passief gespeeld. Hij
heeft de kans gehad om de a-lijn te bezetten.
Toen ik deze kreeg en met beide torens pion
b4 in de tang nam leek het spel statisch. Het
sterke paard van Aad bleef sterk, maar de
zwarte loper van mij kwam er ook bij! De
tijd van Aad bleek om geslagen te zijn en nu
had ik nog 5 minuten tegen Aad 2½!! Toen
hij een aftrekschaak met minder dan één
minuut over het hoofd zag en hij zijn zet
terug moest nemen –waarschijnlijk ook nog
tijdstraf van 2 minuten- en ook nog bleek dat
er materiaal verloren ging, gaf hij het op.
Een enerverende partij.

Maar liefst vijf partijen in deze rubriek. Nico
Vromans stuurde zijn partij tegen Olav
Wolvekamp op. Nico geeft zelf commentaar.
Nico Vromans − Olav Wolvekamp
Interne Comp HSV, 08.09.2008

De eerste partij van 2008/2009. Gelijk tegen
Olav tegen wie ik in het vorige seizoen een
minusscore had. Een remise zou mij al
tevreden stellen! Met de obscure –GROB’sopening zou het misschien lukken. En ja
hoor, na 23 zetten was het zover, maar het
was geen salonremise.
1. g4 e5 2.Lg2 h5 (meteen agressie)
3.gxh5 Pf6 4.d4 Volgens ‘Deep Sjeng’op
12 ply was Pf3 goed mogelijk. 4…Txh5
5.Lf3 Th4 6.dxe5 Pg4 7.e6 Beter is Lg4
7…fxe6 8.Dd3 (Ph3!) 8...Df6 (Pe5!)
9.Lxg4 Txg4 10.Pf3 Pc6 11.h3 Pb4
12.Dc3 Tg6 (Te4!) 13.Dxf6 gxf6 14.Pa3
a6? (d5!) 15.c3 Pd5 16.Pc2 f5 17.h4
Pf6 18.h5 Tg8? (Tg4) 19.h6 Th8 Dit is
niet echt nodig 19...d6 is goed. 20.Pg5
Een elegante afwikkeling naar een gelijk
spel, maar 20.Lg5! had de vaart erin
gehouden. 20∆Txh6 21.Txh6 Lxh6
22.Pxe6 dxe6 23.Lxh6 ½-½

Aad Mittertreiner − Nico Vromans
Interne Comp HSV, 06.10.2008
1.Pc3 e6 2.Pf3 d5 3.d4 Pf6 4.Lg5 Le7
5.e3 h6 6.Lh4 Pbd7 7.Ld3 c5 8.Lb5 a6
9.Lxd7+ Pxd7 10.Lxe7 Dxe7 11.0-0 b5
12.a3 Lb7 13.Te1 0-0 14.Pe2 e5
15.dxe5 Pxe5 16.Pxe5 Dxe5 17.Pc3
Tad8 18.Dg4 Dc7 19.Pe2 Td6 20.Pf4
Te8 21.c3 Dc8 22.Dxc8 Txc8 23.Tad1
g5 24.Pe2 Te6 25.h3 a5 26.b4 axb4
27.axb4 cxb4 28.cxb4 Tc4 29.Pd4 Tb6
30.Tb1 Kg7 31.Ted1 Lc8 32.g4 Ld7
33.Kg2 Ta6 34.Td2 Ta4 35.Tdb2 Kf6
36.Kg3 Ke5 37.Kf3 f6 38.Kg3 f5
39.Pf3+ Kf6 40.Pd2 f4+ 41.Kf3 Tc3
42.Ke2 [42.Tb3 Txb3 43.Txb3 fxe3
44.Kxe3 Ke5 45.Pf3+ Kd6=]

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nico leverde ook zijn partij tegen Aad
Mittertreiner in. Nico geeft zelf commentaar,
maar redacteur Bert Gerritsma liet ook
Rybka meekijken.
Een gelijkopgaande strijd met een
spannend slot

42...fxe3 43.fxe3 Lc6 [43...Le8 44.Te17]
44.Pb3= Ta3 45.Pd4? [845.Kd2 Ziet er
nog speelbaar uit. 45...Tc4 46.Tf1+ Ke7
47.Pd4=]

6 oktober j.l. tegen Aad met de zwarte
stukken. Een voor mij nieuwe tegenstander.
Maar ik was al gewaarschuwd bij een eerder
snelschaaktoernooi. Hij bediende zich van
de “van GEET”opening, de Engelsen
noemen het de “van Dunst”. Met mijn keuze

11

45...Txe3+-+ 46.Kf2
47.Tf2+ Ke5 48.Pc2-+]

[46.Kf1

Ld7

Navrat,Roman - Gijsen,Carel
HSV intern, 27-10-2008

46...La8?? Er waren betere middelen
om de druk vast te houden. [846...Ld7-+
Met zeer goede kansen voor zwart.]

