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Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad  November 2013 

 

Hierbij ontvangt u het clubblad. De onderwerpen in deze nieuwe uitgave 

 

 Een woord van de redactiecommissie 

 Een woord van de secretaris 

 Agenda 

 HSV uit bekertoernooi 

 Een bierglas met een verhaal 

 HSV 1 op de meest ongunstige dag van de week 

 HSV 1 tegen de buren uit de Bosbesstraat 

 DD 3 een maatje te groot? 

 Goed begin HSV2 ! 

 HSV 2 wint met monsterscore ! 

 De Externe 

 De Interne 

 Persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond 

 Rapidtoernooi van SIO is populair bij HSV-leden 

 Haags Weekend Toernooi 

 Vereniging informatie 

 

Een woord van de redactiecommissie 

 

U vindt in dit blad verslagen van de wedstrijden van onze teams in de externe competitie. Uiteraard 

ontbreekt een verslag van de interne competitie niet. Behoorlijk wat leden waren actief tijdens het 

rapidtoernooi van SIO. Ook hiervan treft u een verslag aan. Voorts verslagen van het persoonlijk 

kampioenschap van de Haagse Schaakbond en van het Haags Weekendtoernooi. In de rubriek 

'Partijen' vindt u enkele partijen uit de wedstrijd van het eerste team tegen DD 3. Het eerste zorgde 

voor een stunt door de gedoodverfde kampioen een remise af te dwingen. De analyses zijn van 

Ton Bodaan. Nico Vromans leverde zijn winstpartij tegen Carel Gijsen uit de slotronde van het 

persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond in. 

  

Een woord van de secretaris 

 

Wij hebben er weer twee nieuwe leden bij. Evert Bal en Rob Scherjon meldden zich aan. 

Wij wensen beide heren een fijne tijd toe bij HSV.  Zij draaien al aardig mee in de interne 

competitie. Helaas staat daar het vertrek van twee leden tegenover. Ton Thijssen vertrekt 

naar Limburg en Lex van der Lubbe heeft het momenteel te druk met werk en studie om te 

kunnen schaken.  
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Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Bijzondere aandacht voor de 

onderlinge kerstwedstrijden op 16 december, het clubkampioenschap snelschaken op 17 

februari en ons eigen rapidtoernooi op 1 maart. 

Ma 25 November 13e Ronde Interne Competitie 

Ma 2 December 14e Ronde Interne Competitie 

Ma 9 December 15e Ronde Interne Competitie 

Di 10 December Pomar 2 - HSV 2 

Ma 16 December Kerstwedstrijden 

Ma 23 December Zaal Dicht Geen Schaken 

Ma 30 December Zaal Dicht Geen Schaken 

Ma 6 Januari  16e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Bobby Fischer/Wassenaar 2 

Ma 13 Januari 17e Ronde Interne Competitie 

Ma 20 Januari  18e Ronde Interne Competitie 

   DSC 5 - HSV 1 

Ma 27 januari 19e Ronde Interne Competitie 

Ma 3 februari 20e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - Botwinnik 3 

Ma 10 Februari 21 Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - DCSV 1 

Ma 17 Februari Clubkampioenschap Snelschaken 

Ma 24 Februari 22e Ronde Interne Competitie 

Za 1 Maart  HSV Rapidtoernooi 

Ma 3 Maart  23e Ronde Interne Competitie 

Ma 10 Maart  24e Ronde Interne Competitie 

   DSC 10 - HSV 2 

Ma 17 Maart  25e Ronde Interne Competitie 

Do 20 Maart  Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1 

Ma 24 maart  26e Ronde Interne Competitie 

   1e Ronde Champions League 

Ma 31 Maart  27e Ronde Interne Competitie 

   2e Ronde Champions League 

   HSV 2 - Haeghe Ooievaar 3 

Wo 2 April  HSV 1 - DD 5 

   Gezamenlijke Slotronde in Zoetermeer 
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HSV uit bekertoernooi 

 

Op maandag 4 november speelde HSV thuis voor de HSB-beker tegen Bobby Fischer/ 

Wassenaar. Hans de Haan won snel van Carel Gijsen en zette HSV op een 1-0 voorsprong. 

Daarna accepteerde Bert Gerritsma het remiseaanbod van zijn tegenstander. Op de beide 

topborden konden Bert Corneth en Nico Vromans het helaas niet bolwerken tegen de 

sterke Wassenaarders. De einduitslag was 1½-2½ en door dit resultaat ligt HSV uit het 

bekertoernooi. 

 

Een bierglas met een verhaal 

 

Peter Huybens bericht over een historische vondst uit de rijke geschiedenis van HSV. 

Voor de wedstrijd HSV1-DD3 raakte Peter Huybens in gesprek met DD-speler Lothar van der Sluijs. 

Lothar vertelde dat hij enkele jaren geleden in een kringloopwinkel een bierglas met het opschrift 

HSV had gekocht. Omdat er veel verenigingen zijn die (ten onrechte, want Haagse Schaak 

vereniging is echt de oudste) de naam HSV dragen, ging Peter op onderzoek uit. Het bierglas  

vermeldt naast de opdruk HSV, de jaartallen 1926-1966 en de naam en het adres van het café waar 

onze schaakclub in een ver verleden een zaaltje huurde. Het gaat om café Sans Souci aan de 

Haagse Regentesselaan, waar HSV resideerde van 1935 tot 1973. Een foto van de speelzaal in Sans 

Souci kun je vinden in het historisch overzicht dat op onze website staat en dat vorige maand nog 

is bijgewerkt door webmaster Jacques de Wit. Lothar was zo vriendelijk om het HSV-bierglas af te 

staan aan onze vereniging. Het object, met een hoog "Tussen kunst en kitsch"-gehalte is te 

bewonderen in de bekerkast in de hal van de speelzaal. 

 

HSV 1 op de meest ongunstige dag van de week 

 

Het eerste team begon de externe competitie met een uitwedstrijd tegen Scheve Toren 2. Het 

verslag is van teamleider Fred van der Holst. 

Op vrijdag, de meest ongunstige dag van de week, speelde HSV 1 zijn 1e externe wedstrijd in 

Pijnacker. Ondanks deze ongelukkige dag waren er bij mij geen afmeldingen binnen gekomen 

maar het werd nog wel even spannend toen om 19.45 uur bij ons nog drie borden onbezet waren. 

De wedstrijd begon op tijd en al snel hierna kwam Hans binnen, gevolgd door Frans die om 19.58 

uur achter bord drie plaats kon nemen.  

De stand op de borden liet nog geen schokkende dingen zien. Ik zag dat Bert goed bezig was met 

een (geweigerd?) Schots gambiet, Nico deed het zoals gewoonlijk in de opening rustig aan, Frans 

speelde zijn eigen spelletje, Rob was goed uit de opening gekomen, Lex zijn stoel was nog 

onbezet, Hans speelde iets van een Siciliaan, Aad kreeg Hollands tegen en Wouter deed het met 

zwart ook erg goed.  
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Om acht uur besloot ik Lex te bellen om te controleren of hij onderweg naar Pijnacker problemen 

had. Van Lex hoorde ik echter dat hij tot zijn grote spijt de dag verwisseld had en dus niet meer op 

het tapijt kon verschijnen. Dat wetende restte mij maar een keuze en dat was om zelf achter bord 5 

plaats te nemen. De consequentie hiervan was natuurlijk wel dat ik als teamleider grote delen van 

de wedstrijd heb gemist.  

