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Redactie
De externe competitie begint binnenkort. In dit nummer treft u de teamopstellingen aan
evenals het programma. De strijd om het clubkampioenschap is inmiddels beslist in het
voordeel van Hans de Haan. U heeft nog recht op de eindstand in de Champions League.
De slotpartij van Hans de Haan tegen Jacques de Wit wordt geanalyseerd door Ton
Bodaan. Ook treft u een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering aan. Verder zijn
er enkele toernooiverslagen. Bert Corneth bezocht samen met Hans Coenders een cursus
scheidsrechter in Leiden en leerde daar een hoop nuttige dingen. Ten slotte treft u van
Bert Corneth een lijst met schaakboeken aan die u kunt kopen. Een gedeelte van de
opbrengst is bestemd voor HSV.

Secretaris
Als nieuwe leden meldden zich aan Geurt Jan van der Meiden en Onur Kececi. Wij wensen
beide heren veel succes bij HSV
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Agenda
Hierbij de agenda voor de komende maanden.
Ma 25 september

4e ronde Interne Competitie

Ma 2 oktober

5e ronde interne competitie

Vr 6 oktober

DCSV 1 - HSV 2

Ma 9 oktober

6e ronde Interne Competitie
HSV 1 - Bobby Fischer 1

Ma 16 oktober

7e ronde Interne Competitie

Ma 23 oktober

8e ronde Interne Competitie

Ma 30 oktober

9e ronde Interne Competitie

Wo 1 november

Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1

Ma 6 november

10e ronde Interne Competitie
HSV 2 - Botwinnik 5

Ma 13 november

11e ronde Interne Competitie

Ma 20 november

12e ronde Interne Competitie
HSV 1 - SHTV 3

Ma 27 november

13e ronde Interne Competitie
HSV 1 - SHTV 3

Ma 4 december

14e ronde Interne Competitie

Ma 11 december

15e ronde Interne Competitie
Lierse 2 - SHTV 2

Ma 18 december

Kerstwedstrijden

Ma 25 december

Kerstmis Geen schaken

Ma 1 januari

Nieuwsjaarsdag Geen schaken.
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Kort Verslag ALV
door Bert Gerritsma
Hans Coenders deelt mede dat de zwaar gehandicapte Onur Keneci al enige malen de
clubavonden heeft bezocht. Henk Bouma is als begeleider opgetreden. Henk heeft ook
contact gehad met de firma DGT die bereid is technische middelen te leveren (elektronisch
schaakbord). Inmiddels is Onur lid geworden.
Verder roept Hans de leden op de flyers met info over HSV te verspreiden.
Het dalende ledenaantal baart zorgen. Ton Bodaan doet de suggestie dat iedereen een
nieuw lid aanbrengt. Zelf heeft hij Geurt Jan van der Meiden als nieuw lid aangebracht.
Voor iedereen die een nieuw lid aanbrengt is trouwens nog steeds een vlaaienbon
beschikbaar.
De analoge klokken worden te koop aangeboden. Tijdens de vergadering tonen al enige
leden interesse. De Garde klokken en de Russische klokken zijn verkocht. Er zijn alleen nog
Jaeger klokken te koop. De kosten zijn € 7,50 per klok. Belangstellenden kunnen zich
melden bij Bert Gerritsma.
De voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden goedgekeurd
De vergadering gaat niet akkoord met het bestuursvoorstel om in de interne competitie de
B-groep (voor spelers tot 1500 elo) af te schaffen. De B-groep wordt in een iets andere
vorm gehandhaafd. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen wordt uitgegaan van de
eindstand van het vorige seizoen. De spelers in de bovenste helft van de ranglijst spelen in
de A-groep, de spelers in de onderste helft spelen in de B-groep. De wedstrijdleider heeft
daarbij de vrijheid om sterke spelers die vorig seizoen weinig gespeeld hebben en
daardoor laag op de ranglijst zijn geeïndigd, toch in de A-groep in te delen.
Het bestuursvoorstel om een clubkampioenschap rapid te organiseren wordt aangenomen.
Er zal bij voorkeur gespeeld worden op twee achtereenvolgende maandagavonden in de
weken 18 tot en met 23. Per avond worden vier rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd
van 15 minuten en een increment van 5 seconden per zet.
Ruud Drankier heeft voorgesteld dat HSV de inschrijfkosten van HSV-teams van minimaal
vier personen waarbij het clubbelang gediend is, voor haar rekening neemt tot een
maximum van € 60,-- per evenement. Jaarlijks dient een bedrag op de begroting te
worden meegenomen tot maximaal € 180,--. Na enige discussie wordt er een compromis
gevonden. HSV betaalt de inschrijfkosten voor teams die deelnemen aan een officieel
kampioenschap van de HSB tot een maximum van € 80,-- per jaar. In de praktijk zal het
gaan om de HSB teamkampioenschappen rapidschaak en snelschaak. Dit voorstel wordt
met grote meerderheid aangenomen.
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Ook dit jaar zal er een schaakontmoeting met schaakvereniging Gennep plaatsvinden. Er
wordt dit jaar gespeeld in Gennep. Dick de Jong verklaart zich bereid de organisatie op
zich te nemen.
Bert Corneth heeft schaakboeken in de aanbieding. Een gedeelte van de opbrengst is
bestemd voor HSV. Voor een lijst met boeken zie elders in dit clubblad.

