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In dit laatste nieuwsbulletin van 2021 vindt u verslagen van de interne competitie en de 

bekercompetitie. Enkele leden waren actief in de KNSB-competitie. Het tweede team 

begon de externe competitie met een uitwedstrijd in Delft tegen DSC 6.  Door de 

coronamaatregelen kon er met ingang van 28 november ’s avonds niet meer geschaakt 

worden. Gelukkig konden onze kerstwedstrijden verplaatst worden naar zaterdagmiddag 

18 december. Ook hiervan treft u een verslag aan. In de rubriek  ‘Partijen’ treft u maar liefst 

zes partijen en een partijfragment aan. U zult begrijpen dat ik geen agenda gemaakt heb, 

want het is koffiedik kijken wanneer we weer mogen schaken. Ook het Tata Steel 

Schaaktoernooi voor amateurs -waaraan ik zou meedoen- is afgelast, evenals ‘Schaken aan 

de Kust’. Ik heb geen idee wat ik nu in januari moet doen.  Het is wachten op betere tijden. 

In afwachting daarvan wens ik jullie allemaal een gelukkig 2022.  

 

Interne door Bert Gerritsma 

Op 15 november werden acht partijen voor de interne competitie gespeeld. Hans 

Coenders probeerde met zwart Jan Verheijen beentje te lichten, maar moest na zware 

strijd genoegen nemen met remise. Deze partij treft u aan in de rubriek ‘Partijen’. 

Selahattin Ciftci verraste door Evert Roeleveld remise af te dwingen. Hieronder vindt u de 

uitslagen: 

 

Aad Mittertreiner – Bert Gerritsma ½-½           Jacques de Wit – Henk Bouma ½-½ 

Jan Verheijen – Hans Coenders   ½-½           Selahattin Ciftci – Evert Roeleveld ½-½ 

Kuaw Moe Thu – Eric Alvares    0-1  Thomas Alvares – Niels Okkema 1-0 

Ruud van Dijk – Dirk de Jong    0-1  David Poka–Wouter Remmerswaal 0-1 

 

Op 22 november speelde het tweede team uit tegen DSC 6. Daarom werden er in de 

interne competitie slechts vijf partijen gespeeld. Dit zijn de uitslagen: 
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Ton Bodaan – Eric Alvares    1-0 Aad Mittertreiner – Hans de Haan     ½-½ 

Kuaw Moe Thu – Nadeem Taverne 0-1 Dirk de Jong – Wouter Remmerswaal 0-1 

Sjors Bruggink – Jan Verheijen    0-1 

 

HSV-beker 
Op 15 november werden de twee laatste partijen uit de achtste finale gespeeld. Sjors 

Bruggink kwam dichtbij een stunt in zijn partij tegen Ton Bodaan. Hij bracht Ton aan de 

rand van de afgrond en er was slechts een klein duwtje nodig om hem naar beneden te 

laten storten. In plaats daarvan tuinde Sjors in een ondersterijcombinatie en verloor alsnog. 

Hans de Haan schakelde Nadeem Taverne uit. Beide partijen treft u aan in de rubriek 

‘Partijen’. 

 

 
                                                      Hans kegelt Nadeem uit de beker. 

Er is al geloot voor de kwartfinales. Dit leverde de volgende partijen op: 

Lex van der Lubbe – Jan Verheijen Evert Roeleveld – Hans de Haan 

Thomas Alvares – Ton Bodaan  Jacques de Wit – Bert Corneth 

 

Wanneer deze partijen gespeeld worden? In ieder geval in 2022.   

 

KNSB-competitie 
Enkele HSV-leden kwamen op zaterdag 27 november in actie tijdens de KNSB-competitie. 

Bert Corneth speelde als invaller in Voorschoten 2. De uitwedstrijd tegen CSV 1 ging met 

6½-1½ verloren. Aan Bert heeft het niet gelegen, want hij dwong zijn tegenstander remise 

af. In klasse 4G speelde Ton Bodaan in het team van SHTV 1. De uitwedstrijd tegen 

Fianchetto 1 werd met 5-3 gewonnen. Ton speelde zijn partij remise. Na vier ronden voert 

SHTV de ranglijst aan met 8 uit 4. Ruud van Dijk speelde in klasse 5D voor Schaakhuis 2 
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thuis tegen Philidor Leiden 3. Schaakhuis verloor met 5½-2½. Ook Ruud moest een 

nederlaag incasseren. 

