
 

1 

 

 

 

 

 

Opgericht 8 februari 1926 

 

Redactie 

     Ton Bodaan 

     Bert Gerritsma 

     Jacques de Wit 

Voorzitter : 

     Dick de Jong 

     Merellaan 6 

     2566 JV Den Haag 

     tel. 06-48203480 

     E-mail: merel6@casema.nl  

Secretaris : 

     Bert Gerritsma 

     Eerbeeklaan 60 

     2573 HT Den Haag 

     tel. 3464442 

     E-mail: bertgerritsma@ziggo.nl   

 Penningmeester & Comm. Materiaal 

     Peter Huybens 

     Ellekomstraat 14 

     2573 XD Den Haag 

     tel. 3454049 

     E-mail: phuybens@versatel.nl 

Wedstrijdsecretaris & Wedstrijdleider : 

     Fred van der Holst 

     Elsstraat 49 

     2565 KL Den Haag 

     tel. 3563057 

     E-mail: fredvdholst@casema.nl 

Bestuurslid Algemeen 

    Ton Thijssen 

    De la Reyweg 647 

    2571 ER Den Haag 

    tel. 070-3806261 

    E-mail: vontb@yahoo.com      

Ereleden : 

   Ruud Drankier   

Website: 

   www.schakenbijhsv.nl 

Clublokaal: 

    Wijkgebouw “DE BRINK” 

    Escamplaan 55 

    2547 GA Den Haag 

    Tel.3259563 

 
    

Speelavond: 

     Maandagavond 19:45 uur 

 

Contributie: 

     De contributie bedraagt voor gewone       

     leden € 22,50 en voor dubbelleden en 

     junioren jonger dan 18 jaar € 19,50 per 

     kwartaal. Voor donateurs is de                  

     minimum bijdrage € 25,-- per seizoen. 

     Als lid van HSV bent u tevens lid van  

     de Wijkvereniging Zuiderpark. De   

     kosten hiervan bedragen € 13,-- per 

     jaar. De Wijkvereniging stuurt in januari  

     een acceptgiro. 

 

Betalingen: 

     Betalingen gelieve u te voldoen op giro         

     3317190 ten name van: Penningmeester  

     Haagse Schaakvereniging te Den Haag. 

 

 

 

 

 

Deze Bladzijde   1 

Redactie    2 

Secretaris    2 

Lidmaatschap Wijkvereniging 2 

Agenda    2 

HSB-beker    3 

WSC 5 – HSV 1   4 

HSV 1 – DSC 5   5 

Pomar 1 – HSV 1   6  

HSV 2 – Rijswijk 3   6        

De Externe    7  

De Interne    8  

Pomartoernooi      9 

Kerstwedstrijden   12 

Tata Steel Chess   14 

Simultaan Wereldtoppers  16 

HSV Rapidtoernooi   17 

Partijen Anink – Vromans  20  

Thijssen – Corneth   21 

Gerritsma-Schepers   24 

Vromans Thijssen   25 

 

mailto:merel6@casema.nl
mailto:bertgerritsma@ziggo.nl
mailto:phuybens@versatel.nl
mailto:fredvdholst@casema.nl
http://www.schakenbijhsv.nl/


 

2 

 

 
 

Het is alweer ruim twee maanden geleden dat er een clubblad uitkwam. Daaorm nu een dik 

nummer. Naast  verslagen over de in- en externe competitie treft u verslagen aan over het 

Pomartoernooi, de kerstwedstrijden, het Tata Steel Chess Tournament, de simultaan van enkele 

wereldtoppers in het Haagse stadhuis en het HSV rapidtoernooi.  Ook selecteerde de redactie 

weer enkele partijen of partijfragmenten. 

  
 

Rob Lensink heeft wegens tijdgebrek het lidmaatschap van HSV opgezegd. Roman Navrat is 

daarentegen weer lid geworden. Roman blijkt ‟s avonds toch meer tijd te hebben dan hij had 

gedacht. Gelukkig maar, want spelers van zijn kaliber kunnen we goed gebruiken.  

 

 
 

Penningmeester Peter Huybens legt aan de nieuwe leden uit, hoe het zit met het verplichte 

lidmaatschap van wijkvereniging Zuiderpark. 

 

In het begin van het jaar krijgt de penningmeester vaak vragen over het lidmaatschap van 

wijkvereniging Zuiderpark. Nieuwe leden vragen zich af, waarom Zuiderpark een acceptgiro 

stuurt. Je bent toch lid geworden van schaakvereniging HSV en niet van een wijkvereniging?  

 

Tijd voor een korte uitleg. 

HSV huurt de speelzaal, met gebruik van de bar, van Zuiderpark. De bar wordt verzorgd door 

vrijwilligers van Zuiderpark. De opbrengst van de consumpties gaat uiteraard naar de kas van 

de wijkvereniging. 

 

De bar is geen openbare horecagelegenheid en er mag uitsluitend geschonken worden aan 

leden van de wijkvereniging. Dat is de reden dat een schaker van HSV ook lid dient te worden 

van Zuiderpark.  

 

Een bijkomend voordeeltje is dat de andere activiteiten van de wijkvereniging ook toegankelijk 

zijn voor de schakers. Je wordt middels het contactorgaan op de hoogte gehouden.  Het 

lidmaatschap van Zuiderpark bedraagt € 13 per jaar.  

Zelfs een bescheiden gebruiker van de bar, verdient dat bedragje in een paar maanden terug! 

  

 
 

Hieronder treft u de agenda voor de komende weken aan. Houdt u de datum 20 februari in de 

gaten: dan vindt het clubkampioenschap snelschaken plaats. Verder bestaat de mogelijkheid 
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dat het gebouw een week gesloten wordt wegens noodzakelijk onderhoud. Maar dat hoort u 

tijdig. 

 

Ma 13 februari  Ronde 21 Interne Competitie 

 

Ma 20 februari  Clubkampioenschap snelschaken 

 

Ma 27 februari  HSV 1 – WSC 3 

    Ronde 22 Interne Competitie 

 

Ma 5 maart   Ronde 23 Interne Competitie 

 

Ma 12 maart   Ronde 24 Interne Competitie 

    WSC 6 – HSV 2  

 

Ma 19 maart   Ronde 25 Interne Competitie 

     

Ma 26 maart   Ronde 26 Interne Competitie 

    Start Champions League 

 

Ma 2 april   Paaswedstrijden 

 

Wo 4 april   Gezamenlijke Slotronde 2
e
 Klasse in Zoetermeer 

    HSV 2 – DCSV 1 

 

Ma 9 april   Pasen. Geen Schaken 

 

Ma 16 april   Ronde 27 interne competitie 

    Ronde 2 Champions League 

 

Wo 18 april   Gezamenlijke Slotronde 1
e
 Klasse in Zoetermeer 

    Rijswijk 2 – HSV 1 

 

Ma 23 april   Ronde 28 Interne Competitie 

    Ronde 3 Champions League 

 

 
 

Een verslag van Jacques de Wit. 

 
HSV in slotfase ten onder 

 

Maandag 28 november moest HSV voor de beker aantreden tegen het sterke WSC. Het 

"beker"-team bestond uit de volgende spelers. 

Bord 1 Olav Wolvekamp 

Bord 2 Jan Eberle 

Bord 3 Nico Vromans 

Bord 4 Hans de Haan 
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Op zich geen slecht team wat ook later zou blijken. Na loting werd bepaald dat Olav aan bord 1 

wit had, Jan dus zwart, Nico wit en Hans zwart. We hadden van te voren afgesproken dat we 

bij een eventueel gelijkspel wilden loten, maar volgens het nieuwe reglement moet er 

tegenwoordig 15 minuten worden gevluggerd per persoon met verwisselbare kleuren en als dit 

ook gelijk eindigt, dan wordt er pas geloot. 

