Nieuwsbulletin
Nr. 3 11 december 2018
Redactie: Bert Gerritsma
Telefoon:06-13352675
e-mail:bertgerritsma@ziggo.nl
Website: www.schakenbijhsv.nl
Rekeningnummer NL02INGB0003317190 t.n.v. Haagse Schaakvereniging
Wedstrijdleider intern: Hans Coenders
telefoon: 06-29533767
e-mail: hans.coenders@telfort.nl
Het derde nummer alweer. De redactie heeft er zin in.
Kalender
ma 17 december
di 18 december
ma 24 december
ma 31 december
za 5 januari
ma 7 januari

Kerstwedstrijden
Pomar 1 - HSV 2
Zaal dicht
Zaal dicht
Nieuwjaarsreceptie Wijkvereniging
Interne Ronde 16

Op 17 december houden we onze kerstwedstrijden. Dat zijn vierkampen met tegenstanders van
gelijke sterkte. Speeltempo 15 minuten + 5 seconden per zet. Kosten zijn 5,-- Iedereen heeft een
prijs. Introducés zijn van harte welkom. Bij voldoende belangstelling kan er ook geklaverjast
worden. Nog niet aangemeld? Stuur een mailtje naar Fred van der Holst: fredvdholst@casema.nl.
Dan weet Fred hoeveel prijzen hij moet kopen.
Op dinsdag 18 december vindt er een onvervalste degradatiekraker plaats. Het tweede team
speelt uit tegen Pomar 1. Beide teams staan na drie wedstrijden puntloos onderaan. De verliezer
moet ernstig vrezen voor degradatie. Op papier is Pomar favoriet. De gemiddelde rating van het
team is zo'n 150 punten hoger dan die van HSV. Maar papier is geduldig...
Op 24 en 31 december is de zaal gesloten. We treffen elkaar weer op 7 januari. We kunnen ook
afspreken dat we elkaar met een hapje en een drankje gelukkig nieuwjaar wensen op de receptie
van de wijkvereniging. Op zaterdag 5 januari bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom.
Interne competitie
Uitslagen ronde 14 d.d. 3 december
Fred van der Holst - Jan Verheijen
Willem Hessels - Aad Mittertreiner
Dick de Jong - Paul Koks
Ruud van Dijk - Hans Coenders
Dennis de Zwart - Adel Felfel
Peter Huybens - Henk Bouma

