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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. 
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In dit nummer treft u het slotverslag van de interne competitie aan. De ontknoping in de 

Champions League was bijzonder spannend. Bert Corneth sloeg in de slotronde een desperate 

winstpoging van Olav Wolvekamp af en werd clubkampioen. Verder treft u een verslag aan 

van het doorgeefschaaktoernooi. Ook zijn er enkele toernooiverslagen. Wouter Remmerswaal 

was bijzonder goed op dreef in het Open Kampioenschap van Utrecht. De penningmeester 

vraagt uw aandacht voor wijzigingen in het Ooievaarspassysteem. In de rubriek ‘Partijen treft u 

enkele partijen aan met analyses. Een partij van de nieuwe clubkampioen Bert Corneth mocht 

natuurlijk niet ontbreken. Verder nog een kort verslag van de Algemene Ledenvergadering. En 

het beste bewaar ik natuurlijk voor het laatst: het voorwoord van onze voorzitter.  

 

 
 

Voorzitter Dick de Jong spreekt u toe. 

 

De afgelopen maanden bereikten mij signalen dat het voorwoord van de voorzitter in ons 

mooie clubblad node werd gemist. En terecht! Van de voorzitter mag worden verwacht 

dat periodiek een evaluatie van het functioneren van de vereniging in de afgelopen periode  

wordt gegeven en tevens wordt gekeken naar de toekomst. Een visie wordt gegeven op het 

schaken in z'n algemeenheid en de sociale aspecten van het schaken.  Ik ben  het daarmee in 

principe eens dat dit zeker mogelijk is maar niet in iedere editie van het clubblad nodig is. Het 

moet niet een " stukje om het stukje " worden maar er moet iets te melden zijn. Welnu het 

volgende:  Tijdens de laatst gehouden ledenvergadering waarbij een opkomst was die aangaf 

dat de betrokkenheid van de leden met het reilen en zeilen van HSV uitstekend is werd 

duidelijk dat  de leden het bestuur waarderen voor hetgeen zij voor de vereniging doen. En - ik 

sluit mijzelf daarbij uit -  hetgeen de bestuursleden Peter, Bert en Fred iedere week achter de 

schermen doen is alle waardering waard. Zij hebben er ook echt lol in! Maar met 

complimenten maken komen we het nieuwe schaakseizoen niet in, maar het is prima dat 

mensen af een toe een schouderklopje krijgen. De leden gaven goedkeuring aan het gevoerde- 

en het te voeren financieel beleid en aan de programmering van verschillende 

schaaktoernooien in het nieuwe  seizoen. We hebben besloten om met een derde team in de 

externe competitie deel te nemen. Met name de nieuwe leden hadden die wens te kennen 

gegeven. Het is fijn om dit mogelijk te maken. Wel wijs ik op de verantwoordelijkheid van de 

spelers om zoveel mogelijk de externe wedstrijden te spelen. Er kunnen natuurlijk altijd 

moverende redenen zijn waarom iemand op een externe competitieavond niet kan spelen maar 

als het enigszins mogelijk is speel dan je externe wedstrijden en laat je team zo min mogelijk in 

de steek. Verder wil ik niet onvermeld laten  dat de formule van HSV namelijk "gezelligheid in 

combinatie met schaken op niveau”  belangrijk is en blijft. Wij allen moeten met plezier 

uitkijken naar de maandagavond waar we los kunnen komen van de dagelijks beslommeringen 

die ons allen bezighouden en onze gedachten kunnen verzetten naar het fascinerende 

schaakspel met de 64 velden en de complexe varianten. Dan is het winnen of verliezen niet het 

belangrijkste maar wel het gevoel dat aan het einde van de avond je ergens anders was en de 

week weer in kan! We gaan nu op vakantie en eind augustus hopen we de draad weer op te 

kunnen pakken om met plezier op de 64 velden " de strijd " weer aan te gaan en er een fijn 

schaakseizoen in te gaan.  
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Ik wens u allen ten slotte een fijne vakantie en hoop u eind augustus weer in goede gezondheid 

te mogen ontmoeten! 

 

 
 

Patrick Roeleveld heeft zich aangemeld als lid. Mark Jager heeft wegens verhuizing naar 

Brussel het lidmaatschap van HSV opgezegd.  

