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In dit eerste nummer van het nieuwe seizoen treft u de samenstelling van onze teams in de
externe competitie aan, alsmede het competitieprogramma. Verder een verslag van ons
openingstoernooi. Enkele leden namen in de zomermaanden deel aan diverse toernooien. De
redactie speurde op internet naar toernooiresultaten. Er is een verheugende belangstelling voor
de interne competitie. Ook hiervan treft u een verslag aan. Enkele leden leverden hun partij in.
Deze partijen treft u aan in de rubriek partijen. Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat de
vereniging acht nieuwe elektronische klokken heeft aangeschaft. De penningmeester legt u in
het kort uit hoe deze klokken gebruikt moeten worden.

Paul Koks –terug van weg geweest- meldde zich aan als lid van HSV.
Rob Marcus heeft om gezondheidsredenen het lidmaatschap opgezegd. Rob kan niet meer de
concentratie opbrengen om lange partijen te spelen. Hopelijk zien we hem nog wel bij ons
kersttoernooi. Dat zijn immers korte partijtjes. Ook Niels Kuiper heeft het lidmaatschap
opgezegd.

Wedstrijdsecretaris Fred van der Holst is terug van vakantie. Als u verhinderd bent een
clubavond bij te wonen kunt u zich bij hem afmelden: fredvdholst@casema.nl. U kunt zich ook
op de clubavond na 19.00 uur telefonisch afmelden op telefoonnummer 070-3259563. Tot slot
doe ik een dringend verzoek op u om uiterlijk om 19.45 uur aanwezig te zijn.

Peter Huybens vertelt over de nieuwe DGT2010 klokken.
Bij de start van het nieuwe schaakseizoen is het aantal elektronische schaakklokken uitgebreid
van 16 naar 24 stuks. Een investering waar een prijskaartje aan hangt, maar die nodig was
omdat onze huidige DGT2000 klokken door de dealer niet meer gerepareerd worden. Ook de
populariteit van het nieuwe speeltempo, met 10 seconden extra per zet, eiste meer
elektronische klokken.
De 8 nieuwe klokken zijn van het type DGT2010. Het grote afleesvenster valt direct op. De
verbeterde tuimelaar voelt prettig aan. Daarnaast is de instelling gebruikersvriendelijker
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gemaakt. Bij de oude klokken kan de waarde in het afleesvenster alleen maar opgehoogd
worden. De DGT2010 echter kan ook in waarde verlaagd worden.
Het populaire speeltempo van 1:45 minuten en het nieuwe speeltempo met 10 seconden extra
per zet, zijn nog steeds niet vast geprogrammeerd en moeten dus als vanouds handmatig
ingesteld worden. Alle instellingen (opties) zijn afgedrukt op de onderzijde van de klok. Meest
gebruikte opties zijn optie 3 (handmatig instellen van 1:45 minuten) en optie 18 (handmatig
instellen van 1:40 minuten met bonus van 10 seconden per zet).
In het volgende schema zie je de belangrijkste verschillen tussen de klokken.
DGT 2000
DGT 2010
(oud)
(nieuw)
Tijd 5 minuten
optie 1
optie 1
Tijd 25 minuten
optie 2
optie 2
Tijd handmatig instellen
optie 3
optie 3
Tijd handmatig instellen +
optie 23
optie 18
extra tijd (bonus) per zet
Instellen optie en tijd

waarde +1

Bevestigen optie en tijd

OK

waarde +1
waarde - 1
ѵ

Peter nodigt iedereen uit om naar hartelust te oefenen met het instellen van optie 3 en 18. De
procedure is bijna gelijk gebleven. Veranderd is "extra tijd per zet", dat werd bij de oude klok
aangegeven met een driehoekje in het afleesvenster, bij DGT2010 staat er "bonus". De
DGT2010 is schakerproof en als je het niet meer weet, dan is uit- en weer aanzetten de
oplossing. Voor vragen kun je terecht bij Bert Gerritsma en Peter Huybens.
Tenslotte wens ik iedereen veel schaakplezier met onze nieuwe aanwinsten.

