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Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad December 2016   

 

Hierbij ontvangt u het clubblad. De onderwerpen in deze nieuwe uitgave 

 

 Redactie 

 Secretaris 

 Agenda 

 Promotie 5 - HSV 1 

 HSV 1 - Schaakhuis 4 

 HSV 1 - DD 6 

 Haeghe Ooievaar 3 - HSV 2 

 HSV 2 - DSC 10 

 Bekerwedstrijd HSV - Schaakhuis 

 Externe 

 Interne 

 PK HSB 

 Schaakontmoeting SV Gennep 

 SIO Rapidtoernooi 

 Haags Weekendtoernooi 

 Besturentoernooi 

 Partij Corneth - Thu 

 Partij Ciftci - Huijbens 

 Partij Coenders - Mirzajani 

 

 

Redactie 

 

In dit nummer veel wedstrijdverslagen van de HSV-teams in de externe competitie. Verder 

een verslag van de schaakontmoeting met SV Gennep. Ook enkele toernooiverslagen. In 

de interne competitie zijn 14 ronden gespeeld. Langzamerhand wordt duidelijk welke 

spelers een kans maken om zich te plaatsen voor de Champions League. Ten slotte treft u 

drie geanalyseerde partijen aan. 

Secretaris 

 

Als nieuwe leden meldden zich aan Adel Felfel en Piet Hofstee. Zaman Saied heeft wegens 

drukke werkzaamheden het lidmaatschap opgezegd. 
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Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. 

 

Ma 5 december 15e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 12 december Onderlinge Kerstwedstrijden 

 

Za 17  december Pomartoernooi 

 

Ma 19 december Zaal Dicht Geen schaken 

     

Ma 26 december Zaal Dicht Geen schaken 

 

Ma 2 januari  16e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 9 januari  17e Ronde Interne Competitie 

   DSC 8 - HSV 2   

 

Ma 16 januari 18e Ronde Interne Competitie 

 

Vr 20 januari  Scheve Toren 2 - HSV 1 

 

Ma 23 januari 19e Ronde Interne Competitie 

 

Do 26 januari  Botwinnik 4 - HSV 2 

 

Ma 30 januari 20e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 6 februari 21e Ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Lierse 2 

 

Ma 13 februari 22e Ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - DSC 7 

 

Za 18 februari HSV Rapidtoernooi 

 

Ma 20 februari 23e Ronde Interne Competitie 

 

Ma 27 februari Clubkampioenschap Snelschaken 
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Promotie 5 - HSV 1 

 

Het eerste team wil zo snel mogelijk terug naar de eerste klasse. In de eerste wedstrijd van 

het seizoen was het jeugdteam van Promotie 5 de tegenstander. Teamleider Fred van der 

Holst doet verslag.  

Op dinsdag 27 september is voor ons eerste team in Zoetermeer weer de externe 

competitie begonnen. We zouden spelen tegen een jeugdteam met een speeltijd van 1 uur 

20 minuten plus 10 sec. en beginnen om  19:30 uur. Al gelijk bij aanvang was er bij de 

wedstrijdleider van Promotie grote onzekerheid over de status van onze tegenstander, wel 

of geen jeugdteam?? Een jeugdteam moet minimaal zes jeugdspelers opstellen met 

aanvulling van maximaal twee senioren. Omdat Promotie hieraan niet kon voldoen, de 

opstelling telde vier senioren, heeft men geprobeerd om op het allerlaatste moment de 

HSB- competitieleider te contacten om de status van het team te wijzigen in een 

seniorenteam.  Omdat de HSB op dit late moment niet was te bereiken is er in overleg 

besloten om dan toch maar om 19:45 uur te beginnen met de wedstrijd met het 

speeltempo van een  jeugdteam. De wedstrijdleider HSB zal een beslissing moeten nemen 

over het al dan niet handhaven van het “voorlopige” wedstrijdresultaat.  

Met slechts één invaller begonnen wij goed aan de wedstrijd.  

Op bord 8 speelde Franck niet zijn beste opening maar zou door een list minstens een 

loper gaan winnen. Zijn tegenstander zag het anders en Franck won zelfs twee torens en 

de partij 0-1.  

Op bord 1 was Ton ook snel klaar. Hij opende met een omgekeerde Siciliaan en wist al snel 

enorme druk op de damevleugel en het centrum te ontwikkelen. Ton won al rap een stuk 

en een pion waarna zijn tegenstander het voor gezien hield 0-2.  

Op bord 3 speelde Hans een rustige partij waarin zijn jeugdige tegenstander hem goed 

tegenspel gaf. In een remisestelling waarin nog maar weinig mogelijkheden lagen bood 

Hans na overleg met mij remise aan dat rap werd geaccepteerd ½ -2 ½.  

Op bord 4 had Bert Corneth aangegeven dat hij niet helemaal fit was en met mij 

afgesproken om voor een snelle remise te gaan. Helaas ging het in de opening verkeerd. 

Bert verloor een kwal en een pion. Niets meer aan te doen, opgegeven   1½ -2 ½.  

Op bord 7 speelde Wouter een gedegen partij en wist zijn tegenstander vanuit de opening 

onder zware druk te zetten. Hij won een pion en had een heerlijk overwicht vanuit het 

centrum. Nadat de lichte stukken waren geruild kon Wouter een de slag met zijn dame en 

toren. Mat in vijf zat er in en Wouter voerde dit a tempo uit 1½ -3 ½.  

Op bord 2 speelde Lex een gedurfde partij, hij offerde vanuit de opening een pion om met 

zwart al snel een aanvallende stelling in te nemen. Een op het zicht kansrijk loperoffer 
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leverde een lange aanval op die echter op bekwame wijze werd verdedigd en afgeslagen 

2½ -3 ½.  

Op bord 6 viel Bert Gerritsma op een verdienstelijke manier in. Met de zwarte stukken 

verdedigde Bert goed zijn stelling en wist op het juiste moment te voorkomen dat zijn 

tegenstander met zijn torens kon penetreren over de d-lijn. De zware stukken werden 

geruild en een eindspel met loperparen en pionnen resteerde waarin Bert wat minder tijd 

had. Ondanks de mindere tijd liet Bert zich niet gek maken en dwong remise af door 

herhaling van zetten 3-4.  

Op bord 5 speelde Rob een ongelukkige partij waarin hij aangaf dat hij zonder voordeel uit 

de opening was gekomen. In het late middenspel liet Rob pardoes een kwaliteit instaan 

waarna het eigenlijk niet meer te houden was. Rob speculeerde nog even op het 

misgrijpen van zijn tegenstander in tijdnood maar toen dit niet gebeurde gaf hij het op 4-

4.  

Ondanks het gelijkspel toch een redelijk resultaat waarna wij nog alle kansen op een 

kampioenschap in eigen handen hebben.     

Naschrift redactie: De competitieleider heeft besloten het wedstrijdresultaat te handhaven.  

