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Clubblad November 2015   

 

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

 

 Redactie 

 Secretaris 

 In Memoriam Rob Marcus 

 Agenda 

 Promotie 3 - HSV 1 

 HSV 1 - DSC 5 

 HSV 2 - WSC 6 

 Botwinnik 4 - HSV 2 

 De Externe 

 Ton Thijssen Trophy 

 Het leven van een simpele schaker 

 PK HSB 

 Kennemer Open 

 Partij Dijkshoorn - De Wit 

 Partij De Haan - Gerritsma 

 Partij  Hessels - Grootscholten 

 Partij Hessels - Visser 

 Partij Nobel - De Wit 

 Partij Verheugd - Loke 

 De Interne 

 

 

Redactie 

 

Dit wordt wederom een vol nummer met onder andere maar liefst zes partijen. Verder 

verslagen van de interne en externe competitie. Een delegatie van HSV en Haeghe 

Ooievaar bracht een bezoek aan Gennep om de strijd aan te binden met de plaatselijke 

schaakvereniging, de nieuwe club van ons oud-lid Ton Thijssen.  Han Nicolaas was 

uitstekend op dreef in de strijd om het persoonlijk kampioenschap van de HSB en doet 

daarvan uitgebreid verslag. Ook ontving de redactie een bijdrage van een zekere Gellius 

Heidanus over het leven van een simpele schaker. 
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Secretaris 

 

Wij hebben er weer een nieuw lid bij. Henk Bouma meldde zich aan als dubbellid (hoofdlid 

bij SHTV). Wij wensen Henk een prettige tijd toe bij HSV. 

Verder ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter, Rob Marcus, op 20 

oktober 2015 op 81-jarige leeftijd is overleden. Verder in dit blad treft u een 'in memoriam' 

aan. 

 

In Memoriam Rob Marcus 

 

Door Bert Gerritsma 

 

Rob Marcus, onze oud-voorzitter, die op 20 oktober op 81-jarige leeftijd overleed, was van 

1 november 1993 tot 20 augustus 2011 lid van HSV. Al in 1994 volgde hij Frans Hoogeveen 

op als voorzitter. Rob bleef deze functie vervullen tot 2002. Rob had een ruime bestuurlijke 

ervaring. Hij was jarenlang penningmeester geweest van de Nederlandse Basketballbond. 

Ik heb geruime tijd met Rob in het bestuur gezeten, want in 1995 strikte hij mij voor de 

functie van secretaris. Peter Huybens trad omstreeks die tijd ook toe tot het bestuur. Fred 

van der Holst zal al in het bestuur en maakt daar nog steeds deel van uit. Rob zorgde 

ervoor dat er nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement kwamen.  Hij was ook 

altijd nadrukkelijk aanwezig op de jaarvergaderingen van de Wijkvereniging Zuiderpark 

waar hij positieve kritiek leverde op de financiële verslaggeving. Het leiden van 

bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen ging hem prima af. Rob had 

goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Hij belde mij regelmatig om te vragen of er nog 

bijzonderheden waren. 

 

De laatste jaren zagen we Rob nauwelijks op de club. Hoewel hij geen lid meer was, was hij 

altijd welkom bij de paas- en kerstwedstrijden. Als zijn gezondheid het toeliet kwam hij en 

deed dan samen met zijn vrouw Corry mee met klaverjassen. Enkele maanden geleden 

kwam Dick Verwaart hem nog tegen. Rob leefde in blessuretijd, maar als het enigszins kon 

wilde hij aan de kerstwedstrijden meedoen. Het is er niet meer van gekomen. 

 

Dat Rob erg geliefd was bleek wel op zijn begrafenis die door veel mensen werd 

bijgewoond. Onder anderen Toon van Helfteren, bondscoach van de Nederlandse 

basketballbond, hield een speech. Namens HSV waren bestuursleden Hans Coenders en 

Bert Gerritsma aanwezig , evenals Dick Verwaart. 
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 Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 14 december hebben we 

onderlinge kerstwedstrijden waarbij introducés van harte welkom zijn. 

    

Ma 16 november 12e Ronde Interne Competitie 

 

Di 17 november DD 7 - HSV 2 

 

Do 19 november SHTV 3 - HSV 1 

 

Ma 23 november 13e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 30 november 14e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - DSC 10 

 

Ma 7 december 15e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - Novelty Destroyers 1 

 

Ma 14 december Onderlinge Kerstwedstrijden 

 

Ma 21 december Zaal dicht. Geen schaken 

 

Ma 28 december Zaal dicht. Geen schaken 

 

Ma 4 januari  16e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 11 januari 17e Ronde Interne Competitie 

 

Di 12 januari  Pomar 2 - HSV 2 

 

Ma 18 januari 18e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - Haeghe Ooievaar 1 

 

Ma 25 januari 19e Ronde Interne Competitie 

 

Promotie 3 -HSV 1   

 

Een verslag van teamleider Fred van der Holst 

HSV 1 verliest tegen het gedegradeerde Promotie 3 dat dit jaar weer erg graag wil 

promoveren. 
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Omdat HSV 1 dit jaar toch wel iets aan slagkracht en elo-punten heeft moeten inleveren 

mag een hoge eindklassering dit seizoen niet worden verwacht. We missen natuurlijk Nico, 

de topscorer van vorig jaar die hopelijk goed herstelt van zijn oogproblemen en dan 

volgend jaar weer kan excelleren op de 64 velden. Ook is het jammer dat onze 

clubkampioen Nadeem niet voor ons eerste speelt en het wegvallen van Frans Pieter is 

natuurlijk ook een aderlating.  

Aan instelling, mentaliteit en de wil om te winnen hebben wij echter niets ingeleverd, dus 

gaat ons eerste zich dit seizoen probleemloos handhaven in de 1e klasse B.  

Het lag vooraf al in de verwachting dat we een zware uitwedstrijd voor de kiezen zouden 

krijgen tegen het sterke Promotie (gemiddeld verschil van 150 elo-punten). We hebben 

inderdaad verloren maar er zijn momenten geweest dat we zelfs met drie invallers zicht 

hadden op een veel beter resultaat. Jim Loke viel uitstekend in op bord 8, hij kwam met 

zwart wel heel slecht uit de opening en stond in het middenspel zo goed als verloren maar 

wist met list en bedrog de stelling zo te compliceren dat zijn tegenstander door de bomen 

het bos niet meer zag en na het verlies van twee stukken de partij opgaf, Bravo Jim!  

Bert Gerritsma viel goed in op bord 4 en kwam gelijkwaardig uit de opening. In het 

middenspel werd  er over en weer druk uitgeoefend op de koning maar Bert had nog geen 

luchtgaatje geprikt voor de koning waardoor mat achter de palen in de stelling zat… Na 

een missertje van Bert kon zijn tegenstander hier dan ook jammer genoeg misbruik van 

maken.  

Ook Jacques de Wit viel goed in op bord 7. In zijn partij ging het lang gelijk op totdat er 

ongelijk materiaal op het bord kwam. Jacques had een dame tegen twee torens van zijn 

tegenstander maar verloor bij deze afruil ook zijn a-pion waardoor zijn opponent een vrije 

lijn had voor de zwarte a-pion. Deze was uiteindelijk niet te stoppen waardoor de partij 

werd opgegeven.  

Franck Melssen speelde zijn debuut wedstrijd voor HSV 1 en dat meteen op het 1e  bord 

(shapo)! Franck speelde een goede solide partij met kansen op de koning van zijn 

tegenstander. Uiteindelijk ging het om tempi voor het bereiken van een goed eindspel. 

Doordat Franck een tempo moest gebruiken om mat achter de palen uit de stelling te 

halen had hij net geen tijd om pionwinst te maken waarna tot remise werd besloten.   

Wouter Remmerwaal speelde op bord 5 een goede partij zoals ik dat van hem gewend 

ben: aanvallend, gedurfd en niet te bang om wat te offeren. Wouter komt goed uit de 

opening, heeft zijn stukken mooi centraal en heeft ruimtelijk voordeel waarna hij alles op 

de aanval gooit en hier een pion voor offert. Het moet gezegd worden dat zijn opponent 

zich goed en actief verdedigt waardoor er nog een tweede pion verloren gaat. Door dit 

nadeel gaat Wouter voor alles of niets maar  wordt door zijn sterke tegenstander op een 

fraaie manier mat gezet.  

Op bord 6 speelde Patrick Roeleveld een zeer goede partij met slechts een foutje. Met 

zwart komt hij in een Siciliaanse partij goed uit de opening en weet in het middenspel met 
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twee pionnen voor een loper winnend materiaal te veroveren. De fout wordt gemaakt door 

zelf schaak te geven waardoor zijn dame in de penning komt te staan. Om een aangevallen 

stuk te redden overziet Patrick de penning en verliest zijn dame en de partij, jammer!  

Frans Hoogeveen werd door zijn sterke tegenstander op bord 2 in een moeilijke en 

agressieve variant van de Leeuw gestort. Vanuit de opening moest hij lange tijd de beste 

verdedigers produceren om in een gelijkwaardig middenspel te komen. Dit ging hem goed 

af en door zetherhaling werd uiteindelijk remise afgedwongen.  

Rob van der Holst speelde een gedegen partij waardoor hij makkelijk uit de opening kwam 

en kon kiezen voor de lange rokade tegen de korte rokade van zijn tegenstander. Meestal 

zorgt dit voor vuurwerk maar dat bleef deze keer uit. De zwart speler kon meer druk op de 

koningsstelling uitoefenen dan andersom waardoor Rob in de verdediging werd gedrukt. 

Dat ging hem goed af waardoor remise een goede uitslag was. 

De volledige uitslag was als volgt: 

  Promotie 3 1769 - HSV 1 1634 5½ - 2½ 

1 M. van Staden 

jr. 

1843 - F.W.J.M. 

Melssen 

1751 ½ - ½ 

2 A. Schuurman 

Hess 

1945 - F.R. 

