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In dit nummer treft u de laatste verslagen 
aan van de externe competitie. Het tweede 
team werd kampioen! Dat wordt op 2 mei 
gevierd met een receptie in café “De 
Albatros”. In de interne competitie zijn we 
inmiddels begonnen met de Champions 
League, waarin de bovenste zes spelers van 
de ranglijst spelen om het kampioenschap. 
De start was nogal stroef wegens ziekte en 
vakanties, maar op 18 mei moet bekend zijn 
wie de clubkampioen is. Verder verslagen 
van onder andere het clubkampioenschap 
snelschaken, het HSV rapidtoernooi, het 
persoonlijk kampioenschap van de HSB 
voor veteranen en onze paaswedstrijden. 
Nico Vromans schrijft over zijn 
belevenissen bij het Noteboomtoernooi. Ons 
bekerteam zorgde bijna voor een stunt tegen 
het sterke WSC.In de rubriek partijen 
analyseren Olav Wolvekamp en Ton Bodaan 
partijen, waarbij twee partijen die gespeeld 
werden in de Champions League. 
 

 
 
Hieronder treft u de agenda voor de 
komende maanden aan. Enkele belangrijke 
data zijn 2 mei (receptie) en 22 juni 
(AlgemeneLedenvergadering)  
 
 
ma 20/4 Interne Comp ronde 28 
  Champions League ronde 3 
 
Ma 27/4 Interne Comp ronde 29 
  Champions League ronde 4 
 
Za 2/5  Receptie “De Albatros” 
 
Ma 4/5  Interne Comp ronde 30 
  Champions League ronde 5 
 

Ma 11/5 Zomercompetitie 
Inhaalronde Champions 
League 

 
Ma 18/5 Zomercompetitie 

Inhaalronde Champions 
League 

 
Ma 25/5 Zomercompetitie 
 
Ma 1/6  Pinksteren. Geen schaken 
 
Ma 8/6  Zomercompetitie 
 
Ma 15/6 Zomercompetitie 
 
Ma 22/6 Algemene 

Ledenvergadering 
 
Ma 29/6 Zomercompetitie 
 
Ma 6/7  Zomercompetitie 
 
Ma 13/7 Zomercompetitie 
 
 

 
 
Het afgelopen seizoen slaagde het tweede 
team erin kampioen te worden in de derde 
klasse A. Het eerste team wist zich te 
handhaven in de eerste klasse. 
 
Het bestuur wil deze prestaties niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Alle leden 
worden daarom hierbij uitgenodigd voor een 
receptie die zal plaatsvinden in café “De 
Albatros”, Dr. Lelykade 1D, op zaterdag 2 
mei van 15:00 tot 17:00 uur. Eventuele 
partners zijn van harte welkom. Het bestuur 
biedt belangstellenden twee 
consumptiebonnen aan.  
 
Wij rekenen op een grote opkomst op 2 mei. 
 
Bert Gerritsma    
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Het eerste team was al veilig, maar het zou 
toch wel mooi zijn als de uitwedstrijd tegen 
Schaakhuis 2 gewonnen zou kunnen worden. 
Bert Gerritsma vertelt u of dit is gelukt. 
 
Pak slaag voor HSV 1 
 
Het eerste team is er op maandag 2 maart 
niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen 
Schaakhuis 2 te winnen. Sterker nog: er 
werd een forse nederlaag geleden. Aan het 
eind van de avond was de eindstand 6½-1½. 
 
HSV kwam wel verzwakt aan de start. Olav 
Wolvekamp en Carlos Mazuera waren om 
gezondheidsredenen afwezig. Zij werden 
vervangen door Lex van der Lubbe en Aad 
Mittertreiner. 
 
Om 19.45 uur was iedereen aanwezig met 
uitzondering van Roman Navrat. Hij bleek 
naar “De Brink”gegaan te zijn. En de 
teamleider had toch duidelijk gemaild en 
ook gezegd dat iedereen op eigen 
gelegenheid naar Schaakhuis zou gaan. De 
volgende keer toch ook maar een mailtje in 
het Tsjechisch verzenden. Gelukkig was 
voorzitter Dick de Jong onmiddellijk bereid 
even naar Schaakhuis te rijden, zodat Roman 
met ruim 20 minuten tijdsachterstand aan 
zijn partij kon beginnen. 
 
De eerste score viel aan bord zeven. Lex van 
der Lubbe had veel meer bedenktijd dan zijn 
tegenstander, maar wel een mindere stelling, 
zodat tot remise werd besloten. Nico 
Vromans vergat op bord één - volgens eigen 
zeggen-  een paard te slaan en verloor. Jan 
Eberle kon het aan bord twee ook niet 
bolwerken. Frans Hoogeveen had aan bord 
drie een pion minder, maar de stelling leek 
me erg tactisch. Desondanks slaagde Frans 
er niet in de partij te redden en moest hij 
opgeven. Tussenstand 3½-½. 
 
Aad Mittertreiner was er aan bord acht in 
geslaagd een gewonnen stelling te bereiken. 

Na een blunder verloor Aad een stuk en 
moest ook hij opgeven. Tussenstand 4½-½. 
Inmiddels was Roman aan bord zes in een  
gewonnen stelling door zijn vlag gegaan. 
Roman protesteerde na afloop bij de 
wedstrijdleider omdat zijn tegenstander in de 
tijdnood van Roman niet meer genoteerd 
had hoewel de speler van Schaakhuis nog 
meer dan vijf minuten bedenktijd had. Zelf 
heb ik het niet gezien omdat ik de zetten in 
de partij van Aad stond te noteren. De 
wedstrijdleider besloot na overleg met de 
tegenstander van Roman de partij remise te 
verklaren. Dat was heel coulant van hem 
want ik weet niet of Roman erin geslaagd 
zou zijn de partij te winnen als zijn 
tegenstander wel was blijven noteren. Toen 
ik zijn bord verliet om de zetten in de partij 
van Aad te noteren had Roman nog 15 
seconden op de klok. Zijn stelling was 
weliswaar gewonnen, maar ik denk niet dat 
hij zijn tegenstander in 15 seconden mat had 
kunnen zetten.  In een dergelijk geval –de 
tegenstander noteert niet meer hoewel hij dit 
wel moet doen- moet je de klok stil zetten en 
de wedstrijdleider erbij roepen. Die kan dan 
beslissen je twee minuten extra bedenktijd te 
geven. Als je achteraf protesteert kan de 
wedstrijdleider eigenlijk niets doen. 
Tussenstand 5-1. 
 
Hans de Haan had aan bord vijf een pion 
verloren. Het bleef heel lang spannend, maar 
uiteindelijk gaf de extra pion de doorslag. 
Tussenstand 6-1. 
 
Rob van der Holst behaalde aan bord vier 
een volkomen gelijkwaardige remise en 
bracht hierdoor de eindstand op 6½-1½. 
 
De nederlaag heeft voor HSV geen 
consequenties. We waren al veilig en 
kampioen konden we niet meer worden. 
Misschien dat we in de gezamenlijke 
slotronde voor een stunt kunnen zorgen door 
de aanstaande kampioen Promotie 4 te 
verslaan. 
 
