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Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad November 2014   

 

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

 

 Redactie 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Agenda 

 HSV 1 - Bobby Fischer 1 

 HSV 2 - Promotie 6 

 Prometheus (DSC 9) - HSV 2 

 Pomar 2 - HSV 2 

 De Externe 

 PK HSB 

 De Interne 

 Open Dag 

 Rapidtoernooi SIO 

 Witten Haen Toernooi 

 Haags Weekendtoernooi 

 Aankondiging Pomartoernooi 

 Partij Saied -  Verwaart 

 Partij  Van Dalfsen - De Jong 

 Partij Huybens - Beekman 

 Partij Monté - Vromans 

 Partij Beijersbergen - Corneth 

 Partij Corneth - Heek 

 Vereniging Informatie 

  

 

 

 

Redactie 

 

Dit wordt een vol nummer met onder andere maar liefst zes partijen. Sinds kort zet ik mijn 

laptop met daarop een schaakprogramma in de speelzaal, zodat de leden zelf hun partij 

kunnen invoeren. En dat blijkt te helpen. We naderen het eind van het jaar en dat is voor 

de voorzitter een uitgelezen moment om u toe te spreken. Verder treft u enkele 

toernooibesprekingen aan. Natuurlijk is er ook aandacht voor de in- en externe competitie. 
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Voorzitter 

 

Voorzitter Dick de Jong spreekt u toe. 

Nu het einde van het jaar 2014 nadert is het nuttig om even terug te kijken naar de 

afgelopen periode,  maar dan ook direct, en vooral, de blik op de toekomst te richten.  

Want het aloude spreekwoord  'resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de 

toekomst' geldt  evenzeer, of beter,  ook voor de schaakwereld.   

Afgelopen voorjaar liep het ledental  fors terug en  zakte onder de kritische ondergrens 

van 30 leden. De praktijk leert dat  leden niet iedere week kunnen  schaken zodat het 

gevaar dreigde dat de interne competitie , maar zeker ook  deelneming aan de externe 

competitie, gevaar liepen. 

Het bestuur heeft  in dat kader oriënterende gesprekken gevoerd met  Haeghe Ooievaar 

dat toen een andere locatie zocht . Al snel bleek dat zelfs van een verloving geen sprake  

kon zijn en een ieder zijns  weegs ging.  

De strategie werd gericht op ledenwerving door  allereerst gewoon een gezellige 

schaakvereniging  te zijn, maar ook door acties zoals de zomercompetitie ,  waar veel 

schakers van andere verenigingen aan deelnemen, de  open dag en het 

dubbellidmaatschap. U weet schakers  van  andere verenigingen  mogen een jaar bij HSV 

gratis  'dubbellid' worden . Na een jaar kan men dubbellid blijven, maar dat is dan niet 

meer gratis.   De eerste resultaten mogen er zijn: het ledental is inmiddels  gegroeid tot 

bijna 40 leden,  waaronder twee dames , die ook nog eens trouw de maandagen  

bezoeken. Regelmatig kunnen  er 15 borden uit de kast worden getrokken.  

Het is best iets om trots op te zijn dat in een tijd van individualisering het verenigingsleven 

blijkbaar kan bloeien. Wellicht heeft dat te maken met  de maatschappelijke onzekerheden 

die men ervaart. Dreigende werkloosheid, spanningen zowel in Nederland als 

internationaal  hebben wellicht als neveneffect dat mensen weer samenhorigheid zoeken.  

De schaaksport, waar rust en denkkracht in een prettige ambiance worden gecombineerd,  

is daarvoor een katalysator.  

Terug naar de concrete situatie : Het bestuur is gestart met  denken over de invulling van 

het negentigjarig jubileum in 2016. Graag zien we ideeën van u tegemoet om daaraan  een 

ludieke en voor een ieder  interessante gebeurtenis van te maken.  

Ook wordt gedacht om de  format van het dubbellidmaatschap  te verbreden naar meer 

schaakverenigingen  die zo’n  format  willen ondersteunen.  Schakers van verschillende 

verenigingen kunnen dan   bij deelnemende schaakverenigingen   spelen   in een 

gemeenschappelijke competitie  De resultaten  worden dan  centraal geregistreerd.  Dit  

format moet wel  eerst uitkristalliseren  en gedragen worden,  alvorens dit 

geïmplementeerd zou kunnen worden.  Toekomstmuziek  die  wellicht werkelijkheid gaat 

worden!  
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Als u dit clubblad , waarschijnlijk via de mail, leest is de kerstschaakwedstrijd aanstaande.  

Het is altijd gezellig om dan ook ex-leden weer eens te zien snel schaken. Ruud Drankier, 

ons erelid, maar ook Rob van der Holst, Frans Hoogeveen en anderen proberen dan weer 

om de  hoofdprijs te bemachtigen. Maar wat zij niet weten, is dat het niveau van de interne 

competitie  evident is gestegen!  

Dat zal hen wellicht verrassen. 

Waardering heeft het bestuur voor de initiatiefnemers van het jaarlijkse toermooi   

“ Schaken aan de Kust “,  Richard van Dalfsen en Hans Coenders,  dat onder auspiciën  van 

HSV wordt georganiseerd.  

Tenslotte wens ik u namens het bestuur goede feestdagen, een  gezond 2015  en  veel 

plezier  op “de magische vier en zestig velden” bij De Haagse Schaakvereniging. 

 

Secretaris 

 

Het bestuur is op 30 september in vergadering bijeen geweest. Besproken zijn de reacties 

die per e-mail zijn ontvangen op het rapport 'Eindrapportage Commissie 2015'. Daar 

hebben drie leden op gereageerd. Wat de commentaren gemeen hadden was dat in ieder 

geval de nieuwe website gerealiseerd moet worden. De website is in principe gereed 

(ontworpen door Ed Langelaan). Wellicht zijn er nog enkele aanpassingen nodig en de 

vraag is ook wie er als webmaster gaat optreden. Loek van Vliet, Wouter Remmerswaal en 

Richard van Dalfsen houden zich hier mee bezig. Het bestuur hoopt dat hun inspanningen 

resultaat zullen opleveren, zodat wij u hopelijk in het volgende clubblad meer kunnen 

vertellen. 

In de bestuursvergadering is verder besloten dat Hans Coenders een laserprinter mag 

aanschaffen. Dat is handig voor de indeling van de interne competitie en het komt ook 

goed van pas als we een (rapid)toernooi organiseren. 

Ten slotte is Hans Coenders gevraagd toe te treden tot het bestuur. Hans heeft hierop 

positief gereageerd. Hij wordt bestuurslid algemeen met als taak wedstrijdleider interne 

competitie.     

Wij mochten weer enkele nieuwe leden begroeten, namelijk Glenn Ki-Ahong, Franck 

Melssen, Zaman Saied, Nadeem Taverne en Andry Gontsjarenko. Verheugend is dat ook 

veelvoudig clubkampioen Olav Wolvekamp weer lid is geworden. Het ledental stijgt 

daardoor bijna naar 40. En er komen hopelijk nog enkele nieuwe leden bij (Colinda en 

Monique). Wij wensen de nieuwkomers een prettige tijd toe bij HSV. 

Helaas ook een afmelding: Frans Pieter van den Bos heeft te kennen gegeven dat hij per 1 

januari 2015 niet meer in verenigingsverband wil schaken. Frans Pieter had dat al min of 
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meer aangekondigd, maar nu het zo ver is vinden wij dat toch jammer. Frans Pieter schrijft 

dat hij een jaar lang met plezier bij de club heeft gespeeld en dat een terugkeer in de 

toekomst niet uitgesloten is. 

 

 Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 15 december hebben we 

onderlinge kerstwedstrijden. Op 22 en 29 december is het clubgebouw (helaas) gesloten. 

