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Redactie
In dit nummer aandacht voor de ontknoping van de strijd om het clubkampioenschap.
Verder verslagen van het HSV rapidtoernooi, het doorgeefschaak, de zomercompetitie en
het openingstoernooi. Ook een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering. De
externe competitie begint binnenkort. U vindt in dit clubblad de speeldata. Noteert u deze
in uw agenda. Gellius Heidanus voltooit zijn trilogie over het leven van een eenvoudige
schaker. In de rubriek "Partijen" slechts één partij, maar die partij was wel beslissend voor
het clubkampioenschap.

Secretaris
Wij ontvingen afmeldingen van Ed en Mark Verheij, Nadeem Taverne, Ed Langelaan, Paul
Heetebrij en Patrick Roeleveld. Daar staat tegenover de terugkeer van Zaman Saied, na een
kort Duits avontuur.
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Afmelden Interne
Het afmelden voor de interne competitie moet gebeuren bij Hans Coenders. Bij voorkeur
per e-mail: hans.coenders@telfort.nl of telefonisch: 070-7856609 of 06-29533767. U kunt
zich ook op de clubavond na 19.00 uur telefonisch afmelden via telefoonnummer 0703259563. Tot slot doe ik een dringend beroep op de leden om uiterlijk om 19.45 uur
aanwezig te zijn.

Agenda
Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan.
Ma 5 september

2e Ronde interne competitie

Ma 12 september

3e Ronde interne competitie

Ma 19 september

4e Ronde interne competitie

Ma 26 september

5e Ronde interne competitie

Di 27 september

Promotie 5 - HSV 1

Ma 3 oktober

6e Ronde interne competitie

Ma 10 oktober

7e Ronde Interne Competitie

Wo 12 oktober

Haeghe Ooievaar 3 - HSV 2

Ma 17 oktober

8e Ronde Interne Competitie

Ma 24 oktober

9e Ronde Interne Competitie

Ma 31 oktober

10e Ronde Interne Competitie
HSV 1 - Schaakhuis 4

Ma 7 november

11e Ronde Interne Competitie
HSV 2 - DSC 10

Ma 14 november

12e Ronde Interne Competitie

Ma 21 november

13e Ronde Interne Competitie
HSV 1 - DD 6
Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 2

Ma 28 november

14e Ronde Interne Competitie

Ma 5 december

15e Ronde Interne Competitie

Ma 12 December

Onderlinge Kerstwedstrijden

Ma 19 december

Zaal Dicht Geen schaken
DSC 8 - HSV 2

Ma 26 december

Zaal Dicht Geen schaken

Interne
door Bert Gerritsma
Ton Bodaan clubkampioen!
Ton Bodaan volgt Nadeem Taverne op als clubkampioen. De beslissing viel al in de
tweede ronde van de Champions League toen Ton het onderlinge duel wist te winnen.
Beide heren wonnen hun overige partijen en eindigden daardoor met een straatlengte
voorsprong op de rest op de plaatsen 1 en 2.
Winnaar in de B-groep (voor spelers met een rating tot 1500) werd Willem Hessels.
Hieronder volgt de eindstand in de Champions League.
CHAMPIONS LEAGUE
Eindstand na ronde 5
Naam
Gsp Gw Rm Vl Pnt
1 Ton Bodaan
5 5 0 0 5
2 Nadeem Taverne 5 4 0 1 4
3 Hans de Haan
5 1 0 3 2
3 Bert Gerritsma
5 1 1 3 1½
5 Aad Mittertreiner 5 1 1 3 1½
6 Franck Melssen 5 0 2 3 1
Inmiddels is er één ronde gespeeld in de interne competitie van het seizoen 2016/2017.
Bert Corneth nam resoluut de leiding door Franck Melssen te verslaan. Is de eerste klap
een daalder waard? Of is het eerste gewin kattengespin? De topduels Hans de Haan - Ton
Bodaan en Aad Mittertreiner - Bert Gerritsma eindigden in remise.
Evenals vorig jaar spelen na 25 ronden de spelers die op de ranglijst de eerste zes plaatsen
innemen in een halve competitie om het clubkampioenschap (Champions League).
Voorwaarde is wel dat je minstens 12 partijen gespeeld moet hebben om je te kunnen
plaatsen voor de Champions League.
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Er is ook een prijs voor de beste speler in de B-groep. Dat zijn schakers met een rating
beneden 1500.
Het speeltempo in de interne competitie bedraagt 1.40 uur + 10 seconden increment
vanaf zet een. Als beide spelers daaraan de voorkeur geven kan er ook gespeeld worden
met een bedenktijd van 1.45 uur zonder increment.

