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In dit nieuwsbulletin vindt u een verslag van de vierde ronde van de interne competitie. Er 

werd ook een voorronde om de HSV-beker gespeeld. Ook treft u een kort verslag aan van 

de Algemene Ledenvergadering. Enkele leden waren actief in de strijd om het persoonlijk 

kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Hans Coenders was aanwezig bij de opening 

van de schaaktafels op het Rabbijn Maarsenplein. Paul Koks nam deel aan de Raadsheer 

Rapid Achtkampen en doet daarvan verslag. In de rubriek ‘Partijen’ treft u twee partijen 

aan, gespeeld in de HSV-bekercompetitie en in het Best of the Westtoernooi. 

 

Opzegging lidmaatschap 

Franck Melssen heeft om gezondheidsredenen het lidmaatschap van HSV opgezegd. Ook 

Dick Verwaart zegde het lidmaatschap op. Dick wordt donateur.  

  

Agenda 

Ma 11 oktober Vijfde ronde interne competitie 

Ma 18 oktober Zesde ronde interne competitie 

Ma 25 oktober Zevende ronde interne competitie 

   1/16e finale HSV-beker 

Ma 1 november Achtste ronde interne competitie 

Di 2 november DD 2 -  HSV 1 

Ma 8 november Negende ronde interne competitie 

Ma 15 november Tiende ronde interne competitie 

   Kwartfinale HSV-beker 

Ma 22 november Elfde ronde interne competitie 

   DSC 6 – HSV 2 

Ma 29 november Twaalfde ronde interne competitie 

   HSV 1 – Schaakhuis 1 
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Interne 

Het was een volle bak op maandag 27 september. John Prins en Jacques van As waren na 

lange tijd weer aanwezig. Niels Okkema en Guney van Dijk maakten hun debuut in de 

interne competitie. In de vierde ronde werden zeven partijen gespeeld. Ook werden er zes 

partijen in de voorronde van de HSV-beker gespeeld. 

Niels Okkema verraste met een vlotte zege op Jacques de Wit. Laatstgenoemde verloor al 

snel een stuk en moest opgeven. Guney van Dijk kwam duidelijk routine te kort tegen John 

Prins en kon een spoedig mat niet voorkomen. David Poka moest zijn dame afstaan tegen 

Jacques van As. Hij kreeg er een toren voor terug, maar dat is sowieso geen goede ruil. Het 

punt ging dus naar de routinier. Hans de Haan dacht dat hij snel ging winnen tegen Sjors 

Bruggink, maar hij moest toch heel hard werken voor het punt. Hans Coenders slaagde 

erin de geduchte Evert Roeleveld remise af te dwingen. Bij de partij tussen Ton Bodaan en 

Fred van der Holst was het voor mij lange tijd niet duidelijk wie er nu eigenlijk beter stond. 

Uiteindelijk trok Ton aan het langste eind. Er zou een toevalligheidje in de stelling hebben 

gezeten. In de langste partij van de avond maakte Aad Mittertreiner een eind aan de 100% 

score van Jan Verheijen. Aad had twee vrijpionnen op de a- en b-lijn. Deze werden 

ondersteund door een loper. De koning van Jan was te ver van het strijdtoneel verwijderd. 

Zijn paard was in zijn eentje niet in staat de vrijpionnen tegen te houden. Door deze 

overwinning voert Aad na vier ronden de ranglijst aan.  

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Ton Bodaan – Fred vd Holst 1-0 Hans de Haan – Sjors Bruggink  1-0 

Jan Verheijen-Aad Mittertreiner 0-1 Hans Coenders – Evert Roeleveld  ½-½ 

David Poka – Jacques van As 0-1 Guney van Dijk – John Prins  0-1 

Niels Okkema – Jacques de Wit 1-0  

 

HSV-beker 

Ben van Ham plaatste zich als eerste voor de volgende ronde. Met een loperschaak won hij 

een paard, waarna Willem Hessels opgaf. Dirk de Jong bood Nadeem Taverne uitstekend 

tegenstand. In het eindspel hadden beide spelers een toren, een loper van gelijke kleur en 

enkele pionnen. Nadeem bezorgde Dirk een dubbelpion, torens en lopers gingen van het 

bord en dankzij zijn actievere koning (Steinitz wist het al: “De koning is een sterk stuk”) 

won Nadeem. Bert Corneth had enige tijd nodig om de Franse verdediging van Selahattin 

