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nodig zijn om bijvoorbeeld de zaalhuur te
kunnen betalen, maar ook de secretaris die
zorgt dat bijvoorbeeld deze tekst bij u komt
en de wedstrijdlijder die iedere week zorgt
dat de interne competitie goed loopt. De
materiaalbeheerder enzovoort. Ik zou
zonder te overdrijven dat toch een keer
onder uw aandacht willen brengen. Nu moet
u niet, als u op de eerst volgende
schaakavond nadat u dit gelezen hebt in een
spontane wave storten, dat is niet de
bedoeling, maar ik wilde toch even de
aandacht vestigen op de inzet van mijn
medebestuurders. Mag best een keer. Ik
weet eigenlijk wel zeker dat u dat al lang
door had!
We zien elkaar.
Uw voorzitter

In dit nummer treft u veel partijen aan.
Diverse leden leverden hun partijen in, soms
met eigen analyses. Ton Bodaan analyseerde
enkele partijen en ook werd het
computerprogramma „Rybka‟gebruikt.
Verder toernooiverslagen, verslagen van
wedstrijden van onze teams in de externe
competitie en een verslag van de interne
competitie. En last but not least een
voorwoord van voorzitter Dick de Jong.

Voorzitter Dick de Jong neemt het woord.
Beste schaakvrienden,
Eindelijk een voorwoord van uw voorzitter.
Normaal zou de secretaris een inleiding voor
het clubblad schrijven! Dat is ook logisch
want een secretaris schrijft nu eenmaal beter
dan een voorzitter. Een voorzitter
"zit voor " en vertegenwoordigt de
vereniging naar buiten. Dat is overigens, in
alle bescheidenheid, ook een kwaliteit.
Niettemin waag ik mij aan deze opgave om
u te melden wat het bestuur bezig houdt.
Allereerst moet ik u melden dat ik het een
eer vind om uw voorzitter te mogen zijn.
De Haagse Schaakvereniging bestaat bijna
een eeuw, Nou ja niet helemaal maar toch!
Bijna negentig jaar hebben zich Hagenaars
en Hagenezen en Scheveningers verzameld
rond de " 64 velden ". De edele schaaksport
biedt mogelijkheden om de dagelijkse
zorgen even opzij te zetten. Het "gevecht"
om de koning is zeer boeiend maar ook
verslavend. Ik ben van mening dat dit het
bestuur en de leden bindt. Het bestuur is
daarom enthousiast om de dingen die binnen
een vereniging gewoon moeten gebeuren te
laten gebeuren. De penningmeester die zorgt
dat de financiële middelen aanwezig zijn die

Boris Kamp heeft het lidmaatschap van
HSV opgezegd.

Hieronder treft u de agenda voor de
komende maanden aan. Noteert u in uw
agenda 21 december, de datum waarop onze
kerstwedstrijden worden gehouden.
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Ma 23/11

Interne Competitie
HSB-Beker: HSV- S Toren

Ma 30/11

Interne Competitie
HSV 2 – WSC 3

Ma 7/12

Interne Competitie

Do 10/12

Haeghe Ooievaar 2 – HSV 1

Ma 14/12

Interne Competitie

Ma 21/12

Kerstwedstrijden

Ma 28/12

Zaal dicht

Ma 4/1

Interne Competitie
Lierse 2 – HSV 2

Ma 11/1

Interne Competitie
HSV 1 – SHTV 3

Ma 18/1

Interne Competitie

Ma 25/1

Interne Competitie

Ma 1/2

Interne Competitie
HSV 1 – Lierse 1

plaats. De stand is vertekend omdat enkele
teams pas één wedstrijd gespeeld hebben.
Duidelijk is wel dat HSV dit seizoen voor
het kampioenschap gaat.
Tweede Klasse C
BF/Wassenaar 1 – Pomar 2
HSV 2 – DD5
Rijswijk 3 – WSC 3
WSC 3 – BF/Wassenaar 1
Lierse 2 – Rijswijk 3
Pomar 2 – HSV 2

4½-3½
4½-3½
3½-4½
6-2
1½-6½
3-5

De Stand
Ma 8/2

HSV 2 – Rijswijk 3
WSC 3
HSV 2
Rijswijk 3
BF/Wassenaar 1
DD 5
Lierse 2
Pomar 2

Hoe doen onze teams het in de externe
competitie? Bert Gerritsma praat u bij.

4
4
2
2
0
0
0

10½
9½
10
6½
3½
1½
6½

Het gepromoveerde tweede team heeft na
twee wedstrijden de volle winst behaald.
Met de nieuwe aanwinsten is dit gewoon een
sterk tweedeklasseteam geworden. Wie weet
kan het team meedoen om het
kampioenschap. Maar ook hier geldt dat de
competitie pas begonnen is.

Eerste Klasse B
Schaakhuis 2 – Lierse 1
RSC/BP 1 – H. Ooievaar 2
SHTV 3 – Botwinnik 3
DSC 5 – HSV 1
Lierse 1 – DSC 5
HSV 1 – RSC/BP 1

2
2
2
2
1
1
2

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

De Stand
HSV 1
RSC/BP 1
SHTV 3
DSC 5
Schaakhuis 2
Lierse 1
Botwinnik 3
H. Ooievaar 2

2
2
1
2
1
2
1
1

3
3
2
2
1
1
0
0

Het eerste team opende het seizoen met een
uitwedstrijd tegen DSC 5. Begint in Delft de
victorie? Bert Gerritsma doet verslag.
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Goede start HSV 1
Het eerste team is de externe competitie
uitstekend begonnen. In Delft werd DSC 5
op 2 november met 5-3 verslagen.
Rob van der Holst oogstte aan bord vijf
succes met zijn b3-opening en zette HSV op
voorsprong.

Het eerste team is uitstekend uit de
startblokken geschoten. Na twee wedstrijden
vinden de heren zich terug op de met
ratingfavoriet RSC/BP gedeelde eerste
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Lex van der Lubbe kwam aan bord twee
dankzij een combinatie een toren voor en hij
toonde aan dat het eindspel koning+toren
tegen koning+pion voor hem eenvoudig
gewonnen was. Tussenstand 2-0 voor HSV.
Nico Vromans speelde aan bord drie een
siciliaanse partij. In een moeilijke partij
waarin Nico misschien iets beter stond
accepteerde de DSC-speler het
remiseaanbod van Nico, waarmee de
tussenstand op 2½-½ gebracht was.
Paul Koks, op het laatste moment ingevallen
voor Roman Navrat, had een zware avond
tegen het jonge talent Nancy Kirana. Paul
verloor eerst een pion en vervolgens de
partij. Tussenstand 2½-1½ voor HSV.

O. Marincic-Jan Eberle
Dit is de stelling na 32 zetten uit de partij O.
Marincic-Jan Eberle. Wit vervolgde met
33.Kh2?? en werd compleet verrast door het
torenoffer 33…Txh3!. Wit speelde nog
34.Kg1, maar gaf op na 34…Dg3.

Bert Corneth speelde aan bord zes met zwart
de Aljechinverdediging en had al snel een
positioneel plus. Hoewel Bert minder
bedenktijd had dan zijn tegenstander slaagde
hij erin de stelling tot winst te voeren.
Tussenstand 3½-1½.

Dat Hans de Haan ten slotte aan bord zeven
in een stelling met een pion minder in een
paardvork tuinde was jammer, maar de
eerste overwinning was binnen. Eindstand
5-3 voor HSV.

Olav Wolvekamp was aan bord één in
tijdnood gekomen. Dankzij het speeltempo
van 1.40 uur + 10 seconden per zet kon hij
niet door zijn vlag gejaagd worden. Hoewel
Olav eenvoudig remise door eeuwig schaak
kon maken bleef hij op winst spelen,
daarmee zijn teamleider bijna een
hartverzakking bezorgend. Uiteindelijk
eindigde deze partij in remise door herhaling
van zetten. Tussenstand 4-2.

Op 16 november kwam het sterke team van
Belgisch Park op bezoek. Zou HSV de
ongeslagen status kunnen handhaven? Bert
Gerritsma doet verslag.
HSV 1 bedwingt Belgisch Park
Op maandag 16 november speelde het eerste
team de thuiswedstrijd tegen het sterke team
van RSC/Belgisch Park, waarvan vorig
seizoen nog met 4½-3½ werd verloren. Bij
HSV ontbrak Jan Eberle wegens verblijf in
een Pools kuuroord. Ook vaste reserve Bert
Corneth was in het buitenland. Dus werd er
een beroep gedaan op Mark Jager, die zijn
debuut maakte in het eerste team.

