
Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 1 

 

 

Haagse Schaak Vereniging 
Clubblad November    

 

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

 

 Redactie 

 Secretaris 

 Secretaris gezocht 

 Agenda 

 Schaakmat Westland 2 - HSV 1 

 Botwinnik 2 - HSV 2 

 HSV 2 - DSC 5 

 De Externe 

 Dick Groenendijk clubkampioen 

 De Interne 

 Interne Bekercompetitie 

 SV Gennep wint Ton Thijssentrofee 

 Simultaan Stefan Bekker 

 Openingstoernooi 

 Toernooiverslagen 

 Partij Groenendijk - Corneth 

 Partij Coenders - De Wit 

 Partij Bekker - Bodaan 

 Partij Coenders - Gloudemans 

 

Redactie 

 

Aan alles komt een eind. Op de laatste algemene ledenvergadering heeft Bert Gerritsma 

medegedeeld dat hem steeds meer moeite kost een clubblad te vervaardigen. Dit wordt 

daarom het laatste nummer. Hierna zullen jullie de informatie moeten halen van onze 

website: www.schakenbijhsv.nl.  De redactie gaat wel proberen om per twee of drie weken 

een informatiebulletin uit te brengen, dat per e-mail zal worden toegezonden. Voor de 

leden die geen internet hebben zullen enkele papieren exemplaren in de speelzaal 

neergelegd worden. In dit laatste nummer treffen jullie verslagen van onze teams in de 

externe competitie aan. Verder enkele toernooiverslagen. Ook leverden leden vier partijen 

in met eigen commentaar.  

Secretaris 

 

Als nieuwe leden meldden zich aan Adel Felfel, Nadeem Taverne en Jan Verheijen 

(dubbellid). Wij heten de nieuwelingen van harte welkom bij HSV. 
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Secretaris gezocht 

 

Tijdens de jongste Algemene Ledenvergadering heeft Bert Gerritsma te kennen gegeven 

dat hij aan het eind van het seizoen 2018-2019 stopt met zijn werkzaamheden als 

secretaris. Bert wordt dan 70 jaar en vindt het tijd worden om het stokje over te dragen 

aan de jongere generatie. Het bestuur is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. 

Wat zijn precies de taken van de secretaris? We kijken daarvoor wat hierover vermeld 

wordt in het huishoudelijk reglement:  "de secretaris is belast met het bijeenroepen en 

notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, alsmede zorgt 

hij voor het tekenen van de presentielijst op de algemene ledenvergaderingen. Hij voert de 

correspondentie en beheert het archief." In de regel is er één algemene ledenvergadering 

per jaar. Twee keer per jaar is er bestuursvergadering. Verder overleg tussen bestuursleden 

vindt mondeling plaats tijdens clubavonden of per e-mail, sms of telefonisch. Twee keer 

per jaar is er een vergadering van de Haagse Schaakbond, waarbij altijd één bestuurslid 

van HSV aanwezig is. Belangrijk is het bijhouden van de ledenadministratie en het 

doorgeven van mutaties aan de KNSB. Wat betreft het archief: er is nog nauwelijks een 

papieren archief.  Praktisch alles van de laatste jaren is opgeslagen op de computer en kan 

gemakkelijk worden overgedragen via een usb-stick. 

Mocht je interesse gewekt zijn, neem dan contact op met voorzitter Hans Coenders of met 

Bert Gerritsma. Bert is bereid zijn opvolger volledig in te werken.   

 

Agenda 

 

Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 17 december willen we 

onze kerstwedstrijden houden. Een belangrijke datum is ook 4 februari 2019, waarop het 

clubkampioenschap snelschaken plaatsvindt. 

 

Ma 12 nov  11e ronde Interne Competitie 

  

Ma 19 nov  12e ronde Interne Competitie 

   RSC Belgisch Park 2 - HSV 1 

 

Ma 26 nov  13e ronde Interne Competitie 

   HSV 2 - Schaakhuis 2  

 

Ma 3 dec  14e ronde Interne Competitie 

    

Ma 10 dec  15e ronde Interne Competitie 

   HSV 1 - SHTV 2 
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Ma 17 dec  Kerstwedstrijden 

 

Di 18 dec  Pomar 1 - HSV 2 

 

Ma 24 dec  Zaal dicht 

 

Ma 31 dec  Zaal dicht 

 

Ma 7 januari  16e ronde interne competitie 

 

Ma 14 januari 17e ronde interne competitie 

 

Ma 21 januari 18e ronde interne competitie 

 

Ma 28 januari 19e ronde interne competitie 

 

Ma 4 februari Clubkampioenschap Snelschaken 

 

Schaakmat Westland 2 - HSV 1 

                            

door Fred van der Holst 

HSV 1 heeft zijn eerste externe wedstrijd van het seizoen verloren maar gaat in het vervolg 

zeker nog punten pakken. 