Maar wellicht kunt u op zondag 21 december deelnemen aan het Pomartoernooi. 

 

 

Ma 1 december 14e Ronde Interne Competitie 

   RSC-Belgisch Park 2 - HSV 1 

 

Ma 8 december 15e Ronde Interne Competitie 

  

Ma 15 december Kerstwedstrijden 

 

Zo  21 december Pomartoernooi 

 

Ma 22 december Zaal dicht. Geen Schaken 

 

Ma 29 december Zaal dicht. Geen Schaken 

 

Ma 5 januari  16e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Botwinnik 4 

 

Ma 12 januari 17e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - Rijswijk 2 

 

Ma 19 januari 18e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 26 januari 19e Ronde Interne Competitie 

   Bobby Fischer Wassenaar 2 - HSV 2 

 

Ma 2 februari 20e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 9 februari 21e Ronde Interne Competitie 

 

Di 10 februari DD 4 - HSV 1 

 

Ma 16 februari Clubkampioenschap Snelschaken 

 

Ma 23 februari 22e Ronde Interne Competitie 
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Za 28 februari HSV Rapidtoernooi 

 

Ma 2 maart  23e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Raadsheer-Corbulo 2 

 

Ma 9 maart  24e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - Haeghe Ooievaar 1 

 

Ma 16 maart  25e Ronde Interne Competitie 

Ma 23 maart  1e Ronde Champions League 

   26e Ronde Interne Competitie 

   RSC/BP 3 - HSV 2 

 

Ma 30 maart  2e Ronde Champions League 

   27e Ronde Interne Competitie  

    
 

HSV 1 - Bobby Fischer/Wassenaar 1  

 

Teamleider Fred van der Holst doet verslag. 

HSV 1 wint zijn eerste externe wedstrijd in stijl! 

Onze wedstrijdleider Bert Gerritsma droeg zijn steentje bij in de overwinning van ons 1e 

door in zijn openingstoespraak op te merken dat ons eerste in deze competitie slechts 

voor handhaving in de 1e klasse zou gaan. Dit werd door de tegenstander uitgelegd dat wij 

een zwak team zouden hebben maar jullie en ik wisten wel beter, dit varkentje zouden we 

weleens de oren kunnen wassen! 

Door uitstekend tegenspel te bieden aan de hoge ratings van de topborden van Bobby 

Fischer werd al snel duidelijk dat er maar één team was dat op de overwinning aanspraak 

mocht maken. 

Bord 3. Nico opent een keer met e4 en overrompelt meteen zijn tegenstander. Op zet 7 is 

het eigenlijk al uit als Nico  een stuk voor een pion voor staat. Zijn tegenstander spartelt 

nog even door, Nico ruilt de zware stukken en de partij wordt opgegeven. Een vroege 

voorsprong doet wonderen 1-0. 

Bord 6. Frans Hoogeveen opent met een voor hem vertrouwde opening waarop zijn 

tegenstander nogal onorthodox reageert met a5, a4 waarna de a-pion wordt geslagen en 

zwart een halfopen a-lijn heeft. Na een voor beide normale ontwikkeling ontstaat een strijd 

op de damevleugel waarin Frans het onderspit delft, hij verliest een pion en een kwaliteit 

waarna hij het niet meer laat bewijzen en opgeeft 1-1. 
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Bord 8. Wouter opent weer agressief en neemt vanaf het begin de koningsstelling van zijn 

tegenstander onder vuur. Op zet 12 wint hij een stuk maar zijn tegenstander wil nog lang 

niet van opgeven weten. Er wordt afgewikkeld naar een eindspel met T+P tegen T waar 

Wouter wel raad mee weet. Na winst van nog enkele pionnen geeft zijn tegenstander 

eindelijk op 2-1. 

Bord 3. Bert Corneth speelde een werkelijk fantastische partij (BRAVO) die zeker in het 

clubblad terecht zal komen! Met zwart kwam hij terecht in een Aljechin-achtige opening  

waarna de strijd op de damevleugel de doorslag zou geven. In het middenspel tovert Bert 

de even onverwachte als geniale zet Ta2 uit de hoge hoed waarna zijn tegenstander in 

diep gepeins verzinkt. Zijn tegenstander verdedigt zich door een pion te laten slaan maar 

omdat Bert de witte Dame blijft aanvallen en achtervolgen wint hij uiteindelijk voldoende 

materiaal om zijn tegenstander op te laten geven 3-1.  

Bord 2. Frans Pieter speelde een hele interessante partij. Frans liet zijn tegenstander slaan 

op f2 waarna ik dacht dat dit een voorbereide variant was (later bekende Frans dat dit niet 

zo was) omdat via de half open f-lijn de druk op de zwarte stelling flink werd opgevoerd. In 

het middenspel wist zwart zich aan de druk te ontworstelen en kwam er een voor Frans 

moeilijk eindspel met torens en pionnen op het bord. Frans kwam in dit toreneindspel 2 

pionnen achter maar wist dat wanneer dit 2 niet verbonden vrijpionnen zijn zo’n stelling bij 

goed tegenspel remise is te houden! Frans Pieter bewees zijn gelijk en maakte remise 3½-

1 ½. 

Bord 7. Ik had Jim Loke bereid gevonden om met zwart in te vallen en dat deed hij 

uitstekend. Na de opening staat Jim moeilijk omdat hij een stormloop op zijn 

koningsstelling moet pareren. Met 4 verdedigende stukken op de onderste rij vraag ik me 

af of Jim het gaat houden. Jim weet met secuur spel zijn verdediging op slot te houden en 

zijn stukken beter te ontwikkelen. Nadat hij een stuk wint en de laatste koningsaanval van 

zijn tegenstander weerlegt speelt hij het eindspel heel cool naar winst doordat zijn 

tegenstander in een hopeloze stelling door zijn vlag gaat. De winst van het team is 

hiermee veilig gesteld 4½-1½. 

Bord 5 Hans de haan speelde met zwart een zeer goede partij. Hij kwam goed uit de 

opening en wist in het middenspel twee pionnen te winnen waarna er een ongelijke strijd 

op de damevleugel ontstond. Zijn tegenstander zat eigenlijk te wachten op het moment 

dat zijn team verloren had zodat hij zonder scheve gezichten kon opgeven en zo 

geschiedde het 5½-1½. 

Bord 1. Als clubkampioen verdedigt Aad dit seizoen de HSV eer op het 1e bord. Aad komt 

minstens gelijkwaardig uit de opening en doet in het middenspel ook geen rare dingen. In 

een ogenschijnlijk gelijkwaardige stelling biedt hij dan ook remise aan wat door zijn 

tegenstander wordt afgewezen. De zware stukken worden afgeruild en er komt een 

eindspel van loper tegen paard (Aad) met gelijk aantal pionnen op het bord. Ondanks 

goed tegenspel blijkt de loper een stuk sterker dan het paard en verliest Aad 5½-2½. 

De volledige uitslag op 13-10-2014 was als volgt: 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 7 

 

HSV 1 (1723) – B.F. Wassenaar 1 (1748)   5½ - 2½ 

1 A.J. Mittertreiner 1677 - T. Bottema 1981 0 - 1   

2 F.P. van den Bos 1949 - E.J. van der Marel 1953 ½ - ½   

3 H.J.M. Corneth 1780 - J.A. Beijersbergen 1914 1 - 0   

4 N.F. Vromans 1672 - W. Groothuis 1644 1 - 0   

5 J.A. de Haan 1764 - M. Claushuis 1617 1 - 0   

6 F.R. Hoogeveen 1816 - C. Gijsen 1693 0 - 1   

7 J.A. Loke 1623 - J. Zijlstra 1589 1 - 0   

8 W Remmerswaal 1500 - G. Meijer 1592 1 - 0   
 

HSV 2 - Promotie 6 

 

Een verslag van Bert Gerritsma 

Slechte start HSV 2 

Het tweede team opende op maandag 29 september het nieuwe seizoen met een 

thuiswedstrijd tegen Promotie 6. Loek van Vliet en Richard van Dalfsen waren verhinderd. 