Voor de overwinning moest in de twee
resterende partijen een half punt gescoord
worden. Jan Eberle scoorde echter een vol
punt. Zijn torenoffer mocht niet aangenomen
worden wegens mat. Zijn tegenstander
weigerde terecht het torenoffer, maar ook
daarna viel aan mat of groot materiaalverlies
niet te ontkomen. Tussenstand 5-2.

Het eerste resultaat viel aan bord zeven waar
Hans de Haan een remiseaanbod kreeg. Na
overleg met de teamleider sloeg Hans dit af,
4

omdat Nico Vromans aan bord drie
inmiddels twee pionnen had verloren en
dreigde te gaan verliezen. Hans probeerde
het dus nog even, maar hij zag geen
winstkansen en zijn partij eindigde in
remise.

toch niet moeten kunnen met het nieuwe
speeltempo waarbij je er na iedere zet 10
seconden bedenktijd bij krijgt. De
overwinning van Rob was meer dan
welkom, want de tussenstand werd hierdoor
3-3.

Nico had de op papier sterkste tegenstander
getroffen. Zijn stelling met twee pionnen in
de min en met alle zware stukken nog op het
bord zag er vrij hopeloos uit. Nico moest
inderdaad capituleren. Tussenstand ½-1½.

Frans Hoogeveen had aan bord zes
gewoontegetrouw geopend met 1.b3. Hij
bereikte een eindspel waarin hij een loper +
enkele pionnen had en zijn tegenstander een
paard + enkele pionnen. De loper was
sterker dan het paard en Frans had ook veel
meer bedenktijd. De uitkomst was dan ook
geen verrassing. Frans won en bracht de
tussenstand op 4-3 voor HSV.

Lex van der Lubbe leek aan het tweede bord
in een tweepaardenspel een gevaarlijke
aanval te hebben. Toen zijn aanval leek
doodgebloed deed de tegenstander een
remiseaanbod dat Lex na overleg met de
teamleider aannam. Volgens Willem Hessels
bleek in de post mortem dat Lex had kunnen
winnen. “Paard op f5, dat wint altijd”, aldus
Willem. En wie ben ik om hem tegen te
spreken? Tussenstand 1-2.

Kopman Olav Wolvekamp was aan het
eerste bord geconfronteerd met de
Trompowsky aanval (1.d4 Pf6 2.Lg5). Olav
kwam wat gedrukt te staan en de teamleider
was bang dat hij langzaam gewurgd zou
worden (een pijnlijke dood lijkt me). De
partij werd in de tijdnoodfase beslist. Olav
won een stuk, maar hij zag helaas over het
hoofd dat hij matgezet werd. En zoals de
bekende schaakcommentator Lex Jongsma
pleegt te zeggen: “mat is lastig”.
De eindstand werd hierdoor bepaald op 4-4.
Ik denk dat Belgisch Park met dit resultaat
meer tevreden mag zijn dan HSV. Voor de
HSV-spelers geldt dat zij nu niet naast hun
schoenen moeten gaan lopen ook al gloort
heel in de verte het kampioenschap.
Belgisch Park is immers op rating het
sterkste team in deze poule. Voorlopig moet
er eerst op 10 december de uitwedstrijd
tegen Haeghe Ooievaar 2 gewonnen worden.

Mark Jager speelde aan bord vier een
scherpe Siciliaan waarin hij op de
koningsvleugel onder de voet dreigde te
worden gelopen. Mark wist echter alle
problemen te bezweren en creëerde
tegendreigingen op de vijandelijke
koningsvleugel. Dit kostte hem veel
bedenktijd en hij kwam dan ook in lichte
tijdnood. De teamleider begon het al somber
in te zien, maar Mark hield het hoofd koel.
Nadat Mark nog een mat in twee had gemist
eindigde deze enerverende partij in remise.
Tussenstand 1½-2½.
Roman Navrat speelde aan bord acht een
Spaanse partij waarin hij het beste van het
spel had. Het toreneindspel dat op het bord
verscheen was volgens de kenners
gewonnen voor Roman, maar in de praktijk
werd de partij remise. Tussenstand 2-3.

Het gepromoveerde tweede team begon de
externe competitie met een thuiswedstrijd
tegen het geroutineerde team van DD 5. Kon
dat wel goed gaan? Teamleider Patrick
Roeleveld doet verslag.

Rob van der Holst had aan bord vijf een
partij met ongelijk materiaal. Ik weet niet of
Rob beter stond, maar hij had wel veel meer
bedenktijd. Enigszins tot mijn verbazing
ging de tegenstander door zijn vlag. Dat zou
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Maandag 12 oktober speelde HSV 2 thuis
tegen DD 5.
Het was een spannende wedstrijd die
uiteindelijk met overtuiging door HSV 2 is
gewonnen.
Het eerste bord met Jim verloor helaas snel
het eerste punt.
Toen was het een tijdje spannend in de
partijen, waar Ruud Hahlen op bord 7
stukwinst had verloor hij helaas toch de
partij.
En HSV 2 stond ineens 2-0 al achter. Op
bord 8 werd ook mooi gespeeld, deze partij
eindigde in een remise. Stand 2½ tegen ½.
De spanning begon te stijgen en HSV 2
voelde dat het moest doorzetten.
Misschien keerde de rust wat terug en op
een gegeven moment waren de 5 resterende
partijen de overwinning waard.
Fred van der Holst op bord 4 wist zijn partij
te winnen na een mooie combinatie om
zijn dame vrij pad te kunnen geven naar b7,
waar hij een pion had op a6 en b5.
Zijn tegenstander trapte in de val en dame
b7 sloot de partij. 1½ tegen 2½.
Op bord 6 speelde Willem Hessels die de
hele partij het initiatief had.
Hij kwam in een nog onduidelijke stelling
voor mij, maar zijn tegenstander kon alleen
maar verdedigende zetten spelen omdat zijn
koning opgesloten stond, hierdoor won
Willem uiteindelijk de dame van zwart.
En het leek al gauw een overwinning voor
hem, maar pas na ruim 35 zetten viel de vlag
van zijn tegenstander.
De stand 2½ tegen 2½. Mark Jager in een
goede vorm, speelde op bord 3 zijn koning
en zijn centrumpionnen heel mooi op in het
eindspel en won overtuigend, 3½ tegen 2½.
Als invaller voor Harry Boot was Bert
Corneth komen opdagen en hij speelde aan
bord 5 een mooie partij.
Zijn tegenstander was 25 minuten later, en
begon maar snel aan de partij, deze was nog
behoorlijk spannend
Ik had zelfs een winnende zet gezien voor
onze tegenstander namelijk Ta8, maar de
speler ging toch maar de pionnen van Bert
achterna, hierdoor kon Bert weer in positie
komen en de gevaarlijke witte pionnen van

het bord af slaan. Hij wist het zo te spelen
dat hij een remisestelling had, en na overleg
werd tot remise besloten.
Mooi punt! 4 tegen 3. Als laatste partij had
Aad Mittertreiner op bord 2 ook een
moeilijke stelling zei hij.
Hij zei dat het behoorlijk ingewikkeld was
met veel aan de gang in de partij, hij wist
ook remise overeen te komen, en de lol was
niet meer te stoppen. Een goed gevoel
overweldigde HSV 2, want de stand was
ineens 4½ tegen 3½ en DD 5 was geklopt.
De partijen waren sterk. Mooie stellingen,
goed geschaakt!! ,en HSV 2, die gaat zo
door!!

De tweede wedstrijd van het tweede team
was op 10 november uit tegen Pomar. Het
verslag is opnieuw van Patrick Roeleveld.
Op dinsdagavond 10 November ging HSV 2
op bezoek bij Pomar 2.
Iedereen was ruim op tijd, de wedstrijden
begonnen precies om 19:45 uur en er werd
heel goed gespeeld weer.
Iedereen ontwikkelde goed waardoor er
sterke stellingen op de borden kwamen te
staan.
De opening was dus ook niet echt een
probleem of verassing voor HSV.
Zo zag ik Jim op bord 4 zijn favoriet spelen,
een dubbele fianchetto en een rokade,
dat bracht Jim in een goede stelling.
Ik zag bord 1 met Mark Jager ook goed
openen, helaas voor zijn tegenstander was
dit niet het geval.
Hij rokeerde aan de tegengestelde kant, had
bovendien niet zijn damevleugel ontwikkeld,
en maakte zo geen spel.
Op bord 3 met Fred van der Holst ging het
er ook pittig aan toe. Fred was als eerste
klaar met zijn partij die na kort overleg tot
remise werd beslist. De dame werd
geforceerd afgeruild waardoor aan remise
niet viel te ontkomen.
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Het eerste half puntje was behaald.

penning achter de koning op de d- lijn. De
tegenstander gaf dan ook op met
10 minuten nog op de klok, Mark 71 nog.

