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In dit nummer treft u wedstrijdverslagen aan van onze teams in de externe competitie. Voorts 

een verslag van de interne competitie. Een groot aantal leden nam deel aan het persoonlijk 

kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Ook hiervan treft u een verslag aan. Aan het 

Haags Weekendtoernooi namen slechts drie HSV-leden deel. Een van de redacteuren bracht 

een bezoek aan dit toernooi en informeert u hoe onze leden presteerden. In de rubriek 

“partijen” treft u vier partijen aan.    

 
 

Roman Navrat heeft het lidmaatschap van HSV opgezegd. Roman moet vaak ’s avonds werken 

en heeft daardoor geen tijd meer om de schaakclub te bezoeken. Ook Paul Koks heeft het 

lidmaatschap opgezegd. Gelukkig konden wij maar liefst vijf nieuwe leden verwelkomen, 

namelijk Ed Langelaan, Rob Lensink, Marc Ouwerkerk, Jan Timmermans en Richard van 

Dalfsen. Wij heten de heren van harte welkom en wij hopen dat zij het bij HSV naar hun zin 

zullen hebben.  

 

     
Hieronder treft u de agenda voor de komende weken aan.  Op maandag 9 januari spelen het 

eerste en tweede team thuis. Op 19 december had de competitieleider van de Haagse 

Schaakbond een thuiswedstrijd gepland van ons tweede team tegen Rijswijk. Een ongelukkige 

planning, want op 19 december willen wij onze onderlinge kerstwedstrijden houden. Dankzij 

de medewerking van Rijswijk kon de wedstrijd verplaatst worden naar 9 januari. Dat zal een 

gezellige avond worden met twee thuisspelende teams. Op 5 december is de zaal gewoon open. 

 

Ma 28 november Interne Competitie 

   HSB-beker: WSC-HSV 

 

Ma 5 december Interne Competitie 

 

Ma 12 december Interne Competitie 

   WSC 5 – HSV 1 

 

Ma 19 december Kerstwedstrijden 

                 
Ma 26 december Kerstmis. Zaal dicht 

 

Ma 2 januari  Interne Competitie 

 

Ma 9 januari  Interne Competitie 

   HSV 1 – DSC 5 

   HSV 2 – Rijswijk 3 
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Ma 16 januari  Interne Competitie 

 

Ma 23 januari  Interne Competitie 

   HSV 2 – Scheve Toren 2 

 

Ma 30 januari  Interne Competitie 

    

Di 31 januari  Pomar 1 – HSV 1 

 

Ma 6 februari  Interne Competitie 

 

 
 

Teamleider Jacques de Wit doet verslag van de openingswedstrijd van het eerste team 

Slechte start HSV 1 

Schaakhuis 1 wint met 6 - 2  

Maandag 17 oktober speelde het eerste zijn eerste wedstrijd voor de externe competitie tegen 

Schaakhuis 1. Vorig seizoen speelde HSV 1 nog promotieklasse, dit seizoen is de 1e klasse B 

ons terrein, dus de verwachting is dat we hier zeker een rol van betekenis kunnen spelen. 

Helaas na de eerste wedstrijd is het al duidelijk dat dit geen makkie gaat worden. Aangezien ik 

zelf speelde heb ik de partijen niet vanaf het begin kunnen volgen, maar hieronder een beeld 

van wat ik heb meegekregen. 

 

Op bord 1 kwam Olav in een eindspel terecht met pionnen en beide spelers een toren, wat 

volgens Olav makkelijk remise te houden is. Hij vroeg dan ook of hij remise aan mocht bieden 

omdat hij geen winstvoering zag. Hij mocht dit doen, maar zijn tegenstander sloeg het remise-

aanbod af en op een gegeven moment verloor Olav een pion en was het lastig om de partij 

remise te houden. Volgens Olav zijn dit soort stellingen remise, maar deed hij het zelf 

verkeerd. 

 

Op bord 2 was Lex het langst bezig. Hij speelde heel lang op koningsaanval, maar kwam er 

niet doorheen. In het eindspel had ik het idee dat Lex nog wel zou winnen, maar ook Lex had 

zijn avond niet. Op een gegeven moment deed  Lex een verkeerde zet en kreeg zijn 

tegenstander het initiatief terug. In een verloren stelling raakte Lex ook nog zijn koning aan 

wat betekende dat hij met dit stuk een zet moest doen. Er zat niets anders op dan op te geven, 

omdat de koning alleen nog maar naar een veld kon waar hij mat gezet kon worden. 

 

Nico speelde op bord 3. Van zijn partij heb ik niet zo veel kunnen zien. Het was ook moeilijk 

te beoordelen wie er beter stond. Nico gaf op een gegeven moment een centrumpion op voor 

wat ruimte waarna zijn tegenstander direct remise aanbood, wat door Nico geaccepteerd werd. 

Volgens Nico had hij redelijke compensatie voor de pion. 

 

Op bord 4 speelde Bert Corneth. Ik zag dat zijn tegenstander een vrijpion had in een stelling 

met allebei een toren, twee paarden en enkele pionnen. Bert wist de vrijpion te veroveren, maar 

kon niet voorkomen dat zijn a- en b- pion verloren gingen. Nadat de torens van het bord gingen 
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bleef er een moeilijk paardeneindspel over en Bert moest uiteindelijk capituleren. 