Zij werden vervangen door Peter Huybens en Hans Coenders. 

 

HSV kwam op een 1-0 achterstand door een nederlaag van Wim Hessels aan bord zes. 

Wim meende een mat in vier zetten te zien, maar er zat een klein lek in zijn combinatie. In 

plaats van mat te zetten verloor hij een stuk en moest hij opgeven. Vervolgens kwam Hans 

Coenders aan bord acht remise overeen met zijn jeugdige tegenstander. De stelling was 

compleet dichtgeschoven, dus er was voor beide partijen geen eer meer te behalen. Ook 

Jacques de Wit speelde remise aan bord drie. 

 

De man in vorm -Peter Huybens- zorgde aan bord zeven voor het eerste winstpunt voor 

HSV. Peter had zwart en na de zetten 1.e4 e5 2.Le2 was hij uit de theorie. Geen schande 

overigens, want hetzelfde gold voor Rybka. In het vervolg speelde zijn tegenstander in de 

opening vier keer met hetzelfde paard. Toen Peter dit paard eraf sloeg had hij drie tempi 

gewonnen en stond hij -zoals Joop Tuk zou zeggen- in hogere zin gewinnen. Peter liet er 

geen gras over groeien. Twee verbonden vrijpionnen rukten in het centrum op naar de 

zesde rij. In een hopeloze stelling speelde de speler van Promotie door tot hij mat werd 

gezet. De tussenstand was hierdoor 2-2. 

 

Bert Gerritsma had aan bord twee een remiseaanbod gekregen. De stelling was materieel 

in evenwicht, maar de tegenstander had een geïsoleerde dubbelpion. Daar stond 

tegenover dat hij  het loperpaar had, maar desondanks meende Bert dat hij zonder risico 

op winst kon spelen. Omdat Bert zag dat Jim het moeilijk had aan bord een sloeg hij het 

remiseaanbod af. Een paar zetten later kreeg hij daar spijt van, want hij blunderde en 

trapte in een simpele vork.  Dit kostte hem een vol paard, maar gelukkig kreeg hij er twee 

pionnen voor terug. Na de 41e zet van zijn tegenstander was de volgende stelling 

ontstaan. 
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                    Stelling na 41...Lxd4+ 

Bert was in de veronderstelling dat hij de zwarte loper niet kon slaan omdat de zwarte 

koning daarna de witte pionnen zou oppeuzelen en zou doorlopen met zijn h-pion. Bert 

speelde dus 42.Ke2??. Na 42...Kf4 43.Kf1 Kxf3 44.Ke1 h3 45.Kf1 La7 46.Ke1 Kg2 47.Ke2 Lg1 

moest hij opgeven. Hij had echter remise kunnen houden met 42.Kxd4! Bijvoorbeeld 

42...Kf4 43.Kd3 Kxf3 44.Kd2 Kf2 45.h3 Kg1 46.Ke2 Kg2 47.Ke3 Kxh3 48.Kf3 Kh2 49.Kf2 h3 

50.Kf1 Kg3 51.Kg1.   

Dit was een domper waardoor HSV op een 2-3 achterstand werd gezet. Patrick Roeleveld 

speelde niet lang daarna remise aan bord vier.  

Met een tussenstand van 2½-3½ moest in de twee resterende partijen 1½ punt gescoord 

worden om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Jim Loke stond aan het topbord  al de 

gehele avond slecht. Hij had in de opening een stuk verloren, waarvoor hij twee pionnen 

had teruggekregen. Hij bleef echter minder staan  en hoewel hij geheel tegen zijn 

gewoonte in zeer veel bedenktijd gebruikte, kon hij het tij niet keren. Omstreeks 23.00 uur 

zag Jim het nutteloze van verdere tegenstand in en gaf hij op.  

Debutant Adel Felfel was aan bord vijf als laatste klaar. Hij had de gehele avond 

geprobeerd zijn tegenstander op de knieën te dwingen, maar deze gaf geen krimp en Adel 

moest in remise berusten.     

Hierdoor was de 3-5 nederlaag een feit. Het tweede team zal zich op 30 oktober moeten 

revancheren in de uitwedstrijd tegen Prometheus/DSC 9. 

 

Prometheus (DSC9) - HSV 2 
 

 

Een verslag van Hans Coenders. 

Op  donderdag 30 oktober heeft het tweede team zijn tweede externe wedstrijd van dit 

seizoen gespeeld. Het team kon niet in zijn sterkste opstelling aantreden door afwezigheid 

van Bert en Jim. Met goede moed begonnen onze spelers toch in de immer gezellige 
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speelzaal van Prometheus aan hun strijd.  

 

Willem Hessels was de eerste die achter zijn bord vandaan stapte. Een offer was verkeerd 

uitgepakt! Vervolgens verliet Richard met verlies de speeltafel. En niet veel later moest 

Peter opgeven. Nadat zwart de Caro Kann speelde, heeft Peter er lange tijd goed 

voorgestaan. Helaas leed hij plotseling materiaalverlies en was verder machteloos.  

 

Gelukkig behaalden Jacques de Wit en Patrick Roeleveld op bord een en twee een 

gedegen remise. Ikzelf had ondertussen op bord acht een aardige partij gespeeld. 

Langzaam kreeg ik met zwart een positioneel overwicht en in scherpe eindstelling kon ik 

met een mooie matcombinatie de partij uitmaken. Met Adel en Loek nog in de strijd 

konden we nu nog maximaal een gelijkspel behalen. En het had er alle schijn van dat dat 

zou gaan lukken…  

 

Beiden stonden in een gewonnen stelling. Adel was de eerste van de twee die zijn partij 

met een overwinning afsloot. Nu alleen Loek nog. Met een uur meer tijd op de klok dan 

zijn tegenstander en een betere stelling, dacht Loek dat het met een toren minder ook wel 

zou kunnen lukken! Helaas, met minder dan twee minuten op de klok gaf het speeltempo 

met een bonus van 10 seconden Loeks tegenstander genoeg tijd om de verloren partij 

alsnog naar zich toe te trekken. HSV 2 verliet Delft met een verlies van vijf tegen drie 

punten. 

                       

 

 

Pomar 2 - HSV 2 

 

Teamleider Hans Coenders doet verslag. 

 

Het tweede team van HSV heeft de derde ronde van de HSB-competitie opnieuw niet 

winnend kunnen afsluiten. Op dinsdag 25 november waren we uitgenodigd om de nieuwe 

speelruimte van Pomar uit te proberen en afgezien van wat extra toeschouwers (ongeveer 