Bord 8 met Paul Koks leek naar mijn
mening een behoorlijk zware partij, het leek
net alsof Paul niet goed uit de opening
kwam en achterstand in ontwikkeling had.

Het was dan ook weer 2 tegen 2. De
volgende beslissing viel op bord 8, daar had
Paul een mooie stelling weten te behouden.
Hij speelde het voorzichtig naar mijn
mening en wist zijn goede stelling te
behouden. Remise werd ook geaccepteerd
door Paul. Misschien had hij door kunnen
spelen , hij stond een half uur voor in de tijd.
Maar remise wou hij accepteren.

Bord 2 met Aad Mittertreiner was een
spannende partij, waar beide spelers ook
sterk uit de opening kwamen en er heel
sterk werd geschaakt.
Toen viel het eerste bordpunt voor HSV, op
bord 6 speelde Ruud een sterke
ingewikkelde en snelle partij ook.
Helaas voor Ruud had zijn tegenstander een
voordeel. Een remiseaanbod werd dus ook
afgewezen door de tegenstander.
Zijn koning kon makkelijk in het spel
komen, wat ook gebeurde.
Hierdoor werd de druk te groot en Ruud had
het te moeilijk. Hij verloor zijn partij omdat
de tegenstander een pion kon laten
promoveren. Helaas. De stand was 1½-½ in
het voordeel van Pomar.

Toen was het 2½-2½. Op bord 7 had Harry
ook mooi spel. Hij kwam zelfs in het
voordeel met een toren voorsprong.
Zijn tegenstander gaf zijn partij op en bracht
HSV op voorsprong. Mooi punt van Harry!
En het stond 3½-2½ in het voordeel
van HSV.
Op bord 5 zat Willem Hessels. Hij speelde
ook sterk, en kwam ook goed uit de opening.
Hij wist onder druk zijn tegenstander remise
aan te bieden die ook overeen werd
gekomen.
Vier remisepartijen stonden dus op het
scoreblad genoteerd, met als stand 4 tegen 3.

De spanning begon te stijgen en het werd
wat rustiger en wat stiller. Dat kwam omdat
de partijen sterk op het bord stonden.
En omdat er niet echt een beslissing in de
partijen te vinden was.
De volgende beslissing viel ook dik een uur
later, in de partij van Jim. Hij had een mooie
stelling, zijn tegenstander vecht door en
vindt eeuwig schaak met zijn dame om
remise te krijgen. Wat ongelukkig voor Jim
maar het is niet anders helaas.
De stand is dan 2 tegen 1.

Aan bord 2 had Aad zijn sterke spel weten
te ontwikkelen en hij nam zijn tijd ook om
zijn stelling zo sterk mogelijk te maken. Hij
kwam in een positie die uiteindelijk winnend
zou zijn.
Zijn tegenstander speelde misschien een of
twee minder goede zetten waardoor Aad de
druk kon opvoeren en een penning op het
bord wist te veroorzaken.
Aad kon het paard slaan en deed dit
uiteindelijk ook met zijn toren. Wit zag het
allemaal en wist dat het verloren stond, hij
moest de partij ook opgeven.
Eindstand 5-3 voor HSV.

Daarna gebeurde er een hoop. 5 Partijen
waren nog bezig waar de eerste beslissing
viel in de mooi geopende partij op bord 1
van Mark. Bij zet 22 brengt Mark de zwarte
koning in schaak met zijn dame naar g6...
De klok heeft nog 16 minuten voor zwart
staan , wit heeft dan nog 76 minuten staan
op de klok, zwart haalt de koning uit schaak.
Zal Mark een uurtje gaan nadenken?
Neeeeeee... Hij geeft Td1!, schaak, en zwart
verliest materiaal want de dame stond in een

Jullie hebben weer sterk weten te spelen, dit
zal hopelijk leiden tot meer rust in de
volgende wedstrijden, gezien onze
resultaten. We staan er namelijk behoorlijk
sterk voor zo. En het zal ons nog meer
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zelfvertrouwen gaan geven. Wij blijven dan
ook zo ons best doen in de volgende
wedstrijden, om er nog sterker voor te
komen staan.
Gefeliciteerd HSV 2 . Mooie overwinning!!!

Martin Glimmerveen volgden leerzame
partijen in een spelsysteem dat ik deze dag
voor het eerst tegen mij op het bord zie. Als
vervolg op de partij tegen Manuel Bosboom.
Er volgt een serie van drie
achtereenvolgende overwinningen en
vervolgens een verliespartij in de 8e ronde,
waarna ik het met zwart op mag nemen
tegen Roland ten Have. Tot ver in het
middenspel gaat het goed, maar dan ga ik
optimale keuzes maken voor wit.

Paul Koks was succesvol in het PK
snelschaken van de HSB. Hieronder volgt
zijn verslag.
Zaterdag 24 oktober is de dag van de
Breugembokaal. En ook van het Persoonlijk
Kampioenschap van de Haagse Schaakbond.
Voor dat laatste leek 'van uitstel komt afstel'
van toepassing, nadat het toernooi eerder dit
jaar tweemaal geannuleerd is geweest.
Promotie stelde orde op zaken door de strijd
om de Breugembokaal te combineren met
het Persoonlijk Kampioenschap.

In ronde 10 mag ik een arts en daarin
gebeurde wel iets bijzonders: bij een ruil
ging mijn tegenstander ervan uit dat ik zijn
toren zou pakken. Aangezien dat materiaal
kost, deed ik dat niet. En pakte zijn loper. In
een reflex haalde hij vervolgens zelf zijn
toren van het bord om zijn koning op dat
veld te plaatsen.... Een leerzaam jury-item:
het is geen onreglementaire zet. Er zal
verder gespeeld worden met het stuk dat als
eerste aangeraakt is. Vervolgens komen we
snel remise overeen, omdat er met de
pionnenstructuur geen doorkomen aan is.

De planning is dat er 13 ronden gespeeld
worden, met 10 minuten bedenktijd per
persoon per partij. En op de dag zelf wordt
besloten om alle deelnemers in één grote
groep te gooien. Een toernooi-opzet die
absoluut mijn voorkeur geniet. In zo'n opzet
kan het gebeuren dat je ½ uit 4 hebt met een
overscore van -0,09 met een gemiddelde
rating van je tegenstanders van 2047 in die
eerste vier ronden.

Tijdens het Leiden Chess Tournament
ontliep ik Ed Eveleens toen we na drie
ronden deel uitmaakten van de kopgroep,
maar nu kwam het er wel van in de 11e
ronde. Een pion die ik ongedekt achter liet
bood hem mogelijkheden mijn stelling te
ruineren.

Ik mag met zwart openen tegen Manuel
Bosboom op bord 4. Op het moment dat
mijn vlag valt zijn er 17 minuten gespeeld
en precies dan word ik mat gezet. Het plan
dat ik uitprobeerde was voor hem eenvoudig
te weerleggen. In de tweede ronde mocht ik
op herhaling tegen Nancy Kirana. In de
zevende ronde van het Leiden Chess
Tournament speelden we een scherpe
siciliaan, waarbij we beiden steeds juist op
tijd waren en remise overeengekomen werd.
Nu kwam ik twee pionnen voor, maar dacht
mat te gaan lopen en liet eeuwig schaak toe.
Nancy liet zien hoe ik kon ontsnappen en
mijn voordeel had kunnen behouden.
Uiteraard nadat remise overeengekomen
was. Tegen Willem-Jan van den Broek en

In de slotronde gebruikte Barend Lavrijsen
veel tijd om zijn plan uit te werken. Dat
werd dus een kwestie van gezonde zetten
doen, totdat zijn tijd om was.
Naast het vertoeven in goed gezelschap
levert deze dag ook nog eens de 1e prijs in
de categorie <1600 op: twee cadeaubonnen
voor VVV, dat 's avonds juist tegen
Feyenoord moet spelen.
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Bernard Evengroen en daarna wordt Bernard
op remise gehouden door Hans Dijkers.
Tegen Hans krijg ik twee pionnen voor een
paard plus initiatief. We hebben beiden veel
tijd gebruikt, wanneer twee paarden van
Hans aangevallen zijn. Maar hij weet te
ontsnappen en ontwikkelt naar een eindspel
met koning plus pion tegen koning alleen.
De pion is gepromoveerd met nog 10
seconden op de klok voor Hans. Als die tijd
2 minuten is, dan zeg ik 'gefeliciteerd'. Maar
nu mag ie zijn vaardigheden bewijzen en
gaat door de vlag. Met een uiterst nuttige
remise als eindresultaat, want de slotronde
wordt door Hans verloren waardoor op het
laatst de tweede plaats bereikt wordt.