 

We begonnen precies op tijd en iedereen kwam redelijk uit de opening, waarvan Olav het 

volgens mij het lastigst had, hij verloor de rokade en had op de koningsvleugel een verzwakte 

pionnenstelling. 

 

De tegenstander van Jan speelde vol op de aanval, maar Jan wist elke dreiging af te wenden, na 

afruil van enkele stukken was er een remiseachtige stelling bereikt en Jan bood dan ook remise 

aan. Na enkele zetten zag ook de tegenstander van Jan dat er weinig te halen viel en werd tot 

remise besloten. 

 

Nico speelde de "van Geet"-opening en had goed spel. Na de lange rokade van Nico's 

tegenstander koos Nico voor een pionnenstorm op de zwarte koningsstelling en viel op een 

gegeven moment de zwarte loper aan met een pion.  Nico's tegenstander koos er voor om 

Nico's paard aan te vallen met een pion, hierdoor ontstond er een combinatie in de stelling, die 

door Nico secuur werd uitgevoerd.  Nico won een stuk  voor de kwaliteit en een pion. Ik zelf 

telde het punt al en misschien Nico ook, maar helaas eindigde deze partij in remise. Al met al 

een leerzame partij(misschien iets voor het clubblad). 

 

Hans de Haan speelde ook een goede partij, beiden spelers hadden de lopers op de g-lijn 

gefianchetteerd en het werd een echte manoeuvreerpartij wat je wel aan Hans kan overlaten. 

Hans vroeg mij halverwege de partij of hij remise aan mocht bieden, maar omdat ik over de 

stelling van Olav nog niet echt een goed gevoel had verzocht ik Hans om nog even door te 

spelen. Hans probeerde nog wel om een opening te vinden, maar ook hier was geen doorkomen 

aan en ook deze partij werd tenslotte remise. 

 

Olav was het langst bezig. Olav had een stelling bereikt waarin hij het een en ander dreigde en 

zijn tegenstander moest secuur verdedigen. In een lastig toreneindspel gingen de laatste torens 

ook van het bord en met nog 10 seconden op de klok moest Olav in een verloren stelling 

opgeven. Eindstand 2,5 - 1,5 voor WSC. 

 

Helaas dus verloren van een sterke tegenstander en uitgeschakeld in de beker. Misschien had er 

wat meer in gezeten, want HSV is zeker niet weggespeeld. 

 

 
 

Teamleider Jacques de Wit doet verslag. 

 

HSV 1 pakt eerste punten 

 

Na nederlagen in de eerste 2 competitiewedstrijden was het zaak om dit keer de nodige punten 

binnen te halen. We moesten hiervoor naar 's-Gravenzande en wel tegen WSC 5 dat eveneens 

nog zonder punten was. 

 

Omdat ik zelf moest spelen heb ik de partijen niet vanaf het begin kunnen volgen, maar na een 
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uurtje liep ik maar eens langs de borden. Op bord 1 zag ik dat Olav een goede stelling had 

bereikt, hij had een dame voor 2 torens geruild en had een (dubbel)pion meer. Jan op bord 2 

stond gewonnen, hij had bovendien een loper gericht op de toren en dame van zijn 

tegenstander. Op bord 3 kreeg Nico al vroeg een remiseaanbod, maar hij sloeg dit af en verloor 

even later onverwacht een pion. Op bord 4 speelde Frans en ook hij stond vrij goed vond ik. 

Aad op bord 5 was in een eindspel beland met voor beide spelers nog een paard en enkele 

pionnen. Rob op bord 6 had het initiatief, dus daar zag ik ook geen problemen. Bij Hans op 

bord 7 stond het gelijk evenals bij mij zelf op bord 8. 

 

Zoals verwacht was Jan het eerste klaar en het eerste punt was binnen. Niet lang daarna kwam 

Olav langs en hij vertelde dat hij en Frans ook gewonnen hadden, tussenstand 0 - 3. Ik zelf was 

in een toreneindspel beland met een pion minder en ik moest vechten om het remise te houden. 

Na de dreiging om een pion terug te winnen bood ik remise aan wat mijn tegenstander direct 

aanvaardde mede door de tijd op zijn klok. Tussenstand 0,5 - 3,5. 

 

Nico stond nog steeds een pion achter en Aad had inmiddels veel tijd verbruikt, maar stond nog 

gelijk. Bij Hans zag ik dat hij via een combinatie een stuk dreigde te winnen, waarna zijn 

tegenstandster direct opgaf. Tussenstand 0,5 - 4,5 en de eerste overwinning was een feit. Nico 

redde het net niet en verloor helaas zijn partij. Ook Aad verloor zijn partij door een 

misrekening. In een remisestelling deed hij tot zijn eigen teleurstelling de verkeerde zet en 

moest opgeven. 2,5 - 4,5.  

Rob ten slotte had een gewonnen stelling bereikt, maar moest het nog wel even afmaken. Zijn 

tegenstander verdedigde zich goed, maar kon een nederlaag niet voorkomen. Eindstand  

2,5 - 5,5. 

 

 
 

Een verslag van Jacques de Wit. 

 

HSV 1 verliest van DSC 5 

 

Maandag 9 januari 2012 moest het eerste het opnemen tegen DSC 5. Het werd geen 

gemakkelijke avond voor de HSV'ers tegen een team dat qua rating ruim 100 punten meer had. 

De Delftenaren gingen uiteindelijk met een 2,5 - 5,5 overwinning naar huis. Aangezien ik zelf 

speelde heb ik weinig gezien van de partijen en kan ik van sommige partijen alleen maar de 

uitslag melden.  

 

Bert Corneth op bord 6 vroeg of hij eventueel remise aan mocht bieden, aangezien ik niets wist 

van de overige borden mocht hij dat. Mark Jager op bord 4 -speciaal overgekomen uit 

Amsterdam- won zijn partij tegen een speler die ruim 200 ratingpunten meer had en Mark heeft 

daarmee nog steeds zijn 100% score.  

 

Hans de Haan op bord 7 verloor helaas, evenals Aad op bord 5. Ik zelf speelde op bord 8 met 

wit een gesloten Siciliaan, kwam goed uit de opening maar ik probeerde op een gegeven 

moment te veel op remise te spelen, was te gefixeerd op een dreiging waardoor ik niet zag dat 

mijn dame in de penning stond en kon opgeven.  

 

Olav op bord 1 had een scherpe stelling, hij had zijn dame geruild tegen een toren en een stuk. 

In het eindspel moest Olav met een kwaliteit minder helaas het onderspit delven. Jan op bord 2 



 

6 

verloor verassend ook zijn partij. Nico tenslotte op bord 3 vroeg of hij remise aan mocht 

bieden, aangezien HSV op dat moment al verloren had mocht hij dat zelf bepalen. Nico speelde 

verder en won bekwaam een lastig eindspel met ongelijke lopers.  

 

 
 

Opnieuw doet Jacques de Wit verslag. 

 

HSV 1 speelt zich veilig 

 

Het eerste heeft de belangrijke wedstrijd tegen Pomar 1 met 3,5 - 4,5 gewonnen. We begonnen 

slecht, want Jacques op bord 8 verloor met zwart in een Grünfeld. Ik kwam goed uit de 

opening, maar ik was op een gegeven moment niet opgewassen tegen het loperpaar van mijn 

tegenstander en kon materiaalverlies niet voorkomen. 

Hans op bord 7 deed het iets beter en speelde niet lang daarna remise. Stand dus 1,5 - 0,5 voor 

Pomar. 

