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In dit bulletin  vindt u verslagen van ronden 8 t/m 10 van de interne competitie. HSV 1 en HSV 2 

speelden hun tweede wedstrijd in de externe competitie. Van beide wedstrijden treft u een verslag 

aan. Enkele leden waren actief tijdens toernooien en bij de KNSB-competitie.  In de rubriek 

'Partijen' vindt u een partijfragment en een analyse van de fraaie winstpartij van Bert Corneth in de 

wedstrijd van het eerste team tegen SHTV.  

 

Kalender 

ma 11 november 11e ronde interne competitie 

ma 18 november 12e ronde interne competitie 

ma 25 november 13e ronde interne competitie 

di 26 november Rijswijk 4 - HSV 2 

ma 2 december 14e ronde interne competitie 

   HSV 1 - DD 2 

ma 9 december 15e ronde interne competitie 

ma 16 december Kerstwedstrijden 

ma 23 december Zaal dicht 

ma 30 december Zaal dicht 

ma 6 januari  16e ronde interne competitie 

   Schaakhuis 2 - HSV 1 

ma 13 januari 17e ronde interne competitie 

   HSV 2 - RSC/BP 3 

Interne 
In de achtste ronde werden negen partijen gespeeld.  Dit zijn de uitslagen: 

Hans de Haan - Fred van der Holst ½-½ Jan Verheijen - Zaman Saied 1-0 

Bert Gerritsma - Haagse Harry  0-1 Dick de Jong - Paul Koks  ½-½ 

Hans Coenders - Jim Loke   1-0 Eric Alvares - Aad Mittertreiner 0-1 

Willim Hessels - Jacques de Wit  0-1 John Prins - Johan de Vries ½-½ 

Evert Roeleveld - Jacques van As  ½-½ 

 

In het topduel tussen Hans de Haan en Fred van der Holst werd er wel erg veel achter de 

linies gemanoeuvreerd. In een totaal gesloten stelling met alle pionnen nog op het bord 
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was remise het onvermijdelijke resultaat. Bert Gerritsma had in zijn partij tegen Haagse 

Harry last van een ongeneeslijk zwakke c-pion. In een wanhopige poging het tij te keren 

gooide Bert er een kwaliteitsoffer tegen aan, maar dat mocht niet baten. Dick de Jong 

scoorde een verdienstelijke remise tegen Paul Koks. Ik meende dat Paul beter stond, maar 

de partij eindigde in eeuwig schaak. Zaman stond zeker niet minder tegen Jan Verheijen. 

Toch dolf hij het onderspit, dus er moet iets niet helemaal naar wens zijn gegaan. Johan de 

Vries scoorde zijn eerste halfje tegen John Prins. Hans Coenders verloor een stuk tegen Jim 

Loke. "Kat in het bakkie" zou je denken, maar dan ken je Hans nog niet. Hij won het stuk 

terug en wat de zaken nog erger maakte voor Jim was dat Hans kon bogen op een sterke 

vrijpion. Jim zag er geen heil meer in en gaf op. Na afloop liet toeschouwer Hans Segers -

topspeler van SHTV- zien dat Jim nog tegenstand had kunnen bieden, hoewel de vrijpion 

Hans uiteindelijk toch wel de zege gebracht zou hebben. We hebben een tijdnoodjunk bij 

HSV Hij luistert naar de naam Eric Alvares. In zijn partij tegen Aad Mittertreiner had Eric 

nog circa één minuut bedenktijd tegenover Aad ongeveer een kwartier. Er stond een 

toreneindspel op het bord dat ik taxeerde als beter tot gewonnen voor Aad. Eric maakte 

het Aad echter bijzonder lastig, zodat ook de bedenktijd van Aad slonk tot minder dan een 

minuut. Ten slotte was het toch Eric die door zijn vlag ging. Was de slotstelling gewonnen 

voor Aad of was het een remisestelling? Ik heb geen idee.  

 

In ronde negen werden negen partijen gespeeld. Ook vond er een bekerwedstrijd plaats. 

Daarnaast speelde Rob Kuyvenhoven enkele korte partijtjes tegen een potentieel nieuw lid. 