Omdat ik zelf ook aan een ven de borden ben aangeschoven volgt hier een kort relaas. 

Dick Groenendijk, onze kersverse clubkampioen, heeft voor het eerst op bord 1 de HSV-

kleuren mogen verdedigen. Dick was al snel klaar. Na goed uit de opening te zijn gekomen 

zag ik opeens dat zijn bord verlaten was en dat de tegenstander met 1 – 0 voor stond. 

Jammer Dick. 

Ton speelde op bord 2 een solide partij die nooit de remisemarge heeft overschreven. In 

het eindspel had  Ton met een pluspion een licht overwicht maar zijn tegenstander kon 

met zijn laatste loper deze pion eventueel van het bord slaan waardoor remise 

onvermijdelijk was. 

Hans speelde op bord 3 een geniepige partij. Zoals zo vaak werd de partij rustig opgezet 

maar bij het kleinste kansje greep Hans zijn tegenstander onmiddellijk bij de keel en zette 

een dodelijke aanval in die voor de HSV de enige winstpartij zou blijken te zijn.    

Bert Corneth speelde op bord 4.  In de opening beging Bert met zwart een slordigheid als 

gevolg waarvan hij met een geïsoleerde dubbelpion werd opgescheept. Vanaf dat moment 

was het keepen. Zijn tegenstander behandelde het vervolg niet nauwkeurig waardoor 

zwart een vesting kon opbouwen, zij het op den duur niet houdbaar en ten koste van 
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groot tijdverbruik. Met het water al aan zijn lippen speelde hij een combinatie (Dick 

Groenendijk was getuige) die weliswaar incorrect was, maar zijn tegenstander zo verraste 

dat die pardoes in de fout ging. Daarna had Bert in ieder geval remise door eeuwig schaak 

en in de analyse bleek er ook niet meer in te zitten. 

Op bord 5 speelde Nadeem een lastige partij. Volgens mij was Nadeem in een lijfvariant 

van het Benkogambiet van zijn tegenstander terecht gekomen en dat leverde de nodige 

problemen op. Nadat de juiste verdediging werd gemist ging het snel bergafwaarts en was 

zijn stelling niet meer te houden. 

Lex speelde op bord 6 een partij waarin weinig spanning zat. Met de zwarte stukken nam 

Lex geen onnodige risico’s en een remise was uiteindelijk de onvermijdelijke uitkomst.   

Patrick speelde op bord 7 misschien wel de partij van de avond. Tegen een Siciliaanse 

verdediging ging hij vol in de aanval en creëerde hij veel gevaar. Wellicht heeft Patrick 

ergens iets gemist maar zijn tegenstander vond telkens de enige verdedigende zet. Door 

de geofferde pionnen en het afgeruilde materiaal ging de partij uiteindelijk toch nog 

verloren. Jammer Patrick! 

Ik speelde zelf op bord 8 en had iets voor de opening voorbereid. Zoals dan zo vaak 

gebeurt vergat ik om in het centrum een pion te ruilen waarna ik in het vervolg achter de 

feiten aan kon lopen. Nadat ik de promotie van een pion niet meer kon voorkomen gaf ik 

de partij op. 

Zodoende eindigde de wedstrijd met een verlies van 5½ - 2½ maar de komende 

thuiswedstrijd gaan we het zeker beter doen! 

 

Botwinnik 2 - HSV 2 

 

door Bert Gerritsma 

Strijdlustig tweede team niet opgewassen tegen sterk Botwinnik 

Op donderdag 4 oktober speelde het tweede team de eerste wedstrijd van het seizoen in 

Zoetermeer tegen Botwinnik 2. Zoals later zou blijken een sterk team dat vorig jaar is 

gedegradeerd uit de eerste klasse.  HSV daarentegen is vorig jaar uit de derde klasse naar 

de tweede klasse gepromoveerd. Een strijd dus tussen een degradant en een 

promovendus. 