 

Op bord 5 speelde Aad. Van zijn partij heb ik niets kunnen volgen. Volgens Aad plaatste hij 

een verkeerd stukoffer en kon hij even later opgeven.  

 

Mark op bord 6 kreeg al na 5 minuten een remiseaanbod na zetherhaling en hij vroeg mij of hij 

dit eventueel aan mocht nemen. Ik vond het nog iets te vroeg met alle stukken nog op het bord 

en vroeg hem nog even door te spelen. Mark won zijn partij middels een koningsaanval die niet 

te pareren was. 

 

Op bord 7 speelde Frans. Frans opende uiteraard met b3 en stond op een gegeven moment wel 

goed dacht ik. Zijn tegenstander had een verzwakte koningsstelling waar Frans bovendien een 

dame op gericht had en waarbij er ook nog een toren bij dreigde te komen. De tegenstander van 

Frans bood remise aan en Frans vroeg of hij dit mocht accepteren. Gezien de tussenstand - het 

stond op dat moment 1,5 - 0,5 voor Schaakhuis - verzocht ik hem om nog even door te spelen 

om te zien of hij nog winstkansen kon vinden. Helaas maakte Frans op een gegeven moment 

een fout, verloor een pion en had ineens een slechtere stelling en moest opgeven. 

 

Jacques speelde op bord 8 een Spaanse partij waarbij het evenwicht niet verbroken werd. 

Jacques bood in een gelijke stelling remise aan wat geaccepteerd werd. 

 

Al met al een enigszins onverwachte grote nederlaag voor het eerste, maar ik heb er alle 

vertrouwen in dat we dit in de volgende wedstrijden recht gaan zetten. De volgende staat drie 

weken later al op het programma. Botwinnik 3 is dan de tegenstander. 

 

 
 

In de thuiswedstrijd tegen Botwinnik zou dan de eerste overwinning behaald moeten worden. 

Het verslag is opnieuw van Jacques de Wit. 

Nipte nederlaag HSV 1 

Maandag 7 november speelde het 1e zijn tweede competitiewedstrijd. Tegenstander was 

Botwinnik 3. Qua rating waren we ruim 100 punten sterker, dus de verwachtingen waren hoog 

gespannen. Helaas moesten we na een spannend slot de overwinning aan Botwinnik laten.  

 

Lex op bord 2 was als eerste klaar. In een gesloten Siciliaan verloor wit een stuk en moest Lex 

helaas opgeven, stand 0 - 1.  

 

Hans op bord 8 trok de stand weer gelijk, na een mooie combinatie won Hans een stuk en de 

partij, 1 - 1. 

 

Op bord 1 probeerde Olav lang druk op de witte stelling te houden maar zijn tegenstander gaf 

geen krimp en in een verloren stelling gaf Olav op, 1 - 2. 

 

Niet lang daarna werd de stand 1 - 3 doordat Rob op bord 6 ook verloor. Rob opende met b3 en 

had in het begin van de partij de iets betere stelling, maar na de lange rokade van zwart was 

Rob het initiatief kwijt en ging het gelijk op. Rob probeerde het initiatief weer terug te krijgen, 
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maar verloor op een gegeven moment een paard door een  zetverwisseling en moest daardoor 

opgeven. 

 

Op de andere vier borden ging het voor de overige HSV'ers op dat moment redelijk en was er 

misschien nog wel een gelijkspel te halen. Mark op bord 7 stond de hele partij goed, had meer 

ruimte, maar zijn tegenstander verdedigde zich uitstekend. Op een gegeven moment wist Mark 

de witte loper van zijn tegenstander te veroveren en het punt te scoren 2 - 3. 

 

Op bord 4 speelde Jan met wit en kreeg met een Franse verdediging te maken. Jan had constant 

druk op de zwarte stelling, waarmee zwart ook nog had het recht om te rokeren had verloren. 

Na een foutje van zijn tegenstander, scoorde Jan het volle punt na een mooie matcombinatie,   

3 - 3. 

 

Aad op bord 5 kwam in een toreneindspel terecht met 1 pion minder. Aad knokte voor de 

remise, maar kon mede onder tijdsdruk niet voorkomen dat zijn tegenstander uiteindelijk dame 

haalde met zijn laatste pion, stand 3 - 4. 

 

Het was dus aan Nico om nog een punt uit het vuur te slepen. Nico had iets meer tijd, maar de 

stelling was te gecompliceerd met nog veel stukken op het bord. Uiteindelijk zat er niet meer in 

dan remise 3,5 - 4,5. 

 

 
 

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen kreeg het tweede team bezoek van het geduchte 

team van SHTV 3. Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Tweede team afgedroogd door SHTV 
 

Op maandag 24 oktober speelde het tweede team thuis tegen SHTV 3. Bij HSV ontbrak Dick 

de Jong wegens vakantie. Hij werd vervangen door Bert Gerritsma die het weer op het topbord 

mocht proberen. Selahattin Ciftci bleek op het laatste moment ziek te zijn. Hij werd aan bord 

zeven vervangen door Bert Corneth. 

 

De score werd geopend door SHTV. Wouter Remmerswaal ging aan bord drie in het Staunton 

gambiet in de fout. Dat moet je niet doen als je tegenstander Ben Spierings heet. Wouter kon 

een vroegtijdig mat dan ook niet voorkomen. 