Hieronder treft u de agenda voor de komende weken aan. Op 19 december houden we onze
onderlinge kerstwedstrijden.
Ma 3 oktober

Interne Competitie

Ma 10 oktober

Interne Competitie

Ma 17 oktober

Interne Competitie
Schaakhuis 1 – HSV 1

Ma 24 oktober

Interne Competitie
HSV 2 – SHTV 3

Ma 31 oktober

Interne Competitie

Ma 7 november

Interne Competitie
HSV 1 – Botwinnik 3
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Ma 14 november

Interne Competitie

Ma 21 november

Interne Competitie

Di 22 november

DD 5 – HSV 2

Ma 28 november

Interne Competitie

Ma 5 december

Interne Competitie

Ma 12 december

Interne Competitie
WSC 5 – HSV 1

Ma 19 december

Kerstwedstrijden

Ma 26 december

Kerstmis. Zaal dicht

Hieronder treft u de samenstelling van de teams in de externe competitie aan. Bert Gerritsma
licht toe waarom is gekozen om twee teams op te stellen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur toegezegd de mogelijkheid te
onderzoeken om met drie teams aan de externe competitie deel te nemen. Het bestuur heeft
daar lang en diep over nagedacht, maar uiteindelijk is besloten met twee teams deel te nemen.
De reden hiervan is dat enkele spelers die vorig seizoen voor het eerste team uitkwamen,
wegens drukke werkzaamheden niet meer vast in het eerste team kunnen spelen. Zij zijn wel
beschikbaar als reserve. Enkele spelers die voorheen in het tweede team speelden zijn
doorgeschoven naar het eerste team. Verder hebben enkele spelers van het tweede team van
vorig seizoen te kennen gegeven dit jaar geen externe competitie te willen spelen. Dit houdt in
dat we eenvoudigweg te weinig spelers hebben om een derde team te kunnen formeren. We
hebben namelijk ook een behoorlijk aantal dubbelleden. Deze leden spelen extern voor een
andere vereniging en kunnen dus niet voor HSV uitkomen. Gelukkig zijn we wel in staat een
aantal nieuwere leden hun debuut te laten maken in de externe competitie. Hans Coenders,
Selahattin Ciftci en Bram de Jong zijn opgesteld in het tweede team. Zij zullen het daar heel
zwaar krijgen, want na het team komt uit in de tweede klasse en na de versterkte degradatie van
vorig jaar zijn er in deze klasse geen zwakke teams meer. Maar de bekende jeugdschaaktrainer
Ton B. heeft gezegd dat je jong talent –en daar rekenen we Hans, Selahattin en Bram toegewoon voor de leeuwen moet gooien. Trouwens Selahattin heeft in toernooien al aangetoond
dat hij van spelers met een rating van 1500+ kan winnen. Dus we hebben alle vertrouwen in de
nieuwe jongens.
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HSV 1
Olav Wolvekamp
Jan Eberle
Nico Vromans
Frans Hoogeveen
Mark Jager
Hans de Haan
Aad Mittertreiner
Jacques de Wit
Teamleider:
Tel.:
e-mail:

7940768
7491264
7425869
7197773
7655142
6309336
6386699
7895272

Jacques de Wit
06-42960318
jacques_de_wi76@hotmail.com

HSV 2
Wouter Remmerswaal
Dick de Jong
Jim Loke
Bram de Jong
Willem Hessels
Harry Boot
Hans Coenders
Selahattin Ciftci
Teamleider:
Tel.:
e-mail

8196122
7815588
7285036
8064804
7285025
6267855
8471606
8446757

Dick de Jong
06-83250589
merel6@casema.nl

Programma HSV 1 Eerste Klasse B
Maandag 17 oktober
Maandag 7 november
Maandag 12 december
Maandag 9 januari
Dinsdag 31 januari
Maandag 27 februari
Gezamenlijke Slotronde
Datum nog niet bekend

Schaakhuis 1 – HSV 1
HSV 1 – Botwinnik 3
WSC 5 – HSV 1
HSV 1 – DSC 5
Pomar 1 – HSV 1
HSV 1 – WSC 3
Rijswijk 2 – HSV 1

Programma HSV 2 Tweede Klasse B
Dinsdag 27 september
Maandag 24 oktober
Dinsdag 22 november
Maandag 19 december
Maandag 23 januari
Maandag 12 maart
Gezamenlijke Slotronde
Datum nog niet bekend