 

Langs de borden lopend zag ik dat het bij de rest ongeveer gelijk stond behalve bij Jan op het 

eerste bord, die een stuk achter stond. Na afruil van wat stukken en pionnen stond Jan verloren, 

maar tot verbazing van iedereen wist Jan er op Houdini-achtige wijze toch nog een remise er 

uit te slepen. 

 

Ook Mark op bord 3 speelde een solide remise. Aad op bord 5 was in een lastig 

pionneneindspel terecht gekomen en een terechte remise was het resultaat.  

Frans op bord 4 kwam in een iets voordeliger toreneindspel terecht, maar door actief spel van 

zijn tegenstander zat er niet meer in dan remise. Stand dus 3,5 - 2,5 voor Pomar.  

 

Op de laatste twee borden zou dus gewonnen moeten worden om de wedstrijd te winnen. Nico 

op bord 2 had de aanval geopend op de witte damevleugel en met een mooi stukoffer wist hij 

de partij naar zich toe te trekken stand 3,5 - 3,5.  

 

Er was dus nog een partij bezig. Rob op bord 6 had een gewonnen toreneindspel bereikt, maar 

moest nog hard werken voor het punt. Er werd een pion gewonnen wat uiteindelijk genoeg was 

om door de vijandelijke stelling te breken. Eindstand 3,5 - 4,5 en twee belangrijke punten erbij, 

omdat we ons hierbij in ieder geval veilig hebben gespeeld.  

 

 
 

Uw verslaggever is Bert Gerritsma. 

 

HSV 2 kansloos tegen Rijswijk 3 

 

Op 9 januari ontving het tweede team Rijswijk 3. De Rijswijkers hadden aan alle borden een 

ratingoverwicht. Op het eind van de avond bleek dat een hogere rating toch wel iets zegt: de 

gasten gingen met een 7½-½ overwinning huiswaarts. 
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De avond begon  niet goed voor HSV omdat Wouter Remmerswaal al snel zijn dame weggaf 

en moest opgeven. Ook Willem Hessels verloor en Selahattin Ciftci liet zich op de onderste rij 

mat zetten. Harry Boot was in een toreneindspel beland. Ik koesterde nog enige hoop op een 

halfje, maar ten slotte moest ook Harry capituleren. 

 

Dick de Jong had een enorme voorsprong in tijd. Ondanks tijdnood slaagde zijn tegenstander er 

in het verre eindspel in een pion te winnen. Dit bleek voldoende voor de winst. Alle hoop was 

nu gevestigd op topscorer Jim Loke. Jim wint immers altijd. Helaas was het niet Jims avond.  

Hij verloor en raakte daardoor zijn 100% score kwijt. 

 

Ook Hans Coenders verloor. Bram de Jong was het langst bezig. Het duurde lang voordat er 

stukken geruild werden. In een stelling waarin beide spelers een dame en enkele pionnen 

hadden forceerde Bram remise door eeuwig schaak. Na afloop zei Bram dat hij misschien nog 

wel voor de winst had kunnen gaan omdat zijn tegenstander  slechts 17 seconden bedenktijd 

over had. Maar met een halfje zijn we ook tevreden Bram! 

 

 
 

Bert Gerritsma verzamelde de resultaten en standen van onze teams in de externe competitie. 

 

Eerste Klasse B 

 

Pomar 1 – WSC 3  4-4 

DSC 5 – Rijswijk 2  3½-4½ 

WSC 5 – HSV 1  2½-5½ 

Schaakhuis 1 – Botwinnik 3 5½-2½ 

HSV 1 – DSC 5  2½-5½ 

Rijswijk 2 – Pomar 1  5-3 

Botwinnik 3 – WSC 5 7-1 

WSC 3 – Schaakhuis 1 5½-2½ 

Schaakhuis 1 – WSC 5 7½-½ 

WSC 3 – Rijswijk 2  3½-4½ 

DSC 5 – Botwinnik 3  5½-2½ 

Pomar 1 – HSV 1  3½-4½ 

 

De Stand 

Schaakhuis 1 5    8    27 

DSC 5  5    8    26 

Rijswijk 2 5    8    22 

Botwinnik 3 5    6    21  

HSV 1  5    4    18 

Pomar 1 5    1    16 

WSC 5  5    0    11 

 

In deze klasse gaan drie teams op kop met 8 uit 5. Het in mijn ogen sterkste team DSC 5 

verloor verrassend van Rijswijk 2. HSV speelde zich veilig door WSC 5 en Pomar 1 te 

verslaan. Door op 27 februari thuis te winnen van WSC 3 en door in de gezamenlijke slotronde 

op 18 april in Zoetermeer te winnen van Rijswijk 2 is een vierde plaats nog bereikbaar. 
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Tweede Klasse B 

 

DCSV 1 – RVC 2  6½-1½ 

Scheve Toren 2 – DD 5 4-4 

HSV 2 – Rijswijk 3  ½-7½ 

WSC 6 – SHTV 3  2½-5½ 

HSV 2 – Scheve Toren 2 1-7 

Rijswijk 3 – RVC 2  3½-4½ 

DD 5 – WSC 6  7-1 

SHTV 3 – DCSV 1  7½-½ 

 

De Stand 

Scheve Toren 2 5    9    25½ 

DD 5   5    8    25½ 

SHTV 3  5    7    27 

Rijswijk 3  5    6    26½ 

RVC 2   5    6    20½ 

DCSV 1  5    4    19½ 

WSC 6   5    0    8 

HSV 2   5    0    7½    

 

Door twee zware nederlagen tegen Rijswijk 3 en Scheve Toren 2 is het team op de onderste 

plaats beland met een half bordpunt minder dan WSC 6. Hoe ongelofelijk het ook klinkt: door 

op 12 maart de uitwedstrijd tegen WSC 6 te winnen is handhaving nog steeds mogelijk. In de 

gezamenlijke slotronde in Zoetermeer lijkt een stunt tegen het geroutineerde team van DSCV 1 

uitgesloten.  

 

 
 

Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Na 20 ronden heeft Bert Corneth de leiding overgenomen van Mark Jager. Bert kwam in 

tijdnood tegen Marc Ouwerkerk, maar hij had voldoende aan de 10 seconden bedenktijd die hij 

er bij iedere zet bij kreeg om de partij te winnen. Mark Jager werd in een Morragambiet door 

Bert verslagen. Bert sloeg ook de aanval van Ton Thijssen af. Deze partij treft u aan in de 

rubriek „partijen‟. Mark Jager kan door zijn verhuizing naar Amsterdam niet vaak spelen en is 

daardoor buiten de top 6 gezakt. Regerend clubkampioen Olav Wolvekamp was enkele weken 

afwezig, maar in ronde 20 was hij er weer en won hij meteen van Ton Thijssen. Olav bezet nu 

de vijfde plaats met één punt voorsprong op Hans de Haan. Ton Thijssen staat daar nog iets 

voor op de vierde plaats. Nico Vromans en Aad Mittertreiner spelen vaak remise, maar 

voorlopig staan zij op de veilige plaatsen 2 en 3. De spelers op de plaatsen 4 tot en met 6 

zouden nog bedreigd kunnen worden door de achtervolgers Mark Jager, Roman Navrat, Fred 

van der Holst en wellicht Marc Ouwerkerk. Roman is nog ongeslagen. Marc maakte indruk 

door Lex van der Lubbe te verslaan en Nico Vromans en Aad Mittertreiner remise af te 

dwingen. Nog even ter herinnering: na 25 ronden spelen de bovenste zes spelers in een halve 

competitie om het clubkampioendchap. Wat lager op de ranglijst staan Dick de Jong, Willem 