 

 
 

Onze topscorer in de externe competitie, Mark Jager, gaat ons verlaten. Met bloedend hart 

nemen wij afscheid van hem. Met toestemming van Mark treft u hieronder de e-mail aan 

waarin hij het lidmaatschap opzegt. 

 

Helaas moet ik mij afmelden voor de club en ben ik niet meer beschikbaar. De afgelopen 

maanden waren wat hectisch in mijn leven, veel gebeurd, promotie en veel reizen tussen 

Brussel en Amsterdam. Gedurende het seizoen ben ik nu straks twee keer verhuisd, per 1 

november naar Amsterdam. Nu gaat de reis verder. 

  

Per 1 juli verhuis ik dan ook naar Brussel, ik wil je wel zeggen dat ik met veel plezier terug 

kijk naar de periode bij HSV. Een club naar mijn hart. Ik heb met veel plezier eerst in het 

tweede gespeeld om daarna twee seizoenen mee te draaien in het eerste. Mijn prestaties lagen 

soms samen met de drukte op mijn werk. In het begin van een seizoen kon ik altijd fris er tegen 

aan, later in het seizoen ging soms het licht uit door randzaken.  

  

In de interne competitie heb ik hopelijk iedereen wel eens flink de druk laten voelen, mooie 

partijen gespeeld en ook veel gewonnen. Zoals gezegd helaas niet altijd constant. 

  

Dit jaar heb ik daarom ook mijn best gedaan om het seizoen voor de externe competitie in ieder 

geval vol te maken, eens toegezegd om te spelen blijft voor mij ook staan. Helaas was het niet 

mogelijk om de laatste uitwedstrijd mee te maken. 

  

Ik volg de site nog steeds en met wat jaloezie heb ik de mooie foto's van verschillende 

evenementen bekeken. Alleen helaas niet mee kunnen doen. Vooral de paaswedstrijden om het 

paasbrood vind ik super. Gaf me te eten voor minstens 3 dagen ;)  

  

Het ga jullie goed! 

  

Met allervriendelijkste groet, 

  

Mark Jager 
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Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. De zaal is gesloten van 16 juli tot 

en met 20 augustus. Op 27 augustus beginnen we het seizoen met een openingstoernooitje. Op 

3 september beginnen we met de interne wintercompetitie.  

 

Ma 9 juli     Laatste ronde zomercompetitie 

 

Ma 16 juli t/m 20 augustus Zomersluiting.   Zaal dicht. 

 

Ma 27 augustus    Openingstoernooi 

 

Ma 3 september    1
e
 ronde interne competitie 

 

Ma 10 september    2
e
 ronde interne competitie 

 

Ma 17 september    3
e
 ronde interne competitie 

 

Ma 24 september    4
e
 ronde interne competitie 

 

Ma 1 oktober     5
e
 ronde interne competitie 

 

 
Op maandag 25 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder een kort verslag. 

 

- Het bestuur wil deelname aan schaaktrainingen stimuleren. Er is hiervoor een bedrag 

van € 135,-- gereserveerd. Wouter Remmerswaal zal optreden als trainingscoördinator. 

Voor inlichtingen en aanmelden kun je contact opnemen met Wouter: 

wremmerswaal@gmail.com. 

- Houders van een Ooievaarspas betalen de volle contributie en ontvangen achteraf 50% 

korting. Dit houdt verband met de automatisering van het Ooievaarspassysteem door de 

gemeente. Zie hiervoor ook het schrijven van de penningmeester elders in dit blad. 

- Om voor plaatsing voor de Champions League in aanmerking te komen moet je 

minstens 12 partijen gespeeld. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden. 

Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. 

- Voor aanvang van de interne competitie worden de leden in fictieve sterktegroepen 

ingedeeld. De winnaar van iedere groep ontvangt een prijs. Zo hebben ook de zwakkere 

schakers kans om een prijs te winnen. 

- HSV zal met drie teams uitkomen in de externe competitie van de HSB. Het derde team 

speelt in de vierde klasse en bestaat uit zes spelers. Bert Gerritsma wordt teamleider 

van team twee. Er worden nog teamleiders gezocht voor het eerste en het derde team. 

- Tjeerd Ouwehand (Schaakhuis) nodigt HSV uit om aan het begin van het seizoen 

opnieuw een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen een team van Schaakhuis dat 

komend seizoen debuteert in de externe competitie.   

mailto:wremmerswaal@gmail.com
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Penningmeester Peter Huybens vertelt over de donatie van Shell. 

