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In dit bulletin vindt u verslagen van ronden 11 t/m 13 van de interne competitie. HSV 2 speelde zijn 

derde wedstrijd van de HSB-competitie. Hiervan treft u een verslag aan. Het bekerteam moest het 

evenals vorig jaar opnemen tegen het hoofdklasseteam van DSC. Teamleider Fred van der Holst 

maakte een verslag Enkele leden waren actief tijdens toernooien en bij de KNSB-competitie.  In de 

rubriek 'Partijen' vindt u twee partijen uit de wedstrijd van het tweede team tegen Rijswijk 4 en één 

partijfragment.  

 

Kalender 

ma 2 december 14e ronde interne competitie 

   HSV 1 - DD 2 

za 7 december Pomartoernooi 

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 ronde 11 werden negen partijen gespeeld. Ook werden twee bekerwedstrijden 

gespeeld. Dit zijn de uitslagen: 

Aad Mittertreiner- Haagse Harry 1-0 Jacques de Wit - Bert Gerritsma  0-1 

Fred vd Holst - Olav v Leeuwen 0-1 Dick de Jong - Evert Roeleveld 0-1 

Jacques van As - Willem Hessels 1-0 Rob Kuyvenhoven - Henk Bouma ½-½ 

Selahattin Ciftci - John Prins 1-0 Johan de Vries - Hans Coenders ½-½ 

Richard Smink - Peter Huijbens 0-1 

 

Beker: 

Robin v Leeuwen - Geurt Jan vd Meiden 1-0 Dennis de Zwart - Hans de Haan 1-0 
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Voor de kop van de ranglijst was de partij Fred van der Holst - Olav van Leeuwen van 

belang. In een lastig dame-eindspel ging Fred door zijn vlag. Jacques de Wit bereikte 

voordeel in zijn partij tegen Bert Gerritsma. In een Franse Tarraschvariant speelde Bert het 

frivole 7...b5?!. Ook 20...Pg6?! was minder goed. Jacques dirigeerde dame, loper en paard 

naar de vijandelijke koningsstelling, maar kon ondanks lang nadenken de winnende 

combinatie niet vinden. Die lag inderdaad niet voor de hand, maar volgens Komodo zou 

21.Lxg6 winnend zijn geweest. Zoals het nu ging kwam Bert onder de druk uit, verloor 

Jacques het momentum en ging hij ten onder in hij het toreneindspel. Ook Dick de Jong 

slaagde er niet in de zegereeks van Evert Roeleveld te onderbreken. Selahattin Ciftci won 

van John Prins. Tenminste dat nemen we aan: er was geen uitslag doorgegeven aan de 

wedstrijdleider en ook was er geen resultaat ingevuld op de uitslagenlijst. Hans Coenders 

kwam een vol stuk voor tegen Johan de Vries. Hij raakte het stuk even snel weer kwijt, 

waarna de partij in remise eindigde. Richard Smink -afkomstig uit het schaakdorp Wijk aan 

Zee- maakte zijn debuut. Routinier Peter Huybens bleek te sterk.  

 

Dat Robin van Leeuwen erin slaagde Geurt Jan van der Meiden uit te schakelen voor de 

beker kan al bijna geen verrassing meer worden genoemd. Wel verrassend was de 

uitschakeling van eersteteamspeler Hans de Haan door Dennis de Zwart. Volgens Hans 

speelde Dennis "gewoon goed". Dick Groenendijk trok zich wegens een overladen 

programma terug voor de beker. Daardoor plaatst John Prins zich automatisch voor de 

kwartfinale 

 

In ronde 12 werden slechts acht partijen gespeeld. Minder dan gewoonlijk, maar dat kwam 

doordat het bekerteam in Delft speelde tegen DSC. Dit zijn de uitslagen: 

 

Jan Verheijen - Robin van Leeuwen 0-1 Jacques de Wit - Hans Coenders      0-1 

Bert Gerritsma - Rob Kuyvenhoven 1-0 Henk Bouma - Haagse Harry     1-0 

Dick Verwaart - Peter Huybens ½-½ Olav v Leeuwen - Aad Mittertreiner 1-0 

Johan de Vries - Willem Hessels 0-1 Evert Roeleveld - Dennis de Zwart   ½-½ 

 