Hier zijn de uitslagen: 

Ton Bodaan - Jan Verheijen 1-0  Aad Mittertreiner - Fred vd Holst  ½-½ 

Dick Groenendijk - Hans de Haan ½-½ Jacques de Wit - Dick de Jong  ½-½ 

Bert Gerritsma - Patrick Roeleveld 1-0 Hans Coenders - Onur Kececi  1-0 

Jacques van As - Johan de Vries 1-0 Willem Hessels - Haagse Harry  ½-½ 

Dick Verwaart - Selahattin Ciftci 0-1 Beker: Olav van Leeuwen - Henk Bouma 0-1 

 

Ton Bodaan won snel van Jan Verheijen. "Foutje van Jan", volgens Ton. Patrick Roeleveld 

moet op maandag tot 20.00 uur werken en komt daarom niet meer op de club.  Hij was 

vanavond vrij en wilde wel weer eens een potje schaken. Het was duidelijk te merken dat 

hij een tijdje niet geschaakt had, want 11...Pe4?? was een grafzet. Tegenstander Bert 

Gerritsma aarzelde niet en speelde 12.Df3! met dubbele aanval. Patrick verloor groot 

materiaal en moest opgeven. Voor de top van de ranglijst waren de partijen Aad 

Mittertreiner - Fred van der Holst en Dick Groenendijk - Hans de Haan van belang. Beide 

ontmoetingen eindigden in remise. Ook bij Jacques de Wit - Dick de Jong was remise het 

resultaat. Dick zei na afloop dat hij vond dat hij beter stond, maar Jacques zou van mening 

zijn dat hij het beste van het spel had. Vraagje: Waarom speel je niet door als je denkt dat 

je beter staat? Onur Kececi speelde zijn eerste interne wedstrijd van het seizoen, maar kon 

niet verhinderen dat Hans Coenders hem mat zette. Johan de Vries verloor een pion tegen 

Jacques van As. Dat leek hem niet onoverkomelijk, maar na verlies van een tweede pion 

moest hij toch opgeven. Willem Hessels had tegen Haagse Harry een pluspion in een 

eindspel van paard versus loper. Toen de pluspion verloren ging was remise het logische 

resultaat. Na zijn stunt tegen Hans Coenders in ronde zeven kon Dick Verwaart tegen 

Selahattin Ciftci niet opnieuw voor een verrassing zorgen. 
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In de bekerwedstrijd toonde Henk Bouma zich een ware cupfighter door Olav van Leeuwen 

te verslaan. De wedstrijd was snel afgelopen, dus er moet wel haast sprake zijn geweest 

van een blunder. 

 

In ronde 10 werden negen partijen gespeeld. Het tweede team speelde thuis tegen Lierse 

2, dus het was gezellig druk in de zaal. Dit zijn de uitslagen: 

Hans de Haan - Paul Koks  1-0 Fred vd Holst - Jacques de Wit ½-½ 

Dick de Jong - Eric Alvares  0-1 Jacques van As - Aad Mittertreiner 0-1 

Onur Kececi - Dick Verwaart 0-1 John Prins - Dennis de Zwart ½-½ 

Thomas Alvares - Ton Bodaan ½-½ Johan de Vries - Leon Arkesteijn 1-0 

Evert Roeleveld - Hans Coenders 1-0 

 

Hans de Haan deed goede zaken voor het algemeen klassement door teamgenoot Paul 

Koks te verslaan. Onur Kececi was niet lijfelijk aanwezig maar speelde via het internet een 

partij tegen Dick Verwaart en verloor. Leon Arkesteijn kwam kijken en kreeg meteen zijn 

vuurdoop tegen Johan de Vries. Winnen was nog een brug te ver, maar hij hield het wel 

meer dan 50 zetten vol. Evert Roeleveld is recent (dubbel)lid geworden en lijkt een 

geduchte aanwinst. In ronde acht kon Jacques van As nog remise afdwingen, maar Hans 

Coenders moest tegen Evert het onderspit delven. John Prins verraste door Dennis de 

Zwart remise af te dwingen. De grootste verrassing in deze ronde is toch wel de remise van 

jeugdlid Thomas Alvares tegen regerend clubkampioen Ton Bodaan.  