De Externe
Door Bert Gerritsma
Het eerste team is ingedeeld in de tweede klasse A en begint de externe competitie op
dinsdag 27 september met een uitwedstrijd tegen Promotie 5. Na de degradatie van vorig
jaar rekenen wij er toch wel min of meer op dat het team promotie naar de eerste klasse
kan afdwingen. De samenstelling van het team is nog niet helemaal bekend, dus ik kan
nog geen opstelling geven. Zeker is dat Ton Bodaan het team komt versterken
Teamleider: Fred van der Holst
tel.: 070-3563057
e-mail: fredvdholst@casema.nl
HSV 1 Tweede Klasse A
di 27 september

Promotie 5 - HSV 1

ma 31 oktober

HSV 1 - Schaakhuis 4

ma 21 november

HSV 1 - DD 6

vr 20 januari

Scheve Toren 2 - HSV 1

ma 13 februari

HSV 1 - DSC 7

di 14 maart

Rijswijk 4 - HSV 1

slotronde

HSV 1 - WSC 5

Het tweede team komt uit in de derde klasse A en begint de competitie op woensdag 12
oktober met een uitwedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3. Ook hier is de opstelling nog niet
bekend.
Teamleider: Hans Coenders
tel.: 070-7856609
e-mail: hans.coenders@telfort.nl
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HSV 2 Derde Klasse A
wo 12 oktober

Haeghe Ooievaar 3 - HSV 2

ma 7 november

HSV 2 - DSC 10

ma 19 december

DSC 8 - HSV 2

do 26 januari

SHTV 5 - HSV 2

ma 6 februari

HSV 2 - Lierse 2

ma 6 maart

Bobby Fischer/Wassenaar 2 - HSV 2

ma 3 april

HSV 2 - Voorburg 1

HSB Bekercompetitie
In de voorronde van de HSB-bekercompetitie speelt het bekerteam een thuiswedstrijd
tegen Paris. Deze wedstrijd moet vóór 15 november gespeeld zijn. Bij winst speelt het
bekerteam thuis tegen het ongetwijfeld sterke team van Schaakhuis. Deze wedstrijd moet
vóór 1 januari 2017 gespeeld zijn.

Kort Verslag ALV

door Bert Gerritsma
Op maandag 27 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hierbij waren 18 leden
aanwezig.
Na jarenlange trouwe dienst namen voorzitter Dick de Jong (voorzitter sinds 2007) en
penningmeester Peter Huybens (penningmeester sinds 2000) afscheid. Peter blijft nog wel
actief als commissaris van materiaal. Als dank kregen beide heren een pen met inscriptie
uitgereikt. Hans Coenders werd benoemd tot voorzitter en Jacques de Wit tot
penningmeester. Hans blijft daarnaast ook de taak van wedstrijdleider intern vervullen.
De prijs van topscorer in de externe competitie ging naar Fred van der Holst. Fred speelde
zes wedstrijden in het tweede team en drie wedstrijden in het eerste team en behaalde de
fraaie score van 6 uit 9.
Van wethouder Baldewsingh is een bedrag van € 472,-- ontvangen voor de aanschaf van
digitale schaakklokken. Omdat wij momenteel voldoende klokken hebben zal dit bedrag
worden ondergebracht in een materiaalfonds.
Bij het clubkampioenschap snelschaken zal een speeltempo worden gehanteerd van 3
minuten + 2 seconden increment per zet vanaf zet één.
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HSV neemt met twee teams deel aan de externe competitie. Fred van der Holst wordt
teamleider van team een. Hans Coenders wordt teamleider van team twee.