Hopelijk zijn Carlos en Olav dan weer van 
de partij.   
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In de gezamenlijke slotronde moest HSV het 
opnemen tegen kampioen Promotie 4. Zou 
het eerste voor een stunt kunnen zorgen? 
Bert Gerritsma bericht. 
 
In de laatste wedstrijd van het seizoen moest 
het eerste team het opnemen tegen Promotie. 
Op woensdag 8 april werd er in een 
gezamenlijke slotronde met alle teams van 
de promotieklasse en de eerste klassen A en 
B gespeeld in het Stedelijk College te 
Zoetermeer. 
 
Er stond niets meer op het spel Promotie 4 
was al kampioen en HSV stond op een 
veilige plaats en kon niet meer degraderen. 
HSV verscheen niet in de sterkste opstelling 
aan de start. Nico Vromans was na een 
operatie nog niet wedstrijdfit en Jan Eberle 
was voor een korte vakantie in Polen. Tot 
overmaat van ramp ging Carlos Mazuera na 
onze paaswedstrijden met maagklachten 
naar huis en was ook hij niet in staat om te 
spelen. Gelukkig toonden Lex van der 
Lubbe en Juan Cabrero zich bereid om in te 
vallen.  Teamleider Bert Gerritsma nam zelf 
plaats aan bord acht. 
 
Omdat ik meespeelde heb ik van de 
wedstrijd niet al te veel meegekregen. Zelf 
had ik een schitterende stelling die ik 
verprutste. Toen ik mijn paard liet vangen 
verloor ik zelfs. Van Rob van der Holst 
hoorde ik dat hij beter stond, totdat hij een 
minder goede zet deed waarna de partij in 
remise eindigde. Olav Wolvekamp behaalde 
eveneens remise. In de slotstelling stond 
Olav volgens eigen zeggen iets beter. Lex 
van der Lubbe en Roman Navrat wonnen 
hun partij. Frans Hoogeveen, Hans de Haan 
en Juan Cabrero verloren. 
 
Als u goed meegeteld heeft weet u dat de 
eindstand hierdoor 3-5 werd in het voordeel 
van Promotie.  
 

Met zes punten is HSV veilig in de 
middenmoot geëindigd. Ik denk dat dit zo’n 
beetje ons niveau is. Voor de promotieklasse 
zijn we niet sterk genoeg. 
 

 
  
Bert Gerritsma verzamelde de laatste 
cijfertjes van de externe competitie. 
 
Eerste Klasse B 
 
SHTV 3 – DSC 5  4½-3½ 
Schaakhuis 1 – HSV 1 6½-1½ 
Promotie 4 – Scheve Toren 2 7-1 
Rijswijk 3 – RSC/BP 1 2½-5½ 
RSC/BP 1 – DSC 5  3½-4½ 
Scheve Toren 2 – Rijswijk 3 2½-5½ 
HSV 1 – Promotie 4  3-5 
SHTV 3 – Schaakhuis 2 4-4 
 
 
De Eindstand 
 
Promotie 4  7   14   38½ 
DSC 5   7   10   30½ 
RSC/BP 1  7    9    30 
Schaakhuis 2  7    7    31 
SHTV 3  7    7    26½ 
HSV 1   7    6    25½ 
Rijswijk 3         7    2    24 
Scheve Toren 2 7    1    18 
 
Persoonlijke Resultaten: 
Hans de Haan  4½ uit 7 
Jan Eberle  4 uit 6 
Olav Wolvekamp  3 uit 6 
Rob van der Holst 3 uit 7 
Roman Navrat  2½ uit 5 
Frans Hoogeveen 2½ uit 6 
Nico Vromans  2 uit 6 
Lex van der Lubbe 1½ uit 2 
Carlos Mazuera 1½ uit 4 
Jim Loke  ½ uit 1 
Aad Mittertreiner ½ uit 2 
Bert Corneth  0 uit 1 
Bert Gerritsma 0 uit 1 
Juan Cabrero  0 uit 2 
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Het eerste team was na vijf wedstrijden al 
veilig. De laatste twee wedstrijden werden 
verloren, waarbij de nederlaag tegen 
Schaakhuis erg ruim uitviel. Individueel 
scoorden Hans de Haan en Jan Eberle het 
best. Carlos en Olav hadden het zwaar aan 
de topborden. Nico zal met zijn score niet 
tevreden zijn. 
 
Derde Klasse A 
 
Botwinnik 6 – H. Ooievaar 4  2-6 
HSV 2 – WSC 5   6-2 
Promotie 7 – DSC 8   1½-6½ 
WSC 5 – DSC 8   3-5 
H. Ooievaar 4 – HSV 2  4-4 
Promotie 7 – Botwinnik 6  5½-2½ 
 
De Eindstand 
 
HSV 2  5   9   25½ 
DSC 8  5   7   23½ 
WSC 5  5   5   20 
H. Ooievaar 4 5   5   19½ 
Promotie 7 5   2   16 
Botwinnik 6 5   2   15½ 
 
Persoonlijke Resultaten 
 
Juan Cabrero  5 uit 5 
Jim Loke  3½ uit 5 
Aad Mittertreiner 3 uit 4 
Jacques de Wit 2½ uit 4 
Fred van der Holst 2½ uit 5 
Ruud Hählen  2 uit 4 
Willem Hessels 1½ uit 3 
Dick de Jong  1 uit 1 
Bert Corneth  1 uit 1 
Bram de Jong  1 uit 1 
Peter Huybens  1 uit 2 
Harry Boot  1 uit 3 
Lex van der Lubbe ½ uit 1 
Boris Kamp  0 uit 1 
 
Door winst op WSC 5 was het tweede team 
na vier wedstrijden al kampioen! De laatste 
wedstrijd tegen Haeghe Ooievaar was 
daardoor niet meer van belang en eindigde 
in een gelijkspel. Individueel behaalde Juan 

Cabrero aan het topbord een perfecte score 
met 5 uit 5. 
 
Heren, van harte gefeliciteerd met het 
behaalde kampioenschap en volgend jaar 
veel succes toegewenst in de tweede klasse. 
 

 
 
Nog een paar weken en we weten wie er 
clubkampioen wordt. Wordt het Olav of 
gooit een van de concurrenten roet in het 
eten? Een verslag van Bert Gerritsma. 
 
De interne competitie is gevorderd tot en 
met ronde 27. Na ronde 25 spelen de spelers 
die de bovenste plaatsen bezetten vanaf 23 
maart in de zogenaamde Champions League 
in een halve competitie om het 
clubkampioenschap. De spelers die zich 
hiervoor geplaatst hebben zijn: Olav 
Wolvekamp, Carlos Mazuera, Ton Bodaan, 
Nico Vromans, Jan Eberle en Aad 
Mittertreiner. De start van de Champions 
League verliep nogal stroef wegens ziekte, 
een operatie en vakanties. Er zijn daarom 
twee uitloopronden gepland. Op 18 mei is de 
laatste ronde. Tot nu toe zijn er drie 
wedstrijden gespeeld met de volgende 
uitslagen: 
 
Carlos Mazuera-Ton Bodaan 1-0 
Olav Wolvekamp-Carlos Mazuera 1-0  
Ton Bodaan-Aad Mittertreiner 1-0.  
 
Jan Eberle en Nico Vromans hebben nog 
geen wedstrijd gespeeld. Beide heren 
moeten dus nog stevig aan de bak. 
 
