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In het eerste bulletin van het nieuwe jaar vindt u verslagen van ronden 16 en 17 van de interne
competitie. Het eerste team speelde op 6 januari uit tegen Schaakhuis 2. Teamleider Fred van der
Holst maakte het verslag. Winterkampioen HSV 2 is de feestdagen goed doorgekomen. Op 13
januari moest Belgisch Park 3 de kracht van dit team ervaren. Bert Gerritsma maakte het verslag.
Ton Bodaan maakte indruk bij het snelschaakkampioenschap van DD. Jeugdleden Tobias Li-Behn
en Robin van Leeuwen namen deel aan het HSB Jeugdweekendtoernooi. Er was weinig succes voor
onze deelnemers aan het 'Schaken aan de Kust' rapidtoernooi. Het Tata Steel Schaaktoernooi vindt
momenteel plaats. Vaste deelnemers Hans de Haan, Aad Mittertreiner en Jacques van As speelden
zowel de weekendvierkampen als de dagvierkampen. Tobias Li-Behn boekte succes in zijn
weekendvierkamp. In de rubriek 'partijen'treft u de winstpartij van Wouter Remmerswaal aan,
gespeeld in de wedstrijd van het tweede team tegen Belgisch Park.

Kalender
ma 20 januari
ma 27 januari
ma 3 februari
ma 10 februari
ma 17 februari
za 22 februari
ma 24 februari

18 e ronde interne competitie
19e ronde interne competitie
Clubkampioenschap Snelschaken
20e ronde interne competitie
HSV 1 - Promotie 3
21e ronde interne competitie
HSV 2 - Voorburg 1
HSV Rapidtoernooi
22e ronde interne competitie

Interne
Het eerste team speelde op 6 januari uit tegen Schaakhuis 2. Daarom werden er in ronde
16 slechts zeven partijen gespeeld. Bert Gerritsma had een zware avond tegen Jacques van
As en accepteerde in een iets mindere stelling het remiseaanbod van Jacques. Henk
Bouma blijft verrassen. Hij versloeg ditmaal Dennis de Zwart. Onur Kececi bood met twee
pionnen achterstand remise aan tegen Dick de Jong. Uiteraard weigerde Dick dit aanbod
en besliste de partij in zijn voordeel. Johan de Vries hield lang stand tegen Eric Alvares,
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maar het pionnetje dat hij minder had bleek toch beslissend. Quico van den Berg speelde
zijn eerste serieuze partij en was niet opgewassen tegen Hans Coenders. Hieronder volgen
de uitslagen:
Jan Verheijen - Aad Mittertreiner ½-½ Henk Bouma - Dennis de Zwart
1-0
Jacques van As - Bert Gerritsma ½-½ Rob Kuyvenhoven - Willem Hessels
½-½
Onur Kececi - Dick de Jong
0-1 Johan de Vries - Eric Alvares
0-1
Quico vd Berg - Hans Coenders 0-1
Op 13 januari speelde het tweede team thuis tegen Belgisch Park. Daarom werden er in
ronde 17 slechts zeven partijen gespeeld. Aad Mittertreiner had in Wijk aan Zee een zware
partij gespeeld en na meer dan 80 zetten gewonnen. Dat weerhield hem er niet van om
ook zijn partij voor de interne competitie te spelen. Hij moest zijn meerdere erkennen in
Dick Groenendijk. Wellicht speelde vermoeidheid na zijn marathonpartij in Wijk aan Zee
hierbij een rol. Evert Roeleveld liep tegen zijn tweede nederlaag aan. Was eerder Olav van
Leeuwen te sterk, nu moest hij Jan Verheijen feliciteren. Hans Coenders kon niet stunten
tegen Eric Alvares. Jacques de Wit stond beter tegen Adel Felfel, maar het duurde heel lang
voordat hij de vis op het droge had. Peter Huybens had zwart tegen Dick de Jong en kon
dus niet een van zijn favoriete gambietjes (Schots of Morragambiet) spelen. Dick won voor
de tweede keer op rij, maar met zeven nederlagen staat hij nog steeds laag op de ranglijst.
Alex Witter nam al met succes deel aan paas- en kerstwedstrijden. In het klassieke schaak
was Dick Verwaart (nog) te sterk.
Hieronder treft u de ranglijst na ronde 17 aan. Hans de Haan voert de ranglijst aan,
gevolgd door Ton Bodaan. Beide spelers zijn nog ongeslagen. Dit geldt eveneens voor
Olav van Leeuwen en Dick Groenendijk. Beste speler in de B-groep (onder 1500 elo) is
Henk Bouma op plaats zeven.
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
Nr Naam
Punten
Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Haan de, Hans
1205,00 120 10 4 6 0
2 Bodaan, Ton
1173,00 118
8 3 5 0
3 Leeuwen van, Olav
1103,00 116
6 4 2 0
4 Groenendijk, Dick
1085,00 114
6 4 2 0
5 Mittertreiner, Aad
1043,00 112 17 7 6 4
6 Holst van der, Fred
959,00 110 10 3 5 2
7 Bouma, Henk
923,00 108 10 5 2 3
8 Leeuwen van, Robin
916,00 106
3 2 1 0
9 Gerritsma, Bert
907,00 104 10 5 2 3
10 Verheijen, Jan
862,67 102 12 6 1 5
11 Roeleveld Evert
797,00 100
8 4 2 2
12 As van, Jacques
795,67
98 11 5 3 3
13 Ciftci, Selahattin
794,00
96
8 4 1 3
14 Alvares, Thomas
746,00
94
6 2 2 2
15 Kuijvenhoven, Rob
745,00
92 11 3 4 4
16 Huijbens, Peter
727,67
90 11 5 4 2
17 Li-Behn, Tobias
713,00
88
3 1 2 0
18 Wit de, Jacques
685,67
86 12 3 5 4
19 Alvares, Eric
661,00
84
9 5 0 4
20 Koks, Paul
650,00
82
5 1 3 1
21 Coenders, Hans
637,00
80 13 5 3 5
22 Zwart de, Dennis
620,33
78
5 1 2 2
23 Hessels, Willem
598,00
76 15 4 5 6

