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Het zesde nieuwsbulletin alweer, waarin u onder andere antwoord krijgt op de vraag of Sosonko
gelijk had.
Kalender

ma 11 februari

za 16 februari
ma 18 februari
ma 25 februari
ma 4 maart
di 5maart

21e ronde interne competitie
HSV 1 - Promotie 2
HSV 2 - Schaakmat Westland 4
HSV Rapidtoernooi
Clubkampioenschap Snelschaken
22e ronde interne competitie
23 ronde interne competitie
Rijswijk 2 - HSV 2

Op 11 februari staat er twee thuiswedstrijden op het programma. Het zal dus gezellig druk worden.
Heeft u zich al opgegeven voor het HSV rapidtoernooi? Op de deelnemerslijst staan tot nu toe 20
namen, maar er kunnen er nog veel meer bij.
Interne competitie
Uitslagen ronde 19 d.d. 28 januari 2019

Hans Coenders - Dick de Jong
Adel Felfel - Aad Mittertreiner
Peter Huybens - Patrick Roeleveld

0-1
0-1
0-1

Willem Hessels - Ruud Hählen
Henk Bouma - Haagse Harry
Dick Verwaart - Rob Kuyvenhoven

0-1
1-0
0-1

Uitslagen ronde 20 d.d. 4 februari 2019
Fred van der Holst - Haagse Harry
Jacques de Wit - Aad Mittertreiner
Dick de Jong - Dennis de Zwart
Ruud Hählen - Rob Kuyvenhoven
Jan Verheijen - Adel Felfel

1-0
½-½
1-0
½-½
1-0

Nadeem Taverne - Hans de Haan
Willem Hessels - Dick Verwaart
Ruud van Dijk - Bert Gerritsma
Onur Kececi - Hans Coenders