De overige spelers strijden tot en met 4 mei 
om de plaatsen zeven en lager. Op 11 mei 
begint onze zomercompetitie. Roman Navrat 
lijkt weer goed in vorm. In ronde 22 was 
Ton Bodaan nog te sterk, maar daarna 
behaalde hij een remise tegen Carlos 
Mazuera en won hij van Juan Cabrero en 
Hans de Haan. We zagen ook een nieuw 
gezicht op de vereniging. John Prins, 
vroeger lid van Pomar, doet het goed. Hij 
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won van Bram de Jong en Rob Marcus. 
Alleen Dick de Jong was te sterk voor hem. 
Jacques van As is definitief remisekoning 
geworden. Hij speelde 13 partijen remise. 
Dit aantal kan in de resterende drie ronden 
niet meer worden overtroffen 
 
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 27 
 
Naam            Punten  Gsp Gw Rm Vl    
Wolvekamp, Olav 2016,00 18  15  2  1    
Bodaan, Ton     1529,67 15   8  6  1    
Eberle, Jan     1511,67 11   6  4  1    
Mazuera, Carlos 1488,00 17   9  4  4    
Vromans, Nico   1436,33 19   7  8  4    
Navrat, Roman   1342,00 17   8  4  5    
Mittertreiner,A 1277,00 17   6  7  4    
Lubbe vd, Lex   1253,33  9   6  1  2    
Haan, Hans      1142,33 17   5  6  6    
Holst vd, Fred  1141,00 18   6  6  6    
Hoogeveen, Frans1130,00  5   4  0  1    
Somer, Arif     1115,00 16   6  6  4    
Corneth, Bert   1110,33  8   5  1  2    
Cabrero, Juan   1063,00 20   7  4  9    
Sulkowski,Tomasz1057,33  9   4  2  3    
Roeleveld, Koos 1021,33 16   6  5  5    
Gerritsma, Bert 1000,67 18   6  5  7    
Hessels, Willem  954,00 15   6  4  5    
Wit de, Jacques  933,00 17   7  3  7    
As van, Jacques  897,00 18   2 13  3    
Boot, Harry      876,67 19   7  3  9    
Huijbens, Peter  835,00 19   7  4  8    
Hahlen, Ruud     835,00 21   6  7  8    
Kamp, Boris      812,33 14   7  1  6    
Loke, Jim        788,33 14   6  0  8    
Gijsen, Carel    767,00  8   3  1  4    
Jong de, Dick    671,33 17   6  2  9    
Marcus, Rob      639,00 15   4  4  7    
Zeeuw de, Jilles 639,00  6   2  2  2    
Prins, John      626,33  3   2  0  1    
Verwaart, Dick   578,00 15   4  3  8    
Kuijvenhoven,Rob 518,67 15   2  4  9    
Roeleveld, P     465,33 21   4  3 14    
Jong de, Bram    298,00 23   3  1 19    

 

 
 
Nico Vromans was uitstekend op dreef 
tijdens het Noteboomtoernooi, een 
weekendtoernooi dat jaarlijks in de maand 
februari in Leiden plaatsvindt. Hieronder 
volgt zijn verslag. 
 
Voor mij is het beter verlopen dan vorig 
jaar. Omdat ik gezien mijn toestand niet te 

veel wilde reizen nam ik in de eerste ronde 
een bye, dus een half punt.  
 
De tweede partij moest ik gelijk tegen het 
aanstormende talent van 13 jaar, Bart 
Lentjens uit Arnhem. Een vroeg 
remiseaanbod werd afgeslagen, nadat ik een 
schijnoffer van een loper had geplaatst. Na 
afloop van de partij zei mijn tegenstander 
dat het offer correct was. Ik kreeg ook een 
voordelige stelling, maar er zat zoveel venijn 
in de stelling, dat ik alles uit de kast moest 
halen. Het bleef op en neer golven. Net 
voordat Bart een beslissende aanval kon 
plaatsen kwam ik terug met een eveneens 
beslissend tegenoffensief, waardoor Bart 
genoodzaakt was mij eeuwig schaak te 
houden. Een punt na twee ronden. Voor mij 
is dat een prettig begin.  
 
Ronde drie op dezelfde dag tegen A. 
Kohlbeck. Ik had thuis een paar nieuwe 
openingen bestudeerd, waaronder het Bogo-
Indisch 1. d4 e6, 2 c4. Lb4+. In de 
openingsfase verschafte ik mij een 
dubbelpion op de e-lijn. Het ging 
voorspoedig en op zet 14 verschalkte ik een 
kwaliteit. Ik moest nauwkeurig blijven 
spelen, maar het punt kwam binnen. Twee 
punten uit drie partijen.  
 

 
 
Ronde vier tegen M. van Veelen van VAS, 
elo 1845. Ook dit mondde uit in een 
bestudeerde opening: Veresov. Met wit 
opende ik 1. Pc3 d5 2. d4 Pf6 3. Lg5 e6, ik 
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had gerekend op 3…h6. Het werd een partij 
van 58 zetten waarbij M. zetherhaling uit de 
weg ging. Hij had dit wel moeten doen, want 
daarna was mijn loperpaar oppermachtig! 
Drie punten uit vier partijen.  
 
Ronde vijf tegen een ander jeugdtalent: Stijn 
Gieben. Met zwart speelde ik Scandinavisch. 
Stijn kreeg het spel en dreigde allerlei offers 
op h7. Mijn pionnenstructuur was van een 
slechte aard. Maar de aanval kon gepareerd 
worden. Toen Stijn verzuimde om in het 
centrum door te drukken (angst) kreeg ik 
langzamerhand greep op de stelling Het 
eindspel toren tegen loper+pion gaf nog 
enkele problemen, maar ook dit punt was 
binnen. Vier punten uit vijf partijen. Reeds 
twee meer dan vorig jaar. De laatste partij 
tegen de latere winnaar J. van der Heyden, 
had een dramatisch verloop. Na mijn 1. Pc3 
c5 2. e4 Pc6 ontstond een soort gesloten 
Siciliaan waar ik wat beter uit kwam. Net 
toen ik mijn aanval wilde verstevigen, zei   
J. : “Uw vlag is gevallen”. Een bekend 
fenomeen. Er werd gespeeld met een tempo 
van 40 zetten in 1.45 uur + 15 minuten 
uitvluggeren. Dus anders dan in de 
competitie. Ik moet bekennen dat ik geen 
enkele ronde hieraan gedacht heb! en de 
vorige ronde in de gevarenzone was. Met 
vier punten uit zes partijen  en een TPR van 
1949 Elo mag ik toch tevreden zijn. Als 
pleister op de wonde won ik het supertrio. 
Mijn voorspelling van 1. Y. 
Soldovnichenko, 2. Friso Nijboer en 3. P. 
Nikolic was correct. Prijs   € 60,-- 
 

 
 
Het scheelde niet veel of HSV had voor een 
sensatie gezorgd in de bekerwedstrijd tegen 
WSC. Het verslag is van Bert Gerritsma. 
 
HSV bedwingt WSC 
 
Na 2-2 uitgeschakeld na loting 
 
Op maandag 9 maart speelde HSV in 
Naaldwijk voor de HSB-beker tegen WSC. 