Perc
70,0
68,8
83,3
83,3
58,8
55,0
60,0
83,3
60,0
54,2
62,5
59,1
56,3
50,0
45,5
63,6
66,7
45,8
55,6
50,0
50,0
40,0
43,3
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Jong de, Dick
Haagse Harry
Zaman, Saied
Verwaart, Dick
Prins, John
Loke, Jim
Felfel, Adel
Witter, Alex
Berg, van den Quico
Hählen, Ruud
Vries de, Johan
Smink, Richard
Roeleveld, Patrick
Kececi, Onur
Arkesteijn, Leon

531,67
514,00
497,33
489,00
424,33
360,00
344,67
329,33
316,67
278,67
268,67
256,00
224,00
215,33
200,00

74
72
70
68
62
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

15
10
7
12
5
1
4
1
1
1
12
1
1
3
1

4
2
1
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

4
2
4
4
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

7
6
2
5
2
1
3
1
1
1
8
1
1
3
1

40,0
30,0
42,9
41,7
30,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
20,8
0,0
0,0
0,0
0,0

Verslag Schaakhuis 2 – HSV 1
door Fred van der Holst

Op maandag 06 januari 2020 speelde HSV 1 zijn eerste externe wedstrijd van het jaar en
verloor deze met 6-2. In deze wedstrijd zat ik zelf ook langdurig achter het bord en heb
daardoor van de strijd weinig mee gekregen. Ton vertelde mij wel dat halverwege de stand
op de borden nog grotendeels in evenwicht was, maar dat in de loop van de tweede helft
de kansen keerden. Enkele spelers hebben mij van wat kopij voorzien door enig
commentaar te schrijven en of hun eigen partij te bespreken.
Bert Corneth schreef het volgende:
Ik kan me voorstellen dat je vanwege je eigen langslepende partij niet alles hebt kunnen
volgen van de andere partijen. Zelf was ik (net als vorige wedstrijd) als eerste klaar en kon
daardoor bij enkele partijen meekijken. Ik heb twee andere partijen van dichtbij
meegemaakt. Misschien helpen de volgende opmerkingen je bij het schrijven van het
wedstrijdverslag.
Wat betreft mijn eigen partij: Tegen de Réti-opening van Nadeem (1 Pf3 d5 2 c4) schoof ik
de d-pion door. Wit kwam iets beter uit de opening maar door nauwkeurig verdedigen
ebde zijn voordeel langzaam weg. Toen op beide vleugels de pionformaties in elkaar
geschoven waren, werd op voorstel van wit de vrede getekend.
Geurt Jan (met wit op bord 5) stond in het middenspel iets minder, zijn tegenstander
controleerde de d-lijn maar misschien was de stelling nog verdedigbaar. Echter zette
Geurt Jan zijn dame zo ongelukkig neer, dat die door een paardvork op koning en dame
verloren ging, waarna verder spelen geen zin meer had.
Dick (met zwart op bord 2) stond stevig onder druk, maar vlocht een mooie combinatie in
de stelling. Met een fraai paardoffer draaide hij de rollen om, hij zou per saldo een pion
winnen terwijl de witte koning open en bloot kwam te staan. (De stelling na zwarts Pe3! is
een diagram waard). Helaas sloeg hij het witte stuk met zijn toren terug in plaats van
achterwaarts met zijn dame, en toen had die dame geen veilige terugweg meer. Door de
open stelling kon Dick nog lang schaakjes geven, maar in tijdnood en met een stuk minder
moest hij uiteindelijk dameruil toestaan en opgeven.
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Paul Koks schreef het volgende:
Op bord 8 mocht ik het opnemen tegen Per Fischer, waarbij de Najdorf op het bord kwam.
Na de opening volgde een middenspel, waarbij ik comfortabel kwam te staan. Na 26
zetten heb ik een paard stevig op e3 gezet, maar de manoeuvre van het paard naar e3 is
minder stevig dan ingeschat. De witte formatie wint een pion om een belangrijk, actief
zwart stuk te neutraliseren, waarbij de witte formatie ook wel een belangrijke loper kwijt is.
De controle over de partij is weg. Ik sputter nog tegen middels een aanval op de
koningsstelling, maar Per Fischer maakt het bekwaam af.
De volledige uitslag was als volgt:

Ook Belgisch Park te zwak voor HSV 2
door Bert Gerritsma
Op maandag 13 januari speelde HSV 2 thuis tegen RSC-Belgisch Park 3. Op papier was
koploper HSV favoriet, maar de grote vraag was natuurlijk hoe 'onze jongens' de
feestdagen doorgekomen waren. De teamleider had niets aan het toeval overgelaten en
had een zeer sterk team opgesteld. Iedereen was ruimschoots op tijd aanwezig en onder
leiding van Ton Bodaan kon exact om 19.45 uur met de wedstrijd begonnen worden.
"De eerste klap is een daalder waard" moet Willem Hessels gedacht hebben toen hij op de
derde zet 3...Dh4+ speelde. Tegenstander Henk Verploegh gaf verbouwereerd op, want in
het gunstigste geval zou hij twee pionnen verliezen bij een hopeloze stelling. Het is als
witspeler ook niet handig om 1.e4 te laten volgen door 2.f4 en 3.f5.
Deze snelle voorsprong werd teniet gedaan door een nederlaag van Selahattin Ciftci. Hij
had blijkbaar een offday, want hij stond al snel twee stukken achter en moest opgeven.
Franck Melssen bracht HSV weer op voorsprong. Aan het topbord was hij met zwart zijn
tegenstander in een Franse partij de baas.
Er was bij HSV nog iemand die een complete offday had. Aan bord drie tuinde Jim Loke in
een paardvork die hem een vol stuk en de partij kostte. Rob Kuyvenhoven bezorgde HSV
weer de leiding. Rob voelde zich niet helemaal lekker, maar hij was toch gekomen om het
team niet in de steek te laten. En dat was maar goed ook, want hij speelde een puike partij.
Ik zag vrijpionnen, lastige penningen, alle stukken in de aanval. Dat werd de 'Belg'
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uiteindelijk te machtig. Een fraaie overwinning van Rob. Blijkbaar een gevalletje van 'een
geniale geest in een ziek lichaam'.
Bij een tussenstand van 3-2 baarden de resterende partijen toch enige zorgen. Dennis de
Zwart speelde aan bord twee met wit razendsnel. Hij kreeg ook voordeel omdat paard en
toren van de tegenstander nog in de beginstand stonden. Maar hoe het voordeel te
verzilveren? Dennis ging langdurig in de denktank. Henk Bouma had aan bord acht een
onduidelijke stelling met nog veel stukken op het bord. Wouter Remmerwaal speelde op
bord vier met wit het London systeem, maar zijn ratingloze tegenstander bood sterk
tegenstand en leek in het voordeel te komen. De teamleider hield al rekening met een 4-4
uitslag.
Het was Wouter die het verlossende vierde punt voor HSV scoorde. Daardoor konden we
in ieder geval niet meer verliezen. Wouter had een stuk verloren, maar had daarvoor wel
enkele pionnen teruggekregen. Er ontstond een eindspel met ongelijk materiaal. Wouter
moest met een toren opboksen tegen paard en loper van de tegenstander. Wouter
dreigde de vijandelijke loper te winnen, waarna de speler van Belgisch Park onmiddellijk
opgaf. Dat leek voorbarig omdat hij met paard en een pion op de zesde rij wellicht nog
remisekansen had.
Dennis was erin geslaagd de kwaliteit te winnen, maar met beide dames nog op het bord
was het uitkijken geblazen. Gelet op de tussenstand van 4-2 bood Dennis remise aan, wat
de tegenstander met slechts vijf minuten bedenktijd op de klok wel moest accepteren. Met
een tussenstand van 4½-2½ was de winst binnen.
Henk Bouma maakte het feest voor HSV compleet door zijn tegenstander mat te zetten!
Daardoor werd het toch nog een ruime 5½-2½ overwinning.

