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Hierbij treft u het eerste clubblad aan van
het seizoen 2008-2009. De leden die e-mail
hebben krijgen het clubblad per mail
toegestuurd. Ook kunt u het clubblad op de
website lezen. Carel Gijsen is tot de redactie
toegetreden. In dit nummer treft u het
programma voor onze teams in de HSBcompetitie aan. Verder nog verslagen van
toernooitjes. In de rubriek ‘Partijen’treft u
enkele partijen aan.

We kunnen maar liefst vier nieuwe leden
verwelkomen, namelijk: Koos Roeleveld,
Patrick Roeleveld, Bram de Jong en –weer
terug van weggeweest- Aad Mittertreiner.
Wij wensen de nieuwe leden veel succes bij
HSV.
Rauke de Hoop heeft het lidmaatschap
opgezegd.
Marinus Hendriks is verhuisd naar Jan
Romeinstraat 13 A, 2552 KA Den Haag.
Marinus is ernstig ziek en is niet in staat de
clubavonden te bezoeken. Een kaartje is
altijd welkom. Bellen kan ook. Het
telefoonnummer is: 070-3644337

ma 6/10

Interne Competitie

ma 13/10

Interne Competitie

di 14/10

Rijswijk 3 – HSV 1

ma 20/10

Interne Competitie
HSV 2 – Promotie 7

ma 27/10

Training Henk Happel van
19.30-20.30 uur
Interne Competitie

ma 3/11

Interne Competitie
HSV 1 – RSC-BP 1

ma 10/11

Interne Competitie

ma 17/11

Interne Competitie

ma 24/11

Training Henk Happel van
19.30-20.30 uur
Interne Competitie

ma 1/12

Interne Competitie

do 4/12

Botwinnik 6 – HSV 2

ma 8/12

Interne Competitie

vr 12/12

Scheve Toren 2 – HSV 1

ma 15/12

Interne Competitie

ma 22/12

Onderlinge
Kerstwedstrijden

ma 29/12

Zaal dicht. Geen schaken.

Hieronder treft u de agenda voor de
komende maanden aan.

ma 29/9

HSV had tijdens het Haagse Uitfestival,
samen met de Wijkvereniging, op 7
september een kraampje gehuurd op een

Training Henk Happel van
19.30-20.30 uur
Interne Competitie
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strategische plaats aan de voet van de
Haagse Toren.
Helaas was de regen de grote spelbreker.
Wim Hessels, Boris Kamp en Harry Boot
probeerden onder aanvoering van Peter
Huybens de spaarzame voorbijgangers tot
een spelletje schaak te verleiden. Met gering
resultaat. Maar: "Niet geschoten is altijd
mis!".

Na drie ronden in de interne competitie
wordt de ranglijst aangevoerd door Nico
Vromans. Jan Eberle volgt hem op de voet.
Aad Mittertreiner maakt een uitstekende
rentree en staat op de derde plaats. Olav
Wolvekamp ligt op de loer om te profiteren
van een misstap van de leiders.
In de eerste ronde eindigde het topduel
tussen Nico Vromans en Olav Wolvekamp
in remise. Bert Corneth ging in de
tijdnoodfase onderuit tegen Jan Eberle. Peter
Huybens verraste door Jim Loke te verslaan.
Harry Boot won verrassend van Carel
Gijsen. Aad Mittertreiner kwam tegen Rob
Kuyvenhoven niet verder dan remise.
“Ongelijke lopers”, volgens Aad.

De zomercompetitie bestond dit jaar slechts
uit vijf ronden. Er viel een speelavond uit
omdat veel leden zo nodig naar de
voetbalwedstrijd Nederland-Italië moesten
kijken. Hoe diep kan een mens zinken!

Het topduel in de tweede ronde was Jan
Eberle-Ton Bodaan. Ton maakte al in de
opening een fout die hem een pion en de
partij kostte. Bert Gerritsma bereikte in een
gecompliceerde partij winnend voordeel
tegen jeugdlid Koos Roeleveld. Hij had
echter geen bedenktijd meer over. Omdat
Koos alleen nog een kale koning over had
eindigde de partij in remise. Lex van der
Lubbe won in een spectaculaire partij van
Willem Hessels. Deze partij treft u aan de de
rubriek ‘Partijen’.