RVC 2 – HSV 2
HSV 2 – SHTV 3
DD 5 – HSV 2
HSV 2 – Rijswijk 3
HSV 2 – Scheve Toren 2
WSC 6 – HSV 2
HSV 2 – DCSV 1
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Een verslag van Bert Gerritsma
HSV 2 onderuit in Voorburg
Op maandag 27 september begon het tweede team het seizoen met een uitwedstrijd tegen
RVC 2. Dit is een gecombineerd team van de schaakverenigingen RHCArena/Voorburg/Corbulo. Wellicht dat de drie verenigingen gaan fuseren. Er werd gespeeld in
het wijkcentrum Essensteijn in Voorburg.
HSV verscheen met drie debutanten aan de start. Hans Coenders, Selahattin Ciftci en Bram de
Jong mochten aan de staartborden laten zien wat zij waard waren.
Wouter Remmerswaal was verhinderd. Hij werd vervangen door veteraan Bert Gerritsma die
door teamleider Dick de Jong meteen aan het topbord werd opgesteld.
Nadat wedstrijdleider Jan Nienhuis het startsein had gegeven legde Jim Loke aan bord vier
meteen een enorm tempo aan de dag. En met succes. De tegenstander ging mee in het snelle
spel van Jim en moest dat bekopen met een nederlaag. Jim verklaarde later dat hij zo snel
speelde omdat hij de wedstrijd Real Madrid-Ajax wilde zien. Hij was nu net op tijd thuis voor
de tweede helft.
Helaas ging het daarna bergafwaarts voor HSV. Kort na elkaar moesten onze debutanten op de
borden zes, zeven en acht capituleren. Daar kon alleen Harry Boot op bord vijf een halfje
tegenover stellen. De tussenstand was dus 3½-1½ in het voordeel van RVC.
Dick de Jong trof aan bord drie een bekend gezicht als tegenstander, namelijk Jacques van As
die in de externe competitie voor RVC uitkomt. Hoewel Dick volgens eigen zeggen beter stond
was dit blijkbaar niet voldoende winst, want beide heren kwamen remise overeen.
Bij een 4-2 achterstand was de hoop gevestigd op de borden een en twee, waar Bert Gerritsma
en Willem Hessels moesten winnen om HSV aan een gelijkspel te helpen. In een stelling met
ongelijk materiaal waarin nog van alles mogelijk, was blunderde Willem zijn dame weg en gaf
meteen op. Bert Gerritsma had zijn tegenstander vanaf de opening in de houdgreep. De
jeugdige RVC-speler kwam in tijdnood, maar bleef zich taai verweren. Toen Bert mistastte met
33. Lxb4 waar volgens Rybka 33. exd5 gewonnen zou hebben viel aan remise niet te
ontkomen. Het eindresultaat was een 5½-2½ nederlaag. HSV gaat een zwaar seizoen tegemoet.

Bert Gerritsma verslaat de eerste vier ronden.
De interne competitie kent in het nog prille seizoen een uitstekende deelname. In de vierde
ronde werd er aan maar liefst 15 tafels gestreden. Onder de deelnemers treffen we veel nieuwe
gezichten aan. Hopelijk worden deze mensen na hun proefmaand lid van onze vereniging.
Na vier ronden voert Mark Jager de ranglijst aan. Het seizoen is nog jong en alles is nog
mogelijk. Ik loop daarom even in vogelvlucht door de eerste vier ronden.
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In ronde deelde Bert Corneth meteen een tik uit door Ton Thijssen te verslaan. Jaimy Luk
verloor van Roman Navrat. Gelet op de progressie die Jaimy momenteel maakt beschouw ik dit
als een lichte verrassing.
In ronde twee verscheen clubkampioen Olav Wolvekamp voor het eerst dit seizoen in de arena.
Hij trof in Aad Mittertreiner een taaie tegenstander en moest met remise genoegen nemen.
Jacques de Wit blunderde in een overwegende stelling tegen Wouter Remmerswaal en verloor.
Mark Jager was Nico Vromans de baas.
In ronde drie een knappe prestatie van Peter Huybens: hij hield Roman Navrat op remise.
Jacques van As en Ton Thijssen hielden elkaar in evenwicht. Nico Vromans kwam niet verder
dan remise tegen Paul Koks en daar mocht Nico blij mee zijn. Deze partij treft u aan in de
rubriek “partijen”. Het titanengevecht tussen Mark Jager en Hans de Haan eindigde in remise.
In ronde vier verloor Wouter Remmerswaal van Jim Loke. Dat was niet nodig geweest. Ook
deze partij kunt u vinden in de rubriek “partijen”. Aad Mittertreiner speelde remise tegen Mark
Jager. Jacques de Wit moest remise toestaan aan Selahattin Ciftci. Selahattin had de stelling
bekwaam dichtgespijkerd. Willem Hessels won met de grootste moeite van nieuweling Ed
Langelaan. Het was te merken dat Ed vroeger competitie heeft gespeeld voor Pomar. Het duel
van de avond was natuurlijk de partij tussen Olav Wolvekamp en Hans de Haan. Ik dacht dat
Olav met zijn loperpaar zou winnen van de loper en het paard van Hans, maar dat pakte anders
uit. De partij werd tot het bot afgekloven totdat er slechts twee kale koningen overbleven.
In de vierde ronde waren veel partijen al vrij snel afgelopen en het werd daarna vrij rumoerig
in de zaal. Naar mijn smaak te rumoerig, hoewel ik van Olav en Hans die tot laat in de avond
bezig waren geen klachten heb gehoord. Helemaal stil zal wel een utopie zijn met de bar in de
speelzaal, maar misschien kunnen we met z’n allen afspreken dat we onze stemmen dempen
als er nog partijen bezig zijn.
Tot slot: als je een interessante partij gespeeld hebt die je graag gepubliceerd wilt zien in het
clubblad, dan kun je die inleveren bij Bert Gerritsma. Je mag de partij zelf analyseren maar je
kunt dat ook overlaten aan onze grootmeester Ton Bodaan.