Dick en Peter met hun pen

Naar aanleiding van een vraag van Ton Bodaan zal het bestuur onderzoeken of er bij de
topspelers voldoende draagvlak is om deel te nemen aan de bekercompetitie van de HSB.
Ton stelt zich beschikbaar voor het bekerteam. Inmiddels is besloten om met een
bekerteam deel te nemen aan de bekercompetitie.

HSV Rapidtoernooi
door Bert Gerritsma
Jasel Lopez ongenaakbaar met 7 uit 7!
Op zaterdag 30 april vond het sterkst bezette HSV Rapidtoernooi in de geschiedenis
plaats. Maar liefst acht deelnemers hadden een rating boven de 2000. Bovendien was het
aantal van 41 deelnemers goed te noemen. De spelers kwamen uit alle winstreken,
Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Spijkenisse, Zierikzee en er was zelfs een deelnemer uit
Iran.
In de eerste ronde lieten de cracks geen steken vallen. In de tweede ronde echter slaagde
ratingfavoriet Alejandro de Diego (Elo 2281) er niet een toreneindspel met een pion meer
te winnen van Wim Reimer. Hij moest Wim remise toestaan. Daardoor moest Alejandro het
al in de derde ronde opnemen tegen Jasel Lopez (elo 2218). Alejandro verloor deze partij
en liep daardoor in het resterende gedeelte van het toernooi achter de feiten aan. In de
derde ronde versloeg Jasel de nieuwe ster van Botwinnik, Bardia Galehdari. Na vier ronden
waren er nog twee schakers met een score van 100%, namelijk Jasel en Linda Jap Tjoen
San, de winnares van het rapidtoernooi van Haeghe Ooievaar. De onderlinge ontmoeting
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in ronde vijf eindigde in een overwinning van Jasel. In ronde zes was hij te sterk voor Ed
Baarslag. In de slotronde trof hij Philip Westerduin, die slechts twee remises had afgestaan
en bij winst nog op gelijke hoogte zou kunnen komen. Jasel liet er geen twijfel over
bestaan wie de sterkste was. Met een torenoffer dat Philip niet durfde aan te nemen
besliste Jasel ook deze partij in zijn voordeel. De tweede plaats was voor Bardia Galehdari,
die alleen van Jasel verloren had. Ed Baarslag werd derde, een halfje voor de sterkste
vrouw, Linda Jap Tjoen San.
In dit geweld hadden de deelnemers van HSV moeite om zich staande te houden. Een
uitzondering was aanstaand clubkampioen Ton Bodaan. Via een Zwitsers gambiet
(nederlaag in de eerste ronde) sprokkelde Ton 5 punten. Hij werd daardoor eerste in de
ratingcategorie 1670 t/m 1853. Franck Melssen scoorde 3½ punten, Bert Corneth 3
punten, Zaman Saied 2 punten, Ruud van Dijk 1½ punten. Ruud leverde nog een knappe
prestatie door Wim Reimer remise af te dwingen. Eigenlijk had hij deze partij moeten
winnen, want hij stond twee volle stukken voor! Selahattin Ciftci moest het toernooi
wegens familieomstandigheden tussentijds verlaten en had toen 0 uit 3. Peter Huybens
had een complete offday en eindigde puntloos. Willem Hessels viel in de laatste ronde in
om het aantal even te maken en scoorde 1 uit 1.