 

HSV 2 onderuit tegen DSC 6 door Bert Gerritsma 
Op maandag 22 november speelde het tweede team de eerste wedstrijd van het seizoen 

uit tegen DSC 6 in Delft. Paul Koks was verhinderd en Willem Hessels komt zelfs het gehele 

seizoen niet meer in actie in de externe competitie. Willem heeft een zogenaamde 

‘sabbatical’  opgenomen. Hans Coenders was bereid in te vallen en non playing captain 

Bert Gerritsma promoveerde zichzelf tot playing captain. 

 

Het team van de tegenstander bestond uit studenten, van wie er maar liefst vijf geen rating 

bleken te hebben! Dit betekende echter niet dat ze niet konden schaken, zoals Jacques de 

Wit aan het topbord moest ervaren. Jacques maakte met 19.c3? een strategische blunder, 

waarna zwart met 19…Pd3 beslissend kon binnendringen. In plaats van 19.c3? had Jacques 

een veel betere zet tot zijn beschikking. Zie hiervoor de rubriek ‘partijen’. 

Hans Coenders ging aan bord twee in een koningsaanval ten onder. 

Sjaak van As speelde aan bord drie. Tijdens de partij trof ik Sjaak aan de bar. Hij vertelde 

dat hij een kans op voordeel had gemist, maar dat hij nog steeds beter stond. Met 

superieure strategie slaagde Sjaak erin zijn partij tot winst te voeren. De gehele partij treft 

u aan in de rubriek ‘Partijen’. 

Aan bord vier liet Rob Kuijvenhoven zich te veel meeslepen door het snelle spel van zijn 

tegenstander. Rob blunderde een stuk weg en moest opgeven.  

Aan bord vijf had Bert Gerritsma ten koste van zijn rokade dameruil toegestaan. Bert had 

scherp gezien dat zijn koning in het midden veilig stond en dat zijn geïsoleerde d-pion 

sterk zou worden. Optisch leek de tegenstander beter te staan, maar de jeugdige Spaanse 

post doc (wat is dat eigenlijk?) wist zich geen raad met de profylactische zetten van Bert. 

Toen de witte stukken tot leven kwamen gebruikte de zwartspeler veel bedenktijd om de 

boel bij elkaar te houden.  Dat lukte uiteindelijk niet en na een goed getimed d6 -

inderdaad de sterke geïsoleerde d-pion- verloor zwart een stuk, waarna hij onmiddellijk 

opgaf.  

Henk Bouma speelde aan bord zes een Italiaanse partij, het zogenaamde ‘giuco pianissimo’ 

(zeer rustig spel). In plaats van zeer rustig werd het zeer gecompliceerd. Na een blunder 

van de DSC-speler had Henk kunnen winnen. Henk zag dit niet, maar hij had nog steeds 

kans op remise door eeuwig schaak. Ten slotte blunderde Henk, waarna hij alsnog verloor. 

Selahattin kwamaan bord zeven in een gelijke stelling remise overeen met zijn 

tegenstander. 

Jim Loke trof aan bord acht een jongedame als tegenstander (bofkont). Jim kreeg geen 

schijn van kans. Hij kampte met een achterstand in ontwikkeling en tot overmaat van ramp 

kostte een rekenfout hem een vol stuk, zodat hij moest opgeven. Zijn ratingloze 

tegenstandster schaakt echter wel op chess.com en blijkt daar een torenhoge rating te 

hebben!     
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Als u goed geteld heeft weet u dat de eindstand 5½-2½ in het voordeel van DSC was. 

Onze volgende wedstrijd zou op 13 december thuis tegen Haeghe Ooievaar 2 zijn. Dat 

wordt nu dus ergens in 2022. 

 

Kerstwedstrijden 

Het leek er even op dat vanwege de coronamaatregelen onze kerstwedstrijden geen 

doorgang konden vinden. Dankzij de medewerking van wijkvereniging Zuiderpark konden 

we op zaterdagmiddag 18 december terecht in onze speelzaal, zodat we in iets aangepaste 

vorm toch een toernooitje konden organiseren. 