Links ranglijstaanvoerder Mark Jager
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Naam
Jager, Mark
Corneth, Bert
Mittertreiner, Aad
As van, Jacques
Wolvekamp, Olav
Thijssen, Ton
Haan de, Hans
Navrat, Roman
Lubbe van der, Lex
Vromans, Nico
Bodaan, Ton
Huijbens, Peter
Koks, Paul
Gerritsma, Bert
Loke, Jim
Jong de, Dick
Somer, Arif
Coenders, Hans
Holst van der, Fred
Hessels, Willem
Vliet van, Loek
Roeleveld, Koos
Kuijvenhoven, Rob
Boot, Harry
Jong de, Bram
Wit de, Jacques
Ciftgi, Selahattin
Remmerswaal, Wouter
Langelaan, Ed
Meer, Lex v.d.
Luk, Jaimy
Hählen, Ruud
Verwaart, Dick
Timmerman, Jan
Dalfsen, Richard van
Haverkamp, Allart
Riel van, Jacco
Lensink, Rob

Punten
434,00
382,67
372,00
369,00
354,00
351,00
330,33
317,00
296,00
292,00
292,00
258,00
251,00
248,00
240,00
232,00
218,00
206,00
200,67
198,00
196,00
186,67
182,00
175,33
164,00
152,00
142,00
140,00
136,00
129,00
124,00
120,00
93,33
80,00
74,00
50,00
45,33
36,00

Wa
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
60
58
56
54
52
50
48
42
34

Gsp Gw Rm
4
2 2
2
2 0
4
1 3
4
2 1
3
1 2
4
2 1
3
1 2
3
2 1
2
2 0
4
1 2
1
1 0
4
1 1
4
2 1
4
2 0
1
1 0
4
2 0
4
2 0
4
2 0
0
0 0
2
2 0
2
1 0
0
0 0
0
0 0
3
1 0
3
2 0
4
1 1
4
1 1
4
1 0
1
0 0
4
1 1
1
0 0
2
0 0
2
0 0
3
0 1
1
1 0
4
0 0
0
0 0
1
0 0

Vl
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
2
1
2
0
2
2
2
0
0
1
0
0
2
1
2
2
3
1
2
1
2
2
2
0
4
0
1

Perc
75,0
100,0
62,5
62,5
66,7
62,5
66,7
83,3
100,0
50,0
100,0
37,5
62,5
50,0
100,0
50,0
50,0
50,0
0,0
100,0
50,0
0,0
0,0
33,3
66,7
37,5
37,5
25,0
0,0
37,5
0,0
0,0
0,0
16,7
100,0
0,0
0,0
0,0

Een verslag van Bert Gerritsma
Het openingstoernooi trok op maandag 29 augustus 26 deelnemers. Daaronder waren enkele
gastspelers van Schaakhuis, SHTV en Haeghe Ooievaar. Er werden vier ronden Zwitsers
gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp.
Na een welkomsttoespraakje van voorzitter Dick de Jong trokken de spelers ten strijde.
Al in de eerste ronde vielen enkele verrassende uitslagen te noteren. Dick de Jong, Dick
Verwaart, Selahattin Ciftci en Hans Coenders slaagden erin hun sterker geachte tegenstanders
Nico Vromans, Aad Mittertreiner, Hans de Haan en Roman Navrat op remise te houden. Voor
de grootste verrassing zorgde echter Harry Boot die Fred van der Holst op een nederlaag
trakteerde.
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In de tweede ronde deden enkele spelers van Schaakhuis van zich spreken. Richard Huizenga
was te sterk voor Ton Bodaan en Omid Tirandas klopte Lex van der Lubbe. Tjeerd Ouwehand
slaagde erin de regerend Haags kampioen Melchior Vesters op remise te houden. Met Aad
Mittertreiner ging het van kwaad tot erger. Hij verloor van Selahattin Ciftci. Bram de Jong
dwong Fred van der Holst remise af.
In de derde ronde moest Koos Roeleveld zijn eerste halfje afstaan. Hij kwam niet verder dan
remise tegen Omid Tirandas. Ruud Hählen hield Roman Navrat op remise.
In de slotronde werd op de topborden strijd geleverd door Nico Vromans tegen Richard
Huizenga, terwijl Koos Roeleveld het moest opnemen tegen Hans de Haan. Nico en Hans
wonnen. Doordat Omid Tirandas niet verder kwam dan remise tegen Jan Verheijen eindigden
Nico Vromans en Hans de Haan bovenaan met 3½ uit 4. Omdat Nico de meeste
weerstandspunten had werd hij tot winnaar uitgeroepen en mocht hij als eerste een keuze
maken uit de prijzentafel. Verder was er nog een ratingprijs voor Omid Tirandas. De
poedelprijs ging naar Jeffrey Visser.
Het toernooi was een geslaagde opwarmer voor de interne competitie.