 

Bram de Jong ging aan bord acht  meteen op de koning van Pim van der Meiden af. Dat kostte 

Bram wel twee stukken, waarvan hij er eentje terug won.  Voldoende was dit niet, want met 

een vol stuk achterstand zonder compensatie restte Bram niets anders dan de partij op te geven. 

 

Willem Hessels deed aan bord twee iets terug door remise te maken. De tussenstand werd 

hierdoor ½-2½. 

 

Jim Loke bracht de spanning terug door aan bord vier Hugo van der Laan op de knieën te 

dwingen. Toen Hugo capituleerde had Jim slechts 18 minuten bedenktijd verbruikt. Hugo 

daarentegen had slechts acht minuten bedenktijd over. Met zijn tweede achtereenvolgende 

overwinning solliciteert Jim uitdrukkelijk naar de plek op het topbord. Tussenstand 1½-2½. 
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Bert Gerritsma stond aan bord een de gehele partij wat minder. Door een actie op de 

koningsvleugel dacht Bert tegenspel te kunnen creëren. De tegenstander vond de juiste 

verdediging. Vervolgens kon Bert niet verhinderen dat een vijandelijke toren op de zevende rij 

binnendrong, waarna aan stukverlies niet viel te ontkomen. Bert moest zich gewonnen geven. 

De tussenstand werd hierdoor 1½-3½. 

 

Een dreigende nederlaag tekende zich af. Er waren nog drie partijen bezig. Bert Corneth stond 

gewonnen, maar had veel bedenktijd verbruikt. Harry Boot stond aan bord vijf slecht tot 

verloren. Tot overmaat van ramp was Harry een keer vergeten zijn klok in te drukken, 

waardoor hij een forse achterstand in bedenktijd had. Hans Coenders was aan bord zes in een 

eindspel beland, waarin hij een paard en twee pionnen had en zijn tegenstander vijf pionnen. 

Was het paard van Hans sterk genoeg om de vijandelijke pionnenwals af te stoppen? Het 

antwoord was nee. De tegenstander wist een pion op de zevende rij te krijgen, waarna promotie 

niet meer te verhinderen was. Harry Boot was intussen in een verloren stelling door zijn vlag 

gegaan, waardoor de tussenstand 1½-5½ werd. Aan Bert Corneth de taak om de score een 

draaglijker aanzien te geven. Bert was in tijdnood geraakt, terwijl tegenstander André Wagner 

nog een kleine 40 minuten bedenktijd had. Het ging helemaal mis met Bert en met nog negen 

seconden op de klok moest hij opgeven. De eindstand werd hierdoor 1½-6½.  

 

Een flink pak slaag dus. En dan te bedenken dat SHTV niet eens in de sterkste opstelling aan 

de start kwam. Zij hadden drie invallers. 

 

We laten de moed niet zakken. In de volgende wedstrijd – uit tegen DD5- gaan we vol voor de 

winst.      

 

 
 

Na twee nederlagen zou het leuk zijn als het tweede team eens een keer won. Tegen het 

geroutineerde team van DD 5 mag je dat eigenlijk niet verwachten. Bert Gerritsma doet 

verslag. 

 

Tweede team strijdend ten onder. 

 
Op dinsdag 22 november speelde het tweede team de derde wedstrijd in de externe competitie. 

In het nationaal schaakgebouw in de Van Speijkstraat moest aangetreden worden tegen het 

geroutineerde team van DD 5. 

 

Iedereen was keurig op tijd aanwezig. Voordat de wedstrijd kon beginnen moest er voor Bram 

de Jong een bord met coördinaten gezocht worden. Bram had namelijk een visueel 

gehandicapte tegenstander getroffen aan wie hij de gespeelde zetten mondeling moest 

doorgeven. Dat is lastig als de borden geen coördinaten hebben. Zeker als je - zoals Bram- met 

zwart speelt. Na een korte zoektocht werd het gewenste bord gevonden en kon de strijd 

losbarsten. 

 

Het duurde lang voordat de score geopend werd. Aan bord drie speelde Dick de Jong  -voor 

zijn doen althans- een marathonpartij. Na stukverlies moest Dick omstreeks 21.30 uur in de 

nederlaag berusten. 
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Topscorer Jim Loke (2 uit 2) was na zijn goede prestaties gepromoveerd naar het tweede bord. 

Jim trof daar een sterke tegenstander die het hem erg lastig maakte. Jims dame dreigde 

gevangen te worden. Na enig nadenken slaagde Jim erin dit te voorkomen. In het vervolg ging 

de tegenstander ten onder aan de dreigingen die Jim wist te creëren. Jim won een stuk en de 

partij. 

 

 

                                                            links topscorer Jim Loke 

 

Daarna regende het nullen voor HSV. Willem Hessels was op bord vier de gehele avond in de 

verdediging en moest capituleren. Bram de Jong kon het op bord acht niet redden en moest 

opgeven. Hans Coenders hield het lang vol aan bord zes maar uiteindelijk moest ook hij zijn 

tegenstander feliciteren. Selahattin Ciftci stond volgens horen zeggen de hele avond 

schitterend, maar hij liet zich truken en verloor alsnog.  