Bord 1. Bert gaf mij zelf het volgende commentaar: Omdat je zelf ook meespeelde, heb je 

ongetwijfeld minder tijd gehad om naar de individuele borden te kijken. Dus mocht je een regel 

voor het verslag nodig hebben: Bert kreeg al na de 12e zet van zijn tegenstander een 

remiseaanbod. Hoewel het aanbod niet correct werd uitgebracht (Bert was aan zet), Bert iets beter 

stond en aanzienlijk minder tijd had verbruikt (20 minuten vergeleken met al ruim 45 van zwart), 

meldde hij het toch maar aan de teamleider, die opdracht gaf het aan te nemen. (Aanvulling Fred; 

ook het noteren van het remise aanbod is verplicht, hoe? (=) ) 

Bord2. Nico had naar eigen inzicht het remisebod aangenomen. 

Bord3. Frans komt goed uit de opening, creëert in het middenspel een waarschijnlijk gewonnen 

stelling maar moet toch in een plusremise berusten.  

Bord4. Rob heeft een explosieve stelling op het bord die bomvol zit van de combinaties. Als de 

vlam in de pan vliegt staan er wederzijds meerdere stukken in en in een oerwoud van 

mogelijkheden stapt Rob als glorieuze winnaar uit het slagveld.  

Bord8. Wouter speelde weer een scherpe opening en kreeg met zwart een enorme kans om de 

partij vroegtijdig te beslissen. Nadat hier geen gebruik van gemaakt was eindigde ook deze partij 

in remise. De tussenstand was nu 2-3 in ons voordeel en Hans, Aad en ik stonden nog in het 

strijdperk. Ik stond goed, Hans stond minder en Aad had een klein plusje. 

Bord5. Fred. Na een matige opening kon ik in het middenspel met toren voor paard een 

schitterend kwaliteitsoffer plegen dat gevolgd werd door een loperoffer! Om mat te voorkomen 

werd dit loperoffer niet aangenomen maar werd de kwaliteit teruggegeven met als gevolg dat ik 

wel een pluspion had in een toreneindspel. De torens werden geruild en ik won een tweede 

(dubbel)pion waarbij mijn tegenstander de oppositie kon innemen. Uiteraard is dit gewonnen als je 

gebruik maakt van de tempo’s van de dubbelpion. Met mijn pion op promoveren (promotie met 

dame was pat geweest!!) gaf mijn tegenstander op. Tussenstand 2-4  

Bord6. Hans stond zo goed als verloren. Er was lang tegen kort gerokeerd maar de witte koning 

stond het veiligst waardoor Hans een niet te stuiten aanval over zich heen. Het ruimtelijk voordeel 

van wit zette een pionnenstorm in gang die niet meer was te stoppen. 

Bord7. Aad had de tussenstand goed in de gaten gehouden en wist dus dat een remise goed zou 

zijn voor de overwinning. Met dit in het achterhoofd ruilde Aad de torens waarna een eindspel met 

vastgeschoven pionnen en dame+loper tegen dame+paard op het bord kwam. Omdat ook de 

lichte stukken heel weinig bewegingsvrijheid hadden kon zijn tegenstander eigenlijk alleen met zijn 

dame spelen. Omdat zijn tegenstander geen remise mocht nemen speelde Aad tactisch op zet 

herhaling. Het geduld en de oplettendheid van Aad werd beloond toen drie keer dezelfde stelling 

met dezelfde speler aan zet op het bord stond. Aad riep onmiddellijk de wedstrijdleider erbij en 
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claimde remise! Zijn tegenstander wachtte de reconstructie niet af en stemde in met remise. De 

overwinning was binnen! 

De volledige uitslag was als volgt: 

 Scheve Toren 2   1590    HSV 1                 1707  3½ - 4½  

1   J. de Graaf sr.  1809    H.J.M. Corneth      1754   ½ -  ½  

2   C.J.G. Ruigt     1734    N.F. Vromans        1727   ½ -  ½  

3   G. van Dongen  1649    F.R. Hoogeveen      1817   ½ -  ½  

4   R. Reiding       1649    R.E.H. v/d Holst    1801   0 -  1  

5   W. Boonman       982    F. v/d Holst        1683   0 -  1  

6   G. Rutten        1596    J.A. de Haan        1725   1 -  0  

7   W. Bergers       1596    A.J. Mittertreiner  1662   ½ -  ½  

8   C. Kerkhof       1707    W Remmerswaal      1488   ½ -  ½ 

 

 HSV 1 tegen de buren uit de Bosbesstraat 

 

De tweede wedstrijd van het eerste was tegen onze buren uit de Bosbesstraat. Het verslag is 

opnieuw van wedstrijdleider Fred van der Holst. 

HSV 1 raakt tegen SHTV zijn ongeslagen status kwijt. Na een kalm begin wordt het al vrij snel 

duidelijk dat HSV tegen zijn eerste nederlaag kan oplopen. 

Op bord 5 was Jacques de Wit bereid om op het laatste moment in te vallen (waarvoor mijn dank) 

voor Lex van der Lubbe. Met een kleine achterstand op de klok begon Jacques goed aan de partij 

maar in het middenspel verloor hij vrij onnodig een pion. Hierdoor kon zijn tegenstander zoveel 

druk op de a-lijn zetten dat promotie niet was tegen te houden en opgave het resultaat was. 

Op bord 1 speelde Bert Corneth met zwart een goede partij waarin hij de iets betere kansen 

creëerde. In eerste instantie werd een remiseaanbod kordaat afgeslagen maar mede gelet op de 

verbruikte tijd werd in tweede instantie het remiseaanbod van de tegenstander geaccepteerd. 

Op bord 2 speelde Nico Vromans weer eens zijn geliefde opening 1. d3 d5 2. e4 dxe4 3. dxe4 DxD 

met vroege dameruil. De gemiddelde toeschouwer fronst bij deze opening van Nico zijn 

wenkbrauwen en haalt zijn schouders op maar Nico weet wel raad met deze stelling. Met veel 

geduld en beetje bij beetje wikkelt Nico af naar een gewonnen eindspel. Ook in deze partij weet 

Nico alle remisewendingen te ontlopen, wint het laatste paard, promoveert en wint onberispelijk de 

partij. Shapo!! 

Op bord 3 speelde Frans een goede Leeuwopening en kreeg duidelijk het betere van het spel. Zijn 

tegenstander was met wit echter uit op remise en toen deze erin slaagde om alles vast te schuiven 

zat er voor Frans niets anders op dan zich te bij deze remise neer te leggen. 

Op bord 4 speelde Rob van der Holst niet een van zijn beste partijen. De opening ging nog wel, dat 

was bekend terrein, maar vanaf het middenspel stapelden de “vergissingen” zich op. In een door 

Rob ingezette combinatie vergeet zijn tegenstander een stuk te winnen maar hij weet wel af te 

wikkelen naar een gewonnen eindspel. Echter in dit gewonnen eindspel stapelt de SHTV man fout 

op fout waardoor Rob zijn geboden kansen kan pakken en ontsnapt met een remise. 
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Op bord 6 speelde Hans de Haan zijn b3-opening maar liet hierbij de dame van zijn tegenstander 

gevaarlijk in zijn stelling penetreren. Om stukverlies te voorkomen gaf Hans de kwaliteit, echter in 

de analyse bleek dat het verloren stuk binnen enkele zetten terug gewonnen had kunnen worden. 