  

In dit clubblad treft u een advertentie aan van het Shell Vrijwilligers Fonds (SVF). Plaatsing 

van deze advertentie is de tegenprestatie die SVF vraagt voor de donatie van € 300 die onze 

club ontving in maart 2012. Shell geeft elk jaar aan ongeveer 900 verenigingen van allerlei 

pluimage, een vast bedrag van € 300. Sinds enkel jaren kunnen ook gepensioneerde 

werknemers een bijdrage voor hun club aanvragen. Onze immer alerte penningmeester is een 

Shell-pensionado, die dit cadeautje natuurlijk dankbaar aannam. 

Hij besluit dan ook met: "Tankt allen Shell!" 

 

  

 
 

Penningmeester Peter Huybens vertelt aan de houders van een Ooievaarspas hoe de nieuwe 

regeling gaat werken. 

 

Nieuwe regeling voor Ooievaarspas. 

 

Op de laatste ALV heeft Peter Huybens uitgelegd hoe de nieuwe regeling voor houders van een 

Ooievaarspas gaat werken. Wat hetzelfde blijft, is dat houders van een pas 50% korting krijgen 

op de contributie. Nieuw is, dat ze eerst de volle contributie moeten betalen en later de korting 

ontvangen van de penningmeester. 

 

Waarom is de regeling veranderd? 

 

Op 1 mei 2012 is de Gemeente Den Haag gestart met de automatisering van het 

Ooievaarspassysteem. Voortaan moet de Ooievaarspas elektronisch worden ingelezen door de 

penningmeester. Het  Ooievaarspassysteem beoordeelt dan of de houder in aanmerking komt 

voor korting. Ook wordt gecontroleerd of de pas tijdig is ingelezen. Te laat inlezen van de pas 

betekent: geen korting. Als alles in orde is bevonden door het systeem, dan stort de Gemeente 

binnen een maand de verleende korting op de rekening van HSV. De penningmeester zorgt 

ervoor dat de korting bij de pashouder terecht komt. De houders van een Ooievaarspas krijgen 

binnenkort persoonlijk bericht van de penningmeester over de nieuwe werkwijze. 

 

  
 

Hierbij het slotverslag van de interne competitie. 

 

De ontknoping in De Champions League was bijzonder spannend. Bij het ingaan van de laatste 

ronde ging Bert Corneth aan de leiding met 3 punten. Hij werd op een halfje gevolgd door 

Hans de Haan. Titelverdediger Olav Wolvekamp had twee punten. Deze drie spelers hadden 

nog kans op het clubkampioenschap. Aad Mittertreiner, Ton Thijssen en Nico Vromans waren 

met 1½ punt kansloos voor de titel. In de slotronde stonden de ontmoetingen Nico Vromans – 
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Ton Thijssen, Bert Corneth – Olav Wolvekamp en Hans de Haan – Aad Mittertreiner op het 

programma. De partij Vromans – Thijssen was niet meer van belang.  Olav moest beslist 

winnen van Bert om kans te maken op de titel, maar dan mocht Hans niet winnen van Aad, 

want dan zou Hans kampioen zijn. Bert had aan een remise voldoende voor het 

kampioenschap. Bij een overwinning op Aad zou Hans in punten gelijk kunnen komen met 

Bert, maar omdat de onderlinge partij  remise was geworden en Bert in de reguliere competitie 

voor Hans was geëindigd, zou Bert kampioen zijn. 

 

De partij tussen Nico en Ton werd door Nico gewonnen. De aandacht spitste zich toe op de 

twee partijen die nog bezig waren. Beide partijen werden pas in de tijdnoodfase beslist. Olav 

was tegen Bert in een remisestelling beland. Daar had hij niets aan en hij ging forceren. Het 

resultaat laat zich raden: Olav verloor. Hierdoor was Bert met 4 punten onbereikbaar geworden 

voor Hans en onttroonde hij Olav als clubkampioen. Bert, van harte gefeliciteerd. Hans leek in 

zijn partij tegen Aad een veelbelovende aanvalsstelling opgebouwd te hebben. Beide spelers 

kwamen in tijdnood, Hans een beetje meer dan Aad.  Toen bekend werd dat Bert gewonnen 

had kon Hans in vliegende tijdnood geen goede voortzetting meer vinden en ging hij door zijn 

vlag. Het is de vraag of hij in de slotstelling nog gewonnen stond. 