 

Fred van der Holst was ondanks zijn ziekte in staat om samen met Thilly het toernooi te 

bezoeken. In zijn openingstoespraak refereerde voorzitter Hans Coenders aan de vele 

verdiensten van Fred voor HSV. Bestuurslid Wouter Remmerswaal bood Fred een 

bloemetje aan. 

 

Ik schat dat er iets minder dan 20 leden aanwezig waren, van wie er 12 elkaar in drie 

vierkampen bestreden. Besloten werd een speeltempo van 15 minuten pppp zonder 

increment aan te houden. Bij een aanvangstijdstip van 14.30 uur zouden we dan om 16.00 

uur klaar zijn. 

 

In de sterkste vierkamp staken Ton Bodaan en Thomas Alvares met kop en schouders 

boven hun concurrenten Bert Corneth en Dick Groenendijk uit. Hun onderlinge partij 

eindigde in remise, zodat zij met 2½ uit 3 de eerste plaats deelden. Wie wint er dan het 

toernooi? Loting was een mogelijkheid, maar na overleg met plaatsvervangend 

wedstrijdleider Bert Gerritsma  - Wouter Remmerswaal moest eerder weg om een 

zangoptreden van zijn vriendin bij te wonen – werd besloten een Armageddonpartijtje te 

spelen. Vijf minuten voor Thomas met wit en vier minuten voor Ton met zwart. Thomas 

moest winnen, bij ieder ander resultaat was Ton toernooiwinnaar. Onder grote 

belangstelling van de overige deelnemers tuinde Thomas in een paardvork (schaak met 

gelijktijdige aanval op de dame), waarna hij meteen opgaf. 

 

Vierkamp twee was een prooi voor Jacques de Wit met 2½ uit 3. Hij stond Jan Verheijen 

remise toe, maar hij was te sterk voor Jim Loke en Eric Alvares. 

 

In de derde vierkamp heerste Sjaak van As met harde hand. Binnen de kortste keren 

veegde hij zijn tegenstanders van het bord. Volgens Jacques kwam dat omdat zijn 

opponenten hele stukken cadeau gaven. Sjaak dus met een 100% score van 3 uit 3 

groepswinnaar. Dirk de Jong bezette de tweede plaats met 2 uit 3.  Dirk won heel snel van 

Rob Kuijvenhoven met een loperoffer op h6. Volgens toeschouwer Hans de Haan was het 

stukoffer incorrect. Rob zag echter de weerlegging niet. Trouwens, waren de stukoffers van 

Tal altijd correct?  
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Na afloop was er voor iedereen een prijs. Dankzij enkele gulle sponsors waren de prijzen 

gratis. 

Hieronder volgen de eindstanden in de vierkampen: 

Vierkamp 1   Vierkamp 2   Vierkamp 3 

Ton Bodaan        2½ uit 3  Jacques de Wit 2½ uit 3 Sjaak van As  3 uit 3 

Thomas Alvares   2½ uit 3  Jan Verheijen    1½ uit 3 Dirk de Jong  2 uit 3 

Bert Corneth        1 uit 3  Jim Loke      1 uit 3 Rob Kuijvenhoven 1 uit 3 

Dick Groenendijk 0 uit 3      Eric Alvares      1 uit 3 Dick Verwaart 0 uit 3 

 

 
                                                                Sjaak heerste met harde hand. 

 

Partijen 
Maar liefst zes partijen en een partijfragment in deze rubriek.  Om erin te komen beginnen 

we met het partijfragment. 

 

In de uitwedstrijd van het tweede team op 22 november tegen DSC 6 speelde Jacques de 

Wit aan het topbord met wit tegen Lars Visser. In de diagramstelling ging Jacques met 

19.c3? strategisch in de fout. Deze zet gaf veld d3 weg, waarvan zwart onmiddellijk 

profiteerde met 19…Pbd3. Zie diagram volgende bladzijde. 
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                               Stelling na 18...Lf6 

Jacques spartelde nog geruime tijd tegen, maar moest ten slotte opgeven. In plaats van de 

tekstzet had Jacques een veel betere zet, namelijk 19.Pdf5! Na 19…gxf5 20.Lh6 Pxc2 

21.Dxc2 Te8 22.Dd1 Da8 23.exf5 Txe1+ 24.Dxe1 heeft wit dan het beste van het spel, 

hoewel de engines geen geforceerde winst kunnen vinden.   Zie diagram. 