Doorgeefschaak
door Hans Coenders

Bloedstollend doorgeefschaaktoernooi bij HSV!
Bizarre situaties op twee schaakborden, dat is doorgeefschaak! Altijd garant voor lachen,
gieren, brullen... Een paard met een vork inzetten, gemeen pionnetjes op de zevende rij
plaatsen! Stukken inzetten om schaak te blokkeren! Het kan allemaal! En dat presteren op
een doorgeefschaaktoernooi niet louter toeval is, werd gisteren weer eens bewezen door
de cracks van Haeghe Ooievaar en Pomar. Na zeven ronden stonden vier teams van deze
vrolijke verenigingen al bovenaan op de ranglijst. Alleen de laatste finaleronden brachten
nog verschuiving in de onderlinge volgorde! Onverwachts kaapte het team van Franke
Boersma en Patrick van Rijn in de beslissende partij nog net de hoofdprijs weg van
Dominique Nierop en Michelle de Liefde. Eigenlijk net als vorig jaar! Daar moeten
Dominique en Michelle nog een beetje aan werken…! Maurits Bons en Jan van der Meer
hadden maar liefst drie finaleronden nodig om de derde plek op te eisen. Kostte moeite! In
die derde ronde hadden zij nipt iets meer raffinement dan Han Nicolaas en Loek Beekman.
Haeghe Oooievaar domineerde! Twintig spelers hadden zich maandagavond aangemeld
voor het toernooi. Een mooi getal! Gezegd moet worden dat veel van de HSV ’ers het
lieten afweten. Met negen leden was HSV in de minderheid. Pomar was met twee diehards
aanwezig! En natuurlijk kwam de grootste afvaardiging van Haeghe Ooievaar… Lex van der
Lubbe heeft gelukkig ook weer de weg gevonden naar onze speelzaal en mogelijk wordt
hij de troef die we volgend jaar gaan inzetten in een van onze externe teams? Enorm blij
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waren we ook met de aanwezigheid van Claudia Fasil van SHTV. Zij vormde samen met
Ton Bodaan een goed team. Met acht punten deden zij het lang niet slecht, maar tegen
het geweld van de ervaren topteams waren zij gisteravond jammer genoeg nog niet
opgewassen. Natuurlijk was er weer een grote variatie aan prijzen beschikbaar: Bier en wijn,
bier en wijn en bier en wijn. Nog niet genoeg… Om de avond toepasselijk af te sluiten,
belandde het vaste gezelschap uiteraard tot na de late sluitingstijd in de kroeg.
Uitslag doorgeefschaaktoernooi 9 mei 2016
1. Franke Boersma
Patrick van Rijn
10 punten + Finale Ronde
2. Dominique Nierop Michelle de Liefde 12 punten - Finale Ronde
3. Maurits Bons
Jan van der meer
8 punten + Finale Ronde (3x gespeeld)
4. Han Nicolaas
Loek Beekman
9 punten - Finale Ronde (3x gespeeld)
5. Claudia Fasil
Ton Bodaan
8 punten
6. Lex van der Lubbe Willem Hessels
8 punten
7. Harald Homulle
Mike de Torbal
6 punten
8. Wouter Remmerswaal Jacques van A 4 punten
9. Fred van der Holst Aad Mittertreiner 3 punten
10. Hans Coenders
Ruud Hählen
2 punten
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Zomercompetitie
door Bert Gerritsma
In de zomermaanden werd op zeven maandagavonden gestreden om de titel van
zomerkampioen. Na zes van de zeven ronden stond Ton Bodaan souverein aan de leiding
met 17,5 punten. In de slotronde was Ton afwezig wegens vakantie. Hij kon daardoor geen
gooi doen naar de titel. De spelers die na zes ronden de plaatsen 2 t/m 5 bezetten
speelden in de slotronde in een halve competitie om het kampioenschap. De eindstand
van de vierkamp was als volgt:
1. André Wagner - 2 punten
1. Franck Melssen - 2 punten
3. Bert Corneth - 1½ punt
4. Patrick Tjioe - ½ punt
André en Franck hebben twee partijen van vijf minuten gespeeld om het
kampioenschap te beslissen. Beide partijen werden gewonnen door André
en daarom is hij de nieuwe HSV-Zomerkampioen 2016! Gefeliciteerd!