Robin van Leeuwen en Willem Hessels wonnen snel van hun respectievelijke tegenstanders 

Jan Verheijen en Johan de Vries. Jacques de Wit leed tegen Hans Coenders zijn tweede 

achtereenvolgende nederlaag en is nu uit de top van de ranglijst verdwenen. Rob 

Kuyvenhoven bracht tegen Bert Gerritsma een nieuwtje in de Max Lange-aanval. Dit zal 

Rob niet herhalen, want hij verloor gewoon een pion. Toch wist hij met dame, loper en 

paard gevaarlijke dreigingen te creëren. Na het door Bert gespeelde 20.Pf2! constateerde 

Rob tot zijn ontsteltenis dat zijn dame en loper aangevallen stonden. Zijn dame kon hij 

redden, maar na verlies van de loper verloor hij niet veel later ook de partij. Henk Bouma 

had zijn partij tegen Haagse Harry moeten verliezen. De stelling was materieel in 

evenwicht, maar Henk had een triplepion (of is het tripelpion?). Volgens Henk pakte een 

jeugdige Harry de stelling veel te voortvarend aan, waardoor Henk alsnog aan het langste 

eind trok. Dick Verwaart moest overwerken tegen Peter Huybens. Niet zonder succes, want 

aan het eind van de avond mocht hij met een half ei naar huis. Zoals insiders weten, is Aad 

Mittertreiner een kenner van de Aljechinverdediging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

hij in het voordeel kwam tegen Olav van Leeuwen. Hij kon het voordeel niet vasthouden. 
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Olav speelde het eindspel beter en besliste de partij in zijn voordeel. Evert Roeleveld had 

een zware dobber aan Dennis de Zwart. Evert ontsnapte met remise, nadat hij een 

langdurige koningsmars had ondernomen.      

Alle kwartfinalisten voor de beker zijn inmiddels bekend. Loting leverde de volgende 

paringen op: 

Ton Bodaan - Henk Bouma, Fred van der Holst - Robin van Leeuwen,  

Dennis de Zwart - Jacques de Wit en John Prins - Bert Gerritsma 

 

In ronde 13 werden 11 partijen gespeeld. Ook vond er een bekerwedstrijd plaats. Dit zijn 

de uitslagen: 

Ton Bodaan - Selahattin Ciftci  1-0 Aad Mittertreiner - Thomas Alvares 1-0 

Jan Verheijen - Fred vd Holst 1-0 Henk Bouma - Hans de Haan  0-1 

Willem Hessels - Paul Koks  0-1 Peter Huijbens - Jacques de Wit  ½-½ 

Dick Verwaart - Dick de Jong ½-½ Haagse Harry - Jacques van As  0-1 

Adel Felfel - Johan de Vries 1-0 

 

Beker John Prins - Bert Gerritsma 0-1 

 

Er was in twee partijen sprake van grote krachtsverschillen, althans op papier. Ton Bodaan 

en Hans de Haan hebben 600 of misschien wel 700 elopunten meer dan hun 

respectievelijke tegenstanders Selahattin Ciftci en Henk Bouma. Het wekte dan ook geen 

verbazing dat Ton en Hans hun partij wisten te winnen. Fred van der Holst had lange tijd 

het beste van het spel tegen Jan Verheijen, maar ging in het toreneindspel toch het schip 

in. Jan was zo blij met zijn overwinning dat hij de nog aanwezige schakers trakteerde op 

een drankje. Aad Mittertreiner zette Thomas Alvares helemaal vast en gaf zijn jonge 

tegenstander geen kansen om tactische grappen uit te halen. Willem Hessels verloor heel 

snel van Paul Koks. Er ging iets vreselijk mis in een Siciliaan. In 11 zetten was de partij 

beslist. Peter Huijbens en Jacques de Wit kwamen in een stelling met nog veel stukken op 

het bord remise overeen. Volgens Peter was de stelling zo scherp dat er ernstig 

verliesgevaar dreigde voor degene die iets zou proberen. Dick Verwaart verraste opnieuw 

door Dick de Jong remise af te dwingen. Als ik het goed gehoord heb had Dick Verwaart 

zelfs een stuk meer, dus dan is de andere Dick goed weggekomen met remise. Adel Felfel 

was (tijdelijk?) terug bij HSV en bleek te sterk voor Johan de Vries. 