 

 
                           Stelling na 24.Dxe1(analyse) 

 

Paul Koks becommentarieert zijn partij uit de Kattenburger Open. 

 

Bert-Jan Melchers - Paul Koks [D45] 

Kattenburger Open Amsterdam, 21.11.2021 

 

1.d4 e6 2.c4 d5 3.e3 Pf6 4.Pc3 c6 5.Pf3 Le7 6.cxd5 exd5 7.h3 0–0 8.Ld3 Pbd7 9.0–0 Te8 

10.Te1 Pf8 11.e4 dxe4 12.Pxe4 Pxe4 13.Lxe4 Pe6 14.d5 Pc5 15.Dc2 Pxe4 16.Txe4 Lf5  
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                             Stelling na 16...Lf5 

Over de gehele partij is er een gelijke strijd geweest, waarbij het uiteindelijk draaide om dat 

ene tempo. Op de 16e zet speelde Bert-Jan Melchers 16.Txe4?, waarmee hij mij de 

mogelijkheid bood om de kwaliteit te winnen.  

 

17.Lf4 Lxe4 

 

Deep Bert: Sterker was 17…cxd5 en wit kan meteen opgeven 

 

 18.Dxe4 Lf6 19.Db4 cxd5 20.Dxb7 Te2 21.Pd2 a5 22.Kf1 Te6 23.Lc7 De8 24.Dxd5 Lxb2 

25.Td1 Lc3 26.Pf3 Dc8 27.Kg1 De8 28.Td3 Lb4 29.a3 Tc8  

 

 
                          Stelling na 29...Tc8 

 

Er volgt een strijd waarbij vereenvoudiging gepaard gaat met het teruggeven van een pion 

om een extra open lijn te krijgen. 

 

30.axb4 Txc7 31.Dd8 Tc8 32.Dxa5 Tc1+ 33.Kh2 Db8+ 34.g3 Te8 35.Td7 Tc2 36.Kg2 

Tce2 37.b5 Tb2 38.Pd4 Da8+ 39.Dxa8 Txa8 40.Tb7 g6 41.b6 Taa2 42.Tb8+ Kg7 43.b7  
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                               Stelling na 43.b7 

Wit heeft een gepasseerde vrijpion, maar ik krijg mijn zwarte toren achter die pion, waarmee 

tevens de basis wordt gelegd voor een beslissende koningsaanval. 

 

Na Txf2+ 44.Kg1 Tfb2 is mat niet meer te ontwijken 

 

0–1 

 

Voor een plaats in de kwartfinale van de HSV-beker speelde Ton Bodaan tegen Sjors 

Bruggink. Sjors legde Ton het vuur aan de schenen, maar aan het eind van de avond stond 

hij toch met lege handen. Het commentaar is van Ton. 

 

Sjors Bruggink – Ton Bodaan  

Beker HSV Den Haag (2), 15.11.2021 

[TonBo] 

 

Mijn eerste partij tegen Sjors . Een aangename verrassing, hij speelde met open vizier en 

lange tijd erg goed! Toen de buit binnen was volgde een kleine verslapping en dan is 

schaken onverbiddelijk. Tien goede zetten gaan te niet door een blunder.....  

 

1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 e7-e6 3.Pb1-c3 d7-d5 4.Pg1-f3 Lf8-e7 5.g2-g3 0-0 6.Lf1-g2 

d5xc4 7.Pf3-e5 Pb8-c6  

 

Deze vreemde zet kende ik nog uit de tijd dat ik wel eens openingen bekeek. Komt uit 

1977 Kortsnoi-Petrosian. Maar in een partij had ik het nog nooit geprobeerd.  

 

8.Pe5xc6  

 

8.Lg2xc6 b7xc6 9.Pe5xc6 Dd8-e8 10.Pc6xe7+ De8xe7 is ook mogelijk.  

 

8...b7xc6 9.Lg2xc6 Ta8-b8  
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De uitgangsstelling van deze variant. Zwart heeft ontwikkelingsvoorsprong maar een zeer 

slechte pionnenstructuur.  