 

Met een tussenstand van 5-1 in het voordeel van DD was de wedstrijd verloren. Op de 

schouders van Harry Boot en Bert Gerritsma rustte de zware taak de score een draaglijker 

aanzien te geven. Harry speelde een prima partij. In tijdnood werd tot een puntenverdeling 

besloten. Na afloop kreeg Harry op zijn mobieltje het heuglijke bericht dat hij opa was 

geworden. Harry, van harte gefeliciteerd! 

 

Als een ware kopman was Bert Gerritsma aan bord een het langst bezig. Bert opent 

tegenwoordig met 1. e4 en krijgt dan met enige regelmaat een Siciliaan op het bord. Ook nu 

dus.  Niet gehinderd door al te veel theoretische kennis slaagde Bert er toch in om de kwaliteit 

te winnen. En dat tegen een speler met een enorme rating van 1841 zoals achteraf bleek. Bert 

wikkelde af naar een eindspel waarvan hij dacht dat het eenvoudig gewonnen was (Bert had 

twee torens en drie pionnen, de tegenstander toren, loper en drie pionnen). Dat was echter niet 
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zo. De vijandelijke loper stond erg goed en vermoedelijk hebben beide spelers in het lastige 

eindspel niet steeds de sterkste zetten gedaan. In tijdnood bood Bert remise aan. De DD-speler 

sloeg het aanbod af omdat hij meende dat hij kon promoveren. Dit had hij echter niet goed 

gezien. Bert offerde op het juiste moment zijn toren voor de loper. Er gingen aan beide kanten 

nog twee pionnen af. Bert had zeer scherp gezien dat het resterende eindspel waarin beide 

spelers een koning en een pion hadden, remise was.  Aldus werd besloten, waardoor de 

eindstand 6-2 werd. 

 

Als je aan scorebordjournalistiek doet heeft HSV een zware nederlaag geleden. Selahattin had 

echter moeten winnen en misschien had Harry ook kunnen winnen als hij niet in tijdnood was 

gekomen. De debutanten Hans, Selahattin en Bram hebben nog geen score achter hun naam, 

maar zij bieden wel steeds beter tegenstand. Het is een kwestie van tijd voordat zij hun eerste 

punten gaan scoren. 

 

Na drie wedstrijden is HSV 2 voorlaatste met 0 uit 3. WSC 6 staat nog onder ons. Zij zijn na 

drie wedstrijden ook nog puntloos, maar HSV heeft meer bordpunten.          

 

 
 

Bert Gerritsma heeft de uitslagen en de standen van onze teams in de externe competitie 

verzameld. 

 

Eerste Klasse B 

 

DSC 5 – Pomar 1  5-3 

WSC 5 – WSC 3  3½-4½ 

Botwinnik 3 – Rijswijk 2 4½-3½ 

Schaakhuis 1 – HSV 1 6-2 

Rijswijk 2 – WSC 5  4½-3½ 

HSV 1 – Botwinnik 3 3½-4½ 

Pomar 1 – Schaakhuis 3 2½-5½ 

WSC 3 – DSC 5  1½-6½ 

 

De Stand 

 

DSC 5  2    4    11½ 

Schaakhuis 1 2    4    11½ 

Botwinnik 3 2    4    9 

Rijswijk 2 2    2    8 

WSC 3  2    2    6 

WSC 5  2    0    7 

HSV 1  2    0    5½ 

Pomar 1 2    0    5½ 

 

Het vorig jaar uit de promotieklasse gedegradeerde eerste team kende geen goede start. De 

eerste twee wedstrijden gingen beide verloren. Er is nog geen man overboord, maar de 

volgende wedstrijd tegen WSC 5 zal toch echt gewonnen moeten worden. We wonnen vorig 

jaar nota bene nog van WSC 2! Het goede nieuws is dat er dit seizoen slechts één team 
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degradeert We kunnen toch zeker wel één team onder ons houden? Eigenlijk zijn we het aan 

onze stand verplicht in de middenmoot te eindigen. Een derde of vierde plaats zou mooi zijn. 

 

Tweede Klasse B 

 

Rijswijk 3 – WSC 6  7-1 

RVC 2 – HSV 2  5½-2½ 

SHTV 3 – DD 5  4-4 

DCSV 1 – Scheve Toren 2 3½-4½ 

HSV 2 – SHTV 3  1½-6½ 

WSC 6 – DCSV 1  2-6 

Scheve Toren 2 – RVC 2 5½-2½ 

DD 5 – Rijswijk 3  4½-3½ 

Rijswijk 3 – DCSV 1  5-3 

DD 5 – HSV 2  6-2 

RVC 2 – WSC 6  6½-1½ 

SHTV 3 – Scheve Toren 2 3½-4½ 

 

De Stand 

 

Scheve Toren 2 3    6    14½ 

DD 5   3    5    14½ 

Rijswijk 3  3    4    15½ 

RVC 2   3    4    14½ 

SHTV 3  3    3    14 

DCSV 1  3    2    12½ 

HSV 2   3    0    6 

WSC 6   3    0    4½    

 

Nadat er in deze klasse drie ronden gespeeld zijn is het duidelijk dat HSV moet vechten tegen 

degradatie. De debutanten Hans, Selahattin en Bram staan nog met lege handen. Maar ook de 

geroutineerde krachten in het tweede hebben het moeilijk. Een uitzondering is Jim Loke die 

iedere tegenstander binnen de kortste keren van het bord mept. Toch zijn we nog geen eens 

laatste. WSC 6 heeft ook 0 punten uit drie wedstrijden, maar heeft minder bordpunten dan 

HSV. Om niet te degraderen zal HSV in ieder geval WSC moeten verslaan. En dan maar hopen 

dat de Westlanders geen punten pakken tegen de andere clubs.   