 

 

 

                       De kampioen tegen Hans de Haan. De partij eindigde in remise. 
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Kampioen Bert Corneth bleef ongeslagen. Na hem volgen Nico, Aad en Hans met 2½ punt. 

Olav eindigt op 2 punten en Ton sluit de rij met 1½ punt. Ton vervulde wel een sleutelrol door 

Olav te verslaan.     

X  Nico  Ton  Bert  Olav  Aad  Hans  Totaal  Eindstand  
 

Nico  XXX  1  0  0  1  0,5  2,5  2   

Ton  0  XXX  0,5  1  0  0  1,5  6   

Bert  1  0,5  XXX  1  1  0,5  4  1   

Olav  1  0  0  XXX  0,5  0,5  2  5   

Aad  0  1  0  0,5  XXX  1  2,5  3   

Hans  0,5  1  0,5  0,5  0  XXX  2,5  4   
 

 

‘Best of the rest’ werd Fred van der Holst. Marc Ouwerkerk debuteerde sterk in de interne 

competitie met een 9
e
 plaats. Hij moest slechts drie nederlagen incasseren. 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 31 

                                 

Nr  Naam                 Punten       Wa  Gsp Gw Rm  Vl   Perc 

 7 Holst van der, Fred   1678,33     110  20  10  3   7   57,5  

 8 Navrat, Roman         1585,67     106  16   6  8   2   62,5  

 9 Ouwerkerk, Marc       1551,00     104  19   7  9   3   60,5  

10 Jong de, Dick         1490,00     102  26  12  3  11   51,9  

11 Jager, Mark           1458,33     100   8   3  4   1   62,5  

12 Hessels, Willem       1428,33      98  11   7  1   3   68,2  

13 Remmerswaal, Wouter   1385,00      96  22   9  4   9   50,0  

14 Hählen, Ruud          1289,67      94  28  13  5  10   55,4  

15 Coenders, Hans        1267,67      92  26  12  1  13   48,1  

16 Gerritsma, Bert       1258,00      90  23   8  3  12   41,3  

17 As van, Jacques       1246,33      88  27   8 10   9   48,1  

18 Loke, Jim             1182,67      86   8   4  0   4   50,0  

19 Wit de, Jacques       1161,00      84  12   4  4   4   50,0  

20 Ciftci, Selahattin    1130,00      82  23  10  4   9   52,2  

21 Boot, Harry           1108,33      80  19   7  5   7   50,0  

22 Lubbe van der, Lex    1076,00      78   6   3  1   2   58,3  

23 Vliet van, Loek       1036,00      76  15   6  3   6   50,0  

24 Langelaan, Ed         1034,00      74  25   9  6  10   48,0  

25 Huijbens, Peter        987,00      72  19   8  1  10   44,7  

26 Roeleveld, Patrick     910,67      70   8   4  1   3   56,3  

27 Verwaart, Dick         889,00      68  18   6  3   9   41,7  

28 Somer, Arif            877,00      66  12   6  1   5   54,2  

29 Dalfsen, Richard van   807,33      64  11   5  2   4   54,5  

30 Jong de, Bram          681,67      62  19   6  1  12   34,2  

31 Bodaan, Ton            650,00      60   3   3  0   0  100,0  

32 Haverkamp, Allart      610,67      58  19   5  1  13   28,9  

33 Kuijvenhoven, Rob      535,00      56   5   1  1   3   30,0  

34 Riel van, Jacco        504,00      54   3   0  0   3    0,0  

35 Timmermans, Jan        367,00      52  23   3  1  19   15,2  

36 Roeleveld, Koos        330,00      50   1   1  0   0  100,0  

37 Luk, Jaimy             322,00      48   2   1  0   1   50,0  
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Een verslag van Bert Gerritsma 

 

Op maandag 20 mei vond het doorgeefschaaktoernooi plaats. Het was de eerste keer dat HSV 

zo’n toernooi organiseerde. Voor de meeste spelers was het nieuw en daarom gaf Ton Thijssen 

een korte uitleg. Er waren 18 schakers aanwezig, zodat er negen koppels gevormd konden 

worden. De teams werden ingedeeld in een poule van vier en een poule van vijf. De 

poulewinnaars troffen elkaar in de finale. De bedenktijd was 10 minuten pppp. 