In de bekerwedstrijd bereikte Bert Gerritsma met zwart helemaal niets tegen John Prins in 

een Franse ruilvariant. Sterker nog: hij moest heel goed opletten wegens matdreigingen op 

de onderste rij. Pas in het verre eindspel ging John met 50.Pg2? beslissend in de fout. In 

plaats van de tekstzet zou 50.Pd5 bij wederzijds correct spel volgens Komodo tot remise 

geleid hebben. Door zijn overwinning plaatste Bert zich als eerste voor de halve finale. 

 

PK HSB 
In de slotronde van het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond mocht 

Tobias Li-Behn het opnemen tegen de latere kampioen Ted Barendse (elo 2090). Tobias 

verloor, maar met zijn resultaat van 3 uit 7 en een fraai TPR van 1894 kan hij tevreden zijn. 

In de B-groep speelde Jacques van As remise tegen Simon Dirkse en eindigde met 3 uit 7. 
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Bert Gerritsma speelde tegen Niels Engelen en stond na drie kwartier al twee pionnen 

achter. Een half uur later stond Bert maar liefst vier pionnen achter. Hoogste tijd om op te 

geven dus. Bert kwam niet verder dan 2½ uit 7.  

 

Voges Open 
In de eerste ronde van de Voges Open op vrijdag 8 november moest Paul Koks verrassend 

zijn meerdere erkennen in Jan Plomp (elo 1408). In de tweede ronde slaagde Paul erin zijn 

partij tegen Jeff Cornet te winnen. In de derde ronde was Paul niet scherp genoeg en 

verloor hij wederom van een lager gerate speler. 

 

Best of the West 
In de tweede ronde van het Best of the Westtoernooi speelde Paul Koks tegen de 90-jarige 

Bert Dreef. Paul kwam huizenhoog gewonnen te staan, maar na een momentje van 

onoplettendheid verloor hij door een dubbele aanval een volle toren. Dankzij de tijdnood 

van zijn tegenstander ontsnapte Paul met remise. 

 

Rapidtoernooi SIO 

Maar liefst zes clubgenoten kwamen op 9 november in actie bij het in De Lier 

georganiseerde rapidtoernooi. 

 

De hoofdgroep bestond uit 12 spelers die zeven ronden Zwitsers speelden. FIDE-meester 

Stefan Bekker was oppermachtig met 7 uit 7. Onze vertegenwoordiger Ton Bodaan 

scoorde 3 uit 7. 

 

De overige deelnemers waren naar sterkte ingedeeld in groepen van acht spelers. In groep 

vijf speelden maar liefst drie HSV-leden. De spelers in deze groep waren erg aan elkaar 

gewaagd. De winnaar scoorde slechts 4½ uit 7. Paul Koks behaalde van de deelnemende 

HSV-spelers het beste resultaat met 4 uit 7 en eindigde op de gedeelde 2e t/m 4e plaats, 

waarmee hij in de prijzen viel. Bert Gerritsma had een slechte start, maar wist dit nog te 

reparen en scoorde 50% met 3½ uit 7. Jacques de Wit had ook een slechte start en kwam 

dit niet meer te boven. Een achtste plaats was zijn deel met 2 uit 7.  

 

Hans Coenders bezette in groep acht de derde plaats met 4 uit 7. Peter Huybens behaalde 

in groep negen eveneens de derde plaats met 4 uit 7. 

 

Kattenburger Open 
Paul Koks speelde op 10 november in de tweede ronde van de Kattenburger Open en 

slaagde erin zijn partij te winnen. 