HSV 1 - Schaakhuis 4   

 

Na het halve ei in de eerste wedstrijd was het zaak om op 31 oktober thuis te winnen van 

Schaakhuis 4, liefst met ruime cijfers. Fred van der Holst vertelt u of dit is gelukt. 

HSV 1 ligt met een klinkende overwinning die zich al snel aftekende goed op schema voor de 

toppositie in klasse 2a. 

De overwinning van het team is geen moment in gevaar geweest, vanuit de opening stonden twee 

borden iets minder maar de stellingen op de overige borden zagen er toen al rooskleurig uit. 

Op bord 4 was Bert Corneth als eerste klaar. Nadat zwart al vroeg in de partij f5 speelde kon Bert 

met dame en twee paarden een gevaarlijke koningsaanval opzetten die hij al om 20:15 uur met een 

mooie matcombinatie kon afronden. 1-0 

Op bord 2 speelde Lex van der Lubbe een voor zijn doen hele rustige strategische partij. Lex won in 

de opening al snel een pion waarna hij geen wilde offers meer hoefde te plegen om een 

koningsaanval op te zetten. Nadat  Lex een mat in één had voorbereid geef zijn tegenstander nog 

een “schaak der wrake”  en streek vervolgens de koning. 2-0 

Op bord 1 speelde Ton Bodaan niet zijn beste opening want hij was een van de spelers die 

beduidend slechter uit de opening waren gekomen. Ton zijn centrum en koningsstelling werden 

zwaar onder druk gezet en hij dreigt een kwal te verliezen. Vanuit het middenspel ontsnapt Ton 

aan de druk en kan tegengas gaan geven. Na afruil van de zware stukken rest een eindspel met een 

machtig loperpaar en een vrijpion dat Ton niet meer uit handen geeft. 3-0 
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Op bord 6 was Frans Hoogeveen weer van de partij en kwam met de witte stukken mooi 

ontwikkeld uit de opening. Frans nam de stelling van zijn tegenstander onder vuur en zonder dat ik 

het in de gaten had stond hij “opeens” een paard voor.  Frans wikkelt af naar een eenvoudig 

pionneneindspel met een toren voor dat niet onmiddellijk door zijn tegenstander werd opgegeven 

(een liefhebber?). Uiteindelijk wint Frans zonder problemen. 4-0 

Op bord 7 speelde Wouter Remmerswaal een mooie geconcentreerde partij. Met de zwarte 

stukken had hij vanuit de opening wat ruimtelijk voordeel verkregen . Wouter bouwt dit verder uit 

naar  tijdvoordeel, een doorgebroken pion en een gewonnen stelling. Één zet voordat hij mat gaat 

geeft zijn tegenstander de partij gewonnen. 5-0   

Op bord 8 begon  Franck Melssen met een kleine achterstand in tijd, maar zou daar in de partij 

geen last van hebben. In het middenspel wint hij materiaal maar zijn tegenstander probeert met de 

zware stukken nog wat tegen te spartelen.  Franck spint een matnet (in vijf)  en wint tussendoor 

ook nog eens de dame. 6-0 

Op bord 5 komt Rob van der Holst redelijk uit de opening maar wit heeft een halfopen f-lijn die 

wat druk genereert. Als Rob onnodig Pg6 toelaat verliest hij de kwaliteit maar hierna opent hij een 

alles of niets offensief. Met de juiste krachtzetten zet hij de witte stelling onder zware druk  en 

creëert een vrijpion op de 6e rij. Rob mist echter een schitterend winnend paardoffer waardoor ook 

de vrijpion en de partij verloren gaat. 6-1 

Op bord 8 speelde Hans de Haan een strategische partij waarin Hans dameruil ten koste van zijn 

rokade toeliet. Hans krijgt een vrijbrief om remise aan te bieden maar zijn tegenstander gaat hier 

niet op in. Na de nodige verwikkelingen in het middenspel krijgt wit wat druk met zijn torens over 

de open a-lijn.  Toen zijn tegenstander ook nog een loper en een pion in de aanval kon betrekken 

was er geen houden meer aan.  Hans vond nog enkele goede verdedigende zetten maar moest 

uiteindelijk capituleren. 6-2 

De volledige uitslag was als volgt: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
HSV 1 1771 - Schaakhuis 4 1563 6   - 2     

1 A. Bodaan 1882 - B. Yalçin 1682 1 - 0   

2 L. van der Lubbe 1713 - R.K.J.J. van Dijk 1372 1 - 0   

3 J.A. de Haan 1797 - G.P.T.G. Tjioe 1639 0 - 1   

4 H.J.M. Corneth 1841 - K. Thu 1501 1 - 0   

5 R.E.H. v/d Holst 1849 - B. Maas   0 - 1   

6 F.R. Hoogeveen 1800 - M. Elders 1692 1 - 0   

7 W Remmerswaal 1510 - G. van Onselen 1493 1 - 0   

8 F.W.J.M. Melssen 1777 - J. Maas   1 - 0 
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HSV 1 - DD 6 

 

Na de duidelijke zege tegen Schaakhuis was het zaak ook het bezoekende team van DD 6 

aan de zegekar te binden. Het verslag is van Fred van der Holst 

HSV 1 dendert op maandag 21-11-2016 over de schakers van DD heen! 

Op bord 5 speelde Rob van der Holst weer als vanouds. Wit rokeerde lang waarna Rob 

onmiddellijk antwoordde met a5 om hiermee meteen de witte koningsstelling onder druk 

te zetten.  Dit leverde al snel een materiële voorsprong op en een gewonnen stelling 

waarin Rob niet helemaal tot het gaatje hoefde te gaan omdat zijn tegenstander het al rap 

opgaf. 1-0 

Op bord 7 speelde Wouter Remmerswaal ook een mooie vlotte combinatiepartij. Toch was 

Wouter door een vervelende penning op zijn paard niet helemaal tevreden over zijn 

opening. Dit werd echter in het middenspel door goed stukkenspel ruimschoots 

gecompenseerd. Wouter sloeg de witte aanval vakkundig af, won groot materiaal en de 

partij. 2-0       

Op bord 8 Speelde Franck Melssen een rustige beheerste partij. Even leek het erop dat de 

stelling door de pionnenstructuur helemaal dichtgeschoven zou worden maar dat 

gebeurde uiteindelijk niet. Zwart verzamelde al zijn stukken op de koningsvleugel om een 

heilloze aanval op te zetten wat Franck de kans gaf om de damevleugel open te breken en 

binnen te vallen over de c-lijn. Francks tegenstander kon door enkele schaakjes het mat in 

één nog even uitstellen maar toen ook dat op was gaf hij zich gewonnen. 3-0 

Op bord 4 opende Bert Corneth de partij door furieus ten aanval te trekken. Hij offerde 

een pion voor goed combinatiespel dat hem stukwinst op had kunnen leveren. Stukwinst 

bleef achterwege en Bert wikkelde af naar een gunstig eindspel waarin hij een goed 

loperpaar had. Toen ook het loperpaar werd afgeruild was remise de enige juiste uitslag. 