4 centimeter groot, met lange staart) beviel het gezellige en gemakkelijke onderkomen van 

onze gastvereniging goed. Door tegenslag geplaagd, kon ons tweede team ook dit keer 

niet in de sterkste opstelling aantreden en omdat een van de spelers hopeloos vastzat in 

het verkeer, werden we gedwongen om de strijd tegen Pomar 2 met slechts zeven spelers 

aan te vangen. Het was te laat om nog een vervanger te vinden en een punt ging daardoor 

direct verloren. Zelf speelde ik op bord acht en al vrij snel na de opening raakte ik door 

ondoordacht spel een stuk kwijt. Stom! Gelukkig had ik twee pionnen compensatie en 

wilde niet meteen alle moed opgeven. Gescherpt door het verlies, ging ik er nog eens 

goed voor zitten en begon aan een lange worsteling waarbij ik diverse keren door het oog 

van de naald kroop. Ondertussen hoorde ik zijdelings dat Jacques naar huis ging. Verloren!  
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Geruisloos en voor mij onzichtbaar werden vervolgens Adel, Willem en Loek 

uitgeschakeld. Alleen Patrick wist een remise te bereiken. Peter zat naast mij 

op bord 7 en af en toe had ik gelegenheid om even op zijn bord te kijken. Dat zag er 

gelukkig goed uit. In ieder geval een pion meer. Het zag ernaar uit dat Peter de enige zou 

worden die de eer van HSV hoog wist te houden. Ondertussen was mijn lijdensweg nog 

steeds aan de gang. Op een gegeven ogenblik was ik zelfs de laatste speler die nog in de 

wedstrijd was en daarmee natuurlijk het middelpunt van veel toeschouwers (zonder lange 

staart). Langzaamaan wist ik de wedstrijd ietsje naar mij toe te trekken en nadat ik een stuk 

teruggewonnen had, waren de kansen weer redelijk gelijk! Het vertrouwen groeide weer, 

maar zowel ik als mijn tegenstander maakte alsnog de nodige fouten. Terwijl de partij 

meer door zenuwen dan door verstand tot de laatste snik werd uitgespeeld, wist ik 

gelukkig met twee pionnen tegen een toren de overkant van het bord te bereiken en kon 

ik met een diepe zucht achterover in mijn stoel zakken.  Een kleine troost voor het verlies 

van ons team met  5 ½ - 2 ½   

Drie van de zeven ronden zijn er nu gespeeld. De volgende ronde spelen we op maandag 

5 januari thuis tegen Botwinnik 4 en die wedstrijd moeten we echt winnen, willen we niet in 

de degradatiezone terecht komen! 

 

                       

 

De Externe 

 

door Bert Gerritsma 

Klasse 1a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DD 4 6 3 15     . 5   . . . 5   5   

2 Rijswijk 2 4 2 10 ½ .   . . . . 5 ½ 5   

3 Haeghe Ooievaar 1 4 3 12 ½ 3   .   . . 5   4 ½ . 

4 Botwinnik 2 3 2 8 ½ . . .   4 ½ 4   . . 

5 HSV 1 2 2 9   . . . 3 ½   . . 5 ½ 

6 RSC-Belgisch Park 2 1 2 7   . . 3   4   .   . . 

7 Pomar 1 0 3 9   3   2 ½ 3 ½ . . .   . 

8 B.F. /Wassenaar 1 0 3 8 ½ 3   3   . . 2 ½ . .   
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Het eerste team begon de externe competitie met een fraaie overwinning op het uit de 

Promotieklasse gedegradeerde team van Bobby Fischer/Wassenaar. Daarna bleek 

Botwinnik nipt te sterk. Het team zal zich moeiteloos moeten kunnen handhaven in de 

eerste klasse. 

Klasse 3a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Botwinnik 4 5 3 14 ½   4   . 4 ½ . 6   . . 

2 Promotie 6 5 3 13 ½ 4     . . . . 4 ½ 5   

3 Pomar 2 4 3 14   . .   3 ½ 5   . . 5 ½ 

4 Prometheus (DSC 9) 4 3 13   3 ½ . 4 ½   . . . 5   

5 Raadsheer-Corbulo 2 2 3 13 ½ . . 3   .   7   3 ½ . 

6 RSC-Belgisch Park 3 2 3 10 ½ 2   . . . 1     7 ½ . 

7 B.F. /Wassenaar 2 2 3 8 ½ . 3 ½ . . 4 ½   ½   . 

8 HSV 2 0 3 8 ½ . 3   2 ½ 3   . . .   

 

Voor het begin van de competitie voorspelde ik dat het tweede team kampioenskandidaat 

zou zijn. De trieste realiteit is dat we na drie ronden puntloos onderaan staan. Daar zijn 

allerlei oorzaken voor aan te voeren, maar dat zal ik niet doen. Ik denk nog steeds dat we 

een van de betere teams zijn in de derde klasse. Laten we om te beginnen op 5 januari op 

volle oorlogssterkte opkomen tegen Botwinnik. Als we die wedstrijd winnen ben ik ervan 

overtuigd dat ook de resterende wedstrijden -tegen zwakkere teams- gewonnen kunnen 

worden.  

 

 PK HSB 

 

In de afgelopen weken werd op negen vrijdagavonden in het woonzorgcentrum 'De 

Mantel' gestreden om het persoonlijk kampioenschap van de HSDB. HSV was in de          

A-groep vertegenwoordigd door Nico Vromans. Nico speelde 5 keer remise, verloor twee 

partijen en nam twee keer een bye op. Wegens de sterke tegenstand die hij ondervond 

had hij toch nog een TPR van 1731. De overige deelnemers van HSV kwamen uit in de      

B-groep. Maurits Bons scoorde 5½ uit 9 met een TPR van 1658, Jacques van As eindigde 

met 4½ uit 9 en een TPR van 1461. Aankomend lid Monique Keuzenkamp scoorde 3½ uit 

9 met een TPR van 1297. Kanako Kinoshita speelde slechts drie ronden mee waarin ze 1½ 

punt scoorde met een TPR van 1478. Han Nicolaas speelde slechts één partij (blijkbaar was 

hij een vliegende bye) waarin hij remise overeen kwam.  
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Interne 

door Bert Gerritsma 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13 

                                 

Nr   Naam                      Punten     Wa   Gsp   Gw   Rm  Vl  Perc 

 1 Bos, Frans Pieter van den    1077,00   120   11    7    3   1   77,3 

 2 Corneth, Bert                     954,67   118   11    4    7   0   68,2 

 3 Mittertreiner, Aad               924,00   116   12    5    6   1   66,7 

 4 Melssen, Franck                  917,00   114   10    6    3   1   75,0 

 5 Haan de, Hans                   839,33   112   10    3    6   1   60,0 

 6 Vromans, Nico                   810,67   110   10    1    9   0   55,0 

 7 Remmerswaal, Wouter             766,00   108    5    3    1   1   70,0 

 8 Kinoshita, Kanako               698,67   106    3    2    1   0   83,3 

 9 Holst van der, Fred             669,67   104    9    1    6   2   44,4 

10 Taverne, Nadeem                 655,00   102    7    4    2   1   71,4 

11 Gontsjarenko, Andry             651,00   100    7    4    1   2   64,3 

12 Roeleveld, Patrick              646,33    98   11    2    6   3   45,5 

13 Hessels, Willem                 644,00    96   10    2    5   3   45,0 

14 Nicolaas, Han                   641,67    94   11    3    5   3   50,0 

15 Huijbens, Peter                 609,00    92    9    5    1   3   61,1 

16 Wit de, Jacques                 585,00    90    9    5    1   3   61,1 

17 Bons, Maurits                   556,00    88    6    3    0   3   50,0 

18 Gerritsma, Bert                 550,33    86   10    3    3   4   45,0 

19 As van, Jacques                 536,33    84   11    1    7   3   40,9 

20 Vliet van, Loek                 535,00    82   10    5    1   4   55,0 

21 Felfel, Adel                     489,00    80    9    4    1   4   50,0 

22 Heide, Jelle van der            481,00    78   11    4    3   4   50,0 

23 Wolvekamp, Olav                 475,00    76    6    2    1   3   41,7 

24 Heetebrij, Paul                 439,33    74    3    2    0   1   66,7 

25 Verwaart, Dick                  403,33    70    9    4    0   5   44,4 

26 Keuzenkamp, Monique             395,33    68    3    2    0   1   66,7 

27 Hählen, Ruud                    388,67    66    9    3    1   5   38,9 

28 Jong de, Dick                   372,00    64   13    4    0   9   30,8 

29 Coenders, Hans                  370,33    62   11    4    0   7   36,4 

30 Zaman, Saied                    359,67    60   12    3    2   7   33,3 

31 Dalfsen, Richard van            348,00    58    5    2    0   3   40,0 

32 Kuijvenhoven, Rob               284,00    56    8    2    0   6   25,0 

33 Hout, Bruno in 't               280,00    54    1    0    0   1    0,0 

34 Ki-Ahong, Glenn                 201,00    50    8    1    1   6   18,8 

35 Hout, Colinda in 't             200,00    48    4    0    0   4    0,0 

36 Brunette, Ed                     177,33    46    2    0    1   1   25,0 

 