De Externe
Hierbij de teamsamenstelling van de teams in de externe competitie met het programma.
Noteert u de speeldata in uw agenda. Spelers die niet zijn opgesteld in een team zijn
reserves, tenzij zij uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven niet in de externe competitie te
willen spelen.
HSV 1 Eerste Klasse B
Hans de Haan
Ton Bodaan
Bert Corneth
Rob van der Holst
Frans Hoogeveen
Wouter Remmerswaal
Lex van der Lubbe
Franck Melssen

6386699
7057886
8031012
7754571
7197773
8196122
8208585
8329783

Het gepromoveerde eerste team is in vergelijking met het vorige seizoen ongewijzigd.
Met deze spelers moet handhaving in de eerste klasse mogelijk zijn.
Teamleider: Fred van der Holst
Tel.:
070-3563057
e-mail.:
fredvdholst@casema.nl
Programma
ma 9 oktober
wo 1 november
ma 20 november
di 9 januari
ma 12 februari
do 22 maart
Slotronde

HSV 1 - Bobby Fischer/Wassenaar 1
Haeghe Ooievaar 1 - HSV 1
HSV 1 - SHTV 3
Rijswijk 2 - HSV 1
HSV 1 - DSC 5
Botwinnik 2 - HSV 1
Promotie 3 - HSV 1

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 4

HSV 2 Derde Klasse B
Jacques de Wit
Geurt Jan van der Meiden
Dennis de Zwart
Willem Hessels
Jim Loke
Aad Mittertreiner
Selahattin Ciftci
Henk Bouma

7895272
7889244
7930934
7285025
7285036
6386699
8446757
8279238

Door de komst van Geurt Jan van der Meiden is het tweede team versterkt. Hopelijk kan
het team gaan strijden om het kampioenschap.
Teamleider:
Tel.:
e-mail.:

Hans Coenders
070-7856609
hans.coenders@telfort.nl

Programma
vr 6 oktober 2017
ma 6 november
ma 11 december
ma 15 januari
do 8 februari
ma 5 maart
do 12 april

DCSV 1 - HSV 2
HSV 2 - Botwinnik 5
Lierse 2 - HSV 2
HSV 2 - Novelty Destroyers 2
SHTV 4 - HSV 2
HSV 2 - DSC 10
Botwinnik 3 - HSV 2

Hans de Haan clubkampioen
door Bert Gerritsma
U had nog de eindstand in de Champions League tegoed. In het vorige clubblad had ik u
medegedeeld dat titelverdediger Ton Bodaan door twee nederlagen titelprolongatie al
bijna kon vergeten. De strijd spitste zich toe tussen Hans de Haan en Fred van der Holst.
De ontknoping in de slotronde was bijzonder spannend. Fred maakte snel remise tegen
Bert Corneth. Hans wist nu wat hem te doen stond: met zwart winnen van Jacques de Wit.
Dat kostte hem de nodige moeite, maar uiteindelijk slaagde hij in zijn opzet. Voor een
analyse van deze partij door Ton Bodaan: zie elders in het clubblad. In de eindstand
eindigden Hans en Fred met 4 uit 5 bovenaan. Het reglement bepaalde dat Hans
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clubkampioen was, omdat hij in de stand na 25 ronden hoger op de ranglijst stond dan
Fred. Hans, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!

De kampioen voor zijn beslissende partij tegen Jacques de Wit

CHAMPIONS LEAGUE
Eindstand na ronde 5
Naam
1 Hans de Haan
2 Fred van der Holst
3 Ton Bodaan
4 Bert Corneth
5 Aad Mittertreiner
6 Jacques de Wit

Gsp Gw
5 3 2
5 3 2
5 2 1
5 1 3
5 0 3
5 0 1

Rm Vl Pnt
0 4
0 4
2 2½
1 2½
2 1½
4 ½

Ronde 1 (20 maart 2017)
Bert Corneth
- Aad Mittertreiner ½ - ½
Ton Bodaan
- Jacques de Wit 1 - 0
Ronde 2 (27 maart 2017)
Aad Mittertreiner - Fred van der Holst
Jacques de Wit - Bert Corneth
Hans de Haan
- Ton Bodaan
Ronde 3 (3 april 2017)
Fred van der Holst - Ton Bodaan

0-1
0-1
1-0

1-0
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Inhaalronde (12-april-2017)
Bert Corneth
- Hans de Haan