3½-½ 

Op bord 2 speelde Ton geen gelukkige opening want zonder dat ik het in de gaten had 

stond hij al rap een pion achter. Ton compenseerde dit door de pionnenstructuur open te 

breken en van harte te combineren wat hem materiaal opleverde waarna zijn tegenstander 

capituleerde. 4½-½   

Op bord 6 speelde Frans Hoogeveen ook een goede partij. Terwijl hij zijn tegenstander op 

de koningsvleugel in bedwang hield kon hij zelf over de c-lijn enorme druk uitoefenen. 

Materiaal won hij niet direct maar door de loper van zwart te deplaceren op a8 waar deze 

ook nog ingesloten was door pionnen speelde Frans gewoon met een stuk meer. Dit 

leverde voor Frans geen problemen meer op en de partij werd hierna eenvoudig 

gewonnen. 5½-½   
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Op bord 1 speelde Lex van der Lubbe een voor hem rare partij zonder materiaal te offeren. 

Hij won al snel een pion en trok vervolgens op de koningsvleugel ten aanval . Mijn 

verwachting dat Lex een snelle overwinning zou halen kwam helaas niet uit. Ergens in de 

aanval moet het verkeerd gegaan zijn, Lex verloor zijn pluspion en de stelling verzandde in 

een potremise eindspel… totdat Lex blundert en hiermee zijn tegenstander met een pion 

laat promoveren, over en sluiten. 5½-1½ 

Op bord 3 kwam Hans de Haan goed uit de opening waarin hij zijn tegenstander 2 

dubbelpionnen bezorgde. Nadat de lichte stukken waren afgeruild had Hans licht voordeel 

omdat zijn torens actiever stonden. Met dreiging op de dame won Hans een pion en kreeg 

druk op de witte koning die naar de h-lijn moest vluchten. Toen Hans vervolgens met zijn 

pionnen richting overkant ging lopen probeerde zijn tegenstander dit op de verkeerde 

manier te stoppen. Hij verloor het zicht op zijn verdediging uit het oog en gaf Hans de 

kans op mat in één. Ons Hans laat zo’n buitenkansje niet lopen. 6½-1½  

De volledige uitslag was als volgt: 

  HSV 1 1771 - DD 6 1576 6½   - 1½ 

1 

L. van der 

Lubbe 1713 - F. Engering 1622 0   - 1 

2 A. Bodaan 1882 - R.J.M. ten Hove 1574 1   - 0 

3 J.A. de Haan 1797 - 

J.C.J. 

Smallenbroek 1574 1   - 0 

4 

H.J.M. 

Corneth 1841 - M. van Herpen 1607 ½   - ½ 

5 

R.E.H. v/d 

Holst 1849 - C. Sterk 1582 1   - 0 

6 

F.R. 

Hoogeveen 1800 - 

F.F. van 

Kampen 1523 1   - 0 

7 

W 

Remmerswaal 1510 - E. Frima 1549 1   - 0 

8 

F.W.J.M. 

Melssen 1777 - G. Horst 1574 1   - 0 

 

Haeghe Ooievaar 3 - HSV 2 
 

 

Het tweede team begon het seizoen met een uitwedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3. Dat 

zou te doen moeten zijn. Bert Gerritsma was als toeschouwer aanwezig en vertelt u er alles 

van. 
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HSV 2 begint met gelijkspel 

Op woensdag 12 oktober speelde het tweede team de eerste wedstrijd van de externe 

competitie. In 'De Wiekslag' was Haeghe Ooievaar 3 de tegenstander. Ondanks de morele 

steun van clubgenoten als Hans de Haan, Ton Bodaan en Jelle van der Heide moest het 

tweede genoegen nemen met een 4-4 gelijkspel. Een licht teleurstellend resultaat, omdat 

HSV aan de meeste borden een ratingoverwicht had. 

Toen ik iets na 21.00 uur het speellokaal betrad miste ik Selahattin Ciftci aan bord acht. 

Even was ik bang dat we een reglementaire nul wegens niet opkomen hadden gekregen, 

maar Selahattin bleek heel snel gewonnen te hebben en was al naar huis gegaan! HSV dus 

op een 1-0 voorsprong. 

Een eerste rondgang langs de borden leerde mij dat Jacques de Wit aan bord één in een 

stelling met ongelijk materiaal terecht was gekomen, die ik moeilijk te beoordelen vond. 

 

Aan bord twee had debutant Dennis de Zwart in een toreneindspel een pluspion. Een 

bekend gezegde onder schakers is dat toreneindspelen altijd remise zijn, maar in dit geval 

taxeerde ik met kennersoog dat de stelling voor Dennis gewonnen was. Zou Dennis dit ook 

zien? 

 

Willem Hessels had aan bord drie een pion verloren. Ook vond ik zijn koningsstelling niet 

erg veilig. Er stonden nog wel veel stukken op het bord, dus misschien wist Willem nog 

een tactische grap uit zijn hoge hoed te toveren.   

 

Aan bord vier speelde Jim Loke tegen competitieleider Louis Wulffers. De stelling was in 

evenwicht, maar Jim had meer bedenktijd. 

 

Aan bord vijf had Hans Coenders een vol stuk verloren.  Dat gebeurde in onderstaande 

stelling. Hans heeft zojuist 19.b4?? gespeeld. Een forse blunder, want hij heft daarmee de 

dekking van de loper op a4 op. Tegenstander René Denie profiteerde dankbaar en sloeg 

op de volgende zet de loper  
 

 

                Stelling na 19.b4?? 
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Aan bord zes had Henk Bouma een pion gewonnen. Henk had echter een dubbelpion en 

er stonden nog veel stukken op het bord. 

 

Aad Mittertreiner had aan bord zeven twee pionnen gewonnen. De winst leek me hier een 

kwestie van tijd. 

 

De stelling van Jacques de Wit bleef lastig. Jacques moest het met loper + paard + twee 

pionnen opnemen tegen een toren en vijf pionnen. Door een dubbele aanval met de toren 

ging het paard van Jacques verloren, waarna hij opgaf. Jacques bleek wel degelijk 

winstkansen gehad te hebben zoals Ton Bodaan achteraf in de analyse aantoonde. 

 

Dennis de Zwart had zijn toreneindspel verrassend snel tot een goed einde weten te 

brengen. Een prima debuut dus.  

 

Bij Willem Hessels verdwenen er wat stukken van het bord. In het eindspel met zware 

stukken verloor Willem een tweede pion. Toen hij ook nog een derde pion verloor moest 

hij opgeven. 

 

Jim Loke had de kwaliteit gewonnen. Hij ontketende een koningsaanval die Louis Wulffers 

niet kon pareren.  

 

Hans Coenders streed -wellicht tegen beter weten in- heel lang door. Hij was het langst 

bezig, maar aan een nederlaag viel niet te ontkomen. De slotstelling deed pijn aan de 

ogen. 