Dit was een herhaling van de wedstrijd van 
vorig jaar toen we dezelfde tegenstander 
troffen en eervol met 2½-1½ verloren WSC 
heeft een sterk team dat uitkomt in de 
promotieklasse Onze gastheren wensten 
geen risico te nemen en hadden enkele 
kanonnen opgesteld. Zij verschenen met de 
volgende spelers achter de borden (tussen 
haakjes heb ik de elorating vermeld). 
 
Bord 1 Frans Vreugdenhil (2032) 
Bord 2 Thierry Bieger (1862) 
Bord 3 Ton Dulk (1959) 
Bord 4 Marco Kuyvenhoven (2043) 
 
HSV stelde daar hetzelfde viertal van vorig 
jaar tegenover. 
 
Bord 1 Carlos Mazuera (1873) 
Bord 2 Nico Vromans (1779) 
Bord 3 Rob van der Holst (1755) 
Bord 4 Hans de Haan (1738) 
 
Nadat er om de kleur geloot was bleek dat 
HSV aan de oneven borden met zwart 
speelde en aan de even borden met wit. 
 
Nico Vromans had de gehele week de Bird-
opening (1. f4) bestudeerd en hij was blij dat 
hij wit had, zodat hij deze opening op het 
bord kon brengen. Zijn jeugdige 
tegenstander kon ondanks lang nadenken 
niets bereiken en moest in remise berusten. 
Misschien stond Nico in de slotstelling zelfs 
iets beter. 
 
Hans de Haan had de op papier sterkste 
tegenstander getroffen. Het werd een 
Italiaanse partij waarin Hans het moeilijk 
leek te hebben. Tijdens een drinkpauze zei 
Hans dat hij ergens a3 had moeten doen wat 
hem een hoop moeilijkheden bespaard zou 
hebben. “Maar ik red me er wel uit”, zei 
onze topscorer in de externe competitie vol 
zelfvertrouwen. De teamleider behield zijn 
twijfels, zeker toen de tegenstander een pion 
won en ineens snel begon te spelen. Hans 
behield zijn kalmte, won de pion terug en 
bereikte in het eindspel met wederzijds 
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enkele pionnen en een paard een knappe 
remise. 
 

 
                   Hans: knappe remise 

 
Rob van der Holst trof dezelfde tegenstander 
als vorig jaar. Toen speelde Rob met wit en 
wist hij met zijn b3-opening te winnen. Nu 
had Rob zwart. “Nu kan ik gelukkig geen b3 
tegen me krijgen” zei de tegenstander. Hij 
opende met 1. Pf3. Ik weet niet wat voor 
opening het werd, maar ik schatte de kansen 
voor Rob niet minder in. Het werd een lange 
partij waarin een remiseaanbod van Rob 
werd aangewezen. De partij werd beslist in 
de tijdnoodfase. Beide spelers hadden dame, 
loper en enkele pionnen. Rob slaagde erin de 
loper te winnen, maar omdat beide 
koningsstellingen erg open waren moest hij 
blijven opletten voor mat- en patdreigingen. 
Rob bleef koel en zette zijn tegenstander 
mat. Een puike prestatie van Rob! 
 
Carlos Mazuera was het laatste klaar en dat 
mag een klein wonder genoemd worden. 
Carlos speelde met zwart de Franse 
verdediging. Nu ben ik geen kenner, maar ik 
geloof niet dat de opening helemaal goed 
ging Zeker nadat Vreugdenhil Te1 had 
gespeeld zag ik het somber in. Carlos zag 
zich zelfs gedwongen te rokeren! Iedereen 
die Carlos een beetje kent weet dat dit zeer 
ongewoon voor hem is. “Er is altijd wel een 
betere zet te verzinnen” is een gevleugelde 
uitspraak van Carlos als hem gevraagd 
wordt waarom hij niet gerokeerd heeft. Met 

iedere zet verbeterde Vreugdenhil zijn 
stelling. Dit kostte hem wel veel tijd. Carlos 
wist op iedere dreiging wel iets te verzinnen 
en ik begon weer op een goede afloop te 
hopen. Op het eind ging het toch mis. 
Vreugdenhil slaagde erin af te wikkelen naar 
een gewonnen toreneindspel dat hij met nog 
ongeveer één minuut op de klok wist te 
winnen. 
 
De eindstand werd hierdoor 2-2. Om uit te 
maken welk team doorging naar de volgende 
ronde moest  er worden geloot. We hadden 
ook kunnen snelschaken, maar omdat we 
vermoedden dat onze tegenstanders betere 
snelschakers zijn hadden we van tevoren 
afgesproken dat we bij een gelijkspel zouden 
loten. Helaas trok teamleider Bert Gerritsma 
het lootje met de tekst ‘verloren’, zodat HSV 
was uitgeschakeld voor de HSB-beker. Maar 
moreel voelden we ons de winnaar.   
 

 
 
Een verslag van Bert Gerritsma 
 

Rob van der Holst 
clubkampioen snelschaken 
 
Aanstormende jeugd bedwongen 
 
Er namen 21 leden deel aan het 
clubkampioenschap snelschaken dat 
plaatsvond op maandag 16 maart. Dat is een 
behoorlijk aantal, hoewel enkele 
gerenommeerde snelschakers zoals Olav 
Wolvekamp, Carlos Mazuera, Jan Eberle, 
Frans Hoogeveen en Ruud Drankier 
ontbraken. 
 
Wedstrijdleider Fred van der Holst 
verdeelde de deelnemers over twee qua 
speelsterkte gelijkwaardige groepen van 10 
en 11 deelnemers. In iedere groep werd een 
halve competitie gespeeld met een 
bedenktijd van vijf minuten pppp. 
 
In groep 1 waren Ton Bodaan en Rob van 
der Holst oppermachtig. Zij kwamen in hun 
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onderlinge partij remise overeen en wonnen 
hun overige partijen, waardoor zij met 9½ 
uit 10 bovenaan eindigden. Beide spelers 
plaatsten zich hierdoor voor de kruisfinales. 
Naaste achtervolger Arif Somer eindigde 
met 2½ punten achterstand op de derde 
plaats. 
 

 
 
In groep 2 was er veel meer spanning. De 
jeugdige talenten Lex van der Lubbe en 
Koos Roeleveld namen het op tegen de 
gevestigde orde, bestaande uit Hans de 
Haan, Nico Vromans en Bert Corneth. De 
jeugd won. Lex werd eerste met 8 uit 9 
(nederlaag tegen Hans de Haan), gevolgd 
door Koos met 7 uit 9 (nederlaag tegen Lex, 
remises tegen Hans de Haan en Bert 
Corneth). Bert Corneth, Hans de Haan en 
Nico Vromans bezetten de 3e tot en met 5e 
plaats met respectievelijk 6½, 6½ en 6 
punten. 
 

 
 
Dit leverde de volgende kruisfinales op: Ton 
Bodaan-Koos Roeleveld en Lex van der 
Lubbe-Rob van der Holst. 
 

In de kruisfinales werden twee partijen 
gespeeld. Bij een gelijke stand werd daarna 
verder gespeeld totdat één van beide spelers 
een partij zou winnen.  
 