Hieronder volgt de ranglijst na ronde 10. 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 

Nr Naam                  Punten   Wa  Gsp Gw Rm Vl  Perc 

 1 Haan de, Hans         772,33   120   8  3  5  0  68,8 

 2 Bodaan, Ton           754,00   118   6  2  4  0  66,7 

 3 Groenendijk, Dick     717,67   116   4  3  1  0  87,5 

 4 Mittertreiner, Aad    649,00   114  10  4  4  2  60,0 

 5 Holst van der, Fred   631,00   112   6  1  5  0  58,3 

 6 Leeuwen van, Olav     610,33   110   3  1  2  0  66,7 

 7 Bouma, Henk           604,00   108   6  3  1  2  58,3 

 8 Alvares, Thomas       597,00   106   5  2  2  1  60,0 

 9 Kuijvenhoven, Rob     573,00   104   6  3  1  2  58,3 

10 Gerritsma, Bert       557,33   102   6  3  1  2  58,3 

11 Leeuwen van, Robin    555,67   100   2  1  1  0  75,0 

12 Verheijen, Jan        520,33    98   7  4  0  3  57,1 

13 Li-Behn, Tobias       510,00    96   3  1  2  0  66,7 

14 Haagse Harry          486,00    94   4  2  1  1  62,5 

15 Wit de, Jacques       465,33    92   7  1  4  2  42,9 

16 Zwart de, Dennis      462,00    90   3  1  1  1  50,0 

17 Alvares, Eric          447,00    88   6  3  0  3  50,0 

18 Zaman, Saied          420,33    86   7  1  4  2  42,9 

19 Koks, Paul             416,00    84   3  0  2  1  33,3 
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20 Roeleveld Evert       407,67    82   3  2  1  0  83,3 

21 Jong de, Dick         403,00    80   9  2  3  4  38,9 

22 Ciftci, Selahattin    400,67    78   4  2  0  2  50,0 

23 As van, Jacques       370,00    76   6  2  2  2  50,0 

24 Hessels, Willem       353,00    74   9  2  3  4  38,9 

25 Coenders, Hans        344,00    72   8  2  2  4  37,5 

26 Huijbens, Peter       293,67    64   5  1  2  2  40,0 

27 Verwaart, Dick        289,00    62   7  2  1  4  35,7 

28 Loke, Jim              266,67    58   1  0  0  1   0,0 

33 Prins, John   259,00   56   3  0  2  1  33,3 

34 Kececi, Onur          212,67    54   2  0  0  2   0,0 

35 Arkesteijn, Leon      208,00    52   1  0  0  1   0,0 

36 Roeleveld, Patrick    200,00    50   1  0  0  1   0,0 

37 Hählen, Ruud          192,00    48   1  0  0  1   0,0 

38 Vries de, Johan       186,33    46   6  1  1  4  25,0 

 

PK HSB 
In de zesde ronde van het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond  verloor 

Jacques van As in de B-groep met zwart van Edwin van der Leij. Bert Gerritsma was met de 

witte stukken te sterk voor Bert van der Willik. Jacques en Bert hebben 2½ punten en 

kunnen bij winst in de slotronde op 50% komen. 

 

In de A-groep kwam Tobias Li-Behn niet in actie wegens zijn deelname aan de Haarlemse 

meesters  
 

Haarlemse Meesters 

Van 19 tot en met 27 oktober vond in Haarlem het 5e Haarlemse Meesters Schaaktoernooi 

plaats. Tobias Li-Behn speelde in de B-groep voor spelers met een rating tot 1900 en 

scoorde 5½ uit 9 Zijn TPR was 1701 en hij boekte nog een kleine ratingwinst. 

 

Kennemer Open 
Bert Gerritsma wilde het in de tweede ronde van de Kennemer Open te mooi doen. Hij 

vergat echter dat in het schaakspel slaan niet verplicht is. Na een schaakje verloor Bert zijn 

dame en kon opgeven. Voor het partijfragment zie de rubriek 'Partijen'.   

 

KNSB-competitie 
Diverse HSV-leden kwamen op zaterdag 2 november in actie voor de KNSB-competitie. 

Olav van Leeuwen, Robin van Leeuwen en Ton Bodaan speelden met hun team SHTV 1 

met 4-4 gelijk in de uitwedstrijd tegen De Zwarte Dame 1.  Olav en Ton wonnen hun partij, 

Robin verloor. 

Geurt Jan van der Meiden speelde met SHTV 2 uit tegen Krimpen a/d IJssel 3. SHTV 2 

verloor met 4½-3½. Ook Geurt Jan verloor zijn partij. 
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Paul Koks speelde met zijn team Oude Toren 1 uit tegen Bergen op Zoom 2. Oude Toren 

verloor met 5-3. Paul slaagde erin remise te spelen tegen een hoger gerate tegenstander. 