Ciftci te kraken, maar ten slotte kon Selahattin verlies van de partij niet voorkomen. Ruud 

van Dijk en Paul Koks besloten in een Franse Winawer tot remise. In het 

Armageddonpartijtje moest Paul met zes minuten bedenktijd tegen vijf minuten voor Ruud 

winnen om door te gaan. Paul won inderdaad en gaat dus door naar de volgende ronde. 

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Ruud van Dijk – Paul Koks ½-½ 0-1 (Armageddon) 

Nadeem Taverne – Dirk de Jong 1-0 Thomas Alvares – Henk Bouma  1-0 

Willem Hessels – Ben van Ham 0-1 Bert Corneth -Selahattin Ciftci 1-0 
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Kuaw Moe Thu – Eric Alvares 1-0  

 

In de voorronde van de HSV-beker moeten nu nog drie partijen gespeeld worden. Wouter 

Remmerswaal en Hans treffen elkaar op 11 oktober.  Hopelijk kunnen dan ook de 

wedstrijden Yaehoon Yi – Sjors Bruggink en David Poka – Lex van der Lubbe gespeeld 

worden. De laatste mogelijk om een wedstrijd in de voorronde te spelen is op maandag 18 

oktober.  Op die datum zal Bert Gerritsma, wedstrijdleider HSV-bekercompetitie, aan het 

eind van de avond samen met bestuurslid Jacques de Wit de loting voor de 1/16 finale 

verrichten. De 1/16 finale wordt gespeeld op 25 oktober, met uitwijkdata 1 november en 8 

november. Het ligt in de bedoeling op 15 november de kwartfinale te spelen. De halve 

finales en de finale worden dan in 2022 gespeeld.  

 
                                         Dirk maakte het Nadeem erg moeilijk 

Externe 
Ik kreeg van de competitieleider van de HSB het definitieve programma van de HSB-

competitie. In vergelijking met het voorlopige programma is er alleen een wijziging in het 

programma van HSV 2. Ik geef hieronder het speelschema van HSV 1 en HSV 2 

 

HSV 1 Klasse 1A 

Di 2 november  DD 2 – HSV 1 

Ma 29 november  HSV 1 – Schaakhuis 1 

Di 1 februari  Rijswijk 2 – HSV 1 

Ma 21 februari HSV 1 – Promotie 2 

Ma 4 april  HSV 1 – DSC 2 
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Nadeem Taverne is teamleider. Ook de samenstelling is al bekend, namelijk Ton Bodaan, 

Hans de Haan, Dick Groenendijk, Bert Corneth, Nadeem Taverne, Lex van der Lubbe, Ben 

van Ham en Wouter Remmerswaal. 

 

HSV 2 Klasse 3A 

Ma 22 november DSC 6 – HSV 2 

Ma 13 december HSV 2 – Haeghe Ooievaar 2 

Ma 7 februari HSV 2 – Promotie 3 

Do 17 maart  Botwinnik 3 – HSV 2 

Ma 18 april   HSV 2 – Voorburg 1 

 

In het voorlopige competitieprogramma moest HSV 2 op 8 november uit spelen tegen 

DSC 5. Dit team is echter doorgeschoven naar de tweede klasse. Het tweede team speelt 

nu zijn eerste (uit)wedstrijd op 22 november tegen DSC 6. 

 

Bert Gerritsma is teamleider (non playing captain). Hans Coenders wordt achter de hand 

gehouden als reserve. Voor het team zijn de volgende spelers beschikbaar: Jacques de Wit, 

Paul Koks, Willem Hessels, Jim Loke, Rob Kuijvenhoven, Henk Bouma, Jacques van As, Dirk 

de Jong en Selahattin Ciftci. Dat zijn negen namen als u goed geteld heeft. Ik kan maar 

acht namen doorgeven aan de HSB, dus Bert zal a.s. maandag – uiteraard na overleg-  de 

knoop doorhakken wie er dan reserve wordt.  