Ton won zijn eerste partij van Koos, maar 
verloor de tweede. In de derde partij kreeg 
Ton het beste van het spel, waardoor Koos 
in de denktank moest. Dat kostte hem 
uiteindelijk de partij, want in een stelling die 
inmiddels voor hem gewonnen was ging 
Koos door zijn vlag. Ton dus door naar de 
finale. 
 

 
 
In de andere kruisfinale heerste Rob. Hij gaf 
Lex geen kans en won met 2-0. 
 
In de finale eindigde de eerste partij in 
remise. De tweede partij werd gewonnen 
door Rob die hierdoor voor het eerst in zijn 
carrière clubkampioenschap snelschaken 
werd. 
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Hieronder volgen de eindstanden in de beide 
groepen 
 
Groep 1 
 
Ton Bodaan  9½  
Rob van der Holst 9½  
Arif Somer  7     
Bert Gerritsma 6½  
Roman Navrat  6     
Jim Loke  5     
Juan Cabrero  4½ 
Harry Boot  3 
Patrick Roeleveld 2 
Jilles de Zeeuw 1 
Bram de Jong  1  
 
Groep 2 
 
Lex van der Lubbe 8 
Koos Roeleveld 7 
Bert Corneth  6½ 
Hans de Haan  6½ 
Nico Vromans  6 
Dick Verwaart 4 
Aad Mittertreiner 3 
Dick de Jong  3 
Ruud Hählen  1 
Willem Hessels 0 
 
Kruisfinales 
 
Ton-Koos  1-0 
Koos-Ton  1-0 
Ton-Koos 1-0 (tijd) 
 
Lex-Rob 0-1 
Rob-Lex 1-0 
 
Finale 
 
Ton-Rob ½ 
Rob-Ton 1-0 
 

 
 
Het eerste toernooi van de Haagse 
Rapidcyclus vond plaats op zaterdag 14 
maart. Omdat organisator Haeghe Ooievaar 

niet kon beschikken over de kantine van de 
Haeghe Groep werd er gespeeld in het 
speellokaal van DD in de Van Speijkstraat. 
 
Op de eindstand trof ik onder de 37 
deelnemers vijf HSV-leden aan. 
Jeugdlid Koos Roeleveld presteerde het 
beste met 5 uit 7. Ton Bodaan behaalde 4 uit 
7, gevolgd door Jacques van As met 3 uit 7 
en Harry Boot met 2 uit 7. Ruud Hählen 
bleef met lege handen staan, maar won wel 
de poedelprijs. 
 

 
 
Enkele clubgenoten presteerden uitstekend 
tijdens ons rapidtoernooi. Het verslag is van 
Bert Gerritsma 
 

Ton Bodaan wint HSV 
rapidtoernooi 
 
Heldenrol voor Jim Loke 
 
Aan het HSV rapidtoernooi namen op 
zaterdag 4 april 34 schakers deel. Enkele 
HSV-leden vervulden een hoofdrol. Ton 
Bodaan ging als een speer. Na zes ronden 
had Ton vijf punten behaald. Alleen Hans 
Segers had hem weten te verslaan. In de 
strijd om de eerste plaats moest Ton het in 
de slotronde opnemen tegen de verrassend 
sterk spelende Jim Loke, die eveneens vijf 
punten had verzameld. Jim had voor sensatie 
gezorgd. Reeds in de eerste ronde won hij 
van de sterke Jan Douwes (elo 1918) en later 
versloeg hij ook nog Hans Segers (elo 1949) 
In de laatste ronde kon Jim niet nog een keer 
voor een stunt zorgen. Ton toonde zich de 
sterkste en werd met 6 uit 7 
toernooiwinnaar. Na afloop bekende Ton dat 
hij zich speciaal voor dit toernooi had 
voorbereid. Ton wenste echter geen details 
te verstrekken om de concurrentie niet 
wijzer te maken. Jim bleef op vijf punten 
staan en werd hiermee vierde in de 
eindstand. Jim ging niet met lege handen 
naar huis, want in zijn ratinggroep werd hij 
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eerste. Hij werd nog gepasseerd door Jan 
Douwes, die door Jim was verslagen en door 
Alexander Münninghoff. Beide heren 
behaalden 5½ punten. Ratingfavoriet 
Münninghoff (elo 1995) verloor in de 
tweede ronde verrassend van Norbert 
Harmanus. Ook moest hij zijn clubgenoot 
Wim Reimer remise toestaan.  
 

 
 
Van de overige HSV-leden presteerde Hans 
de Haan het best. Hij behaalde 4½ punten en 
won hiermee de tweede prijs in zijn 
ratinggroep. Ons jeugdlid Koos Roeleveld 
maakte opnieuw veel indruk. Al in de eerste 
ronde won hij van de sterke Tjomme Klop. 
Later versloeg hij ook nog Hans de Haan. 
Een topklassering zat er echter niet in, want 
Koos moest ook drie nederlagen incasseren, 
onder andere tegen Ton Bodaan en Jim 
Loke. Met vier punten werd hij tweede in 
zijn ratinggroep (achter Jim Loke) en mocht 
hij een prijs uitzoeken. Ruud Hählen scoorde 
2½ punten en behaalde hiermee de tweede 
prijs in de categorie tot en met 1500.  
 
Het toernooi verliep zonder een wanklank. 
De prijsuitreiking vond stipt op tijd (16.15 
uur) plaats. Er waren in totaal 16 prijzen 
beschikbaar, verdeeld over vier 
ratinggroepen. Hierdoor had bijna de helft 
van de deelnemers een prijs. 
 
Het volgende toernooi in de Haagse 
Rapidcyclus vindt op 2 mei plaats bij DD. 
Het slottoernooi wordt gehouden op 13 juni. 
Het wordt georganiseerd door SHTV, maar 
vindt plaats in ons clubgebouw “De Brink”. 
Wellicht een stimulans voor de HSV-leden 
om hieraan deel te nemen. 

 
 
Een enigszins teleurstellende opkomst bij 
onze paaswedstrijden. De sfeer was er niet 
minder om. Bert Gerritsma bericht. 
 
Op maandag 6 april vonden onze 
paaswedstrijden plaats. Met 24 deelnemers 
was de opkomst teleurstellend. Ik heb 
begrepen dat enkele mensen ziek waren en 
misschien waren er wat leden met vakantie. 
Ook zagen we wat nieuwe gezichten. De 
ouders van Patrick Roeleveld kwamen een 
kijkje nemen. Patricks moeder speelde een 
paar vriendschappelijke partijtjes en bleek 
heel aardig te kunnen schaken En we kunnen 
best wel wat vrouwelijke leden gebruiken… 
 
De aanwezige leden werden door Fred van 
der Holst ingedeeld in vijf vierkampen. Ook 
was er één klaverjastafel. 
 
In groep één van de vierkampen toonde Olav 
Wolvekamp aan dat het met zijn vorm wel 
goed zit. Met 3 uit 3 liet hij duidelijk zien 
dat hij de sterkste was. Ton Bodaan, de 
trotse winnaar van het HSV rapidtoernooi, 
was de vermoeienissen van afgelopen 
zaterdag blijkbaar nog niet te boven. Ton 
eindigde met een half punt op de vierde 
plaats. 
 