 

Ondanks de uitleg van Ton Thijssen was het erg wennen. Vier dames op het bord was heel 

gewoon, maar ik zag ook een partij waarbij een speler vier lopers had en ook nog alle vier op 

de witte velden. Vooral in de eerste ronde werden nogal wat onreglementaire zetten gedaan en 

ook begrepen sommige spelers niet  dat ze een geslagen stuk zo snel mogelijk aan hun partner 

moesten geven. Maar dat waren opstartproblemen. In de tweede ronde had iedereen het door en 

ging het een stuk beter. 

 

In poule een eindigden de koppels Hans de Haan/Bram de Jong en Wouter Remmerswaal/Ruud 

Hählen bovenaan met 6 punten. Na loting gingen Wouter en Ruud door naar de finale. 

In poule twee was het duo Jan Eberle/Jacques van As oppermachtig. 

In de finale won Ruud van Jacques en versloeg Jan Wouter. De stand was dus 1-1. Er volgde 

een replay, maar ook die eindigde in 1-1. Ruud won opnieuw van Jacques en Jan was te sterk 

voor Wouter. Daarop werd besloten de eerste prijs (twee repen melkchocola) te delen. 

 

                                                          De beste doorgeefschakers op een rij 



 

10 

 
 

Bert Gerritsma verzamelde toernooiresultaten van HSV-leden. 

 

Veteranenkampioenschap 

 

Allart Haverkamp nam als enig HSV-lid deel aan dit toernooi dat op maandagavonden in 

sporthal  “De Schilp” in Rijswijk werd gespeeld. Na negen ronden had Allart 3,5 punt 

verzameld. Zijn TPR was 1403, dus hij boekte wat ratingwinst. 

 

NK Jeugd 

 

Jaimy Luk nam van 28 april tot en met 6 mei in Haarlem deel aan de Nederlandse 

Jeugdkampioenschappen. Jaimy kwam uit in de leeftijdscategorie tot 14 jaar en had het daar 

erg zwaar. Met 3,5 uit 9 en een TPR van 1609 zal hij niet tevreden zijn geweest. 

 

Rapidtoernooi DD  

 

Op 12 mei vond in het Nationaal Schaakgebouw in de Van Speijkstraat het derde toernooi 

 Van de Haagse Rapidcyclus plaats. Met 38 deelnemers was het toernooi goed bezet. Het 

 aantal deelnemers van HSV viel wat tegen: het waren er slechts drie. Het toernooi werd 

gewonnen door Richard Oranje met 6 uit 7.  Koos Roeleveld kon geen potten breken en 

eindigde met 3,5 punt in de middenmoot. Ton Thijssen behaalde drie punten en Ruud Hählen 

moest zich met één punt tevreden stellen.  

 

Rapidtoernooi SHTV 

 

Het laatste toernooi in de Haagse Rapidcyclus werd op 2 juni georganiseerd door SHTV. Er 

waren 47 deelnemers onder wie zes HSV-leden. Het toernooi werd gewonnen door William 

van Zanten (SHTV) met 6 uit 7. William werd tevens overall winnaar van de rapidcyclus. Van 

de HSV-leden presteerde Ton Bodaan het best met 4,5 punt. Wouter Remmerswaal behaalde 4 

punten. Ton Thijssen, Koos Roeleveld en Harry Boot scoorden 3,5 punt. Allart Haverkamp 

behaalde 2 punten. In het overall klassement was er een tweede prijs voor Koos Roeleveld in 

de ratingcategorie tot 1800. Ruud Hählen behaalde in het overall klassement de derde prijs in 

de ratingcategorie tot 1400. 

 

Jan Eberle wint toernooi Emma’s Hof 

 

Onderstaande tekst werd overgenomen van de website van Emma’s Hof 

 

Een paar buurtgenoten (Roelof Veenstra, Herman Nijboer, Johan & Erik Frima) organiseerden 

op 17 juni samen met de Haagse Schaakbond het eerste Emma's Schaaktoernooi. Aan 10 

borden speelden beginners, gevorderden en aanstaande kampioenen om de eer en een beker. 