Hoogeveen 

1791 ½ - ½ 

3 R. Minnema 1801 - R.E.H. v/d 

Holst 

1840 ½ - ½ 

4 H. Kuipers 1729 - N.J. Gerritsma 1489 1 - 0 

5 E. Guijt 1660 - W 

Remmerswaal 

1519 1 - 0 

6 H. Minnema 1730 - P. Roeleveld 1489 1 - 0 

7 H. Knops 1805 - J.C.P. de Wit 1565 1 - 0 

8 D.Th. Brinkman 1639 - J.A. Loke 1627 0 - 1 

 

Teamleider 

Fred van der Holst 

                                                               

HSV 1 - DSC 5 

Een verslag van Fred van der Holst 

HSV 1 kan het tegen kampioenskandidaat DSC niet bolwerken en verliest terecht. 

Het enigszins verzwakte 1e team is nog steeds zonder punten en zal een tandje moeten 

bijzetten om aan het eind van de rit de degradatie te ontlopen. 

Ook nu weer hadden wij twee invallers nodig, Jacques (de Wit) en Willem Hessels waren 

bereid om achter de stukken plaats te nemen, waarvoor mijn dank. 
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Op bord 8 ging Willem voortvarend te werk. Met de witte stukken start hij alras een 

koningsaanval en offert hij op h7 een loper. Hij slaat niet de giftige loper van zijn 

tegenstander maar wint wel het geofferde stuk terug, maar laat vervolgens in een 

remisestand zijn dame slaan. 0-1 

 

Op bord 5 kwam Wouter al snel en geheel onnodig een centrumpion achter waardoor hij 

ook volgens eigen zeggen al meteen verloren kwam te staan. Wouter won nog wel een 

randpion terug maar kon de verbonden vrijpionnen van zijn opponent niet houden. 0-2 

 

Op bord 7 speelde Jacques een goede invalbeurt. Na de opening offert hij een pion om de 

witte koning op te jagen wat goed lukt, want hij wint hier een stuk mee. Om de dreiging 

van het opstoten van de centrumpionnen van zijn tegenstander te pareren moet Jacques 

een paar goede ontwikkelingszetten doen waar hij glansrijk in slaagt. Na een zware partij is 

na DxD het eindspel gewonnen, maar geheel onverwachts biedt Jacques remise aan. Zijn 

tegenstander springt een gat in de lucht en aanvaardt dolblij het remiseaanbod. ½ - 2½ 

Donkere wolken pakten zich samen want geen van onze borden had een plusje. 

 

Op bord 6 startte Patrick goed maar het had nog beter gekund door snel in de opening 

met een schijnoffer en een tussenschaak de pion op c4 te winnen. Nu liet hij zich in het 

late middenspel foppen en moest opgeven. ½ - 3½ 

Omdat een goed teamresultaat er niet meer in zat werd in overleg besloten dat de 

resterende spelers voor eigen resultaat mochten spelen. 

 

Op bord 3 kwam Rob met goed stukkenspel en vooruit geschoven pionnen redelijk goed 

uit de opening. Zijn tegenstander zette de verdediging goed neer en kwam geleidelijk iets 

beter te staan waardoor Rob een pion verloor. Dit kwam hij niet meer te boven en de partij 

ging verloren. ½ - 4½ 

 

Op bord 4 speelde Bert Corneth een lastige partij. Vanuit de opening won hij een pion 

maar dit was wel een trippel op de c-lijn. Met een overbelaste dame werd deze “plus” pion 

met hand en tand verdedigd maar dat ging wel ten koste van zijn stelling. Uiteindelijk was 

die niet meer te houden en ging ook zijn partij verloren. ½ - 5½ 

Op dit moment barstte de teamleider zachtjes en ongemerkt in snikken uit maar het leed 

was nu bijna geleden! 

 

Op bord 2 speelde Hans een aardig partijtje betonschaak! Normaal zet Hans zijn stelling al 

vrij stevig neer maar hij had nu en zeer sterke tegenspeler die er nog een schepje bovenop 

deed, hiermee vergeleken was de Berlijnse muur een eenvoudige schutting!! Het 

verbaasde mij dan ook niet dat deze partij in remise eindigde. 1-6 

 

Op bord 1 speelde Franck met de zwarte stukken weer een goede partij. Hij had al vroeg 

de F-lijn geopend om hiermee druk op de witte stelling te zetten. De partij ging gelijk op 
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en in de overgang naar het eindspel kwam Franck één tempo tekort om materiaal te 

winnen waarna de partij eindigde in een remise. Eindstand 1½ - 6½ 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

 
HSV 1             1631 - DSC 5               1809 1½ - 6½ 

1 F.W.J.M. Melssen 1751 - G.J. Baas 1863 ½ - ½ 

2 J.A. de Haan 1779 - T.G. Prangers 1930 ½ - ½ 

3 R.E.H. v/d Holst 1840 - A.A. Wiersma 1846 0 - 1 

4 H.J.M. Corneth 1818 - W.J. van den Broek 1792 0 - 1 

5 W Remmerswaal 1519 - R. Torenstra 1779 0 - 1 

6 P. Roeleveld 1489 - J. v/d Donk 1743 0 - 1 

7 J.C.P. de Wit 1565 - C. Nobel 1728 ½ - ½ 

8 W.B. Hessels 1435 - R. Visser 

 

0 - 1 
 

  

 

   

 

 

         Teamleider Fred van der Holst 

 

HSV 2 - WSC 6 
 

 

Een verslag van Han Nicolaas. 

Maandag 12 oktober was voor HSV 2 de aftrap van het externe seizoen met een 

thuiswedstrijd tegen WSC 6. Vorig seizoen werd behoud in de derde klasse nog net veilig 

gesteld, dit seizoen wordt er toch gehoopt op iets meer dan dat. Op papier had HSV deze 

avond op vrijwel alle borden een overwicht aan ELO-punten maar zoals bekend zegt dat 

wel wat maar niet alles. Zo ook vanavond. 

Beoogd wedstrijdleider Fred van der Holst moest op het laatste moment toch zelf spelen 

zodat in allerijl Bert Corneth werd gevraagd de honneurs op dit gebied waar te nemen. 

Bert twijfelde even (wel een beetje terecht, hij moest ook een partij in de interne 

competitie spelen en het zou zijn vuurdoop als wedstrijdleider worden) maar een aantal 

ervaren HSV-ers wisten Bert ervan te overtuigen dat het ambt van wedstrijdleider ‘eigenlijk 

niet zoveel voorstelt’. Even een kort openingswoordje houden, de gasten een 

consumptiebon uitdelen, ‘meer is het niet’. Dat laatste is in 99,99% van de gevallen ook 

inderdaad het geval maar Bert trof vanavond nu juist die ene 0,01% waarin er wel degelijk 

iets gebeurde. Maar daarover later meer. Eerst de match zelf maar eens onder de loep 

nemen. 

 

Fred van der Holst trof aan bord 5 Bertus Groot, één van de visueel gehandicapte spelers 

binnen de HSB. Ik blijf het knap vinden dat iemand een redelijke partij kan schaken (en dat 

kan Bertus) zonder ook maar iets te zien; ik zou er werkelijk niets van bakken. De partij 

werd vrij snel remise in een iets betere stand voor Fred die het wel handig vond om, indien 

nodig, Bert terzijde te kunnen staan.  
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Bertus Groot in actie voor WSC 6 tegen HSV 2. Op de achtergrond  

Willem Hessels, Jacques de Wit en (half zichtbaar)  

Bert Gerritsma en Jim Loke 

 

Jim Loke, zwart aan bord 1, trof een uiterst gemotiveerde tegenstander die bijzonder 

scherp was en ‘alles zag’. Het kostte Jim in het vroege middenspel een pion en even later 

nog een kwaliteit waarmee de partij over en uit was. Dit verlies van onze kopman was nou 

niet echt ingecalculeerd, het bracht de stand op ½-1½ voor de gasten uit het Westland. 

 

Hans Coenders bracht op bord 7 de stand weer in evenwicht in een merkwaardige partij. 

Hans kwam twee pionnen achter en zijn tegenstander dacht op dat moment: “Als ik nu 

alles afruil blijf ik gewoon die twee pionnen voor en dat moet genoeg zijn voor de winst”. 

Dat is vaak ook wel het geval maar in deze partij nou net niet. De afruil van diverse stukken 

zorgde ervoor dat Hans best lekker kwam te staan en een verre vrijpion op de a-lijn kreeg. 

Die liep wel heel erg hard richting promotieveld en de tegenstander van Hans verkeek zich 

hier lelijk op. Hij volgde niet het juiste plan, kon de pion niet meer tegenhouden en moest 

alsnog opgeven. Listig gespeeld van Hans: 1½-1½. 

 

Willem Hessels speelde met wit aan bord 4 een typische ‘Willem Hessels-partij’. Er werden 

snel twee lichte stukken geruild en Willem kreeg een sterke pion op e6. Die pion was 

echter niet zo heel sterk want hij ging helaas verloren. Met een pion achterstand offerde 

Willem vervolgens zijn dame voor toren en loper. Dat zag er op het oog wat vreemd uit 

maar de stukken van Willem werkten goed samen terwijl die van de man uit het Westland 

erg gedrukt stonden. Ergens deed Willem het in het vervolg niet helemaal goed waardoor 

zijn tegenstander de kans kreeg (en greep) om af te ruilen naar een gewonnen eindspel. 

Helaas, leuk gespeeld, klein beetje gegokt maar toch verloren: 1½-2½. 

 

Bert Gerritsma was op dat moment in een volkomen gelijke stelling terecht gekomen aan 

het tweede bord. Hij had wel meer tijd op de klok maar er zat weinig leven meer in de 
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brouwerij. Remise en een 2-3 tussenstand met nog drie partijen te gaan waarbij een 4-4 

eindstand het maximaal haalbare leek. 

Jacques de Wit trok vervolgens aan bord 3 de stand weer gelijk. Hij bereikte een prettige 

stelling en toen zijn tegenstander dacht even de dames te kunnen afruilen had Jacques 

een venijnig tussenschaakje dat hem groot materieel voordeel opleverde en daarmee ook 

de partij: 3-3. 

Mark Verheij, wit aan bord 8, maakte zijn debuut in HSV 2 en deed dat lang niet slecht. 