 

Kort Verslag ALV door Bert Gerritsma 

Wijkvereniging Zuiderpark vierde op 2 oktober het 70-jarig jubileum. Voorzitter Leo 

Schuller kreeg door wethouder Martijn Balster de stadspenning van de gemeente Den 

Haag uitgereikt, omdat hij al meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk doet. Vanwege het 

jubileum bood de wijkvereniging de aanwezigen een pen en een consumptiebon aan. 

 

De coronamaatregelen worden versoepeld. Het is niet meer nodig anderhalve meter 

afstand te houden (het mag wel natuurlijk). Wel wordt gevraagd bij binnenkomst van de 

zaal je handen te ontsmetten en het presentatieformulier te tekenen. 

 

Uit de uitslag van de enquête en de latere vragenlijst konden geen eenduidige conclusies 

worden getrokken. Een positief effect van de enquête was dat enkele leden zich hebben 

aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Verder toonde Nadeem Taverne zich bereid 

vergaderingen van de HSB bij te wonen. Ook wil Nadeem het clubkampioenschap 

snelschaken organiseren. Dirk de Jong bood aan vergaderingen van de HSB en de 

wijkvereniging Zuiderpark bij te wonen. 

 

Ton Bodaan ontving uit handen van voorzitter Hans Coenders de beker voor het behalen 

van het clubkampioenschap 2019-2020. Wouter Remmerswaal ontving de prijs voor de 

topscorer in de externe competitie 2019-2020 (een boek over het AVRO-schaaktoernooi 

1938). Wouter scoorde 100% met een score van 5 uit 5. 
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Fred van der Holst nam afscheid als bestuurslid. Vanwege zijn talloze verdiensten voor de 

vereniging (redacteur clubblad, penningmeester, wedstrijdsecretaris, teamleider, 

organisator paas- en kerstwedstrijden) werd hij benoemd tot erelid. Hans Coenders bood 

hem een bos bloemen en een boek over Valencia aan. 

 
                                                   Fred ontvangt bloemen en een boek over Valencia 

Hans Coenders nam afscheid als wedstrijdleider interne competitie. Hans blijft nog wel aan 

als voorzitter. Wouter Remmerswaal, Hans de Haan en Nadeem Taverne traden toe tot het 

bestuur. Wouter zal de functie van wedstrijdsecretaris/wedstrijdleider interne competitie 

vervullen. Hans de Haan en Nadeem Taverne worden algemeen bestuurslid.  Jacques de 

Wit blijft in functie als penningmeester. Franck Melssen heeft wegens zijn verslechterende 

gezondheid de functie van secretaris moeten neerleggen. De functie van secretaris is 

momenteel vacant. 

 

Schaken wordt evenals dammen en bridgen niet langer als sport beschouwd. Dit betekent 

dat er BTW afgedragen moet worden. HSV zal daarvoor vrijstelling kunnen krijgen op 

grond van de kleineondernemersregeling, maar dit geldt niet voor de KNSB. De KNSB zal 

BTW moeten afdragen en zal dit doorberekenen aan de schaakverenigingen. Dit houdt in 

dat zeer waarschijnlijk in 2022 de contributie verhoogd zal moeten worden. 

 

In 2021 bestaat HSV 95 jaar. Vanwege corona is dit jubileum nog niet gevierd. Besloten is 

het jubileum op een nader te bepalen datum in 2022 te vieren. Er is in vijf jaar een bedrag 

van € 700,-- gespaard en dit bedrag mag niet overschreden worden. In het verleden werd 

er altijd een simultaan gegeven door (groot)meesters (Loek van Wely, Hans Böhm, Chess 

Queens), maar er wordt nu aan een ander soort viering gedacht, bijvoorbeeld een 

toernooitje met bevriende schakers van andere verenigingen, met hapjes en drankjes 
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tussendoor. Namens de wijkvereniging zegt Leo Schuller toe dat wij voor de 

jubileumviering gratis gebruik mogen maken van de zaal.   