Ook op deze dag waren de weergoden ons goed gezind: een heerlijk zonnetje, een prima 

temperatuur. Tussen de partijen door wandelden sommigen zwijgzaam door de tuin, zich 

voorbereidend op een volgende confrontatie. Anderen analyseerden achter de borden hun zo 

juist gespeelde partij. Wat een stilte in de stadstuin als de schaakklokken aangingen en de 

eerste stukken werden verzet. Er werd natuurlijk meer thee, koffie en spa gedronken dan bier 

en wijn. 
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Het toernooi werd gewonnen door onze Poolse buurtgenoot Janek Eberle Bijzondere 

waardering was er voor de de tienjarige Cor Kanters. Na de reguliere partijen stond Cor met 

nog twee deelnemers op een gedeelde tweede plaats. Cor versloeg na drie partijen snelschaak 

beide opponenten. Hij mocht de beker voor de tweede prijs mee naar huis nemen. Jaco 

Arkesteijn eindigde als derde. 

 

 

                                     Jan wint in Emma's Hof 

 

Wouter wint in Utrecht 

 

Wouter Remmerswaal nam in het weekend van 8 tot en met 10 juni deel aan het Open 

Kampioenschap van Utrecht. Hij kwam uit in de C-groep voor spelers met een rating tot 1600. 

Wouter nam in de eerste ronde op vrijdagavond een bye op, waarvoor hij een half punt kreeg. 

In de resterende vijf ronden scoorde hij 4½ punten, waardoor zijn eindtotaal op 5 punten 

kwam. Dit was voldoende voor de eerste prijs. Bovendien sleepte Wouter de ratingprijs in de 

wacht voor spelers met een rating tot 1400. Heel bijzonder was dat de partijen van Wouter 

vanaf de derde ronde live te volgen waren op www.schaaksite.nl.  Het viel mij daarbij op dat 

Wouter in de vierde ronde in een praktisch gewonnen stelling genoegen nam met remise. In 

een e-mail legde Wouter uit dat dit de partij was die op zaterdagavond gespeeld werd. Hij was 

enigszins vermoeid van de vorige partijen op zaterdag en nam daarom genoegen met remise, 

met de bedoeling om zondag goed uitgerust te zijn. Deze tactiek slaagde uitstekend, want in de  

laatste twee ronden wist hij beide partijen te winnen 

 

l  

                             Wouter in actie tegen Lydia Dubbeldam 

http://www.schaaksite.nl/
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HSG Open 

 

Nico Vromans nam in het weekend van 22 tot en met 24 juni deel aan het weekendtoernooi van 

HSG. Hieronder volgt zijn verslag. 

 

Daarom is schaken ook leuk 

 

Hilversum open 2012. Mijn inbreng begon slecht in de B-groep tot elo 1900. Mijn score was ½ 

uit 2. In de derde ronde was ik ingedeeld tegen Arthur Udo Haes met een startersrating. In 

ronde twee had hij van een van de hoger geplaatsten gewonnen. Overigens bleek later dat mijn 

TPR nadelig beïnvloed werd, waardoor ik ondanks mijn totaal van 4 uit 6 buiten de prijzen 

viel! Arthur kwam iets later. Hij pakte een soort zaklamp uit zijn tas met enkele meters snoer 

met hoofdset!  Tot mijn schrik zag ik de naam “Senheiser”. Hij vroeg of hij dit mocht 

gebruiken tegen de (lichte) ruis van de airconditioning. Ik antwoordde: “U heeft het nu al 

uitgepakt, dus gebruik het maar!”.  Maar ik voelde me wel als de bekende boer die…….! Toen 

de constructie geïnstalleerd was, zag hij eruit als een onverlichte kerstboom. Als het een 

intimidatiepoging was heeft hij succes gehad, want na 12 zetten zat ik met twee dubbelpionnen 

en een stelling die rijp was voor de sloop. Op wonderbaarlijke wijze, dankzij onder andere 

minder goed spel van “Arthur”, die zijn stukken op een statige ietwat “hautaine” manier 

verplaatste, kwam ik langzaam in de plus, waarna de winst snel volgde. ’s Avonds een bye. 

Score na vier ronden 2 uit 4. De derde dag twee punten erbij, dus 4 uit 6! In 2011 scoorde ik 

een magere 2½ uit 6. 

 

 
 

Bert Gerritsma selecteerde twee toernooien. In de zomer is er keuze zat voor de liefhebber. Zo 

vindt eind juli in Dieren het Open NK plaats waaraan Nico Vromans zal deelnemen. Maar Bert 

beperk zich  tot twee toernooien in de regio.  