 

Bij Henk Bouma was het helemaal mis gegaan. Zijn loper stond misplaatst en de 

tegenstander kwam op de zevende rij binnen. Ik heb het eind niet gezien, maar ik meen 

dat Henk een toren verloor en dan is het uiteraard einde verhaal. 

 

Aad Mittertreiner maakte met een elegant paardoffer een einde aan zijn partij. Het offer 

mocht niet aangenomen worden omdat Aad dan zou doorlopen met zijn vrijpion. 

 

Het tweede zal zich moeten verbeteren om het met succes te kunnen opnemen tegen het 

zeer sterke team van DSC 8. Vermoedelijk heeft ook Voorburg 1  een sterk team.  
 

 

HSV 2 DSC 10 

Als het tweede nog mee wil strijden om het kampioenschap moet de wedstrijd tegen DSC 

10 gewonnen worden. Het verslag is van teamleider Hans Coenders 

 

Maandagavond 7 november moest het gebeuren! De eerste overwinning van HSV 2 in een 

externe wedstrijd van dit seizoen. Het zou, net zoals altijd(!), een gemakkelijke overwinning 

worden, want qua rating staan de HSVers een trede hoger dan de Delftenaren. Ons thuis 

spelende team had op sommige borden echter een zware dobber aan de gastspelers. Met 
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hier en daar wat geluk, is het nog 5 ½ - 2 ½ geworden en mogen we nu heel even de 

ranglijst aanvoeren. 

 

Direct na de aftrap raakte Jacques op bord een al in een penibele situatie. Jacques had een 

Deens Gambiet aangenomen en een paar pionnen gewonnen; beide spelers hadden 

daarna grote moeite met het vervolg. Het zou een lange trage partij worden.  

 

Ondertussen speelde Selahattin daarentegen op bord acht een wonderlijk spel, waarbij aan 

het einde van de partij beide spelers om en om de mogelijkheid hadden om de 

tegenstander in twee of drie zetten mat te krijgen. Geen van beiden wist in deze vreemde 

situatie de juiste zetten te vinden! De witte koning van Selahattin stond ingesloten door 

twee zwarte paarden en de zwarte dame. Echt link! Hij kon nog net ontsnappen… 

Tegelijkertijd bedreigde Selahattin de zwarte koning serieus op de achterste rij. Zet na zet 

bleven beide koningen raadselachtig overeind! Omstanders wisten natuurlijk wel precies 

hoe het moest! Gelukkig trok Selahattin uiteindelijk aan het langste eind. Het eerste punt 

was binnen!  

 

Op bord twee speelde Willem een sterke keurige on-Willemse partij. Het ging zelfs richting 

een eindspel met ieder twee torens en een aantal pionnen. Zelden vertoond door Willem 

die meestal met een speciaal offer in de opening de partij een bijzondere wending weet te 

geven. Willem wikkelde ditmaal het spel vakkundig af. Twee witte pionnen van hem liepen 

gezamenlijk naar de overkant zonder dat zwart er veel tegenin kon brengen.  2 – 0!  

 

Ook Jim deed wat we altijd van hem verwachten.  Probleemloos won hij zijn partij. Het 

derde punt was binnen!  

 

Dennis had het een stuk moeilijker. Zijn tegenstander speelde goed en Dennis had 

materiaalverlies geleden. Het zag er even niet goed uit. Net als bij Eric die een vol stuk had 

verloren en aan een hopeloze strijd bezig was. Dat zou niet meer goed komen.  Bij Dennis 

gelukkig wel! Toen ik weer keek, zag ik plotseling dat Dennis nog een dame had en zijn 

tegenstander niet meer! Een gewonnen partij! 4 – 0!  

 

Nu was er nog slechts een remise nodig om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Daar kon 

Aad of Henk voor zorgen. Beiden stonden min of meer in een evenwichtige stelling, beiden 

zelfs ietsje beter dan de tegenstander.  Dat zou wel goed komen…  

 

Jacques had zich intussen ontworsteld aan de greep van zijn tegenstander. De vervelende 

witte pion op f7 die lange tijd pal voor de neus van Jacques’ koning stond, werd gewonnen 

en Jacques won uiteindelijk ook de partij! 5 – 0! Eric moest de strijd staken. 5 – 1!  

 

Henk heeft de hele avond met het gevoel gespeeld dat hij sterker stond dan zijn 

tegenstander en toen hij niet verder kwam en de stelling zeer gelijkwaardig bleek te zijn, 
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probeerde hij toch een doorbraak te forceren…  Helaas.. Dat mislukte. Henk verloor alsnog 

de partij! 5 – 2!  

 

Nu was alleen Aad nog bezig. Hoewel Aad ook iets sterker leek te staan en het team de 

wedstrijd toch niet meer kon verliezen, was ‘t het beste om remise aan te bieden.  De 

tegenstander weigerde, dus Aad moest doorspelen. Na zo een aantal zetten 

doorgeploeterd te hebben, kwam driemaal dezelfde stelling op het bord. Onontkoombaar 

remise!  

 

HSV 2 heeft haar eerste overwinning op zak.  De volledige uitslag: 

 

 HSV 2   DSC 10   5½  -  2½ 

   

1. J.C.P. de Wit  - B. Zwemstra  1      - 0   

2. W.B. Hessels  -J. v/d Kolk   1      - 0   

3. J.A. Loke  - H. Hendriks   1     - 0   

4. D.M. de Zwart  - A. de Jong   1     - 0   

5. E. Kwappenberg - J.J. Swanink   0     - 1   

6. H.H. Bouma  -P.H.M. van Riet  0     - 1   

7. A.J. Mittertreiner - J. van Ham   ½    - ½   

8. S. Ciftci  - E. Hanewald   1     - 0 

 

Bekerwedstrijd HSV - Schaakhuis 

 

HSV speelde voor de eerste ronde van de HSB-beker thuis tegen Schaakhuis. Het verslag is van 

teamleider Fred van der Holst. 

Het HSV beker 4-tal is tegen het team van het Schaakhuis keihard met 0-4 knock out 

gegaan. Halverwege de strijd kon men deze uitslag niet aan zien komen want de stand op 

de borden was op dat moment nog goed in evenwicht. Uiteindelijk heeft de kracht van de 

betere schaker en in een enkel geval het omgaan met de tijd de doorslag gegeven.   