 

Haags Weekendtoernooi 
Van 15 tot en met 17 november vond in de accommodatie van "De Kameleon" het Haags 

Weekendtoernooi plaats. HSV was met zeven deelnemers goed vertegenwoordigd. Ton 

Bodaan en Hans de Haan waren onze spelers in de A-groep. Ton begon goed met een 
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remise tegen een tegenstander met een rating van 2207. Toen ik Ton daarmee feliciteerde 

antwoordde hij dat hij totaal gewonnen had gestaan en de partij had moeten winnen. Ton 

scoorde 3 uit 6 en dankzij een TPR van 1990 boekte hij nog ratingwinst. Hans had het 

zwaar in deze groep en scoorde 1½ uit 6. 

 

In de B-groep behaalde Eric Alvares het beste resultaat. Eric begon met een bye, maar won 

vervolgens vier partijen op rij. Helaas verloor hij in de slotronde, maar zijn resultaat van 4½ 

uit 6 was goed voor een met drie andere schakers gedeelde derde prijs (was toch nog       

€ 25,--). De resultaten van de overige HSV-deelnemers waren als volgt: Aad Mittertreiner 3 

uit 6, Jan Verheijen 2½ uit 6, Thomas Alvares 2½ uit 6 en Jacques van As 2 uit 6.  

 

KNSB-competitie 
Op zaterdag 23 november vond de derde ronde van de KNSB-competitie plaats. In klasse 

4F won SHTV 1 de thuiswedstrijd tegen ZSC 1 met 4½-3½. Olav van Leeuwen speelde aan 

bord vijf remise. Aan bord zeven won Ton Bodaan zijn partij. 

In klasse 4G speelde SHTV 2 thuis tegen LSG 5 en verloor met 3-5. Tobias Li-Behn en Geurt 

Jan van der Meiden verloren beiden hun partij. 

In klasse 5F speelde Paul Koks met zijn team De Oude Toren 1 uit tegen Waalwijk 2. Zijn 

team verloor met 5½-2½, maar Paul boekte een persoonlijk succesje door aan bord vijf 

zijn hoger gerate tegenstander (elo 1818) remise af te dwingen. 

 

Kennemer Open 
Op zaterdag 23 november werd in Haarlem gespeeld in de derde ronde van de Kennemer 

Open. Vaste deelnemer Bert Gerritsma won al op de achtste zet een pion, maar moest tot 

de 61e zet zwoegen om het punt binnen te halen. 

 

Verslag DSC beker – HSV beker 

door Fred van der Holst 
Op maandag 18 november speelde een HSV-viertal tegen het veel sterkere DSC team voor 

de bekercompetitie van de Haagse Schaakbond. 

Op bord 1 speelde Ton Bodaan. Zijn tegenstander kreeg vanuit de opening twee sterke 

centrumpionnen die gedurende de korte partij steeds meer druk uitoefenden. Ton liep 

tegen een combinatie aan die een vol stuk leek te kosten maar ook het verlies van een 

kwaliteit in een zeer slechte stelling noopte Ton de partij op te geven. 0-1 

Op bord 2 speelde Dick Groenendijk ook een zware partij. Dick verloor in het begin van het 

middenspel door een mogelijke combinatie op zijn dame een centrumpion. Om nog 

enigszins tegenspel te krijgen en de stelling open te breken offerde Dick op e5 een paard 

maar de gewenste aanval op de koning slaat niet door. Hierdoor komt er een kansloos 

eindspel met een stuk minder op het bord waarna Dick opgaf. 0-2 

Op bord 3 speelde Hans de Haan die zich verdedigde met een soort Siciliaan. Na een hoop 

positioneel geschuif waarin Hans zelfs had gerokeerd won zijn tegenstander met een 
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combinatie op de ongedekte gepende dame een pion. Later kwam hier nog een tweede 

pion bij waardoor Hans na een ongelijk eindspel de partij moest opgeven. 0-3 

Op bord 4 speelde Bert Corneth de beste partij. Hij speelt het Smith-Morra gambiet voor 

ontwikkelingsvoorsprong en aanvalskansen. Zijn tegenstander gebruikt veel tijd maar vindt 

wel de juiste verdediging. Bert komt er in eerste instantie met zijn aanval niet doorheen en 

zwart weet zelfs de witte koning onder druk te zetten. Nadat Bert met g4 de spanning 

terug heeft gebracht start hij een laatste aanval. In wederzijdse gillende tijdsnood wordt 

uiteindelijk tot remise besloten. ½ - 3½ 

De volledige uitslag was als volgt: 

 

HSV 2 winterkampioen 

door Bert Gerritsma 
Het tweede team nam het op dinsdag 26 november in Rijswijk op tegen Rijswijk 4. Het 

werd een klinkende 6-2 overwinning. Door dit resultaat heeft het team de maximale score 

van zes punten uit drie wedstrijden en voert daarmee de ranglijst aan. 