André is de zomerkampioen
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Openingstoernooi
Door Bert Gerritsma
Op maandag 22 augustus opende HSV het nieuwe seizoen met een openingstoernooi. De
opkomst was bepaald matig te noemen met slechts 17 deelnemers. Daaronder waren ook
nog enkele gastspelers van bevriende verenigingen. Hans Coenders had de schakers naar
sterkte ingedeeld in twee groepen van respectievelijk 8 en 9 spelers. In iedere groep
werden vier rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd van 20 minuten pppp.
In de sterkste groep eindigden Theo van Orsouw, Ton Bodaan en Aad Mittertreiner
bovenaan met 3 punten. Theo was al naar huis, dus speelden Aad en Ton een barrage om
uit te maken wie er met het sixpack bier naar huis mocht. Ton won het pionneneindspel en
eiste daarmee de eerste prijs voor zich op.
In groep twee liet voorzitter Hans Coenders er geen twijfel over bestaan wie de sterkste
was. Met een 100% score van 4 uit 4 legde hij beslag op een doos Belgische bonbons. Adel
Felfel werd tweede met 3 punten, gevolgd door Dick de Jong met 2½ punten.

Hans scoorde 100%
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Toernooiresultaten
door Bert Gerritsma
Diverse leden waren actief tijdens toernooien. Ruud van Dijk nam van 15 juli t/m 24 juli
deel aan het Leiden Chess Tournament. In de sterk bezette B-groep scoorde Ruud 3 uit 9.
Bert Gerritsma nam van 19 juli t/m 23 juli in Dieren deel aan het Veteranen- en
Seniorenkampioenschap. Bert speelde in groep 6 en had na vijf ronden Zwitsers drie
punten verzameld. Dat was genoeg voor de gedeelde 3e/4e plaats.
Ton Bodaan en Bert Gerritsma namen van 1 t/m 3 augustus bij het open NK in Dieren deel
aan de vierkampen. Ton werd in zijn vierkamp derde met 1½ uit 3. Bert won zijn vierkamp
met 3 uit 3. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Bert in de laatste ronde zonder te
spelen een reglementaire 1 kreeg, omdat zijn tegenstander naar een begrafenis moest.
Op 13 augustus vond in het Zeekantje het toernooi "Schaken aan de Kust" plaats. Het
toernooi leverde een gedeelde overwinning op voor Rachid Schrik en Philip Westerduin
met 5 uit 6. Onder de 42 deelnemers troffen we vijf HSV-leden aan. Zij behaalden de
volgende resultaten: Ton Bodaan, 3½ uit 6, Franck Melssen 3½ uit 6, Dick de Jong, 3 uit 6,
Hans de Haan, 3 uit 6 en Ruud van Dijk 1½ uit 6.

Ton en André winnen in Leiden
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Ton Bodaan nam op 28 augustus met André Wagner deel aan het Kroeg & Lopertoernooi
voor tweetallen in Leiden. Het toernooi werd gewonnen door de grootmeesters
Smeets/Spoelman met 11 bordpunten. Ton en André behaalden met 8 bordpunten de
eerste prijs in de ratingcategorie tot 3600. Aan hetzelfde toernooi namen Frans Hoogeveen
en Rob van der Holst deel. Zij behaalden 6 bordpunten.