Clubgenoten Paul Koks en Jaimy Luk namen
deel aan dit toernooi. Het verslag is van
Paul Koks.
Na 42 achtereenvolgende edities gemist te
hebben was ik eindelijk van de partij tijdens
het Schaken Overdag Toernooi, dat door
Goudse Schaakvereniging Messemaker 1847
georganiseerd wordt. Wijkcentrum De Toren
vormt een knus decor waar 68 schakers voor
vuur op de borden zorgen, bijgestaan door
de (bar)medewerkers die een koffie met
stroopwafel als welkomst-symbool
schonken.

Het levert een mooi boek op in de categorie
'collector-items', omdat de flessen wijn en
dozen chocolade als eerste in de wacht
gesleept worden.

In 11 gesloten groepen wordt een halve
competitie afgewerkt. 10 groepen bestaan
uit 6 spelers en zij kunnen 25 minuten per
persoon per partij spelen. Groep 11 omvat 8
spelers en mag derhalve 7 ronden spelen.
Waardoor 20 minuten aangehouden moet
worden.

Verslag, foto's & uitslagen:
http://www.messemaker-1847.nl/sot2009/

Vanuit de Haagse Schaakbond doen Jaimy
Luk en Paul Koks het goed. Afgelopen
maandag in wijkgebouw Zuiderpark nog
goed voor 6 onderlinge partijen wat op
donderdag tot uiting komt: Jaimy wint groep
10 en Paul wordt tweede in groep 8, achter
groepswinnaar Bernard Evengroen.

HSV was goed vertegenwoordigd bij dit
rapidtoernooi. Bert Gerritsma doet verslag.
Jim Loke op dreef in SIO rapidtoernooi
Op zaterdag 7 november vond in het gebouw
„De Kiem‟in ‟s-Gravenzande het traditionele
rapidtoernooi plaats. Aan dit toernooi namen
88 schakers deel die naar sterkte waren
ingedeeld in groepen van acht, waarbij in
iedere groep vier prijzen te winnen waren.
De bedenktijd bedroeg 20 minuten pppp.
In de hoofdgroep moest de titelverdediger,
de internationale meester Jan Willem de
Jong, al in de tweede ronde een nederlaag
incasseren tegen zijn vriendin Bianca
Muhren. Jan Willem moest vervolgens nog
een tegenstander feliciteren. Aangezien
Bianca slechts één nederlaag leed won zij de
hoofdgroep en werd hiermee de eerste

Jaimy wint! (foto Ab Scheel)

Zelf speel ik vijf interessante partijen, maar
eentje springt er toch wel bovenuit en is
uiterst belangrijk geweest voor de tweede
plaats: In de openingsronde verlies ik van
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vrouwelijke winnaar in de 21-jarige
geschiedenis van het toernooi.
HSV was met zes schakers uitstekend
vertegenwoordigd. Jim Loke was in groep
vijf uitstekend op dreef. Hij scoorde 6 uit 7
en leed slechts één nederlaag. Helaas voor
Jim was dit voortreffelijke resultaat niet
voldoende voor de eerste plaats. De man van
wie hij verloren had stond slechts twee
remises toe en werd op onderling resultaat
eerste. Bert Gerritsma behaalde in deze
groep 3½ punten, maar werd hiermee toch
nog derde.

start. Deze keer op een nieuwe locatie, de
SBS Bridgeschool aan de Kerketuinenweg
2. Voor aanvang van het toernooi werd
Hugo Brits, de in oktober overleden
toernooidirecteur, herdacht.
De opkomst was minder dan vorige jaren.
Totaal 88 deelnemers, verdeeld over 3
ratinggroepen speelden in 6 rondes Zwitsers
om de prijzen. In de eerste 4 rondes mocht
een bye opgenomen worden.
HSV was met 8 man goed
vertegenwoordigd.
In poule B (1500 tot 1900) traden aan: Nico
Vromans, Aad Mittertreiner, Mark Jager en
Koos Roeleveld.
Jacques de Wit, Harry Boot, Jaimy Luk en
Peter Huybens schaakten in poule C.
Nico speelt ronde 2 tegen clubgenoot Mark
en met g4 neemt Nico revanche voor zijn
nederlaag in de interne competitie. Na winst
in de derde ronde heeft Nico 3 punten. In
ronde 5 treft hij de sterke Ruud Winkel. Na
een Poolse opening gaat de strijd gelijk op,
maar in een kritieke fase verliest Nico tijd en
de partij. In de slotronde speelt Nico het
Boedapester gambiet tegen oud-clubgenoot
Remco Crefcoeur (BP) en maakt remise.
Resultaat 4 punten uit 6.
Aad verliest de openingsronde in de langste
partij van de avond. Tegen Ben Spierings
speelt Aad z'n mooiste partij. Met een
gedurfd stukoffer en een onhoudbaar mat in
4 wint hij de partij. Deze partij gooide hoge
ogen voor de spektakelprijs van het toernooi.
Bravo! Ronde 4 wint Aad met positioneel
spel. Na 50 zetten geeft witspeler Aad Broos
(1774) op. Aad komt goed uit de opening
tegen clubgenoot Koos, maar eindigt in
remise.
Resultaat 4 punten uit 6.
Mark speelt een goed toernooi. Hij opent en
eindigt met 2 overwinningen, maar moet in
jeugdige Stijn Gieben zijn meerdere
erkennen. Resultaat 3 punten uit 6.
Koos speelde sterk. Hij opent tegen SHTVer Paul de Boer (1890). Na zet 13 fluistert
hij Peter toe: "Ik heb een hele rare stelling."
Maar wint wel. Koos is goed op dreef en

In groep zeven behaalde Jacques van As 4½
punten en behaalde hiermee de vierde plaats.
Jacques de Wit miste duidelijk
wedstrijdritme en kon met 2 punten de
laatste plaats niet ontlopen.
In groep acht gaf Harry Boot te veel stukken
weg om aanspraak te kunnen maken op een
ereplaats. Met 2½ punten werd hij zevende.
In groep negen ten slotte eindigde Ruud
Hählen met 3½ punten op de vierde plaats.

HSV was uitstekend vertegenwoordigd bij
dit toernooi. Het verslag is van Peter
Huybens.
Op vrijdag 13 (!) november 2009 ging de 6e
editie van het Haags Weekend Toernooi van
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scoort in de volgende ronde remise tegen
een +1800 speler. Koos eindigt het toernooi
met 4 uit 6 en deed serieus mee voor een
ratingprijs. Heel sterk gespeeld.
Jacques start in poule C tegen Tom de
Ruiter, een pupil van Carel Gijsen, en
verliest. Ronde 2 gaat beter en het eerste
winstpunt is binnen. In de volgende ronde
treedt Jacques aan tegen Dimitri
Karagantcheff. Hij laat zich niet imponeren
en pakt zijn 2e overwinning.
Met 3,5 punt uit 6 een mooi eindresultaat.
Harry start met een remisepartij. Vervolgens
heeft hij de handen vol aan Tom de Ruiter
en verliest. In een mooie partij tegen Max
van Herpen haalt Harry de overwinning
binnen.
Toernooiresultaat 2,5 uit 6.
Peter begon en eindigde het toernooi goed.
Maar in de tussenliggende rondes liet Peter
onnodig punten liggen. Resultaat 2,5 uit 6.
Jaimy begint met een overwinning. Ronde 2
neemt Jaimy een bye, niet om uit te slapen,
maar om 2 wedstrijden te voetballen. Met de
grassprieten nog in het haar, rolt hij in ronde
3 een Siciliaan op en wint de partij. In de 4e
ronde moet hij zijn enige nederlaag
incasseren.
Jaimy boekt met 4,5 uit 6 een gedeelde 2e
plaats in poule C en is topscorer van de
deelnemende HSV-ers.