½-½

Inhaalronde (24 april 2017)
Aad Mittertreiner - Jacques de Wit ½ - ½
Hans de Haan
- Fred van der Holst ½ - ½
Ronde 4 (1 mei 2017)
Hans de Haan
- Aad Mittertreiner 1 - 0
Ton Bodaan
- Bert Corneth
1-0
Fred van der Holst - Jacques de Wit 1 - 0
Ronde 5 (15 mei 2017)
Bert Corneth
- Fred van der Holst ½ - ½
Ton Bodaan
- Aad Mittertreiner ½ - ½
Jacques de Wit - Hans de Haan
0-1

De Interne
Door Bert Gerritsma
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr Naam
1 Bodaan, Ton
2 Mittertreiner, Aad
3 Wit de, Jacques
4 Corneth, Bert
5 Jong de, Dick
6 Groenendijk, Dick
7 Coenders, Hans
8 Hählen, Ruud
9 Koks, Paul
10 Huijbens, Peter
11 Loke, Jim
12 As van, Jacques
13 Witter, Alex
14 Holst van der, Fred
15 Nicolaas, Han
16 Gerritsma, Bert
17 Meiden, Geurt Jan vd
18 Remmerswaal, Wouter
19 Roeleveld, Patrick
20 Melssen, Franck
21 Zwart de, Dennis
22 Heide, Jelle van der

Punten
410,00
335,00
331,00
296,67
267,00
265,33
259,33
255,00
250,00
222,00
214,67
214,00
213,33
210,00
205,33
180,00
180,00
176,00
172,67
172,00
170,00
160,00

Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
120 3 3 0 0 100,0
118 3 1 2 0 66,7
116 3 1 2 0 66,7
114 2 1 1 0 75,0
112 3 1 1 1 50,0
110 2 1 1 0 75,0
108 2 1 0 1 50,0
106 2 1 1 0 75,0
104 1 1 0 0 100,0
102 3 1 1 1 50,0
100 1 1 0 0 100,0
98 3 1 1 1 50,0
96 1 1 0 0 100,0
94 1 0 1 0 50,0
92 1 0 1 0 50,0
90 3 0 2 1 33,3
88 0 0 0 0 0,0
86 0 0 0 0 0,0
84 1 1 0 0 100,0
82 0 0 0 0 0,0
80 3 1 0 2 33,3
78 0 0 0 0 0,0
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23 Dalfsen, Richard van
24 Kececi, Onur
25 Kosonen, Arthur
26 Dijk, Ruud van
27 Hessels, Willem
28 Haan de, Hans
29 Lubbe van der, Lex
30 Verwaart, Dick
31 Ciftci, Selahattin
32 Bouma, Henk

152,00 76 0 0 0 0
148,00 74 0 0 0 0
144,00 72 0 0 0 0
136,00 70 3 1 0 2
118,00 68 3 1 0 2
116,67 66 1 0 0 1
113,33 64 1 0 0 1
103,33 62 1 0 0 1
88,00 60 2 0 0 2
58,00 58 3 0 0 3

0,0
0,0
0,0
33,3
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Na drie ronden in de interne competitie is Ton Bodaan de enige speler met een perfecte
score van 3 uit 3. Verheugend is dat we op de ranglijst enkele nieuwe namen tegenkomen.
Dick Groenendijk imponeerde door Bert Gerritsma te verslaan en Fred van der Holst remise
af te dwingen. Alex Witter gaf zijn visitekaartje af door Willem Hessels te verslaan. Hopelijk
worden beide heren lid. Patrick Roeleveld kan het schaken blijkbaar toch niet missen. Hij
verscheen afgelopen maandag op de clubavond en liet zien het schaken nog niet verleerd
te zijn door Selahattin Ciftci te verslaan.
Dit jaar spelen na 23 ronden de bovenste zes spelers van de ranglijst om het
clubkampioenschap. Vorig jaar was gebeurde dit na 25 ronden, maar omdat op twee
avonden om het HSV rapidkampioenschap wordt gestreden, vindt nu de schifting plaats na
23 ronden. Wedstrijdleider Hans Coenders heeft voor het begin van de interne competitie
de spelers ingedeeld in een A-groep en een B-groep. De B-groep bestaat uit de iets
minder sterke schakers. Voor de beste schaker uit de B-groep is er een beker beschikbaar.
Het speeltempo is 1.40 uur pppp. met 20 seconden increment vanaf zet een. Als beide
spelers dat willen kan er ook gespeeld worden met een tempo van 1.45 uur pppp. zonder
increment.