Gellius Heidanus
Vita Gellii Heidani, pars tertia
1 Augustus 1970 werd ik als leraar benoemd aan de scholengemeenschap “ De Populier”. Het was
hier dat een geheel ander schaakleven begon: al gauw vond ik leraren die schaakten: Hofman,
Beekman en mijn latere rector Dick Hoegen, ook bekend vanwege zijn werkzaamheden in de H.S.B.
Heel gauw had ik de jeugd op vrijdagmiddag 14.30 uur aan het schaken. Hoe vaak zijn we om
17.30 uur door een boze conciërge de school uitgejaagd! In deze jaren kreeg ik te maken met
schakertjes die zich na de 2e klas in ijltempo ontwikkelden tot geroutineerde schakers met groot
openingsrepertoire. Nog steeds staan me namen voor de geest: William van Zanten, Wim van de
Pol, Spierings, Ton Bodaan en anderen. De “casus” Wim van de Pol, zweeft me nog vaak voor ogen:
hij wilde altijd tegen mij spelen om zijn koningsgambiet uit te proberen; ik won vaak 8 van de 10
spellen, tot groot ongenoegen van Wim die vond dat ik totaal niet kon schaken (wat overigens
enigszins zichtbaar is uit mijn plaats in de lagere regionen van deze club waarvan ik nu lid ben).
Enkele jaren later vroeg de rector me een studieles schaken in de brugklas te geven, wat ik graag
en met voldoening deed. Het gemêleerde gezelschap van 16 jeugdigen (jongens en meisjes) bracht
veel leven in de brouwerij: schaaktheorie op het demonstratiebord, het houden van het
kampioenschap van de brugklas, af en toe een simultaan en bovenal een ontspannen sfeer, wat het
welzijn van het kind alleen maar ten goede kwam. Ik herinner me een keer dat ik eigenlijk geen zin
had in schaakles. Ik stelde simultaan dammen voor. Tot mijn verbazing won ik alle dampartijen en
dat nog wel terwijl ik bepaald geen dammer ben. In de grond van de zaak vind ik het schaakspel,
c.q. het schaken het uitgelezen spel om het karakter van het kind te observeren en ook te vormen.
Een van de hoogtepunten in die jaren was de wedstrijd docenten – leerlingen, die plaatsvond in de
leraarskamer. De uitslagen van die jaren staan me niet meer zo duidelijk bij, maar het gebeuren op
zich wel. Ook denk ik met groot genoegen terug aan de keren dat ik met enkele andere docenten
aan het jaarlijks Pomar-toernooi deelnam.
Een leerling wil ik hier nog met namen noemen: Frans Pieter van den Bos kwam in de 4e klas
opeens op het idee het vak Latijn te kiezen in zijn vakkenpakket. Dit bracht met zich mee dat ik
vaak naar ‘s Gravenzande reed om hem daar de stof van klas 2, 3 en 4 bij te brengen.
Frans Pieter bleek een ongelooflijk snelle inhaler van achterstanden en de les eindigde steevast in
een aantal schaakpartijtjes die ik aanvankelijk nog wel won, maar na enkele maanden bleek hij ook
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op dit terrein een zeer snelle leerling te zijn. Trouwens hoeveel leden van onze club kennen zijn
gedegen spel niet?!
Na mijn pensionering kwam ik in een rustiger vaarwater. In de eerste Haagse jaren was ik nogal
eens op een toernooi te vinden, bijvoorbeeld in ‘s Gravenzande op het druiventoernooi vijf maal.
Nu schaak ik ter ontspanning op maandag- en donderdagavond, met zoveel plezier dat ik het niet
graag zou willen missen! Winst of verlies maakt me niet uit, ik geniet. Ik verloor tegen een niet te
noemen speler en merkte na afloop op: “ Wat heb ik genoten van jouw zetten”. Reactie: “ Hoe kun
je nu genieten als je verliest?” Welnu, dat is terdege mogelijk als je naar het kunstwerk kijkt dat aan
de overkant van het bord gewrocht wordt. Het is bijna te vergelijken met Bachs muziek: bij Bachs
oeuvre merkte Albert Einstein in 1928 op: “ luisteren, spelen, genieten en verwonderen; en verder je
mond houden!” Daarom zwijg ik nu.