Na 10 ronden in de interne competitie is er
al enige tekening in de strijd. Het verslag is
van Bert Gerritsma.
Nadat er in de interne competitie 10 ronden
zijn gespeeld heeft Ton Thijssen de leiding
stevig in handen genomen. Hij verloor nog
geen enkele partij, al kroop hij tegen Olav
Wolvekamp en Nico Vromans door het oog
van de naald. Beide partijen treft u aan in de
rubriek „Partijen‟. Mark Jager boekte het
grootste aantal overwinningen, namelijk vijf.
Daar stonden echter nederlagen tegen Ton
Bodaan en Ton Thijssen tegenover. Mark
bezet tweede plaats, maar Ton Bodaan volgt
op geringe achterstand. Nico Vromans staat
ook hoog op de ranglijst, maar hij speelt tot
nu toe iets te vaak remise om een gooi naar
de kop van de ranglijst te kunnen doen. Aad
Mittertreiner verloor al drie keer, maar hij
blijft een kanshebber voor een hoge
klassering. Clubkampioen Olav Wolvekamp
en Bert Corneth zijn beiden nog ongeslagen.
Als de heren wat vaker zouden kunnen
spelen zullen zij zeker enkele plaatsen
stijgen.
Onderaan de ranglijst wacht Jacco van Riel
nog steeds op zijn eerste (halve) puntje.

Ton Thijssen (links op de foto)
Aad was in vorm tijdens het weekendtoernooi
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Naam
Punten Gsp Gw Rm Vl
Thijssen, Ton
770,00 9
5 4 0
Jager, Mark
620,67 7
5 0 2
Bodaan, Ton
608,67 8
3 4 1
Vromans, Nico
576,00 8
2 5 1
Wolvekamp, Olav 564,33 4
2 2 0
Mittertreiner,A 549,00 9
4 2 3
Corneth, Bert
538,67 4
2 2 0
Haan de, Hans
482,00 6
2 3 1
Roeleveld, Koos 471,33 5
2 2 1
Holst vd, Fred 467,33 7
2 3 2
Boot, Harry
448,00 7
2 4 1
Gerritsma, Bert 440,00 6
3 1 2
Navrat, Roman
431,33 7
3 1 3
Eberle, Jan
402,33 1
1 0 0
As van, Jacques 380,67 9
1 6 2
Koks, Paul
365,67 7
2 3 2
Kuijvenhoven,Rob354,00 8
3 2 3
Lubbe vd, Lex
344,00 1
1 0 0
Hessels, Willem 343,33 2
1 1 0
Jong de, Dick
337,33 8
3 1 4
Loke, Jim
325,00 6
2 1 3
Verwaart, Dick 318,33 5
2 1 2
Luk, Jaimy
300,00 10
4 1 5
Hählen, Ruud
285,00 9
2 3 4
Roeleveld,P
260,00 8
2 2 4
Marcus, Rob
236,67 6
2 1 3
Huijbens, Peter 195,00 7
1 2 4
Jong de, Bram
189,00 9
2 1 6
Prins, John
179,33 4
2 0 2
Hendriks, M
172,00 1
1 0 0
Ciftgi, Sela
145,00 3
0 0 3
Riel van,Jacco
95,33 5
0 0 5

Stelling na 10.Pc4

Over de positie van de witte paarden kan ik
onmogelijk tevreden zijn.
10…d5 11.Pe3 dxe4 12.dxe4 Pc5 13.f3 g6
14.De1 Pe6 15.Kh1 Pd4 16.Ld2 b6 17.Lc3
Le6 18.Tf2 Ph5 19.Td2 Lxh4 20.gxh4 Pf4
21.Dg3

De eerste partij werd gespeeld door Paul
Koks tijdens het Persoonlijk Kampioenschap
van de HSB. Paul geeft zelf commentaar.
Sipke de Swart (1925) - P. Koks (1526)
PK HSB 14–09-2009
Stelling na 21.Dg3

De eerste ronde van de Persoonlijke
Kampioenschappen speelde zich af in het
Denksportcentrum te Delft en ik mocht met
zwart aantreden tegen Sipke de Swart.
Hierbij kwam een witte leeuw op het bord:

Hierna begaat zwart een overbodige zet, die
een tempo kost. Het begin van het uit de
vingers glippen van de partij. Beter was
geweest meteen 21…Df6
21…Pfe2 22.Df2 Pf4 23.Lf1 Df6 24.Lxd4
exd4 25.Pc4 Lxc4 26.Lxc4 Tad8 27.Dg3
Te5 28.c3 d3

1.Pf3 d6 2.g3 e5 3.d3 Pf6 4.Lg2 Le7 5.0–0
0–0 6.e4 c6 7.Pbd2 Pbd7 8.Ph4 Te8 9.a4
a5 10.Pc4
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Genoeg voor de ratingprijs <1600, die ik
deel met Jan Kaan. Waarmee een fantastisch
toernooi goed afgesloten is. Een aanrader
vanwege het unieke karakter van het
toernooi, waarbij je in korte tijd
verschillende locaties van clubs aandoet.
-----------------------------------------------------De volgende partij werd gespeeld voor de
interne competitie door Jaimy Luk en Rob
Kuyvenhoven. Er werd door beide spelers
niet geheel foutloos gespeeld. Jaimy maakte
de laatste fout en verloor. Het commentaar
is van Rybka.
Jaimy Luk - Rob Kuyvenhoven
Interne Comp HSV, 12.10.2009

Stelling na 28...d3

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3
5.Pxc3 g6 6.Lc4 e6 7.0–0 Lg7 8.Te1
[8.Pb5!? d5 9.exd5 exd5 10.Lxd5±]
8...Pge7² 9.e5 0–0 10.Lg5 f6 11.exf6 Lxf6
12.Lxf6 Txf6 13.Pe4 Tf8 14.Pd6 Pf5
15.Dd2 Ph4 [15...Pxd6 16.Dxd6 Db6
17.Lb3³] 16.Pg5 [16.Pxh4 Dxh4 17.Te4
Dd8±] 16...Df6 [16...Pd4 17.h3=] 17.Pge4
Dg7 18.Te3 Pe5 19.Lb3 b6 20.Th3 [20.Tc1
La6²] 20...Pf5 21.Pxf5 Txf5 22.Pd6 Tf8
23.Tc1 La6 24.Th4 [24.Tc7 Df6=] 24...Df6
[24...Pd3!? 25.Lc4 Pxc1 26.Lxa6 De5³]
25.Ta4= Pd3 De druk op f2 neemt toe.
26.Tc3 [¹26.Tb1!? Houdt de strijd gaande.
26...Pf4 27.f3=] 26...Pxf2µ 27.Tf3 [27.h3!?
Pd3 28.Pe4 Df1+ 29.Kh2µ] 27...Ph3+–+
28.Kh1 Pf2+?? Geeft de tegenstander
nieuwe kansen. [¹28...De5–+ En zwart zou
de overhand krijgen. 29.Ld1 Pf2+ 30.Dxf2
Dxd6] 29.Dxf2+- De5 30.Pf7 Dc7?? zwart
stort in. [¹30...Dg7 31.Txa6 Txf7 32.Txf7
Dxf7+-] 31.Lc2 [¹31.Ph6+ Maakt de winst
nog
eenvoudiger.
31...Kg7
32.Tf7+
(32.Txa6?! Is onmogelijk. 32...Dc1+ 33.Dg1
Dxg1+ 34.Kxg1 Txf3 35.gxf3 Kxh6+-)
32...Txf7 33.Dxf7+ (33.Pxf7?! Dc1+
34.Dg1 Dxb2²) 33...Kxh6 34.Th4+ Kg5
35.De7+ Kf5 36.Lxe6+ dxe6 37.Dxc7+-]
31...Tac8 [31...d6 32.Taf4 De7 33.Ph6+
Kg7 34.Tf7+ Txf7 35.Txf7+ Dxf7 36.Dxf7+
Kxh6+-] 32.Tg4 [¹32.Ph6+ Kg7 33.Tf7+
(33.Txa6?! Zou een grote fout zijn.
33...Dxc2 34.Dd4+ Kxh6 35.Th3+ Kg5