Het eerste punt werd gescoord door Selahattin Ciftci aan bord zeven. Vraag me niet wat 

de opening was, want wat er op het bord kwam is in geen enkel theorieboek te vinden. 

Selahattin won al snel twee pionnen en ruilde vervolgens bijzonder efficiënt alle stukken af, 

waarna het pionneneindspel eenvoudig gewonnen was.  

Willem Hessels greep aan bord vijf het initiatief met een aanval op de niet gerokeerde 

koning. Willem had verschillende malen een pionnetje kunnen winnen, maar dat is 

beneden zijn stand. Willem  gaat altijd voor mat of stukwinst. Toen dat er niet in bleek te 

zitten bood Willem remise aan. Tegenstander Jan Kommer nam dit aanbod na overleg met 

zijn teamleider onmiddellijk aan. Als ik Jan Kommer was zou ik doorgespeeld hebben, want 

in de slotstelling had hij Willem een geïsoleerde dubbelpion kunnen bezorgen. 

Rob Kuyvenhoven vergrootte de voorsprong. Rob had aan bord vier een pionnetje 

ingeboet, maar had wel een gevaarlijk ogende aanval. De partij kreeg een abrupt einde 

toen de Rijswijker een stuk wegblunderde. Tussenstand dus 2½-½ voor HSV 

Henk Bouma was de volgende speler die op het scorebord kwam. Spelend op bord acht 

had Henk zijn jeugdige tegenstander behoorlijk ingesnoerd. Een vijandelijk paard en loper 

deden helemaal niet mee. Henk dreigde een kwaliteit te winnen, maar dat werd zelfs een 

volle toren, toen het jongetje niet in de gaten had dat twee torens in de diagonaal van 

Henks loper stonden. Tussenstand 3½-½. 
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Peter Huijbens had aan bord zes de kwaliteit gewonnen tegen Mireille Rubert. Blijkbaar 

wist Peter niet hoe hij dit moest converteren naar een vol punt en vroeg of hij remise 

mocht aanbieden. Gelet op de tussenstand gaf de teamleider grootmoedig toestemming. 

Mireille nam het aanbod met beide handen aan. Tussenstand 4-1 

Wouter Remmerswaal speelde aan bord twee de Tarraschverdediging. Ik meende dat 

Wouter met een dubbele aanval een stuk kon winnen, maar dat had ik niet goed gezien, 

want de tegenstander wist het verlies te beperken tot een pion. Ook in het vervolg van de 

partij had Wouter initiatief. Ondanks inventief verdedigen van Sebastiaan Ketting viel 

uiteindelijk aan stukverlies niet te ontkomen. Tussenstand 5-1 

Aan het topbord had Dennis de Zwart een gevaarlijke aanval. Met kunst- en vliegwerk wist  

Doeke Huitema overeind te blijven. Dennis verloor een stuk, maar had nog steeds 

gevaarlijke aanvalskansen. Die kansen waren echter verkeken toen hij zijn dame weggaf. 

Ondanks hevige tijdnood had Doeke daarna geen moeite de partij te winnen. Tussenstand 

5-2. 

Hans Coenders was aan bord drie het langst bezig. Hij speelde fel op de aanval tegen 

Valerie Janssen. Het was de spectaculairste partij van de avond. Of het allemaal correct was 

moet nadere analyse uitwijzen, maar uiteindelijk kon Valerie mat alleen voorkomen door 

haar dame te geven. Zover liet zij het niet komen, want zij gaf onmiddellijk op. Eindstand 

6-2 

De volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd. Op 13 januari is RSC-Belgisch Park 3 de 

tegenstander. Ook die wedstrijd moet het tweede kunnen winnen. En omdat het zo,n mooi 

gezicht is: hierbij de stand in klasse 3A. 