 

Verslag SHTV – HSV 1 , donderdag 31-10-2019 

door Fred van der Holst 

De verwachting vooraf was dat het een zware avond zou worden en dat werd het ook ten 

dele. De eerste helft was duidelijk in ons voordeel maar in de tweede helft kantelde de 

wedstrijd en nam SHTV het stokje over! De 5½ - 2½ kwam als volgt tot stand: 

Op bord 2 heeft Dick Groenendijk met zwart zijn tegenstander al zeer snel liggen. Vanuit 

een vrij normale d4 opening zet Dick onmiddellijk druk op de damevleugel met paard 

loper en dame. Hierbij wint hij meteen al de a2 pion met behoud van aanval op de koning. 

Dick dreigt een kwaliteit te winnen en de rokade te voorkomen, wat genoeg was om wit te 

laten bezwijken. Een prima partij en een geweldige start. 0-1 in ons voordeel. 

Op bord 6 komt Jacques de Wit goed uit de opening. Hij weet snel te rokeren en zijn 

stelling stevig neer te zetten. In het middenspel gaat het mis als Jacques overziet dat in 

een combinatie hij een geslagen stuk niet terug kan nemen omdat dan door een 

aftrekschaak de dame verloren zou gaan. Manmoedig probeert Jacques nog een en ander 

in de aanval maar dat slaat niet door. 1-1 

Op bord 5 opent Geurt Jan met een soort omgekeerde Siciliaan en zet rustig en gedegen 

zijn stelling op het bord. Als ik na mijn rondje weer bij het bord van Geurt Jan sta zie ik tot 

mijn verbazing dat hij plots verloren heeft.  Ik heb de oorzaak gemist maar ik vermoed dat 

er “gratis” materiaal is aangeboden. 1-2 

Op bord 7 viel Franck Melssen op een zeer verdienstelijke manier in. Vanuit de opening 

overspeelde Franck zijn jeugdige tegenstander met een enorme aanval op de 

koningsvleugel. Franck offerde een loper maar zijn paard ging vernietigend door de zwarte 

stelling en sloeg g5 f7 en toren h8. Het leek een kwestie van tijd mede doordat de zwarte 

dame bijna was ingesloten. Francks aanval stokte en zwart kon zijn stukken op de onderste 

rij goed ontwikkelen. Nadat Franck verzuimde om af te wikkelen naar een gewonnen 

eindspel kreeg hij ook nog eens de zwarte dame binnen zijn stelling wat hem een kwaliteit 

kostte. Toen zwart remise aanbood werd dit in dank aangenomen. 1½ - 2½. 

Op bord 3 speelde Hans de Haan een ongelukkige partij. Vanuit de opening wordt Hans 

opgezadeld met een pion op e5 die niet te verdedigen is. Hans verliest e5 maar zijn 

voorstand in ontwikkeling geeft onvoldoende compensatie. Dit resulteerde in een kansloos 

eindspel van pionnen met lopers van gelijke keur. 1½ - 3½ 

Op bord 8 speelde Paul Koks een goede pot. Paul had er zin in en had zich goed 

voorbereid. Vanuit het Londen systeem waarin zijn tegenstander vrijwel niets deed 

probeerde Paul op de damevleugel voor wat actie te zorgen. Dit heeft wel tot gevolg dat 

Paul een zwakke geïsoleerde pion op d5 krijgt die uiteindelijk verloren gaat. Nadat Paul 

“vergat” om een stuk terug te slaan was het uit. 1½ - 4½ 
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Op bord 1 had Ton Bodaan deze avond zware tegenstand. Na de opening ontstond er in 

het centrum de nodige spanning die Ton probeerde tegen te gaan met een stormloop van 

zijn koningspionnen. Met d3 f4 g4 h3 kon Ton echter niet genoeg aanval krijgen. Zijn 

tegenstander investeert een stuk om twee joekels van vrijpionnen op de damevleugel te 

creëren. Ton probeerde het verlies nog te beperken door remise aan te bieden maar nadat 

dit was geweigerd ging het snel bergafwaarts en moest Ton de partij opgeven. 1½ - 5½ 

Op bord 4 speelde Bert Corneth een ouderwetse puike Aljechin-partij. Na veilig gerokeerd 

te hebben zet Bert zijn paarden op de damevleugel in beweging die voor de nodige onrust 

gaan zorgen. Op zet 13 wint Bert zijn eerste pion en bijt zich met zijn loperpaar verder vast 

in de stelling. In het middenspel weet hij met een mooie schaakcombinatie een tweede 

pion te winnen en weet daar door druk op de koning ook nog een derde en vierde pion 

aan toe te voegen. De rest is in Bert zijn handen kinderspel en zijn tegenstander geeft op. 