Mark kwam een pion achter, won die weer terug maar had wel een dubbelpion. De partij 

ging vervolgens lange tijd gelijk op maar in het verre middenspel ging er alsnog een pion 

bij Mark van het bord. Het eindspel dame+paard+3 pionnen tegen dame+loper+4 

pionnen was verre van eenvoudig en waarschijnlijk wel binnen de remisemarge. Een kleine 

onnauwkeurigheid van Mark gaf de Westlander de gelegenheid alle stukken af te ruilen en 

het pionneneindspel in te gaan met één pion meer. Dat was helaas niet meer te houden 

voor onze man die echter goed gespeeld heeft en zich niet zonder slag of stoot gewonnen 

heeft gegeven. Het betekende wel een 3-4 voorsprong voor de gasten. Met nog één bord 

te gaan.  

 

 
Mark Verheij speelde in zijn debuut voor HSV 2 een goede  

partij maar kon verlies helaas niet voorkomen 

Ja, dat ene bord, bord 6 in dit geval. Dick de Jong met wit. Daar gebeurde werkelijk van 

alles. Ik zal niet teveel in detail treden want dat heeft niet zo veel zin en bovendien weet je 

nooit wie dit allemaal leest. Het kwam er in ieder geval op neer dat de tegenstander van 

Dick op een gegeven moment met zijn toren de dame van Dick sloeg, de dame naast het 

bord zette maar vervolgens met zijn toren terugging naar het veld waar deze vandaan 

kwam. Alsof hij nog even wilde nadenken of dit wel de juiste zet was: hij had de dame 

namelijk ook met zijn paard kunnen pakken. Hád, want nu kon dat natuurlijk niet meer 

omdat hij zijn toren al had aangeraakt én de dame had geslagen. Dick maakte dat ook 

duidelijk aan zijn tegenstander die dat niet zo prettig vond en zijn bord verliet. En 

vervolgens ook weigerde verder te spelen. Goed, er moet nog wel vermeld worden dat de 
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tegenstander van Dick zijn klok nog niet had ingedrukt zodat de zet nog niet voltooid was. 

Maar gezien het feit dat hij zijn toren had aangeraakt móest hij dus een zet met die toren 

doen.   

Aan wedstrijdleider Bert de taak om dit netjes op te lossen… “En er gebeurt nooit iets 

hadden jullie nog gezegd!” Half HSV en WSC stonden inmiddels rond het bord van Dick en 

het leek alsof iedereen zich ermee wilde en ging bemoeien; geen goede zaak overigens, dit 

is iets voor de wedstrijdleider. Bert zette de klok van de man uit het Westland weer in 

werking (die had de WSC-er stilgezet, dat mag volgens mij niet) omdat deze nog steeds 

aan zet was. De WSC-man wilde echter niet verder spelen zodat er niks anders restte dan 

geduldig te wachten tot zijn vlag was gevallen waarna de partij verloren werd verklaard 

voor WSC. Daarmee kwam de eindstand op 4-4 uit. 

 

Al met al een spannende en tumultueuze avond waarin beide partijen uiteindelijk wel 

tevreden konden zijn met de 4-4 eindstand. Beetje sneu voor Bert dat hij juist nu een 

dergelijk voorval moest treffen in zijn debuut als wedstrijdleider. De vraag is of hij dit ooit 

nog een tweede keer wil doen. Aan de andere kant: heel veel erger dan dit kan het niet 

worden zou je zeggen. Dus Bert: je bent in één klap redelijk ervaren geworden!  

 

Botwinnik 4 - HSV 2 

 

Een verslag van Bert Gerritsma. 

 

HSV 2 haalt uit tegen Botwinnik 

 
Zoetermeerders met 6½-1½ verslagen 

 

Op donderdag 29 oktober trad het tweede team in Zoetermeer in het strijdperk tegen 

Botwinnik 4. Loek van Vliet was verhinderd, maar hij werd vervangen door superinvaller 

Fred van der Holst die aan bord vier achter de zwarte stukken plaatsnam. 

 

Het tweede had wat goed te maken na het teleurstellende gelijkspel in de 

openingswedstrijd tegen WSC. De spelers waren zich terdege daarvan bewust. Willem 

Hessels en Fred van der Holst namen het voortouw en bezorgden HSV binnen een mum 

van tijd een 2-0 voorsprong. 

 

Daarna was het de beurt aan Peter Huybens. Hij voegde een halfje aan het totaal van HSV 

toe. Hoe dat in zijn werk ging beschrijft hij zelf: 'Na zijn vakantie nam Peter met zwart bord 

acht voor zijn rekening. Hij was duidelijk met zijn gedachten nog in zonniger oorden, want 

hij kwam heel slecht uit een Schotse opening (toch een specialiteit van Peter, red). Rokeren 

was niet meer mogelijk en na 10 zetten was de zwarte stelling ronduit krakkemikkig. Door 

scherp de aanval te kiezen kwam Peter halverwege de partij iets beter te staan, maar moest 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 11 

 

vervolgens toch zijn centrumpion inleveren. Uiteindelijk kon hij, door herhaling van zetten, 

een remise afdwingen.' 

 

Dick de Jong vergrootte aan bord zes de voorsprong tot 3½-½. Volgens Peter 

produceerde de tegenstander een 'grafzet' waarvan Dick dankbaar profiteerde. 

 

Hans Coenders zette HSV aan bord zeven op een beslissende 4½-½ voorsprong. Hans had 

wit en kreeg in een Spaanse opening de Berlijnse muur te bestrijden. Dat verliep 

aanvankelijk niet al te best, want Hans verloor een pion. In het verloop van de strijd wist hij 

de pion terug te winnen. In korte tijd werden veel stukken geruild. Er ontstond een 

eindspel waarin de speler van Botwinnik een loper en enkele pionnen had. Hans had een 

paard en enkele pionnen. Hans behandelde dit eindspel veel beter dan zijn tegenstander. 

Na 36...La6? was de stelling in hogere zin gewonnen voor Hans, al duurde het nog tot de 

60e zet voordat de winst binnen was. 

 

Jacques de Wit kwam aan bord drie remise overeen met zijn tegenstander. Volgens Jim 

Loke was het pionneneindspel echter gewonnen voor Jacques. Nadere analyses zullen dit 

moeten uitwijzen. 

 

Bert Gerritsma had aan bord één een pion gewonnen, omdat zijn tegenstander even 

vergeten was dat een gepend stuk geen goede verdediger is. Bert leek dan ook op weg 

naar winst, totdat hij op de 28e zet een bok schoot (zie diagram) 

 

 

                        Stelling na 27...Tf6 

 

Bert speelde hier 28.d5?? en overzag daarbij een venijnig tussenschaakje. Na 28...Dc5+ 

29.Kh1 Dxd5+ deed de tegenstander een goed getimed remiseaanbod, dat Bert na enig 

nadenken aannam. In plaats van 28.d5?? zou 28.f5 gewonnen hebben. 

 

Jim Loke was aan bord twee het langst bezig en dat mag een klein mirakel genoemd 

worden. Kort na de opening gaf ik geen cent meer voor Jims kansen. De tegenstander 

miste echter de beste voortzetting waardoor Jim in leven bleef. Er ontstond een stelling 

met ongelijk materiaal. De speler van Botwinnik had drie zware stukken en Jim had twee 
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zware stukken en twee lichte stukken. Dankzij een truc slaagde Jim erin de 

kwaliteit te winnen, waarna er een eindspel resteerde waarin Jim een toren, 

een paard en enkele pionnen had. Zijn tegenstander had slechts een toren en enkele 

pionnen. De Botwinnikman spartelde nog even tegen, maar moest ten slotte in een 

nederlaag berusten. 

 

Na deze ruime overwinning lijkt het tweede hard op weg naar handhaving in de derde 

klasse. 

  
            

                       

 

De Externe 

 

Door Bert Gerritsma 

 

Klasse 1b 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DSC 5 4 2 11     . . . . 4 ½ . 6 ½ 

2 Promotie 3 3 2 9 ½ .   4   . . . . 5 ½ 

3 Haeghe Ooievaar 1 3 2 9   . 4     . . . 5   . 

4 DD 5 2 2 9   . . .   3 ½ . 5 ½ . 

5 Novelty Destroyers 1 2 2 8   . . . 4 ½   3 ½ . . 

6 Schaakcombinatie HTV 3 2 2 8   3 ½ . . . 4 ½   . . 

7 Raadsheer-Corbulo 1 0 2 5 ½ . . 3   2 ½ . .   . 

8 HSV 1 0 2 4   1 ½ 2 ½ . . . . .   

 

Het eerste team kende een moeilijke start en staat na twee nederlagen puntloos onderaan. 

Tegen Promotie moest met drie invallers aangetreden worden en ook tegen DSC moest 

een beroep op invallers worden gedaan. Ook in de komende wedstrijden zal dat het geval 

zijn. Frans Hoogeveen verblijft tot eind van het jaar in Nieuw Zeeland en Aad Mittertreiner 

speelt om gezondheidsredenen voorlopig niet extern. Toch heeft het eerste tegen teams 

als DD5 en Raadsheer-Corbulo zeker winstkansen, zodat degradatie hopelijk voorkomen 

kan worden. 
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Klasse 3b 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Schaakhuis 3 4 2 11     . . . 5   . . 6   

2 DSC 8 4 2 10   .   . . . 5   . 5   

3 HSV 2 3 2 10 ½ . .   4   . . 6 ½ . 

4 WSC 6 3 2 9   . . 4     . 5   . . 

5 DD 7 2 2 7 ½ 3   . . .   . 4 ½ . 

6 DSC 10 0 2 6   . 3   . 3   .   . . 

7 Botwinnik 4 0 2 5   . . 1 ½ . 3 ½ .   . 

8 Pomar 2 0 2 5   2   3   . . . . .   

 

Het tweede team kende een veel betere start dan vorig jaar en heeft na twee wedstrijden 

drie punten verzameld. Dat had een punt meer kunnen zijn als de wedstrijd tegen WSC 6 

gewonnen was. Favorieten voor de titel lijken Schaakhuis 3 en DSC 8. HSV is allang blij als 

het zich kan handhaven. 