 

10.0-0 Pf6-d5 11.a2-a4  

 

11.e2-e4 Pd5-b4 12.Lc6-b5 Pb4-d3 13.Lb5xc4 Pd3xb2 14.Lc1xb2 Tb8xb2  

 

11...a7-a6 12.a4-a5   

 

 
                              Stelling na 12.a5 

12...Le7-f6?!  

 

12...Dd8-d6! De juiste zet . Jaagt de loper weg van de lange diagonaal. 13.Lc6-a4 Lc8-b7 en 

zwart is de baas.  

 

13.Pc3-e4 Pd5-b4  

 

13...Lf6-e7 behoudt het loperpaar.  

 

14.Pe4xf6+ Dd8xf6 15.Lc6-g2 

 

Nog steeds heeft zwart zijn pionnenstelling niet verbeterd.  

 

15...Tf8-d8  

 

15...Lc8-b7 16.Lg2xb7 Tb8xb7  

 

16.Lc1-e3 c7-c5  

 

Zo dat is geregeld. De lijnen gaan open en een slechte pion weg.  
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17.Dd1-c1!  

 

 
                              Stelling na 17.Dc1! 

Deze zet had ik niet gezien. Een klein simpel zetje maar het wint direct. Wit stapt uit de 

penning en er dreigt Lg5.  

 

17...Df6-g6 18.d4xc5 Pb4-c2 19.Le3-f4 Tb8-b5 20.Tf1-d1!  

 

De onderste rij van zwart is erg zwak er dreigt mat. Het thema onderste rij zullen we nog 

vaker tegen komen.  

 

20...Td8-f8  

 

Wanhoop.  

 

21.Ta1-a4 e6-e5 22.Lf4xe5 Lc8-g4 23.Td1-d2! Pc2-b4  

 

Ok zwart heeft nog wat gerommeld, maar nu wilde ik opgeven na Lc3. Het paardje gaat 

verloren na Pc6 , Td6  

 

... 24.Dc1xc4  
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                            Stelling na 24.Dxc4? 

Wat doet hij nu .... de onderste rij !!!  

 

24...Dg6-b1+ 25.Lg2-f1 Lg4-h3 26.e2-e3  

 

Tot zover had wit het nog gezien, alles is gedekt....  

 

26...Tb5xc5!!  

 

Her majesty is overbelast!  

 

27.Dc4-e2 Tc5-c1 0-1 

 

Nu volgt de partij die Paul Koks speelde in het Best of the Westtoernooi. Paul geeft zelf 

commentaar. 

 

In deze tweede ronde mag ik het opnemen tegen Debby Nieberg. In de eerste ronde was 

er qua rating strijd tussen het linkerrijtje en het rechterrijtje van de ranglijst, waarbij Debby 

Nieberg stuntte door Bert van de Laar te verslaan. Waarmee ik wist dat ik op mijn hoede 

moest zijn en er een leuke schaakpartij in het vooruitzicht staat. 

 

In het totale plaatje is er een gelijk opgaande strijd, waarbij zwart in de verkennende fase 

ervoor kiest de wittenveldenloper te ruilen om de witte pionnenformatie op de 

koningsvleugel te ontregelen. 

Paul Koks - Debby Nieberg [A41] 

Best of the West 13.11.2021 

 

1.Pf3 d6 2.d4 Lg4 3.g3 Lxf3 4.exf3 Pf6 5.Lg2 d5 6.0–0 e6 7.c4 c6 8.Db3 Dd7 9.Lf4 dxc4 

10.Dxc4 Pd5 11.Le3 Le7 12.Pc3 0–0 13.a3 Lf6 14.Pe4 De7 15.Tad1 Pd7 16.Ld2 P7b6 

17.Pxf6+ Dxf6 18.Db3 Tfe8 19.f4  
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Het nalopen van de partij met ondersteuning van chess en Komodo laat momenten zien 

dat het verder opspelen van de pion op f3 een mooie optie was. Waar ik wel steeds naar 

gekeken heb, maar ik had mijn redenen om daar nog even mee te wachten. Om 

vervolgens 19.f4 te spelen, wanneer dat niet zo'n goed idee was. Omdat de pion op d4 nu 

wel geslagen kan worden, waar dat een zet eerder met de zwarte toren op f8 niet kon.  