 
 
In groep twee was er een spannende strijd 
waarin Hans de Haan met 2½ uit 3 aan het 
langste eind trok. Juan Cabrero werd 
gewogen en te licht bevonden. Hij bleef met 
lege handen staan. 
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In groep drie ontliepen de spelers elkaar niet 
veel. Jacques van As had aan één 
overwinning en twee remises voldoende om 
eerste te worden. 
 
In groep vier was Jim Loke –de held van ons 
rapidtoernooi- oppermachtig. Hij scoorde 3 
uit 3. Dick de Jong kon met 2 uit 3 nog 
enigszins in zijn spoor blijven. 
 
In groep vijf heerste Rob Kuyvenhoven met 
harde hand. Hij scoorde 100%. De overige 
deelnemers wonnen ieder één partij, zodat 
loting moest uitmaken wie er op de plaatsen 
2 tot en met 4 beslag legde. 
 
Bij de klaverjassers werden de bardames 
overtuigend eerste, gevolgd door Thilly van 
der Holst en Lenie Loke. Wedstrijdleider 
Fred van der Holst sloot de rij. 
 

 
 
Thilly en Fred hadden weer gezorgd voor 
een riante prijzentafel, zodat er na afloop 
voor iedereen een prijs was. 
 
Hieronder volgen de eindstanden 
 
Schaken 
 
Groep 1 
 
Olav Wolvekamp 3 
Jan Eberle  1½ 
Carlos Mazuera 1 
Ton Bodaan  ½ 
 
 

Groep 2 
 
Hans de Haan  2½ 
Roman Navrat  2 
Nico Vromans  1½ 
Juan Cabrero  0 
 
Groep 3 
 
Jacques van As 2 
Willem Hessels 1½ 
Bert Gerritsma 1½ 
Harry Boot  1 
 
Groep 4 
 
Jim Loke  3 
Dick de Jong  2 
Peter Huybens  1 
Ruud Hählen  0 
 
Groep 5 
 
Rob Kuyvenhoven 3 
Patrick Roeleveld 1 
Jilles de Zeeuw 1 
Rob Marcus  1 
 
Klaverjassen 
 
Bardames  5020 
Thilly van der Holst 4762 
Lenie Loke  4356 
Fred van der Holst 4094 
 

 
 
Bert Gerritsma was op dreef bij het 
Prometheustoernooi. Hier volgt zijn verslag. 
 
In de maanden januari tot en met april vond 
in Delft in het clublokaal van DSC het 
Prometheustoernooi plaats. Dit is een 
zevenrondig toernooi waarbij om de twee 
weken op donderdagavond werd gespeeld. 
De bedenktijd bedroeg twee uur pppp. 
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HSV was vertegenwoordigd door Bert 
Gerritsma. Bert kwam uit in de B-groep (tot 
1800 Elo) en eindigde ongeslagen met 4½ 
punten op de gedeelde 7e plaats van de 35 
deelnemers. Hij won twee keer, speelde drie 
keer remise en nam twee keer een bye op 
(een half punt). Zijn resultaat was goed voor 
een geldprijs van € 32,50. 
 
In de A-groep was internationaal meester 
Jan Willem de Jong oppermachtig met 6½ 
uit 7. 
 

 
 
Enkele clubgenoten namen deel aan het 
persoonlijk kampioenschap van de HSB voor 
veteranen. Bert Gerritsma vertelt u hoe zij 
presteerden. 
 
Met ingang van 20 februari werd er op 
zeven vrijdagavonden in sporthal “De 
Schilp” in Rijswijk gestreden om het 
persoonlijk kampioenschap van de Haagse 
Schaakbond voor veteranen (ouder dan 50 
jaar). 
 
Hieraan namen 39 schakers deel onder wie 
de HSV-leden Jacques van As, Harry Boot, 
Bert Gerritsma en Ruud Hählen. 
 
Bert Gerritsma behaalde het beste resultaat 
met 4 uit 7 en bezette de gedeelde 4e plaats 
in de categorie 60+, wat goed was voor een 
geldprijs van € 26,25. Bert won drie partijen, 
speelde twee keer remise, verloor één partij, 
en kreeg één reglementaire nul omdat hij een 
lekke band kreeg en de sporthal niet meer 
tijdig kon bereiken. 
 

 
 

Jacques van As deed de eerste twee ronden 
niet mee en begon dus met twee 
reglementaire nullen. In de resterende vijf 
ronden behaalde hij 3½ punten, waarbij een 
reglementaire overwinning, omdat zijn 
tegenstander in de laatste ronde verhinderd 
was. 
 
Harry Boot behaalde 2½ punten. Dit hadden 
er meer kunnen zijn als Harry in de laatste 
ronde niet verhinderd was, waardoor hij een 
reglementaire nul kreeg. 
 
Ruud Hählen speelde wel alle zeven ronden 
en behaalde daarin 2½ punten. 
 

 
 
Olav Wolvekamp leverde maar liefst drie 
partijen in, waaronder zijn partij voor de 
Champions League tegen Carlos Mazuera. 
Ton Bodaan analyseerde zijn partij voor de 
Champions League tegen Aad Mittertreiner. 

Mijn eerste partij van de Champions League 
won ik tegen Carlos "The Colombian" 
Mazuera. Ik zal deze en misschien nog wat 
andere partijen van luchtig commentaar 
voorzien.   

Wit: Olav Wolvekamp 
Zwart: Carlos Mazuera 
Champions League 
30 maart 2009 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Pc6!? Een wat 
ongebruikelijke voorzetting. De 
hoofdvariant is 3...e5. 4.Pf3 e6? 4...Lg4 lijkt 
me hier de aangewezen zet. 5.Lxc4 Pf6 
6.Lg5 Le7 7.Pc3 h6 8.Lxf6 Ik had geen zin 
om tijd te verliezen met 8.Lh4. Zwart zou 
dan 8...Pxe4 kunnen spelen. 8...Lxf6 9.e5 
Waarschijnlijk is dit een goede zet. 
Voorkomt een eventueel ...e5 en houdt dus 
Lc8 ingesloten. De achtergebleven pion op 
d4 is nu nog niet echt een issue. Bovendien 
kan wit deze snel opspelen als hij dat wenst. 
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9...Le7 Hier had ik natuurlijk 10.d5 
overwogen. Ik besloot deze zet uit te stellen 
totdat ik me beter had gecoördineerd. Toren 
naar de D-lijn enzo. 10.0-0?! Ja Carlos, dat 
mag! Het heet de korte rokade! 10...Pb4 
voorkomen door middel van 10.a3 lijkt me 
achteraf toch beter. 10...a6 (10...Pb4) 11.Tc1 
(11.a3!?) 11...Pa5 Geheel in Carlos’ stijl, 
maar deze zet druist tegen alle gezonde 
schaakprincipes in, namelijk ontwikkelen. 
Nu hoeft wit alleen maar zijn stukken simpel 
in het centrum te plaatsen en ergens te 
offeren a la Tal !! Tja als je jezelf geen 
complimenten geeft doet niemand het. 
12.Ld3 Ld7 13.De2 Tc8 14.Tfd1 c6 Toch 
maar geen c5!? 15.Pe4 b5 Het is nu al 
moeilijk een goede voortzetting te vinden. 
Dat ik zo`n superieure stelling na slechts 15 
zetten tegen Carlos heb verkregen zegt denk 
ik wel iets over zijn huidige vorm. Tijd voor 
een comeback!? 16.Pc5 Db6 17.b4?! Een 
onnauwkeurige zet waar totaal geen 
noodzaak voor was. Direct 17.Pd2 is beter. 
17...Pb7 18.Pd2 Ta8?? Nu gaat het van 
kwaad tot erger. In de verdediging moet je 
vaak kiezen tussen het beste van twee 
kwaden. In dit geval is dat 18...Pxc5.  