Hessels en Ruud Hählen verrassend hoog. Zij zullen in de komende vijf ronden ongetwijfeld 

spelers uit de top 10 ontmoeten. En met die jongens is het kwaad kersen eten.  
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20 

                                 

Nr  Naam                  Punten       Wa  Gsp Gw Rm  Vl   Perc 

 1 Corneth, Bert          1428,00     120   11  6  5   0   77,3  

 2 Vromans, Nico          1323,00     118   15  5  9   1   63,3  

 3 Mittertreiner, Aad     1243,00     116   16  4 10   2   56,3  

 4 Thijssen, Ton          1191,33     114   18  7  7   4   58,3  

 5 Wolvekamp, Olav        1166,00     112    8  4  3   1   68,8  

 6 Haan de, Hans          1165,00     110   13  3  8   2   53,8  

 7 Jager, Mark            1146,67     108    8  3  4   1   62,5  

 8 Navrat, Roman          1082,33     106    9  4  5   0   72,2  

 9 Holst van der, Fred    1059,00     104   11  6  1   4   59,1  

10 Ouwerkerk, Marc         971,33       102   13  4  7   2   57,7  

11 Jong de, Dick           949,00       100   18  8  3   7   52,8  

12 Hessels, Willem         949,00         98    6  5  0   1   83,3  

13 Bodaan, Ton             904,00         96    3  3  0   0  100,0  

14 Hählen, Ruud            862,33         94   17  9  2   6   58,8  

15 Remmerswaal, Wouter    861,33         92   16  6  3   7   46,9  

16 Wit de, Jacques         859,00         90   12  4  4   4   50,0  

17 Loke, Jim               840,00         88    8  4  0   4   50,0  

18 Gerritsma, Bert         837,00         86   16  6  2   8   43,8  

19 Coenders, Hans          827,00         84   17  8  1   8   50,0  

20 Lubbe van der, Lex      800,67         82    6  3  1   2   58,3  

21 As van, Jacques         751,00         80   17  5  4   8   41,2  

22 Ciftci, Selahattin      728,33         78   15  6  3   6   50,0  

23 Huijbens, Peter         689,00         76   14  6  1   7   46,4  

24 Boot, Harry             677,33         74   12  5  1   6   45,8  

25 Langelaan, Ed           674,00         72   14  5  4   5   50,0  

26 Vliet van, Loek         571,33         70    9  2  2   5   33,3  

27 Dalfsen, Richard van    539,00         68    8  4  1   3   56,3  

28 Somer, Arif             529,33         66    7  3  0   4   42,9  

29 Verwaart, Dick          526,33         64    9  3  1   5   38,9  

30 Jong de, Bram           490,67         62   14  5  1   8   39,3  

31 Haverkamp, Allart       422,00         60   17  5  1  11   32,4  

32 Roeleveld, Koos         364,00         56    1  1  0   0  100,0  

33 Riel van, Jacco         329,33         54    1  0  0   1    0,0  

34 Luk, Jaimy              308,00         50    2  1  0   1   50,0  

35 Timmermans, Jan          191,67         44   14  1  1  12   10,7  
  

 
 

Met liefst vier teams nam HSV deel aan dit toernooi. Het verslag is van Bert Gerritsma. 

 

Winst voor HSV 1 en HSV 3 

 

Aan het Pomartoernooi dat op zaterdag 10 december plaatsvond in sporthal “De Schilp” in 

Rijswijk was  HSV met liefst vier teams vertegenwoordigd. In totaal namen 16 teams van vier 

personen deel. De teams werden op sterkte ingedeeld in vier poules van vier. Ieder team 
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speelde twee keer tegen de drie andere teams in zijn poule. De bedenktijd bedroeg 20 minuten 

pppp. 

 

In de sterkste poule –de A-poule- was HSV niet vertegenwoordigd. Het team “Daan Banaan” 

uit Delft - met een heuse internationale meester in de gelederen- was veel te sterk voor de 

andere teams. Met 11 matchpunten en 20 bordpunten werden zij onbedreigd toernooiwinnaar 

 

HSV 1 speelde in de B-poule. Hoewel het team op rating als derde was geplaatst, zorgden de 

heren voor een aangename verrassing door de eerste plaats op te eisen. Topman Vromans hield 

goed stand aan het eerste bord. Zijn teamgenoten Jim Loke, Bert Gerritsma en Jacques van As 

lieten zich evenmin onbetuigd. Met acht matchpunten bleef HSV het sterke team “Van der 

Meer” één matchpunt voor. Jacques van As werd aan bord vier topscorer van het team met 4½ 

uit 6. 

 

 
 

HSV 2 kwam uit in de C-poule. De heren deden goed mee en behaalden zes matchpunten. Dit 

was net niet genoeg voor de tweede plaats. Het team “De Mannekes” had eveneens zes 

matchpunten, maar zijn hadden 12½ matchpunten en HSV slechts 10½. HSV moest dus 

genoegen nemen met de derde plaats. Topscorer van het team werd Wouter Remmerwaal. Hij 

scoorde aan het tweede bord 4½ uit 6. 

 

HSV 3 en HSV 4 waren beide ingedeeld in de D-groep. HSV 3 zette meteen de toon door HSV 

4 met 4-0 te verslaan. Daarna moest het derde team één nederlaag incasseren en een gelijkspel 

toestaan. Met 9 matchpunten en 16½ bordpunten werden de heren onbedreigd eerste. Harry 

Boot had aan bord drie een perfecte score van 6 uit 6! Het vierde team kon de laatste plaats niet 

ontlopen. Allart Haverkamp werd topscorer van het team met 3 uit 6.     
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Hieronder volgen de persoonlijke resultaten: 

HSV 1 

Bord 1  Nico Vromans  3 uit 6 

Bord 2  Jim Loke  3 uit 6 

Bord 3  Bert Gerritsma 3 uit 6 

Bord 4  Jacques van As 4½ uit 6 

 

HSV 2 

Bord 1  Jacques de Wit  1 uit 6 

Bord 2  Wouter Remmerswaal 4½ uit 6 

Bord 3  Ed Langelaan   2½ uit 6 

Bord 4  Loek van Vliet  2½ uit 6 

 

HSV 3 

Bord 1  Ruud Hählen   3½ uit 6 

Bord 2  Hans Coenders  3 uit 6 

Bord 3  Harry Boot   6 uit 6! 

Bord 4  Peter Huijbens  4 uit 6 

 

 
 

HSV 4 

Bord 1  Bram de Jong   0 uit 6 

Bord 2  Allart Haverkamp  3 uit 6 

Bord 3  Jan Timmermans  2½ uit 6 

Bord 4  Jan Bouke Tiersma (gast) 2 uit 6 

 

 

 



 

12 

 
De kerstwedstrijden mochten zich in een grote belangstelling verheugen. Het verslag is van 

Bert Gerritsma. 

 

Grote Opkomst Kerstwedstrijden 

 

Op maandag 19 december was het weer tijd voor onze onderlinge kerstwedstrijden. De 

opkomst was prima We zagen enkele leden die niet zo vaak op de club komen, zoals de 

voormalige clubkampioenen Frans Hoogeveen en Ruud Drankier. Ook Jan Eberle en Rob van 

der Holst waren van de partij evenals donateur Jilles van der Zeeuw met Christien. 

 

 
 

 

Na het openingswoord van voorzitter Dick de Jong die het onder andere had over „sociale 

cohesie‟(die zoeken we op) was het woord aan wedstrijdleider Fred van der Holst. Fred had 32 

schakers naar sterkte ingedeeld in acht groepen van vier. Er werden drie rapidpartijen gespeeld. 