 

 
                           Stelling na 19.f4 

19…Tab8 20.Lb4 Pxb4 21.Dxb4 Pd5 22.Dc5 a6 23.Tfe1 Dg6 24.Lf3  

 

Vijf zetten later speelde ik een zet die nog minder handig is, omdat de pion op f4 daarmee 

bloot kwam te liggen.  

 

 
                            Stelling na 24.Lf3 

Er lag enigszins geruststellende complicatie in het vervolg, waardoor de tegenstander het 

niet aandurfde en 24...h5 speelde. 

 

24…h5 25.Lxd5 cxd5 26.Td2 Tbc8 27.Db6 Te7 28.Tde2 Dg4 29.Kg2 h4 30.h3 Df5 

31.Te5 Dd3 32.f5  

Hierdoor kan de meest vooruitgeschoven f-pion doen waarvoor ie opgesteld is:  
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                                   Stelling na 32.f5 

 

32…hxg3 33.T1e3 Dc2 34.Txg3 Kf8 35.fxe6 f6 36.Tf3 Ke8 37.Txd5 Dg6+ 38.Kh2 f5 

39.Tdxf5  

 

Ik slaag erin een gelijk opgaande partij naar mij toe trekken, waarbij na 39.Tdxf5 er voor 

zwart niet veel meer te halen is. Het vervolg levert een toren op, waarna het tijd is voor de 

bar, waar kleurrijke versnaperingen opgesteld staan.  

 

 
                          Stelling na 39.Tdxf5 

 

39…Dxe6 40.Tf8+ Kd7 41.Dxe6+ Txe6 42.T3f7+ Te7 43.Txe7+ Kxe7 44.Txc8 

 

1–0 

 

Jan Verheijen speelde in de interne competitie een spannende partij tegen Hans Coenders. 

De kansen wisselden nogal, maar in het eindspel kreeg Hans de overhand. Hij maakte echter 
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de laatste fout, waarna de partij in remise eindigde. Het commentaar is van Deep Bert, 

geassisteerd door Stockfish. 

 

Jan Verheijen - Hans Coenders [A29] 

Interne Competitie HSV  15.11.2021 

 

1.c4 e5 2.Pc3 Pc6 3.g3 Lc5 4.Lg2 Pf6 5.Pf3 d5?! 

 

Een openingsfoutje. Theorie is 5…0-0 0f 5.d6 

 

6.cxd5?  

 

Jan profiteert niet. Na 6.Pxe5 Pxe5 7. d4 heeft wit voordeel 

 

6…Pxd5 7.Pxd5 Dxd5 8.0–0 0–0 9.Dc2? 

 

Noodzakelijk was 9.d3 of 9.Pg5 

 

9…Pd4? 

 

Nu mist Hans een grote kans. Na 9…e4! 10. Ph4 Te8 heeft zwart aanzienlijk voordeel (Zie 

diagram) Het openingsspel van beide spelers ‘leaves room for improvement’ aldus Deep 

Bert. 

 

 
                     Stelling na 10...Te8 (analyse) 

10.Pxd4 Dxd4 11.e3 Dd6 12.b3 Tb8?! 

 

Begrijpelijk dat Hans zijn toren uit de diagonaal van de loper op g2 wil halen, maar simpel 

12…c6 was beter. 

 

13.Lb2 Te8 
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Hans wil de pion op e5 überdecken. Een betere optie daartoe was 13…De7 14.f4 Ld6 

 

14.d4 

 

Dit levert niets op. Beter was 14.Tac1 b6 15.f4 met voordeel voor wit. 

 

14…exd4 15.Lxd4 Lxd4 16.exd4 c6 17.Tad1 Lg4 18.Td2 Tbd8 19.Le4 

 

Genoeg voor gelijk spel was 19.d5. De dreiging Lxh7+ is eenvoudig te pareren. 

 

19…g6 20.f3? 

 

Slechte zet. Jan had zijn ongelijk moeten bekennen met 20.Lg2. 

 

20…Le6 

 

Hans speelt het rustig. Zwart staat hier al beter. Nog sterker was echter 20…Lh3 21.Tdf1 f5 

22.Dc4+ Kg7. 

 

21.Kg2?! 

 

Nodig was 21.Tfd1. 

 

21…Ld5?! 

 

Beter was 21…Db4 22.Tfd1 f5 

 

22.Te1 Db4 23.Tee2 

 

Sterker was 23.Db2 om de pion op d4 extra te dekken. 