HSB Rapidkampioenschap Teams
door Bert Gerritsma
Op zaterdag 29 april vond voor de eerste maal het HSB Rapidkampioenschap voor
clubteams plaats. Plaats van handeling was de gezellige clubaccomodatie van Haeghe
Ooievaar. Op de eerste editie van dit kampioenschap waren 16 teams afgekomen. HSV had
twee teams afgevaardigd. De verwachting was dat het sterke eerste team van HSV mee
zou kunnen doen in de hogere regionen. Die verwachting kwam niet uit, omdat onze
spelers aan de twee topborden hun dag niet hadden. Het toernooi werd gewonnen door
Schaakhuis 1, dat na zeven ronden Zwitsers 13 matchpunten behaalde, twee matchpunten
meer dan de teams van Botwinnik 1 en DD 1.
HSV 1 moest genoegen met de 10e plaats met 6 matchpunten. HSV 2 deed het relatief
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beter en eindigde met 5 matchpunten op de 13e plaats.
De persoonlijke resultaten van de deelnemers van HSV waren als volgt:
HSV 1
Ruud Drankier
Ton Bodaan
Hans de Haan
Lex van der Lubbe

1,5 uit 7
1 uit 7
5 uit 7
5 uit 7

HSV 2
Bert Gerritsma
Jacques van As
Dick de Jong
Hans Coenders
Franck Melssen

2 uit 7
3½ uit 7
1½ uit 4
2 uit 7
3 uit 3

Ton Bodaan Zomerkampioen
door Bert Gerritsma
Het open zomerkampioenschap van HSV telde dit jaar slechts vijf ronden. Op de laatste
speelavond mochten Ton Bodaan, Jan van der Meer, Dominique Nierop en Michelle de
Liefde uitmaken wie er kampioen zou worden.
Ton won met 2½ uit 3, gevolgd door Jan van der Meer (2), Dominique (1) en Michelle (½).
Best of the rest waren Han Nicolaas en Bert Corneth. Beide heren hadden na 5 ronden 11
punten verzameld.
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Ton in zijn partij tegen Michelle

Nadeem Taverne Open Snelschaakkampioen
door Bert Gerritsma

We begonnen het nieuwe seizoen met twee snelschaakavonden op 14 en 21 augustus. Op
iedere avond werden negen ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 3 minuten
en 2 seconden. Na twee avonden had Nadeem Taverne 14½ punten verzameld uit 18
partijen. Hij bleef hiermee de concurrentie ruim voor. Frans Pieter van den Bos werd 2e
met 12 punten. Wim Reimer en Ton Bodaan deelden de derde plaats met 11 punten.

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 10

Nadeem is open snelschaakkampioen

Geurt Jan van der Meiden wint openingstoernooi

door Bert Gerritsma
Het openingstoernooi op 28 augustus telde 18 deelnemers. De deelnemers werden door
Hans Coenders naar sterkte ingedeeld in drie groepen van zes spelers. In iedere groep
werden vier ronden Zwitsers gespeeld.
In de sterkste groep behaalde ons nieuwe lid Geurt Jan van der Meiden de eerste plaats.
Met 3 uit 4 bleef hij Hans de Haan een halfje voor. Bert Corneth en Hans Segers deelden
de derde plaats.
In groep twee eindigden Han Nicolaas en Aad Mittertreiner bovenaan met 3 uit 4. Zij
bleven André Wagner en Dick de Jong een halfje voor.
Groep drie was een duidelijke prooi voor Hans Coenders. Met 4 uit 4 scoorde hij 100%.
Willem Hessels bezette de tweede plaats met 3 uit 4.