Helaas kon er dit jaar geen klaverjasgroep gevormd worden. Dat was jammer voor Jilles en 

Christien die graag hadden willen klaverjassen. Hopelijk hebben zij zich toch wel vermaakt. 

 

In groep één klopte Jan Eberle clubkampioen Olav Wolvekamp en bleef hem daardoor in de 

eindstand een halfje voor. „Winterkampioen‟ Nico Vromans legde beslag op de derde plaats. 

Ton Thijssen sloot met een halfje de rij. 

 

In groep twee slaagde Bert Corneth erin de oud-kampioenen Ruud Drankier en Frans 

Hoogeveen op remise te houden. Zijn overwinning op Hans de Haan was vervolgens voor Bert 

voldoende om poulewinnaar te worden. Ruud Drankier en Frans Hoogeveen deelden de tweede 

plaats. Hans de Haan werd vierde, maar hij smaakte wel het genoegen Ruud Drankier te 

verslaan. 
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In groep drie zagen we een verrassende winnaar. Jeugdlid Koos Roeleveld slaagde erin de 

geduchte rapidspeler Aad Mittertreiner op remise te houden. Doordat Koos zijn resterende 

partijen won eindigde hij vóór Aad op de eerste plaats. Lex van der Lubbe en Rob van der 

Holst scoorden één punt en deelden de derde plaats. 

 

In groep vier eindigden drie man bovenaan met twee uit drie. Dat waren Wouter 

Remmerswaal, Marc Ouwerkerk en Bert Gerritsma. Jacques de Wit was de kop van Jut en 

bleef met lege handen staan. 

 

In groep vijf heerste Erik Corneth. Volgens nog onbevestigde geruchten schaakt hij al sterker 

dan zijn vader! Erik maakte zijn favorietenrol waar en bleef met 2½ uit 3 voorzitter Dick de 

Jong een halfje voor. Willem Hessels eiste de derde plaats voor zich op. Jacques van As had 

volgens eigen zeggen een totale offday en bleef op nul punten staan. 

 

Groep zes kende een overtuigende winnaar. Loek van Vliet scoorde 100% en verwees Ed 

Langelaan naar de tweede plaats. Ruud Hählen greep het brons en Hans Coenders kwam helaas 

niet tot scoren. 

 

 
 

In groep zeven kwam niemand zonder kleerscheuren uit de strijd. Op de bovenste twee 

plaatsen eindigden Harry Boot en Bram de Jong. Beide heren wonnen twee keer en moesten 

één nederlaag incasseren. Allart Haverkamp en Selahattin Ciftci wonnen één partij en deelden 

de derde plaats. 

 

In groep acht was het een spannende affaire. Routinier Dick Verwaart moest één nederlaag 

incasseren, maar met 2 uit 3 trok hij toch aan het langste eind. Hij bleef Jan Timmermans en 

Rob Lensink een half puntje voor. Jacco van Riel werd vierde met één overwinning. 

Zoals gebruikelijk was er na afloop voor iedereen een prijs, waarbij ook de mensen achter de 

bar niet werden vergeten. Het bleef daarna nog lang gezellig in „De Brink‟ want pas na 

middernacht verlieten de laatste schakers het wijkgebouw. 
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Hieronder volgen de eindstanden. 

 

Groep 1                                    Groep 2 

Jan Eberle  2½ uit 3  Bert Corneth   2 uit 3 

Olav Wolvekamp 2 uit 3   Ruud Drankier  1½ uit 3 

Nico Vromans  1 uit 3   Frans Hoogeveen  1½ uit 3 

Ton Thijssen  ½ uit 3   Hans de Haan   1 uit 3 

 

Groep 3     Groep 4 

Koos Roeleveld 2½ uit 3  Bert Gerritsma  2 uit 3 

Aad Mittertreiner 1½ uit 3  Wouter Remmerswaal 2 uit 3 

Lex van der Lubbe 1 uit 3   Marc Ouwerkerk  2 uit 3 

Rob van der Holst 1 uit 3   Jacques de Wit  0 uit 3 

 

Groep 5     Groep 6 

Erik Corneth   2½ uit 3 Loek van Vliet  3 uit 3 

Dick de Jong   2 uit 3  Ed Langelaan   2 uit 3 

Willem Hessels  1½ uit 3 Ruud Hählen   1 uit 3 

Jacques van As  0 uit 3  Hans Coenders  0 uit 3 

 

Groep 7     Groep 8 

Harry Boot   2 uit 3  Dick Verwaart  2 uit 3 

Bram de Jong   2 uit 3  Rob Lensink   1½ uit 3 

Allart Haverkamp  1 uit 3  Jan Timmermans  1½ uit 3 

Selahattin Ciftci  1 uit 3  Jacco van Riel   1 uit 3 

 

 
 

Wijk aan Zee was in januari ‘the place to be’. Een groot gedeelte van de wereldtop was 

aanwezig in de Noordhollandse badplaats om elkaar op het schaakbord te bestrijden. De HSV-

top kon daar natuurlijk niet ontbreken. Een verslag van Bert Gerritsma. 

 

HSV op dreef in Tata Steel Chess Tournament 

 

In januari vond in Wijk aan Zee het Tata Steel Chess Tournament plaats.  Aan dit toernooi 

namen niet alleen wereldtoppers zoals Magnus Carlsen, Levon Aronian, Anish Giri en Loek 

van Wely deel, maar ook talrijke amateurs die hoopten hun groep te winnen en daardoor 

promotie naar een hogere groep af te dwingen. 

 

HSV was bij dit toernooi vertegenwoordigd door  Harry Boot, Mark Jager, Hans de Haan, Aad 

Mittertreiner en Bert Gerritsma. Mark nam deel aan de weekendvierkampen en behaalde in 

groep 5 de tweede plaats met 2 uit 3. Harry Boot nam deel aan de dagvierkampen en behaalde 

in groep 7 een gedeelde tweede plaats met 1½ uit 3. Een prima resultaat want de rating van zijn 

tegenstanders was gemiddeld 200 punten hoger dan die van Harry.  

 

Mark kon er daarna geen genoeg van krijgen, want hij nam ook nog deel aan de tienkampen 

evenals Hans de Haan, Aad Mittertreiner en Bert Gerritsma. Alle HSV-spelers vielen bij de 

tienkampen in de prijzen.  
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Hans de Haan toonde karakter. Nadat hij in groep 5E een slechte start had met 1 uit 4 zette hij 

de eindsprint in. In de laatste vijf ronden scoorde Hans 4½ punten. Hij eindigde daardoor op 

5½ punten en een gedeelde derde plaats. 

 

Voor Aad Mittertreiner geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Na een start van 1½ uit 5 won Aad 

drie partijen op rij. Helaas verloor Aad door een fout zijn partij in de slotronde, terwijl remise 

binnen handbereik was. Met 4½ punten scoorde Aad 50% en eindigde hij op de gedeelde vijfde 

plaats. Dit leverde hem nog 10 euro op. 

 

Mark Jager had een wisselvallig toernooi. Na een sterke start met 2½ uit 3 liep Mark daarna 

tegen enkele nederlagen op. Na acht ronden had hij 4 punten verzameld. In de slotronde had 

Mark zijn vorm teruggevonden. Hij won en met 5 punten eindigde hij op de gedeelde vierde 

plaats. 