Op bord 1 speelde Ton Bodaan tegen een overmacht aan Elopunten. Ton kwam  nog wel 

goed ontwikkeld uit de opening maar wit dwong op de damevleugel stukkenruil af 

waardoor Ton met een dubbelpion bleef zitten en zijn tegenstander vrijbaan had voor zijn 

c-pion. Achteraf vond Fritz in deze stelling nog een goede verdediging die Ton achter het 

bord niet kon vinden. 0-1 

Op bord 3 groef Hans de Haan zich in de opening in waardoor hij het ruimtelijk voordeel 

aan wit overliet. Dit gaf zijn tegenstander de kans om met a4 en h4 over te schakelen op 

het Toren Indisch. Hierdoor werd het voor Hans lastig om te rokeren maar hij wist wel 

tegenspel te krijgen op de damevleugel. Het tij leek te keren nadat Hans een pion won 
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maar dit leidde ook tot een vlijmscherpe aanval op zijn niet gerokeerde  koning. Hans 

verloor materiaal en de partij. 0-2   

Op bord 2 speelde Lex van der Lubbe zijn eigen variant tegen het Siciliaans. Vanuit de 

opening speelden beide spelers op het openen en controleren van de f-lijn wat elkaar in 

evenwicht hield. Lex viel binnen met een paard waarna zich een tactische strijd in het 

centrum en op de damevleugel ontspon. Uiteindelijk verloor Lex materiaal en de partij. 0-3   

Op bord 4 speelde Bert Corneth een puike wedstrijd. Vanuit de zeer scherpe opening 

overspeelde Bert zijn tegenstander en kwam al snel zo goed als gewonnen te staan. Zijn 

tegenstander zag de bui ook al hangen en bood enkele keren remise aan dat door Bert na 

overleg resoluut werd afgeslagen. Het leek een kwestie van tijd om de overwinning te 

noteren. Bert won 1 pion, 2 pion, 3 pion en gaf zijn tegenstander alleen nog maar hoop 

om Bert door zijn vlag te jassen. Nadat Bert net iets te veel tijd voor een zet gebruikte ging 

deze mooie partij door tijdsoverschrijding helaas verloren. 0-4 Edoch .. chapeau Bert. 

De volledige uitslag was als volgt: 

 

HSV Beker 1808 - 

Schaakhuis 

Beker 1930 0 - 4 

1 A. Bodaan 1882 - R. Liem 2163 0 - 1 

2 L. van der Lubbe 1713 - R.B. Brouwers 1879 0 - 1 

3 J.A. de Haan 1797 - B. van der Haar 1793 0 - 1 

4 H.J.M. Corneth 1841 - D. Jonkman 1884 0 - 1 
 

 

Externe 

 

door Bert Gerritsma 

Klasse 2a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HSV 1 5 3 16 ½   . . 4   . 6   6 ½ . 

2 DSC 7 4 3 14 ½ .   5   . . 3 ½ . 6   

3 Rijswijk 4 4 3 14 ½ . 3     . 6 ½ 5   . . 

4 Promotie 5 4 3 13 ½ 4   . .   4   . 5 ½ . 

5 Scheve Toren 2 3 3 12 ½ . . 1 ½ 4     . . 7   

6 Schaakhuis 4 2 3 9 ½ 2   4 ½ 3   . .   . . 

7 DD 6 2 3 8 ½ 1 ½ . . 2 ½ . .   4 ½ 

8 WSC 5 0 3 6 ½ . 2   . . 1   . 3 ½   
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Het eerste team zal er na de ongelukkige degradatie in het vorige seizoen alles aan doen 

om weer terug te keren naar de eerste klasse. De start was niet best, want tegen een 

jeugdig team van Promotie werd een halve misstap gemaakt. Daarna werden twee ruime 

overwinningen behaald. We zijn er nog niet, want DSC 7 heeft een behoorlijk goed team 

en Scheve Toren 2 speelt thuis altijd met een sterk team. De eerste wedstrijd in 2017 is een 

uitwedstrijd tegen Scheve Toren. Het eerste team zou zichzelf een enorme dienst bewijzen 

door deze wedstrijd te winnen. 

 

Klasse 3a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DSC 8 4 2 12     . . . . . 6   6   

2 B.F. /Wassenaar 2 4 2 9 ½ .   . . 5   . 4 ½ . 

3 Lierse 2 4 3 12 ½ . .   . 2   5 ½ . 5   

4 HSV 2 3 2 9 ½ . . .   . 4   . 5 ½ 

5 Voorburg 1 2 2 9   . 3   6   .   . . . 

6 Haeghe Ooievaar 3 1 2 6 ½ . . 2 ½ 4   .   . . 

7 Botwinnik 4 0 2 5 ½ 2   3 ½ . . . .   . 

8 DSC 10 0 3 7 ½ 2   . 3   2 ½ . . .   

 

Het tweede team kent enkele nieuwe gezichten. In de openingswedstrijd tegen Haeghe 

Ooievaar 3 kwamen de heren niet verder dan een gelijkspel. Dat was toch wel een lichte 

teleurstelling. Daarna werd wel gewonnen van DSC 10, maar we krijgen nog de sterke 

teams van DSC 8, Bobby Fischer 2 en Voorburg 1. Een kampioenschap lijkt iets te veel 

gevraagd. 

 

Interne 

 

Door Bert Gerritsma 

Nadat er 14 ronden zijn gespeeld treffen we aan de kop van de ranglijst de 'usual suspects' 

aan. Koploper Hans de Haan verloor verrassend van nieuw lid Piet Hofstee, maar maakte 

verder geen misstappen. Ton Bodaan moest zijn meerdere erkennen in Lex van der Lubbe. 

Dat is geen grote verrassing, maar Lex speelt te weinig partijen om in aanmerking te 

komen voor een plaats in de Champions League. Daarvoor moet je na 25 ronden bij de 

bovenste zes spelers op de ranglijst staan en bovendien minimaal 12 partijen gespeeld 

hebben. Nieuw lid Dennis de Zwart doet het met een vijfde plaats uitstekend. Opvallend is 

wel dat Dennis geen remises speelt. Ook hoog staat Jacques de Wit. Jacques verliest 

weinig en met zijn degelijke positionele stijl zou hij dit jaar best ver kunnen komen. Buiten 
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de boot valt voorlopig Bert Gerritsma. Hij verloor van de nummers 1 t/m 3 van de ranglijst 

en werd tactisch afgetroefd door Willem Hessels die hij nu boven zich op de ranglijst moet 

dulden. Peter Huijbens was aan een opmars bezig, maar werd in ronde 14 gestuit door 

Fred van der Holst. Peter verliest alleen van de sterkere spelers. Met de zwakkeren heeft hij 

weinig mededogen.   