Het mooie is er voor zwart nu wel af. De
Swart haalt opgelucht adem.
29.Tad1 Th5 30.Lxd3 Txd3 31.Txd3 Pxd3
32.Txd3 Txh4 33.Td6 Df4 34.Dxf4 Txf4
35.Kg2 b5 36.Txc6 bxa4 37.Kg3 g5 38.Tc5
h6 39.Txa5 Tf6 40.Txa4 Tb6 41.b4 Tc6
42.Ta3 h5 43.Tb3 f6 44.b5 Tb6 45.c4 Kf7
46.c5 Tb8 47.c6 h4+ 48.Kg2 Td8 49.Tb2
1–0
In de tweede ronde verloor ik van Rosanne
Bakels. Een subtiel foutje in de opening
kostte me twee pionnen. De ruimte die ik
kreeg benutte ik goed en zette met behulp
van matdreigingen de zaak op scherp.
Rosanne maakte echter geen fout en ik kreeg
met geen mogelijkheid ook maar een pion
terug. Voor de derde ronde mochten we naar
Sporthal Olympus te Zoetermeer, waar ik
met zwart tegen Frank van den Bos aan
mocht treden.
Vrijdag 25 september speelde de vierde
ronde zich in Wassenaar af, waar ik met
wit de degens mocht kruisen met André van
der Weijde. Die we op 30 november ook
tegen gaan komen als we tegen WSC 3
spelen. Met zwart f6 spelen pakt vaak niet
goed uit. André deed het en ik maakte de
ongeschreven regel rechtsgeldig en sta met 2
uit 4 op 50%. De derde overwinning haal ik
in de slotronde tegen Monique Keuzenkamp.
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36.Tg3+ Kh5 37.Th3+ Kg5 38.Tg3+ Kh5
39.Th3+ Kg5=) 33...Txf7 34.Dxf7+ Kxh6
35.Th4+ Kg5 36.De7#] 32...Txf7= 33.Txf7
Dxc2 34.Tf3?? [¹34.h3 Was de enige zet.
34...Dxf2 35.Txf2=]

Stelling na 15.Pxf7!

15...Th5 [15...Kxf7 Motief: Aanwijzing
naar-> f7 16.dxc6 Motief: Dubbele aanval]
16.Pe4 Tf5?? Een fout, maar er was niets
meer te redden. [¹16...cxd5 17.Pxf6+ Lxf6
18.Dxh5 Dxf7 19.La4+ Kf8 20.Dxf7+
Kxf7+-] 17.Dg3 [¹17.Dxf5! Discussie
gesloten.
17...Dxf5
18.Ped6+
Lxd6
19.Pxd6+ Kf8 20.Pxf5 cxd5 21.Tg1+-]
17...cxd5?? Hierna keren de kansen.
[¹17...Pxe4 Is nog net speelbaar. 18.Dg6
Tf6=] 18.Dg6+- De6?? Tikkie terug, Jaap.
[18...Kf8 19.Pfg5 Txg5 20.Pxg5 Kg8+-]
19.Pfg5+ [19.Pfg5+ Kd7 20.La4+ Lc6
21.Pxe6 Kxe6 22.Lxc6+-] 1–0
-----------------------------------------------------Fred van der Holst speelde in de wedstrijd
van het tweede team tegen DD een sterke
aanvalspartij waarin hij zijn tegenstander
ten slotte mat zette. Dat zien we natuurlijk
graag! Het commentaar is van Rybka.

Stelling na 34.Tf3??

34...Dxf2 [34...Dxf2 35.h3 Tc1+ 36.Kh2
Dg1+ 37.Kg3 Tc2 38.Kf4 De1 39.Txg6+
hxg6 40.Te3 Df2+ 41.Ke5 Dxe3+ 42.Kf6
Txg2 43.h4 Df4+ 44.Ke7 Df8+ 45.Kxd7
Td2+ 46.Kxe6 Dd6#; 34...Dd1+ 35.Df1
Lxf1–+] 0–1
---------------------------------------------------Het volgende vlotte aanvalspartijtje werd
gespeeld door Mark de Jager en Harry
Boot. Het commentaar is opnieuw van
Rybka.
Mark Jager - Harry Boot
Interne Comp HSV (3), 28.09.2009
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pc3 Le7 4.d3 c6 5.Pf3
d6 6.h3 7.Lb3 b6 8.Le3 Pbd7 9.g4 [9.0–0
0–0²] 9...Pc5 10.g5 hxg5 11.Lxc5 bxc5
[Slechter is 11...dxc5 12.Pxe5 Le6 13.Lxe6
fxe6 14.Pxc6²] 12.Pxg5 d5 13.Df3 Lb7
14.exd5 Dd7?? Er waren betere middelen
om de druk vast te houden. [¹14...cxd5 Was
noodzakelijk. 15.La4+ Kf8³] 15.Pxf7!+Breekt door de pionnenbarriere

Fred van der Holst - Frans van Kampen
HSV 2 - DD 5, 12.10.2009
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 Lf5
5.Pg3 Lg6 6.Pf3 Pd7 7.Ld3 Lxd3 8.Dxd3
e6 9.0–0 Pgf6 10.c3Le7N 11.Te1 Dc7 12.b4
0–0–0 [12...a5 13.b5=] 13.a4 Ld6 14.b5
Pb6 15.c4 Lb4 [15...c5 16.a5 Pbd7 17.a6²]
16.Ld2 [16.Te2 Pbd7²] 16...Lxd2² 17.Pxd2
c5 18.a5 Pa8? [¹18...Txd4!? En zwart haalt
alles uit de kast. 19.Dc3 Pbd7²]
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de Grote Rubinstein.
5...Lf8-e7 6.e2-e3 Pb8-d7 7.Lf1-d3 0-0
8.0-0
Een echte " damegambiet stelling" eigenlijk
helemaal geen gambiet omdat zwart de pion
op c4 niet gesnoept heeft.
8...b7-b6 Een ongebruikelijke voortzetting
[8...d5xc4 9.Ld3xc4 Pf6-d5 10.Lg5xe7
Dd8xe7 11.Ta1-c1 Pd5xc3 12.Tc1xc3 e6-e5
13.d4xe5 Pd7xe5 14.Pf3xe5 De7xe5 15.f2f4 De5-e4 16.Dd1-e2 Zo was de
hoofdvariant volgens het boekje van Euwe.]
9.Ta1-c1 Lc8-b7 10.c4xd5 e6xd5 Wit staat
een beetje makkelijker maar waar gaat hij
aanvallen? 11.Ld3-b1 Een duidelijk
antwoord op de vraag: De koningsvleugel
dus. 11...Ta8-c8 12.Pf3-e5 c6-c5 13.f2-f4
h7-h6 14.Pe5xd7 Pf6xd7 15.Lg5xh6

Stelling na 18...Pa8?

19.Pf3± b6 [19...h5 20.Pe2±] 20.a6 Td7?
[¹20...Df4+-] 21.Pe5 Txd4 [21...Td6 22.Df3
Kb8 23.d5+-] 22.Df3 Pd5 [22...Db8 De
laatste tegenkans. 23.Pc6 Tf4 24.Pxa7+
Dxa7 25.Dxf4 Db8+-] 23.cxd5 Txd5
24.Pxf7 Tf8 [24...Dd7 Dit kan de uitslag
niet meer beïnvloeden. 25.Pxh8 Pc7
26.Tad1+-] 25.Txe6 Dxf7 [25...Dd7 26.Te7!
Beter dan krampachtig het materiaal willen
behouden. 26...Pc7 27.Txd7 Kxd7+-]
26.Dxd5 Dxf2+ 27.Kh1 Pc7 28.Db7+ Kd7
29.Dc6+ Kc8 30.Td1 [30.Td6 De1+
31.Txe1 Tf1+ 32.Pxf1 h5 33.Db7#] 30...Td8
[30...Df1+ Verandert niets meer. 31.Pxf1
Txf1+ 32.Txf1 Kd8 33.Td1+ Pd5 34.Txd5#]
31.Db7# 1–0
We zijn toe aan het zwaardere werk. Op 28
september speelde clubkampioen Olav
Wolvekamp tegen Ton Thijssen. Ton
wankelde maar hij bezweek niet. Het
commentaar is van Ton Bodaan.