 

Ton Thijssen Trophy 

door Bert Gerritsma 

SV Gennep superieur tegen Haagse schakers 

Na enkele mislukte pogingen kwam het er nu eindelijk van. Een aantal schakers van HSV 

en Haeghe Ooievaar trad op zaterdag 24 oktober in Gennep in het strijdperk tegen SV 

Gennep, de nieuwe schaakclub van ons oud-lid Ton Thijssen. 

Het is een aardig eind rijden naar Gennep. Zo'n slordige 170 kilometer als je de kortste 

route neemt. Maar dan moet je niet - zoals Dick de Jong overkwam- de afslag naar 

Gorinchem missen. Nu werd het een toeristische route waarbij de kilometerteller aangaf 

dat er ruim 200 kilometer was afgelegd. Iets voor een uur kwamen we (Dick de Jong, Hans 

Coenders, Jacques van As en Bert Gerritsma)aan bij Hotel/Restaurant  "De Kroon", de 

speelzaal van SV Gennep, gelegen midden in Gennep, aan de markt bij het historische 

stadhuis.  Bert Corneth en Jacques de Wit waren er al, evenals de afvaardiging van Haeghe 

Ooievaar, bestaande uit Michelle de Liefde, Dominique Nierop en Patrick van Rijn. 
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                 De deelnemers staande voor het historische stadhuis 

We werden bijzonder gastvrij ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. Daarna werd er op 

negen borden geschaakt. Iedereen speelde vier ronden rapid met een bedenktijd van 25 

minuten pppp. Wel steeds tegen een andere tegenstander, want anders zou het niet leuk 

zijn. De eerste ronde eindigde in een gelijkspel: 4½-4½. De tweede ronde was heel 

duidelijk voor de Limburgers: het werd maar liefst 7½-1½, waarbij het opviel dat aan de 

vier topborden de Hagenaars met 4-0 verloren. In de derde ronde konden we ons 

enigszins revancheren. Het werd opnieuw een 4½-4½ gelijkspel. Om het totaalklassement 

te winnen zou er in de laatste ronde met 8-1 gewonnen moeten worden. Dat zat er 

helemaal niet in. Opnieuw waren de gastheren met 7½-1½ te sterk. Nu waren het de 

Haagse staartborden die het lieten afweten. Aan de borden 5 t/m 9 werd met 5-0 verloren. 

De totaaluitslag werd hierdoor 24-12 voor SV Gennep. Zo'n nederlaag schreeuwt natuurlijk 

om wraak. In zijn afscheidsspeech nodigde Dick de Jong daarom SV Gennep uit om 

volgend jaar naar Den Haag te komen voor een revanchematch. 

Het diner na afloop smaakte uitstekend. De terugreis verliep een stuk voorspoediger dan 

de heenreis, zodat we al voor 21.30 uur in Den Haag waren. 

 

Het leven van een simpele schaker 

 

Door Gellius Heidanus 

Het leven van een simpele schaker 

In de winter van 1943 werd ik in Rhenen geboren. Met zes jaar verhuisden we naar een 

Fries dorp, 40 huizen, enkele winkels, rondom boerderijen. Wat een overgang!  Op de 

dorpsschool op woensdag Friese les! 

In de 5e klas haalde mijn vader ons (=de tweeling) van school en fietsten we naar Sneek 

om daar in een brugklas taal en rekenen te leren. 
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Ik was zeven jaar toen mijn opa me leerde schaken; dat ging als volgt: hij plaatste in het 

centrum vier pionnen (twee aan twee) en het spel begon. Bijna automatisch begon de 

witspeler dan te slaan. De goede man had nooit van openingstheorie etc. gehoord. Wat ik 

nog weet is dat ik het spel leuk vond. Thuis nam mijn moeder opa's  "les" over en het 

spreekt vanzelf, dat ze aanvankelijk won, maar nadat de tijd kwam dat ik een keer won - 

sindsdien won ik! 

 

Mijn jeugd bracht ik verder in hoofdzaak door met tuinieren (groente) en vissen.  Opa 

kwam na het overlijden van oma bij ons kwam wonen; hij was namelijk een enthousiast 

visser en leerde ons de groente verbouwen, wat ik dan ook 21 jaar deed. Op de lagere 

school en de middelbare school heb ik weinig of niet geschaakt. Op school werd hieraan 

geen aandacht besteed. 

Pas in mijn studententijd begon ik me "te ontwikkelen." Op zaterdag keek ik uit naar het 

"Nieuwsblad van het Noorden", speelde de partijen na en bekeek de analyses. De 

gedachte om lid te worden van een schaakvereniging of een schaakboek aan te schaffen 

kwam niet bij me op. Trouwens de studie eiste veel tijd (en later vond ik zelfs een avond op 

de sociëteit verloren tijd). Wel kwam eens in de veertien dagen een studiegenoot (op 

zondag) een partij schaken. 

In de zomer had ik diverse baantjes. Zo werkte ik bijvoorbeeld in Loenen aan de Vecht op 

een kwekerij. De zoon, die ook op het bedrijf werkte, damde en zo kwam het dat we hele 

nachten aan het dammen waren, om 6.30 uur ontbeten en om 7.00 uur weer op de akker 

stonden. 

 

Ik wist toen nog niet dat er in 1970 een ommekeer zou komen: schaken zou een meer 

dominante plaats in mijn leven gaan innemen. 

 

wordt vervolgd 

 

Gellius Heidanus  

 

PK HSB 

Han Nicolaas nam met succes deel aan het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. 

Hieronder volgt zijn verslag 

Van 11 september t/m 6 november nam ik op 9 achtereenvolgende vrijdagavonden deel 

aan het Persoonlijk Kampioenschap (PK) van de HSB. Evenals vorig jaar werd er in twee 

groepen gespeeld, een A-groep voor de echte schakers en een B-groep voor de wat 

mindere goden in onze edele sport. 

Michiel van Woerden van WSC verdedigde de titel en had in de A-groep gedegen 

concurrentie van o.a. Gert Legemaat (nr. 1 op rating), Ted Barendse, Rob van Helvoort en 

Sipke de Zwart, allemaal spelers met een ELO boven de 2000.  

De kampioen van de B-groep van vorig jaar, Kees den Otter, had het recht om dit jaar in de 

de A-groep mee te doen maar hij kon er helaas niet bij zijn. Op rating was Simon Broos 

(DSC) hier als eerste geplaatst maar het zou hem zeker niet makkelijk gemaakt worden 
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door figuren als Maurits Bons (onberekenbaar, kan van iedereen winnen, en verliezen…), 

René Weerts (nog zo’n onberekenbare speler), Vashish Sukul (een jonge speler van DSC 

die snel progressie boekt), HSB-voorzitter Dimitri Karagantcheff en Ed Eveleens. Daar 

kwam nog de vraag bij hoe goed de jonge Justus van Klaveren van SHTV inmiddels was 

geworden. Dat wisten we dus gauw genoeg….  

Zelf was ik als vierde geplaatst en op grond daarvan mocht er wel iets verwacht worden. 

Het zou in ieder geval in beide groepen een interessante strijd worden! 

Hieronder mijn PK in vogelvlucht met daarbij één partij die ik zelf wel aardig vond.  

 

In de eerste ronde had ik wit tegen Michael Stoops van DSC. Ik kende hem van het Open 

Prometheus Kampioenschap (OPK) eerder dit jaar in Delft waar ik van hem wist te winnen. 

Dat was niet zozeer een verdienste van mij maar meer door een behoorlijke fout van hem. 

Wellicht was hij op revanche uit in dit PK! Hij speelde in ieder geval nu een stuk beter dan 

destijds al kreeg ik een lekkere stelling met actief spel. Op een gegeven moment zag ik dat 

hij een zet had die in één klap zijn stelling bevrijdde en die het mij zelfs behoorlijk lastig 

kon maken. En hij vond die zet! Ik moest een kwaliteit geven en in het vervolg kreeg ik 

geen kans meer; hij speelde het gewoon goed uit. Verlies in de eerste ronde met wit, ik 

had me een betere start gewenst! 

De tweede ronde bracht me met zwart opnieuw tegenover een DSC-er, Bert van der Willik. 

Het ratingverschil was hier vrij groot (zo’n 400 punten) maar als ik iets heb geleerd in de 

afgelopen jaren (ja ik heb nog wel iéts geleerd…) dan is het wel dat je de tegenstander 

nooit, maar dan ook nooit moet onderschatten, hoe groot het krachtsverschil op papier 

ook is. Ik speelde rustig en geconcentreerd en na een fout van hem kon ik een stuk winnen 

en daarmee de partij: 1 uit 2, weer terug op 50 procent. 

 

Jan Zonneveld van Prometheus (eigenlijk ook een beetje DSC) was mijn opponent in de 

derde ronde. Ik ken Jan al vrij lang, hij heeft jarenlang bij ‘mijn’ club, Pomar, gespeeld, we 

doen al jaren mee aan het al eerder genoemde OPK en ook in het PK (zowel het algemene 

als voor Veteranen en Senioren) ben ik Jan meerdere keren tegengekomen. Jan is een hele 

degelijke speler en alle partijen die we tegen elkaar hebben gespeeld werden lange, taaie 

confrontaties. Van Jan hoef je geen spectaculaire offers te verwachten, hij bouwt zijn 

partijen rustig en degelijk op, zet zijn stukken goed neer en wacht op een kans. Als 

tegenstander moet je het rustig aanpakken, of er op het juiste moment dwars doorheen 

gaan. Dat laatste lukte vanavond maar het duurde heel lang voordat ik ervan overtuigd 

was dat ik het juiste moment had afgewacht om een stuk te offeren voor twee pionnen en 

een kansrijke koningsaanval. Jan gaf vrij snel het stuk terug, kreeg nog gevaarlijk spel langs 

de h-lijn maar mijn aanval kwam eerder en was sterker. Winst dus op een tegenstander 

tegen wie ik het altijd lastig heb waarmee ik mijn score op 2 uit 3 bracht.  