 
                Stelling na 18...Ta8? 

                   

19.Dg4 In hogere zin beslissend. 19...g6 Ik 
had hier 19...g5 verwacht. 20.Lxg6 Eerst 
dacht ik dat zijn idee 20...Tg8 was, maar dan 
heb ik simpel 21.Lxf7+ Kxf7 22.Dh5+ (wat 
is schaken toch makkelijk als je aan het 

winnen bent) 20...fxg6 21.Dxg6+ Kd8 Hier 
twijfelde ik tussen 22.Pde4 (meer stukken 
richting koning) en het meer directe 
22.Pxe6+ Lxe6 23.Dxe6 Tc8 24.d5 Tf8 
25.Pe4 Dc7 26.d6 Pxd6 Na het uitvoeren 
van deze zet gaf zwart zich gewonnen. Het 
was inderdaad een zwarte dag voor hem.  

Olav analyseert ook zijn partij uit de interne 
competitie tegen Hans de Haan. 

Hans de Haan - Olav Wolvekamp  
Interne ronde 18 , 2009 

1.e4 c5 Even geen Caro-Kann meer. Mijn 
grootste argument tegen de Siciliaan is altijd 
de vele theorie geweest. Ik heb echter 
ingezien dat er sommige systemen zijn waar 
je met gezond verstand erg ver kan komen. 
En wie speelt er op ons niveau nou 20 zetten 
theorie? 2.c3 d5 3.d3 Wit maakt er een soort 
witte leeuw van. 3...Pc6 Bereidt ...Pf6 voor 
en gaat niet in op de voorgestelde dameruil. 
4.Pd2 Pf6 5.Pgf3 Lg4 6.Dc2 Geheel in de 
spirit van de leeuw. 6...Tc8 7.h3 Uiteraard 
geen 7.e5 wegens 7...Pd7 8.Da4 (gezien de 
penning gedwongen) 8...Lh5 en zwart staat 
beter. 7...Lh5 8.g4 Lg6 9.Ph4 e6 10.Lg2 
Een goede ontwikkelingszet. 10...Pxg4 is nu 
niet mogelijk. 10...Ld6 Actiever dan 
10...Le7. Nu is het natuurlijk de vraag of wit 
van mijn laatste zet kan profiteren. Eens 
kijken. 11.g5 Ph5 12. exd5 exd5 13.Lxd5 
Dxg5 en zwart staat goed. 11.Pf1?? Dit gaat 
te ver. Wit wil graag de spanning handhaven 
en niet te snel op g6 slaan. Hij overziet 
echter mijn dreiging, welke gebaseerd is op 
het ongedekte paard op h4. 11...dxe4! 
12.Pxg6 [12.dxe4 Lxe4 13.Lxe4 Pxe4 
14.Dxe4 Dxh4] 12...exd3 Deze tussenzet 
wint een pion. 13.Dxd3 hxg6 14.Lg5 Dc7 
15.Lxf6 gxf6 16.0-0-0 Lf4+ 17.Kb1 Ke7 
17...0-0 is vragen om moeilijkheden. 
Vandaar de tekstzet. Zonder wits dameloper 
is dit niet zo gevaarlijk. 18.Dc4 Een wat 
vervelende dubbele aanval, die het beste 
gepareerd kan worden met 18...Pa5 19.De2 
g5! Legt de zwakte op h3 vast. 20.Pe3 Lxe3 
21.Dxe3? 21.fxe3 is beter. Ten eerste opent 
het de f-lijn en daarnaast voorkomt het mijn 
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volgende zet. 21...Pc4 22.De4 b5 23.Db7? 
Wit stond al moeilijk, maar deze zet geeft 
zwart een duidelijk winstplan. Wat rest is de 
uitvoering. 23...Dxb7 24.Lxb7 Tcd8 
25.Txd8 Kxd8 Met de toren slaan was ook 
mogelijk, maar dit leek me het eenvoudigst. 
26.a4 bxa4 Opties gezien erg lelijk, maar 
niet slecht. Zwarts plan is om wits 
damepionnen zoveel mogelijk tegen te 
houden en/of af te ruilen, en aan de andere 
kant te winnen. 27.Kc2 Kc7 28.La6 Pe5 
29.Le2 Pg6 30.Ta1 Txh3 31.Txa4 Kb7 
32.Ta5 Pf4 33.Kd2 Pxe2 34.Kxe2 Kb6 
35.Ta1 f5 36.gxf5 exf5 37.Td1 Th6 38.Td5 
Tf6 Hier staat de toren sterk gepositioneerd 
om de pionnen te ondersteunen. 39.Kd3 
Misschien dat 39.c4 wat meer kunsten van 
zwart verlangt. 39...a5 40.Kc4 g4 41.Txc5?  

 
                 Stelling na 41.Txc5? 

 

41…Tc6! Nu wint zwart door zijn dubbele 
f-pion. 42.Txc6+ Kxc6 43.Kd4 f4 44.Ke4 
f3 45.b3 f5+ 46.Ke3 Kc5 47.Kf4 Kb5 
47...a4?? 48.bxa4 en zwart moet in remise 
berusten. Geen van de twee witte pionnen 
kan genomen worden zonder dat de ander 
promoveert. 48.Ke3 a4 49.c4+ Kc5 50.bxa4 
Kxc4 51.Kf4 Kb4 52.Ke3 Kxa4 53.Kf4 
Kb4 54.Ke3 Kc3 Hier gaf wit zich 
gewonnen. 0-1  

 

De volgende partij speelde Olav voor de 
externe competitie tegen Ton Vissers in de 
wedstrijd HSV 1 – SHTV 3. Het commentaar 
is opnieuw van Olav. 

De volgende partij speelde ik tegen Ton 
Vissers. Een van mijn weinige externe 
winstpartijen. Tegen DSC5 liet ik me, in 
plaats van een gewonnen dame-eindspel in 
te gaan, mat in een zetten. Ook verloor ik 
met zwart tegen een dame, hoewel ik moet 
toegeven dat zij zeker niet slecht speelde. 