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 11

Toernooiresultaten
door Bert Gerritsma

HSV-leden namen deel aan diverse toernooien. Ik heb geprobeerd alles te volgen, maar ik
zal ongetwijfeld toernooiresultaten over het hoofd hebben gezien.
Het derde toernooi van de Haagse Rapidcyclus vond plaats op 20 mei bij DD. Winnaar
werd Jasel Lopez met 6½ uit 7. Ton Bodaan presteerde uitstekend met een gedeelde
tweede plaats met 5½ uit 7. Bovendien slaagde Ton er als enige in de toernooiwinnaar een
halfje af te snoepen. Ruud van Dijk scoorde 2 uit 7 en Wouter Remmerswaal 1½ uit 7.
Het slottoernooi van de Haagse Rapidcyclus werd op 10 juni georganiseerd door SHTV.
Rogier Zoun won met 6 uit 7 en werd ook eerste in de eindstand van de rapidcyclus. Ton
Bodaan was het beste HSV-lid met 5 uit 7. Als ik me goed herinner werd Ton in de
eindstand van de rapidcyclus derde. De overige deelnemers van HSV behaalden de
volgende resultaten: Han Nicolaas en Hans de Haan, 4 uit 7, Ruud van Dijk 2½ uit 7.
Schaakvereniging SHTV organiseerde vanaf donderdag 11 mei op zeven donderdagen een
open toernooi. Winnaar werd Theo van Orsouw met 5½ uit 7. Ton Bodaan deed niet veel
voor hem onder en eindigde met 5 uit 7 op de gedeelde vierde plaats. De overige
deelnemers van HSV presteerden als volgt: Ruud van Dijk, 3½ uit 7 (TPR 1500!), Han
Nicolaas, 3½ uit 7, Franck Melssen 3½ uit 7, Dennis de Zwart, 2½ uit 7, Bert Gerritsma 2 uit
7.
Ruud van Dijk nam als enig HSV-lid van 14 juli t/m 23 juli in Leiden deel aan het Leiden
Chess Tournament. In de sterk bezette B-groep kwam Ruud niet verder dan 2 uit 9.
Bert Gerritsma nam in juli deel aan het seniorentoernooi voor spelers ouder dan 50 jaar.
Plaats van handeling was sporthal Theotorne in Dieren. Spelers met een rating boven 1900
speelden in zeven ronden Zwitsers om het Nederlands kampioenschap. De overigen
speelden vijf ronden Zwitsers in groepen van 12 spelers van gelijke sterkte. Bert had na vier
ronden 2½ punten verzameld en zou bij winst in de slotronde ongedeeld tweede zijn
geworden. Met twee pionnen meer telde Bert het punt al, maar door concentratieverlies
liet hij zijn loper insluiten. Dit stuk ging verloren, evenals de partij. In plaats van een
ongedeelde tweede plaats te bezetten eindigde Bert met 2½ uit 5 in de grauwe
middenmoot.
Enkele dagen later vonden eveneens in Dieren de Open Nederlandse kampioenschappen
plaats. Ton Bodaan en Bert Gerritsma namen deel aan de vierkampen. Ton scoorde 2 uit 3
en Bert 1 uit 3.
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Op 12 augustus vond in het Zeekantje het toernooi Schaken aan de kust plaats. Het
toernooi werd gewonnen door Stefan Bekker met 7 uit 7. Ton Bodaan was de enige
deelnemer van HSV. Hij scoorde 5 uit 7.
Het Kroeg & Lopertoernooi van LSG telde op 27 augustus maar liefst 121 deelnemende
duo's. Winnaar werden de grootmeesters Spoelman/Smeets met 13 matchpunten. Ton
Bodaan speelde samen met André Wagner. Dit duo behaalde 6 matchpunten en 6,5
bordpunten. Onder de deelnemers trof ik ook Frans Hoogeveen en Rob van der Holst aan.
Het duo Hoogeveen/Van der Holst behaalde eveneens 6 matchpunten en 6,5 bordpunten.
Het traditionele Druivenschaaktoernooi vond plaats op de avonden 25 augustus, 28
augustus en 1 september. Strijdtoneel was het gebouw 'De Kiem' in 's-Gravenzande.
Namens HSV waren Ton Bodaan, Peter Huybens en Bert Gerritsma present. Ton scoorde in
zijn groep 1 uit 3. Bert behaalde 1½ uit 3 en moest na loting genoegen met de derde
plaats, waardoor hij buiten de prijzen viel. Peter won zijn groep met 2½ uit 3. Peter won
twee partijen in respectievelijk 10 en 12 zetten. Zijn Schots gambiet was bijzonder
succesvol.

Nuttige weetjes
door Bert Corneth

Nuttige weetjes voor serieuze partijen
Op 9 september volgden Hans Coenders en ik de eendags-cursus Scheidsrechter 1 in
Leiden, die daar door de KNSB was georganiseerd. De docent was internationaal arbiter
Jan van den Ende. Het doel van deze cursus is vooral om de regels en reglementen goed
te leren kennen en te kunnen toepassen. En dat is niet alleen nuttig voor een
scheidsrechter maar voor iedereen die serieuze partijen speelt.
Hieronder vind je enkele van de regels die we te horen kregen, en die voor iedereen die
externe wedstrijden speelt beslist nuttig zijn om te weten.
Wat mag en mag niet bij het uitvoeren van een zet?
Een zet moet met één en dezelfde hand worden uitgevoerd, inclusief het indrukken
van de klok. Het gebruik van twee handen is niet toegestaan, dus ook niet een stuk
dat je slaat met de andere hand oppakken. Ook de rokade moet met één hand
worden uitgevoerd, waarbij éérst de koning en dan de toren moet worden verplaatst.
Als je eerst de toren oppakt, dan mag een tegenstander claimen dat je een torenzet
moet uitvoeren en mag je niet rokeren.
Als je een stuk hebt verplaatst en losgelaten, mag je er geen andere zet meer mee
doen. Ook al heb je de klok nog niet ingedrukt. (“Gezet is gezet”).
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Je hoeft met zetten niet te wachten tot je tegenstander na zijn zet de klok heeft
ingedrukt, maar wel totdat hij/zij het gezette stuk heeft losgelaten. En ook moet je je
tegenstander altijd de gelegenheid geven om de klok in te drukken, ook al heb je zelf
al razendsnel je volgende zet gedaan. Dit is van des te meer belang nu we met
increments spelen.
Hoe moet je remise aanbieden?
Een correct remiseaanbod doe je door eerst een zet uit te voeren op het bord. Na
het loslaten van het stuk bied je remise aan, en dan pas druk je de klok in. Met
andere woorden: Het remiseaanbod moet in je eigen tijd gebeuren, en je moet eerst
een zet hebben gedaan.
Als een tegenstander dit niet goed doet, bijvoorbeeld remise aan te bieden terwijl jij
aan zet bent, mag jij het echter nog wel als een remiseaanbod beschouwen en het
aannemen.
Een remiseaanbod van je tegenstander blijft geldig totdat je een stuk hebt
aangeraakt om er mee te zetten (of een stuk van je tegenstander om het te slaan).
Dat staat namelijk gelijk aan een afwijzing.
Een remiseaanbod moet door beide spelers met een = teken achter de opgeschreven
zet worden genoteerd.
Hoe moet je een pion-promotie-zet uitvoeren?
Dit is iets makkelijker geworden dan vroeger: Je hoeft de pion niet op het aankomstveld te plaatsen. En het wegnemen van de pion en neerzetten van het nieuwe stuk
mag in willekeurige volgorde gebeuren.
Maar let op: Het is niet toegestaan om, als er geen tweede dame in de buurt is, een
omgekeerde toren te gebruiken als nieuwe dame. Als er geen dame van jouw kleur
beschikbaar is, bijvoorbeeld omdat je eigen dame nog niet geslagen is, dan mag je
de klok even stilzetten om een nieuwe dame te vinden en op het promotieveld te
plaatsen.