Het duurde even voordat de jeugd van Botwinnik de speelzaal verlaten had. Nadat de 

borden en stukken waren opgesteld kon er met een geringe vertraging aan de wedstrijd 

begonnen worden. 

Al na een half uur spelen zag het er aan enkele borden somber uit voor HSV. Willem 

Hessels speelde aan bord vier Konings-Indisch en werd geconfronteerd met een enorme 

aanval op zijn rokadestelling. Selahattin Ciftci speelde op bord acht een Franse partij, maar 

hij deed dit niet zoals Euwe ons heeft geleerd. Henk Bouma had op bord zeven al een pion 
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verloren. Jim Loke had aan bord zes tegen een sterk spelende dame de kwaliteit verloren. 

De koning van Dennis de Zwart wandelde al ergens midden op het bord. Hans Coenders 

leek me op bord vijf wat minder te staan. Op de beide topborden -die werden bezet door 

Jacques de Wit en Geurt Jan van der Meiden- leek me het evenwicht nog niet verbroken. 

De eerste beslissing viel aan bord acht. De zwartveldige loper van Selahattin kon geen kant 

meer op en zou op de volgende zet verloren gaan. Selahattin maakte van de nood een 

deugd een sloeg de pion op a3. Vervolgens speelde hij Da4 en leek hij tegenkansen te 

krijgen. Zijn tegenstander -de zeer geroutineerde Bob Ameling- pareerde koeltjes alle 

dreigingen en gaf Selahatting geen enkele kans. 1-0 

Willem Hessels trok nog even de trucendoos open, maar dit mocht niet baten en ook hij 

moest opgeven. 2-0 

Henk Bouma stond inmiddels vijf pionnen achter, maar met een toren op de zevende rij en 

een paard op de zesde rij maakte hij het zijn tegenstander nog knap lastig. Na lang 

nadenken wist de speler van Botwinnik alle bedreigingen te bezweren en moest Henk 

alsnog capituleren. 3-0. 

Bij deze stand kwam Jacques de Wit vragen of hij remise mocht aanbieden. Omdat ik ervan 

uitging dat we de wedstrijd met 7-1 of in het gunstigste geval met 6-2 zouden verliezen 

gaf ik hem mijn zegen. Het remiseaanbod werd echter afgeslagen, dus Jacques moest nog 

even doorspelen. 

Geurt Jan van der Meiden was in een mindere stelling terecht gekomen. Volgens Geurt Jan 

was er zelfs nauwelijks een goede zet te verzinnen. Een blunder kostte een vol stuk en de 

partij. Als excuus kan worden aangevoerd dat Geurt Jan de sterkste tegenstander had 

getroffen (1900+). Bovendien is hij in training voor de halve marathon van Valencia waar 

hij eind oktober zijn persoonlijk record hoopt aan te scherpen. Wellicht heeft het schaken 

daardoor wat minder prioriteit. Tussenstand 4-0. 

Jacques de Wit bracht het eerste halfje voor HSV op het scorebord. Jacques liet een pion 

instaan. Zijn tegenstander sloeg de pion en had toen een pion meer. Tot mijn stomme 

verbazing kwamen de heren meteen daarna remise overeen. Op mijn vraag naar het 

waarom wezen beide spelers mij erop dat Jacques het loperpaar had. Blijkbaar is het 

loperpaar heilig en is het zelfs bij een pion achterstand voldoende garantie voor een 

remise. Als ik de tegenstander van Jacques was zou ik doorgespeeld hebben. Maar wie ben 

ik met mijn bescheiden rating van 1521? Tussenstand 4½-½. 