 

 
 

Bert Gerritsma doet verslag. 

 

Na 12 ronden in de interne competitie heeft Nico Vromans de leiding overgenomen van Mark 

Jager. Nico boekte in ronde 9 een belangrijke overwinning op clubkampioen Olav Wolvekamp 

die nog niet in grote vorm lijkt. Deze partij treft u aan in de rubriek “Partijen” Mark Jager staat 

nog wel op de tweede plaats. Hij is nog ongeslagen, maar na zijn verhuizing naar Amsterdam 

kan hij niet altijd spelen. Bert Corneth kan vanwege zijn werk ook niet veel spelen. Hij is 

eveneens nog ongeslagen en bezet de derde plaats. Inmiddels zijn de sterkere schakers in de 

bovenste helft van de ranglijst terug te vinden. 
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Van de nieuwe leden maakt Marc Ouwerkerk de meeste indruk. Dat is niet zo verwonderlijk, 

want Mark speelde zo’n 20 jaar geleden eerste klasse voor SHGP. Hij maakte het Ton Thijssen 

heel moeilijk, maar uiteindelijk moest hij toch in Ton zijn meerdere erkennen. Verder dwong 

hij Hans de Haan, Jacques de Wit en Jacques van As remise af. Ook Richard van Dalfsen doet 

het goed. Nadat hij vier wedstrijden lang ongeslagen was gebleven moest hij in ronde 12 zijn 

meerdere erkennen in Hans Coenders. Hans doet het zelf trouwens ook goed evens als Ed 

Langelaan. Jan Timmerman en Rob Lensink hebben het wat moeilijker, maar alle begin is 

moeilijk. 

 
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12 

                                 

Nr  Naam                 Punten       Wa  Gsp Gw Rm  Vl   Perc 

 1 Vromans, Nico         895,00      120  10   5  4   1   70,0 

 2 Jager, Mark           882,00      118   7   3  4   0   71,4 

 3 Corneth, Bert         863,67      116   5   3  2   0   80,0 

 4 Wolvekamp, Olav       813,00      114   7   3  3   1   64,3 

 5 Thijssen, Ton         774,33      112  11   5  4   2   63,6 

 6 Mittertreiner, Aad    707,00      110  10   2  6   2   50,0 

 7 Bodaan, Ton           698,00      108   3   3  0   0  100,0 

 8 Gerritsma, Bert       692,00      106  10   5  1   4   55,0 

 9 Haan de, Hans         671,33      104   9   2  5   2   50,0 

10 Lubbe van der, Lex    666,67      102   5   3  1   1   70,0 

11 Remmerswaal, Wouter   604,00      100  11   5  2   4   54,5 

12 Holst van der, Fred   598,00       96   5   3  0   2   60,0 

13 Jong de, Dick         565,33       94  11   6  0   5   54,5 

14 Wit de, Jacques       558,00       92  10   4  3   3   55,0 

15 As van, Jacques       539,00       90  12   4  3   5   45,8 

16 Ouwerkerk, Marc       538,00       88   7   2  4   1   57,1 

17 Hählen, Ruud          491,00       86   9   5  1   3   61,1 

18 Hessels, Willem       490,33       84   4   3  0   1   75,0 

19 Roeleveld, Koos       458,67       82   1   1  0   0  100,0 

20 Coenders, Hans        449,00       80  11   5  0   6   45,5 

21 Loke, Jim             437,33       78   6   2  0   4   33,3 

22 Vliet van, Loek       431,00       76   7   2  2   3   42,9 

23 Boot, Harry           428,67       74   9   3  1   5   38,9 

24 Langelaan, Ed         400,33       72   8   3  2   3   50,0 

25 Ciftci, Selahattin    376,00       70  10   3  2   5   40,0 

26 Dalfsen, Richard van  353,00       68   5   3  1   1   70,0 

27 Somer, Arif           318,00       64   5   2  0   3   40,0 

28 Jong de, Bram         310,00       62   9   3  1   5   38,9 

29 Huijbens, Peter       297,00       60   9   2  1   6   27,8 

30 Luk, Jaimy            261,33       56   1   0  0   1    0,0 

31 Haverkamp, Allart     257,00       54   9   3  0   6   33,3 

32 Verwaart, Dick        232,33       52   7   1  1   5   21,4 

33 Timmerman, Jan        176,00       46   8   1  1   6   18,8 

34 Riel van, Jacco       161,33       44   1   0  0   1    0,0 

35 Lensink, Rob          132,00       42   9   1  1   7   16,7 

                                                   

 

     
 

Er was veel belangstelling voor het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. 

Bert Gerritsma doet verslag.        

 

Met ingang van 16 september werd op zeven achtereenvolgende vrijdagavonden gestreden om 

het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Plaats van handeling was het 
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clublokaal van Pomar in sporthal De Schilp te Rijswijk. Met 62 deelnemers –een record- was 

het toernooi uitstekend bezet. Er hadden nog meer schakers kunnen deelnemen, ware het niet 

dat de gemeente Rijswijk een paar dagen voor aanvang van het toernooi begonnen was met een 

verbouwing. Een gedeelte van de speelzaal werd verbouwd tot een jeugdhonk. Er bleef 

daardoor minder ruimte over voor de schakers, zodat de Haagse Schaakbond enkele dagen voor 

aanvang van het toernooi een deelnamestop moest afkondigen. 