 

Leiden Chess Tournament 

Van 6 tot en met 15 juli vindt in Leiden het Leiden Chess Tournament plaats. Er wordt 

gespeeld in het denksportcentrum in de Robijnstraat 4 (op loopafstand van het station). In de 

A-groep zijn maar liefst vijf grootmeesters met een rating boven 2600 actief. Ook onze eigen 

Ton Bodaan speelt in de A-groep. Wie weet kan hij voor een stunt zorgen door een 

grootmeester of een meester te verslaan. (Na een bye in de eerste ronde trof Ton in de tweede 

ronde de Russische grootmeester Viacheslav Zakhartsov, elo 2547. Een stunt zat er niet in. De 

grootmeester was te sterk). Jaimy Luk zal uitkomen in de B-groep. Op doordeweekse dagen 

wordt er ’s avonds gespeeld, aanvang 19.00 uur. Op zaterdag en zondag beginnen de rondes 

om 13.00 uur. Op de slotdag – zondag 15 juli – begint de ronde om 11.00 uur. Op woensdag 11 

juli is er een rustdag. Als u onze matadoren aan het werk wilt zien moet u beslist eens een 

kijkje gaan nemen in het denksportcentrum. 

 

Druivenschaaktoernooi 

Op vrijdag 24 augustus, dinsdag 28 augustus en vrijdag 31 augustus vindt in ‘De Kandelaar’ in 

Naaldwijk het Druivenschaaktoernooi plaats. Dit is een uitstekende trainingsmogelijkheid voor 

het nieuwe seizoen. De resultaten tellen niet mee voor de rating, dus je kunt naar hartenlust 

nieuwe openingen uitproberen. In de loop der jaren hebben steeds meer HSV-leden de weg 

naar ‘De Kandelaar’ weten te vinden. Je kunt je aanmelden via de website: 

www.druivenschaaktoernooi.nl.  
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Er werden drie partijen of partijfragmenten ingeleverd. We beginnen met de winstpartij van 

clubkampioen Bert Corneth tegen Nico Vromans. De analyse is van Bert Corneth. 

 

Wit: Bert Corneth.  Zwart: Nico Vromans. 

Gespeeld op 30 april 2012. 

 

1.e4 c5  

2.d4 cxd4  

3.c3 e5  
 

Eén van de manieren om het Morra gambiet te weigeren. 

 

4.Pf3 Pc6  

5.cxd4 exd4  

6.Pxd4 Lb4+  

7.Ld2  
 

De enige.  

 

7…De7!?  

8.Pb5  
 

Weer de enige zet, elke andere verliest minstens een pion, zonder compensatie.  

 

8…Dxe4+  
 

Zwart gaat voor het materiaal, ten koste van zijn ontwikkeling.  

 

9.Le2 Kf8  

10.0-0 Lxd2  

11.Dxd2 a6  

12.P1c3 De5  

13. Tfe1!?  
 

Heel dapper maar niet goed genoeg voor winst, Pd6 was beter geweest. 

 

13… axb5  

14.Lxb5 Dc5  
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15.Pd5!  
 

 

                               Stelling na 15.Pd5! 

 

15…Pf6??   

 

Het werd te ingewikkeld, noodzakelijk maar niet voor de hand  

liggend was 15…Pc6-e7. 

 

16.Pxf6 Pe5  

 

In geval van gxf6 is het mat in twee: Dh6+ en dan Te8 mat. 

 

17.Tac1 Dxb5??  
 

Zwart stond al verloren, maar met deze zet stort hij zich in  

het zwaard. 

 

18.Dd6 mat. 

 

 

De tweede partij speelde Wouter Remmerswaal tijdens het Open Kampioenschap van Utrecht. 

Het commentaar is van Ton Bodaan. 

 

Jasper Rijken - Wouter Remmerswaal 

OKU Utrecht, 14.06.2012 

 

Ons jeugdig lid Wouter heeft in het weekend toernooi van OKU in Utrecht een prima prestatie 

geleverd door de C-groep te winnen. 

 

Belangrijker is nog dat hij ook erg goed speelde...  
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1.e2-e4 e7-e5  

2.Pg1-f3 f7-f5  
 

Het Lettisch gambiet  

 

3.e4xf5  
 

Pxe5 is de meest gespeelde zet.  

 

3...e5-e4  
 

Voor de geofferde pion heeft zwart veel invloed in het centrum.  

 

4.Pf3-g1  
 

Een rustige zet die niet zo slecht  is als hij eruit ziet. 