Bert Gerritsma zocht op internet naar toernooiresultaten.
Ik heb de indruk dat steeds meer HSV-leden aan toernooien deelnemen. Dat is een
ontwikkeling die ik toejuich, want je maakt alleen progressie door regelmatig te spelen. En
natuurlijk door de schaakstudie niet te verwaarlozen. Ik heb op internet gezocht naar
toernooiresultaten van HSV-leden. Dit heb ik gevonden.
Nico Vromans nam van 10 tot en met 13 juni 2011 deel aan het Pinkstertoernooi van BSG te
Bussum. Nico speelde vijf partijen en haalde daarin 3½ punten. Twee weken later was Nico
actief in de HSG Open te Hilversum. In de B-groep scoorde Nico 3 uit 6 en hij behaalde een
TPR van 1749.
Jaimy Luk en Paul Koks namen van 1 tot en met 3 juli deel aan het ROC Nova College
Toernooi in Haarlem. Jaimy scoorde in de B-groep 2 uit 6 met een TPR van 1528. Blijkbaar
kampte Jaimy met een klein vormdipje. Paul Koks scoorde in de C-groep 3 uit 6. Zijn TPR
was slechts 1308, maar dat kwam door enkele nederlagen tegen jeugdspelers met een lage
rating. En zoals bekend spelen jeugdspelers vaak sterker dan je op grond van hun rating mag
verwachten.
Koos Roeleveld gaat tegenwoordig internationaal. Vanaf 7 juli nam hij in het Franse Saint-Lo
deel aan een internationaal jeugdtoernooi. Koos begon met drie nullen (maar daar zat een
speler met een rating van 2200+ bij). Daarna volgden twee remises en de laatste vier partijen
wist Koos te winnen. Hij eindigde daardoor op 5 uit 9.
Jaimy Luk revancheerde zich voor zijn matige optreden in Haarlem tijdens het Leiden Chess
Tournament dat plaatsvond van 8 juli tot en met 17 juli. Na 7 ronden had Jaimy in de B-groep
5 punten verzameld. Het toernooi ging over 9 ronden. Na de zevende ronde ging Jaimy echter
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met vakantie naar China waardoor zijn kans op een hoge eindklassering verkeken was. Hij had
echter wel een uitstekend TPR van 1904!
Koos Roeleveld en Ton Bodaan namen deel aan het Open Nederlands Kampioenschap in
Dieren dat plaatsvond van 19 juli tot en met 28 juli. Koos kwam uit in de A-groep (boven 1800
Elo) en had het daar moeilijk, mede door een gebrek aan nachtrust. (hij verbleef op de
camping). Koos scoorde 4 uit 9 en had toch nog een keurig TPR van 1883. Ton Bodaan kwam
uit in de vierkampen. Met 2 uit 3 bleef Ton ongeslagen en werd hij gedeeld 1e.
Ons (hopelijk) nieuwe lid Lex van der Meer nam van 30 juli tot en met 6 augustus in
Vlissingen deel aan het Hogeschool Zeeland Toernooi. In dit toernooi spelen grootmeesters en
amateurs in één grote groep negen ronden Zwitsers. Na negen ronden had Lex 2 punten
verzameld.
Ton Bodaan en Koos Roeleveld namen op 27 augustus deel aan het Botwinnik Rapidtoernooi.
Dit sterk bezette toernooi werd gewonnen door grootmeester Erik van den Doel met 6½ uit 7.
Ton Bodaan was met 5 uit 7 voortreffelijk op dreef. Ook Koos scoorde goed met 4 uit 7.
Mark Jager heeft blijkbaar grootse plannen voor het nieuwe seizoen. Tijdens het
weekendtoernooi van ASV in Haarlem van 2 tot en met 4 september scoorde hij 4½ uit 6 en
behaalde een TPR van 1898.
Ook tijdens het Druiventoernooi waren enkele HSV-leden actief. Een verslag hiervan treft u
aan in een apart artikel. Ook aan nog lopende toernooien zoals het persoonlijk kampioenschap
van de HSB en de Kennemer Open in Haarlem nemen HSV-leden deel. Zodra deze toernooien
afgelopen zijn zult u uiteraard hiervan een verslag ontvangen.