2½ - 5½  

De volledige eindstand: 

 

SHTV 1 1841 - HSV 1 1716 5½ - 2½ 

1 M.J. Stolte 2029 - A. Bodaan 1897 1 - 0 

2 G.J. Willighagen 1889 - D. Groenendijk 1748 0 - 1 

3 J.C.M. Segers 1933 - J.A. de Haan 1811 1 - 0 

4 R. Pronk 1887 - H.J.M. Corneth 1781 0 - 1 

5 B.M. Verbaan 1880 - 

G.J. van der 

Meiden 1586 1 - 0 

6 O. van Leeuwen 1855 - J.C.P. de Wit 1572 1 - 0 

7 R.C.D. van Leeuwen 1637 - F.W.J.M. Melssen 1732 ½ - ½ 

8 B.X.A. Spierings 1620 - P.W. Koks 1599 1 - 0 

 

HSV 2 ook te sterk voor Lierse 2 

door Bert Gerritsma 

Op maandag 4 november kwam Lierse 2 op bezoek. Dick Groenendijk maakte zijn debuut 

als wedstrijdleider en beleefde een gemakkelijke avond. Er gingen geen mobieltjes af en 

ook deed niemand een onreglementaire zet, zodat er geen tijdstraffen uitgedeeld hoefden 

te worden. Bij het begin van de wedstrijd ontbrak Dennis de Zwart. Omdat ik hem niet 

telefonisch kon bereiken en hij om 19.55 uur nog niet aanwezig was verzocht ik Peter 

Huybens -net terug uit Portugal- bord 2 te bezetten. Overigens arriveerde Dennis iets na 

20.00 uur en kon hij nog aan de interne competitie deelnemen. 

 

HSV kwam vlot op een 2-0 voorsprong door overwinningen van Selahattin Ciftci en 

Wouter Remmerswaal. Hoe dat in zijn werk ging heb ik niet gezien want ik zat aan het 

bord van Franck Melssen stukken te verzetten en de klok in te drukken. Ik had net even de 

tijd om een blik op het bord van Peter te werpen. Een gelijke stelling, maar Peter had nog 

maar 27 minuten bedenktijd en zijn tegenstander meer dan een uur. Voor mij aanleiding 
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om Peter te verzoeken remise aan te bieden. Dat deed Peter en enigszins verrassend nam 

zijn tegenstander het aanbod onmiddellijk aan. Aardige jongens die Westlanders.  

 

Niet veel later volgden nog enkele remises. Dat Rob Kuyvenhoven aan bord zes remise 

maakte was een klein mirakel. In de slotstelling had Rob een dame en vijf pionnen, maar 

zijn tegenstander had twee torens en zeven pionnen. Blijkbaar vond de man uit De Lier de 

stelling te moeilijk om een winstpoging te wagen. Ook Henk Bouma aan bord acht en 

Willem Hessels aan bord vijf kwamen remise overeen met hun tegenstanders. 

 

De tussenstand was hierdoor 4-2 in het voordeel van HSV. Jim Loke stond aan bord drie 

beter in een stelling met ongelijk materiaal. Franck Melssen had aan het topbord een 

gezonde pion gewonnen. 

 

Jim wist zijn partij te winnen en bezorgde daardoor HSV de winst. Bij Franck vonden alle 

acties op de koningsvleugel plaats, want de damevleugel was behoorlijk afgesloten. Juist 

toen ik dacht dat Franck kon gaan oogsten liet hij zich in de tijdnoodfase foppen door een 

laatste truc van de tactisch begaafde Sandra van den Berg en moest hij zijn koning 

omleggen. 