Het toreneindspel met een kwal minder was ondanks manmoedig verzet niet te houden en de 

partij ging verloren. 

Op bord 7 speelde Aad Mittertreiner een gedurfde partij. Ik zag hem al snel zijn pionnen naar 

voren schuiven en een aanval inzetten met h5 – h4. Toen zijn tegenstander de aanvalspogingen 

van Aad wist te neutraliseren resteerde er een stelling die terecht remise werd gegeven. 

Op bord 8 speelde Wouter Remmerswaal het Londen systeem waarvan hij zelf aangaf dat met dit 

saaie systeem de tegenstander na verloop van tijd al snel in slaap zou sukkelen en overmeesterd 

kon worden. Het liep echter anders. Nadat Wouter lang rokeerde en een mindere dame zet speelde 

kwam zijn tegenstander het eerst met een vileine aanval. Weliswaar zaten er vele verraderlijke 

combinaties in de stelling maar deze werden door de tegenstander allemaal gezien.  Door het 

verlies van enige pionnen kwam een niet  te houden eindspel  op het bord en konden de stukken 

in het doosje. 

De volledige uitslag was als volgt: 

HSV 1   1689 - SHTV 3   1676 3 - 5  

1 J.M. Corneth  1754 - G.J. Willighagen 1786 ½ - ½ 

2 N.F. Vromans 1727 - B.X.A. Spierings 1731 1 - 0 

3 F.R. Hoogeveen 1817 - E. Olvers  1726 ½- ½ 

4 R.E.H. v/d Holst 1801 - P. Sikkes  1668 ½- ½ 

5 J.C.P. de Wit  1534 - R.J. Weerts  1643 0 – 1 

6 J.A. de Haan  1725 - J. Verheijen  1611 0 – 1 

7 A.J. Mittertreiner 1662 - A.M. Wagner  1664 ½ - ½ 

8 W Remmerswaal 1488 - C.J. Kanters  1578 0 – 1 

 

DD 3 een maatje te groot?  

In de derde wedstrijd kwam het sterrenteam van DD 3 op bezoek. Dit team was vorig jaar 

verrassend gedegradeerd uit de promotieklasse en zou ongetwijfeld een maatje te groot zijn voor 

ons eerste. Of niet? Het verslag is van Fred van der Holst. 

Op maandag 18 november speelde HSV 1 een zeer spannende externe wedstrijd tegen DD die zou 

eindigen in een zeer verdienstelijk gelijkspel. 

Bord 6. Wouter was als eerste klaar na een zeer aanvallende en gewaagde partij waarin hij alles op 

de aanval gooide. De DD-er wist echter telkens de goede verdediging te vinden en toen hij de 

rokade van Wouter kon verhinderen zette hij met een torenoffer een dodelijke mataanval in. 

Bord 7. Jim speelde als invaller met zwart weer een fantastische partij waarmee hij de tussenstand 

al snel op 1-1 zette. Uiteraard speelde Jim zijn dubbele fianchetto en wist de aanval van zijn 

tegenstander met een correct paardoffer over te nemen. De witte dame werd in het nauw gebracht 

waarna zijn tegenstander dit probeerde te pareren met een mat in drie dreiging. Nadat Jim deze 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 7 

 

matdreiging ontzenuwde met een torenoffer sloeg hij vervolgens de dame waarna de partij werd 

opgegeven. 

Bord 8. Jacques de Wit speelde ook als invaller een goede partij. Hij kwam gelijkwaardig uit de 

opening maar wist in het middenspel een kwaliteit (toren voor twee lichte stukken) te winnen. 

Omdat de dubbele torens van de tegenstander toch erg sterk waren raadpleegde hij de teamleider 

of hij remise mocht aanbieden. Ik twijfelde geen moment en zijn opponent nam het aanbod aan. 

Bord 1. Ook Bert Corneth speelde tegen zijn sterke tegenstander na overleg met de teamleider een 

verdienstelijk remise. De opening was voor Bert gesneden koek waarbij de eerste tien zetten 

binnen enkele minuten op het bord stonden en waarmee hij zijn tegenstander met een geïsoleerde 

d-pion opzadelde. In de partij werden de remisemarges echter nooit overschreden en was de 

remise een terechte uitslag. Tot nu toe konden wij dus het sterke DD dat favoriet is voor het 

kampioenschap aardig bijbenen! 

Bord 2. Bij Nico ging het helaas goed mis. In een gecompliceerde stelling waarin Nico zelfs had 

gerokeerd en volgens eigen zeggen goed kwam te staan greep hij mis en liet er een paard afslaan. 

Weg paard, weg kans, weg partij. 

Bord 3. Frans speelde als vanouds een fraaie aanvallende partij. Zijn tegenstander kwam iets later 

binnen en zou aan het eind ook in tijdnood komen maar dat had alles met de stelling te maken. 

Frans rokeerde kort en de DD-er deed dat lang maar het was Frans die als eerste de aanval op de 

witte koning kon beginnen. Met secuur spel werd een beslissende aanval ingezet die had 

geresulteerd in mat maar nadat Frans een volle toren won gaf zijn tegenstander zich gewonnen. 

Tussenstand 3-3 en nog steeds kansen op een goed resultaat 

Bord 4. Hans de Haan hield goed stand en bood in overleg zijn tegenstander remise aan wat niet 

werd aangenomen. Op het bord stond een gelijkwaardig dame- en pionneneindspel totdat Hans 

onnodig een pion liet slaan. Vanaf dat moment was het knokken en actief spelen om niet te 

verliezen. Uiteindelijk wist Hans toch een zwaar bevochten remise uit de strijd te slepen. 

Bord 5. Aad was zoals zo vaak als laatste bezig. In het middenspel had hij veel tijd gebruikt om zijn 

tegenstander van het lijf te houden. Dit was maar ten dele gelukt omdat Aad wel wat pionnetjes in 

de strijd had verloren. Om eerlijk te zijn had ik niet meer verwacht dat Aad het eindspel zou 

overleven maar daar moest ik op terugkomen. Dat Aad een goed eindspel kan spelen weten we 

maar om het ook te doen in tijdnood en onder enorme publieke belangstelling is een ander 

verhaal. Toch slaagt Aad erin om de remise af te dwingen en hiermee de 4-4 veilig te stellen. 