Bert Gerritsma doet verslag.
Op 24 , 28 en 31 augustus vond in het gebouw “De Kandelaar” te Naaldwijk het
druivenschaaktoernooi plaats. Dit is een goede training voor het nieuwe seizoen. De behaalde
resultaten tellen niet mee voor de rating, dus je kunt nog eens een nieuwe opening uitproberen
zonder bang te hoeven zijn voor het verlies van elopunten. Bij de senioren waren er 30
vierkampen geformeerd. In iedere vierkamp waren twee prijzen in natura te verdienen. HSV
was dit jaar met zes spelers vertegenwoordigd
Ton Bodaan was ingedeeld in groep één en scoorde twee remises en verloor een partij. Hij viel
hierdoor buiten de prijzen.
Ton Thijssen scoorde in groep vijf 2 uit 3. Hierbij zat een reglementaire overwinning omdat
Ton in de laatste ronde geen tegenstander had.
Hans de Haan kwam uit in groep acht en bleef met 0 uit 3 met lege handen staan.
Bert Gerritsma was in groep 13 ongenaakbaar met 3 uit 3.
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Jaimy Luk scoorde in groep 14 eveneens 3 uit 3. Jaimy was duidelijk te laag ingedeeld. Zijn
tegenstanders hadden allen een rating van 1500 en dat niveau is Jaimy echt wel ontgroeid.
Harry Boot kwam in groep 17 niet verder dan 1 uit 3.
Selahattin Ciftci bleef in groep 23 ongeslagen met 2 uit 3. Hij moest wel de huisschaakster Nel
van Os voor zich dulden. Zij scoorde 2½ uit 3.

Bert Gerritsma heeft alvast enkele toernooien geselecteerd voor de leden die op zoek zijn naar
een leuk toernooi.
Schaaktoernooi om de Breugembokaal
Op zaterdag 15 oktober organiseert schaakvereniging Promotie het snelschaakkampioenschap
om de Breugembokaal. Dit is tevens het persoonlijk snelschaakkampioenschap van de HSB.
Er wordt gespeeld in het denksportcentrum, Voorweg 107 te Zoetermeer. Aanvang 10.30 uur.
Inschrijfgeld € 5,00. De indeling is volgens het Zwitsers systeem met een bedenktijd van 5
minuten pppp. Er wordt gespeeld in twee groepen. Groep A rating 1700 en hoger, groep B
rating tot 1800. Aanmelden bij voorkeur per e-mail:ruurdherma.kunnen@planet.nl, tel.:0650241765.
Schaken Overdag Toernooi
Op donderdag 20 oktober vindt het 45e Schaken Overdag Toernooi plaats. Er wordt gespeeld in
een nieuwe locatie, namelijk Wijkcentrum “De Noorderzon”, Johan de Wittlaan 31, 2805 CM
Gouda. Het is een rapidtoernooi met een bedenktijd van 25 minuten pppp. Er wordt gespeeld in
groepen van zes personen. In iedere groep zijn drie prijzen te winnen. Het inschrijfgeld is
€ 3,50. Voor iedere deelnemer is er een gratis kop koffie met een stroopwafel. Aanvang 10.00
uur. Prijsuitreiking 16.00 uur. Aanmelden bij Ab Scheel, e-mail: ab-scheel@planet.nl onder
vermelding van naam, speelsterkte en vereniging. De speellocatie bevindt zich op ongeveer een
kwartier lopen vanaf station Gouda.
SIO Rapidtoernooi
Op zaterdag 5 november vindt het SIO rapidtoernooi plaats. Er wordt gespeeld in het gebouw
“De Kiem”, Konin Julianaweg 91 te ’s-Gravenzande. Er worden zeven rapidpartijen in groepen
van acht personen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp. Er zijn vier naturaprijzen
per groep. Verdere informatie heb ik even niet. Ik had bij het Druivenschaaktoernooi enkele
folders meegenomen, maar die ben ik allemaal al kwijtgeraakt. Maar houdt u de website van
SIO in de gaten:www.schaakverenigingsio.nl Binnenkort zult u daarop ongetwijfeld alle
informatie over het toernooi kunnen vinden.
Haags Weekendtoernooi
Op 18, 19 en 20 november 2011 vindt het 8e Haags Weekendtoernooi plaats. De speellocatie is
het SBS Denksportcentrum, Kerketuinenweg 2 (2e verdieping), 2544 CW Den Haag. Er
worden zes ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 2 uur pppp. Het inschrijfgeld
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bedraagt € 25,--. Aanmelden bij voorkeur via de website: www.haagsweekendtoernooi.nl of
anders bij Ben Spierings: benspierings@ziggo.nl, tel.: 06-24226435.
Tata Steel Chess Tournooi
In de tweede helft van januari 2012 vindt in Wijk aan Zee het traditionele Tata Steel Chess
Toernooi plaats. Een groot deel van de wereldtop neemt hieraan deel. Ook HSV-leden weten
de weg naar Wijk aan Zee te vinden. Vaste deelnemers Ton Bodaan, Harry Boot en Bert
Gerritsma zullen ongetwijfeld van de partij zijn. Daarnaast hebben ook Hans de Haan en Aad
Mittertreiner interesse getoond om aan het toernooi deel te nemen. Aanmelden kan echter pas
vanaf 1 november. Houd daarvoor de website in de gaten: www.tatasteelchess.com. En als je
niet mee kunt doen: een dagje komen kijken is ook leuk.