 

Bert Gerritsma had van de deelnemende HSV-leden veruit de beste start met 5 uit 6. De 

rustdag was aan Bert blijkbaar niet besteed. In ronde zeven verprutste hij een gewonnen 

toreneindspel en in ronde acht ging hij in de opening al gruwelijk in de fout. In de slotronde 

had Bert bijna vier uur nodig om de hekkensluiter op de knieën te dwingen. Met 6 punten 

bereikte Bert een gedeelde derde plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele HSV-leden bezochten het toernooi om ons aan te moedigen en de verrichtingen van de 

grootmeesters te volgen. Op dinsdag 24 januari kwam voorzitter Dick de Jong met zijn zoon op 

bezoek, evenals Peter Huybens, Ruud Hählen en Willem Hessels. ‟s Avonds hebben Peter 

Ruud, Willem, Mark, Hans en Bert de dag afgesloten met een diner in het visrestaurant 

tegenover café  „De Zon‟.     
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Maar liefst 13 HSV-leden speelden op 31 januari in een simultaan tegen enkele 

topgrootmeesters. Het verslag is van Bert Gerritsma 

 

Op dinsdag 31 januari vond in het Haagse stadhuis een bijzonder evenement plaats. In het 

kader van het Nederland-Ruslandjaar 2013 en om het schaken in Den Haag te promoten 

organiseerden de Russische ambassade en schaakvereniging DD een simultaan met de 

wereldtoppers Sergey Karjakin, Sergei Tiviakov en Anish Giri. Er werd gespeeld in het atrium 

dat door de gemeente Den Haag gratis ter beschikking was gesteld. In het atrium waren drie 

grote vierkanten opgesteld. In ieder vierkant was plaats voor 40 schakers. Niet alle plaatsen 

waren bezet, maar ik schat dat iedere grootmeester gemiddeld 38 tegenstanders had. Deelname 

aan de simultaan was gratis en voor iedere deelnemer was er een lunchpakket. 

 

Na de officiële opening met toespraakjes van wethouder Marjolein de Jong, een 

vertegenwoordiger van de Russische ambassade en de voorzitter van DD, werden om 17.15 uur 

de eerste zetten gedaan. HSV was met maar liefst 13 deelnemers vertegenwoordigd. En als het 

eerste team niet op dezelfde avond tegen Pomar had moeten spelen was dit aantal nog hoger 

geweest. Allart Haverkamp, Jacco van Riel, Peter Huybens en Ton Thijssen mochten het 

opnemen tegen Sergei Tiviakov. Harry Boot, Hans Coenders en Willem Hessels mochten 

proberen het Sergey Karjakin lastig te maken. Jaimy Luk, Koos Roeleveld, Lex van der Lubbe, 

Ton Bodaan, Wouter Remmerswaal en Dick de Jong waren de tegenstanders van Anish Giri. 

 

Het werd al snel duidelijk dat Karjakin en Tiviakov er een moordend tempo op nahielden. Giri 

had meer tijd nodig. Achteraf bleek dat hij de sterkste tegenstanders had getroffen. In dit 

grootmeesterlijk geweld vielen al snel de eerste slachtoffers. Dick de Jong had de 

twijfelachtige eer als eerste HSV-lid te moeten capituleren. Daar had Giri slechts 10 zetten 

voor nodig. Dick schaakte daarna vrolijk verder op het bord van zijn zoon die eerder naar huis 

moest. Ook viel er al snel een remise. Korecki –een speler van het eerste team van DD – 

bereikte dit resultaat tegen Karjakin.  Met de HSV-leden had Karjakin geen medelijden. Hans 

Coenders moest als eerste capituleren. Willem Hessels en Harry Boot hielden het langer vol. 

Harry had slechts een kwaliteit minder. Karjakin schoof het eindspel echter moeiteloos naar 

winst. Ook Willem Hessels moest opgeven. Jan Nagel komt de eer toe Karjakin verslagen te 

hebben. Onder applaus van het niet zo talrijke publiek gaf Karjakin op. Om 19.45 uur zat zijn 

simultaan erop.  

 

Wat Tiviakov deed was mogelijk nog indrukwekkender. Hij was zelfs nog iets eerder klaar dan 

Karjakin. Ik meen dat hij alle partijen gewonnen heeft. Helemaal zeker weet ik dit niet want de 

resultaten staan nog niet op de website. Ton Thijssen werd in een Caro Kann geconfronteerd 

met de zet Ph3. Ton speelt al een halve eeuw de Caro Kann maar deze zet had hij nog nooit 

gezien. Na een stukoffer kreeg Tons koning geen moment rust en ten slotte moest Ton 

opgeven. Ook Allart Haverkamp, Jacco van Riel en Peter Huybens waren niet opgewezen 

tegen Tiviakov. Geen schande natuurlijk want hij speelt wel een stuk sterker dan bijvoorbeeld 

Hans Böhm. 

 

Terwijl zijn collega wereldtoppers al klaar waren was Anish Giri nog aan het zwoegen. Tegen 

jeugdtalent Stijn Gieben ging hij letterlijk door de knieën en ondersteunde hij zijn hoofd met 

zijn handen. Deze partij wist hij echter wel te winnen. Ook Jaimy Luk, Lex van der Lubbe, Ton 

Bodaan, Wouter Remmerswaal en Dick de Jong moesten in Anish hun meerdere erkennen.  
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                                            Allart kon het Tiviakov niet moeilijk maken 

Koos Roeleveld had echter een volkomen gelijkstaand eindspel bereikt. Beide spelers hadden 

een loper en vier pionnen. Beiden hadden drie pionnen op de ene vleugel en een pion op de 

andere vleugel. De lopers waren van gelijke kleur. Koos had al remise aangeboden, maar dat 

had Giri afgeslagen. Nu weet ik ook wel dat lopers van gelijke kleur niet hetzelfde is als lopers 

van ongelijke kleur, maar ik zag toch niet hoe Giri deze stelling zou kunnen winnen. Niet veel 

later bleek dat ik dit goed gezien had en werd alsnog tot remise besloten. Een schitterend 

resultaat van Koos. Giri had al eerder remise moeten toestaan aan de Haagse kampioen 

Melchior Vesters (herhaling van zetten). Jeugdtalent Robby Kevlishvili was als laatste klaar. 

Onder luid applaus van het inmiddels wat talrijkere publiek moest Giri remise toestaan. Kort 

daarvoor had Giri zelfs een nederlaag moeten incasseren tegen John Tan 

 

Om 21.15 uur zat de simultaan van Giri erop. Voor toeschouwers er spelers waren er na afloop 

gratis drankjes en hapjes. Organisator Dimitri Karagantcheff  (DD) zei dat het de bedoeling is 

dat er volgend jaar opnieuw een simultaan georganiseerd wordt. Laten we hopen dat het 

doorgaat, want het was een bijzonder geslaagd evenement waarvoor de organisatoren alle lof 

verdienen.       

  

 
Het HSV Rapidtoernooi was sterker bezet dan ooit. Het verslag is van Bert Gerritsma. 

 

Het HSV rapidtoernooi kende op zaterdag 4 februari een uitstekende bezetting. Er waren 49 

deelnemers van wie er maar liefst 12 een rating hadden die hoger was dan 1900. Ook  waren er 
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veel deelnemers met een rating van 1300 of lager. Ook enkele jeugdspelers hadden de weg naar 

het gebouw van wijkvereniging Zuiderpark weten te vinden. 

 

 
 

Na zeven ronden Zwitsers eindigden William van Zanten en Tjomme Klop bovenaan met 6 

punten. De weerstandspunten beslisten in het voordeel van William van Zanten die daardoor 

toernooiwinnaar werd.  

 

In de eerste ronde lieten de toppers geen steken vallen. In de tweede ronde moest meervoudig 

toernooiwinnaar Henk Alberts verrassend zijn meerdere erkennen in Alfonso Gallardo Banez. 