 

HSV was met negen deelnemers uitstekend vertegenwoordigd. Ton Bodaan was geweldig op 

dreef. Hij bleef ongeslagen en met 5½ uit 7 deelde hij de tweede plaats met vier andere 

schakers. Ton had een TPR van 2066. De eerste plaats was voor de ongenaakbare Melchior 

Vesters (SHTV) die met 6½ uit 7 met succes zijn titel verdedigde. 

 

 

                                  Ton Bodaan: ongeslagen tweede. 

 

Koos Roeleveld scoorde ook prima met 4½ uit 7 en een TPR van 1912. In zijn onderlinge partij 

tegen Ton Bodaan moest hij in de oude meester zijn meerdere erkennen. 

 

Ton Thijssen scoorde 4 uit 7. Jacques van As en Bert Gerritsma scoorden 3½ uit 7. Jacques trof 

vaak sterke tegenstanders en vocht zijn partijen tot op het bot uit. Zo speelde hij remise tegen 

de geduchte Frans Vreugdenhil, waarbij beide spelers slechts enkele seconden bedenktijd over 

hadden. Volkomen verdiend won hij dan ook een ratingprijs in de categorie voor spelers met 

een rating tot 1600. Bert behaalde zijn punten op een iets andere manier dan Jacques. Nadat hij 

tegen Edwin van der Leij een dubbele aanval van het niveau stap 2 over het hoofd zag, had hij 

na 5 ronden slechts 1½ punten verzameld. Door twee goede overwinningen in de slotronden 

kwam hij nog op 50%, maar zijn TPR was slechts 1576. 

 

Jaimy Luk en Nico Vromans kwamen niet verder dan 3 uit 7. Daarbij moet wel vermeld 

worden dat zij vaak aan de hogere borden speelden. Jaimy blijkt nog niet opgewassen te zijn 

tegen spelers met een rating van 1900+, maar dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Harry Boot 
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behaalde eveneens drie punten en won hiermee een ratingprijs. Ook Wouter Remmerswaal had 

met 2½ uit 7 nog een ratingprijs, maar met zijn TPR van 1285 zal Wouter niet tevreden zijn.  

 

 
 

Slechts drie HSV-leden namen deel aan dit toernooi. Bert Gerritsma vertelt u hoe zij het er 

vanaf brachten. 

 

Aan het Haags Weekendtoernooi dat in het weekend van 18 tot en met 20 november werd 

gehouden in het denksportcentrum aan de Kerketuinenweg, namen slechts drie HSV-leden 

deel. 

 

Jaimy Luk kwam uit in de sterk bezette A-groep voor spelers met een rating boven 1700. Jaimy 

won twee partijen, verloor er drie en nam een keer een bye op waarvoor hij een half punt kreeg. 

Hij eindigde op 2½ uit 6. Niet slecht in dit sterke gezelschap. Jaimy behaalde een van zijn 

winstpartijen tegen een speler met een rating van 2082. Mede daardoor had hij een TPR van 

1850. 

 

Allart Haverkamp en Harry Boot kwamen uit in de B-groep voor spelers met een rating tot 

1800. Allart nam in geen enkele ronde een bye op. Hij speelde alle zes ronden, waaronder drie 

partijen op zaterdag. Allart verloor vier partijen tegen spelers die een hogere rating hadden dan 

hij. Hij speelde twee partijen tegen spelers met een lagere rating die hij beide wist te winnen. 

Harry Boot had de pech dat hij na nederlagen in de eerste twee ronden in de derde ronde 

oneven was. Hij kreeg dus een bye en een reglementaire 1. In de vierde ronde had hij zelf een 

bye opgenomen wat hem een half punt opleverde. In de vijfde ronde verloor hij opnieuw. 

Gelukkig wist hij in de slotronde in een goede partij te winnen van Tjeerd Ouwehand, zodat hij 

het toernooi met een goed gevoel kon afsluiten.   

  

 

                                    Allart in gepeins 
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Vier partijen telt deze rubriek. Nico Vromans analyseerde de partij die hij voor de interne 

competitie speelde tegen Olav Wolvekamp. 

 

Nico Vromans - Olav Wolvekamp  

Interne Competitie, 31.10.2011 

Reti-opening Neo-Grünfeld variant 

 

1.g3 d5  

2.Lg2 Pf6  

3.d3 c6 (Pc6)  

4.Pf3 g6  

5.Pbd2 Lg7  

6.0–0 0–0  

7.c3 (Pb3) 7...Pbd7  

8.Dc2 e5  

9.e4 b6 Volgens Rybka is stelling in evenwicht.  

10.Te1 Te8 (Dc7)  

11.Pf1 Passief. 11.d4! 11...La6  

12.b4! Tc8  

13.c4 Rybka kiest 13.a3 13...Lb7  

14.Ph4 (Pf1d2) 14...De7  

15.a3 dxe4  

16.dxe4 c5  

17.b5 (Pe3) 17...Pf8  

18.Lb2 (Pe3) 18...P6d7  

19.Tad1 (Pe3) 19...Pe6  

20.Lh3? Pe3) 20...Pd4  

21.Dd3 Tcd8  

22.Lg2 Pf8 (Pf6)  

23.Db1! Pfe6 Zwarts positie is +0.40. Hij heeft echter veel tijd verbruikt.  