Dennis de Zwart stond op een gegeven moment twee pionnen achter. Hij won een pion 

terug en vluchtte in een dubbel toreneindspel. Hij kwam me vertellen dat het eindspel 

theoretisch remise was. Hij kon wel op winst gaan spelen, maar dat zou hij verliezen. Hij 

ging dus remise aanbieden. De jeugdige Botwinnikspeler geloofde Dennis op zijn eerlijke 

gezicht en nam het remiseaanbod aan. Tussenstand 5-1 

Op het bord van Hans Coenders was iets wonderlijks gebeurd. Toen ik even niet oplette 

was Hans ineens een stuk voorgekomen.. De tegenstander bleek het stuk geofferd te 
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hebben in de veronderstelling dat hij een winnende aanval had. Inderdaad stond er een 

paard van Hans in. Hans had echter scherp gezien dat het paard niet goed genomen kon 

worden. Je hoort wel eens van een giftige pion, maar dit was een zwaar vergiftigd paard. 

De aanval van de Botwinnikspeler sloeg niet door en het materiële overwicht leverde Hans 

het volle punt op. Tussenstand 5-2. 

Jim Loke was geheel tegen zijn gewoonte in het langst bezig. Zijn tegenstandster bleef 

ijzersterke zetten produceren. Op het moment supreme wikkelde zij echter verkeerd af. De 

kwaliteitswinst werd omgezet in stukwinst.  Zij had een volle loper meer. Door een schaakje 

met gelijktijdige aanval op de loper wist Jim het stuk terug te winnen. Daarna resteerde 

een eindspel waarin beide spelers een dame hadden. Jim had vier pionnen en de speelster 

van Botwinnik had vijf pionnen, waaronder een dubbelpion. Naar mijn mening had zij de 

mogelijkheid remise te maken door eeuwig schaak. Blijkbaar in de veronderstelling dat het 

pionneneindspel voor haar gewonnen was forceerde zij dameruil. Het pionneneindspel 

bleek gewonnen voor Jim. Hij bracht zijn tegenstandster in zetdwang, sloeg alle pionnen 

op de koningsvleugel en promoveerde. De speelster  van Botwinnik kon slechts bogen op 

twee verbonden pionnen op de a- en b-lijn. De pionnen waren nog niet ver opgerukt en 

konden door Jim gemakkelijk tegengehouden worden. Met nog slechtst enkele seconden 

op de klok zag de tegenstandster het nutteloze van verdere tegenstand in en gaf op. 

De eindstand werd hierdoor 5-3. Dat valt alleszins mee gezien het enorme ratingverschil 

tussen beide teams. De gemiddelde rating van Botwinnik was 1744 en die van HSV 1455, 

een verschil van bijna 300 punten! 

Met de strijdlust van het team zit het wel goed en dat kan wellicht punten opleveren tegen 

de andere teams in deze klasse. 

HSV 2 - DSC 5 

door Bert Gerritsma 

 

Zware nederlaag HSV 2 

Het tweede team speelde op 29 oktober thuis tegen DSC 5.  Na de nederlaag tegen 

Botwinnik 2 in de eerste ronde was er nu hoop op een beter resultaat. HSV trad aan zonder 

Geurt Jan van der Meiden, die in Valencia deelnam aan een halve marathon. Met zijn tijd 

van 1.34.36 zal Geurt Jan niet tevreden zijn. Aan de omstandigheden kan het niet gelegen 

hebben, want de Keniaan Abraham Kiptum liep een wereldrecord met 58.18. Gelukkig 

kunnen we bij thuiswedstrijden een beroep doen op Franck Melssen, die nu het eerste 

bord voor zijn rekening nam. 

Het begin was hoopvol voor HSV. DSC was met slechts zeven spelers opgekomen, 

waardoor Jacques de Wit aan bord twee een reglementaire overwinning boekte. Verder 

leerde een eerste rondgang langs de borden mij dat Jim Loke maar liefst twee stukken 

voor stond! Weliswaar ten koste van een iets minder veilige koningsstelling, maar ik had er 

het volste vertrouwen in dat Jim het punt zou binnenhalen. Selahattin had een pion 
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gewonnen en de tegenstander verbruikte zeeën bedenktijd. Willem Hessels had een pion 

verloren, maar kon als compensatie bogen op het loperpaar. Hans Coenders had ook een 

pion verloren en had bovendien twee losse pionnen, dus volgens de groepjestheorie van 

Euwe zou het pionneneindspel verloren zijn. Franck Melssen en Henk Bouma waren aan 

het manoeuvreren  achter de linies. Moeilijk te beoordelen. Dennis de Zwart speelde een 

interessante partij. Open stelling met kansen voor beide spelers. 