 

Het bestuur overweegt bij het 100-jarig jubileum van HSV in 2026 een jubileumboek uit te 

geven. Andere schaakverenigingen zijn ons daarin succesvol voorgegaan, o.a. SV 

Voorschoten, waarvan Bert Corneth lid is. Na een meningspeiling blijkt een grote 

meerderheid van de aanwezigen voorstander van het uitgeven van een jubileumboek te 

zijn. 

 

Persoonlijk Kampioenschap HSB 

In de tweede ronde won Ton Bodaan in de A-groep van Maurits Bons. Thomas Alvares 

verloor van Joost Mostert. 

In de B-groep speelde Jacques van As remise tegen René Weerts. Hans Coenders verloor 

van Edwin van der Leij. Ruud van Dijk was niet opgewassen tegen Niels Engelen. 

 

In de derde ronde zorgde Thomas Alvares in de A-groep voor een enorme stunt. Met zwart 

spelend slaagde hij erin voormalig Haags kampioen Ted Barendse (elo 2150) op remise te 

houden. 

In de B-groep won Eric Alvares van Edwin van der Leij. Sjaak van As verloor verrassend van 

Bert van der Willik. Ruud van Dijk en Hans Coenders kwamen remise overeen. 

 

Best of the West 
Paul Koks kwam op 25 september in actie in Amsterdam. In de eerste ronde van het Best 

of the Westtoernooi versloeg hij Willy Au. 

 

NK Bedrijvenschaak 

Op zaterdag 2 oktober vond het NK bedrijvenschaak plaats in Wijk aan Zee. Ton Bodaan 

kwam uit voor het viertal van IBM. Spelend aan bord drie scoorde Ton 5 uit 7. Oud-lid Rob 

van der Holst (broer van Fred) was ook aanwezig in Wijk aan Zee. Aan bord vier voor CBS 

behaalde Rob de fraaie score van 6 uit 7. 

 

Opening schaaktafels Rabbijn Maarsenplein door Hans Coenders 

Ze staan er al een tijdje, maar op zaterdag 25 september was eindelijk het moment 

aangebroken dat de Urban Chess tafels op het voormalige Bezemplein feestelijk in gebruik 

konden worden genomen. Voor de ouderen onder ons inderdaad Bezemplein, want zo 

heette het kleine plaatsje waar vroeger een school gevestigd was. Het was oorspronkelijk 

eigenlijk gewoon een schoolplein. In 1989, nadat het Joods Monument van de Gedempte 

Gracht werd verplaatst naar het achteraf liggende pleintje, kreeg het pas zijn huidige 

naam: Rabbijn Maarsenplein. Genoemd naar de opperrabbijn van Den Haag die in 1943 in 

Sobibor werd vermoord. 
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De schaaktafels die overal in het land geplaatst worden, zijn voor iedereen toegankelijk. 

Jesús Medina Molina van Urban Chess zorgt daarvoor. Een prachtig initiatief! Als je zelf de 

stukken meeneemt, kan je gezellig op het Rabbijn Maarsenplein een partijtje schaken. 

Tegelijk met de ingebruikneming van de tafels werd door het Schaakhuis in samenwerking 

met de Stichting Mine Mark ook een simultaan schaakwedstrijd georganiseerd. Voor €10,- 

kon je het opnemen tegen de grootmeesters Twan Burg of zijn vrouw Nargiz Burg 

Umudova. De opbrengst van de simultaans komt ten goede aan deze stichting die tot doel 

heeft om landmijnen in voormalige oorlogsgebieden te verwijderen. Vandaar dat er veel 

hoogwaardigheidsbekleders aanwezig waren. En dat waren er nogal wat… 

Al om 8:00 uur werd begonnen met het opbouwen van de tent en andere apparatuur. Voor 

de meeste schakers is dit een absurd vroeg tijdstip, maar de vrijwilligers van het 

Schaakhuis stonden paraat en waren enthousiast aan het slepen met tafels en borden. Dat 

moest ook wel, want om 10:00 zouden de bobo’s het woord nemen en het evenement 

openen. Evert Roeleveld en Han Nicolaas gaan overigens iedere zaterdag met hun tafels 

en schaakborden op pad en nemen dan bezit van een willekeurige plek in het centrum van 

Den Haag met hun pop-up schaakhuis. Complimenten daarvoor! 