In het vorige clubblad had ik het over de girlpower van Kanako Kinoshita die trots de 

ranglijst aanvoerde. Na de vijfde ronde is Kanako niet meer gesignaleerd bij HSV, waardoor 
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ze is afgezakt naar de 8e plaats. Voor de girlpower moeten we nu zijn bij Monique 

Keuzenkamp en Colinda in't Hout. Monique doet het aardig met 2 uit 3. Colinda beheerst 

de basisregels van het schaakspel -ze weet inmiddels ook hoe ze 'en passant' moet slaan-, 

maar ze moet nog flink aan de slag met de stappenmethode op CD-rom om aansluiting te 

vinden bij de schakers in de onderste helft van de ranglijst. Dat zal wel lukken, want er zijn 

genoeg leden die haar daarbij willen helpen. 

 

De ranglijst wordt nu aangevoerd door Frans Pieter van den Bos. Dat ging toch niet altijd 

even gemakkelijk. In ronde 12 leed Frans Pieter zijn enige nederlaag tegen Franck Melssen, 

doordat hij met zijn koning de verkeerde kant opging. Omdat Frans Pieter met ingang van 

1 januari 2015 stopt met schaken in clubverband zal hij zich niet kunnen plaatsen voor de 

Champions League, waarin na 25 ronden de bovenste zes spelers van de ranglijst in een 

halve competitie strijden om het clubkampioenschap. Bovenaan de ranglijst treffen we de 

namen aan van spelers uit het eerste team, zoals Bert Corneth, Aad Mittertreiner, Hans de 

Haan, Nico Vromans en Wouter Remmerswaal. Dubbellid Franck Melssen staat voorlopig 

op een keurige vierde plaats. Wisselingen van de wacht zijn nog mogelijk, al is er een 

behoorlijk gat tussen Wouter Remmerswaal en Fred van der Holst. 

 

De vraag is ook of veelvoudig clubkampioen Olav Wolvekamp zich nog tussen de bovenste 

zes spelers kan plaatsen. Van de zes partijen die hij sinds zijn terugkeer speelde verloor hij 

er drie. In ronde 13 verloor hij van Adel Felfel. Dat was geen gestolen overwinning: Olav 

ging door zijn vlag, maar in de slotstelling kon Adel een stuk winnen. 

 

De voorzitter heeft het ook al gesignaleerd: de interne competitie wordt goed bezocht. Er 

wordt geregeld aan 15 borden geschaakt. Dat moeten we vooral zo houden.  
 

 

Open Dag 

 

Op 27 september organiseerde HSV in samenwerking met damclub Den Haag een open 

dag. Peter Huybens en Hans Coenders hadden aan de organisatie veel tijd en werk 

besteed. Zo waren er duizenden folders verspreid en waren er artikelen geplaatst in de 

Zuidwester Krant en de BOROkrant (BORO = bewonersorganisatie Rustenburg Oostbroek).  

 

Er waren behoorlijk wat mensen aanwezig, maar dat bleken bijna allemaal leden van HSV 

of van de damclub te zijn. Waren er dan helemaal geen belangstellenden? Ja zeker, er 

waren drie mensen voor het schaken gekomen en daarnaast toonden drie bezoekers 

belangstelling voor het dammen.  

 

Wouter Remmerswaal was de gehele dag aanwezig. Hij gaf een workshop die goed 

bezocht werd door de bezoekers en enkele dammers. Aad Mittertreiner gaf een simultaan 

waarin hij sterke tegenstand ondervond van een tweetal dammers. Naar verluidt is Aad er 

niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf gekomen.  
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De opkomst viel dus tegen, maar hopelijk houden we er toch nog enkele nieuwe leden aan 

over. En we hopen op het naijleffect. Ik doel daarmee op mensen die de folder hebben 

gelezen maar geen tijd hadden om op zaterdag de open dag te bezoeken. Misschien 

hebben ze wel tijd op maandagavond. 

 

 

                                                        Wouter geeft een workshop 

Rapidtoernooi SIO 

 

Jim Loke nam als enig HSV-lid op 25 oktober deel  aan het SIO rapidtoernooi in  

's-Gravenzande. Jim kwam uit in groep zes en scoorde 3½ uit 7. Jim eindigde daarmee op 

de vierde plaats en viel nog net in de prijzen. 

 

Witten Haen Toernooi 

 

Frans Pieter van den Bos nam op 20 oktober in Dordrecht deel aan het Witten Haen 

Toernooi. In zeven ronden rapid met een bedenktijd van 20 minuten pppp scoorde Frans 

Pieter 5½ punten, waarmee hij op de tweede plaats beslag legde. Frans Pieter moest 

slechts huisschaker Pim Ydo voor zich dulden, die een half puntje meer scoorde. 
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                                                  Frans Pieter wint tweede prijs 

 

Haags Weekendtoernooi 

 

Een verslag van Bert Gerritsma 

 

In het weekend van 14 tot en met 16 november vond in het denksportcentrum aan de 

Kerketuinenweg het Haags Weekendtoernooi plaats. HSV was daarin met vier schakers 

vertegenwoordigd in de B-groep. Groepswinnaar werd de jeugdige Rogier Zoun met 5½ 

uit 6 (bye in ronde 4). Van de HSV-leden presteerde Franck Melssen het best met 4 uit 6 en 

een TPR van 1726. Door dit resultaat kwam Franck nog in aanmerking voor een prijs. 

Aad Mittertreiner scoorde 3 uit 6 (TPR 1606) en was hiermee niet in zijn sas. Han Nicolaas 

behaalde eveneens drie punten, waarbij opgemerkt moet worden dat hij in ronde drie zijn 

tweede bye opnam en daarvoor een nul kreeg. Met zijn TPR van 1667 kan Han tevreden 

zijn. Maurits Bons kwam niet verder dan 2½ uit 6 en een mager TPR van 1533. Als 

voormalig winnaar van de B-groep zal Maurits hiermee niet tevreden zijn. 

In de A-groep viel er een daverende verrassing te noteren. De enige grootmeester, Stewart 

Haslinger, nam te veel risico's in een eindspel met ongelijke lopers tegen de talentvolle 

Rosa Ratsma (elo 2103). De grootmeester moest een nul incasseren. Hij won wel zijn 

overige partijen, maar met 5 uit 6 moest hij Jasel Lopez en Thijs Roorda die evenveel 

punten hadden, op weerstandspunten voorrang verlenen. 
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                                             Franck Melssen beste HSV-lid 

 

Pomartoernooi 

 

Hierbij informatie over het Pomartoernooi. Zet u dit alvast in uw agenda. 

  

  

  

Schaakvereniging Pomar organiseert op zondag 21 december voor de 49e keer haar 

traditionele Pomartoernooi. Dit jaar wordt er een individueel toernooi gespeeld over zeven 

ronden volgens het Zwitserse systeem.  

Er wordt in principe in twee groepen gespeeld: groep A voor spelers met een ELO-rating van 

1650 en hoger en groep B voor spelers met een ELO-rating van 1750 en lager. Spelers met een 

rating tussen de 1650 en 1750 mogen zelf aangeven in welke groep ze willen spelen. Kampioen 

is de winnaar van groep A. Indien er minder dan 60 deelnemers zijn zal er in één groep gespeeld 

worden. 