Overtuigend winnaar werd Olav
Wolvekamp met 32 punten. Op gepaste
afstand eindigden Ton Bodaan met 20
punten en Nico Vromans met 19,5 punten.

In ronde drie troffen clubkampioen Carlos
Mazuera en Hans de Haan elkaar. Carlos
was teruggekeerd na een verblijf van enkele
maanden in Columbia. Hans de Haan was
terug van een korte vakantie. Hans won en
dat betekent dat er voor Carlos werk aan de
winkel is als hij zijn titel wil prolongeren.
Het tweede topduel in deze ronde was de
ontmoeting Jan Eberle-Olav Wolvekamp.
Deze partij eindigde in remise. Ook was er
in deze ronde een botsing tussen twee
verschillende stijlen. Strateeg Aad
Mittertreiner nam het op tegen de
gevaarlijke tacticus Lex van der Lubbe. De
strateeg won. Dick Verwaart hield Koos
Roeleveld op remise. Of was het andersom?

We gaan het dit seizoen anders doen met de
interne competitie. Er worden 25 ronden
volgens het Keizersysteem gespeeld. Daarna
spelen de eerste zes nog een halve
competitie om het clubkampioenschap. De
overige spelers spelen in de ronden 26 tot en
met 30 om de plaatsen 7 en lager. In het
volgende clubblad zal wedstrijdsecretaris
Fred van der Holst precies uitleggen hoe een
en ander in zijn werk gaat.
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handhaven. Het sterkste team lijkt het uit de
promotieklasse gedegradeerde team van
RSC-Belgisch Park 1.
Bert Gerritsma vertelt u alles over de
externe competitie.

HSV 2 Derde Klasse A

HSV zal met twee teams uitkomen in de
externe competitie van de HSB. U krijgt van
mij de teamopstellingen en de speeldata.
Noteert u ze in uw agenda. U kunt de
informatie ook vinden op onze website:
www.schakenbijhsv.nl. De namen van de
spelers staan in willekeurige volgorde. De
teamleider bepaalt wie aan welk bord speelt.

Juan Cabrero
Fred van der Holst
Jim Loke
Willem Hessels
Harry Boot
Ruud Hählen
Dick de Jong
Jacques de Wit

HSV 1 Eerste Klasse B

Teamleider: Boris Kamp

Carlos Mazuera
Olav Wolvekamp
Nico Vromans
Jan Eberle
Roman Navrat
Hans de Haan
Rob van der Holst

De leden die niet in een team zijn opgesteld
zijn reserve, tenzij zij te kennen hebben
gegeven niet in de externe competitie te
willen uitkomen.

7891301
7940768
7425869
7491264
8310225
6309336
7754571

Programma
Ma 20 oktober HSV 2 – Promotie 7
Do 4 december Botwinnik 6– HSV 2
Ma 26 januari DSC 8 – HSV 2
Ma 23 februari HSV 2 – WSC 5
Do 26 maart
H Ooievaar 4–HSV 2

Reserves: Bert Corneth
Lex van der Lubbe
Teamleider: Bert Gerritsma

Het is te merken dat het aantal leden van de
Haagse Schaakbond terugloopt. Er kon in de
derde klasse A slechts een poule van zes
teams worden samengesteld. Het tweede is
een sterk team dat in deze klasse kampioen
zou moeten worden (maar dat schreef ik
vorig jaar ook). In een poule van zes kan
iedere misstap fataal zijn. Als het tweede
echter iedere wedstrijd met een compleet en
sterk team opkomt moet een kampioenschap
haalbaar zijn.

Bert Corneth en Lex van der Lubbe zijn de
vaste reserves voor het eerste team.
Eventueel kunnen beide heren ook invallen
in het tweede. Teamleider Bert Gerritsma
kan in uiterste noodzaak ook invallen in het
eerste team (als we bij een uitwedstrijd
onverhoopt met zeven man staan).
Programma
Di 14 oktober
Ma 3 november
Vr 12 december
Ma 12 januari
Ma 2 februari
Ma 2 maart
?? Slotronde