Een spannende partij waarin beide
spelers kansen krijgen......
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1f3 Pb8-c6 3.Lf1-b5 Lf8-c5 4.0-0 c3 is
de andere variant. 4...d7-d6 5.h2-h3?
Tijdverlies en verzwakking van de
koningsstelling [5.c2-c3 Lc8-d7 6.d2-d4
Lc5-b6]
5...Lc8-d7 6.c2-c3 Pg8-f6 7.d2-d4 Lc5b6 8.Lc1-g5 h7-h6 9.Lb5xc6 Ld7xc6
10.Lg5-h4? Nu komt zwart al beter te
staan. [10.Lg5xf6 Dd8xf6 11.d4-d5 Lc6d7=]
10...Dd8-e7 [10...g7-g5 11.Lh4-g3
Pf6xe4 en zwart heeft een extra pion bij
een goede stelling.]
11.Pb1-d2 0-0-0 12.d4-d5 Lc6-d7
13.Pd2-c4 [13.Lh4xf6 g7xf6 14.a2-a4
a7-a6 15.a4-a5 Lb6-a7]
13...g7-g5 Nu ziet zwart het wel !
14.Pc4xb6+ c7xb6 15.Lh4-g3 Pf6xe4
16.Lg3-h2 g5-g4 17.h3xg4 Ld7xg4
18.Dd1-d3 Lg4xf3 19.Dd3xf3 Pe4-g5
Carel wil in de aanval winnen en gaat
niet naar een goed eindspel....
[19...Pe4-d2 20.Df3-g4+ De7-d7
21.Dg4xd7+ Kc8xd7 Zie Diagram

47.Pxb5 Tf3+ 48.Kg2 Tg3+ 49.Kh2
[49.Kf1 Taf3+ 50.Tf2 Txh3 51.Ta1 Th1+
52.Kg2 Txa1 53.Kxf37]
49...Txh3+-+ 50.Kg2?? wit stort in.
[850.Kg1 Tag3+ 51.Tg2-+]
50...Tad3 [850...d4+ Beslist de
meteen. 51.Kf1 Th1+ 52.Ke2
53.Kf2 Tf3+ 54.Ke2 d3+ 55.Kd2
56.Kc3 d2+ 57.Kc4 d1D 58.Txd1
+]

partij
Te3+
Th2+
Txb2-

51.Tf2+∓ Kg6 52.Te1?? Verslechtert de
stelling nog meer. [852.Tf8 Lc6
53.Pd4∓]
52...d4+-+ [52...d4+ 53.Kf1 Th1+ 54.Ke2
Te3+ 55.Kd2 Texe1 56.Pxd4 Te4-+] 0-1

Stelling na 52...d4

De volgende partij werd gespeeld door
Roman Navrat en Carel Gijsen. Het
commentaar is van Ton Bodaan.
Stelling na 21...Kxd7(analyse)
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20.Df3-e3 f7-f6 21.c3-c4 Td8-e8
22.b2-b4 Pg5-f7 Waarom gaat het
paard terug ? [22...Th8-g8 23.Ta1-c1
Kc8-b8]
23.Ta1-c1 Kc8-b8 24.c4-c5 f6-f5
Vanuit een slechte stelling heeft wit
goed terug gevochten en zwart staat
zelfs een beetje onder druk.
25.c5xb6 f5-f4? en maakt een fout ...
26.b6xa7+ Kb8-a8 27.De3-b6 maar wit
laat zijn kans liggen : [27.Lh2xf4! Te8-g8
(27...e5xf4 28.Tc1-c8+! Diagram
mooi voorbeeld van uitschakelen
verdediger ....) 28.a2-a3 (28.Lf4-g3)
28...h6-h5]

33.Db6-e3 De7-f6 34.f3-f4 e5xf4
35.De3-b6 [is een betere verdediging.
Maar niet goed genoeg.. 35.De3-e2 Df6f5 36.Kg1-h1 Tc8-c2 37.De2-e8+
Ka8xa7]
35...Pg5-f3+ 36.Kg1-h1 Df6-e5
[36...Tc8-g8 37.Db6-c7 Df6-g5]
37.Db6-b5 h4-h3 38.Db5-d3 Tc8-c3
39.Lh2xf4 De5xf4 0-1

De volgende partij werd gespeeld in de
eerste ronde van het Haags
Weekendtoernooi tussen Koos Roeleveld en
Jacques de Wit. Het commentaar is van
Rybka.
Koos Roeleveld − Jacques de Wit
Haags Weekendtoernooi (1),
14.11.2008
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Lc5
5.Lf4 [5.c3 Pf6 6.cxd4 Lb4+ 7.Pbd2 d5
8.exd5 Pxd5=] 5...Pf68 6.0-0 d6 7.Te1
0-0 8.e5 dxe5 9.Lxe5 Pxe5 [9...Lg4
10.Lf4∓] 10.Txe5 Lb6 11.Pbd2 Lg4
12.Pe4 Pxe4 [12...c6 13.h3 Lc7
14.Pxf6+ Dxf6 15.Te4∓] 13.Txe48
Verhoogt de druk op d4. 13...Lh5
14.Dd3 [814.Te5!? Is misschien sterker.
14...Lg6 15.h4=]