Het was blijkbaar niet Henk zijn dag. In het vervolg van het toernooi verloor hij ook nog van 

André Wagner en Jim Loke. Patrick de Bas versloeg Symon Algera. Jeugdtalenten Stijn 

Gieben en Koos Roeleveld speelden tegen elkaar. Koos dwong afgelopen dinsdag Anish Giri 

remise af tijdens een simultaan op het Haagse stadhuis, maar in Stijn moest hij zijn meerdere 

erkennen. 

 

In ronde drie werden dan de mannen van de jongens gescheiden. William van Zanten versloeg 

Frans Pieter van den Bos, Tjomme Klop was te sterk voor Richard Oranje, Ton Bodaan klopte 

Willem Broekman en Philip Westerduin was Stijn Gieben de baas. Alfonso Gallardo Banez en 

Patrick de Bas kwamen remise overeen. 

 

In de vierde ronde eindigden de topduels Ton Bodaan – William van Zanten en Tjomme Klop 

– Philip Westerduin in remise. Patrick de Bas klopte Ton Thijssen. 

 

In ronde vijf vielen aan de topborden weer enkele beslissingen. William van Zanten versloeg 

Patrick de Bas en Philip Westerduin won een toreneindspel van Ton Bodaan. Volgens de 

kenners had Ton niet hoeven te verliezen. Roman Navrat bood in een gewonnen stelling remise 

aan tegen Stijn Gieben. Stijn accepteerde het aanbod gretig. Na afruil van alle zware stukken 
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zou Roman een gewonnen pionneneindspel gehad hebben. Blijkbaar had Roman de hoge rating 

van Stijn (2082) gezien en was hij al dik tevreden met een halfje. 

 

In ronde zes vielen er opnieuw  beslissingen aan de topborden William van Zanten versloeg 

Philip Westerduin, Tjomme Klop was te sterk voor Willem Broekman en Richard Oranje 

verloor van Alfonso Gallardo Banez. Stijn Gieben kwam in de vorige ronde met een halfje nog 

goed weg. Dit keer moest hij zijn meerdere erkennen in de grote tacticus Ton Thijssen. 

 

In de slotronde speelde William van Zanten snel remise tegen Alfonso Gallardo Banez. 

William was daardoor in ieder geval gedeeld eerste. Tjomme Klop kwam nog langszij door 

winst op Patrick de Bas. Op weerstandspunten werd William toernooiwinnaar. Op de gedeelde 

derde plaats met 5½ punten eindigden Philip Westerduin, Alfonso Gallardo Banez en Lothar 

van der Sluijs. 

 

 

                              Ruud bedwingt Lothar van der Sluijs 

Van de HSV-leden behaalden Ton Bodaan, Ton Thijssen en Ruud Hählen het beste resultaat 

met 4½ punten. Ton Bodaan begon uitstekend met 3½ uit 4, maar na zijn nederlaag tegen 

Philip Westerduin verloor hij ook nog verrassend van Bob Ameling. In de slotronde redde hij 

zijn toernooi door Koos Roeleveld te verslaan. Koos kwam daardoor niet verder dan 3½ 

punten.  Ton Thijssen begon matig met een remise tegen jeugdspeler Felipe Gallardo Banez. 

Hij verloor daarna alleen van de toppers Patrick de Bas en Philip Westerduin. Ruud Hählen 

was de grootste verrassing van het toernooi. Hij begon al zeer sterk met een remise tegen 

Lothar van der Sluijs (elo 1863), maar in de slotronden won hij ook nog van René Weerts en 

Jaimy Luk. Uiteraard won Ruud de eerste ratingprijs in de categorie tot 1353. Jaimy Luk kwam 

door de nederlaag tegen Ruud niet verder dan 3 punten en zal daarmee niet tevreden zijn. Jim 

Loke en Hans Coenders presteerden eveneens goed met 4 punten. Jim haalde het huzarenstukje 

uit Henk Alberts te verslaan. Hans versloeg Bob Ameling en Otto Boot. Jim behaalde de vierde 

ratingprijs in de categorie 1650-1900. Hans werd tweede in de categorie tot 1353. Ook Roman 
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Navrat liet sterk spel zien. Hij kwam niet verder dan 3½ punten, maar hij trof wel steeds sterke 

tegenstanders.     

 

De overige deelnemers van HSV kwamen niet in de buurt van de prijzen. Hopelijk hebben zij 

het wel naar hun zin gehad. Ik vond het in ieder geval een gezellig toernooi zonder een enkele 

wanklank. De dames achter de bar hadden het druk: de broodjes bal en de patatjes gingen rap 

over de toonbank. De prijsuitreiking vond om 16.25 uur plaats - een kwartier na afloop van de 

laatste wedstrijd. De organisatoren hadden er niet op gerekend dat er behoorlijk wat jeugdleden 

meededen. Volgend jaar moeten we daar bij de aanschaf van de prijzen rekening mee houden. 

Jeugdleden maak je niet blij met een fles wijn.       

 

 
In de rubriek partijen treft u twee partijen en twee partijfragmenten aan. Het eerste 

partijfragment komt uit de wedstrijd HSV 1 – DSC 5. Het commentaar is van Nico Vromans. 

 

Wit: Marco Anink (1945) 

Zwart: Nico Vromans (1781 

HSV 1 – DSC 5 

9 januari 2012 

 

Na een Koningsindische opening ontstond een stelling waarin ik een remiseaanbod kreeg. Voor 

de uitslag van de match was het resultaat niet van belang. DSC stond al op winst. Maar ik 

meende iets te hebben, namelijk koning bij de eigen pionnen en drie pionnen van wit om op te 

peuzelen! Clubleden mompelden in koor “doorspelen”, wat ik toch wel van plan was!  Het 

enige probleem is de witte vrijpion op h3, maar daar kon mijns inziens eventueel nog een loper 

voor opgeofferd worden indien nodig. 
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44…Ke6 

45. Lg5 Kd7 

46. b4 

Een merkwaardige zet. Hij zal gedacht hebben, hij gaat er toch aan, dan zwart een dubbelpion! 

Rybka zegt 46.h4, maar blijft behoorlijk in de min. 

46…axb4! 

47. Lf6 (Kg3 -2.60) 

47…Le2 

48. h4 Lxc4 (Ke6) 

49. h5 Lf7 

Niet de allerbeste (49…Ld6!) 

50.  h6 Lg6 

51. Kg3 d5 

52 Kf3 c4 (52…d4!!) 

53. Ke2 (Ke3) 

53…Le4 

54.Kd1 (Ke3) 

54…Kc6 

55. Ld4 Kb7 (c3) 

56. Kc1 Ka6 

57. Lf2 b5 (c3) 

58 axb5 Kxb5 

59 Kb2 Ka4 (c3) 

60. h7! Bent u nog wakker, zwart? Dit is een bekende PC-grap! 

60…Lxh7 Klaarwakker. 

61. Ka2 c3 

62. Ka1 

Probeert nog pat in de stelling te breien, maar dat was reeds ingecalculeerd, dus ook daar zou 

ik niet intrappen. Na nog enkele zetten was het punt een feit! 0-1 

 

De volgende partij is het treffen in de interne competitie tussen Ton Thijssen en Bert Corneth. 

Het commentaar is van Ton Bodaan. 

 

Thijssen,Ton - Corneth,Bert [B02] 

Intern HSV, 12.12.2011 

[TonBo] 

 

1.e2-e4  
Een korte maar spannende partij waarin zwart tot zet 16 zeer goed speelt, daarna begint Ton 

terug te vechten en de stelling wordt ingewikkeld. 

Beide speler missen kansen totdat Bert een voltreffer plaatst met Pf5!. 

Vechtschaak van de bovenste plank, compliment heren..  