Een mooi resultaat waar we van tevoren geen rekening mee hadden gehouden. De volledige 

uitslag is als volgt: 
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 HSV 1               1667  -  DD 3                 1862   4 - 4   

1 H.J.M. Corneth      1754  -  A. Munninghoff       1945   ½ - ½  

2 N.F. Vromans        1727  -  J.W. Koelmans         1890   0 - 1  

3 F.R. Hoogeveen     1817  -  P.F.C. Smeele          1918   1 - 0  

4 J.A. de Haan          1725  - R.A. Henn           1850   ½ - ½  

5 A.J. Mittertreiner  1662  -  L.M.K. v/d Sluijs     1875   ½ - ½  

6 W Remmerswaal   1488  -  T.F. van Orsouw       1787   0 - 1  

7 J.A. Loke               1626  - W.P.J. Reimer          1795   1 - 0  

8 J.C.P. de Wit          1534 -  E.R. de Waard          1833   ½ - ½  

 

Goed begin HSV 2 

 

Het tweede speelt zonder enige druk in de externe competitie. Kampioen worden hoeft niet en 

degraderen doen we niet. In Zoetermeer was Promotie onze eerste tegenstander. Het verslag is van 

teamleider Bert Gerritsma. 

Het tweede team is de externe competitie uitstekend begonnen. Op dinsdag 8 oktober werd in 

Zoetermeer de uitwedstrijd tegen Promotie 6 met 4½-3½ gewonnen. 

HSV verscheen met twee invallers aan de start. Bram de Jong verving Richard van Dalfsen die 

wegens cursusverplichtingen verhinderd was. Op maandagavond moest er nog naar een invaller 

gezocht worden voor Patrick Roeleveld. Gelukkig was Ed Langelaan bereid zijn vakantie één dag uit 

te stellen en in te vallen. Hij nam ook nog drie teamgenoten mee in zijn auto.  

 

Van de wedstrijd heb ik niet alles gezien omdat ik lang bezig was. Op een gegeven moment zag ik 

een glunderende Hans Coenders met een glas bier in zijn hand bij mijn bord staan. Hij had 

gewonnen. Ook Loek van Vliet had gewonnen. Volgens Loek speelde zijn tegenstander erg 

behoudend, maar Loek wist toch enkele pionnen te winnen waarna de winst niet moeilijk was. Bram 

de Jong stond volgens Loek best goed, maar toen Loek een paar zetten later weer keek was Bram 

een toren kwijtgeraakt.  Bram moest opgeven. Door deze resultaten was de stand 2-1 voor HSV. 

 

Willem Hessels had intussen een incorrect stukoffer gebracht en moest opgeven. Arif Somer gaf 

zijn tegenstander geen enkele kans en zette HSV op voorsprong: 3-2. 

 

Er waren nu nog drie partijen bezig, namelijk de partijen van Bert Gerritsma en Jim Loke aan de 

topborden en de partij van Ed Langelaan aan bord vijf. Over mijn eigen partij kan ik natuurlijk wat 

meer vertellen. Na een moeilijke partij was de volgende stelling ontstaan: 
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Stelling na 44...Lc3 

Ik speelde hier 45.Tc6 wat een verkapt remiseaanbod was. Enkele zetten later werd de partij 

inderdaad remise. Na afloop zei Loek van Vliet dat ik een winstpoging had kunnen doen met 

45.Ke4, later gevolgd door Kf5. Ik durfde dat niet aan, omdat ik bang was dat een van de zwarte 

pionnen zou doorlopen. Ik heb de stelling voorgelegd aan Rybka en die produceerde de volgende 

plausibele zettenreeks 

 

45. Ke4 g4 46. hxg4 hxg4 47. Kf5 Kf7 48. Tf6+ Kg7 49. Tg6 Kf7 50. Txg4 Ke7 51. Tg7+ Kd6  

52. Ke4 La1 53. Tg6+ Ke7 54. c4 bxc3 55. Tc6 Kd8 56. Txc5 Lb2 

 

 

Stelling na 56...Lb2 (analysediagram) 

 

Deze stelling is inderdaad gewonnen voor wit. Goed gezien van Loek. De schaaklessen van Ton  

Bodaan beginnen vruchten af te werpen.  

Door mijn remise was de tussenstand 3½-2½ in het voordeel van HSV. Ik had nu tijd om bij het 

bord van Ed Langelaan te kijken. Ed had een pion meer, maar beide spelers hadden een loper en 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 10 

 

die waren van ongelijke kleur. Ed probeerde het lang, maar in de verre tijdnoodfase moest hij in 

remise berusten. Tussenstand 4-3 voor HSV. 

Jin Loke was aan bord twee het langst bezig. Het bord stond al snel in vuur en vlam. Volgens Jim 

stond hij veel beter, maar een foutje bedierf alles. Jim stond een volle loper achter, maar zijn 

tegenstander had nog maar weinig tijd. Dat laatste is natuurlijk relatief, want je krijgt er bij iedere 

zet 10 seconden bij. Jim had geen zin meer om in de tijdnood van zijn tegenstander zetten te 

noteren en liet zijn klok doorlopen totdat hij nog maar vijf minuten bedenktijd over had en ook 

niet meer hoefde te noteren. De stelling leek mij verloren, maar Jim slaagde erin alle pionnen te 

elimineren, waarna het beruchte eindspel Toren en Loper tegen Toren ontstond. Dit eindspel is in 

het algemeen remise, maar er zijn enkele stellingen waarin winst tot de mogelijkheden behoort. De 

speler van Promotie probeerde het lang, maar met een beperkte bedenktijd kon hij geen winst 

vinden. Uiteindelijk eindigde de partij in remise. Het was toen wel kwart voor twaalf. Door deze 

zwaarbevochten remise won HSV met 4½-3½. 

 

Een betere start van de externe competitie hadden we ons niet kunnen wensen.    

 

 

HSV 2 wint met monsterscore 

 

De tweede wedstrijd van het tweede team was tegen het studententeam van Paris uit Delft. 

Teamleider Bert Gerritsma had een sterke tegenstander getroffen die hem de gehele avond bezig 

hield. Hij heeft daardoor weinig van de overige partijen gezien. Gelukkig was wedstrijdleider Fred 

van der Holst zo vriendelijk het verslag te maken. 

Op maandag 11 november speelde het tweede team tegen de studenten van Paris 1. Door 

tentamenverplichtingen hadden de studenten twee lege borden waardoor na een uur Jim Loke  en 

Hans Coenders een reglementaire 1 kregen. Vooral  Jim baalde hiervan want hij komt om te spelen 

en niet om op een tegenstander te wachten! 

Op bord 7 speelde Loek van Vliet een vlotte winstpartij, hij had een enorme koningsaanval won 

veel materiaal en zette zijn tegenstander netjes mat. 

Op bord 4 kwam Arif Somer enorm goed uit de opening, hij voorkwam de rokade van zijn 

tegenstander, won materiaal maar vervolgde iets te materialistisch door te slaan op b7. Hierdoor 

gaf hij zijn tegenstander de kans om met veel schaakjes het nodige hout terug te winnen. 

Uiteindelijk kon Arif afwikkelen naar een eindspel dat door hem erg mooi tot winst werd gevoerd. 

Op bord 5 speelde Richard van Dalfsen een lekkere partij. Hij kon voorkomen dat zijn tegenstander 

rokeerde en wist een hevige aanval op de damevleugel op te zetten die resulteerde in pion- en 

paardwinst. Hierna speelde Richard het gedisciplineerd uit. Hij won nog een paard en ruilde de 

zware stukken waarna zijn tegenstander geen zin meer had in het eindspel en het opgaf. 