Uitslagen ronde 15 d.d. 10 december
0-1
Aad Mittertreiner - Jacques van As 1-0
0-1
Hans Coenders - Jacques de Wit
0-1
1-0
Willem Hessels - Dick de Jong
1-0
1-0
Adel Felfel - Dick Verwaart
1-0
0-1
Ruud Hählen - Paul Koks
1-0
½-½ Peter Huybens - Selahattin Ciftci
1-0
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In ronde 14 zagen we een nieuw gezicht in de interne competitie. Paul Koks mocht het
opnemen tegen Dick de Jong. Dick ging meteen met alle zware stukken in de aanval. Juist
toen ik dacht dat Paul de aanval had afgeslagen overzag hij dat Dick met een paard een
aftrekschaak kon geven. Dick zag dat natuurlijk wel en na het uitvoeren van de zet gaf Paul
onmiddellijk op omdat zijn dame verloren ging. In de partij tussen Henk Bouma en Peter
Huybens stond Henk al na zeven zetten verloren. De kansen keerden echter en nu was het
Henk die gewonnen stond. Henk miste echter de afmaker en na lange strijd besloten de
heren tot remise. Adel Felfel mishandelde tegen Dennis de Zwart de opening (Italiaans) en
ik ging ervan uit dat Dennis het snel zou afmaken. Niets was minder waar. Tot laat in de
avond sleepte de strijd zich voort. Toen de tijdnoodfase was aangebroken was het Adel die
gewonnen stond en uiteindelijk de partij naar zich toe trok. Aad Mittertreiner kwam in een
Aljechin beter te staan tegen Willem Hessels en won. In de partij tussen Fred van der Holst
en Jan Verheijen was er sprake van ongelijk materiaal. Het was iets van twee torens en een
licht stuk (Fred) tegen een toren en drie lichte stukken (Jan). Het was niet gemakkelijk,
maar ten slotte was het materiële voordeel beslissend en won Jan. Ruud van Dijk toonde
geen enkel ontzag voor onze voorzitter en bond Hans Coenders aan zijn zegekar.
In ronde 15 verloor Paul Koks -toch wel verrassend- van Ruud Hählen. Ruud opende
gewoontegetrouw met 1.c4. Nadat al snel veel stukken van het bord verdwenen waren,
dreigde Ruud beslissend met zijn toren, gesteund door een paard, naar de zevende rij te
gaan. Paul restte daarom niets anders dan op te geven. Willem Hessels speelde met wit
tegen Dick de Jong. Na de zetten 1.e4 e5 2. f4 (koningsgambiet), maakte Dick er met 2...d5
een Falkbeer tegengambiet van. Dick kwam zelfs een vol stuk voor. Willem kon bogen op
een pion die was opgerukt naar de zesde rij. Toen Dick verzuimde dit kleinood
onschadelijk te maken, kon Willem hem met zijn dame, gesteund door de pion, pardoes
mat zetten! "Mat is lastig" placht wijlen schaakjournalist Lex Jongsma in dergelijke gevallen
te zeggen. Ik gaf geen cent voor de kansen van Adel Felfel. In zijn partij tegen Dick
Verwaart stond zijn koning erg geëxposeerd en ik dacht dat Dick daarvan gebruik zou
kunnen maken. Op een of andere manier wist Adel zich onder de druk uit te werken. Toen
ik even later weer keek had hij zelfs een stuk gewonnen en niet veel later de partij.
Selahattin Ciftci heeft blijkbaar zijn Frans opgehaald, want tegen Peter Huybens speelde hij
met zwart de Franse opening zoals in mijn theorieboek staat (in de uitwedstrijd tegen
Botwinnik liet hij al snel zijn loper insluiten). Toch verloor hij, maar dat lag dan niet aan de
opening, maar aan het sterke spel van Peter. Jacques de Wit was te sterk voor Hans
Coenders. Aad Mittertreiner was het laatst bezig. Hij won het pionneneindspel van Jacques
van As. "Verste vrijpion" aldus Aad, die tevens opmerkte dat hij nu winterkampioen is.
Dat laatste klopt. Op de ranglijst heeft Aad na 15 ronden de leiding overgenomen van Ton
Bodaan (Ton speelde extern tegen SHTV 2). Op de plaatsen drie t/m zes vinden we Hans
de Haan, Jan Verheijen, Adel Felfel en Fred van der Holst. Dick Groenendijk ligt op de loer.
Eersteteamspelers Nadeem Taverne en Patrick Roeleveld staan wat lager op de ranglijst,
maar zullen ongetwijfeld proberen zich te kwalificeren voor de Champions League.
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HSB-Beker
Ons bekerteam zorgde voor een verrassing door RSC Belgisch Park uit te schakelen. Beide teams
verschenen niet in hun sterkste opstelling, maar op rating waren de 'Belgen' favoriet. Aan het
topbord slaagde Nadeem Taverne er echter in de sterke kopman van de tegenstanders te
neutraliseren. Hans de Haan won knap van de hoger gerate Gerard Werkhoven. Patrick Roeleveld
kreeg een stukoffer om zijn oren en ik vreesde ieder moment een spoedig mat. Patrick wist dit te
voorkomen en verschalkte in de tijdnoodfase de sterke Ton van der Zijden (elo 1800+) in het
eindspel. Alleen Jacques de Wit moest zijn tegenstander feliciteren, waardoor HSV zich met 2½-1½
plaatste voor de volgende ronde. De tegenstander in die ronde is al bekend. Het wordt een
thuiswedstrijd tegen het ijzersterke team van DSC, met een gemiddelde rating van 2100+. Ondanks
een gemiddeld ratingverschil van 300 punten in hun voordeel hadden de Delftenaren opvallend
veel moeite met Wassenaar. Het werd slechts 2½-1½. Dat biedt misschien perspectief voor ons
team.
Externe Competitie
Het eerste team won op maandag 10 december met de nodige moeite van de verrassende
koploper SHTV 2. Het werd 5-3, maar daar zag het heel lang niet naar uit. HSV kwam met 2½-1½
op achterstand, maar op het eind van de avond viel alles de goede kant op. Gezegd moet worden
dat SHTV twee sterke spelers miste en daardoor verzwakt aan de start kwam. Door dit resultaat is
HSV met nog drie wedstrijden te spelen al bijna zeker van handhaving in de eerste klasse
Schaken aan de Kust
Op 1 december namen drie HSV-leden deel aan dit toernooi. Het toernooi werd gewonnen door
Lars Vistisen (DD) met 13 uit 7 (blijkbaar kreeg je twee punten voor een gewonnen partij). Ruud van
Dijk werd 13e met 6 uit 7, Ton Bodaan 15e met 5 uit 5 en Dick de Jong 19e met 4 uit 7.
Tata Steel Chess Tournament