1-0
1-0
0-1
0-1

Beker: Bert Corneth - Patrick Roeleveld 1-0
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Op 28 januari werden in de 19e ronde van de interne competitie zes partijen gespeeld.
Peter Huybens speelde met de witte stukken tegen Patrick Roeleveld. Er kwam een
siciliaanse opening op het bord, waarbij Peter -in de voetsporen van Bert Cornethopteerde voor het Morra gambiet. Peter kwam uitstekend te staan, vooral omdat op de
zwarte koningsvleugel alle stukken nog in de beginstand stonden. De kansen keerden toen
Peter Da8-a6 speelde. De dame stond uitstekend op a8. Beter zou Ta1 geweest zijn. Nu
kon Patrick de partij alsnog in zijn voordeel beslissen. Belangrijk voor het klassement was
de ontmoeting tussen Adel Felfel en Aad Mittertreiner. Aad speelde met zwart de
Aljechinverdediging. Na een eerste blik op de stelling meende ik dat Aad snel zou winnen.
Later had Adel een lastige penning en werd het minder duidelijk. Ten slotte ontstond een
pionneneindspel, dat met een pion meer voor Aad eenvoudig gewonnen was. Hans
Coenders stond in een dame-eindspel tegen Dick de Jong een pion voor, maar trok toch
aan het kortste eind. Ruud Hählen was weer eens van de partij en versloeg Willem Hessels.
Dat kunnen we geen verrassing meer noemen, want een paar ronden geleden was Ruud
ook al te sterk voor Paul Koks. Rob Kuijvenhoven bedwong Dick Verwaart. Henk Bouma
versloeg Haagse Harry. Harry moet ergens geknoeid hebben, want in een Franse
doorschuifvariant stond hij duidelijk beter.
Ons bekerteam speelde op dezelfde avond thuis tegen DSC, de koploper in de
hoofdklasse. Hoe dit afliep leest u in het verslag van Fred van der Holst.
Op 4 februari werden in ronde 20 van de interne competitie maar liefst negen partijen
gespeeld. In de halve finale van de bekercompetitie speelde Bert Corneth tegen Patrick
Roeleveld. Ik heb van de partijen niet al te veel gezien omdat ik in een zwaar gevecht was
gewikkeld met Ruud van Dijk. Ruud opende brutaal met 1.h3 en 2.d3. Bert speelde op de
4e zet foutief Lb4?. Dit stuk werd met tempowinst verjaagd en Ruud won zelfs een pion.
Bert zocht noodgedwongen zijn heil op de damevleugel en na veel gezwoeg en geploeter
won hij beslissend materiaal. Van belang voor de ranglijst was de ontmoeting tussen
Nadeem Taverne en Hans de Haan. Nadeem won het pionneneindspel. Ik kon nog net de
tijdnoodfase meepikken in de partij tussen Jan Verheijen en Adel Felfel. Jan pende met een
loper een toren van Adel en stond toen gewonnen. In wederzijdse tijdnood zette hij Adel
mat. Jacques de Wit blijft na zijn remise tegen Aad Mittertreiner hoog op de ranglijst staan.
Dick Verwaart maakte enkele foutjes tegen Willem Hessels en kwam er daarna niet meer
aan te pas. Enigszins verrassend vind ik toch wel de overwinning van Dick de Jong op
Dennis de Zwart. Fred van der Holst had in een Franse partij geen enkele moeite met
Haagse Harry.
De ranglijst wordt aangevoerd door Ton Bodaan, gevolgd door Aad Mittertreiner, Dick
Groenendijk, Patrick Roeleveld en Jacques de Wit. Op de plaatsen 6, 7 en 8 staan met zeer
gering onderling verschil Hans de Haan, Nadeem Taverne en Fred van der Holst
De bekerpartij tussen Bert Corneth en Patrick Roeleveld werd door Bert gewonnen. Dit
betekent dat Bert en Nadeem Taverne de finale zullen spelen.
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Verslag van HSB-bekerwedstrijd HSV – DSC op maandag 28 januari
De verwachtingen tegen het veel sterkere DSC waren van tevoren niet al te hoog
gespannen omdat de gemiddelde rating van dit team 400 punten hoger ligt! Deze
verwachtingen zouden uitkomen.
Toch werd er op de borden nog fel gestreden en werd er niets cadeau gedaan.
Op bord 1 speelde Dick Groenendijk een goede partij. In de opening was een pion verloren
gegaan, maar in het middenspel werd deze pion met goed spel teruggewonnen. Tot aan
het late eindspel had Dick een remisestelling in handen maar door een ongelukkige
pionnenruil kreeg de tegenstander een doorslaggevende pionnenmeerderheid op de
damevleugel.
Op bord 2 Speelde Ton Bodaan de meest agressieve partij van de avond. Ton verraste
vriend en vijand door vroeg in de opening met een torenoffer voor twee pionnen te
komen. Met zijn overige stukken voorkwam hij de rokade van zijn tegenstander en had hij
compensatie door zijn vrije e-pion. De DSC-er behandelde deze variant echter uiterst
nauwkeurig en wist in het eindspel alle promotiekansen van Ton te neutraliseren waarna
Ton de strijd gewonnen gaf.
Op bord 3 speelde Hans de Haan een solide partij. Een lekkere compacte opening en een
gelijk opgaand middenspel. De vlam sloeg hier niet in de pan en Hans informeerde of hij
een remiseaanbod kon doen. Dit kon en het remiseaanbod werd geaccepteerd, de “eer”
was gered!
Op bord 4 speelde Jacques de Wit een lastige partij. Vanuit de opening werd Jacques
opgezadeld met een hele slechte witte loper die niet te ontwikkelen was. Hierdoor kon zijn
tegenstander zowel op de damevleugel als op de koningsvleugel de druk opvoeren
waardoor uiteindelijk een kwaliteit verloren gaat. Niet lang daarna geeft Jacques de partij
gewonnen.
De volledige uitslag was als volgt:

Teamleider Fred van der Holst
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Het gelijk van Sosonko
Op vrijdag 25 januari bezocht een delegatie van HSV het Tata Steel Chess Tournament in
Wijk aan Zee om onze deelnemers aan de tienkampen aan te moedigen en natuurlijk ook
om de partijen van de grootmeesters te volgen. Toen ik omstreeks 15.30 uur in café 'de
Zon' aankwam trof ik daar de supporters Peter Huybens, Hans Coenders en Willem Hessels
aan. Zij waren in gezelschap van Jacques van As. Jacques voelde zich niet helemaal lekker
en had daarom zijn partij in groep 6C van de tienkampen snel remise gespeeld. De twee
laatste ronden kwam hij wegens ziekte niet meer in actie. Aad Mittertreiner was er niet. Zijn
tegenstander was ziek en daarom had Aad een gratis punt gekregen. Ook de tegenstander
tegen wie hij op zaterdag zou moeten spelen was ziek! Hans de Haan speelde in de grote
zaal. Vanaf het balkon -waar oud-lid Otto Boot- in groep 7 een score van 50% behaaldekonden Peter Huybens en ik Hans goed volgen. Op een gegeven moment zagen we hem
handen schudden met zijn tegenstander. Aan de lichaamstaal van beide heren te oordelen
was de partij in remise geëindigd. Paul Koks was nog bezig in hotel Het Hoge Duin, maar
het regende en onder die omstandigheid vonden we dat iets te ver lopen (ik schat een
ruime kilometer vanaf het café). Dan maar even in het café het commentaar van Sosonko
bij de partij Giri-Shankland gevolgd. Giri leek te kunnen winnen, maar Sosonko legde uit
dat Shankland een vesting had. Het volstond om met zijn koning naar c8 te lopen. Weer
terug in de speelzaal zei Hans Coenders dat hij dacht dat Giri ging winnen. Bert Corneth
die met een oud-collega uit Hamburg het toernooi bezocht, had de partij voor Giri naar
winst geanalyseerd. Later hoorde ik dat Shankland inderdaad opgegeven had. Hoe was dat
mogelijk? Had Sosonko ongelijk of had Shankland geblunderd? Het laatste bleek het geval:
Shankland had opgegeven in een remisestelling!
.Het gaat om de volgende stelling

Stelling na 45.b6

Hier gaf Shankland op. Het is echter remise. Zoals Sosonko al had gezegd hoeft zwart
alleen maar met zijn koning naar c8 te lopen. Dat zijn paard op h3 verloren gaat is niet van
belang. Grootmeester Reinderman gaf op schaaksite.nl de volgende variant: 45...Kd6
46.Kg4 Kd7 47.Kxh3 Kc8 48.Lf4 Kd7 en wit komt niet verder.
Hoe eindigden onze tienkampers? Hans de Haan werd in groep 4J knap derde met 5½
punten en een TPR van 1931! Daar waren wel twee reglementaire overwinningen bij
wegens ziekte van tegenstanders. Aad Mittertreiner werd derde in groep 6F met 6½
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punten en een TPR van 1665. In de groep van Aad waren veel zieken. Hij boekte maar
liefst drie reglementaire overwinningen. Jacques van As en Paul Koks scoorden beiden 2
punten in groep 6C. Jacques miste wegens ziekte de laatste twee ronden en moest twee
reglementaire nederlagen incasseren. Zijn TPR was 1469. Paul zal helemaal niet tevreden
zijn met zijn TPR van 1393. Uit een bericht van Paul op Facebook begrijp ik dat hij in de
twee slotronden gewonnen stond, maar dat hij beide partijen toch verloor.
De supporters Hans, Peter, Willem en Bert sloten hun dagje Wijk aan Zee af met een
etentje in het plaatselijke visrestaurant. Daar kwamen we ook Bert Corneth met zijn oudcollega weer tegen. Na afloop kon ik gelukkig mee terugrijden in de bolide van Peter
Huybens.