 

In de vierde ronde was Marfa Blanter van opnieuw DSC mijn tegenstandster. Marfa was, 

naast Monique Keuzenkamp, één van de twee vrouwen die in de B-groep speelden terwijl 

er in de A-groep geen enkele vrouw meespeelde. Ik had nog nooit tegen Marfa gespeeld, 
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wel tegen haar zus Sofia, maar wist van het afgelopen OPK in Delft dat ze de laatste tijd 

veel beter is gaan schaken. Waarschijnlijk door de training die ze bij DSC krijgt, en wellicht 

ook door haar zus. Ook hier dus van mijn kant absoluut geen onderschatting en het werd 

evenals in de derde ronde een lange en taaie partij waarin ik met zwart pas in het verre 

middenspel een pion wist te winnen. Daarna vond Marfa niet de juiste verdediging en ik 

wist na dik drie uur spelen opnieuw te winnen: 3 uit 4 dus.  

 

Hans Smallenbroek van DD was mijn tegenstander in de vijfde ronde. Op twee punten na 

hadden we dezelfde rating dus dat zou zomaar een spannende pot kunnen worden. En dat 

werd het inderdaad! Ik denk dat dit mijn beste partij van het toernooi was. Zelf speelde ik 

geconcentreerd, maakte geen fouten en gaf mijn tegenstander eigenlijk gedurende de 

hele partij geen enkele kans. In het vroege middenspel won ik een pion, wist dit vast te 

houden en er nog een pion bij te winnen in het eindspel. Dat was nog niet zo eenvoudig te 

winnen maar voor mijn gevoel speelde ik dit goed uit al had het misschien wat sneller 

gekund. Maar goed, de vierde achtereenvolgende winst en daarmee kwam ik op 4 uit 5. 

Dat was goed voor een voorlopige derde plaats want Simon Broos en Justus van Klaveren 

(ja hij!) hadden beiden slechts een half puntje gemorst en deelden dus de eerste en 

tweede plaats met 4½ uit 5. Hieronder het verloop van mijn partij tegen Hans 

Smallenbroek. 

Wit: Han Nicolaas 

Zwart: Hans Smallenbroek 

 

1. d4 d6  

2. c4 g6  

3. Pf3 Lg7  

4. Pc3 Pf6  

5. e3 O-O  

6. Le2 Pbd7  

7. O-O e5  

8. dxe5 dxe5  

9. e4 Pc5  
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          Stelling na 9. … - Pc5 

 

Na 9 zetten al een cruciaal moment. Ik kan hier met 10. Pxe5 de pion pakken maar had 

geen zin in 10. … Pfxe4; 11.Pxe4 – Pxe4. Ik kon hier ook met 10. Dc2 de pion op e4 dekken 

maar ik koos voor dameruil. 

 

10. Dxd8 Txd8  

11. Lg5 h6 

12. Lxf6 Lxf6  

13. Pd5 Lg7  

14. Pxc7 Tb8  

15. Tfd1 Td7  

16. Pb5 Pxe4  

17. Pxa7 h5 (ik begreep deze zet niet, ik had het gevoel dat mijn tegenstander hier al 

zonder plan speelde) 

18. Pxc8 Txd1+  

19. Txd1 Txc8  

 

 

Stelling na 19. … -Txc8 
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Na 19 zetten sta ik een gezonde pion voor en heb ik een lekkere stelling. Op de 

damevleugel kan ik altijd een vrijpion creëren en ik heb de open d-lijn voor mijn toren. 

Bovendien blijken de zwarte stukken niet goed samen te werken wat al vrij snel naar voren 

komt. Hoe noemen ze dat ook alweer? ‘En de rest is een kwestie van techniek’.  Ok, daar 

gaan we dan! 

 

20. Td5 f6 (Te8 was beter geweest) 

21. Ld3! (wint geforceerd een pion)  21...f5 (ziet er vreemd uit maar pionverlies is 

onvermijdelijk) 

22. Pxe5 Lxe5  

23. Txe5 Td8  

24. Td5 Txd5  

25. cxd5 Pd6  

 

 

 

Stelling na 25. … - Pd6 

 

 

Twee pionnen voor, de partij is over maar het kostte me nog veel zetten eer ik het punt 

binnen had.  

 

26. f4 Kf8  

27. Kf2 Ke7  

28. Ke3 Pe8  

29. Kd4 Kd6  

30. Le2 Pc7  

31. Lc4 Pe8  

32. b4 Pc7  
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33. a4 Pe8  

34. a5 h4  

35. b5 (h3 is misschien veiliger)    

 

 

 

Stelling na 35. b5 

 

35. … - Pc7 (volgens mij is de beste kans voor zwart hier 35. … - h3 om na 36. g3 te 

vervolgen met Pf6 en Pg4. Dat is toch ook de bedoeling van 34. … - h4 lijkt me? Het heen 

en weer spelen van het paard tussen c7 en e8 heeft geen zin en geeft mij alleen maar de 

tijd om mijn stelling te verbeteren. Maar ja, achteraf is dat makkelijk praten natuurlijk, en 

misschien is 36. gxh3 wel afdoende…)  

 

36. b6 Pe8  

37. a6 bxa6  

38. Lxa6 Pf6  

39. b7 Pd7  

40. Lb5 Pb8  

41. Le8 Kc7  

42. Ke5 Kxb7  

43. Ke6 Pa6  

44. Lxg6 Pc7+  

45. Ke5 Kc8  

46. Lxf5+ Kd8  

47. d6 Pe8 

48. Lg6 en zwart gaf het op. 

 

 

In de zesde ronde volgde de confrontatie met de jeugd: zwart tegen koploper Justus van 

Klaveren! Eén keer eerder had ik tegen Justus gespeeld, dat was in het Open 

Kampioenschap van SHTV in 2014, bijna 1½ jaar geleden. Ik verloor toen met wit na een 
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lange partij waarin volgens mij weinig op de overwinning van Justus was aan te merken. 

Ook toen speelde hij al beter dan zijn rating aangaf, dit keer was dat niet anders…  

Met zwart kwam ik redelijk uit de opening maar het was Justus die het beste van het spel 

had met actievere stukken en meer ruimte. In het verre middenspel won hij een pion en 

daarna ging ik forceren: ik had niks aan remise (ik stond een half punt achter hem) en 

speelde vol voor de winst. Ik dacht met een listige truc nog een aardige kans in de partij te 

krijgen maar Justus vond snel de juiste verdediging en ik had het nakijken. Eervol ten 

onder tegen de aanstormende jeugd: dat is wat mij betreft geen schande! Het betekende 

wel dat ik met 4 uit 6 nu 1½ punt achter lag op de koploper. Met nog drie ronden te gaan 

zou het eigenlijk een onmogelijke zaak worden om dat nog in te halen… 

 

Maar goed, het toernooi ging uiteraard gewoon door en de zevende ronde wachtte mij Raf 

van Hogezand van DD, een speler die het opmerkelijk goed deed dit toernooi. Opmerkelijk 

omdat hij gezien zijn rating als 28e van de 33 deelnemers was geplaatst. Raf speelde echter 

een prima toernooi en had o.a. in de vijfde ronde in een prachtige partij van Maurits Bons 

gewonnen. Ik was dus gewaarschuwd! Het werd een leuke partij waarin Raf al vrij snel een 

pion offerde voor iets wat op een aanval leek. Die aanval kwam echter niet uit de verf al 

moest ik wel heel goed uitkijken. Ik speelde het nauwkeurig, wist al zijn dreigingen eruit te 

halen en er zelf een aantal te creëren. Raf bood geducht tegenstand maar kon verlies 

uiteindelijk niet voorkomen. Op de weg terug met 5 uit 7! 

 

De achtste en voorlaatste ronde speelde ik vooruit bij SHTV omdat mijn tegenstander, 

Vashish Sukul van DSC, op de reguliere vrijdagavond verhinderd was. In een zaaltje waarin 

SHTV 4 in de 2e klasse B met 5-3 ten onder ging tegen Rijswijk 4 speelden Vashish en ik 

een enigszins bizarre partij. Met wit kreeg ik geen enkel voordeel uit de opening en het 

was Vashish die het beste van het spel had. Ik ruilde veel stukken omdat ik dacht dat het 

mij de meeste kans op een half punt zou geven; winst zat er op dat moment absoluut niet 

in. Materieel gezien stond het volkomen gelijk maar het bleek echter dat het loperpaar van 

Vashish veel sterker was dan mijn loper en paard. Met kunst- en vliegwerk wist ik de boel 

nog enigszins bij elkaar te houden maar bij correcte voortzetting had Vashish dat hoogst 

waarschijnlijk wel gewonnen. In een moment van volkomen schaakblindheid gaf hij 

pardoes een loper weg die ik – uiteraard – nam: er was niks aan de hand verder. Een zet 

later bood ik echter remise aan omdat ik ten eerste in vliegende tijdnood zat en ten 

tweede niet op zo’n manier wilde winnen. Tja, op zo’n manier word je natuurlijk nooit 

kampioen… Met 5½ uit 8 stond ik 1½ punt achter koploper Justus en een halfje achter 

Simon Broos die mijn tegenstander zou zijn in de laatste ronde. 

 

Vrijdag 6 november: de negende en laatste ronde, zwart tegen Simon Broos van DSC 

waarmee ik tijdens dit PK vijf DSC-ers tegenover me heb gehad. Opnieuw een opmerkelijke 

partij waarin ik in het vroege middenspel een kwaliteit verloor maar daarna voor mijn 

gevoel helemaal niet slecht stond. Mijn lopers waren ijzersterk en zijn torens deden 

eigenlijk niet zoveel. Ik had actief spel en het leek alsof Simon zonder plan speelde. En u 
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weet: beter een slecht plan dan geen plan! Hij offerde de kwaliteit terug om in ieder geval 

één van mijn lopers van het bord te halen. Daarna stond ik nog steeds comfortabel maar 

de partij kreeg een abrupt einde toen hij een fout maakte die een toren kostte: soms zit 

het mee, soms zit het tegen.  

Met deze overwinning eindigde ik met 6½ uit 9 op de gedeelde tweede en derde plaats 

met Vashish Sukul. Justus speelde in de laatste ronde fraai remise en werd met 7½ punten 

de terechte winnaar in de B-groep. Michiel van Woerden won de A-groep en prolongeerde 

daarmee zijn vorig jaar behaalde titel. Op naar het PK voor Veteranen / Senioren dat in 

februari 2016 begint! 

 

Han Nicolaas 

 

(Red, Jacques van As speelde in hetzelfde toernooi en werd remisekoning met acht remises 

en één nederlaag). 