Drie leden leverden hun partij in. De eerste partij is het treffen uit de interne competitie
tussen Bert Corneth en Ton Thijssen. Het commentaar is van Bert Corneth.
Wit: Bert Corneth
Zwart: Ton Thijssen
Interne Comp 5 september 2011

1 e4 c6 2 d4 d5 3 exd5 cxd5 4 c4. Dit heet de Panov (of Panov-Botwinnik) variant van de
Caro-Kann. Een halve eeuw geleden was dit systeem best populair op grootmeestertoernooien,
maar tegenwoordig zie je het daar nauwelijks meer. De mode van nu is de doorschuifvariant,
dat is e4-e5 op de 3e zet.
4 ... e6. Minder vaak gespeeld dan Pf6, dan heeft zwart namelijk nog de mogelijkheid tot Lg4
(na een witte zet Pf3), iets dat Olav als eens tegen me speelde.
5 Pc3 Pf6 6 Pf3 Le7 7 cxd5 exd5. Gebruikelijker is Pxd5. Tons zet haalt veel spanning uit de
stelling.
8 Ld3. Actiever dan Le2, maar rustiger dan Lb5.
8 ... h6 9 0-0 0-0 10 h3. Gespeeld tegen de ontwikkeling van Lc8, die heeft nu geen mooi veld
meer.
10 ... Le6 11 Te1 Pc6 12 a3 a6 13 Lc2 Dc7 (verhindert Lf4)
14 Dd3 b5? Dat is te langzaam.
15 Lxh6. De knuppel in het hoenderhok. Het stukoffer is in ieder geval goed genoeg om
remise te forceren, en daar was ik vooraf best tevreden mee. En misschien zat er meer in dacht
ik.
15 ... gxh6 16 Txe6. Dit kwaliteitsoffer, na het eerdere stukoffer, is nodig om te zwarte
rokadestelling open te breken.
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Stelling na 16.Txe6

16 ... Tfd8. Zwart durft het offer niet aan te nemen, en dus kan wit nu door middel van Te2
een hele gezonde pion voor blijven. Eerlijk gezegd wist ik tijdens de partij nog niet of ik na
fxe6 beter had dan eeuwig schaak door middel van Dg6+ Kh8 Dxh6+ Kg8 Dg6+. Ook na de
partij, analyserend met Olav, kwamen we er niet uit. Pas thuis, met hulp van de computer, leek
het erop dat wit de betere kansen hield.
17 Tae1 ! Zoals gezegd, met Te6-e2 had ik gewoon een heel gezonde pion voorgestaan, maar
dit hernieuwde offer was nog sterker.
17 ... Td6. Na 17 ... fxe6 18 Dg6+ Kf8 19 Dxh6+ Ke8 20 Txe6 ziet het er slecht uit voor
zwart, bijvoorbeeld Kd7 21 Lf5! en zwart moet materiaal verliezen.
18 Txd6 Dxd6 19 Pe5 Ta7? Zwart stond al slecht, maar deze zet gaf me de kans om de partij
met een kleine combinatie te beslissen.
20 Pxc6 Dxc6 21 Dg3+ Kf8 22 Db8+ wint de toren op a7. Zwart gaf meteen op.
De volgende partij is het treffen tussen Paul Koks en Nico Vromans uit de derde ronde van de
interne competitie. Het commentaar is van Paul Koks.
Waar ik twee jaar geleden in de twee eerste ronden nog de nul vast wist te houden, is het nu
mijn stelling die stand kon houden. Logisch gevolg is dat er dan een tegenstander volgt tegen
wie dat waargemaakt mag worden en ik mag met de witte stukken aantreden tegen Nico
Vromans.
Er komt een Ben-oni op het bord. Een systeem dat ik zelf met de zwarte stukken voor het eerst
hanteerde tegen Henk Happel in de slotronde van de PK 2008 en waarmee hij vond dat het
flink zwoegen was, voordat het volle punt geïncasseerd kon worden. Overigens destijds nog
zonder te weten hoe dat systeem genoemd wordt.
Ook tegen Nico wordt het een boeiende partij, waarbij er een mooie stelling bereikt wordt.
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Paul Koks – Nico Vromans
1.
d4
c5
2.
d5
e6
3.
c4
exd5
4. cxd5
d6
5. Pc3
Pf6
6.
e4
a6
7.
a4
g6
8. Lg5
h6
9.
Lf4