Stelling na 28.Tc8+!(analyse)

27...Te8-c8 28.a2-a4 f4-f3 29.Tc1xc8+
Th8xc8 30.Lh2-g3 De loper staat hier
slecht en wordt een aanvalsdoel. [30.a4a5 De7-g5 31.Lh2-g3 f3xg2 32.Kg1xg2
h6-h5 33.a5-a6 met een moeilijke
stelling waarin beide partijen kansen
hebben.]
30...h6-h5! 31.g2xf3 Na deze zet is de
aanval niet meer te stoppen [31.Db6-e3
h5-h4 32.Lg3-h2 Pf7-g5]
31...h5-h4 32.Lg3-h2 [32.a4-a5 Pf7-g5
33.a5-a6 h4xg3 34.a6xb7+ De7xb7
35.Db6xb7+ Ka8xb7 36.f2xg3 Kb7xa7]
32...Pf7-g5 [32...De7-d7 beslist de partij
33.a4-a5 Dd7-h3 34.a5-a6 b7xa6 35.f3f4 Dh3-g4+ 36.Kg1-h1 Dg4-f3+ 37.Kh1g1 h4-h3]

Stelling na 14.Dd3

14...Lg6∓ 15.Tae1 c5 [815...Lxe4
16.Dxe4 c6∓] 16.Dd2? [816.Pe5!? Lxe4
17.Dxe4∓] 16...Lxe4 17.Txe4 Tc8
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18.Tg4 Df6 19.Ld3 h6 20.Tf4 Dd6
21.Tg4 [21.Lc4 Tce8-+] 21...c4 22.Lf5
Tcd8 23.Ph4?? wit maakt een eind aan
zijn lijden. [823.b3-+] 23...c3 [823...Df6+ Hiermee zou zwart definitief uit de
problemen zijn.] 24.Dd3 [24.Dc1 Tfe8
25.Pf3-+] 24...cxb2 25.Db3 [25.Df1
Hoopt op het onmogelijke. 25...Db4
26.c3 Dxc3 27.Ld3-+] 25...Da3! Het is
verstandig
materiaal
terug
te
geven.[25...Da3 26.Db5 Dxa2-+] 0-1

19...Kc7?? [819...cxb5 Was de beste
kans om terug te vechten. 20.Tab1
Lc5C] Het is jammer voor Bert, maar hij
staat nu al verloren, ook al doet Koos in
het vervolg niet steeds de beste zet.

Stelling na 19...Kc7??

20.bxc6+− bxc6 21.Da4 Lc5 22.Te5 g4
[22...Dd6 De beste praktische kans.
23.Tae1 g4 24.Te7+ Td7 25.Da5+ Lb6
26.Txd7+ Dxd7 27.De5+ Kb7 28.Lxc6+
Dxc6 29.Dxh8 Dd7+−]
23.Txc5 gxf3 24.Dxa7+ Kd6 25.Dxd7+
[25.Db6 Ke7 26.Txc6+−]
25...Txd7= 26.Txf5 fxg2 27.Kxg2 Tg8+
[27...Tb8 28.Tf6+ Kc7 29.a4D]
28.Kf1 [28.Kf3 Tdg7+−]
28...Ta8 [28...Tdg7!? 29.Ke2 Te7+
30.Kf3 Tb8D]
29.a4+− Tg7 30.a5 Tag8 31.Ke2 Tg2
[31...Te7+ 32.Kf3+−]
32.a6 Txh2 [32...Ta8 33.Kf3 Txh2
34.Tf6+ Ke7 35.Txc6 Tf8+ 36.Ke4
Kd7+−]
33.a7 Ta8 34.Tf7 [34.Tf6+ Kd7+−]
34...h5 [34...Th6+−]
35.Th7 [35.Th7 Tf8 36.Tf1+−; 835.Tf6+
En wit heeft zijn doel bereikt. 35...Kc5
36.Ta6+−] 1-0

Stelling na 25...Da3!

Dat was niet zo’n beste partij van Koos. Hij
kan beter. Dat blijkt uit de volgende partij
tegen Bert Corneth. Het commentaar is van
Bert Gerritsma met een beetje hulp van
Rybka.
Koos Roeleveld − Bert Corneth
Interne Comp HSV, 17.11.2008
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.exd5 Pxd5 4.Pxd5
Dxd5 5.Pf3 Lg4 6.Le2 Pc6 7.d3 0-0-0
8.Le3 e5 9.0-0 f6 10.c4 Dd7 11.a3 Lxf3
[11...Lf5 12.Tc17] 12.Lxf3= [Niet 12.gxf3
Kb87] 12...Pd4 13.Lg4 f5 14.Lxd4 exd4
15.Lf3 Kb8 16.b4 Le7 17.Db3 g5
18.Tfe1 c6 Ik vind dit al minder goed.
De zet biedt wit een aanknopingspunt
voor de aanval.
19.b5!
Koos aarzelt niet en grijpt
onmiddellijk zijn kans
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