 

Kennemer Open 

 

Een verslag van Bert Gerritsma 

Jacques de Wit en Bert Gerritsma nemen in Haarlem deel aan de Kennemer Open, dat op 9 

zaterdagen gelijktijdig met de KNSB-competitie wordt verspeeld. Na drie ronden heeft Bert 

in groep 2 (voor spelers met een rating tot 1700) met drie andere schakers de leiding met 

3 uit 3. Jacques moet er nog even inkomen, maar na een nederlaag en een remise wist hij 

in de derde ronde zijn eerste hele punt te scoren. 

Partijen 

 

Zes partijen maar liefst. We beginnen met een partijt van Jacques de Wit uit HSV 2 - WSC 

6. Het commentaar is van Ton Bodaan. 

 

Dijkshoorn,M - de Wit ,J [E61] 

HSB competitie HSV2 WSC6, 12.10.2015 

[TonBo] 

 

Een vlot en levendig partijtje met commentaar op laag niveau .. dat wil zeggen spelers met 

een rating onder de 1400 hebben ook iets aan de uitleg.  

1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pb1-c3 Lf8-g7 4.g2-g3  

Echte mannen spelen e4!  

4...0-0 5.Lf1-g2 d7-d6 6.e2-e3 Pb8-c6 7.Pg1-e2 Ta8-b8 8.Dd1-a4  
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Wil de a pion veroveren.  

8...Lc8-d7  

Deze verdediging heeft wit vast niet gezien.  

9.Da4-d1  

[9.Lg2xc6 Ld7xc6 dubbele aanval op dame en toren.] 

 9...Tf8-e8 10.0-0 e7-e5 11.b2-b3 e5-e4  

Scherpe zet, valt de witte velden op de witte koningsvleugel aan.  

12.Lc1-a3 Dd8-c8 13.Dd1-c2 Ld7-f5 14.Ta1-c1 a7-a6 

 

                          Stelling na 14...a6 

Wit staat hier beter maar waarom? Maar na 2 slechte zetten kan hij opgeven.  Daarom is 

schaken zo moeilijk;  je kan 10 goede zetten doen maar 1 slechte en je verliest.  

15.d4-d5?  

geeft veld e5 cadeau..  

15.Pc3-d5! Pf6xd5 16.c4xd5 Pc6-e7 17.Pe2-c3! Wit pakt niet direct een pion maar verbetert 

zijn stelling . De dubbelpion is hier ijzersterk omdat ze veel velden in centrum beheerst.; 

15.Pe2-f4! a6-a5 16.Pf4-d5 is een andere methode om veld d5 te benutten. Door een pion 

op d5 te zetten blaast wit zijn eigen stelling op. Een zogenaamde positionele blunder.   

15...Pc6-e5 16.Pc3xe4?  

Wit stort zichzelf in een vreselijke penning. Na een positionele fout volgt nu een tactische 

fout . 16.Pe2-d4 Lf5-h3 17.Pc3xe4 Pf6xe4 18.Lg2xe4 Lh3xf1 19.Tc1xf1 en wit kan nog 

vechten.  

16...Pf6xe4 17.f2-f4 

 Er is al geen redding meer mogelijk. 17.Lg2xe4 Pe5-f3+! Het gepende stuk - de loper op 

e4 - is een slechte verdediger. 18.Kg1-g2 Lf5xe4 Nog een penning erbij. 19.Dc2-d1 Pf3-

g5+ 20.Kg2-g1 Pg5-h3# Diagram  
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                  Stelling na 20...Ph3# (analyse) 

 

17...Pe4xg3  

Tja, zwart is als een kind met een grabbelton vol cadeautjes. Hij kan niet verkeerd kiezen, 

altijd prijs!  

18.Dc2xf5 Pg3xe2+!  

De beste, een zogenaamde tussenzet.  

19.Kg1-f2 Dc8xf5 20.Kf2xe2 Pe5-g4 21.e3-e4 Df5-d7  

Tja, zwart had nog wat leerzame matbeelden op het bord kunnen toveren. [21...Te8xe4+ 

22.Lg2xe4 Df5xe4+ 23.Ke2-d2 (23.Ke2-d1 De4-d3+ 24.Kd1-e1 Tb8-e8#  

 

                 Stelling na 24...Te8# (analyse) 
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 23...De4-d4+ 24.Kd2-c2 Pg4-e3+ 25.Kc2-b1 Dd4-a1#  

 

  

                   Stelling na 25...Da1# (analyse) 

0-1 

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

De volgende partij werd in de interne competitie gespeeld door Hans de Haan en Bert 

Gerritsma. Het commentaar is opnieuw van Ton Bodaan. 

 

Hans de Haan -Bert  Gerritsma [A01] 

Interne HSV, 19.10.2015 

[TonBo] 

 

Moeilijke en spannende partij . Zeer leerzaam met veel mooie keuzemomenten.  

1.b2-b3 Pg8-f6 2.Lc1-b2 Pb8-c6 3.e2-e3 d7-d6 4.c2-c4 e7-e5 5.Pg1-f3 Lf8-e7 6.Pb1-

c3 0-0 7.d2-d3 Tf8-e8 8.Lf1-e2 d6-d5 9.c4xd5 Pf6xd5  

Na een rustige opbouw is er een soort siciliaan met verwisselde kleuren ontstaan.  

10.0-0 Pd5xc3 11.Lb2xc3 Le7-f6 12.Dd1-c2 Lc8-f5 13.Pf3-d2  

Nog steeds dansen de boksers om elkaar heen zonder te meppen. Strategisch : de d3 pion 

staat onder druk maar de zwarte c-pion moet ook oppassen.  

13...Pc6-e7?! [13...Dd8-d7]  

14.Pd2-e4!  

 

Mooie zet , wit pakt het loperpaar en lost zijn probleem van d3 op .   

 

14...Lf5xe4 [14...Pe7-c6]  

15.d3xe4 Pe7-c6 16.Tf1-d1 Dd8-e7 17.Td1-d5 Te8-d8 18.Ta1-d1 De7-f8  

 

Wit heeft zijn voordeel mooi uitgebouwd maar hoe  nu verder?  
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19.Le2-c4 a7-a6? [19...Df8-e8]  

20.Td5-d7! Pc6-e7 21.Td7xc7 b7-b5 22.Lc4-e2?! [22.Lc4-d5]  

22...Pe7-g6 23.Td1-d7?!  

 

Geeft zwart wat tegenspel. [23.Td1-d5 Ta8-c8 24.Lc3-a5]  

 

23...Td8xd7 24.Tc7xd7 Ta8-c8 25.Dc2-d2 Df8-c5!  

 

Bert vecht nu goed terug  

 

26.Lc3-b2?!  

 

[26.Lc3-b4 Dc5-c2 27.Dd2xc2 Tc8xc2 28.Td7-d2]  

 

26...Dc5-c2 27.Le2-d1 Dc2xe4  

 

Uiteindelijk eet zwart de zwakke d3 broeder toch op.  

 

28.Dd2-d5 De4xd5 29.Td7xd5  

 

Uiteindelijk is er weer een vrij gelijke stelling ontstaan maar wit staat nog steeds prettig.  

 

29...Tc8-d8?! 

 

29...e5-e4 30.Lb2xf6 g7xf6 ten koste van een dubbelpion krijgt zwart mooie stukken.]  

 

30.e3-e4  

 

30.Td5xd8+ Lf6xd8 31.Ld1-f3 b5-b4 32.Lf3-b7 a6-a5 met een prettig eindspel voor wit.  

 

30...Td8xd5 31.e4xd5 b5-b4 32.g2-g3 Kg8-f8 33.Kg1-g2  

 

33.d5-d6 Kf8-e8 34.Ld1-e2 Ke8-d7 35.Le2xa6 e5-e4 36.Lb2xf6 g7xf6  

 

33...Kf8-e7  

34.Kg2-f3??  

 

Schaakblindheid of notatievoutje? (wederzijdse tijdnood,red)  

 

34...Ke7-d6??  

 

34...e5-e4+  

 

 

 

 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 27 

 

 

 

 

 

                         Stelling na 34...Kd6? 

 

35.Kf3-e4 a6-a5? 36.Ld1-e2  

 

36.Ld1-h5!! Een bekend motief in het eindspel zetdwang komt eraan. 36...h7-h6 37.Lh5-g4  

 

36...Lf6-d8 37.Le2-h5 f7-f6 38.Lh5-g4 Ld8-b6 39.f2-f4 Lb6-g1 40.h2-h4  

 

40.f4xe5+ Pg6xe5 41.Lb2xe5+ f6xe5 42.h2-h4 Lg1-h2 (42...Lg1-f2=)   

 

40...e5xf4 41.g3xf4  

 

41.h4-h5  

 

41...Pg6xh4 42.Lg4-e6 Ph4-g6  

 

Wederom is het beeld totaal veranderd: zwart heeft een prachtige h pion.  

 

43.Lb2-c1 h7-h5 44.Le6-f7 Pg6-e7 45.a2-a3 h5-h4  

 

45...f6-f5+ 46.Ke4-d3 h5-h4 47.a3xb4 a5xb4]  

 

46.a3xb4 a5xb4 47.Lc1-d2 Lg1-c5  

 

47...f6-f5+ 48.Ke4-f3 Pe7xd5 49.Lf7xd5 Kd6xd5 50.Ld2xb4 h4-h3 51.Kf3-g3 h3-h2 52.Kg3-

g2 Kd5-e4 53.Lb4-d6 Lg1-e3 54.Kg2xh2 Le3xf4+ 55.Ld6xf4 Ke4xf4 56.b3-b4 Kf4-e4 57.Kh2-

g3 g7-g5 en zwart wint  

 

48.f4-f5 h4-h3 49.Ld2-f4+ Kd6-d7 50.Lf7-e6+ Kd7-e8 51.Lf4-c7 Lc5-g1 52.d5-d6 Pe7-

c6 53.d6-d7+ Ke8-e7 54.Ke4-f3  
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54.Ke4-d5 h3-h2 55.Lc7xh2 Lg1xh2 56.Kd5xc6  

 

54...h3-h2 55.Kf3-g2 Pc6-d8 56.Lc7xh2 Lg1xh2 57.Kg2xh2 g7-g6 58.Kh2-g3 g6-g5 

59.Kg3-g4  

 

Hier gaf zwart remise. 59...Pd8-c6 en zwart wint!  Na 60...Pe5 valt de pion op d7. ½-½ 
 

 

                          Stelling na 59.Kg4 

 

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

Willem Hessels leverde twee partijen in waarin hij gewild of ongewild een dameoffer 

bracht. Het (lichte) commentaar is van Komodo/Deep Bert. 