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14 

Nr Naam                   Punten  Wa  Gsp Gw Rm Vl  Perc 

 1 Haan de, Hans          1152,00 120  11  6  4  1  72,7 

 2 Corneth, Bert          1073,67 118   9  6  2  1  77,8 

 3 Bodaan, Ton            1041,33 116   9  5  3  1  72,2 

 4 Mittertreiner, Aad      946,33 114  12  5  5  2  62,5 

 5 Zwart de, Dennis        897,00 112  12  7  0  5  58,3 

 6 Wit de, Jacques         894,67 110  12  4  6  2  58,3 

 7 Hessels, Willem         843,00 108  13  8  1  4  65,4 

 8 Gerritsma, Bert         785,00 106  11  5  2  4  54,5 

 9 Lubbe van der, Lex      780,33 104   4  2  1  1  62,5 

10 Holst van der, Fred     754,67 102   6  4  0  2  66,7 

11 Hofstee, Piet           732,00 100   6  3  1  2  58,3 

12 Remmerswaal, Wouter    729,00  98   3  2  1  0  83,3 

13 Kwappenberg, Eric       711,33  96  12  4  3  5  45,8 

14 Jong de, Dick           680,00  94  14  5  4  5  50,0 

15 Huijbens, Peter         631,00  92  11  6  1  4  59,1 

16 Coenders, Hans          611,00  90  13  6  1  6  50,0 

17 Heide, Jelle van der    577,00  88   8  3  1  4  43,8 

18 Bouma, Henk             521,67  86  12  3  3  6  37,5 

19 As van, Jacques         502,00  84   6  1  2  3  33,3 

20 Loke, Jim               490,33  82   3  1  1  1  50,0 

21 Felfel, Adel            476,00  80  13  5  0  8  38,5 

22 Mirzajani, Afshin       426,67  78   1  0  0  1   0,0 

23 Nicolaas, Han           384,00  76   0  0  0  0   0,0 

24 Zaman, Saied            376,33  74   6  2  1  3  41,7 

25 Hählen, Ruud            376,00  72   8  1  2  5  25,0 

26 Ciftci, Selahattin      373,67  70  10  1  3  6  25,0 

27 Melssen, Franck         373,33  68   1  0  0  1   0,0 

28 Verwaart, Dick          287,00  66   9  0  3  6  16,7 

29 Kuijvenhoven, Rob       268,00  64   2  2  0  0  100, 

30 Dijk van, Ruud          259,33  62   1  0  1  0  50,0 

31 Dalfsen, Richard van    246,00  60   9  0  2  7  11,1 

32 Thu, Kuaw Moe           199,33  58   2  1  0  1  50,0 

33 Dennen, Runaldo         186,67  56   1  0  0  1   0,0 

34 Riel van, Jacco         108,00  54   0  0  0  0   0,0 
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PK HSB 

 

door Bert Gerritsma 

Jacques van As en Bert Gerritsma namen deel aan het persoonlijk kampioenschap van de 

Haagse Schaakbond. Op zeven vrijdagavonden werd in het gebouw "De Mantel" in 

Voorburg gestreden om het kampioenschap. Jacques en Bert kwamen uit in de B-groep 

voor spelers met een rating t/m 1750. Helaas moest Jacques zich na vier ronden 

terugtrekken. Na een ongeluk met een auto brak hij zijn heup en een schouder en is 

momenteel druk aan het revalideren. Jacques had na vier ronden twee punten verzameld. 

Bert had lange tijd uitzicht op een prijs. Na zes ronden had hij vier punten verzameld. Bij 

winst in de laatste ronde zou hij op een gedeelde tweede plaats zijn geëindigd. Bert trof 

het niet, want in de slotronde was de oerdegelijke Simon Broos zijn tegenstander. In een 

eindspel met paarden,lopers en pionnen werd Bert langzaam maar zeker 

uitgemanoeuvreerd. Met zijn eindscore van 4 uit 7 eindigde hij in het grote peloton op de 

11e plaats. De B-groep werd gewonnen door jeugdspeler Justus van Klaveren met de 

perfecte score van 7 uit 7. 

Kampioen van de Haagse Schaakbond werd Michiel van Woerden. Met een puntentotaal 

van 6½ punten hield hij zijn vier naaste concurrenten maar liefst twee volle punten achter 

zich.   

Schaakontmoeting SV Gennep 

 

door Bert Gerritsma 

 

Hagenaars afgedroogd door schaakvereniging Gennep 

Op zaterdag 22 oktober speelde een afvaardiging van Haeghe Ooievaar en HSV een 

vriendschappelijke wedstrijd tegen schaakvereniging Gennep.  Ons oud-lid Ton Thijssen 

woont sinds enkele jaren in Gennep en is lid geworden van de plaatselijke 

schaakvereniging. Vorig jaar beleefden we in Gennep de primeur. We werden bijzonder 

gastvrij ontvangen en met een dikke nederlaag naar Den Haag teruggestuurd. Nu was het 

onze beurt om als gastheer op te treden. 

Dick de Jong had geregeld dat we gebruik mochten maken van een zaal in restaurant 

Noordzee aan de boulevard in Scheveningen. Dit bleek een voltreffer, want de 

accommodatie was schitterend. Bovendien was de pier vlakbij. De gasten maakten van de 

gelegenheid gebruik om die in de pauze te bezoeken. Ook de weergoden waren ons 

gunstig gezind, want het was buiten prima uit te houden in het herfstzonnetje. 

De Limburgers waren keurig op tijd en na de ontvangst met koffie en gebak werd er om 

13.00 uur begon met de wedstrijden. Schaakvereniging Gennep was met acht spelers 
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gekomen. De afvaardiging van Haeghe Ooievaar/HSV telde eveneens acht spelers, 

namelijk vier van HSV en vier van Haeghe Ooievaar. Voor HSV traden Jacques de Wit, 

Willem Hessels, Dick de Jong en Bert Gerritsma in het strijdperk. Hans Coenders was 

wedstrijdleider. Er was besloten dat er vier rapidpartijen met een bedenktijd van 20 

minuten pppp. gespeeld zouden worden. De spelers aan de borden 1 t/m 4 speelden 

tegen elkaar. Hetzelfde gold voor de spelers aan de borden 5 t/m 8.  

 

De eerste ronde leverde een 6-2 overwinning op voor Gennep. Tussen de ronden door had 

de voorzitter van schaakvereniging Gennep een verheugende mededeling: wegens het 80-

jarig bestaan van schaakvereniging Gennep bood hij iedereen een gratis consumptie aan. 

Dat was blijkbaar een stimulans voor de Haagse afvaardiging, want de  tweede ronde werd 

afgesloten met een 4-4 gelijkspel.  Na een pauze van 45 minuten werden de ronden 3 en 4 

gespeeld. Wie had gehoopt dat het beter zou gaan met de Hagenaars kwam bedrogen uit. 

De Limburgers waren een maatje te groot. Een forse nederlaag van 21-11 was ons deel.. 

Iets voor 17.00 uur waren de wedstrijden afgelopen. De gasten hadden het naar hun zin 

gehad en de meesten bleven dineren in restaurant Noordzee alvorens naar Gennep terug 

te keren. Wij Hagenaars likken onze wonden en proberen volgend jaar revanche te nemen.  
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SIO Rapidtoernooi 

door Bert Gerritsma 

Op zaterdag 12 november vond het SIO rapidtoernooi plaats. Deze keer niet in                 

's-Gravenzande, maar in het gebouw 'Het Centrum' in De Lier, het clublokaal van de Lierse 

Schaakvereniging. Er namen in totaal 72 schakers deel aan dit toernooi. De spelers werden 

naar sterkte ingedeeld in groepen van acht spelers die een halve competitie speelden met 

een bedenktijd van 20 minuten pppp. In iedere groep waren vier prijzen te winnen. 