8347845
6386798
7285036
7285025
6267855
7935983
7815588
7895272

Rijswijk 3 – HSV 1
HSV 1 – RSC-BP 1
S Toren 2 – HSV 1
HSV 1 – DSC 5
HSV 1 – SHTV 3
Schaakhuis 2–HSV 1
HSV 1 – Promotie 4

Het gepromoveerde eerste team moet zich in
de eerste klasse moeiteloos kunnen
4

bleef in het spoor door Dick de Jong te
verslaan.
In de slotronde had Nico aan een remise
voldoende om alleen het toernooi te winnen.
Zijn partij tegen Hans eindigde inderdaad in
remise. Nico werd hierdoor met 4½ punt
winnaar. Er waren drie spelers met 4 punten,
namelijk Hans, Olav en Willem. Op
weerstandspunten werd Hans tweede.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk openden
we het schaakseizoen met een Zwitsers
toernooitje. Op maandag 1 september
speelden 18 leden vijf ronden met een
bedenktijd van 15 minuten pppp.
In de eerste ronde wonnen alle favorieten
hun partij. Hans de Haan mocht daarbij niet
over gebrek aan geluk klagen dat hij met een
stuk minder wist te winnen van Koos
Roeleveld.

Voor de nummers een en twee waren er
prijsjes beschikbaar. Voorzitter Dick de
Jong reikte de prijzen uit. Er was ook nog
een poedelprijs die werd gewonnen door
Patrick Roeleveld.
Het was verheugend dat er bij de
seizoensopening een nieuw gezicht te zien
was. Nieuwkomer Bram de Jong –voorheen
lid van Haeghe Ooievaar maar hij heeft een
tijd niet gespeeld – deed het prima met twee
overwinningen.

Ronde twee liet de eerste verrassingen zien.
Hans de Haan versloeg Olav Wolvekamp en
Fred van der Holst was te sterk voor Ton
Bodaan. Na deze ronde waren er nog vijf
spelers met een score van 100%, namelijk
Willem Hessels, Nico Vromans, Hans de
Haan, Roman Navrat en Fred van der Holst.

Peter Huybens speelde zelf niet mee, maar
deed op de van hem bekende kundige wijze
de indeling.

In ronde drie moest Fred zijn meerdere
erkennen in Koos. Roman en Hans kwamen
remise overeen. Nico ging onverdroten door
met winnen. Medekoploper Willem werd het
slachtoffer van zijn dadendrang.
Op zaterdag13 september vond in Delft het
OGD-rapidtoernooi plaats. Hierop waren

In de vierde ronde handhaafde Nico zijn
100% score door Roman te verslaan. Hans
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maar liefst 122 schakers afgekomen. Er
werden zeven ronden Zwitsers gespeeld met
20 minuten bedenktijd pppp. Er waren twee
groepen A en B. Spelers met een rating
hoger dan 1900 moesten verplicht uitkomen
in groep A. Spelers met een rating beneden
1800 werden ingedeeld in groep B. Spelers
met een rating tussen 1800 en 1900 konden
kiezen of zij in de A- of B-groep wilden
spelen.
De A-groep was zeer sterk bezet. Onder de
deelnemers trof je de namen aan van
grootmeesters Erik van den Doel, Alexander
Berelowitsch, Felix Levin, en Igor Glek. Na
zeven ronden eindigden vier spelers met 6
uit 7 bovenaan. Erik van den Doel had de
meeste weerstandspunten en werd daardoor
toernooiwinnaar.

Wit: Boris Kamp
Zwart: Rob Marcus
Interne Competitie HSV
21 april 2008
analyse: Ton Bodaan.
1. e4 c5 2. c3
Vroeger als ongevaarlijk beschouwd maar
onze Europese kampioen Tiviakov heeft al
menige overwinning behaald met deze
variant.

Maar liefst zes toernooitijgers van HSV
hadden de weg naar Delft weten te vinden.
Jan Eberle kwam als enige uit in de A-groep.
In het grootmeesterlijk geweld hield Jan
goed stand met 2½ punt en een TPR van
1965.
De overige HSV-leden waren veroordeeld
tot de B-groep. Nico Vromans behaalde het
beste resultaat met 4 punten uit 7. Ruud
Hählen en Jim Loke scoorden er 3. Boris
Kamp behaalde 2½ punt en debutant Bram
de Jong sloot de rij met ½ punt.