Op bord 8 speelde Allart Haverkamp zijn tegenstander in een toreneindspel helemaal zoek. In het 

middenspel was Allart een kwaliteit en een pion achter gekomen. Hij had hierdoor wel mooie open 

lijnen gekregen en met vervelende schaakjes ging hij op rooftocht van pionnen. Ook de  kwaliteit 

werd teruggewonnen en in het toreneindspel met vier pionnen wist hij alle pionnen van zijn 

tegenstander te winnen waarna de student het opgaf. 
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Op bord 3 speelde Willem Hessels eigenlijk twee partijen. In het begin had hij twee pionnen 

geofferd om een lekkere koningsaanval op te zetten. Toen deze aanval net niet doorsloeg moest 

hij al zijn stukken herpositioneren en opnieuw beginnen. Willem viel nu aan over de damevleugel 

en won zijn pionnen terug. Toen de stelling op remise begon te lijken plaatste zijn tegenstander 

zijn dame net een veld te ver waardoor deze ongedekt en aangevallen stond. Willem twijfelde geen 

moment en sloeg het kleinood  waarop zijn tegenstander opgaf. 

Op bord 2 was Bert Gerritsma het langste bezig. In het middenspel ontwikkelde zich een 

spannende strijd op de damevleugel waarin Bert een paard won maar zijn tegenstander kreeg 

hiermee wel aanval op de witte koning die lang gerokeerd had. Bert moest zeer nauwkeurig 

verdedigen en wist met secuur spel en een gevaarlijke vrije a-pion af te wikkelen naar een eindspel 

waarin hij nog steeds een stuk voor stond. De winst lag nu voor het oprapen waarna de 

tegenstander zich gewonnen gaf. 

 

De externe 

 

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

Eerste Klasse B 

DD 5 - DD 3    1½-6½ 

SHTV 3 - Botwinnik 3   4½-3½ 

 

Scheve Toren 2 - HSV 1  3½-4½ 

Haeghe Ooievaar 1 - DSC 5  3½-4½ 

DSC 5 - DD 5    6-2 

 

HSV 1 - SHTV 3   3-5 

Botwinnik 3 - Haeghe Ooievaar 1 5½-2½ 

DD 3 - Scheve Toren 2  6½-1½ 

 

HSV 1 - DD 3    4-4 

DD 5 - Botwinnik 3   3-5 

SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 1  4-4 

Scheve Toren 2 - DSC 5  ½-7½ 

 

De Stand 

 

DSC 5   3   6   18 

DD 3   3   5   17 

SHTV 3   3   5   13½ 

Botwinnik 3  3   4   14 

HSV 1   3   3   11½ 

Haeghe Ooievaar 1 3   1   10 

DD 5   3   0   6½ 

Scheve Toren 2 3   0   5½ 
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Nadat alle teams drie wedstrijden hebben gespeeld staat HSV keurig in de middenmoot. Belangrijk 

was de overwinning op Scheve Toren 2. Dit team staat nog puntloos onderaan samen met DD 5. 

Een van deze teams zal vermoedelijk degraderen. Een onverwachte meevaller was het gelijkspel 

van het eerste tegen kampioenskandidaat DD 3. De spelers stegen in deze wedstrijd boven zichzelf 

uit. En dat met twee invallers die een hoofdrol vervulden. Lex van der Lubbe was nog niet in actie 

geweest voor het eerste team en heeft inmiddels het lidmaatschap gezegd. De rest van het seizoen 

zal er dus permanent met minstens één invaller gespeeld moeten worden. 

 

Derde Klasse B 

 

Bobby Fischer/Wassenaar 2 - DSC 10 5-3 

Promotie 6 - HSV 2    3½-4½ 

Paris 1 - Pomar 2    2-6 

Haeghe Ooievaar 3 - DCSV 1   3½-4½ 

HSV 2 - Paris 1    8-0 

Pomar 2 - Bobby Fischer/Wassenaar 2 4½-3½ 

DCSV 1 - Promotie 6    6½-1½ 

DSC 10 - Haeghe Ooievaar 3   3½-4½ 

 

De Stand 

 

HSV 2    2   4   12½ 

DCSV 1   2   4   11 

Pomar 2   2   4   10½ 

Bobby Fischer/Wassenaar 2 2   2   8½ 

Haeghe Ooievaar 3  2   2   8 

DSC 10    2   0   6½ 

Promotie 6   2   0   5 

Paris 1    2   0   2 

 

In deze klasse hebben alle teams twee wedstrijden gespeeld. HSV staat fier bovenaan met de volle 

winst. Dit is nog geen reden om naast onze schoenen te gaan lopen, want tegen Promotie 6 was 

het een zware bevalling. Tegen Paris werd weliswaar met 8-0 gewonnen, maar de Delftse studenten 

lieten twee borden onbezet. Bovendien is Paris met afstand het zwakste team in de poule. Na de 

volgende wedstrijd tegen medekoploper Pomar 2 zal er meer duidelijk worden over de kracht van 

het tweede team. 

 

De interne 

 

Een kort verslag van Bert Gerritsma 

 

Nadat er in de interne competitie 12 ronden zijn gespeeld voert Maurits Bons nog steeds de 

ranglijst aan. Wel moest hij zijn eerste nederlagen incasseren. In de 6e ronde was Nico Vromans 

hem in een tijdnoodduel de baas. In ronde acht troefde regerend clubkampioen Bert Corneth hem 

af in een eindspel waarin Berts loper sterker was dan het paard van Maurits. Het valt op dat er een 

kloof is tussen de eerste zes spelers op de ranglijst en het achtervolgende peloton. Nummer zeven 

op de ranglijst -Jacques van As - heeft ruim 100 punten achterstand. Toch is de zevende plaats 

momenteel voldoende voor plaatsing voor de Champions League. Ton Thijssen staat nu op de 
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vierde plaats, maar Ton is inmiddels verhuisd naar Limburg, zodat Jacques doorschuift naar plaats 

zes. 

Nieuwe aanwinst Rob Scherjon doet het goed. Na twee overwinningen en een remise stuitte hij in 

de 12e ronde op ranglijstaanvoerder Maurits Bons. Maurits won, maar het kostte hem bloed, zweet 

en tranen. Rob is na een jarenlang verblijf in Frankrijk teruggekeerd naar Nederland, maar voor zijn 

Franse periode speelde hij voor schaakclub Leerdam. Evert Bal mocht nog niet het zoet van de 

overwinning  smaken, maar hij behaalde wel twee remises. Evert was een sterke huisschaker, die 

zeker partijen zal gaan winnen als hij wat meer routine heeft opgedaan.  

Arif Somer moest na zijn goede start (3 uit 3) twee nederlagen incasseren tegen Nico Vromans en 

Ton Thijssen. Dat zijn niet de minste spelers, dus daar hoeft hij zich niet voor te schamen. Adel 

Felfel blijft het goed doen. Verheugend is dat Jacques de Wit weer aan de interne competitie 

meedoet. Hij was ook al twee keer actief als invaller in het eerste team. Hij staat nu 11e op de 

ranglijst, maar misschien kan hij nog stijgen en zich plaatsen voor de Champions League. Jacques 

had hoger op de ranglijst kunnen staan als hij van Wouter Remmerswaal had gewonnen. Wouter 

won en houdt daardoor Jacques achter zich op de ranglijst.  Jammer dat Jim Loke weinig intern 

speelt. Of spaart hij zijn krachten om (met groot succes) in te vallen in het eerste team? 