Dit traditionele toernooi in Wijk aan Zee vindt plaats van 11 t/m 27 januari. Ook HSV is
hierbij vertegenwoordigd. Bert Gerritsma speelt van 14 t/m 16 januari in de
dagvierkampen. Bert was vorig jaar kop van Jut in groep vijf en mag het nu in groep zeven
proberen. De tienkampen vinden plaats van 18 t/m 27 januari. Onze matadoren zijn Hans
de Haan, Aad Mittertreiner en Jacques van As. Hans speelt in groep vijf en gelet op zijn
goede vorm van de laatste tijd is hopelijk een topklassering mogelijk. Van Aad verwacht ik
in groep zes een score boven 50%. Jacques dwong promotie naar groep zes af door vorig
jaar tweede te worden in groep zeven. Ik ben benieuwd wat hij kan. Jacques verliest niet
snel, maar winnen is weer een ander verhaal. Mocht je nog mee willen doen: er is nog
beperkt plaats in de dagvierkampen en de tienkampen. Voor aanmelding zie de website
www.tatasteelchess.com
Partij Peter Huybens - Henk Bouma
Peter stuurde zijn partij tegen Henk Bouma in. Het commentaar is van Peter zelf, met
assistentie van Fritz 10.
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Peter Huybens - Henk Bouma [C50]
Interne Comp HSV (14), 03.12.2018
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 h6 5.c3 Pa5? (5...dxc3) 6.Lxf7+ Kxf7 7.Pe5+ Ke7?
(7...Ke6)8.Pg6+ Ke8 9.Dh5 (9.Pxh8) 9...Pf6 10.De5+ Le7 11.Pxh8 Pc6 12.Df5 Kf8 13.e5
d5 14.e6 Kg8 15.Pf7 Df8 Diagram

Stelling na 15...Df8

Hier keerden de kansen, want wit speelde 16.Dg6 en liet pion e6 onbewaakt achter.
16.Dg6 (16.0-0+-) 16...Lxe6 17.Pxh6+ Kh8 18.Pf5 Pe5 19.Pxe7 Dxe7 20.Dg3 Lg4

Stelling na 20...Lg4

Hier had Peter 20...Peg4 verwacht, maar Henk knutselde met 20...Lg4 aan een geniaal plan
om de witte dame te veroveren. Peter zag die bui niet aankomen, want hij staarde
gebiologeerd naar het dubbelschaak middels Pd3+, gevolgd door mat in een.
21.0–0?? (21.Dh4+ was de enige zet. 21...Kg8 22.0-0) 21...Ph5 22.Lf4 Pxg3 23.Lxg3 d3
(23...Le2!?) Henk mist hier, tot Peters opluchting, enkele keren de afmaker Le2.
24.Pd2 c5 (24...Le2) 25.Tae1 Dg5 (25...Le2) 26.f4
½–½
Red: In de slotstelling staat zwart nog steeds gewonnen. Henk had echter weinig tijd en
nam genoegen met remise.
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