2…d6 3. d4 cxd4 4. cxd4
Dit is een mooi voorbeeld waar het om
draait na 2. c3 ... Normaal staat er een witte
pion tegenover twee zwarte pionnen in het
centrum bij de Siciliaanse opening maar nu
is het 2-2 .
4…Pf6 5. Pc3 e6 6. Pf3 Le7 7. Ld3 0-0 8.
Le3 Pc6 9. 0-0
Keurig ontwikkelen de beide spelers hun
stukken zoals ik dat mijn schaakpupillen
in stap 2 mag aanleren met behulp van de
gouden regels ...

Als enig HSV-lid nam Ruud Hählen deel
aan het druivenschaaktoernooi in Naaldwijk.
Er werd op de avonden van 29 augustus, 2
september en 5 september in vierkampen
gespeeld. Ruud speelde in vierkamp 18 en
behaalde daar de tweede prijs met twee
overwinningen en een nederlaag.

9…Dc7 10. h3 a6
Maar hoe moet het nu verder? ..... Boris doet
wat afwachtende pionzetjes.
11. a3 b5 12. b4
Maar dit is er eentje te veel. Beter is het om
met Tc1 de zwarte dame indirect aan te
vallen.
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voordat zwart het doet.... (14. e5 Pe8)

12… Ld7
12... Pxb4 13. axb4 Dxc3 is natuurlijk
levensgevaarlijk maar het lijkt te kunnen 14.
Db1 d5 15. Tc1 Dxb4 De dame kan
ontsnappen via b4.

14... e5 15. d5
Ook aanvallen op de damevleugel is een
goed plan...
15…Pd8
Rob heeft zich goed verdedigd maar staat
wel erg krap , het paard moet nu worden
omgespeeld maar kan vanaf d8 niet verder
en staat bovendien de andere zwarte stukken
in de weg. Handiger was het om Pa7-c8-b6
te proberen. (15... Pa7 16. Db3 Pc8 17. Pd2
Ld8 18. Lb1 Lb6 Altijd een mooie
manoeuvre in het Siciliaans: de loper van e7
naar b6 omspelen en nu kan een paard naar
e7 en zwarts grootste probleem is opgelost.
16. Db3 Tc8 17. a4
Goed gespeeld! Aangezien zwart lastig
hulptroepen van de koningsvleugel (Le7
Tf8) naar de damevleugel kan krijgen heeft
wit een meerderheid van troepen.

Stelling na 13…Dxc3 (analyse)

13. Tc1
Geeft zwart geen tweede kans !

17… bxa4 18. Pxa4 Txc1 19. Txc1 Lb5 20.
Pb6 De gevolgen van Pd8 worden duidelijk
Wit beheerst de c-lijn en heeft een veld
midden in het zwarte kamp (b6) veroverd.

13…Db7

20…Lxd3 21. Dxd3 Pe8 22. Pd2 f6 23. Pb3
Daar komen de versterkingen al Boris speelt
dit deel van de partij zeer doelgericht!
23…Tf7 24. Pa5 Da7 25. Tc8 Pc7 26. Pd7

Stelling na 13…Db7

Boris heeft de opening goed gespeeld en
heeft een mooi ruimteoverwicht maar hoe nu
verder?
14. Dc2
Handiger is het om eerst e5 te spelen

Stelling na 26. Pd7
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De eenzame dame sneuvelt op de uiterste
hoek van het slagveld........... een prachtige
slotstelling. Gevoelige zielen kunnen hun
gedichten insturen naar de redactie. 1-0

19.Lc4? [19.Dd2 Pxd5 20.h5] 19...Ph6
20.a3 [20.La3 Dg1 21.Lxb4 Pg4–+] 20...Pg4
21.Txg2 [21.axb4 Pxh2 22.Pxh2 Dxh2–+]
21...fxg2 22.axb4 g1D 23.Tc2 [23.Kd2 Pxf2
24.De1–+] 23...Tf8 24.De2 Ph2 [24...Txf2
Leidt nog sneller tot winst. 25.Dxf2 Pxf2
26.Txf2–+] 25.Kd2 [25.f4 Anders kunnen
de stukken meteen in de doos. 25...Pf3+
26.Kd1–+] 25...Txf2 [25...Txf2 26.Pxh2
Dxh2–+] 0–1

Wit: Nico Vromans
Zwart: Lex van der Lubbe
Interne Competitie HSV, 02.06.2008
Analyse met behulp van Rybka
Deze partij werd gespeeld in de laatste ronde
van de interne competitie. Bij remise zou
Nico clubkampioen zijn geworden.