Ten slotte verwacht ik in het verloop van de interne competitie iets meer van enkele pupillen van 

Ton Bodaan (Hans Coenders, Loek van Vliet en Richard Dalfsen). Plaatsing voor de Champions 

League is nog wat te hoog gegrepen, maar een plaats bij de eerste 12 moet toch mogelijk zijn.   

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12 
                                 

Nr  Naam                    Punten    Wa   Gsp    Gw    Rm    Vl   Perc 

 1  Bons, Maurits           1008,67  120   10      8     0     2   80,0  

 2  Vromans, Nico            995,00  118    9      6     2     1   77,8  

 3  Mittertreiner, Aad       898,00  116   10      4     5     1   65,0  

 4  Thijssen, Ton            895,67  114   11      6     3     2   68,2  

 5  Haan de, Hans            843,33  112    8      4     3     1   68,8  

 6  Corneth, Bert            827,67  110    8      5     1     2   68,8  

 7  As van, Jacques          719,00  108   11      5     3     3   59,1  

 8  Gerritsma, Bert          682,00  106    8      3     1     4   43,8  

 9  Remmerswaal, Wouter      658,33  104    8      4     1     3   56,3  

10  Somer, Arif              623,00  102    5      3     0     2   60,0  

11  Wit de, Jacques          602,33  100    6      2     1     3   41,7  

12  Felfel, Adel             594,67   98   11      6     0     5   54,5  

13  Hählen, Ruud             582,00   96    5      3     1     1   70,0  

14  Holst van der, Fred      550,00   94    5      3     0     2   60,0  

15  Scherjon, Rob            548,67   92    4      2     1     1   62,5  

16  Coenders, Hans           527,67   90   10      5     0     5   50,0  

17  Hessels, Willem          497,33   88    4      2     0     2   50,0  

18  Jong de, Dick            496,00   86    9      4     1     4   50,0  

19  Kuijvenhoven, Rob        496,00   84    6      3     0     3   50,0  

20  Langelaan, Ed            463,33   82   10      4     0     6   40,0  

21  Loke, Jim                462,00   80    2      1     0     1   50,0  

22  Boot, Harry              452,00   78   11      3     3     5   40,9  

23  Dalfsen, Richard van     400,00   76    6      3     0     3   50,0  

24  Roeleveld, Patrick       385,67   74    8      2     3     3   43,8  

25  Huijbens, Peter          374,00   72    9      2     1     6   27,8  

26  Timmermans, Jan          333,00   68    6      2     1     3   41,7  

27  Vliet van, Loek          312,00   66    9      3     0     6   33,3  

28  Jong de, Bram            298,67   64    1      0     0     1    0,0  

29  Ciftci, Selahattin       285,33   60    4      1     0     3   25,0  

30  Verwaart, Dick           284,33   58    8      1     3     4   31,3  

31  Hoven van der, Edgar     260,00   56    2      0     0     2    0,0  

32  Bal, Evert               217,00   54    6      0     2     4   16,7  

33  Haverkamp, Allart        211,33   52    8      0     2     6   12,5  
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Persoonlijk Kampioenschap HSB 

 

Enkele leden namen deel aan het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Het 

verslag is van Bert Gerritsma. 

In de periode van 13 september tot en met 8 november werd op negen achtereenvolgende 

vrijdagen gestreden om het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Plaats van 

handeling was het woonzorgcentrum "De Mantel" in Voorburg. Er werd dit jaar voor het eerst in 

twee ratinggroepen gespeeld: groep A voor spelers met een rating van 1650 en hoger, groep B 

voor spelers met een rating tot 1750. 

Kampioen van de HSB werd Ted Barendse (DSC) met een score van 7½ uit 9. Van de HSV-

deelnemers presteerde Nico Vromans het best. Hij scoorde 5 uit 9 en dankzij een eindsprint van 3 

uit 3 wist hij nog de tweede ratingprijs in de categorie tot 1800 te bemachtigen. Hij had een fraai 

TPR van 1884. Ook Maurits Bons kan met 4 uit 9 en een TPR van 1787 terugzien op een geslaagd 

toernooi. Ton Thijssen fungeerde als "vliegende bye", dat wil zeggen dat hij in actie kwam bij een 

oneven aantal deelnemers. Ton haalde uit vijf partijen twee punten en een TPR van 1787. 

Jacques van As kwam uit de B-groep en scoorde 5 uit 9. Jacques verloor slechts één partij, maar 

speelde te vaak remise om echt hoog te kunnen eindigen. 

 

Rapidtoernooi van SIO populair bij HSV leden 

 

Het verslag is van Bert Gerritsma. 

Op zaterdag 9 november vond het rapidtoernooi van SIO plaats. In het gebouw 'De Kiem' in          

's Gravenzande traden 92 schakers in het strijdperk. De hoofdgroep bestond uit 12 spelers die 

zeven ronden Zwitsers speelden. De overige deelnemers bestreden elkaar in achtkampen. 

De hoofdgroep werd overtuigend gewonnen door de internationale meester Jan Willem de Jong 

met 7 uit 7.  Helemaal van een leien dakje ging het toch niet. Onze trainer, Ton Bodaan, had lange 

tijd het beste van het spel tegen de meester. Jan Willem had bijna zijn volledige bedenktijd van 20 

minuten nodig. In de slotfase was het toch de betere schaker die aan het langste eind trok. Ton 

eindigde met 3½ uit 7 op een keurige 50% in deze sterke groep. 

Nico Vromans kwam uit in groep drie en eindigde met 3½ punten. Op onderling resultaat werd hij 

naar de vijfde plaats verwezen en eindigde daardoor net buiten de prijzen (in iedere groep waren 

vier prijzen te winnen). 

Bert Gerritsma kwam uit in groep vijf en eindigde met 4½ punten op de tweede plaats. 

Jacques van As kon in groep zes geen potten breken en met een schamele 2 punten werd hij 

zevende. 
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Ton maakt het de meester moeilijk 

 

Jacques de Wit behaalde in groep  acht 4 punten en eindigde op de vierde plaats. Bij de loterij die 

na elke ronde plaatsvond had Jacques ook al een Hemataartje gewonnen, dus zijn dag kon niet 

meer stuk. 

 

 

Jacques ging niet met lege handen naar huis 

 

Hans Coenders en Harry Boot speelden in groep 10. Hans Coenders behaalde met 4 punten de 

vierde prijs. Voor Harry was de bedenktijd te kort en met 2 punten werd hij zevende. 
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Peter Huybens kwam uit in groep 11, door hem de 'huisvrouwengroep' genoemd. Peter begon 

slecht. In de drie ochtendronden behaalde hij slechts één punt. Na de lunchpauze ging het beter. In 

de middagsessies scoorde hij 4 uit 4! In zijn witpartijen hanteerde Peter met succes het Schots 

gambiet. Met vijf punten eindigde hij op de tweede plaats. 

Na afloop van dit goed georganiseerde en gezellige toernooi was er voor iedere deelnemer een 

amaryllisbol. 

 

Haags Weekend Toernooi 

 

Een verslag van Bert Gerritsma. 