24.Pe3 Eindelijk. Rybka blij. 24...Pf4! Dit was dus de bedoeling!  

 

                          Stelling na 24Pf4! 
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25.Pd5 Lxd5  

26.cxd5 Pxg2  

27.Kxg2 f5!? Versmaadt pionwinst voor de aanval.  

28.Lxd4 cxd4  

29.exf5 g5?  

30.Pf3 Deze zet maakt het voor Olav met een tijdprobleem erg lastig. 30...Dxa3?  

31.Pxg5 Txd5? 31...h6 is beter, maar niet goed genoeg.  

32.f6 d3 Rybka geeft deze zet ook.  

33.f7+ Kf8  

34.fxe8D+ Kxe8  

35.Te3 De7  

36.Pf3 Wel langzaam, b.v. 36.Ted3. Td3 37.Dd3 enz. 36...e4  

37.Pd2 Te5  

38.Tde1 Lh6  

39.Txe4 Db7  

40.f3 Rybka vond hier het grappige 40 Pc4! 40...Txe4  

41.Txe4+ Zwart geeft op. 1–0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ton leverde zijn winstpartij in die hij tijdens het persoonlijk kampioenschap van de HSB 

speelde tegen Koos Roeleveld. Ton had geen tijd om de partij te analyseren. Gelukkig werd er 

een prima vervanger gevonden in Deep Bert.  

 

Koos Roeleveld  - Ton Bodaan  

PK HSB (4), 07.10.2011 

Gesloten Siciliaans 

Analyse: Deep Bert 

 

1.e4 c5  

2.Pc3 e6  

3.g3 d5  

4.Lg2 d4  

5.Pce2 d3  

6.cxd3 Pc6  

7.d4 7...cxd4  

8.d3 Lb4+  

9.Ld2 Lxd2+  

10.Dxd2 e5  

11.f4 Pf6  

12.b3? Dit is niet goed. Koos had 12.Pf3 moeten spelen. Na 12...exf4 13.Pxf4 0–0 is de 

stelling in evenwicht. 

 

            Stelling na 12.b3? 
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12...Pd7? Ton mist hier een kans. Na 12...Pg4 was hij in het voordeel gekomen. [12...Pg4 

13.Pf3 Pe3]  

13.Pf3 f6  

14.0–0 0–0  

15.g4? Dit is echt te agressief. Beter was 15.b4 of 15.Tac1  

15...De7  

16.h4 Wie A zegt moet ook B zeggen. Koos gaat vol in de aanval.  

16...Pc5? Maar dit is geen goede reactie. Ton had eerst 16...a5 moeten spelen om een eventueel 

b4 te verhinderen.  

17.f5? Koos grijpt zijn kans niet. Hij had hier echt 17.b4 moeten spelen met gelijk spel.  

17...a5 Nu is b4 definitief verhinderd. In hogere zin staat Ton al gewonnen, al moet dit nog wel 

even aangetoond worden.  

18.g5 b6  

19.Pe1 La6  

20.Tf3 Tac8  

21.Tg3 Pb4 De ongelukkige pion op d3 staat nu drie keer aangevallen. Goede raad is duur. 

22.Lh3 Ton had hier al meteen kunnen toeslaan met 22...Lxd3. Na bijvoorbeeld 23.Txd3 Pxe4 

24.Db2 Pxd3 25. Pxd3 fxg5 26.f6 Dxf6 27.Tf1 is het uit. Maar misschien moet je een computer 

zijn om dat uit te rekenen. Wat Ton doet is goed genoeg.  

 

 

                     Stelling na 22.Lh3 

 

22...Tc7  

23.Pc1 Tfc8   

24.a3 Pbxd3  

25.gxf6 Dxf6  

26.Pexd3 Pxe4  

27.Dg2 Pxg3  

28.Dxg3 e4 0–1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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De derde partij werd door Nico Vromans gespeeld tijdens de wedstrijd van het eerste team 

tegen Botwinnik. Uiteraard geeft Nico zelf commentaar. 

 

Een remisepartij uit de match HSV 1 – Botwinnik 3 aan bord 3. Bij de stand van 3-4. Er moest 

gewonnen worden! Een remiseaanbod werd door mij afgeslagen! Alhoewel ik een duidelijke 

winststelling met “slap”spel vergooid had, en tegen een kwaliteit (toren tegen paard+pion) 

moest opboksen. In de uitvluggerfase (helaas de +10 secondenregel) kreeg ik weer een 

remiseaanbod, hetgeen door mij om onbegrijpelijke redenen werd aangenomen? Voor de 

kwaliteit had ik een zeer goed geposteerd paard + de pion. Volgens Rybka had ik slechts een 

min van 0.18! Er had sowieso doorgespeeld kunnen worden. 

 

 

F. Michielen (1777) - Nico Vromans (1781)  

HSV 1 – Botwinnik 3 

7-11-2011 

Pirc/Konings Indisch 

 

1.e4 d6  

2.Pf3 Pf6  

3.Pc3 g6  

4.d4 Lg7  

5.Lc4 0–0  

6.0–0 Pbd7  

7.Te1 e5  

8.d5 h6  

9.Ld2 Ph5  

10.Dc1 Kh7  

11.Le2 Phf6  

12.b4? c6  

13.Lc4? Pb6 Fijne stand.  