Lex van der Lubbe − Willem Hessels
Interne Comp HSV (2), 15.09.2008

1.Pf3 f5 2.e3 Pf6 3.b3 g6
3...e6 4.Lb2 Le7 5.Le2 b6 6.0–0 Lb7 7.c4 0–
0 8.Pc3 d6 9.d4 Pe4 10.Pd2 Pxd2 11.Dxd2
Pd7 12.Ld3 e5 13.d5 De8 14.Pe2 Dg6
15.Pg3 Lh4 16.Dc2 e4 17.Le2 Pe5 18.Dd1
(E.Epstein - L.Belavenets, Leningrad 1962
0–1)

1.e4 d6 2.f4 g6 3.d4 Lg7 4.Pf3 Pf6 5.Pc3 c6
6.Lc4 b5 7.Lxf7+

Een stukoffer! Is het correct?

4.Lb2 Lg7 5.Le2 d6 6.d3 0–0 7.Pbd2 Pc6
8.Pf1 e5 9.d4 e4 10.P3d2 d5 11.La3 Te8
12.c4 Valt de pionnenstructuur aan.
12...Kh8 [12...f4 13.h4] 13.Tc1 [13.h4 h5]
13...f4 14.Pb1 [14.h4 fxe3 15.fxe3 h5]
14...Pg8 [14...dxc4 15.Pc3] 15.Lb2
[15.cxd5!? Lijkt een sterk alternatief.
15...Dxd5 16.exf4 Pxd4 17.Pe3]
15...Dg5 16.h4 Dxg2 17.Th2 f3 18.cxd5
Pb4
Stelling na 7. Lxf7
7...Kxf7-+ 8.Pg5+ Ke8 9.e5 Lg4 10.exf6 Lxd1+ 11.fxg7 Tg8 12.Kxd1 h6 13.Pe6 Dd7 14.d5
14...cxd5 15.Te1 Kf7 16.Pxd5 Dxe6 Wat is er

tegen 16…Pc6?
17.Txe6( Kxe6 18.Pc7+ Kd7 19.Pxa8+− Kc8
20.a4 Kb7 21.axb5 Kxa8 22.b6 22...a6 23.b4
Kb7 24.Le3 Pd7 25.b5+− axb5 26.Ta7+ Kc8
27.b7+ 1-0

Stelling na 18...Pb4
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Ons lid Rob Marcus stuurde ons een leuk
gedicht. Komt u ook wel eens wat tegen?
Aarzel niet en geef het af aan één van de
redactieleden.
LAATSTE GEBED
O Heer, zie toe, ik schiet tekort;
wilt Gij mijn hart ontladen?
Er staat een eindspel op mijn bord,
ik smeek U om genade.
Zo vaak heb ik een kans gemist
in deze samenleving.
Ik ben geen eindspelspecialist,
dus vraag ik om vergeving.
Stelling na 27.b7+

Gij die mijn ziel doorgronden kunt,
Gij kent mijn mankementen.
Ik sloeg geen kruis, ik sloeg geen munt,
vergooide mijn talenten.
Die dameruil was foute boel;
ik heb de strijd ontlopen.
Gij weet precies wat ik bedoel,
op U slechts kan ik hopen.

Jimmy Edwards heeft om persoonlijke
redenen zijn bestuursfunctie neergelegd.
Jimmy was binnen het bestuur belast met
promotie en ledenwerving. Het bestuur is
naarstig op zoek naar een vervanger. Heeft u
interesse? Neem dan contact op met een van
de bestuursleden.

Uw winst is binnen handbereik;
wilt gij mij straks gedenken?
Ontsluit voor mij Uw koninkrijk,
een paard zal ik U schenken.
O Heer, nu ik in tijdnood raak
en zeker zal verliezen,
verlang ik naar Uw eeuwig schaak.
Dus stel ik voor…remise?
Uit: Jos Timmer
Denkend aan Schaken.
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