 

 

Zoals gezegd nam om 10:00 uur de ceremoniemeester het woord. Daarna knipten Bianca 

Mühren van de KNSB samen Jesús Medina Molina het lint door. Zo werd op symbolische 

wijze de opening van de tafels weergegeven. Natuurlijk onder luid applaus! Vervolgens 

sprak Linda Rechiene Teles van de gemeente Den Haag haar speech uit. En nadat de 

ambassadeur van Azerbeidzjan de heer Fikrat Akhundov, de ambassadeur van Bosnië 

Herzegovina de heer Almir Sahovic en de zaakgelastigde van de ambassade van Oekraïne 

mevrouw Natalia Kolomiets acte de presente hadden gegeven en waarna ook nog Nils 
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Hegel en Lala van der Kolk Mustafazade van de stichting Mine Mark hun zegje hadden 

gedaan, kon eindelijk de simultaanwedstrijd van start gaan. 

De simultaangever en -geefster, Twan en Nargiz, hadden aangegeven dat zij speciaal voor 

deze dag hardloopschoenen hadden aangeschaft en het tempo bleek vanaf het begin 

enorm hoog. Zij renden langs de borden en het bleek al snel dat weinig amateurschakers 

tegen dit geweld opgewassen waren. Van HSV deden Hans Coenders en Ton Bodaan mee, 

maar zonder enige kans. Een van de weinigen die een winstpunt tegen Twan kon maken 

was Norbert Harmanus van het Schaakhuis. Verder behaalde alleen nog Quintin (zoon van 

Ivo) een punt tegen Twan en was er nog een remise tegen Twan; deze werd gemaakt door 

Bram van den Berg. Kanako Kinoshita kon een remise mee naar huis nemen tegen Nargiz. 

Onder de vele toeschouwers uit het bekende schaakwereldje waren een aantal HSV-leden. 

Hans de Haan, Willem Hessels en Jacques de Wit kwamen de simultaanspelers bijstaan. 

Het weer werkte gelukkig mee en later op de dag kon iedereen nog rustig zijn eigen 

partijtje spelen. 

Met dank aan Harry Gielen voor de foto’s. 

 

15e Raadsheer Rapid Achtkampen door Paul Koks 

Voor zondag 3 oktober staat het Achtkampen toernooi van SV Raadsheer op het 

programma. Een toernooi waar ik in de editie 2019 mijn debuut maakte. Dat leverde mij 

een derde plaats in de groep op en een cursus van Schaakopening Essenties. 

 

Het is weer een gezellige dag geweest met een internationaal deelnemersveld. Genoeg 

deelnemers om 4 achtkampgroepen te vormen. 

 

Zelf werd ik ingedeeld in groep 3, waar ook Han Nicolaas een van mijn tegenstanders was. 

 

Het toernooi opende en sloot ik af met een remisepartij, ik won twee keer en verloor drie 

keer. Waaronder de partij tegen Han Nicolaas. Die met een score van 5 punten tweede 

werd op basis van SB. 

 

Het bezoek aan Amsterdam was ook nuttig om de informatie te krijgen over een 

rapidtoernooi in Blaricum op 23 oktober. Informatie die mij bewogen heeft me af te 

melden voor een boekpresentatie in Leiden en aan te melden voor dit toernooi. 

 

Na een werkweek in de buitenlucht is een dagje schaken en de bijbehorende gezelligheid 

toch leuker dan het aanhoren van een presentatie. 

 

De dag werd afgesloten met een gezellige nababbel aan de bar met de overige nablijvers. 

Mijn eerste schaakclub was SV Donner in Diemen en mijn eerste regionale 

competitiewedstrijd was in Schaakbond Groot Amsterdam voor Almere. Dat kwam ook ter 

sprake en was wel een leuke terugblik. 
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Partijen 
In deze rubriek treft u twee partijen aan. De eerste partij werd gespeeld door Nadeem 

Taverne en Dirk de Jong in de voorronde van de HSV-bekercompetitie. Het commentaar is 

van Ton Bodaan. 

