
HSV 2 – Botwinnik 5 

Het eerste team van HSV is er knap in geslaagd om beide tot nu toe gespeelde wedstrijden te 

winnen. Daar kon het tweede team natuurlijk niet bij achterblijven en afgelopen maandag heeft het 

zich met een fikse overwinning op Botwinnik 5 keurig naast zijn grote broer geplaatst. 

Het zag er al vrij snel goed uit. Alle borden gaven een beeld dat vertrouwen gaf. Alleen Jim en 

Selahattin hadden het moeilijk. Jim raakte per ongeluk een stuk kwijt, maar Jim kennende, hoefde 

dat niet meteen desastreus te zijn. Selahattin heeft na een lastig begin zelfs nog een poosje op winst 

gestaan. 

In tegenstelling tot andere partijen was Selahattin op bord acht dit keer als laatste bezig. Er was 

halverwege een stelling ontstaan, waarbij alle stukken geconcentreerd waren op de damevleugel. Er 

kon bijna niet meer gezet worden, terwijl op de koningsvleugel alleen nog een paar pionnen stonden. 

De druk op de witte koning (Selahattin) werd steeds groter en het leek dat de enige uitweg een 

kwaliteitoffer op de a-lijn zou zijn. Maar dat speelde Selahattin niet! Na lang precies manoeuvreren 

kwam hij geleidelijk op zijn eigen wijze toch los uit de opgesloten stelling en hield zelfs twee pionnen 

meer over. Zijn witte koning stond zeer actief op de vijfde rij tegenover de zwarte koning en hielp 

sterk bij het verdedigen van de andere stukken. Beide spelers hadden op dat moment nog een toren, 

een paard en een loper. Kwestie van afruilen en de partij had binnen kunnen zijn. Waarschijnlijk 

voelde de witte koning zich midden op het bord toch erg kwetsbaar en besloot zich terug te trekken. 

Dat was jammer. Doordat de koning niet langer meehielp, ging eerst het witte paard en vervolgens 

de loper verloren. Nu was er geen houden meer aan en het laatste punt ging naar Botwinnik. 

Willem was als een van de eersten klaar. Dit keer met zwart op bord zeven. Spelen met zwart geeft 

Willem iets mindere openingsmogelijkheden; naar eigen zeggen kwam hij niet goed uit de opening:  

“Ik dacht al dat ze een leuke tegenstander voor mij hadden uitgezocht!” Gelukkig voor Willem keerde 

het tij na de veertiende zet, toen zijn tegenstander een grote afruil maakte om het spel wat te 

vereenvoudigen. Daarna kreeg Willem de kans om te gaan combineren en goedbeschouwd kon de 

tegenstander het na de negentiende zet opgeven.  “Hij vocht nog door tot de tweeëndertigste zet, als 

een ridder zonder armen en benen, hetgeen ik jammer vond.”  

Op bord zes speelde Henk tegen Monique Keuzenkamp. Monique is een goede bekende bij HSV en 

heeft zelfs een jaartje in onze competitie meegespeeld. Henk heeft dan ook in clubwedstrijden en 

toernooien al vaak tegen Monique gespeeld en het was een hartelijk weerzien toen Monique met de 

zwarte stukken tegenover hem aanschoof. Op het bord kwam  in 

hoog tempo een (galopperend) vier paardenspel tot stand met een 

witte loper op c4. Zwart sloeg de koningspion op e4 met een paard. 

Een schijnoffer! Het paard direct met een wit paard terugnemen 

leidt met d7-d5 tot een vork, waarbij of de loper of het paard 

verloren gaat. Om dit te voorkomen sloeg Henk eerst met zijn loper 

de pion op f7 met schaak. De zwarte koning slaat de loper en wit 

pakt het paard op e4. Het slaan op f7 is in theorie niet goed. In de 

praktijk gaf dit aan zwart twee verbonden vrijpionnen in het 

centrum, die later op promotie afgingen. Onderwijl nam wit de verzwakte vijandelijke koningsstelling 

onder vuur. Te gretig op de promotie gericht, vergat Monique de dekking van rij acht en hopla.., mat 

achter de paaltjes! 



Jacques speelde op bord een met zwart het Budapest gambiet. Na de zetten  1.d4 - Pf6, 2. c4 - e5, 

3.dxe5 - Pg4, speelde Jacques’ tegenstander e4. Hierdoor kon Jacques met Pxe5 de pion terugslaan 

en kreeg hij uitstekend spel. Op een gegeven moment had Jacques een sterk paard op d4, terwijl zijn 

tegenstander een slechte loper had. In een, volgens Jacques ongeveer gelijke stelling, deed de 

tegenstander een slechte zet. Waarschijnlijk had deze het niet door, want na de zet bood hij remise 

aan. Jacques kon echter een stuk winnen en na een paar zetten gaf de tegenstander op. 

Ondertussen begon het er voor Jim slecht uit te zien. Dit punt was niet meer binnen te halen en Jim 

moest opgeven.  

Aad deed zoals van hem werd verwacht op bord vier. Geen moment in gevaar geweest. Langzaam 

brak Aad de stelling van zijn opponent af en stelde de overwinning veilig.  

Dennis en Geurt-Jan haalden ook keurig hun punten binnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat HSV de 

avond met 6 – 2 kon afsluiten. Bravo! 

Volgende wedstrijd spelen we uit tegen Lierse 2. 

Hans Coenders 

 

 

 

 