Klasse 3a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HSV 2 6 3 15 ½   . . . 4 ½ 5   . 6   

2 Botwinnik 3 3 2 9 ½ .   4   . . . 5 ½ . 

3 RSC-Belgisch Park 3 3 2 8 ½ . 4     . . . . 4 ½ 

4 Voorburg 1 2 2 9   . . .   3 ½ . 5 ½ . 

5 Pomar 1 2 2 8   3 ½ . . 4 ½   . . . 

6 Lierse 2 2 2 7 ½ 3   . . . .   . 4 ½ 

7 Haeghe Ooievaar 3 0 2 5   . 2 ½ . 2 ½ . .   . 

8 Rijswijk 4 0 3 9   2   . 3 ½ . . 3 ½ .   

 

Partijen 
We tonen u twee partijen en één partijfragment. De eerste partij werd gespeeld in de 

wedstrijd van het tweede team tegen Rijswijk 4. Hans Coenders neemt het met de witte 

stukken op tegen Valerie Janssen. De opening is voor Valerie, maar na een fout op de 14e 

zet is Hans aan het roer. Hans verzuimt echter tot drie keer toe om de trekker over te 
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halen. Valerie krijgt op de 30e zet nog een kans om gelijk spel te bereiken. Als zij die kans 

niet benut laat Hans niet meer los. 

 

Hans Coenders Valerie Janssen 

Rijswijk 4 - HSV 2 

26 november 2019 

 

1.e2-e4 e7-e6 2.Pg1–f3 d7-d5 3.e4xd5 e6xd5 4.d2-d4 Lf8-d6 5.Pb1–c3 c7-c6  

6.g2-g3 Lc8-g4 7.Dd1–d3 Pg8-f6 8.Lc1–g5 Pb8-d7 9.Lf1–e2 0–0  

10.0–0–0 Tegengestelde rokades. Vaak een garantie voor een spannende strijd.  

10...h7-h6 11.Lg5-e3 Tf8-e8 12.Kc1–b1 Pf6-e4  

13.Td1–f1 De opening is duidelijk in het voordeel van zwart verlopen.  

13...Lg4-f5 14.Pf3-h4 Pe4xf2? Hier gaat Valerie in de fout. Had zij misschien gedacht de 

kwaliteit te winnen? Met 14...Lh7 15.Pxe4 Lxe4 was zij in het voordeel gebleven.  

15.Dd3xf5 Pf2xh1 Zie diagram 

 

 

                         Stelling na 15...Pxh1 

16.Df5-f3?? Het is een raadsel waarom Hans niet op f7 slaat. Hans begreep het zelf ook 

niet. Na 16.Dxf7+ volgt mat in hoogstens 10 zetten: 16...Kh7 17.Ld3+ Te4 18.Pxe4 Kh8 

19.Pxd6 Pf6 20.Pg6+ Kh7 21.Pe7+ Kh8 22.Lxh6 Df8 23.Pg6+ Kh7 24.Pxf8+ Kxh6 25.Dg6#   

16...Ph1xg3  

17.h2xg3? Nog steeds wint 17.Dxf7+    

18...Dd8-c7? De dame had natuurlijk naar f6 gemoeten.  

18.Ph4-f5? Hans weigert het doodvonnis te voltrekken.  Na 18.Dxf7+ is het mat in acht 

zetten.  

18...Te8-e6 19.Le2-d3 Te6-f6 20.Df3-g4 g7-g5 21.Tf1–h1 Ld6-f8 22.Le3xg5 h6xg5  

23.Dg4xg5+ Tf6-g6 24.Dg5-h5 Lf8-g7  

25.Pf5-e7+ Sterker was 25.Pxg7 (uitschakelen verdediger) met mat in hoogstens 15 zetten.  

25...Kg8-f8 26.Pe7xg6+ f7xg6 27.Ld3xg6 Dc7xg3 28.Dh5-f5+ Pd7-f6 29.a2-a3 Kf8-e7  

30.Pc3-a4  Ta8-f8? Dat is jammer voor Valerie. Met 30...b6 had zij gelijk spel kunnen 

bereiken. Op wits volgende zet komt het paard beslissend binnen. Hans laat daarna niet 

meer los.  