Stelling na 15.Lxh6

Dapper stukoffer maar is het goed ?!
15...f7-f5 [15...g7xh6 16.Dd1-g4+ Kg8-h8
17.Dg4-h5 Tc8-c6! 18.Pc3xd5 (18.Dh5-f5
Tc6-g6 en de witte aanval is aardig
gepareerd.) ] 16.Dd1-h5 g7xh6 Maar nu is
het slaan op h6 niet meer goed, timing is
alles. 17.Dh5-g6+ Kg8-h8 18.Dg6xh6+
Kh8-g8 19.Dh6-g6+ Kg8-h8 20.Tf1-f3 De
toren gaat de laatste klap uitdelen zo lijkt het
.... 20...Tc8-c6 kan deze stelling nog in
remise eindigen? 21.Tf3-h3+? mist mat in 3
en net als bij een voetbalwedstrijd als er 1
misser is gemaakt volgen er meer. [21.Dg6h5+ Kh8-g7 22.Tf3-g3+ Kg7-f6 23.Dh5-g6#

Wolvekamp,Olav - Thijssen,Ton [D55]
Intern HSV 28-09-2009
[TonBo]
Niet bepaald een foutloze partij maar wel
een mooi gevecht !
1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 c7-c6 3.Pg1-f3 Pg8f6 4.Pb1-c3 e7-e6 5.Lc1-g5 Met de zet 5.e3
zou de partij in de beroemde Meraner
variant komen. Een van de vele ideeën van
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De volgende partij werd gespeeld door Nico
Vromans en Ton Thijssen. Nadat ik deze
partij had laten analyseren door Ton
Bodaan kreeg ik ook nog een analyse van
Nico Vromans. Beide analyses treft u
hieronder aan.
Vromans,Nico - Thijssen,Ton [A03]
HSV intern, 19.10.2009
[TonBo]
1.f2-f4 d7-d5 Omgekeerd Hollands 2.Pg1-f3
c7-c6 3.g2-g3 Pg8-f6 4.Lf1-g2 e7-e6 Sluit
vrijwillig de witveldige loper op. 5.d2-d4
Pb8-d7 6.0-0 Pf6-e4 7.Pb1-d2 f7-f5 8.e2-e3
Pd7-f6 9.Pd2xe4 Pf6xe4 10.Pf3-e5 Dd8-f6
11.g3-g4 g7-g6 12.c2-c4 Lf8-d6 13.b2-b3
Ld6xe5 14.d4xe5 Df6-e7 15.Lc1-b2 0-0
16.c4xd5 c6xd5 17.a2-a4 Tf8-d8

Stelling na 23.Dg6# (analyse)

21...Le7-h4 22.Dg6-h5+ Kh8-g7
23.Th3xh4 In plaats van mat te geven heeft
Wit groot materieel voordeel bereikt.
23...Tf8-h8 24.Dh5xh8+ Dd8xh8
25.Th4xh8 Kg7xh8 26.Lb1xf5 Bekwaam
afgewikkeld naar een totaal gewonnen
eindspel. 26...Pd7-f6 27.Kg1-f2 a7-a6
28.g2-g4 c5xd4 29.e3xd4 b6-b5 30.Tc1-e1
b5-b4 31.Pc3-a4 Lb7-c8 32.Lf5xc8 Tc6xc8
33.h2-h3 Pf6-e4+ 34.Kf2-e3 Tc8-c6
35.Pa4-c5 Pe4xc5 36.d4xc5 Tc6xc5
37.f4-f5 Kh8-g7 38.Te1-e2 b4-b3 39.a2xb3
Tc5-b5 40.Ke3-d4 Tb5xb3 41.Kd4xd5
Tb3xh3 Zwart vecht als een leeuw maar ook
deze stelling is nog makkelijk gewonnen
door de sterke vrijpionnen. 42.g4-g5 Th3-b3
43.Te2-c2 [43.Te2-e7+ Kg7-f8 44.f5-f6
Tb3xb2 45.g5-g6 en wint 45...Tb2-g2 46.g6g7+ Kf8-g8 47.Te7-e8+ Kg8-f7 48.Te8-f8+
Kf7-g6] 43...Tb3-b5+ 44.Kd5-e4 Tb5-b4+
45.Ke4-e5 Tb4-b5+ 46.Ke5-e6 Tb5-b6+
47.Ke6-d7 gaat de verkeerde kant op , de
koning hoort altijd bij de vrijpionnen.
47...Tb6-b7+ 48.Kd7-c8 Tb7-b5 49.Tc2c7+ [49.f5-f6+ Kg7-g8 50.g5-g6 Tb5-b6
51.f6-f7+ Kg8-g7 52.Tc2-f2 OK zonder
koning gaat het ook ! 52...Kg7-f8 53.g6g7+] 49...Kg7-g8 50.Tc7-c6? a6-a5 51.Tc6f6 Kg8-g7 52.Kc8-c7? Tb5xb2 53.Tf6-a6
Tb2-b5 54.f5-f6+ Kg7-f7 55.g5-g6+
Kf7xg6 56.Kc7-d7 Kg6-f7 57.Kd7-c6 Tb5f5 58.Kc6-b6 ½-½
------------------------------------------------

Stelling na 17…Td8

Er is een boeiende stelling ontstaan.
Als wit met zijn loperpaar de stelling kan
openen.. 18.g4xf5 g6xf5 19.Lb2-a3 De7-h4
20.Tf1-f3 Staat de toren hier goed ?
[20.Ta1-c1 lijkt een ijzersterke] 20...Kg8h8? hier staat de koning niet goed.
[20...Td8-d7 21.Tf3-h3 Dh4-f2+ 22.Kg1-h1
Td7-g7 met gelijke kansen] 21.Tf3-h3! tja
nu staat de toren ineens voortreffelijk.
21...Dh4-f2+ 22.Kg1-h1 Td8-g8 23.Lg2xe4
f5xe4 24.Th3xh7+! Kh8xh7 25.Dd1-h5+
Kh7-g7 26.Ta1-g1+ Wit heeft niet veel
stukken maar ze staan optimaal.
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26...Df2xg1+ Het enige 27.Kh1xg1 Lc8-d7
28.Kg1-f2 Ta8-e8 29.Dh5-g5+ Tja, hier
houdt de partij plotseling op, waarschijnlijk
zit Nico in tijdnood. 29…Kg7-h7 30.Dg5h4+ Kh7-g7 31.La3-e7 Te8-c8 32.Le7-g5
met een zeer goede stelling voor wit. ½-½

plus (3.50) aan wit. Men zie bijvoorbeeld
29…Kh7 30.Dh4+ Kg6 31.Le7!! en de
zwarte
torens
kunnen
niet
goed
samenwerken. De zwarte koning krijgt het
moeilijk. Ton deed zijn 29e zet niet, dus
koos eieren voor zijn geld. ½–½
Aad Mittertreiner speelde tijdens het Haags
Weekendtoernooi een fraaie offerpartij
tegen Ben Spierings. Een uitstekende
prestatie, want Ben deed eigenlijk weinig
verkeerd. Misschien was 16…hxg5 al het
begin van Bens problemen. Rybka had in
ieder geval voor Aads torenoffer op de 27e
zet twee uitroeptekens over.
Aad Mittertreiner (1683) - Ben Spierings
(1682)
Haags Weekendtoernooi (2), 14.11.2009
1.Pc3 e6 2.Pf3 d5 3.e4 dxe4 4.Pxe4 Pf6
5.Pxf6+ Dxf6 6.d4 h6 7.c3 Ld6 8.Le3N 0–0
9.Dd2 b6 10.h4 Lb7 11.0–0–0 Pd7 12.Ld3
e5 13.dxe5 Pxe5 14.Pxe5 Lxe5 15.Lg5
[15.The1 Tad8=] 15...Dd6 [15...De6!? Ziet
er goed uit. 16.Lf4 Tad8 (16...Lxg2 17.Thg1
Lxf4 18.Dxf4+-) 17.Lxe5 Dxe5³] 16.f4=
hxg5
[16...Lf6!?=
Is
de
kritieke
voortzetting.] 17.fxe5± Dxe5 18.hxg5 g6
19.Th6 Kg7?? Niet gezien. Maar zwart
stond al verloren.. [¹19...Tad8 20.Te1 Txd3
(20...Dg3) 21.Txe5 Txd2 22.Kxd2 Lxg2+-]
20.Te1+- Dc5 [20...Dg3 De beste praktische
kans. 21.Teh1 Th8+- 22.Le4 Lxe4 23.Dd4+]
21.Df4 Dd6 [21...f5 Dit helpt ook niet meer.
22.gxf6+ Txf6 23.Th7+ Kxh7 24.Dxf6 Le4
25.Th1+ Dh5 26.Txh5+ gxh5 27.Lxe4+ Kg8
28.Lxa8 c6 29.Lxc6 a6 30.Ld5+ Kh7 31.Lf7
b5 32.Dg6+ Kh8 33.Dh6#] 22.Th7+!! Een
sterk offer, dat de partij beslist.[22.Th7+
Kxh7 23.Dh4+ Kg8 24.Th1 Df4+ 25.Dxf4
Tae8 26.Dh2 Te1+ 27.Txe1 Lxg2 28.Te7
Td8 29.Lxg6 Td1+ 30.Kxd1 Lf3+ 31.Kc1
Lh5 32.Dxh5 fxg6 33.Dxg6+ Kf8 34.Df7#]
1–0