Stelling na 9.Lf4

Met deze loperzet wordt de zwarte ontwikkeling ernstig belemmerd, want de pion op d6 is
zwak. Nu komt tot uiting dat 6. …a6 beter achterwege had kunnen blijven. Zonder de pionzet
had het paard via a6 bij het spel betrokken kunnen worden. In deze partij kost de ontwikkeling
van het paard op b8 veel tempi.
9.
…
Lg7
10. Dd2
g5
11. Lg3
Lg4

Stelling na 11...Lg4
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Voor zwart is het handig de diagonaal d1-h5 onder controle te hebben, zodat er later preventief
geruild kan worden.
12. Ld3
Lh5
13. Pge2
De7
14.
0-0
Pbd7
15.
f4

Stelling na 15.f4

f4 is ter voorbereiding van verdere pionnenopmars om uiteindelijk een vrijpion te kunnen
creëren en in de partij cruciaal om het paard op d7 zicht op veld e5 te ontnemen.
15.
…
Ph7
16. Lc2
Lxe2
17. Pxe2
0-0
18. Dd3
c4
19. Dxc4
Tac8
20. Dd3
Pc5
21. De3
Met het oog op het nagenoeg lege glas van Nico besloot ik voor te stellen een nieuwe lading
donkerrood en een appelsapkleurig vocht te halen. Met de bedoeling dat het voor mij voorlopig
voor de decoratie zal zijn.
21.
…
Lxb2
Gevolgd door remiseaanbod van Nico. De stelling is rooskleurig voor wit, maar vooraf teken je
voor zo’n resultaat tegen Nico. Zonder enige aarzeling besluit ik dan ook het remiseaanbod te
aanvaarden. Het vervolg is een onbevangen, interessante analyse waar door een aantal
clubgenoten aan deelgenomen wordt.
Een aantal varianten passeerde de revue. 22. Tab1 Lg7 23. Pd4 is de belangrijkste opstart van
het vervolg, waarbij het paard zicht heeft op het mooie f5. Door mij zou waarschijnlijk
vervolgd zijn met e5, om zo een basis te leggen voor een gedekte vrijpion. Andere smaken
kozen voor nemen op g5, of zelfs f5. Om zo aan e6 een bruikbaar steunveld te hebben.
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De laatste partij werd ingeleverd door Jim Loke. Het is zijn partij uit de vierde ronde tegen
Wouter Remmerswaal. Het commentaar is van Bert Gerritsma die hierbij gesouffleerd werd
door Rybka.
Wouter Remmerswaal - Jim Loke
Interne Comp (4), 26.09.2011

1.e4 d6 2.d4 Pd7 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.Pf3 c5 6.c3 cxd4 7.cxd4 Pgf6 8.Pc3 0–0 9.0–0 a6
10.Te1 Tb8 11.Lg5 b5?! Dit is te agressief. Aangewezen was 11...Pb6.
12.e5! Goed gespeeld van Wouter.
12...dxe5 13.dxe5 Beter was 13.Pxe5. Na 13...Pxe5 14.dxe5 heeft wit groot voordeel

Stelling na 14.dxe5 (analyse)

13...Pg4 14.Pd5 Te8 15.Pxe7+ Dit levert niet zoveel op. Veel beter was 15.e6! Bijvoorbeeld
15...fxe6 16.Pxe7+ Txe7 17.Txe6.
15...Txe7 16.Dd6 Lf8 17.Tad1 Tb6 18.Lxe7 Lxe7 19.Dd5 Te6 20.Lh3 h5 21.Te4 Tot hiertoe
had Wouter het prima gespeeld, maar na deze zet gaat het voordeel over naar Jim. Met 21.Lxg4
hxg4 22.Pd4 had Wouter het beste van het spel gehouden.
21...Dc7 22.Txg4 Pb6 23.Dd2 hxg4 24.Lxg4 Tc6 25.Lxc8 Dxc8 26.Pd4 Tc5 27.e6 f6 28.Dh6
De8 29.Pe2 Lf8 30.Td8?! Een aardige vondst van Wouter. Het thema is natuurlijk
uitschakelen van de verdediger. Maar het is niet goed
Diagram zie volgende bladzijde.
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Stelling na 30.Td8

30...Dxd8 31.Dxg6+ Dat was de bedoeling van 30.Td8
31...Lg7? Maar dit doet Jim niet goed. Winnend was 31...Kh8. Wit heeft dan immers geen
schaakjes meer met de dame.
32.Df7+ Kh7 33.Dh5+?? Een blunder tot besluit. Jammer van deze partij. Wouter had remise
binnen handbereik met 33.e7. Bijvoorbeeld 33...Dd1+ 34.Kg2=
33...Txh5 0–1
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