 

Willem Hessels - L. Grootscholten  

HSV 2 - WSC 6, 12.10.2015 

[Gerritsma,Bert] 

 

1.e4 e5 2.f4 d6 3.Pf3 Pc6 4.c3 Pf6 5.d3 Lg4 6.Le2 Le7 7.0–0 Lxf3 8.Lxf3 0–0 9.Le3 d5 

10.fxe5 Pxe5 11.Ld4 Pxf3+ 12.Dxf3 dxe4 13.dxe4 c5 14.Lf2 Te8 15.e5 Pd7 16.Lg3 f6 

17.Dd5+ Kh8 18.e6 Pf8 19.De4 Ld6 20.Td1 Txe6 21.Dxe6  

 

En hier komt dan het dameoffer. Is dit correct? 

 

21...Pxe6 22.Txd6 De7 23.Pa3 Pg5 24.Te1 Pe4 25.Td3 f5 26.Ld6 Dd7 27.Ted1 De6 

28.Lb8 h6 29.Td8+ Kh7  

 

Het witte offensief is uitgewoed. Zwart staat gewonnen. 

 

30.Pb5 Db6 31.c4 Txb8?  

 

Waarom niet simpel 31...a6? 

 

32.Txb8 a6?  
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Nu is deze zet niet goed.  

 

33.Pc3? 

 

Hier mist Willem zijn laatste kans. Heel sterk zou geweest zijn 33.Td7 Dg6 34.Tbxb7 axb5 

35.cxb5. Zwart staat dan nog iets beter, maar Willem heeft met zijn vrijpionnen op de 

koningsvleugel gevaarlijke tegenkansen.  

 

 

 

           Stelling na 35.cxb5 (analysediagram) 

33...Dxb2 34.Pxe4 fxe4 35.Te8 De2 36.Ted8 Dxa2 37.h4 Dxc4 

 

0–1 

 

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

En dan nu de tweede partij van Willem. Opnieuw met commentaar van Komodo/Deep Bert. 

 

Wit:Willem Hessels 

Zwart: R. Visser 

HSV 1 - DSC 5 

02-11-2015 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lc4 e6 4.0–0 Pf6 5.Pc3 a6 6.a4 Le7 7.d4 cxd4 8.Pxd4 Dc7 9.Ld3 0–0 

10.Le3 Ld7 11.f4 Pc6 12.Pf3 Pg4 13.Lf2 Pxf2 14.Txf2 Db6 15.b3 Lf6 16.e5 dxe5 

17.Lxh7+  

 

Offert een volle loper. Is dit correct? 

 

17...Kxh7 18.fxe5 Pxe5?   

 

Dit is niet goed zoals enkele zetten later zal blijken. Juist was 18...Le7 

 

19.Pxe5 Lxe5 20.Dh5+   
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Dat was de bedoeling van het loperoffer. 

 

 

                           Stelling na 20.Dh5+ 

 

20...Kg8 21.Dxe5 Tac8 22.Taf1 Dc5 23.Pe4??  

 

Een vreselijke blunder. Na 23.Dxc5 zou de stelling gelijk zijn. Dit dameoffer zal Willem vast 

niet zo bedoeld hebben. 

 

23...Dxe5 0-1 

 

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

Nu volgt een partij uit het oeuvre van Jacques de Wit, gespeeld in de wedstrijd van het 

eerste tegen DSC 5. Het commentaar is van Komodo/Deep Bert. 

 

Corniel Nobel  1728- Jacques de Wit  1565 

HSV 1 - DSC 5, 02.11.2015 

 

1.e4 e5 2.f4  

 

Nodigt Jacques uit het Koningsgambiet te spelen. 

 

2...d5  

 

Maar daar heeft Jacques geen trek in. En terecht, want als je het Koningsgambiet niet goed 

kent moet je daar niet op ingaan. Met de tekstzet zijn we in het Falkbeer tegengambiet 

beland. 

 

3.exd5 e4  

 

De beste zet. Volgens Paul van der Sterren (de wereld van de schaakopening) pakt zwart 

op brutale wijze een ruimtelijk overwicht in het centrum. De zet 2.f4, die was bedoeld om 

de f-lijn te openen, is nu een factor in wits nadeel: de pion doet niet veel op f4 en wit is 

kwetsbaar op de diagonalen h4–e1 en a7–g1. 
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4.d4  

 

De theoretische zet is 4.d3. De tekstzet wordt nauwelijks gespeeld. Waarschijnlijk was 

Corniel hier al uit zijn openingsboek. 

 

4...Pf6 5.c4 c6 6.dxc6?!  

 

Dit is minder goed. De zet helpt zwart alleen maar met zijn ontwikkeling. Het beste was 

6.Pc3 

 

6...Pxc6 7.d5 Pb8?! 

 

Deze terugtocht oogt wat passief. Er was niets tegen 7...Pa5. Een interessante mogelijkheid 

is ook 7...Lc5 Wit kan dan niet spelen 8.dxc6?? wegens 8...Lf2+ 9.Ke2 Lg4+ 

 

 

         Stelling na 9...Lg4 (analysediagram) 

 

8.h3?!   

 

Beter was 8.Le3!?. 

 

8...Lc5 9.Pc3 0–0 10.Pa4?!  

 

Ondanks zijn achterstand in ontwikkeling blijft wit agressief spelen. Simpel 10.a3 was 

geboden. 

 

10...Lb4+  

 

Natuurlijk. 

 

11.Ld2 Da5 12.Pc3??  

 

Ziet er natuurlijk uit, maar is een blunder 
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12...e3! 

 

Sterk gespeeld van Jacques.  

 

 

                         Stelling na 12...e3! 

13.Lxe3 Lxc3+ 14.bxc3 Dxc3+ 15.Kf2 Te8 16.Dd4 Txe3!   

 

Jacques vindt de beste zet. Omdat de toren op a1 hangt gaat een stuk verloren. 

 

17.Dxe3 Dxa1 18.Ld3 Dxa2?!+ 

 

Beter was 18...Pa6!? om snel stukken te ontwikkelen. 

 

19.Pe2 Pbd7 20.De7  

 

Een agressief baasje die Corniel. 

 

20...Da5 21.g4 Dc5?!+  

 

Begrijpelijk dat Jacques de dames wil ruilen, maar 21...Pc5 22.Lb1 Ld7 wint gemakkelijk. 

 

22.De3 Dxe3+ 23.Kxe3 Pc5 24.Lc2 Ld7 25.Kd4 b6 26.Pc3 Te8 27.Ta1 a6 28.Tb1 Tb8 

29.Ld1 Le8  

 

De bedoeling van deze zet ontgaat me. Waarom niet 29...Kf8? 

 

30.Lf3 a5 31.g5 Pfd7 32.Pb5 f6 33.Te1 fxg5 34.fxg5 Lg6 35.Pc7 Tc8  

 

Sterker was 35...Tf8 36.Lg4 Tf4+ 37.Kc3 Pa4+ 

 

 

36.d6 Tf8 37.Lc6 Tf4+ 38.Kc3 Lf7?!  
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Beter was 38...Le4 39.Lxd7 Pxd7 

 

39.Pd5 Tf3+ 40.Kd2 Td3+ 41.Kc2 Lxd5?!  

 

Jacques had hier gewoon 41...Txh3!? kunnen spelen. Waarschijnlijk was hij bang voor 

42.Te7, maar dan volgt 42...Lg6+ 

 

42.Lxd5+ Txd5  

 

Rigoureus 

 

43.cxd5 Kf7  

 

En remise overeengekomen. Komodo geeft een waardering van 1.21 in het voordeel voor 

zwart, maar gemakkelijk is het niet. Bovendien had Jacques minder bedenktijd. 

 

½–½ 

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

En last but no least een partij van Jim Loke, gespeeld in de wedstrijd van het tweede tegen 

Botwinnik 4. Het commentaar is van Komodo/Deep Bert 

 

Wit: M. Verheugd  

Zwart: Jim Loke  

Botwinnik 4 - HSV 2, 29.10.2015 

 

1.e4 d6 2.Pc3 Pd7 3.Pf3 g6 4.Lc4 e6 5.d3 Lg7 6.Pg5 De7  

 

Jim vond achteraf dat hij beter 6...Lxc3 had kunnen spelen. Ik zou dat zelf nooit spelen en 

ook Komodo is niet enthousiast. De beste zet is vermoedelijk 6...Pe5. 

 

7.0–0 b6 8.Pb5  

 

Dit is minder goed. Het paard kan gemakkelijk verjaagd worden. 

 

8...Pe5 9.Lb3 Lb7?  

 

Fout! Het was tijd om het paard met 9...a6 te verjagen. 

 

10.d4?   

 

Niet de beste zet. Wit had groot voordeel kunnen bereiken met 10.f4 Pc6 11.f5 Ph6 12.fxe6 

f6 13.Pf7 Pxf7 14.exf7+ 

 

10...Pd7?   

 

Jim gaat opnieuw in de fout. Alsnog 10...a6 was noodzakelijk. 
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11.Pxc7+ Kf8 12.Df3  

 

Volgens Komodo is 12.e5 hier de beste zet. Ik zou gewoon met 12.Pxa8 de toren geslagen 

hebben. 

 

12...Pgf6 13.Pgxe6+ fxe6 14.Pxe6+ Ke8 15.Pc7+  

 

Voor de tweede keer verschijnt het paard op c7. De zet ziet er logisch en sterk uit. Ik zou 

het waarschijnlijk ook gespeeld hebben. Komodo en Rybka vinden echter 15.Te1 veel 

sterker. 