Speelzaal 

Het toernooi wordt gespeeld in het clublokaal van Pomar aan de Bosgang 2 te Rijswijk. De 

speellocatie bevindt zich bij de ingang van het Wilhelminapark, vrijwel op de hoek van de 

Tubasingel en de Klaroenstraat. Per openbaar vervoer is de locatie te bereiken met bus 23 (halte 

Klaroenstraat), vandaar is het ongeveer 5 minuten lopen. Vanaf station Rijswijk is het ongeveer 
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10 minuten lopen naar de speellocatie. Er is (beperkte) gratis parkeergelegenheid.  

Speeltempo 

Het speeltempo bedraagt 20 minuten per persoon per partij. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-

regels voor rapidschaaktoernooien, noteren is niet nodig. 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon (inclusief lunchpakket) en dient te worden betaald 

bij aankomst in de zaal. 

Prijzen 

In beide groepen zijn er diverse prijzen te winnen, het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal 

deelnemers. Tevens zijn er ratingprijzen in beide groepen. Alle prijzen zijn in natura. 

 

09.30 uur: zaal open en aanmelding 

10.15 uur: opening van het toernooi 

± 17.00 uur: prijsuitreiking  

Aanmelding 

Inschrijving voor het toernooi bij Han Nicolaas (bij voorkeur via e-mail: h.nicolaas@ziggo.nl of 

anders telefonisch: (06) 41188743) onder vermelding van: 

- naam en vereniging (of huisschaker); 

- rating; 

- de groep van voorkeur (voor spelers met een rating tussen 1650 en 1750). 

 

Aanmelding voor het toernooi dient uiterlijk zaterdag 20 december bij de organisatie binnen te 

zijn. 

 

Partijen 

 

Maar liefst zes partijen werden ingeleverd. We beginnen met de partij tussen Zaman Saied en 

Dick Verwaart. Zaman heeft het grootste gedeelte van de partij het beste van het spel. Hij krijgt 

diverse mogelijkheden om de partij te beslissen. Als hij dat verzuimt wint Dick. Het commentaar is 

van Bert Gerritsma, gesouffleerd door Rybka. 

 

Zaman Saied - Dick Verwaart  

Interne Comp HSV Den Haag, 17.11.2014 

 

1.Pf3 d6 2.g3 e5 3.Lg2 h6  

 

Ik wil niet op iedere slak zout leggen, maar dit is een onnodige pionzet. Beter is een stuk 

ontwikkelen, bijvoorbeeld 3...Pf6.  

4.c4 c5 5.Pc3 Pf6 6.0–0 Pc6 7.d3 Ld7 8.Te1 Le7 9.Pd2 0–0 10.Pde4 Pd4?!  

mailto:h.nicolaas@ziggo.nl
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Dit heeft geen zin. Het paard kan zich niet handhaven op d4.  

 

11.e3 Pf5?  

 

Onder het motto 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald' had het paard op zijn schreden 

moeten terugkeren naar c6. Nu valt de pion op b7.  

 

12.Pxf6+ Lxf6 13.Lxb7 Met pionwinst.  

 

13...Tb8 14.Lg2 Pe7 15.Pd5 Pxd5 16.Lxd5 Dc8 17.e4 Lh3 18.Dh5  

 

Dit is echt fout. De dame presteert helemaal niets op h5 en kan gemakkelijk verjaagd worden.  

 

18...Dg4?  

 

Maar niet op die manier. Juist was 18...Lg4!? met gelijk spel na 19.Dg6 Dd7.  

 

19.Dxg4 Lxg4 20.Kg2 Lg5 21.Lxg5 hxg5 22.h3 Ld7 23.b3 g6 24.Th1 Kg7 25.g4  

 

Beter was 25.h4.  

 

25...Th8 26.Kg3 Th4 27.Tab1 a5 28.a3  

 

De bedoeling van deze zet ontgaat mij.  

 

28...Tbh8 29.f3  

 

Er dreigde Lxg4 met pionwinst. Zwart kan niet spelen hxg4 wegens Txh1.  

 

29...f5 30.exf5 gxf5 31.b4 fxg4??  

Een blunder.  

 

 

           Stelling na 31...fxg4?? 

 

32.fxg4?!  
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Winnend was 32.bxa5 Txh3+ 33.Txh3 Txh3+ 34.Kf2 Lc8.  

 

32...Lxg4??  

Zwart gaat opnieuw in de fout. Dit had op slag moeten verliezen.  

 

 

 

                       Stelling na 32...Lxg4?? 

 

33.Lg2??  

 

Wit ziet het niet! Winnend was 33.hxg4 axb4 34.axb4 Txh1 35.Lxh1 cxb4 36.Lb7.  

 

33...Lf5 34.bxa5 Lxd3 35.Tbd1 e4 36.a6 Ta8?? 

 

Ziet een kleinigheid over het hoofd.  

 

 

 

 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 20 

 

 

                                  Stelling na 36...Ta8?? 

 

37.Lf1  

 

Opnieuw profiteert wit niet. 37.Txd3 wint. Zwart kan niet spelen 37...exd3 wegens 38.Lxa8.  

 

37...Lxf1 38.Thxf1 Txa6 39.Ta1 Ta4 40.Tfd1 Ta6  

 

Rybka geeft 40...Txc4 41.Tac1 Txc1 42.Txc1 Kf6 met winnend voordeel voor zwart. Na het 

gespeelde 40...Ta6 zou de stelling volgens Rybka na 41.Tf1 remise zijn. Mijn kennis van 

toreneindspelen schiet te kort om dit te kunnen beoordelen. Ik laat dit graag aan de kenners over. 

Een algemene waarheid is dat je toreneindspelen actief moet spelen. Alleen al om die reden zou 

ik zelf -denk ik- 40...Txc4 gespeeld hebben.    

 

41.Td5 Kf6 42.a4 e3 43.Tdd1 Txc4 44.Te1 Tc3  

 

44...Tcxa4 is de snelste weg naar winst.  

 

45.Kg4 d5 46.Tf1+ Kg6 47.h4 Tc4+ 48.Kf3 Tcxa4 49.Txa4 Txa4 50.hxg5 Te4 51.Ke2 c4 52.Tf3 

d4 0–1 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende partij werd gespeeld door Dick de Jong en Richard van Dalfsen. Duidelijk een partij 

met wisselende kansen. Uiteindelijk trekt Richard aan het langste eind. 

 

Richard van Dalfsen - Dick de Jong 

Interne Competitie HSV 24 november 2014 

 

1.e4 c5 2.Pc3 a6 3.Pf3 Pc6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 Pxd4  
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Dit is minder goed. Richard neemt op de volgende zet terug met de dame en heeft dan twee 

stukken ontwikkeld en zwart nog geen een. Beter was 5...e5, 5...e6 of 5...Pf6  

 

6.Dxd4 e6 7.e5 Pe7 8.Ld3 Pc6 9.De3 b6 10.0–0 Lc5  

 

Verjaagt de dame naar een beter veld. Een ontwikkelingszet als 10...Dc7 verdiende de voorkeur.  

 

11.Dg3 Lf8 12.Pe4 Dc7?  

 

Dit is al zo goed als verliezend. Na 12...Lb7 kan zwart nog vechten.  

 

13.Pd6+ Lxd6 14.exd6 Db8 15.Lf4?  

 

Simpel 15.Dxg7 stelt de winst veilig, bijvoorbeeld 15...Tf8 16.Lf4.  

 

15...g6 16.Dg5 Lb7 17.Le5 Tg8 18.Le4?  

 

Dat zal hem niet zijn. Gewoon 18.f4 en wit gaat de zwarte koningsstelling slopen.  