 

De eindstand werd hierdoor 5-3 en na twee wedstrijden staat HSV 2 bovenaan in klasse 3A  

 

Hieronder volgt de volledige uitslag: 

 

 
HSV 2 1460 - Lierse 2 1345 5   - 3     

1 F.W.J.M. Melssen 1732 - S. v/d Berg 1578 0 - 1   

2 P.M. Huybens 1341 - 
R.J.M. van 

Heyningen 
1412 ½ - ½   

3 J.A. Loke 1607 - J.C. van den Berg 1471 1 - 0   

4 W Remmerswaal 1555 - G. Buijs 1459 1 - 0   

5 W.B. Hessels 1422 - S. de l Ecluse 1196 ½ - ½   

6 R. Kuyvenhoven 1496 - 
R. van 

Kolmeschate 
1147 ½ - ½   

7 S. Ciftci 1278 - J.D. Stoorvogel 1149 1 - 0   

8 H.H. Bouma 1246 - W. de Lange   ½ - ½   

 

Inmiddels is ook de wedstrijd Voorburg 1 - Pomar 1 gespeeld. Pomar won met 3½-4½. 

Dat is gunstig voor HSV, want Voorburg werd als kampioenskandidaat beschouwd wegens 

hun sterke topborden. Als de concurrenten elkaar afslachten kan HSV er misschien van 

profiteren. 
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Partijen 
Voordat we aan het zwaardere werk beginnen een partijfragmentje.  

In de tweede ronde van de Kennemer Open ontstond in de partij Kees Jongsma - Bert 

Gerritsma na de 37e zet van zwart de volgende stelling. Bert had gerekend op 38.Dxg3 of 

38.hxg3 waarna zwart na 38...Pe2+ een simpel gewonnen pionneneindspel heeft.  Bert 

vergat echter dat schaken geen dammen is. Slaan is niet verplicht. Na het witte antwoord 

38.Dc8+ kon Bert opgeven.  

 

                         Stelling na 37...Dxg3?? 

 

Bert Corneth analyseert zijn winstpartij 

Partij uit de wedstrijd SHTV1 - HSV1. 

Rik Pronk - Bert Corneth (4e bord, Bert heeft zwart). 

 

Vooraf had Fred met een extra e-mail al duidelijk gemaakt dat het een moeilijke wedstrijd 

zou worden.  Reden te meer om me zo goed mogelijk voor te bereiden.  Eerst even kijken 

naar de opstelling van SHTV1 in de eerste ronde.  Daar zag ik twee bekenden staan: 

Wouter Noordkamp op bord 4 en Hans Segers op bord 5.  Tegen Hans Segers had ik 

recent (met zwart) twee rapidpartijen gespeeld waarvan ik de notatie nog had bewaard dus 

die in ieder geval even bekeken.  Bij ongewijzigde opstelling zou ik tegen Wouter spelen.  

Wouter is een clubgenoot van me intern bij S.V.Voorschoten en is voor mij steeds een 

maat te groot gebleken.  Maar het toeval wilde dat op de avond van de wedstrijd tegen 

SHTV ook de eerste ronde werd gespeeld van het toernooi om de Piet-Houweling-beker, 

in Voorschoten.  Wouter en ik doen hier allebei aan mee.  Ik had een bye gevraagd 

vanwege de wedstrijd van HSV, maar Wouter niet.  Mogelijk vertrouwde hij erop dat zijn 

team ook zonder hem de klus zou klaren.  Dus ofwel ik zou tegen Hans Segers spelen, 

ofwel ik zou een onbekende tegenover me ontmoeten, met in ieder geval een lagere rating 

dan die van Wouter, maar nog altijd flink hoger dan die van mij.  En dat werd dus Rik 

Pronk.  Dan nu de partij. 
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1.e2-e4, Pg8-f6 2.e4-e5, Pf6-d5 3.d2-d4, d7-d6 4.c2-c4, Pd5-b6 5.e5xd6, e7xd6 6.Lf1-

d3.  Deze zet wordt door verschillende theoretici (o.a. Andrew Martin en Timothy Taylor) 

veroordeeld, omdat zwart meteen de d-pion kan aanvallen middels Pc6, om vervolgens na 

bijvoorbeeld de standaard ontwikkelingszet Pf3 dit paard te pennen met Lg4.  Ik denk dat 

die veroordeling wat overdreven is, maar 6.Pc3 in combinatie met 7.Le3 biedt beslist meer 

kansen om het zwart lastig te maken. 

6…, Pb8-c6 7.Lc1-e3.  Een stelling om even bij stil te staan.  Zie diagram. 