 [4.Pf3-e5 Pg8-f6 5.Lf1-e2 Lf8-e7 6.Le2-h5+ Ke8-f8 geeft wit een prettige stelling.]  

 

4...Pg8-f6  

5.d2-d3 e4xd3  

6.Lf1xd3  
 

Maar ook hier heeft wit niets te klagen, hij heeft een pion meer en kan snel ontwikkelen.  

 

6...Lf8-c5  

7.Pg1-f3 Dd8-e7+  

8.Dd1-e2 De7xe2+  

9.Ld3xe2?!  
 

[9.Ke1xe2 0-0 10.Pb1-c3 Tf8-e8+ 11.Lc1-e3 d7-d5 12.Ke2-d2]  

 

9...d7-d5!  
 

Sterk gespeeld,  de compensatie voor de pion ligt in de beheersing van het centrum.  

 

10.0-0?!  
 

Geeft zonder strijd de pluspion weg, waarna zwart gewoon iets beter staat. [10.Le2-d3 Pb8-c6 

11.Lc1-e3]  

 

10...Lc8xf5  

11.Tf1-e1 Pf6-e4  

12.Lc1-e3 Lc5xe3  

13.f2xe3 Pb8-c6  

14.Le2-b5?  
 

Wit vergeet te ontwikkelen.  

 

14...0-0  
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15.Lb5xc6 b7xc6  

16.Pf3-d4?  
 

zie de opmerking bij zet 14!  

 

16...Tf8-f6  

17.Te1-f1 Ta8-f8  

18.Pd4xf5 Tf6xf5  

19.Tf1xf5 Tf8xf5  

20.Pb1-a3  
 

Zwart staat mooi maar het is nog niet makkelijk om dit in winst om te zetten bij goed spel van 

wit.  

 

20...Tf5-f2  

21.Ta1-e1 g7-g5  

22.h2-h3  
 

Hier heeft wit nog een kans als hij actief wordt... [22.Te1-d1 Tf2-e2 23.Kg1-f1 Te2xe3 24.c2-

c4]  

 

22...h7-h5!  
 

Wouter speelt deze fase erg sterk, niet zozeer door spectaculaire zetten maar gewoon door stap 

voor stap zijn stelling te verbeteren. 

Daarnaast doet hij in deze partij niet een matige of slechte zet.. dit is echt promotieklasse 

waardig!  

 

 

                           Stelling na 22...h5 

 

 

 23.Te1-c1 Kg8-g7  

24.Tc1-d1 Kg7-g6  
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25.Td1-d4 Tf2-e2  

26.Td4-d3 Te2-e1+  

27.Kg1-h2 h5-h4  

28.Td3-d4 Pe4-g3 en er volgt Th1 mat...diagram 

 

Na een periode van schijnbare stilstand een grote sprong voorwaarts voor Wouter, dat belooft 

veel voor het nieuwe seizoen. 

 

 

 

                               Stelling na 28...Pg3 

 

 

Het laatste partijfragment is uit een partij van Nico Vromans. In het Hilversum Open speelde 

hij tegen Arthur Udo de Haes Na 12 zetten was de volgende stelling ontstaan. (Zie diagram 

volgende bladzijde). Het commentaar is van Nico. 

 

Wit: Nico Vromans 

 Zwart: Arthur Udo de Haes 

Hilversum Open 2012 

 

13.Dd2 Lh6  

14.g4 hxg4  

15.hxg4 Lg7  

16.Txh8 Txh8  

17.0–0–0 e5  

18.Pg3³ Pe7  

19.dxe5 fxe5  

20.e4 dxe4   

21.dxe4 Dxd2+  

22.Txd2 Td8   

23.Kc2 Pc6   

24.Txd8+± Kxd8  

25.Pxg5 Lf6  
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26.Pf3 Ke7  

27.Pf5+ Ke6  

28.a3 Pd4+  

29.Kd3 c5  

30.Kc4+- b6  

31.a4 Pe2  

32.g5 Lh8?  

33.P3h4 Pd4  

34.g4 Pxf5  

35.gxf5+ Kf7  

 

Arthur bleef volharden. 

 

36.Kb5 Lg7  

 

De loper wil ontsnappen!  

 

37.Pg6 Lf8  

38.Pxf8 Kxf8  

 

En ook eindelijk de opgave. 1-0 

 

 

 

           Stelling na de 12e zet van zwart 
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