 

18...Dd8?  

 

Hier was echt 18...h6 de enige zet.  

 

19.Lf6 Dc8?  

 

Alsnog 19...h6 was geboden. Nu kan Richard de klus afmaken.  

 

20.Lxc6??  

 

Maar niet op die manier. Richard vergooit praktisch zijn hele voordeel. Winnend was 20.Dh6!, 

bijvoorbeeld 20...a5 21.Dxh7 Tf8 22.Lg7 Pe7 23.dxe7.  

 

 

 

       Stelling na 23.dxe7 (analyse) 

20...Dxc6 21.Le7?!  
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Dit ziet er aardig uit, maar is slechts genoeg voor gelijk spel. Na 21.Le5 f6 22Lxf6 Dxd6 23.Dh4 had 

wit wat voordeel behouden.  

 

21...Dd5 22.Dg3 Tc8 23.c3 Tc5 24.f3 De5 25.Df2 f5 26.Tfe1 Dd5?  

 

Dit is niet goed. Dick had met 26...Dg7 zijn zwakke koningsvleugel moeten beschermen.  

 

27.Te3?  

 

Opnieuw profiteert Richard niet. Na 27.Dh4 heeft wit groot voordeel, bijvoorbeeld 27...e5 28.Lf6 

De6 29.Dxh7 e4 30.Ld4.  

 

27...g5 28.b3 b5?  

 

Jammer. Nu mist Dick een kans. Met 28...f4!? 29.Te4 Dd3 was zwart in het voordeel gekomen.  

 

29.De2 g4 30.Kf2?? Een blunder die Richard de partij had moeten kosten.  

 

30...h5?  

 

Opnieuw mist Dick de winst. Na 30...f4 kan wit het opgeven. Bijvoorbeeld 31.Td3 Dh5 32.Th1 gxf3 

33.gxf3.   

 

 

 

                  Stelling na 33.gxf3 (analyse) 

 

 

 

 

31.Td1 Dc6?  
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Dick laat zich intimideren. Na 31...gxf3 32.gxf3 Dc6 was zwart licht in het voordeel gebleven. Nu 

staat Richard weer op winst  

 

32.Lh4?  

 

Opnieuw gemist door Richard. 32.Txe6 beslist de partij onmiddellijk  

 

32...Txc3??  

 

Nu gaat Dick in de fout. De enige zet was 32...Kf7.  

 

33.Txe6+!  

 

 

 

                  Stelling na 33.Txe6! 

 

Ik ben blij dat ik eens een uitroepteken mag plaatsen. Na de tekstzet volgt mat in hoogstens drie 

zetten. 33...Kf7 34.Tf6+ Kg7 35.De7+ Kh8 1-0 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende wedstrijd werd gespeeld door Peter Huybens in de wedstrijd van het tweede team 

tegen Pomar 2. Peter geeft zelf commentaar met hulp van Fritz 10. 

 

In de externe competitiewedstrijd Pomar2 - HSV2 had Peter het voordeeltje dat zijn tegenstander 15 

minuten te laat aan de partij begon. Peter had na zet 26 een robuuste stelling en begon opgewekt aan het 

eindspel. Daar had hij, zoals gewoonlijk, nogal wat tijd voor nodig. Met minder dan 10 minuten op beide 

klokken, gaf Loek de strijd op.  

  

 

Peter Huybens (1308) - Loek Beekman (1312) 
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Externe competitie Pomar2,   25.11.2014 

 1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Pc3 Pf6 4.h3 b6 5.Lc4 h6 6.a3 Lb7 7.d3 Pc6 8.b4 Le7 9.0–0 Dd7 10.Le3 a6 11.Ph2 

b5 12.Lb3 Pd8 13.Pe2 d5 14.f4 d4 15.Ld2 Ld6 16.fxe5 Lxe5 17.Pf3 Dd6 18.Pxe5 Dxe5 19.Lf4 De7 

20.Pxd4 Dd7 21.Pf5 0–0 22.De1 Ph5  

[22...Pe6 Lijkt me niet slecht. 23.Dh4 Pxf4 24.Txf4+- ]  

23.Dc3?  

Een zijspoor. Doelgerichter is  23.Dh4 g6 24.Pxh6+ Kh7 25.Pg4+-  

23...Pe6 24.Le3 Pf6 25.Tf3  

25.Pxh6+ Kh7 26.Txf6 Lxe4+-  

25...Ph5 26.Dd2  Kh7   

 

 

                  Stelling na 26...Kh7 

 

27.Lxh6! Pd4 

Niet 27...gxh6 wegens 28.Dxh6+ Kg8 29.Dxh5 met spoedig mat.   

28.Tf2 Pxf5 29.Txf5 g6 30.Lxf8 gxf5 31.Dh6+ Kg8 32.Dxh5 Dd4+ 33.Kh2 De5+  

[33...Txf8 Een vruchteloze poging om het lot te ontlopen. 34.Tf1 Dd6+ 35.g3+-]  

34.g3 Txf8 35.Tf1 Lc8 36.Tf4 Le6  

[36...Dh8  37.Dg6+ Dg7 38.exf5 Dxg6 39.fxg6+-]  

37.Th4 Dg7 38.exf5 Lxb3 39.f6 en opgegeven. Op 39...Dxf6 volgt 40.Dh7# 1-0   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De volgende partij speelde Nico Vromans in de laatste ronde van het persoonlijk kampioenschap van de 

HSB. Het commentaar is van Ton Bodaan. 

Peter Monté - Nico Vromans 

PK HSB, Den Haag, 7 november 2014 

 

1.f2-f4 Pg8-f6 2.Pg1-f3 d7-d5  

 

Maakt er omgekeerd Hollands van .  

 

3.e2-e3 Lc8-g4 4.Lf1-e2 Pb8-c6 5.d2-d4 e7-e6 6.0-0 Lg4-f5 7.c2-c3  

 

Wit heeft nu een echte stenen muur!  

 

7...Lf8-d6 8.Pf3-e5 Ld6xe5 9.f4xe5 Pf6-d7  

 

Waar gaan die paardjes heen ? [9...Pf6-e4]  

 

10.Pb1-d2 0-0 11.Le2-f3?!  

 

Een merkwaardige zet want na 11...Lf5-d3 moet Wit eigenlijk weer terug.  

 

12.e3-e4?! of niet natuurlijk. Wit acht zijn loper meer waard dan zijn toren.  

 

12...d5xe4 13.Lf3xe4 Ld3xf1 14.Dd1-h5?  

 

Maar dit gaat echt niet. [14.Dd1xf1 Dd8-h4 15.b2-b3 zoiets gaat nog wel voor wit . De zwarte 

paarden hebben weinig mooie velden.]  

 

 

 

              Stelling na 14.Dh5? 

14...f7-f5?!  
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[14...g7-g6 15.Dh5-h3 (15.Dh5-h6 Lf1-b5 16.Pd2-f3 f7-f5 17.Pf3-g5 Dd8-e7) 15...Lf1-b5 zwart kan 

zich verdedigen en heeft vervolgens een toren extra.]  

 

15.Le4xc6 b7xc6 16.Pd2xf1  

 

Wit is er nog genadig vanaf gekomen. Wel een kwal minder, maar een betere pionnenstructuur.  

 

16...Pd7-b6 17.Lc1-e3 Ta8-b8 18.b2-b3 Pb6-d5 19.Le3-d2 f5-f4 20.Dh5-h3 Dd8-e8 21.Dh3-

d3  

 

Het mooiste plan voor zwart is toch c5 spelen en daarmee de witte pionnenstelling  verzwakken. 

[21.c3-c4 Pd5-b4 22.Ld2xb4 Tb8xb4 23.Dh3-c3]  

 

21...f4-f3  

 

[21...c6-c5 22.Ta1-c1 c5xd4 23.c3xd4 De8-h5]  

 

22.c3-c4?  