Oude toernooi- en matchboeken te koop
door Bert Corneth
Momenteel ben ik bezig mijn verzameling oude schaakboeken op te schonen, en meer
specialistisch te maken. Een deel van mijn boeken bied ik daarom te koop aan. Van de
opbrengst van onderstaande boeken komt een kwart ten goede aan de clubkas van HSV.
Mocht je een boek willen zien, geheel vrijblijvend, dan neem ik het mee naar de clubavond. Het aanbod geldt zowel voor leden als voor niet-leden.
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Bert Corneth – e-mail b.corneth@hetnet.nl; Tel 070 3176003.
Ik begin met oude toernooi- en matchboeken. Mocht je geïnteresseerd zijn in een ander
genre, bijvoorbeeld biografieën, partijverzamelingen, oude tijdschrift-jaargangen,
eindspelboeken, laat het me gerust weten, dan maak ik daar ook een lijst van. In de loop
van het seizoen hoop ik meer boeken via het clubblad te kunnen aanbieden. Let wel, het
gaat om antiquarische boeken, sommige zeldzaam, sommige meer dan 100 jaar oud, dus
vrijwel altijd met gebruikssporen maar ik beschrijf in elk geval kort de staat waarin het
boek zich bevindt.
Van elk boek worden achtereenvolgens genoemd: Het evenement waarover het gaat, de
auteur(s), de titel, plaats en jaar van uitgifte, de conditie van het boek, en de prijs.
1905 Stockholm. G. Collijn & L. Collijn: Nordiska Schackförbundets tredje kongress med
turnering i Stockholm den 11-24 Juni 1905. Stockholm:1905. In de originele slappe kaft.
Met een groepsportret. Bij de rug is de omslag verbleekt, verder een mooi exemplaar. 40
Euro.
1908 Lasker-Tarrasch. Tarrasch: Der Schachwettkampf Lasker-Tarrasch um die
Weltmeisterschaft im August-September 1908. Mit einem Anhang: Neue Untersuchungen
über Turmendspiele. Leipzig:1908. 148 blz. Gebonden in half-linnen privé-band met
opdruk op de rug. Een paar pen-aantekeningen in de tekst in een mooi handschrift. Mooi
exemplaar. Ex-libris C.M. Bijl. 75 Euro.
1916 Tarrasch-Mieses. Tarrasch: Der Schachwettkampf Tarrasch - Mieses im Herbst 1916.
Mit ausführlichen Erläuterungen. Nebst einer Abhandlung über die französische und
schottische Eröffnung. Mit einem Titelbild. Leipzig:1916. (vi) + 102 blz. In de originele
half-linnen band, bijzonder mooi exemplaar. 85 Euro.
1920 Göteborg. Anderson en andere: Göteborgs Schacksällskaps jubileumsturneringar
1919 och 1920. Göteborg:1921. 391 blz. Met een paar foto-bladen. Euwe (19 jaar oud)
werd gedeeld 2e in de B-groep. In de originele grijze slappe kaft, randen nog niet
afgesneden. Mooi exemplaar. 85 Euro.
1922 Oeynhausen. Dimer/Schlage/Zander: Der 22. Kongress des Deutschen
Schachbundes (E.V.) in Oeynhausen 1922. Leipzig:1923. 196 blz. In de originele papieren
omslag, randen nog niet afgesneden. Met twee fotobladen. 24 Euro.
1922 Teplitz-Schönau. Schorr: Schachkongress Teplitz-Schönau im Oktober 1922.
Sammlung sämtlicher glossierter Partien des internationalen Meisterturniers … TeplitzSchönau:1923. 664 blz! Een zeldzaam toernooiboek. Originele halflinnen band met opdruk
op de rug. Met foto’s en portret-tekeningen. Voor- en achterkneep binnenin versterkt met
tape. Minpunt: Aantekeningen op schutblad en in het probleemcompositie-gedeelte. 50
Euro.
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1923 Frankfurt am Main. Dimer: Der 22. Kongress des Deutschen Schachbundes.
Leipzig:1924. 108 blz. In de originele linnen band. Het papier is bros, typisch voor deze
tijd. Verder een goed exemplaar dat afkomstig is van de Mechanics’ Institute Mercantile
Library. Op de titelpagina staat een stempel “Withdrawn”. 24 Euro.
1926 Berlijn. Kmoch: Internationales Schachturnier in Berlin vom 16. Bis 28. November
1926 veranstaltet von der Freien Schach-Vereinigung. Berlijn:1926. 84 blz. In de originele
slappe kaft, rug versterkt. Van de achterkaft zijn kleine stukjes van de hoeken af. Ex-libris
C.M. Bijl. 30 Euro.
1927 Kecskemét. Aljechin/Kmoch/Maroczy/Nimzowitsch: Das erste internationale
Schachmeisterturnier in Kecskemét 1927. Kecskemét:1928. xvi + 159 blz. In de originele
blind-gestempelde linnen band met goudkleurige opdruk op de rug. Vier fotobladen. 90
Euro.
Dit is een van mijn mooiste toernooiboeken. Ooit kocht ik dit (dubbele) exemplaar omdat
ik dacht dat de band van mijn eerste exemplaar niet de originele was. De buitenlandse
verkoper van dit tweede exemplaar wist zeker dat deze wèl in de originele band zat. Bij
ontvangst bleek de band identiek te zijn aan die van het vorige: Het waren allebei
originelen.
1928 Bad Kissingen. Tartakower: Das grosse internationale Schachmeisterturnier in Bad
Kissingen vom 11.-25. August 1928. Bad Kissingen:1928. 179 blz. In de originele halflinnen
band. Veel mooie foto’s. Euwe eindigde gedeeld derde. De opdruk op de rug is deels
vervaagd en er zitten wat vochtvlekjes op de eerste bladen, maar verder een mooi
exemplaar. 40 Euro.
1935 Aljechin-Euwe. Aljechin/Euwe: Aljechin-Euwe 1935. De strijd om het
wereldkampioenschap schaken, gespeeld in Nederland in 1935. Leiden:1936. xxiii + 109
blz. In de originele kartonnen kaft, met het stofomslag. Met vier fotobladen. Voorin en
achterin wat vochtplekjes, verder een mooi exemplaar. 25 Euro.
1935 Aljechin-Euwe. Becker: Eröffnungstheoretisches mit besonderer Rücksicht auf der
Weltmeisterschaftskampf Dr. Aljechin – Dr. Euwe. Kecskemét:(1936). 45 blz. In de originele
slappe kaft. In goede staat. 20 Euro.
1936 Zandvoort. Kmoch: Officieel wedstrijdboek internationaal meestertournooi
Zandvoort 1936. Leiden:1936. xv + 105 blz. In de originele kartonnen kaft, met het
stofomslag. Met een groeps-portret. Het stofomslag heeft wat kleine beschadigingen,
verder is het een mooi exemplaar. 20 Euro.
1937 Euwe-Aljechin. Euwe/Aljechin: De strijd om het wereldkampioenschap schaken,
gespeeld in Nederland in 1937. Leiden:1938. ix + 122 blz. In de originele kartonnen kaft,
zonder stofomslag. Met 1 fotoblad. In goede staat. 20 Euro.
1937/38 Hastings. Serie Schaakwereld Tournooiboeken, No. 1: Hastings 1937/38.
Amsterdam, (1938). 32 blz. In de originele omslag. Goed exemplaar. 5 Euro.
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1938 Margate. Serie Schaakwereld Tournooiboeken, No. 2: Margate 1938. Amsterdam,
(1938). 32 blz. In de originele omslag. Er is een hoekje uit de vooromslag, verder een goed
exemplaar. 4 Euro.
1938 AVRO-Tournooi. Euwe: Analysen van A.V.R.O. ’s wereld-schaak-tournooi.
Amsterdam:1938. 147 blz. In de originele halflinnen band. Met acht portretten (van alle
deelnemers) en een gekleurd vouwblad met statistieken. Heel mooi exemplaar. 24 Euro.
1939/40 Euwe-Keres. Euwe: Euwe-Keres 1939/40. Officieel matchboek. Amsterdam:1940.
63 blz. In de originele kaft met stofomslag. Rug boven en onder versterkt. Op de laatste
bladzijde is een kranten-artikel over Keres geplakt. Vlekjes op de zijkanten, verder een goed
exemplaar. 12 Euro.
1940 Rakovnik. Opocensky: Rakovnik kniha sachová. Praag:1941. 272 blz. In de originele
linnen band met stofomslag. Met 16 blz foto’s. Een nog mooi exemplaar van een
zeldzaam toernooiboek. 55 Euro.