In het weekend van 15 tot en met 17 november vond in het SBS Denksportcentrum aan de 

Kerketuinenweg het 10e Haags Weekendtoernooi plaats. De A-groep -voor spelers met een 

elorating van 1700 en hoger- werd een prooi voor de internationale meester Bernd Kohlweyer (elo 

2416). Met 5½ uit 6 bleef hij collega meester Thomas Henrichs (elo 2483) een halfje voor. HSV was 

in deze groep vertegenwoordigd door Maurits Bons. Maurits deed het in deze sterke groep naar 

behoren. Met twee overwinningen en een bye kwam hij uit op 2½ punten en een TPR van 1808. 

Trainer Ton Bodaan behaalde ook 2½ punten, maar hij verloor wat ratingpunten en zal met dit 

resultaat niet tevreden zijn. 

 

In de B-groep  -voor spelers met een rating tot 1800- troffen we vier HSV-leden aan. Aad 

Mittertreiner behaalde 2½ punten, maar hij liet te veel punten liggen tegen op papier zwakkere 

spelers. Adel Felfel had voor het begin van het toernooi nog geen rating. Hij was door de 

organisatie ingeschaald op 1100. Dit bleek te laag te zijn, want Adel maakte een keurig debuut in 

de toernooiarena en behaalde 2½ punten en een TPR van 1401. Harry Boot eindigde op 2 punten, 

maar boekte door de sterkte van zijn tegenstanders toch nog enige ratingwinst. Allart Haverkamp 

kon het dit jaar niet waarmaken. Vorig jaar won hij nog van een schaker met een rating van 1500+. 

Nu stond Allart na vijf ronden nog met lege handen. In de laatste ronde kwam hij niet meer in 

actie, zodat hij geheel puntloos de rij sloot.    
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Schaakbijlage Nico Vromans 

 

Onderstaand een stelling uit de partij van Nico Vromans in de wedstrijd van het eerste tegen 

DD 3. Nico geeft zelf commentaar. 

Jammer 

Jammer, jammer. Maandag 18 november was voor HSV 1 best een goede dag, een gelijkspel 

tegen "kampioenskandidaat"  DD 3. Voor mij viel het niet zo gelukkig uit. Zie de volgende 

stelling bereikt na de 31e zet van zwart: 

 

 

Koelmans was de gehele partij licht in het 

voordeel, maar meer dan 0,50 is het niet 

geweest. Waarschijnlijk was de stelling 

houdbaar; ik had onder andere 20 

minuten meer op de klok. Maar met mijn 

32e "GRAF" zet (u zult onmiddellijk zien 

waarom) kon ik het team niet aan een 

kleine overwinning helpen. Er volgde 

32.Dc2?? en opgegeven (voor degenen 

die het toch niet zien: er volgt 32...Lh2+ 

33.Pxh2 Txe1).  

 

Maurits Bons wees na de partij op 32.Lh5! 

Hoewel de stelling nog in de min is (niet 

veel) was het met meer bedenktijd best 

speelbaar. 
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Schaakbijlage Jim Loke 

 

Jim Loke speelde in de wedstrijd HSV 1 - DD 3 als invaller een puike partij. Zijn tegenstander 

was Willem Reimer, teamleider van DD 1. Het commentaar is van Ton Bodaan.   

Reimer,Willem - Loke,Jim [B06] HSV DD, 19.11.2013 [TonBo] 

 

Een goede partij van Jim die zijn tegenstander op voor hem bekend terrein lokt en hem 

daarna mooi verslaat.  

 

Stelling na 23.Txc7 

1.e2-e4  d7-d6  

2.d2-d4 Pb8-d7  

3.Pg1-f3 g7-g6  

4.Pb1-c3 Lf8-g7  

5.Lf1-c4 e7-e6  

Het Jim-systeem  

6.Lc1-e3 a7-a6  

7.a2-a4 Pg8-e7  

8.0-0 0-0  

9.Dd1-d2 Tf8-e8  

10.Tf1-d1 b7-b6  

Wit heeft een mooi ruimteoverwicht, 

maar ja wat doe je ermee ..  

11.Pf3-g5  

[11.Le3-g5 Pd7-f6]  

11...Pd7-f6  

12.h2-h3  

Wit kan geen goed plan vinden en 

wacht af.  

12...Lc8-b7  

13.Lc4-d3 Pe7-c6  

Zo, Jim is klaar met zijn favoriete 

opening en is klaar voor de strijd.  

14.Pg5-f3 Pc6-b4  

Verovert het loperpaar, de loper kan niet 

weg in verband met de dekking van e4.  

15.Le3-g5 Pb4xd3  

16.c2xd3 Dd8-c8  

17.Dd2-f4 e6-e5  

18.d4xe5 Pf6-h5  

19.Df4-h4!?  

Een agressieve plek voor de dame maar ook 

een gevaarlijke.  

19...d6xe5  

20.Ta1-c1 Dc8-e6  

21.Pc3-d5?!  

Wit wil de c-pion hebben [21.d3-d4 e5xd4 

22.Pf3xd4 De6-e5]  

21... Lb7xd5  

22.e4xd5 De6xd5  

23.Tc1xc7  



Schaakbijlage clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 3 

 

Maar de prijs is hoog..  

23...e5-e4!!  

Deze zet doet veel goeds voor de zwarte 

stelling. Het paard wordt verjaagd, de 

diagonaal van de loper wordt geopend en 

de lijn van de toren komt open. 

[zie diagram] 

 

Stelling na 25.g4 

24.Pf3-e1 Lg7xb2  

25.g2-g4  

Probeert het zwarte spel te ontregelen 

maar de dame op h4 krijgt het ook 

benauwd.  

25... e4xd3  

Niet de beste maar het is ook zeer 

ingewikkeld geworden.  

26.g4xh5?  

Wit overziet de dreiging. [26.Pe1xd3 

Lb2-e5 27.Tc7-c1 en wit kan nog 

knokken.]  

26...Te8-e4!  

27.Dh4-g3 Lb2-e5  

28.Td1-c1  

De laatste wanhoopspoging.  

28...Te4xe1+  

[28...Le5xg3 29.Tc7-c8+ Ta8xc8 

30.Tc1xc8+ Kg8-g7 31.h5-h6# is Wits 

laatste hoop.]  

29.Tc1xe1 Le5xg3   0-1      

Deze overwinning droeg veel bij aan het 

verrassende gelijkspel van HSV1 tegen de 

grote kampioenskandidaat DD3.    
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Schaakbijlage Nico Vromans  

 

De volgende partij speelde Nico Vromans in de slotronde van het persoonlijk kampioenschap 

van de Haagse Schaakbond. Volgens Nico waren er veel betere zetten mogelijk. Het 

commentaar is van Deep Bert met hulp van Rybka. 

Nico Vromans - Carel Gijsen  

PK HSB Den Haag (9), 09-11-2013 

 

 

1.d3  

De openingstheorie kan meteen in de 

prullenmand.  

1...b6  

Deep Bert zou onmiddellijk het centrum bezet 

hebben met 1...d5 of 1...e5.  

2.Pf3 Lb7  

3.e4 c5  

4.Le2 d5 

Deep Bert vindt het openen van het centrum 

niet verstandig. Hij geeft de voorkeur aan een 

ontwikkelingszet als 4...Pc6, 4...g6 of 4...Pf6.   