14.Lb3 cxd5  

15.exd5 Lf5  

16.h3 Ld7  

17.a4 Tc8  

18.Te2 Te8  

19.Tb1 Pc4  

20.Le1 Ph5  

21.Pd2 Pxd2  

22.Lxd2 f5  

23.Kh2 a6 Langzaam.  

24.Pd1 f4  

25.f3 Lf5  

26.Le1 Lf6  

27.Dd2 Tc7? Geknoei! 27...e4 was mijn bedoeling. Ik keek alleen naar een afruil op  ...e4. Met 

een later ...f3!! kan zwart van zijn goede positie profiteren. (Red, Op 27…e4 kan volgen 

28.fxe4 Lxe4 29 Kg1 Lg5 en zwart wint. Zie analysediagram volgende bladzijde).   
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                      Stelling na 29...Lg5 (analyse) 

28.Tc1 Tce7? 28...Pg3!! kon toch.  

29.Pc3 Tc7? Niets opgeschoten. Slecht gespeeld. Nog steeds 29...Pg3!  

30.Pe4 Natuurlijk! Als jij niet naar e4 gaat, dan ik.  

30...Lg7 30...Lxe4!!  

31.c4 Maakt gebruik van zwarts slappe spel.  

31...Dd7? De klad zit erin.  

32.Lf2 Lxe4  

33.Txe4 Pf6  

34.Tee1 g5?  

35.Lc2+ (35.Dd3+) 35...Kg8  

36.Lg6 (36.c5!) 36...Te7? (36...Tec8)  

37.a5 Remiseaanbod. 37...Lf8  

38.Dd3 Tg7  

39.Lf5 Da4  

40.Lb6 Tce7  

41.Ld8 (c5) 41...Dxb4  

42.Tb1 Da4  

43.Lxe7 Nog beter 43.Le6+  

43...Txe7  

44.Le6+ Beter 44.c5  

44...Kg7  

45.Ta1 De8  

46.Tab1 Dh5  

47.Lg4 Dh4  

48.Te2 h5  

49.Lf5 Kh8 (g4)  

50.Dd1 Dg3+ (g4)  

51.Kg1 Tc7  

52.Ld3? (Teb2) 52...Pd7 Zwart leeft nog  

53.De1 Dxe1+  

54.Texe1 Pc5  

55.Le2? (Lg6) 55...Lg7  
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56.Tb6 Lf8 56...Td7 is beter.  

57.Teb1 (Ld1) 57...Kg7  

58.Kf2  Weer een remiseaanbod, terwijl ik bij het eerste aanbod gezegd had dat ik moest 

winnen! Mocht dit dan nog aangeboden worden? Blij als ik was met de bereikte stelling nam ik 

het aanbod aan. Achteraf onterecht! Rybka gaf zelfs een mager plusje van 0.18 voor wit, wat 

doorspelen gerechtvaardigd had. Er was toch niets te verliezen. ½-½. 

 

De laatste partij speelde Jim Loke voor de externe competitie van het tweede team tegen DD. 

Het commentaar is van Deep Bert. 

 

P.Zwolsman  - J. Loke  

DD 5 - HSV 2  

22.11.2011 

Analyse: Deep Bert 

 

1.e4 d6  

2.d4 Pd7  

3.Pf3 g6  

4.Lc4 e6  

5.0–0 Lg7  

6.c3 (Pc3) 6...Pe7  

7.De2 0–0  

8.Le3 c6  

9.a4 d5  

10.Ld3 dxe4  

11.Lxe4 Pf6  

12.Lc2 Ped5  

13.Lg5 Db6  

14.Pa3? Wit had hier 14. Lc1 met gelijk spel moeten spelen. Waarschijnlijk dacht wit dat Jim 

niet op b2 zou slaan omdat dan zijn dame in de problemen zou komen.  

14...Dxb2!  Zo kennen we Jim. Onbevreesd laat hij zich in op de complicaties.  

15.Tfb1 Pxc3!! De geniale weerlegging! Vermoedelijk heeft de witspeler dit sterke antwoord 

totaal over het hoofd gezien. Merk op dat Jim niet 15...Dxc3 kon spelen wegens 16.Ld2.  

 

 

               Stelling na 15...Pxc3!! 
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16.Dd3 Pxb1  

17.Txb1 Da2  

18.Pc4 b5  

19.Pe3 Pd5  

20.axb5 cxb5  

21.Pe5 a6  

22.Lb3 Da5  

23.Pxd5 exd5  

24.Lxd5 [24.Pc6 Db6 25.Lxd5]  

24...Lf5  

25.Db3 Beter was 25.Le4 Lxe4 26.Dxe4.  

25...Lxb1  

26.Dxb1 Tae8  

27.Lf4 Td8  

28.Pc6 Dc3  

29.g3 29.Pxd8 helpt niet. [29.Pxd8 Txd8 30.La2 Lxd4]  

29...Tfe8  

30.Lxf7+ Kxf7  

31.Da2+ Kf8  

32.Pxd8 De1+  

33.Kg2 Txd8  

34.Dxa6 De4+  

35.Kg1 Dd5 0–1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