 
Taverne - De Jong [A53] 

HSV beker, 24.09.2021 

[TonBo] 

 

Een interessant eindspel. Zoals vaak wordt het verlies bepaald door foutieve pionzetten. 

Sterke spelers denken altijd lang na voor ze een pion spelen .. hij kan immers niet meer 

achteruit!  

 

1.Pg1-f3 d7-d6 2.d2-d4 Lc8-f5 3.c2-c4 Pg8-f6 4.Pb1-c3 a7-a6 5.g2-g3 c7-c6 6.Lf1-g2 

h7-h6 7.0-0 e7-e6 8.Pf3-d2 [8.d4-d5 e6xd5 9.c4xd5 c6xd5]  

8...d6-d5 9.e2-e4 d5xe4 10.Pd2xe4 Lf8-e7 11.Lc1-f4 0-0 12.Dd1-d2 Kg8-h7 13.Tf1-d1 

Pb8-d7 14.Ta1-c1 Le7-b4 15.Pe4xf6+ [15.Pe4-d6! Lb4xd6 16.Lf4xd6 Tf8-e8 en wit heeft 

het loperpaar.]  

15...Pd7xf6 16.a2-a3 Lb4xc3 17.Dd2xc3 Dd8-d7 18.Lf4-e5 Dd7-e7 19.Dc3-e1 Ta8-d8 

20.h2-h3 Tf8-e8 21.Tc1-c3 Td8-d7 22.Tc3-e3 Te8-d8 23.De1-c3 c6-c5 24.d4-d5 e6xd5 

25.Le5xf6 De7xf6 26.Dc3xf6 g7xf6 27.Td1xd5 Td7xd5 28.c4xd5  

 

 
                           Stelling na 28.cxd5 

 

Zwart heeft zich knap verdedigd. Maar nu begint de belangrijkste fase , het eindspel. 

Hoe staat het : wit heeft een mooie vrijpion maar voorlopig heeft zwart deze boef nog 

goed in de boeien. Voordeel van de zwarte stelling is zijn loper. Die heeft meer 

bewegingsruimte dan de witte.  

28...Td8-d7?  

Dit beperkt juist zijn loper. Bovendien kan de witte toren nu binnenvallen op de 8e rij. 

[28...Lf5-d7!  
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                    Stelling na 28...Ld7(analyse) 

 

 Moeilijke zet. 29.Te3-e7 Kh7-g7 30.d5-d6 (30.f2-f4 f6-f5 31.Kg1-f2 Kg7-f6 32.Te7-e2) 

30...b7-b6 31.Lg2-d5 Ld7-e8]  

 

29.f2-f4?!  

 

[29.g3-g4! Lf5-g6 30.Te3-e8 f6-f5 31.Te8-c8 f5xg4 32.h3xg4 f7-f5 33.g4xf5 Lg6xf5 

34.Tc8xc5 en wit staat veel beter.]  

 

29...Kh7-g7 30.Kg1-f2 c5-c4?  

 

Wederom zet zwart iets in de weg van de loper. Bovendien kan wit gebruik gaan maken 

van de zwakke zwarte velden. In deze stelling moet zwart zijn pionnen op zwart zetten. 

[30...Lf5-b1 en wit komt moeilijk verder. De kunst van het niets doen!]  

31.Kf2-e2  

 

[31.a3-a4 Lf5-c2 32.a4-a5]  

 

31...Lf5-d3+?  

 

[31...h6-h5 Hierna zou zwart nog kansen op verdediging  hebben door zijn mooie loper. 

32.Ke2-d2 Lf5-e6 een mooi trucje waardoor de koning nog steeds niet binnen kan 

dringen.]  

 

32.Ke2-d2!  

 

De koning kan nu ongestoord over de zwarte velden naar binnen sluipen. Had de pion nog 

maar op c5 gestaan!  

 

32...b7-b5  

[32...Td7-d6 33.b2-b3 Td6-d8 34.Kd2-c3 b7-b5 35.b3xc4 b5xc4 36.Kc3-d4]  
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33.Kd2-c3 f6-f5 34.Kc3-d4 Kg7-f6 35.Kd4-c5 Koekoek daar kom ik aan ...  