 

23…Lxe4 24.Txe4 Txe4 25.fxe4 Txd4 26.Txd4 Dxd4 

 

Tijd om de balans op te maken. Er is een dame-eindspel ontstaan waarin zwart een pion 

meer heeft. Volgens Stockfish staat zwart gewonnen, maar met beide dames op het bord 

blijft het lastig. 

 

27.Kf3 c5 28.Dc4?? 

 

Met een pion minder moet je natuurlijk niet de dames ruilen. Het resterende 

pionneneindspel is compleet gewonnen voor zwart. 

 

28…Dxc4 29.bxc4 f6 30.e5 Kf7 31.Ke4 Ke6?? 
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En na deze fout is het remise. Winnend was 31…f5+, bijvoorbeeld 32.Kd5 Ke7 33.Kxc5 Ke6 

34.Kd4 g5 35.c5 h5 Zie diagram. 

 

 
                     Stelling na 35...h5 (analyse) 

32.exf6 Kxf6 33.Kd5 b6 34.a4 h5 35.a5??  

 

Geeft de remise uit handen 

 

35…g5??  

 

Hans maakte de laatste fout. Hij kan gewoon slaan met 35.bxa5. Na 36.Kxc5 Ke5 wint zwart. 

Nu krijgt de partij alsnog een vreedzaam slot. 

 

36.a6 g4 37.Kc6 Ke6 38.Kc7 Ke7 39.Kc6 Kd8 40.Kd6 

 

½–½ 

 

Sjaak van As was in de wedstrijd van het tweede team tegen DSC 6 uitstekend op dreef. 

Op de website van DSC had de verslaggever lovende woorden voor hem over. En terecht. 

Sjaak was vooral strategisch superieur aan zijn tegenstander. Het commentaar is opnieuw 

van het illustere duo DeepBert/Stockfish 14. 

 

Sjaak van As – Nils Hullegien 

DSC 6 – HSV 2 

22-11-2021 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5.Le3 Lb6?!  

 

De zwartspeler kent de theorie van het Schots niet. De theoretische zet is 5…Df6 met gelijk 

spel. Na de tekstzet geeft Stockfish een waardering van 1.38 in het voordeel van wit.  

 

6.Dd2 Pf6  

7.Pc3 0–0  
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8.f3 

 

Geeft het voordeel weg. Beter was 8.0-0-0 

 

8…Te8  

 

Grijpt zijn kans niet. Na 8…d5 9.Pxc6 bxc6 staat zwart iets beter. 

 

9.0–0–0 Pxd4?! 

 

Deze ruil speelt alleen wit in de kaart. Alsnog 9…d5 was geboden.  

 

10.Lxd4 c5? 

 

Een lelijke zet en ook niet goed. Beter was 10…De7 of 10…d6  

 

11.Le3 De7 12.Lg5 h6?? 

 

Het valt te begrijpen dat zwart de loper wil verjagen, maar de tekstzet is een blunder. Zie 

diagram  

 

 
                            Stelling na 12...h6? 

13.Lh4??  

 

Jammer, als Sjaak iets verder had gekeken zou hij ongetwijfeld 13.Pd5 gezien hebben. Na 

bijvoorbeeld 13…De5 14.Lxf6 gxf6 is het over en sluiten voor zwart. Zie analysediagram. 
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                      Stelling na 15.Dxh6 (analyse) 

13…La5 14.Dd6 g5? 

 

Dit verzwakt de koningsvleugel wel heel erg. Na 14…Dxd6 15.Txd6 Ld8 leeft zwart nog.  

 

15.Dxe7 Txe7 16.Lg3 

 

Materieel is het gelijk, maar de zwarte stelling is een puinhoop. In het vervolg van de partij 

toont Sjaak een onberispelijke techniek. 

 

16…b6 17.Ld6 Te8 18.Pb5 Td8 19.Pc7 Tb8 20.Pe6 dxe6 21.Lxb8 Txd1+ 22.Kxd1 

 

Sjaak heeft de kwaliteit gewonnen. Zwart had het hier al kunnen opgeven. 