HSB Jeugdweekendtoernooi
Jeugdleden Tobias Li-Behn en Robin van Leeuwen namen op 21 en 22 december deel aan
het HSB Jeugdweekendtoernooi, dat plaatsvond in 'De Kameleon'. In de A-groep voor
spelers met ratings boven de 1500 eindigden Dylan Achuthan en Ciro Catalan bovenaan
met 5 uit 7. Tobias en Robin konden niet meedoen in de strijd om de ereplaatsen. Tobias
scoorde 3½ punten en Robin 3 punten.

Snelschaakkampioenschap DD
Ton Bodaan was op 21 december bijzonder goed op dreef bij het halfjaarlijks
snelschaakkampioenschap van DD. Achter de ongenaakbare winnaar Arie Werksma (13 uit
13!) legde Ton met 8½ uit 13 beslag op de vierde plaats. Hij bleef daarmee onder anderen
FIDE-meester Henk Happel een halfje voor.
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Schaken aan de Kust
Op 4 januari vond ik Scheveningen het rapidtoernooi 'Schaken aan de Kust' plaats. Er
waren 25 deelnemers, van wie Jeffrey van Vliet (elo 2358) zich de sterkste toonde met 5½
uit 6. Onze vertegenwoordigers Ton Bodaan en Evert Roeleveld brachten het er minder
goed vanaf. Beide heren scoorden 2 uit 6. Onder de deelnemers troffen we ook oud-lid Lex
van der Lubbe aan. Lex deed het uitstekend met 4 uit 6.

HSV in Tata Steel Toernooi
Momenteel vindt in Wijk aan Zee het Tata Steel Toernooi plaats. Op het ogenblik dat ik dit
schrijf (zondag 19 januari) doet Jorden van Foreest het verrassend goed. Hij won al drie
partijen en staat na zeven ronden op de gedeelde tweede plaats, een half puntje achter de
nieuwe ster Alireza Firouzja. Op een iets lager niveau waren enkele HSV-leden actief. Aan
de weekendvierkampen werd deelgenomen door Hans de Haan, Aad Mittertreiner, Jacques
van As en Tobias Li-Behn.
Hans de Haan scoorde in groep 4J 1½ uit 3 en werd daarmee derde. Aad Mittertreiner
scoorde 1 uit 3 in groep 6P en werd eveneens derde. Tobias Li-Behn bleef in groep 6R
ongeslagen en werd met 2 uit 3 gedeeld eerste met twee andere spelers. Jacques van As
behaalde in groep 7S een punt en werd daarmee gedeeld derde.

Spelers en supporters in het visrestaurant

Hans, Aad en Jacques konden er geen genoeg van krijgen en deden vervolgens ook nog
mee aan de dagvierkampen. Hans had helaas zijn kruit verschoten in de
weekendvierkampen en bleef in groep 4G met lege handen staan. Aad daarentegen was
op stoom gekomen en won groep 6N met 2½ uit 3. Jacques bezette in groep 7E de derde
plaats met 1½ uit 3.
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Op dinsdag 14 januari brachten supporters Peter Huybens, Hans Coenders en Willem
Hessels een bezoek aan het Wijk aan Zee. Na afloop van de partijen troffen spelers en
supporters elkaar in het plaatselijke visrestaurant.

Uit het AD van 13 januari
Quote van de dag

Ik wil graag stoppen
als wereldkampioen,
niet nadat ik
onttroond ben
- Wereldkampioen
schaken Magnus
Carlsen verdedigt
zijn titel op het WK
dat nu in Wijk aan
Zee gehouden
wordt. '