 

[22.g2xf3 De8-g6+ 23.Dd3xg6 h7xg6 24.Kg1-g2]  

 

22...f3xg2 23.Kg1xg2 Pd5-f4+! 24.Ld2xf4 Tf8xf4 25.Ta1-d1 Tb8-d8 26.Dd3-e3 De8-g6+ 

27.Pf1-g3 Td8-f8  

 

Zwart beheerst het bord maar Nico zat waarschijnlijk in tijdnood en biedt remise aan.  ½-½ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dan nu het zwaardere werk. Voormalig clubkampioen Bert Corneth is extern in blakende vorm. 

Zie hier zijn fraaie winstpartij in de wedstrijd van het eerste team tegen Bobby Fischer/Wassenaar. 

Uiteraard verzorgt Bert zelf het commentaar. 

 

Wit: Joop Beijersbergen (1914) 

Zwart: Bert Corneth (1780) 

1.e2-e4, Pg8-f6 2.e4-e5, Pf6-d5 3.c2-c4, Pd5-b6 4.d2-d4, d7-d6 5.f2-f4, g7-g6.   

Voor het eerst dat ik in een serieuze partij niet meteen ruil op e5  (door 5... d6xe5 6.f4xe5).   De 

gedachte achter g6 is dat het witte centrum te ver naar voren is geschoven, en door middel van 

Lg7 en c7-c5 aangevallen kan worden. Verder is pion f4 een sta-in-de-weg voor de witte 

dameloper. 

6.Pb1-c3, Lf8-g7 7.Lc1-e3, Lc8-e6!   

Lokt d5 uit waarna het witte pionnenfront (na Le6-c8) niet langer te handhaven is.  En op 8.c4-c5 

antwoordt zwart met Pb6-d5. 

8.e5xd6.   
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De radicale oplossing voor de probleempion op e5.  Het spel krijgt nu het karakter van de 

ruilvariant in de Aljechinverdediging (5.e5xd6, e7xd6) maar dan met twee pluspuntjes voor zwart: 

1) Pion f4 hindert het witte spel  2) Meestal komt in de ruilvariant de zwarte koningsloper 

uiteindelijk op de lange diagonaal a1-h8 terecht, via twee zetten Lf8-e7-f6, maar hier is dat in één 

zet gebeurd. 

8..., e7xd6 9.b2-b3.   

Strikt genomen hoeft wit de c-pion nog niet extra te dekken, want na Le6xc4 volgt Lf1xc4, Pb6xc4 

en wit wint een stuk door Da4+.  Pas na rokade van zwart is het echt nodig. 

9..., 0-0 10.Dd1-d2, Tf8-e8 11.Lf1-e2, Dd8-e7.   

Een beetje opportunistisch gespeeld, zwart dreigt Lxc4 en slaan op e3.  Misschien was direct a7-

a5 objectief beter. 

12.Ke1-f2(?)   

Ziet er actief uit, maar Lf2 gevolgd door Pf3 en korte rokade was denk ik beter geweest. 

12... a7-a5 13.Pg1-f3, a5-a4 14.Ta1-c1, a4xb3 15.axb3, Pb8-a6 16.d4-d5.   

Als Wit iets wil ondernemen moet hij de sterke zwarte Lg7 uitschakelen, en dat gaat hij doen door 

zijn eigen zwarte-velden-loper naar d4 te brengen. 

16..., Le6-d7 17.Le3-d4.   

Wit peinst er niet over om op b6 te nemen, ook al levert dat een zwarte geïsoleerde dubbelpion 

op.  Lg7 zou immers heer en meester worden over de zwarte velden. 

17..., Pa6-c5!   

Verhindert Lxg7 vanwege Pxb3. 

18.Le2-d1.   

Nu lijkt niets meer de loperruil in de weg te staan. 
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                              Stelling na 18.Ld1 

18..., Ta8-a2!!  Een donderslag bij heldere hemel.  De toren wordt niet gedekt, en kan op liefst 

twee manieren worden genomen, maar ... 

A). het zal duidelijk zijn dat Pxa2 niet kan, want dan verovert zwart met Pe4+ en Pxd2 de witte 

dame, en daar blijft het niet bij. 

B). Dxa2 loopt ook fout af, maar hiervoor moet flink worden gerekend: 19 ... Pd3+. 

B1). 20 Kf1 is meteen uit: De1+ 21 Pxe1 Txe1 mat! 

B2). 20 Kg3 is de kritieke zet. 

 

                         Stelling na 20.Kg3 (analyse) 
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20 ... Lxd4 (dreigend Lf2+) en nu: 

B2a) 21 Pxd4 De3+ 22 Kh4 (enige zet want op bijv Pf3 volgt Dxf4 mat!) Dxf4+ 23 g4 Te3! (snijdt 

de witte koning de pas af en dreigt Dh6+ en spoedig mat) 24 Lf3 Lxg4 25 Lxg4 en weer volgt 

Dh6+ (25...Df6#, red). 

B2b) 21 Tc2 Df6! met de onafwendbare dreiging Dxf4 mat. 

B2c) 21 Dd2 Lf2+ 22 Dxf2 Pxf2 23 Te1 Dxe1+ 24 Pxe1 Pxd1 25 Txd1 Te3+ en zwart wint een stuk. 

 Enfin, na ampele overweging besloot Wit om het torenoffer niet aan te nemen: 

19.Tc1-c2.  Hij hoopte hiermee de schade tot één pion te beperken, maar dat viel tegen. 

 

 

                        Stelling na 19.Tc2 

 

19..., Pc5xb3 20.Dd2-d3, Ta2xc2+ 21.Ld1xc2, Ld7-f5!   

De beste zet!  Nu gaat het snel. 

22.Th1-e1  

(op bijvoorbeeld Pc3-e4 was Pb3xd4 gevolgd),  

De7xe1+! 23.Pf3xe1, Lf5xd3 24.Ld4xg7, Ld3xc2.  Wit geeft het op, hij blijft een toren achter 

staan. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ook in de wedstrijd tegen Botwinnik was Bert op dreef zoals blijkt uit bijgaand partijfragment. 

Uiteraard is het commentaar weer van Bert zelf. 

 

 

                      Stelling na 23...g5? 

 

 

Hieronder het slot van mijn partij uit de 2e ronde, 13 november. 

Bert Corneth – Peter Heek. 

  

Zwart heeft zojuist 23..., g6-g5? gespeeld. 

Wit beslist de partij nu snel. 

24.Dd4-d6!, Dh4-g3 25.Dd6xe6+, Kg8-h8 26.Tf1-f3!!  

Deze verrassende zet wint in alle varianten.  Zwart heeft geen tijd om de toren te nemen: na Lxf3 

volgt Txc8. 

 

                 Stelling na 26.Tf3!! 
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26..., Lc6-d7 27.Tc1xc8!   

Wit geeft zijn dame maar krijgt daar meer dan voldoende voor terug. 

27..., Dg3-e1+ 28.Kg1-h2, Ld7xe6 29.Tc8xf8+, Le6-g8.   

Wit heeft nu twee torens en een vrijpion tegenover de zwarte dame. 

30.f4xg5.   

Hiermee worden de witte torens verbonden en is er voor zwart geen redding meer.  De slot-

combinatie is snelwerkend gif. 

30..., De1-h4 31.Pe3-f5, Dh4xg5 32.h3-h4!   

Na deze pionzet kan de zwarte dame niet meer verhinderen dat het paard op e7 komt. 

32..., Dg5-g4 33.Tf8xg8+   

Zwart geeft op, want na Kxg8 volgt 34.Pe7+ Kh8 35.Tf8 mat. 
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