 

22…a6 23.Le5 Pd7 24.Ld6 b5 25.h4 c4 26.hxg5 hxg5 27.c3 Kg7 28.Le2 Ld8  

29.Kc2 e5 30.Td1 Lb6 31.a4 Kg6 32.axb5 axb5 33.b3 f6 34.bxc4 bxc4 35.Lxc4 g4  

36.Le6 gxf3 37.gxf3 Le3 38.Lc7 Lb6 39.Lxd7 Lxd7 40.Lxb6 La4+ 41.Kd2 Lxd1  

42.Kxd1 f5 43.Ke2 Kf6 44.exf5 Kxf5 45.Ke3 e4 46.fxe4+ Ke5 47.Lc7+ Ke6  

48.Kd4 Kd7 49.Lf4 Kc6 50.Ke5 Kc5 51.Kf6 Kc6 52.Kf7 1-0 

 

Last but not least de partij die Hans de Haan en Nadeem Taverne speelden voor een plaats 

in de kwartfinale van de HSV-beker. Een moeilijke partij, waarbij het in de aanvangsfase de 

vraag was wie er nu eigenlijk beter stond. Daarna werd de partij erg tactisch. Frappant was 

dat Nadeem tot drie keer toe, namelijk op de 16e, 20e en 22e zet verzuimde de beste zet 

Pf6 te spelen.  Het commentaar is van DeepBert/Stockfish. 

 

Hans de Haan - Nadeem Taverne [B28] 

HSV-beker 15.11.2021 

 

1.e4 c5 2.Pf3 a6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 e5 6.Pf3 Lb4 7.Ld3 d5 8.Pd2 Lxc3 
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Bezorgt wit een geïsoleerde dubbelpion. Volgens de engines zou de stelling in evenwicht 

zijn. In plaats van de tekstzet beveelt Stockfish aan 8…d4 9.Pe2 0-0 met voordeel voor zwart. 

 

9.bxc3 dxe4 10.Pxe4 Pxe4 11.Lxe4 Dxd1+ 12.Kxd1 0–0 Zie diagram 

 

 
                            Stelling na 12...0-0 

Tijd om de balans op te maken. Wit heeft een geïsoleerde dubbelpion. Ook kan hij niet meer 

rokeren. Daar staat tegenover dat hij het loperpaar heeft. Vooral de loper op e4 is lastig voor 

zwart. Zwart kampt bovendien met een achterstand in ontwikkeling. De engines hebben een 

lichte voorkeur voor wit. 

 

13.La3 Te8 14.Ke2?! 

 

Sterker is 14.Tb1 Pd7 15.Kc1 met voordeel voor wit. 

 

14…Pd7 15.Tab1 Ta7! 

Ziet er een beetje vreemd uit, maar is de aangewezen verdediging in deze stelling. Stockfish 

heeft er een uitroepteken voor over. 

16.Thd1 b5?! 

Nadeem mist hier het veel sterkere 16…Pf6 17.Ld5 Pxd5 Zie diagram 

 

 

 
                Stelling na17...Pxd5 (analyse)  
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17.Td6 Pf6 18.Lc6 Ld7 19.Lxd7 Pxd7 20.Tbd1 Td8? 

 

Dit verliest. Met 20…Pf6 had zwart zich kunnen redden. 

 

21.Lc5! 

 

Hans vindt de beste zet. 

 

21…Tb7 22.Lb6? 

 

Maar dit is niet de goede voortzetting. Juist was 22.Lb4 en 23.La5 

 

22…Te8 23.Le3 Pb8? 

 

Nadeem had 23…Pf6 moeten spelen. Na de tekstzet heeft Hans (opnieuw) een gewonnen 

stelling. Nu geeft hij de winst niet meer uit handen. 

 

24.Td8 Tbe7 25.T1d6 Kf8 26.Lc5 Tc7 

 

Het best was geweest een passieve verdediging met 26…Kg8, maar dat zou Hans ook wel 

gewonnen hebben. Na de tekstzet vindt Stockfish mat in drie met 27.Te6+ Tce7 28.Lxe7+ 

Kg8 29.Txe8# Zie diagram 

 

 
                    Stelling na 29.Txe8# (analyse) 

De zet die Hans speelt levert een volle toren op en is goed genoeg voor de winst. 

 

27.Tc6+ Tce7 28.Lxe7+ Kxe7 29.Txe8+ 

 

1–0 
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