De deelnemers van HSV behaalden de volgende resultaten. 

Ton Bodaan speelde in groep twee. Na een koude start met een ½ uit 3 kwam Ton goed 

op dreef. Hij eindigde met 4 uit 7 en dat was goed voor de vierde plaats. 

 

Bert Gerritsma was ingedeeld in groep vijf. In deze groep werd op leven en dood 

gestreden. Met 3 uit 7 slaagde Bert er nog net in om de vierde plaats te bereiken. 

Han Nicolaas kwam uit in groep zes. Hij behaalde de enorme score van 6 uit 7. Zeer 

verrassend was dit niet genoeg voor de eerste plaats, want André van der Weijde had nog 

een half puntje meer. Met de tweede plaats zal Han ook wel tevreden zijn geweest. 

Peter Huybens was ingedeeld in groep acht. Met 2 uit 7 zat er voor Peter niet meer in dan 

een zevende plaats. 

Zoals gebruikelijk mocht na afloop  iedereen twee amaryllisbollen meenemen. 
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Haags Weekendtoernooi 

 

door Bert Gerritsma 

Sterk optreden Hans de Haan 

In het weekend van 18 t/m 20 november vond in het SBS Denksportcentrum aan de 

Kerketuinenweg het Haags Weekendtoernooi plaats. Vorig jaar waren er nog twee 

grootmeesters onder de deelnemers, maar die ontbreken ditmaal. Over het 

deelnemersaantal zal de organisatie tevreden zijn geweest. Ruim 30 deelnemers in de A-

groep en meer dan 80 deelnemers in de B-groep. Er waren opvallend veel jeugdspelers 

aanwezig. Er waren zelfs enkele kinderen met het geboortejaar 2007! HSV was in de A-

groep vertegenwoordigd door Hans de Haan. Henk Bouma, Aad Mittertreiner en Bert 

Gerritsma speelden in de B-groep. Ton Bodaan en Franck Melssen waren beschikbaar als 

wisselspeler, voor het geval er in een ronde een oneven aantal spelers was. Beide heren 

kwamen éénmaal in actie in de A-groep. Ton won en Franck speelde remise. 

 

                                                               Henk tegen Aad in de eerste ronde 
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Toernooiwinnaar werd Fidemeester Frans Konings met 5½ uit 6. Hij scoorde in feite 100%, 

want hij won vijf partijen en nam een keer een bye op. Hans de Haan verloor in de eerste 

ronde na felle strijd van Rob van Helvoort (elo 2130). Als straf kreeg hij in de tweede ronde 

een nog sterkere tegenstander, namelijk Gert Legemaat (elo 2171). Deze partij verloor 

Hans tamelijk kansloos. Daarna begon hij te scoren. Hij versloeg een 2000+ speler en 

speelde twee keer remise tegen gelijkwaardige tegenstanders. Met een bye op 

zaterdagavond kwam hij tot een score van 2½ uit 6 en een TPR van 1873.  

De B-groep werd een prooi voor Leno den Broeder met 5½ uit 6. De drie HSV-deelnemers 

Henk Bouma, Aad Mittertreiner en Bert Gerritsma scoorden allen 2½ uit 6 (met een bye op 

zaterdagavond). Henk zal met dit resultaat het meest tevreden zijn geweest. Henk won van 

Michelle de Liefde en hield Ben Spierings op remise. Zijn TPR was 1391 waarmee hij wat 

ratingwinst boekte.    

                                                                                                                      

                                                                                                                         

Besturentoernooi 

 

door Bert Gerritsma 

Vanwege het 90-jarig bestaan van de Haagse Schaakbond werd er op zaterdag 3 

december een zogenaamd besturentoernooi georganiseerd. In het clublokaal van DSC, 

Denksportcentrum Sebastiaansbrug, in Delft speelden 12 viertallen zes ronden rapid met 

een bedenktijd van 15 minuten en 5 seconden per zet. Het team van HSV, bestaande uit 

Peter Huybens, Hans Coenders, Jacques de Wit en Bert Gerritsma behaalde drie gelijke 

spelen en verloor drie keer. We eindigden op de 11e plaats. Opgemerkt moet worden dat 

het niveau erg hoog was. Zo moesten wij het in de slotronde opnemen tegen DSC met aan 

het topbord Ted Barendse (elo 2200+). Tot onze verbazing vielen bij de prijsuitreiking drie 

deelnemers van HSV in de prijzen. Jacques de Wit kreeg de prijs voor de teamtopscorer (3 

uit 6). Peter Huybens en Bert Gerritsma kregen de poedelprijs (1 uit6). Daarbij moet 

opgemerkt worden dat Bert een reglementaire 1 kreeg omdat DD het topbord onbezet liet 

(ze waren natuurlijk bang voor me, grapje). Peter boekte een overwinning op de sterker 

geachte Dirk Brinkman (elo 1610). 

Bij de receptie na afloop had HSB-voorzitter Karagantcheff voor Oekraïense champagne 

gezorgd. Dat ging er wel in bij de deelnemers, die zich ook de talrijke hapjes goed lieten 

smaken. 
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Partij Corneth Thu 

 

Drie schakers leverden hun partij in. De eerste partij werd gespeeld door Bert Corneth in de 

wedstrijd van het eerste tegen Schaakhuis 4. Het commentaar is van Bert zelf. 

Wit: B. Corneth 

Zwart: K. Thu 

1 e4 c5 2 d4 cxd4 3 c3 Pf6.   

Een geweigerd Morra-gambiet dus. 

4 e5 Pd5 5 Dxd4.   

Gebruikelijker is cxd4.  Slaan met de dame is een aanbeveling van de Amerikaan Ken Smith 

in zijn boekje uit de 70-er jaren over geweigerd Morra. 

5… e6 6 Pf3 Pc6 7 De4 h6.   

Beter was het om met d7-d6 meteen de witte e-pion aan te pakken. 

8 Lb5 a6 9 Lxc6 bxc6 10 0-0 Le7 11 Pbd2.   

Met de bedoeling om het paard naar c4 te brengen, van waaruit het zowel e5 als d6 onder 

schot houdt. 

11… a5.   

Om ruimte te maken voor Lc8-a6. 

12 Td1 f5?   

In combinatie met h6 niet verstandig, gezien het vervolg. 

13 exf6 (en passant) Pxf6 14 Dg6+ Kf8 15 Pe5.  Dreigt mat op f7. 

 

                         

   Stelling na 15.Pe5 
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15… De8 16 Pdc4 Tg8.   

Na De8xg6 zou Pxg6+ de kwaliteit kosten.  Nu ‘dreigt’ zwart wel dameruil. 