Wit: Olav Wolvekamp  
Zwart: Ton Vissers 
HSV 1 – SHTV 3 
2 februari 2009                                                                                                 

 1.d4 f5 Deze zet kwam als een verrassing. 
Niet dat ik het repertoire van mijn 
tegenstander nou zo goed ken, maar het 
Hollands had ik simpelweg niet verwacht. 
Een paar weken eerder speelde ik tegen Lex, 
en met goed resultaat, 2...g4 en besloot dit 
maar te herhalen. 2.g4 fxg4 Tot zover mijn 
openingskennis van dit systeem. Lex speelde 
namelijk 2...d6, wat volgens mij niet goed is. 
3.e4?! Dit lijkt logisch totdat je de 
tekortkomingen ziet. Direct 3.h3 is beter, 
aangezien de pion op e4 een 
aanknopingspunt voor zwarts acties kan 
worden. 3...g6? Beter lijkt me direct 3...d5. 
4.Lc4 Wit moet nu consequent doorgaan 
met het gambietplan. Na 4.Dxg4 is 4...d5 erg 
vervelend. 5.De2 dxe4 6.Dxe4 Pf6, en wit 
heeft het niet helemaal begrepen. De tekstzet 
is beter dan het directe 4.h3 aangezien zwart 
dan weer over 4...d5 beschikt. Eerst dit veld 
extra onder controle nemen dus. 4...d6 5.h3 
Ik vind deze stelling wel enige 
overeenkomsten met het Benkogambiet 
hebben. Daarin wordt wit vaak voor de 
keuze gesteld, slaan of doorschuiven. 
5...gxh3?! 5...Pf6 lijkt me beter. 6.Pxh3 
Lxh3 7.Txh3 Pf6 8.Df3 e5? 9.Lg5 Lg7 
10.dxe5 dxe5 11.Db3 Dd4 12.Pd2 Laat 
zwart nu maar op e4 nemen! 12...Db6 
Terecht ziet zwart van het slaan af. Nu 
moest ik even nadenken. Hoe verder? 
Dames ruilen of iets als 12.Dc3 speel je 
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natuurlijk liever niet. Wat dan? Aha! 
13.Lb5+ Pbd7 13...c6 14.De6+ is uit den 
boze. 14.Lxf6 Lxf6 Hier dacht ik geruime 
tijd na. Aanvankelijk was ik namelijk 
15.Txh7 van plan. Geniaal, leuk om zo te 
winnen dacht ik, totdat ik besefte dat zwart 
helemaal niet hoeft te nemen en koelbloedig 
0-0-0! kan spelen. 15.Pc4 vond ik iets te 
gecompliceerd in vergelijking met de 
duidelijke tekstzet. 15.Lxd7+ Kxd7 
16.Df7+ Kc8 17.Pc4? Een onnauwkeurige 
zet. Waarom niet gewoon de lange rokade? 
17...Db4+ Oops, over het hoofd gezien. Wit 
staat nog steeds gewonnen, maar moet nu 
wel resoluut handelen. 18.c3 De7 19.Dxe7 
Lxe7 20.Pxe5 Lf6 21.Pf7! De winnende zet. 
Alweer. 21...Te8 22.e5 De pointe van 21.Pf7 
Zwart mag niet nemen wegens Te3. 22...b6 
De rest is mayhem. Best een Leuk woordje 
eigenlijk. Zou men vaker moeten gebruiken. 
23.f4 h5 24.0-0-0 Le7 25.Tg3 Tg8 26.f5 
26.Tdg1 is minder goed wegens 26...Lc5 
27.Txg6 Txg6 28.Txg6 Le3+ en 29...Lxf4  

 
                     Stelling na 26.f5 

                       

26...g5 27.f6 Lf8 28.e6 Ld6? 29.Pxd6+ En 
hier gooide zwart de handdoek in de ring.   
1-0 Al met al wel een leuk partijtje.  

 

 

Ton Bodaan analyseert zijn winstpartij voor 
de Champions League tegen Aad 
Mittertreiner. 

Wit: Ton Bodaan 
Zwart: Aad Mittertreiner 
Champions League, 30-03-2009 
 
 
1.c2-c4 f7-f5 2.e2-e4 Vermijdt het normale 
Hollands waar Aad een kenner van is ....... 
2...f5xe4 3.d2-d3 Pg8-f6 4.d3xe4 e7-e5 Aad 
houdt niet van open spel en sluit de stelling 
af. 5.Lc1-g5 Pb8-c6 6.Pb1-c3 Lf8-e7 Ook 
na Lb4 heeft zwart een goede stelling. 
7.Lg5xf6 Le7xf6 8.Dd1-h5+ g7-g6  
9.Dh5-d1  
Ten koste van tijd heeft wit enige 
verzwakkingen uitgelokt. 9...d7-d6  
10.Pg1-f3 Lc8-e6 11.Pc3-d5 Le6xd5 
Kwestie van smaak , persoonlijk had ik 
liever de andere loper geruild tegen het 
paard en met 0-0 de 
ontwikkelingsvoorsprong vast gehouden. 
12.c4xd5 Pc6-d4!? Deze ruil is niet handig. 
Wit krijgt nu spel in het centrum en de 
zwarte koning staat niet veilig. 13.Pf3xd4 
e5xd4 14.Dd1-a4+ Ke8-e7 Dd7 gaat niet 
wegens Lb5.... 15.Ta1-c1 De achtergebleven 
pion op c7 wordt onderdruk gezet.  
15...a7-a6 16.Da4-b3 Ta8-b8 17.g2-g3?! 
Mijn plan is om na h4 en Lh3 het veld e6 
aan te vallen maar het blijkt dat dit te 
langzaam is. 17...Dd8-d7 18.h2-h4 c7-c5! 
Natuurlijk zwart is nu zijn probleem op c7 
kwijt en de pionnen gaan mooi samen 
werken. 19.d5xc6 b7xc6 20.Db3-c4 Tb8-b6 
Een beetje passief.  Met Db7 of Txb2 had 
zwart beter gebruik gemaakt van zijn kracht 
op de damevleugel. [20...Tb8xb2] 21.Lf1-h3 
Dd7-d8 22.0-0 Th8-e8? Maar hier had Aad 
zijn koning snel in veiligheid moeten 
brengen met Kf8 en Kg7... 23.f2-f4! 
Aangezien zwart beter staat op de 
damevleugel gaat wit het nu in het centrum 
proberen. 23...Ke7-f8 24.e4-e5 d6xe5 
25.f4xe5 Te8xe5 26.Tf1xf6+! Dd8xf6 
27.Tc1-f1 Df6xf1+ 28.Lh3xf1 c6-c5 29.b2-
b3 Wit heeft een materieel voordeel maar 
twee torens en een vrijpion kunnen nog voor 
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problemen zorgen.  29...Tb6-f6 30.Lf1-g2 
Kf8-g7 31.b3-b4 Te5-e1+ 32.Kg1-h2 Tf6-
f2 33.b4xc5 Wit heeft nu zelf ook een 
lopende vrijpion en beslist daarmee de zaak. 
33...Te1-d1 [33...Te1-e2 34.Dc4xd4+] 
34.c5-c6 Td1-d2 35.Dc4-d5 Tf2xg2+ 
[35...d4-d3 36.c6-c7 Tf2xg2+ Was nog een 
mooie val geweest Wit mag nu geen Dxg2 
spelen maar Kh3 wint simpel...bijv. 37.Kh2-
h3 Tg2-h2+ 38.Kh3-g4 h7-h5+ 39.Kg4-g5 
Td2-c2 40.Dd5-d7+ Kg7-g8 41.Kg5xg6  

             

 

           Stelling na 41.Kxg6(analyse) 

  

36.Dd5xg2 Td2xg2+ 37.Kh2xg2 d4-d3 
38.Kg2-f3 en wit houdt de zwarte vrijpion in 
bedwang.. 1-0 
 
 
 