Bert Corneth en Hans Coenders leverden hun partij voor de kwartfinale van de HSVbeker in. Beide heren geven beurtelings commentaar.
Coenders, Hans - Corneth, Bert
Kwart Finale HSV-beker met commentaar, 19.01.2019
1.e4 Pf6 2.Pc3 d5 3.e5 Hans: Omdat ik pas geleden heb gezien hoe goed Bert zijn
openingen voorbereidt (partij Henk Schouten), heb ik expres gekozen voor een niet voor
de hand liggende variant. Hopende dat ik met het voordeel van wit, het initiatief in de
opening kan behouden. 3...Pe4 4.Df3 Hans: Weliswaar de dame vroeg in het spel, maar ik
dwing zwart een keuze te maken en ik vermijd een dubbelpion. 4...Pxc3 5.Dxc3 e6 Bert: Ik
speelde bewust heel voorzichtig, wilde me niet laten verleiden tot het complexere d5-d4.
6.d4 Hans: Toch wel prettig zo, ik kan mijn lopers en paard rustig ontwikkelen. 6...Pd7
7.Pf3 c5 Bert: Ik weet dat de computers nooit zo positief zijn over de zwarte opzet omdat
wit meer ruimte heeft, maar er is niets mis met mijn stelling. 8.Le3 c4! Diagram 1. Bert: Het
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is duidelijk dat wits kansen op de koningsvleugel liggen en die van zwart op de
damevleugel. De ongebruikelijke positie van de witte dame maakt dat zwart als eerste
komt. 9.b3 Hans: Liever wilde ik wachten met het aanvallen van de pion op c4, maar de
dame stond kwetsbaar op c3 met de zwarte pion voor haar mooie neus. Een penning met
Lb4 dreigt en b3 geeft de dame iets meer ruimte. 9...a5 10.a3 b5 11.Db2 Hans: De dame
is in ieder geval van de gevaarlijke diagonaal met de koning. 11...Pb6 Hans: Ik verwachtte
Dc7 ter ondersteuning van c3. 12.Le2 Hans: Torens verbinden wordt nu cruciaal. 12...Dc7
13.0–0 Ld7 Hans: Ik streef er voorlopig niet naar om de pionnen dicht te schuiven, maar
als zwart rokeert, krijg ik een open speelruimte op de koningsvleugel! De witte stukken
staan goed. 14.Ld2 Le7 15.Tfc1 0–0 16.c3 Hans: Ik moest een manier verzinnen om mijn
dame snel naar de koningsvleugel te krijgen. Bert: Nu kan ik controle krijgen over het veld
c4. 16...cxb3 17.Dxb3 Hans: Helaas levert dit enige vertraging op. 17...Tfb8 Bert: Meteen
Pc4 is objectief de beste zet, maar ik zet een valletje op. 18.Db1 Bert: Jammer, hij hapt niet.
Op Lxb5 volgt a5-a4! en na Db1 of Db2 dan Pc4 en zwart wint een stuk. Hans: Natuurlijk
sla ik de pion op b5 niet ;-) Ik heb aan die kant van het bord niets te zoeken! 18...Pc4
19.Lg5 Lxa3 20.Lh4 Hans: De loper maakt alvast ruim baan voor de dame die er straks
aankomt! Bert: Ik begreep nog niet wat Hans van plan was. 20...Lxc1 21.Dxc1 Bert: En nu
voelde ik nattigheid. Wit gaat mijn rokadestelling aanvallen (denk bijvoorbeeld aan Lf6,
gxf6, exf6 gevolgd door Dh6) en mijn stukken staan dan allemaal verkeerd. Hans: De
zwarte loper was het enige zwarte stuk dat nog enige verdediging kon bieden, die ruilde ik
graag tegen een toren. 21...Kh8? Bert: Een onnodige paniekreactie (mijn bedoeling was nu
Tg8). Ik had hier b5-b4 moeten spelen. 22.Ld3 Hans: Ik dacht hier echt iets in handen te
hebben. 22...h6? Bert: Hiermee vergooide ik mijn laatste beetje voordeel. 23.Lf6!
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Hans: Ik dreig nu Dxh6+ Kg8 - Dxg7 mat. Of gxf6 Dxh6 - Kg8 exf6. 23...Kg8 Het enige!
Maar wit kan nu wel remise forceren met Df4. [23...gxf6 wordt weerlegd door: 24.Dxh6+
Kg8 25.Lh7+ Kh8 26.Lg6+ Kg8 27.Dh7+ Kf8 28.Dxf7#] 24.Lh7+?? Hans: De spanning nam
op dit moment enorm toe en het einde van de beschikbare tijd kwam voor beiden in zicht.
Ondanks de mooie aanval kon ik geen matcombinatie ontdekken. Aan remise dacht ik niet.
Om iets te forceren dacht ik me wel een stukoffer te kunnen permitteren. Helaas was dit
een offer dat niets opleverde. [¹24.Df4 Kf8 25.Lxg7+ Kxg7 26.Df6+ Kf8 27.Dh8+ Ke7
28.Df6+ Ke8 29.Dh8+ eeuwig schaak.] 24...Kxh7 25.Lh4 Pd6 Bert: Ik kies voor de
makkelijkste en veiligste weg om weer terug in het spel te komen. Ik kan het me immers
permitteren om een stuk terug te geven. 26.exd6 Dxd6 Hans: Ondanks dat ik het stuk
terugkreeg had ik totaal geen spel meer. Een kwaliteit achter en twee pionnen minder. Ik
kon alleen maar hopen dat zwart mij niet in de geringe resterende tijd zou kunnen mat
zetten. 27.Pe5 f6 28.Pf3 Df8 29.Lg3 Tc8 30.h4 g5 [30...b4 was sterker geweest, maar Bert
had geen bedenktijd meer over.] 31.hxg5 hxg5 32.Ph2 Dg7 33.f3 Th8 34.Pg4 Kg8
35.Kf2 e5 36.dxe5 Lxg4 37.fxg4 [37.exf6? Dxf6 en pion f3 staat gepend.] 37...fxe5
38.De3 Df6+ 39.Ke2 Dg6 40.Dd2 [40.Kd2 had het zwart iets lastiger gemaakt.] 40...De4+
41.De3 Dc2+ 42.Dd2 Dxd2+ 43.Kxd2 e4 44.Ke3 Kf7 45.Tf1+ Ke6 46.Tf5 Tac8 47.Te5+
Kf6 48.Tf5+ Kg6 49.Txd5 Txc3+ 50.Kf2 Tf8+ 51.Tf5 Txf5+ 52.gxf5+ Kxf5 en hier gaf
wit op. 0–1