 

 

                             Stelling na 7.Le3 

Het is verleidelijk om hier meteen Pb4 te spelen met de bedoeling de loper op d3 te ruilen.  

Om dit te verhinderen moet wit dan Le2 spelen, waarna zwart Lf5 laat volgen.  Maar wit 

kan veel beter de loper op d3 laten staan.  Na 8.Pc3 Pxd3 9.Dxd3 heeft de afruil zwart drie 

zetten gekost, terwijl tegelijk de witte dame al van de onderste rij af is.  Ik heb dit al eens 

op het bord gehad, en wit kwam toen in het voordeel. 

Gezonder is in diagramstand de zet g7-g6.  Die breekt de werkingslijn van Ld3, levert een 

steunpunt op voor de zet Lf5, en maakt dat de zwarte koningsloper in één zet op de lange 

diagonaal kan komen om d4 onder schot te nemen. 

 

7…, g7-g6 8.Pb1-c3, Lf8-g7 9.Pg1-e2 (in plaats van Pf3, want nu kan Lg4 met f2-f3 

worden beantwoord). 

9…, 0-0 10.Ta1-c1, Pc6-b4.  Nu zwarts koning heeft gerokeerd, is dit veel sterker dan drie 

zetten eerder.  Wit moet nu b3 spelen om pion c4 te dekken, en dan is de stelling in 

evenwicht. 

11.0-0?  Dat verliest dus een pion. 

11…, Pb4xd3 12.Dd1xd3, Lc8-f5 13.Dd3-d2, Pb6xc4 14.Dd2-d1, Pc4xe3 15.f2xe3, Lf5-

g4.  Begrijpelijk dat zwart met zijn pion meer nu wil afruilen, maar Te8 was iets beter 

geweest. 
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16.h2-h3, Lg4xe2 17.Dd1xe2, c7-c6 18.De2-d3, d6-d5 19.b2-b4.  Wit begint een 

zogenaamde. minderheidsaanval op de damevleugel, om de zwarte pionnen daar zwak te 

maken.  Een goed plan. 

19…, Dd8-b6 20.b4-b5, Tf8-e8 21.b5xc6, b7xc6 22.Tc1-b1?  Zie diagram. 

 

 

                        Stelling na 22.Tb1? 

Het lijkt alsof wit ondanks zijn pion achterstand best goed spel heeft, zijn torens 

controleren een open respectievelijk een half-open lijn en de zwarte dame staat 

aangevallen ... 

22…, Te8xe3!  Het begin van een korte maar beslissende combinatie!  De zet verraste mijn 

tegenstander zichtbaar en hij had meer dan een half uur nodig voor zijn antwoord.  Hoe hij 

ook reageert, hij verliest minstens twee pionnen, bijvoorbeeld: 

A. 23.Dxe3, Lxd4 24.Txb6, Lxe3+ 25.K willekeurig, Lxb6. 

B. 23.Dxe3, Lxd4 24.Dxd4, Dxd4+ gevolgd door Dxc3. 

C. 23.Txb6, Txd3 24.Txc6, Lxd4+ 25.K willekeurig, Txc3. 

 

Uiteindelijk koos wit voor iets anders: 

23.Dd3-d2, Db6xd4 24.Dd2xd4, Lg7xd4 25.Pc3-d1.  Relatief de beste.  Maar zwart pakt 

nog een paar pionnen, en stevent dan af op ruil van de torens. 

25…, Te3xh3+ 26.Pd1-f2, Th3-a3 27.Kg1-h1, Ta3xa2 28.Pf2-d3, c6-c5 29.Tb1-b7, Ta2-

a1 30.Tf1xa1, Ld4xa1 31.Pd3xc5, Ta8-c8 32.Pc5-d3, La1-d4 33.Tb7-d7, Ld4-b6 34.g2-

g4, Tc8-d8 35.Td7-e7, Kg8-f8 36.Te7-e2, Td8-e8 37.Pd3-e5.  Wit zet nog een laatste val 

op: Na bijvoorbeeld Ld4?? wint 38.Pd7+ de zwarte toren.  Met nog maar enkele minuten 

op de klok zou je zoiets gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. 

37…, Kf8-g7.  Wit gaf het op.  Na de onvermijdelijke torenruil is de zwarte winst triviaal. 

 

 