Stelling na 32.Lg5(analyse)

Dan volgt nu dezelfde partij met de analyse
van Nico.
Uit de vele remisepartijen tot nu toe stuur ik
deze op. Volgens mij is dit ook geen
salon…. Tegen de huidige nummer 1 Ton
Thijssen ging het als volgt
Nico Vromans - Ton Thijssen
Interne Comp HSV, 19.10.2009
1.f4 d5 2.Pf3 c6 3.g3 Pf6 4.Lg2 e6 5.d4
Pbd7 6.0–0 Pe4 7.Pbd2 f5 8.e3 (c3) Pdf6
9.Pxe4 (Pe5) Pxe4 10.Pe5 Df6 11.g4? (c4)
g6 (Dh4) 12.c4 Ld6 (fg4) 13.b3 (gf5) Lxe5
(Dh4) 14.dxe5 (scherper fe5) De7 (Dh4)
15.Lb2 0–0 16.cxd5 cxd5 17.a4 (vanaf nu
krijgt wit voordeel) Td8 (Tf7) 18.gxf5 gxf5
19.La3 Dh4 (eindelijk) 20.Tf3 (Mijn plan,
Fritz zegt Tc1) Kh8 21.Th3 Df2+ 22.Kh1
Tg8 23.Lxe4 fxe4 24.Txh7+ (voor Ton een
totale verrassing Kxh7 25.Dh5+ Kg7
26.Tg1+ Dxg1+ 27.Kxg1 Ld7 28.Kf2
(Volgens Fritz is Kf1 nauwkeurig) Tae8 (is
nodig) 29.Dg5+ (met remiseaanbod. Even
zag ik spoken met de twee torens van Ton!
Fritz geeft in deze stand echter een ruime

Diagram zie volgende bladzijde.
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Stelling na 22.Th7!!

Stelling na 35.c5??

------------------------------------------------Eveneens uit het weekendtoernooi stamt
onderstaande partij van Aad. Dit keer een
positionele partij. Aad toont aan dat hij het
pionneneindspel veel beter begrijpt dan zijn
tegenstander. Diens 35e zet is echt een
blunder, want dit geeft Aad de gelegenheid
een vrijpion op de h-lijn te creëren.

35...fxg3 36.hxg3 h4 37.gxh4 gxh4 38.Ke3
h3 39.f4+?? Dit maakt het alleen maar
erger. [39.Kf2 Kf4 40.c6–+] 39...Kf5
40.Kf3 h2 41.Kg2 h1D+ 42.Kxh1 Kxf4
43.Kg2 [43.Kh2 Dit helpt ook niet meer.
43...Ke4 44.c6 Kd5–+] 43...Ke4 44.Kf2
Kd4 45.Ke2 [45.Kf3 Kc3 46.Ke4 Kxb4
47.Kd5–+] 45...Kc3 46.a3 c6 [46...Kb2
47.Ke3 Kxa3–+] 47.Ke3 Kb3 48.Kd3
[48.Ke4 Een laatste poging om het
onvermijdelijke te ontlopen. 48...Kxa3
49.Ke5 Kxb4 50.Kd6–+] 48...Kxa3 49.Kc3
Ka4 [49...Ka4 50.Kd4 Kxb4 51.Ke5 Kxc5
52.Ke4 a5 53.Kd3 a4 54.Kc2 b4 55.Kb2
Kc4 56.Kc2 b3+ 57.Kb2 a3+ 58.Kc1 a2
59.Kb2 a1D+ 60.Kxa1 Kc3 61.Kb1 b2
62.Ka2 Kc2 63.Ka3 b1D 64.Ka4 Db3+
65.Ka5 Db5#] 0–1
-----------------------------------------------------De volgende partij is een partij van Paul
Koks uit het persoonlijk kampioenschap van
de HSB. Zoals u inmiddels van hem gewend
bent geeft hij zelf commentaar.

Simon Broos (1774) - Aad Mittertreiner
(1683)
Haags Weekendtoernooi (4), 14.11.2009
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.d4 d6 4.Pf3 Lg4 5.Le2
Pc6 6.exd6 Dxd6 7.Pbd2N e6 8.0–0 Pf6
[8...Pf4 9.Pe4 Pxe2+ 10.Dxe2=] 9.Pc4² Dd7
10.c3 Ld6 11.Pfe5 Lxe5 12.Lxg4 Pxg4
13.Dxg4 Lf6 14.Lf4 h5 15.De2 0–0–0 16.b4
g5 17.Pe5 Lxe5 18.Lxe5 Pxe5 19.Dxe5 Dd5
20.Tfe1 Dxe5 21.Txe5 [Niet 21.dxe5 Td2³]
21...Td5 22.Tae1 Thd8 23.Kf1 Txe5
24.Txe5 Td5 25.Ke2 Kd7 26.Ke3 f6
27.Te4 f5 28.Te5 Kd6 29.Txd5+ Kxd5
[Slechter is 29...exd5 30.h4±] 30.Kd3 b5
31.f3 a6 32.g3 e5 zwart heeft f4 in de
planning opgenomen. 33.dxe5 Kxe5 34.c4
f4 35.c5?? Verliezend. [¹35.gxf4+ Houdt de
strijd gaande. 35...Kxf4 36.cxb5 axb5
37.Ke2=]

Frank van den Bos (1736) - Paul Koks
(1526)
PK HSB (3), 23.09.2009
1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.g3 Pc6 4.Lg2 Pf6 5.d3
Le7 6.h3 d5 7.exd5 exd5 8.Pge2 d4 9.Pe4
Pd5
Voorbereiding om Le6 mogelijk te maken is
afgerond.
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Stelling na 9...Pd5

Stelling na 45.Lg3

Nu eerst de damevleugel even schrobben.
Daar kan niets meer uitgespookt worden.
Zwart is toch eerder bij d4 en f3.

10.Pf4 Pxf4 11.gxf4 Le6 12.Ld2 0–0
13.Dh5 f5 14.Pg5 Lxg5 15.fxg5 Lf7 16.Df3
De8+ 17.Kf1 Dd7 18.Te1 Tae8 19.a3
Txe1+ 20.Kxe1 Pe5 21.Dg3 b5 22.f4 Pg6
23.Kf2 Te8 24.Te1 Txe1 25.Lxe1 Ld5
26.Lxd5+ Dxd5 27.Df3 Dxf3+ 28.Kxf3

45… b4 46.Kxa4 bxa3 47.Kxa3 Pf4 48.h4
Kd5 49.Kb3 Kxd4 50.Kc2 Ke3 51.Kd1
Pg2 52.h5 gxh5 53.Lc7 f2 54.Lb6+ Kf3
Hier geeft wit op. De pion op h5 is niet meer
af te stoppen en die op g6 is dat zeker wel.
0–1

Stelling na 28.Kxf3

In dit eindspel zal het paard sterker zijn dan
de loper.
28…Pe7 29.b4 cxb4 30.Lxb4 Pc6 31.Lc5
a5 32.Ke2 a4 33.Kd2 Kf7 34.c3 dxc3+
35.Kxc3 g6 36.Kd2 Ke6 37.Kc3 Kd5
38.Lb6 Pe7 39.Kb4 Kc6 40.Ld8 Pd5+
41.Ka5 Pxf4 42.d4 Pd5 43.Lf6 f4 44.Le5 f3
45.Lg3
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