WK in Wijk aan Zee? Bij het AD hebben ze de klok horen luiden! De schaakexpertise is
geheel afwezig. Misschien kunnen ze oud-journalist Alexander Münninghoff om advies
vragen.
Bijgaand bord won Aad Mittertreiner vorig jaar op het Tata Steel Schaaktoernooi. Alle
handtekeningen van de grootmeesters staan erop. Kunt u ze ontcijferen?
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Partijen
Wouter Remmerswaal moest heel diep gaan om zijn 100% score in de externe competitie
te behouden. Zijn sterk spelende ratingloze tegenstander (herintreder?) maakte het hem
heel moeilijk in de thuiswedstrijd van het tweede team tegen RSC-Belgisch Park. Na een
boeiende partij met een verrassende ontknoping trok Wouter aan het langste eind.
Hieronder vindt u deze partij. Het commentaar is van DeepBert.
Wouter Remmerswaal - B. Berman
HSV 2 - RSC-Belgisch Park 3, 13.01.2020
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.Lf4 e6 4.e3 Le7 5.Ld3 Pbd7 6.c3 0–0 7.Pbd2 c5 8.De2
Deze zet kan mij niet bekoren. Ik geef de voorkeur aan 8.h3. Stockfish 10 prefereert 8.Pe5
Pxe5 9. dxe5 en vindt dat wit dan beter staat.
8...c4 9.Lc2 b5 10.Pe5 Db6 11.Pdf3 b4 12.0–0 La6 13.Pg5 Lb5 14.Df3?
Geen goede zet, er staan te veel stukken op een kluitje. Beter was 14.cxb4 c3 15.Ld3 cxb2
14...h6
Omdat de dame op f3 staat kan het paard daar niet naartoe.
15.Pgxf7
Maakt van de nood een deugd. Het offer is misschien niet correct maar biedt wel
praktische kansen. Wouter had waarschijnlijk geen trek in de passieve terugtocht 15.Ph3.

Stelling na 15.Pgxf7

15...Txf7 16.Pxf7 Kxf7
Tijd om de balans op te maken. Wit heeft drie zware stukken en twee lichte stukken. Zwart
heeft twee zware stukken en vier lichte stukken. Daar staat tegenover dat wit een pion
meer heeft.
17.e4 Kg8
Meer voordeel gaf 17...dxe4 18.Lxe4 Tc8 19.Tfel
18.exd5?
Nu komt zwart in het voordeel. Genoeg voor gelijk spel was 18.e5 Pe8 19.Dg4.
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Pxd5 19.Tfe1?
19. Ld2 was geboden.
19... Tf8!
De beste zet. Hoe moet wit nu zijn loper op f4 redden?
20.g3 Lg5 21.De4 P7f6 22.Dxe6+ Dxe6 23.Txe6 Lxf4 24.gxf4 Te8?
De ratingloze tegenstander heeft tot nu toe sterk gespeeld, maar met deze zet geeft hij
een groot gedeelte van zijn voordeel weg. Winnend was 24...bxc3 25.bxc3 Pxf4.
25.Lf5
Blijkbaar wil Wouter zo veel mogelijk stukken op het bord houden. Na 25.Txe8 Lxe8
26.cxb4 Pxb4 27.Lf5 staat zwart slechts weinig beter. Maar misschien had Wouter geen zin
in een eindspel met alleen maar lichte stukken en pionnen.
25... Pxf4 26.Txe8+ Lxe8 27.Te1 Pd3
Sterker was 27...bxc3 28.bxc3 Kf8 29.Kf1
28.Te2?
Te passief. Je moet je torens indien mogelijk actief gebruiken heb ik geleerd op de
toptraining van Ton Bodaan. 28...Te7 geeft volkomen gelijk spel.
28...Pc1?
Simpele zetten zijn vaak de beste. Met 28 ...bxc3 was zwart in het voordeel gebleven.
29.Te1 Pxa2 30.Ta1
De beste kans voor wit was 30.Lb1 b3 31.Te5
b3 31.Te1 a5 32.d5
De pion kan natuurlijk niet genomen worden, omdat de loper op e8 ongedekt staat, maar
nu kan zwart met zijn a-pion gaan lopen.
32...Kf8 33.d6 a4
Nu is goede raad duur.
34.Lb1 Pxc3 35.bxc3 a3 36.Te2
Dit zou moeten verliezen. Kansen op behoud bood 36.Te5 a2 37.Lxa2 bxa2
36...a2?
Te gretig. Zwart mist hier de krachtzet 36...Pd5. Na 37.Te5 a2 38.Lxa2 bxa2 kan wit opgeven
37.Lxa2 bxa2 38.Txa2 Pe4 39.Ta6
Wit leeft nog
39 Pxc3??
En na deze blunder komt wit zelfs in het voordeel.
40.Ta8 Kf7 41.Ta7+ 1-0
En tot mijn verbazing gaf zwart hier op wegens 41.Ke6 42.Te7+. Echter na het mogelijke
vervolg 42.Kxd6 43. Txe8 Pb5 44.Kf1 Pd4 is het voor wit nog een hele klus om deze partij te
winnen Zie analysediagram

Stelling na 44...Pd4 (analyse)
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