1...Pg8-f6 2.Pb1-c3 d7-d5  
Met e5 kan zwart ook naar het Weens na f4 of Vierpaardenspel na Pf3  

3.e4xd5  
[3.e4-e5 Dit is de meest principiele aanpak  3...d5-d4 4.e5xf6 d4xc3 5.f6xg7 c3xd2+ 6.Dd1xd2 

(6.Lc1xd2 Lf8xg7 7.Pg1-f3 Lg7xb2 8.Ta1-b1 Lb2-g7) 6...Dd8xd2+ 7.Ke1xd2 Lf8xg7] 

3...Pf6xd5 4.Pc3xd5 [4.Lf1-c4]  

4...Dd8xd5  
Via een omweg zijn we in de Scandinavische opening beland !  
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5.Pg1-f3 Pb8-c6  

6.Lf1-e2 [6.d2-d4]  

6...e7-e5  

7.d2-d3 Lf8-e7 8.0-0 0-0  

9.Lc1-d2  
 

 

                                Stelling na 9.Ld2 

 

 

 De openingsfase is voorbij. Zwart heeft het goed gedaan en staat minstens gelijk. [9.h2-h3]  

 

9...Lc8-f5  

10.h2-h3 Ta8-d8  

11.a2-a3 e5-e4  

12.d3xe4 Lf5xe4 

 

 Zwart  dreigt Lxf3 en Dxd2  

 

13.c2-c4 Dd5-f5  

14.Dd1-c1 Df5-g6  
 

Het paard op f3 kan nu niet spelen (zonder g2 te dekken) wegens mat op g2.   

 

15.Pf3-e1?  
 

Geeft zwart de vrije hand in het centrum, beter was Lc3 om het veld d4 te behouden. [15.Ld2-

c3 Pc6-d4 16.Lc3xd4 Td8xd4 17.Dc1-e3 Le7-f6 18.Ta1-d1 Td4xd1 19.Tf1xd1 Lf6xb2 20.Le2-

d3 Le4xd3 21.De3xd3 en wit kan nog vechten omdat zijn toren erg goed staat.]  

 

15...Pc6-d4!   
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                            Stelling na 15...Pd4! 

 

16.Le2-d1  

Zwart staat nu geweldig maar ja hoe win je een 'gewonnen" stelling.  

16...Td8-d7  
Wil zwart de toren verdubbelen ? 

 [16...Tf8-e8 is simpel en goed.]  

17.Ld2-c3 Le7-g5  

18.f2-f4 Dg6-b6  
Dreigt een vernietigend aftrekschaakje  

19.Kg1-h1  
Het verkeerde veld ! Omdat er na Pf5 voortdurend Pg3 dreigt.. [19.Kg1-h2 Diagram  

 

 

                    Stelling na 19.Kh2 (analysediagram) 
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 Met Kh2 was wit weer in de partij gekomen. 19...Lg5-f6 20.Dc1-e3]  

19...Lg5-f6?!  

[19...Pd4-f5 beslist direct ! 20.f4xg5 (20.Tf1-f3 Lg5-h6) 20...Pf5-g3+ 21.Kh1-h2 Pg3xf1+ 

22.Kh2-h1]  

20.b2-b4 [20.Dc1-e3! Jammer Wit mist zijn laatste kans 20...Pd4-f5 (20...Db6-c6 21.Ld1-g4 In 

dit soort variantjes blijkt ook steeds weer dat de positie van de Toren op d7 niet goed is.) 

21.De3xb6 Pf5-g3+ 22.Kh1-g1 c7xb6 23.Lc3xf6 Pg3xf1 24.Ld1-g4]  

20...Pd4-f5 Nu ziet zwart het wel ! De zwarte velden g3 en e3 zijn te zeer verzwakt en de witte 

stelling stort in.  

21.c4-c5 Db6-b5  

22.Kh1-g1 Td7xd1  
Hier gaf wit het op . 23.Dc1xd1 Er kon nog volgen : 23...Pf5-e3 24.Dd1-h5 Db5xf1+ 25.Kg1-

h2 Lf6xc3 0-1 

 

Bert Gerritsma mocht niet mopperen dat hij onderstaande stelling won. Met zijn laatste zet 

46.Txa4 bood hij zijn tegenstander de gelegenheid een fout te maken. In deze stelling wint 

bijna alles voor zwart.  

Bert Gerritsma (1587) – Vincent Schepers (1616) 

Tata Steel Chess Tournament, 24-01-2012 

 

 

                           Stelling na 46.Txa4 

In de vijfde ronde van het Tata Steel Chess Tournament moest ik met wit tegen de jeugdige 

Belgische koploper. Ik kreeg een geweldige koningsaanval over me heen die ik ten koste van 

een pion kon afslaan. Met mijn 46
e  

zet Txa4 won ik de pion terug, maar ik was inmiddels in 

een hopeloos toreneindspel beland. Hoewel, er zat nog een klein addertje onder het gras…     

 

46… e3??  

Een vreselijke blunder die de uitkomst van de partij verandert. Na 46...Tf3 zou ik opgegeven 

hebben.  

47.c5+  

Uiteraard!  Zwart kan de pion op c5 slaan maar dan verliest hij de toren. Het alternatief is de 

toren dekken, maar dan loopt de c-pion door.  
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47...Ke5 Zwart kiest ervoor de toren te dekken, maar de partij kan hij niet meer redden. 

48.Txf4 Kxf4  

49.c6 e2  

50.Kf2 e1D+  

51.Kxe1 Kg3 1–0 

 

De laatste partij speelde Nico Vromans voor de interne competitie tegen Ton Thijssen. Het 

commentaar is van Nico. 

 

Nico Vromans - Ton Thijssen  

Interne Comp hSV, 14.11.2011 

Benkö opening, vertakking naar Frans, later Philidor reversed. 

1.g3 d5  

2.Lg2 c6  

3.Pf3 Pf6  

4.d3 e6  

5.0–0 Le7  

6.Pbd2 Pbd7  

7.e4 e5  

8.Te1 Dc7 (0–0)  

9.d4! dxe4  

10.Pxe4 Pxe4  

11.Txe4 f5  

12.Te1 (Te5!?)  

12...e4  

13.Pg5 (Pd2)  

13...Pf6  

14.f3 exf3  

15.Lxf3 0–0  

16.c3 (Lf4)  

16...Ld6  

17.Dc2 (Ph3)  

17...h6  

18.Pe6 Lxe6  

19.Txe6 Pg4 (Dd7)  

20.Lxg4! fxg4  

21.Lxh6!! Lxg3 Diagram zie volgende bladzijde. 

22.Tg6  

Nog beter is 22.Lg7.  

22...Lxh2+ 

 23.Dxh2 Dxh2+  

24.Kxh2 Kh7  

25.Txg7+ Kxh6  

26.Txg4 Tf2+? (Tg8)  

27.Kg3 Tf5  

28.Th1+ Th5  

29.Txh5+ Kxh5  

30.Tg7 Zo'n eindspel wil je wel.  

30...Tb8  

31.Kf4 Kh6  



 

26 

32.Tc7 Rybka geeft beter 32.Te7.  

32...Kg6  

33.Ke5 a5  

34.Kd6 Kf6  

35.c4 b5  

36.c5 Td8+  

37.Td7 Tc8  

38.d5 cxd5  

39.Kxd5 39.c6 is eleganter.  

39...Te8  

40.Td6+ Kf5  

41.Tb6 b4  

42.c6  En na enkele zetten gaf zwart op. Zijn koning kwam na zet 30  niet meer bij de 

verdediging van zijn pionnen.1–0 

     

 

                               Stelling na 21...Lxg3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