Partijen
De beslissende partij uit de Champions League wordt voor u geanalyseerd door Ton
Bodaan.
Champions League
Ronde 5
15 mei 2017
Wit: Jacques de Wit
Zwart: Hans de Haan
[Annotator "TonBo"]
De laatste ronde en het is nog erg spannend. Fred speelt snel remise en zet
Hans onder druk. Remise is voor Hans niet voldoende.
1. e4 g6 2. d4 c6 3. Pf3 Lg7
Met d5 had zwart een veilige Caro Kann- achtige opstelling kunnen spelen , maar ja
er moet gewonnen worden.
4. Ld3 d6 5. O-O Pd7 6. Te1 e5 7. Le3 Pgf6 8. h3 O-O 9. c3 Te8 10. Pbd2 Dc7
De opening is voor beide spelers goed verlopen, Wit staat wat beter, hij heeft meer ruimte
en voorsprong in ontwikkeling.
11. Tc1 Ph5 12. Dc2 Pf8 13. Lf1 Pe6 14. g3 Ld7
Wit besluit geen directe actie te onder nemen en wacht af.
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15. Lg2 Pef4 16. Lxf4
16. gxf4 exf4 en de witte loper is gevangen.
16... exf4 17. g4 Pf6
De eerste aanval van zwart is succesvol afgeslagen.
18. c4 Te7 19. e5
Voordat de e-pion een probleem wordt ruilt wit hem af.
19...dxe5 20. dxe5 Pe8 21. De4 f6
Zwart moet op winst spelen in een gelijke stelling en probeert een verschil in de stelling te
brengen.
22. Dxf4 fxe5
Tijd voor een stellingsoordeel : zwart heeft een zwakke pion maar een mooi
loperpaar. Bovendien is de witte koningsstelling wat wankel door de pion op
g4.
23. Dg3 Da5 24. a3 Td8 25. Pe4
De zwakke pion wordt geblokkeerd voordat hij ineens een 'pain in the white ass' wordt.
25...Lc8 26. Dh4 Dc7
Met goed spel heeft wit zijn voordeel vergroot, maar op winst spelen is moeilijker
dan remise houden.
27. Dg5 (27. c5)
27... Te6
(27... Pd6 28. Pxd6 Txd6 29.Te4)
28. De3 Pd6
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Stelling na 28...Pd6