De eerste tegenvaller kwam bij Jim Loke. De tegenstander gaf een schaak met de loper en 

viel tegelijk Jims dame aan. Dit stuk ging verloren en de resterende stelling was hopeloos, 

zodat Jim moest opgeven. Ineens zag ik Willem Hessels aan de bar zitten. Ook verloren en 

dat ondanks het loperpaar. Desgevraagd zei Willem dat hij nog een tweede pion verloren 

had en dan helpt zelfs het bezit van het loperpaar niet meer. Zoals ik al gevreesd had kon 

ook Hans Coenders het niet redden. Met de reglementaire overwinning van Jacques bracht 

dit de tussenstand op 1-3. 

Op het bord van Dennis de Zwart dreigde het nu ook mis te gaan. Hij had een vol stuk 

verloren. Wel kon hij nog bogen op een vrijpion. Misschien had Dennis het in het vervolg 

nog ergens sterker kunnen spelen, maar hij kon het uiteindelijk niet redden en hij moest 

zijn tegenstander, de altijd vrolijke Limburger René Weerts, feliciteren. 

In de stelling van Henk Bouma werd er een lijn geopend. Helaas profiteerde de 

tegenstander daarvan. Hij kwam met groot geweld binnen en Henk moest opgeven. 

Met een tussenstand van 1-5 was de wedstrijd al verloren. Viel er dan helemaal niets 

positiefs te melden? Ja zeker!  Selahattin had nog steeds het beste van het spel. Hij liet zijn 

loper vrolijk instaan. Dit stuk kon wegens mat op de onderste rij niet genomen worden. De 

Delftenaar probeerde nog met zijn dame eeuwig schaak te forceren, maar Selahattin 

slaagde erin dameruil af te dwingen, waarna hij een vol stuk voor bleef. De tegenstander 

gaf daarna terecht onmiddellijk op. Een puike prestatie van Selahattin, die de stand een 

iets draaglijker aanzien gaf. Tussenstand 2-5. 

Franck was al enige nog bezig. De stelling was geopend en de speler van DSC leek met een 

toren op de zevende rij wat beter staan. Dit had naar mijn mening nog niet beslissend 

hoeven te zijn, maar in lichte tijdnood gaf Franck pardoes een stuk weg. Na nog enkele 

zetten ging Franck in verloren stelling door zijn vlag. 

Dit bracht de eindstand op 2-6. Met de wetenschap dat de komende tegenstanders -

althans op papier- sterker zijn dan DSC gaat het tweede team zware tijden tegemoet. 
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De Externe 

 

door Bert Gerritsma 

Programma HSV 1 Eerste Klasse A 

ma 8 oktober Schaakmat Westland 2 - HSV 1 

ma 5 november HSV 1 - DD1 

ma 19 november RSC-Belgisch Park 1 - HSV 1 

ma 10 december HSV 1 - SHTV 2 

ma 11 februari HSV 1 - Promotie 2 

vr 15 maart  Scheve Toren 2 - HSV 1 

wo 3april  HSV 1 - DSC 3 (slotronde in Zoetermeer)  

 

Klasse 1a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Promotie 2 4 2 12     . . 5 ½ 6 ½ . . . 

2 SHTV 2 4 2 12   .   . . . . 6 ½ 5 ½ 

3 DD 1  4 2 10 ½ . .   . . 5 ½ 5   . 

4 DSC 3 2 2 9 ½ 2 ½ . .   . . . 7   

5 Schaakmat Westl. 2 2 2 7   1 ½ . . .   5 ½ . . 

6 HSV 1 0 2 5   . . 2 ½ . 2 ½   . . 

7 RSC-Belgisch Park 2 0 2 4 ½ . 1 ½ 3   . . .   . 

8 Scheve Toren 2 0 2 3 ½ . 2 ½ . 1   . . .   

De slotronde wordt gespeeld op 3 april in Zoetermeer. 