5.Pc3  

Beter is 5.exd5 [5.exd5 Pf6]  

5...d4=  

6.Pb1  

Ziet er wat passief uit deze terugtocht. Mogelijk 

was 6.Pb5 en na het zwarte antwoord 6...a6 

speelt wit 7.Pa3. Misschien vond Nico a3 geen 

goed veld voor zijn paard.  

6...h5  

Carel wil blijkbaar gaan aanvallen op de 

koningsvleugel, maar nog steeds verdiende een 

ontwikkelingszet als 6...Pc6 of 6...Pf6 de 

voorkeur. [6...Pc6 7.Lf4=] 

7.c3 Pc6  

8.cxd4 cxd4 

9.Lf4 f6?  

Dit is echt een zwakke zet. Er ontstaan lelijke 

gaten op f5 en g6. De voorkeur verdiende 9...e6 

of 9...Pf6. [9...e6 10.0–0]  

10.Ph4±  

Nico profiteert onmiddellijk. Wit is hier al 

duidelijk in het voordeel.  

10...e5  

Dat zal dan wel de bedoeling van zwarts 9e zet 

geweest zijn.  

11.Lxh5+ Kd7   

12.Lg4+ Kc7  

13.Lg3?  

Maar hier gaat Nico in de fout. Na 13.Pg6 exf4 

14.Pxh8 Pe5 had wit voordeel gehouden.   

13...Lb4+  

Carel grijpt zijn kans niet. Na 13...f5 14.Pg6 fxg4 
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15.Pxh8= zijn de kansen gelijk.   

14.Kf1? 

Geeft onnodig de rokade op. Veel beter was 

14.Pd2. Wit ontwikkelt en stuk en behoudt het 

recht om te rokeren.   

14...Pge7  

15.a3 Ld6  

16.b4  

De voorkeur verdiende 16.Pd2 [16.Pd2 La6 

17.Dc2 Lc8]  

16...g5  

17.Pf5 Pxf5  

18.Lxf5 Lc8  

19.Pd2 Lxf5  

20.exf5 Pe7  

21.Df3 Dd7?!  

Zwart dreigt de pion op f5 te slaan. De toren op 

a8 staat echter niet goed zoals later zal blijken. 

Daarom verdiende 21...Tc8 de voorkeur. [21...Tc8 

22.Pe4 Th6 23.h4]  

22.Tc1+± Kb8  

23.Pe4 Pxf5  

24.Ke2  

Waarschijnlijk gespeeld met de bedoeling zijn 

beide torens te verbinden, maar het is niet de 

beste zet. Na 24.Pxd6 Pxg3+ 25.fxg3 Dxd6 heeft 

wit aanzienlijk voordeel. De zwarte toren op a8 

staat buitenspel.  

24...a5?  

De verliezende zet. 24...Le7 was gelijk spel.  

25.Pxd6+- Pxg3+??  

Een krachtige blunder tot besluit. 25...Pd6 

26.Dxf6 Kb7 verliest ook, maar dan kan zwart 

nog even spartelen.  

26.hxg3  

En opgegeven. Na 26...Txh1 27.Txh1 faalt 

27...Dxd6 op 28.Th8 (Zie diagram)  1–0 
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Schaakbijlage Frans Hoogeveen  

 

De laatste partij is de winstpartij van Frans Hoogeveen in de wedstrijd van het eerste tegen 

DD 3. Het commentaar is van Ton Bodaan. 

Smeele,Piet - Hoogeveen,Frans [A41] HSV DD, 19.11.2013 [TonBo] 

 

Mooie partij van Frans. Het matige witte spel in de opening wordt afgestraft met een fraai 

gevoerde koningsaanval.  

 

 
 

Stelling na 33...Tc2 x b2 (analyse) 

 

1.d2-d4 d7-d6  

2.c2-c4 e7-e5!  

3.d4-d5  

[3.d4xe5 d6xe5 4.Dd1xd8+ Ke8xd8 5.Pb1-

c3 Pg8-f6 6.Lc1-g5 c7-c6 7.Pg1-f3 Pb8-d7; 

3.Pg1-f3 e5-e4  

4.Pf3-g5 f7-f5 5.Pb1-c3]  

3...f7-f5  

4.Pb1-c3 Pg8-f6  

5.f2-f3?!  

Matig zetje, de zwarte velden worden zwak 

en wit loopt achter in de ontwikkeling. 

5...Lf8-e7  

6.Dd1-c2 0-0  

7.Lc1-e3?!  

Tja de loper op f1 wordt zorgvuldig 

ingemetseld.  

7...Lc8-d7  

8.0-0-0 a7-a6?!  

Zwart staat na  8 zetten al riant en heeft de 

opening veel beter behandeld dan zijn 

opponent. Maar a6 ontneemt het paard zijn 

enige veld, c6 was nauwkeuriger geweest.  

9.Dc2-b3 Dd8-c8  

10.g2-g3 b7-b5  

11.Kc1-b1 b5xc4  

12.Db3xc4  

Wit is bijna uit de problemen, alleen zijn 

loper op f1 staat ongelukkig.  

12...Kg8-h8  

13.Le3-c1  

Na deze zet gaat het weer verder mis bij 

wit. [13.Lf1-g2 c7-c6 14.Le3-g5 en wit blijft 

meedoen.]  

13...Dc8-b7  

14.Lf1-h3  

Het verkeerde stuk.. [14.Pg1-h3]  

14...c7-c6!  

De lijnen tegen de witte koning worden 
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geopend.  

15.e2-e4 c6xd5  

16.e4xd5 a6-a5!  

Nu wordt ook a6 vrijgemaakt voor het 

paard.  

17.Dc4-d3?  

[17.Dc4-b3 Db7xb3 18.a2xb3 Pb8-a6 is 

natuurlijk ook fijn voor zwart maar wit kan 

nog vechten.]  

17...Pb8-a6  

18.Dd3-d2 Ta8-b8  

19.Lh3-g2 Tf8-c8  

20.Pg1-e2  

Na 20 ! zetten brengt wit zijn laatste stuk in 

het veld. Hoewel de loper op c1 is al weer 

terug van weg geweest.  

20...Pa6-c5  

21.Td1-e1 a5-a4  

22.Th1-f1 Le7-d8!  

Mooi gespeeld. Ook de loper wordt naar 

een betere positie gemanoeuvreerd.  

23.Te1-d1 Ld8-a5  

24.a2-a3  

[24.Lg2-h1 a4-a3]  

24...Pc5-b3  

25.Dd2-c2 Ld7-b5  

26.Tf1-f2 Lb5xe2  

Oogsttijd  

27.Tf2xe2 La5xc3  

28.b2xc3 Pb3-d4+  

[28...Pb3-d2+ 29.Kb1-a1 Tc8xc3 30.Dc2xc3 

(30.Dc2-a2 Db7-b1+ 31.Da2xb1 Tb8xb1+  

32.Ka1-a2 Tc3-c2+ 33.Lc1-b2 Tc2xb2# ) 

30...Db7-b1# zijn leuke matjes.]  

29.Dc2-b2 Pd4xe2  

Hier gaf wit het op hij blijft minimaal 

een toren achter. 0-1 

 

 

 

 