 

15...Kd8 16.Pxa8 Lxa8 17.Lg5 Tf8 [17...h6] 

 

18.Ld5 h6 19.Lxa8 hxg5 20.Dc3 Pxe4 21.Lxe4  

 

Beter is 21.Dd3 

 

21...Dxe4 22.Dg3 Dd5  

 

Nog beter was Lxd4!? met gelijk spel. 

 

23.c3 Tf5 24.Tfe1 Pf6 25.f3 Ph5 26.Df2 g4? 

 

27.Te4?? 

 

Nu komt zwart in het voordeel. Wit had 27.De3 moeten spelen en er dreigt van alles op de 

achterste rij. 

 

27...gxf3 28.Tae1 Pf6  

 

Om een schaak op e8 te voorkomen. 

 

29.T4e3 Pg4??    

 

Was Jim vergeten waarom hij Pf6 gespeeld heeft? Het paard moest veld e8 blijven dekken. 

Nu heeft wit mat in zes zetten. 

 

30.Te8+ Kc7 31.T1e7+ Kc6 32.Tc8+ Kb5 33.c4+??  

 

Hij ziet het niet. Het is mat na 33.Df1+ Ka4 34.Txa7+ Da5 35.Dc4# Diagram  
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        Stelling na 35.Dc4# (analysediagram) 

33...Ka6 34.cxd5 Pxf2 35.Txg7 fxg2 36.Txg6??  

 

Wit stond nog steeds gewonnen, maar na de tekstzet heeft Jim een truc 

 

36...Ph3+!  

 

 

                        Stelling na 36...Ph3+ 

 

Wit kan het schaak alleen opheffen door de pion op g2 te slaan. Daarna volgt een 

paardvork die een volle toren kost. 

 

37.Kxg2 Pf4+ 38.Kg3 Pxg6  

 

Wit speelde nog 12 zetten door, maar de overwinning van Jim kwam niet meer in gevaar. 

 

0-1 
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Interne 

 

door Bert Gerritsma 

Een beetje vreemde plaats voor dit verslag. Ik was bijna klaar met het clubblad toen ik tot 

de ontdekking kwam dat het verslag van de interne competitie ontbrak. Daarom treft u het 

helemaal achterin het clubblad aan. 

In de interne competitie zijn inmiddels 11 ronden gespeeld. Aan de top is het stuivertje 

wisselen geblazen. Han Nicolaas nam twee ronden geleden de leiding over van Bert 

Gerritsma. Han profiteerde van het feit dat Bert wedstrijdleider was bij de wedstrijd van het 

eerste team en daardoor minder punten kreeg (klopt dat wel wedstrijdleider?). Bert staat 

nog wel tweede. Regerend clubkampioen Nadeem Taverne staat derde, maar dat komt 

omdat hij slechts zes partijen heeft gespeeld. Hij won er overigens wel vijf en alleen Hans 

de Haan slaagde erin hem remise af te dwingen.. Bert Corneth staat stevig in de top zes, 

maar het valt mij tegen dat hij in ronde 11 Han Nicolaas niet nadrukkelijk aan de tand 

heeft gevoeld. Het was remise in 18 zetten hoorde ik. We gaan toch geen salonremises 

spelen, hoop ik. Van geheel andere orde was in ronde 11 het duel tussen Fred van der 

Holst en Bert Gerritsma. Fred deed verwoede pogingen Bert op de knieën te dwingen. Na 

een openingsfout van Bert had Fred het beste van het spel. In een zeer spannend 

toreneindspel werd er maar liefst vijf keer een dame gehaald (drie keer door Bert en twee 

keer door Fred). Fred leek aan het langste eind te trekken, maar Bert had een "dolle" dame, 

die niet geslagen kon worden wegens pat, zodat Fred in remise moest berusten. Franck 

Melssen en Hans de Haan bezetten de vijfde en zesde plaats, waarbij het opvalt dat Franck 

al drie partijen verloren heeft. De strijd om een plaats bij de bovenste zes spelers is nog 

niet gestreden, want Fred van der Holst, Aad Mittertreiner en Jacques de Wit liggen op de 

loer. Jacques van As is de beste speler uit de B-groep met een 10e plaats. 

De prestaties van Wouter Remmerswaal en Patrick Roeleveld, spelers van het eerste team 

vallen wat tegen. Noblesse oblige, heren! Wouter speelt ook veel te weinig en zou vaker 

moeten komen. 

Hans Coenders stond op een gegeven moment op de 7e plaats, maar kwam toen de 'grote 

jongens' tegen en is inmiddels gezakt naar plaats 10. Nieuwkomer Henk Bouma doet het 

bijzonder goed. Ondanks zijn bescheiden rating van 1249 speelde hij remise tegen Patrick 

Roeleveld en won hij van Loek van Vliet (of is er sprake van een typefoutje en is zijn rating 

2249?). 

Dick Verwaart is eindelijk van de hatelijke nul af door een overwinning op Mark Verheij. Ed 

Verheij -weer terug na zijn ongelukkige val- kan veel beter dan hij tot nu heeft laten zien. 

Maar dat zal in de volgende ronden wel blijken. 
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Ranglijst na ronde 11 

 

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk 

1 Nicolaas, Han 894,00 120 8 5 3 0 0 81,3 35 26,25 0 1Z 0 3 0 0 

2 Gerritsma, Bert 861,00 118 9 4 4 1 0 66,7 42 27,5 -1 1Z 0 0 2 0 

3 Taverne, Nadeem 811,67 116 6 5 1 0 0 91,7 21 18,5 0 3W 0 5 0 0 

4 Corneth, Bert 790,00 114 8 4 3 1 0 68,8 36 21,75 2 1W 0 2 1 0 

5 Melssen, Franck 764,00 112 10 5 2 3 0 60,0 48 26 0 1Z 0 0 1 0 

6 Haan de, Hans 713,33 110 8 3 4 1 0 62,5 33,5 16,75 0 1Z 0 2 1 0 

7 Holst van der, Fred 693,00 108 6 2 3 1 0 58,3 31,5 16,75 0 1W 0 3 2 0 

8 Mittertreiner, Aad 686,00 106 11 5 4 2 0 63,6 37,5 23 -1 2Z 0 0 0 0 

9 Wit de, Jacques 633,67 104 7 4 1 2 0 64,3 22 10 1 3W 0 2 2 0 

10 As van, Jacques 588,33 102 10 3 4 3 0 50,0 44 18,5 0 1W 0 1 0 0 

11 Hessels, Willem 581,00 100 9 4 1 4 0 50,0 39,5 16,5 1 1W 0 0 2 0 

12 Coenders, Hans 553,00 98 9 4 0 5 0 44,4 43 13 1 1W 1 0 1 0 

13 Kuijvenhoven, Rob 549,00 96 8 2 4 2 0 50,0 36 16 0 1W 0 3 0 0 

14 Jong de, Dick 540,00 94 9 3 3 3 0 50,0 28 11,75 -1 1Z 0 1 1 0 

15 Felfel, Adel 478,67 92 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 10 0 0 

16 
Remmerswaal, 

Wouter 
469,00 90 4 1 1 2 0 37,5 22,5 9,5 0 1W 0 6 1 0 

17 Henk Bouma 458,00 88 2 1 1 0 0 75,0 4 2,5 2 2W 0 9 0 0 

18 Roeleveld, Patrick 456,00 86 8 2 2 4 0 37,5 30,5 7,75 0 1Z 1 1 1 0 

19 Vliet van, Loek 418,00 84 2 1 0 1 0 50,0 3,5 2 0 1Z 0 9 0 0 

20 Huijbens, Peter 402,00 82 8 3 0 5 0 37,5 36 8 0 1Z 0 3 0 0 

21 Zaman, Saied 387,00 80 8 2 2 4 0 37,5 24 8 -2 2Z 0 3 0 0 

22 Heide, Jelle van der 378,33 78 8 3 1 4 0 43,8 22,5 3 0 1W 1 2 0 0 

23 Hählen, Ruud 372,33 76 6 0 4 2 0 33,3 24 9 2 1W 0 5 0 0 

24 Heetebrij, Paul 294,67 68 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 10 0 0 

25 
Keuzenkamp, 

Monique 
286,00 66 1 0 0 1 0 0,0 4 0 -1 1Z 0 10 0 0 

26 Loke, Jim 250,00 64 2 0 0 2 0 0,0 11,5 0 0 1Z 0 8 1 0 

27 Bodaan, Ton 248,00 62 2 0 0 2 0 0,0 10 0 0 1Z 0 9 0 0 

28 Verheij, Ed 242,33 60 4 0 1 3 0 12,5 15,5 0,25 -2 1Z 0 7 0 0 

29 Verheij, Mark 215,67 58 5 0 1 4 0 10,0 12,5 0,25 -1 1Z 0 5 1 0 

30 Verwaart, Dick 207,33 56 6 1 0 5 0 16,7 22,5 0,5 0 1W 0 5 0 0 
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© Haagse Schaak Vereniging 
 

Bestuur 

Dick de Jong, voorzitter 

merel6@casema.nl 

06-37084096 

 

Bert Gerritsma, secretaris   

bertgerritsma@ziggo.nl   

070-3464442  

0613352675 

 

Peter Huybens, penningmeester  

phuybens @ziggo.nl    

070-3454049 

 

Fred vd Holst, wedstrijdsecretaris   

fredvdholst@casema.nl   

070-3563057 

 

Erelid 

Ruud Drankier 

 

Speelavond 

Maandag. De zaal is open om 19.00 uur. 

De wedstrijden beginnen om 19.45 uur 

 

Redactie 

Bert Gerritsma  

Jacques de Wit 

Ton Bodaan  

redactie@haagseschaakvereniging.nl 

 

Wedstrijdleider 

Interne competitie 

Hans Coenders 

hans.coenders@telfort.nl 

070-7856609 

 

Speelzaal 

 Wijkgebouw “Zuiderpark”  

 Escamplaan 55  

 2547 GA Den Haag  

 tel. 070-3259563 

 

Website 

www.schakenbijhsv.nl 

 

Contributie 

€ 25,50 per kwartaal 

€ 19,50 per kwartaal junioren en dubbelleden 

Rekening nummer NL02INGB000 3317190 tnv 

Penningmeester  

Haagse Schaak Vereniging te Den Haag 

 

Wijkvereniging Zuiderpark 

€  13,-- per jaar  

 