31.Pa4-c5 b7-b6 32.Df5-e6+ Ke7-d8 33.Pc5-b7+ Kd8-c7 34.De6-e7+ Pf6-d7  
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35.De7xg7 Dg3-f3 36.Th1–h7 Kc7xb7 37.Dg7xd7+ Kb7-a6 38.Dd7xa7+ Ka6-b5  

39.Lg6-d3+ Mat kan alleen voorkomen worden door de dame te geven. Daar had Valerie 

uiteraard geen zin in. 1-0 

 

De tweede partij werd eveneens gespeeld in de wedstrijd van het tweede team tegen 

Rijswijk 4. Aan het tweede bord speelt Wouter Remmerswaal met zwart tegen Sebastiaan 

Ketting. Na pionwinst op de 12e zet heeft Wouter het beste van het spel. In de slotstelling 

dreigt er zowel mat als stukverlies. De tegenstander zag geen mogelijkheid beide 

dreigingen te pareren en gaf daarom op. Er bleek echter een verrassende ontsnapping 

mogelijk te zijn! 

 

Sebastiaan Ketting - Wouter Remmerswaal 

Rijswijk 4 - HSV 2 26-11-2019 

 

 1.d4 e6 2.Pf3 c5 3.e3 d5 4.c3 Pc6 5.Ld3 Pf6 6.0–0 Ld7 7.Pbd2 Ld6 8.e4 dxe4  

9.Pxe4 Pxe4 10.Lxe4 cxd4 11.Pxd4 Dh4 12.Pf3?  

Met 12.f4!? 0-0 13.Le3 was wit in het voordeel gekomen  

12... Lxh2+ met pionwinst 

13.Pxh2 Dxe4 14.Dd6 Pe7 15.b3 Lc6  

16.Pf3?! Beter was 16.f3 Pf5 17.Dc5 Dd3  

16... Td8 17.Da3?   

De dame had natuurlijk naar h2 gemoeten om de koningsvleugel te beschermen  

17...Dg6 18.Pe1 Pf5?!  

Goed genoeg, maar nog beter lijkt 18...h5 en dan opstomen naar h4 en h3.  

19.Lf4 Dg4 20.Lc7 Td7 21.Dxa7  

 

 

                       Stelling na 21.Dxa7 

21...Txc7?  

Hier mist Wouter zijn kans. Winnend was 21...Lxg2 22.Pxg2 Ph4 23.Db8+ Ke7 24.Dxb7 Pf3+ 

25.Dxf3 Dxf3.  

22.Db8+ Kd7 23.Dxh8 Lxg2?  

Waarschijnlijk had Wouter zich erg veel voorgesteld van deze logisch uitziende zet. De zet 

is echter niet goed. Genoeg voor gelijk spel was 23...Ld5 24.c4 Pd4.  
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24.Pxg2 Ph4 25.Tad1+ Kc6 26.De8+ Kb6 27.Td6+ Kc5 

En wit gaf op! 0-1 Er dreigt zowel mat als stukverlies. Wit kan zich echter redden. 

Onmiddellijk na afloop van de partij wees wedstrijdleider Peter Gaemers op de 

interessante mogelijkheid 28.b4+! Na het mogelijke vervolg 28...Kxd6 29.Dd8+ Kc6 

30.Dxh4 Dxh4 31.Pxh4 Kb5 geeft Komodo op 30 ply een waardering van 1.60 in het 

voordeel van wit. 

 

 

                       Stelling na 27...Kc5 

 

Het volgende partijfragment komt uit de partij Paul Koks - Bert Dreef, gespeeld op 16 

november 2019 in het Best of the Westtoernooi in Amsterdam. Paul had twee pionnen 

gewonnen, maar liet op de 39e zet Kf1-g1?? uit zijn vingers glippen. Zijn negentigjarige 

tegenstander reageerde onmiddellijk met 39...Db1+ met torenwinst. In de tijdnood van 

Bert Dreef wist Paul nog met remise te ontsnappen. 

 

                  Stelling na 39.Kf1-g1 
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