Partijen
Slechts één partij. Deze partij werd gespeeld in de tweede ronde van de Champions
League en bleek achteraf beslissend voor het clubkampioenschap. Het commentaar is van
Bert Gerritsma met hulp van Komodo.
Nadeem Taverne - Ton Bodaan
Interne Comp HSV, 11.04.2016

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 c6 5.g3 dxc4 6.a4 Lb4 7.Lg2 0–0 8.0–0 Pbd7 9.Pd2 e5
10.Pxc4 exd4 11.Dxd4 Pc5 12.Dxd8
12.Le3 was beter.
12...Txd8 13.Lg5 Le6 14.Pe5 h6 15.Lxf6 gxf6
En zwart heeft een geïsoleerde dubbelpion. Dat zou een nadeel moeten zijn. Toch vindt
Komodo dat zwart hier beter staat. Zwart heerst op de d-lijn en wit kan de zwakke zwarte
pionnen niet aanvallen dankzij de sterke loper op e6.
16.Pf3 Lb3
16...a5 was nog beter.
17.a5 Lc2?
Nu heeft zwart geen voordeel meer. Aangewezen was 17...Lc4 18.Pa2 Ld2 19.Pxd2 Txd2
20.Tac1 Lxa2 21.Txc5
18.Tac1 Lg6 19.Pa2!
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Natuurlijk. Van het zwarte voordeel is niets meer over. Het is eerder wit die nu beter staat.
19...Pa6
Ton vindt de beste verdediging.
20.Pxb4 Pxb4 21.Tc4 Pa6 22.e4 Td3 23.Ph4 Tad8
24.Pxg6
Deze zet zou ik zelf nooit gespeeld hebben. Nadeem helpt Ton van zijn geïsoleerde
dubbelpion af.
24...fxg6 25.Tc3 Txc3 26.bxc3 Td3 27.c4 Pc5
Ton heeft weer volledig het heft in handen. Hij is de baas op de d-lijn en de witte pionnen
op a5 en c4 zijn zwak.
28.Te1 Kf7 29.f4 Td2
Ik begrijp niet wat de bedoeling van deze zet is. Waarom niet 29...Ta3 om de pion op a5
aan te vallen?
30.e5 f5?
Dit is echt fout. Gewoon 30...Ta2 was goed.
31.a6! Pxa6 32.Tb1??
Een blunder. Juist was 32.Ta1! De pion op b7 is overbelast en er dreigt slaan op c6. Zwart
heeft dan niet beter dan 32...Pc5, waarna de pion op a7 valt.

Stelling na 32.Ta1 (analyse)
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32...Pc5–+ 33.Ta1 a6 34.Ta5 Pe4 35.Lxe4 fxe4 36.e6+ Ke7 37.Te5 Td4
38.Kf2 b6?
Waarom niet 38...Txc4?
39.g4 Txc4 40.h4 a5
41.f5?
Het vraagteken is van Komodo 41.h5 zou de partij gered hebben. 41...gxh5 42.f5 hxg4
43.f6+ Kxf6 44.e7 Kxe5 45.e8D+ Kd4 46.Dh8+ Kd5 47.Db8=
41...gxf5–+ 42.g5 hxg5 43.h5 e3+ 44.Kxe3 Th4 45.Txf5 Txh5 46.Te5 Th4 47.Kd3 b5
48.Kc3 Th6 49.Txg5 Kxe6
Met drie pluspionnen is de winst niet moeilijk meer.
50.Kd4 Kd6 51.Kc3 Te6 52.Kd4 c5+ 53.Kc3 Te3+ 54.Kd2 Th3 55.Kc2 b4 56.Tg6+ Kd5
57.Ta6 Ta3 58.Tg6 Kc4 59.Tg4+ Kb5 60.Kb2 Th3 61.Tg5 Th2+ 62.Ka1 b3 63.Kb1 a4
64.Ka1 a3 65.Tg1 Tc2 66.Tb1 Ta2#
0–1

De oude en de nieuwe clubkampioen.
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