17 Dd3.   

Wit wil beslist geen dames ruilen, dat maakt de verdediging alleen maar gemakkelijker.  

Bedoeling is om (na g7-g5) met Pd6 verder te gaan.  Tegelijk dreigt er iets verschrikkelijks. 

17… d5.   

Ziet het niet.  Een zet met de g-pion was echt het enige. 

18 Pg6+ Kf7 19 Pce5 mat. 

                                                                                                                           

Partij Ciftci - Huijbens 

 

Peter Huijbens was zeer te spreken over zijn partij tegen Selahattin Ciftci. Hij combineerde er 

vaardig op los. Komodo had er zelfs twee uitroeptekens voor over. En dat komt zelden voor. Het 

commentaar is van Ton Bodaan.  

Ciftici,S - Huybens,P [D05] 

Den Haag HSV intern, 16.11.2016 

[TonBo] 

 

1.d2-d4 Pg8-f6 2.e2-e3 e7-e6 3.Pg1-f3 d7-d5 4.a2-a3  

Half zetje kan je je als wit wel permitteren.   

4...c7-c5 5.c2-c3 a7-a6 6.Lf1-e2 c5-c4 7.b2-b4 b7-b5  

Tja, de heren hebben de gouden regels van de opening blijkbaar niet boven hun bed 

hangen.  

8.Lc1-b2 Lf8-d6 9.Pb1-d2 0-0 10.Dd1-c2 Lc8-b7  

Het gaat nog gelijk op.  

11.0-0-0?  

Oei,  maar dit is de verkeerde kant op rokeren. Alle zwarte pionnen staan al klaar voor de 

aanval.  

11...Pf6-e4?!  

Direct aanvallen met a5! ligt meer voor de hand. 

 

 12.Td1-f1  

[12.Pd2xe4 d5xe4 13.Pf3-d2 en wit heeft de schade nog beperkt gehouden.]  
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12...Pb8-d7 13.Pf3-e1  

Tja, wit speelt te veel naar achteren.  

[13.Pd2xe4 d5xe4 14.Pf3-d2]  

13...a6-a5!  

SLOPEN !  

14.Pd2xe4 d5xe4 15.g2-g3 a5xb4 16.a3xb4 Pd7-b6 17.Kc1-d2 Ta8-a2  

Een vervelende penning op zowel dame als koning.  

18.Pe1-g2  

[18.Dc2-b1 Dd8-a8 19.Pe1-c2 is iets beter.]  

18...Pb6-a4 19.Tf1-b1 Ld6xb4!  

Nog een sloopzet.  

20.Kd2-d1  

[20.c3xb4 c4-c3+ Diagram  

21.Kd2-e1 Pa4xb2 22.Dc2xc3 Pb2-d3+ 23.Le2xd3 e4xd3 24.Dc3xd3 Dd8-a8! en zwart wint.]  

 

                                  Stelling na 20...c3+ (analyse) 
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20...Pa4xc3+ 21.Kd1-c1 Pc3xe2+ 22.Dc2xe2 c4-c3 23.De2xb5  

Hoera toch nog een wit stuk dat de middellijn passeert.  

23...c3xb2+ 24.Tb1xb2 Dd8-c8+ 25.Kc1-b1 Ta2xb2+ 26.Kb1xb2 Dc8-c3+ 27.Kb2-b1 

Tf8-a8 28.Th1-c1 Ta8-a1#  

 

                                               Stelling na 28...Ta1# 

 

 Mooi gespeelde aanval van Peter. 0-1 

 

                                                                                                                         

Partij Coenders - Mirzajani 

  

Hans Coenders leverde zijn partij in die hij tegen Afshin Mirzajani speelde. Afshin kwam afgelopen 

maandag het clubgebouw binnenstappen en kon gelijk meedoen aan de interne competitie. Hij 

schrok wel even toen hij hoorde dat hij 1.40 uur bedenktijd had, want in Iran was hij gewend 'blitz 

chess' te spelen. Tegen Hans had hij lange tijd het beste van het spel, maar in de slotfase kwam hij 

in tijdnood en ging hij beslissend in de fout. Het (lichte) commentaar is van het bekende duo 

Komodo/Deep Bert.                                                                                                                           

 

Hans Coenders - Afshin Mirzajani [B30] 

Interne Comp HSV Den Haag, 29.11.2016 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 g6 4.Lc4 Lg7 5.d3 e6 6.a3 a6 7.Lf4 Pf6  

8.Dd2 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 24 

 

 

Beter is  8.Ld6 om de rokade te verhinderen.  

 

8...b5 9.Lb3 0–0 10.Lg5  

 

Alsnog 10. Ld6 was geboden. Na de tekstzet heeft wit geen voordeel meer. 

 

10...Da5 11.0–0 Lb7 12.Tfe1 d6 13.Lf4 Tfd8 14.Ta2? 

 

Waarom in hemelsnaam speelt iemand zo'n zet? Dat moet Hans me maar eens uitleggen. 

 

14... Db6 15.Le3 Pa5 16.Taa1 

 

En de toren gaat weer terug. 

 

16... Pxb3 17.cxb3 d5 18.e5 d4 19.exf6 dxe3 20.Dxe3 Lxf6 21.Df4 Lg7 22.Tad1 Dd6 

23.De3 Tac8 24.h3 Ld5 25.d4 Lxb3 

 

Beter was 25...Lxf3 cxd4 met groot voordeel voor zwart. 

 

26.dxc5 Dc6 27.Txd8+ Txd8 28.Pe4 Ld5 29.b4 a5 

 

29...Lxe4 ziet er goed uit 30.Dxe4 Dxe4 31.Txe4 Td3. 

 

30.Pd6 axb4 31.axb4 Txd6 

 

Een correct kwaliteitsoffer 

 

32.cxd6 Dxd6 33.Dc5 Da6 34.Pd4 Lc4 35.Pc6 Lf8 36.Pe7+ Kg7 37.De5+ f6 38.Dc7 Kh8 

39.Pc6 

 

39..Td1 wint 39...Ld5 40.Pxd5 exd5 41 Df7. 

 

 Da8 40.Td1 Ld5 41.Dd8?  

 

Een fout waarmee wit zijn voordeel vergooit. Winnend was 41.Df7 f5 42.Pd4. 

  

41...Dxd8  

 

Slaan van het paard met 41...Lxc6 is niet goed wegens 42.Dxf6+ Kg8 43.Td8 Dxd8 44.Dxd8 

 

42.Pxd8 Lxb4 43.Tc1 Le7? 44.Pc6? 

 

Wit profiteert niet. 44.Pxe6 Lxe6 45. Te1 en een van beide lopers gaat verloren. 
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                                      Stelling na 45.Te1 (analyse) 

 

 Lxc6? 

 

Dit verliest. Geboden was 44...La3 

 

 45.Txc6 Kg7 46.Txe6 b4?? 

 

In tijdnood nog een blunder tot besluit. 

 

 47.Txe7+ 

 

1–0 
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