Best of the Westtoernooi
Dick Groenendijk speelde op 2 februari in de 3e ronde van dit toernooi tegen Ronny
Groothuizen (elo 1754). De partij eindigde in remise, waardoor Dick van de hatelijke 0 af is.
Met ½ uit 3 moet hij nog wel even in de achtervolging.
Prometheustoernooi
Ruud van Dijk, Paul Koks en Bert Gerritsma nemen deel aan het Prometheustoernooi dat in
Delft wordt gespeeld bij DSC. Na een bye in de eerste ronde maakte Ruud knap remise
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tegen André van der Weijde. Paul had in de eerste ronde ook een bye en kwam in de
tweede ronde niet verder dan remise tegen Herman Zonderland. Bert Gerritsma staat nog
op 100%. Hij won in de tweede ronde voor het eerst in zijn leven van Rens ter Veen. Bert
voert nu met vier andere spelers de ranglijst aan met 2 uit 2.
Ratinglijst Februari 2019
Ton Bodaan
Nadeem Taverne
Bert Corneth
Hans de Haan
Frans Hoogeveen
Dick Groenendijk
Franck Melssen
Ben van Ham
Lex van der Lubbe
Fred van der Holst
Aad Mittertreiner
Geurt Jan van der Meiden
Jim Loke
Jacques de Wit
Patrick Roeleveld
Jan Verheijen

1917
1809
1806
1785
1780
1735
1731
1705
1698
1654
1630
1623
1589
1571
1569
1564

Wouter Remmerswaal
Dennis de Zwart
Jacques van As
Bert Gerritsma
Rob Kuyvenhoven
Dick de Jong
Dick Verwaart
Willem Hesselsl
Hans Coenders
Adel Felfel
Ruud Hählen
Ruud van Dijk
Peter Huybens
Selahattin Ciftci
Henk Bouma

1555
1530
1524
1504
1496
1444
1431
1417
1397
1387
1354
1353
1345
1297
1241

De grootste stijgers in vergelijking met de lijst van november 2018 zijn Ton Bodaan (+74),
Aad Mittertreiner (+54) en Patrick Roeleveld (+42). Het is interessant om te zien waar zij
hun winst boekten.
Ton dankte zijn ratingwinst aan zijn goede resultaten in de KNSB competitie (2½ uit 3
tegen een gemiddelde tegenstand van 1898), Haags Weekendtoernooi (1½ uit 3 tegen
gemiddeld 2035) en de HSB-competitie (3 uit 4 tegen gemiddeld 1863). Aad scoorde goed
in het Haags Weekendtoernooi en in de tienkamp van het Tata Steel Chess Tournament.
Patrick boekte zijn grootste puntenwinst, liefst 35 punten, door zijn overwinning op Ton
van der Zijden in de bekerwedstrijd tegen Belgisch Park
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