29. Pxd6
Wit besluit zelf de blokkade op te geven. Als dat maar goed gaat ?! (29. Dxa7
Pxe4 30. Txe4) (29. Pfg5 Te7 30.Dxa7 h6 31. Pxd6 Dxd6 32. Pe4 en de blokkade is weer
hersteld.
29... Dxd6 30. Dxa7
Nu niet zo goed,
30...e4
Schaken is een hard spel, 30 zetten staat wit goed en één foutje en al het werk is voor
niets.
31. Pg5 Ld4

Stelling na 31...Ld4
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Als een ware kampioen wint Hans ook mindere stellingen door goed gebruik te maken
van de kansen die hij krijgt! De zwakke e pion is getransformeerd in een ware
stormram.
32. Da5 Te5 33. Dd2 e3
en beslist de partij.
34. Txe3 Lxe3 35. Dxd6 Txd6
Een sterk gespeeld einde van de partij Hans weer kampioen na ongeveer 30 jaar ! Bravo !
Behalve spannend vond ik de partij ook zeer instructief met betrekking tot het thema :
blokkade van de geïsoleerde pion.
0-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

De tweede partij is uit het oeuvre van Peter Huybens en werd gespeeld tijdens het
Druivenschaaktoernooi. Peter geeft zelf commentaar.
Peter Huybens eindigde als groepswinnaar in het Druivenschaaktoernooi. Hier zijn verhaal
over ronde 3.

Mat in 9!
In de laatste ronde van het Druivenschaaktoernooi in 's Gravenzande verscheen de
volgende stelling op het bord.

Het scherpe oog van Peter herkende hier onmiddellijk een mat in 9 in! Ziet u het ook?
Nee? Dan volgt hier de oplossing:
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1...Pf6 2.Lf4 c6 3.Pc3 d5 4.h3 Db6 5.Tb1 e6 6.a3 Da5 7.f3? Lxa3 8.Ld2 Ld6 9.Ta1 Lg3#
0–1

Stelling na 9...Lg3#
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