35…Te7 36.Txe7 Kxe7 37.d6+ Kd8 38.Lb7 a5 39.Lc6 b4 40.axb4 axb4 41.Kxb4 Le4 

42.Lxe4 fxe4 43.Kxc4 f5 44.g4 Kd7 45.Kd4 e3 46.Kxe3 Kxd6 47.Kd4  

 

Zwart ziet in dat zijn positie hopeloos is en geeft op. 1-0 

 

De volgende partij speelde Paul Koks in het Best of the Westtoernooi in Amsterdam. Paul 

won zijn partij in de eerste ronde en doet daarvan verslag.  

 

Willy Au - Paul Koks [C01] door Paul Koks 

Best of the West Amsterdam (1), 25.09.2021 

 

De partij tegen Willy Au is een gelijk opgaande partij geweest, die na een fout naar mijn 

zwarte formatie getrokken kon worden. 

 

 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.exd5 exd5 5.De2+ Le6 6.Pf3 Pc6 7.Ld2 Pf6 8.a3 Lxc3 9.Lxc3 

Pe4 10.Db5 Dd7 11.Dxb7 Tb8 12.Da6 0–0 13.Lb5 Tb6  

 

 
                           Stelling na 13...Tb6 

Wanneer wit 14.Da4 speelt blijft de stelling in evenwicht, maar wit speelt 14.Lxc6?  

 

Na 14…Dxc6 15.Da5 Tfb8 16.0–0 f6 is de dame ingesloten. Willy Au beseft dat en steekt 

er meer dan een half uur in om te bekijken hoe hij het gaat aanpakken. De witte formatie 

snoept nog de pion op a7, voordat de zwarte toren en de witte dame na betreden van veld 

a8 in de doos verdwijnen. 

 

Het is duidelijk dat wit een plan heeft en dat de kansen liggen in het pionnenoverwicht op 

de damevleugel. Zorgvuldig spel is vereist, waarmee het een boeiende partij blijft. Ik slaag 

erin mijn koning de reis door het labyrint van de koningsvleugel naar de damevleugel te 

laten maken. Maar dan moet er toch materiaal ingeleverd worden. 
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17.Dxa7 Ta8 18.Dxa8+ Dxa8 19.Lb4 Kf7 20.Tac1 Db7 21.c3 Pd6 22.Pd2 Ke8 23.Tfe1 

Kd7 24.Pb3  

 

 
                             Stelling na 24.Pb3 

 

Wit heeft uitzicht op een mooi schaakje met 25.Pc5+. Met 24…Tc6 kan dit gepareerd worden, 

waarmee er materieel evenwicht ontstaat. Wit heeft echter een nagenoeg passieve loper. 

 

24…Tc6 25.Pc5+ Txc5 26.dxc5 Pc4 27.Te2 g5 28.b3 Pe5 29.Td1 Kc6  

 

Nu staat de koning veilig. De witte loper staat voorlopig vast, zodat de zwarte dame zich in 

de strijd kan mengen. 

 

30.Td4 Dc8 31.h3  

 

 
                         Stelling na 31.h3 

 

Met de tekstzet is er niet de maximale tegenwerking. Na 31…Lxh3 32.f4 Dg4 33.fxe5 Dxe2 

34.gxh3 fxe5 is het voordeel voor zwart verder uitgebreid.  
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De beheerder van de witte formatie laat het me bewijzen. Er zit wellicht nog een pat in, maar 

na 51 zetten voor beide formaties staat er ondekbaar mat-in-één op het programma. 

 

35.Tg4 h5 36.Txg5 De3+ 37.Kh2 Dxg5 38.a4 Kb7 39.a5 c6 40.c4 dxc4 41.bxc4 Df4+ 

42.Kg2 Dxc4 43.Le1 De2+ 44.Lf2 e4 45.Kg1 e3 46.a6+ Kxa6 47.Lg3 Df3 48.Le1 Dxh3 

49.Lb4 Dg3+ 50.Kh1 h4 51.Ld2 h3 

 

0–1 

 

 

 