 

Het eerste team begon de externe competitie met twee nederlagen. Zowel tegen 

Schaakmat Westland 2 als tegen het ijzersterke team van DD 1 werd verloren. Het gaat 

erom dat het team zijn kansen pakt in de wedstrijden tegen Scheve Toren 2 en RSC-

Belgisch Park 2. Ook tegen het team van SHTV 2 zijn er winstkansen. Dit team heeft 

verrassend de volle winst na twee wedstrijden, maar als je naar de ratings van de spelers 

kijkt hoeft HSV van dit team niet te verliezen. Van belang is nog dat dit seizoen drie teams 

degraderen uit de hoofdklasse (die bestaat nu uit 9 teams). Dit betekent dat uit beide 

eerste klassen in totaal drie teams moeten degraderen. Dat is in ieder geval de nummer 8 

uit klasse 1A en 1B. Verder degradeert de slechtste nummer zeven. HSV doet er dus goed 

aan om voor alle zekerheid minstens op de zesde plaats te eindigen. 
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Programma HSV 2 Tweede Klasse B 

 

do 4 oktober  Botwinnik 2 - HSV 2 

ma 29 oktober HSV 2 - DSC 5 

ma 26 november HSV 2 - Schaakhuis 2 

di 18 december Pomar 1 - HSV 2 

ma 18 februari HSV 2 - Schaakmat Westland 4 

di 5 maart  Rijswijk 2 - HSV 2 

10 april  HSV 2 - Lierse 1 (slotronde in Zoetermeer) 

 

Klasse 2b 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Schaakhuis 2 4 2 12     . . . 5 ½ 6 ½ . . 

2 Rijswijk 2 3 2 9 ½ .   4   . . . . 5 ½ 

3 Schaakmat Westl. 4 3 2 9   . 4     5   . . . . 

4 DSC 5 2 2 9   . . 3     . . 6   . 

5 Lierse 1 2 2 8   2 ½ . . .   . . 5 ½ 

6 Botwinnik 2 2 2 6 ½ 1 ½ . . . .   5   . 

7 HSV 2 0 2 5   . . . 2   . 3     . 

8 Pomar 1 0 2 5   . 2 ½ . . 2 ½ . .   

De slotronde wordt gespeeld op 10 april in Zoetermeer. 

 

Het tweede team wilde niet voor het eerste onderdoen en begon eveneens met twee 

nederlagen. De 5-3 nederlaag tegen het sterke team van Botwinnik 2 was draaglijk, maar 

de 6-2- nederlaag tegen zeven spelers van DSC 5 was een bittere pil. Als je zuiver naar de 

ratings kijkt zijn alle teams sterker dan HSV. Ratings zeggen natuurlijk niet alles en waarom 

zouden we niet kunnen stunten tegen Pomar? We hoeven per slot van rekening maar één 

team achter ons te laten. 

                                                                    

Dick Groenendijk Clubkampioen 

 door Bert Gerritsma 

CHAMPIONS LEAGUE 

Eindstand na ronde 5 

Naam     Gsp Gw Rm Vl Pnt 

1. Dick Groenendijk   5 4 0 1 4 

2. Ton Bodaan   5 2 2 1 3 

3. Aad Mittertreiner   5 2 1 2 2½ 

4. Bert Corneth   5 1 3 1 2½ 

5. Patrick Roeleveld   5 1 2 2 2 

6. Fred van der Holst  5 0 2 3 1 
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Dick Groenendijk is de nieuwe clubkampioen. Dick begon in de Champions League met 3 

uit 3. In de vierde ronde leek het nog even spannend te worden toen Bert Corneth hem 

wist te verslaan. In de slotronde stelde Dick orde op zaken door Aad Mittertreiner aan zijn 

zegekar te binden. Hij werd daardoor onbereikbaar voor Ton Bodaan die met drie punten 

op de tweede plaats beslag legde. 

 

Hans Coenders werd winnaar van de B-groep. 

 

 

                                                       Dick verslaat Aad en is de nieuwe clubkampioen 

 

De Interne 

 

door Bert Gerritsma 

Na 10 ronden in de interne competitie voert Aad Mittertreiner de ranglijst aan. Aad is de 

enige speler die alle ronden in actie kwam. Hij speelt namelijk niet extern en doet ook niet 

mee aan de interne bekercompetitie. Aad verloor alleen van Ton Bodaan. Ton heeft als 

enige speler een score van 100% met 5 uit 5. Verder treffen we aan de kop van de ranglijst 

de verwachte namen aan van clubkampioen Dick Groenendijk, Fred van der Holst en oud-

clubkampioen Hans de Haan. Nadeem Taverne en Patrick Roeleveld -spelers van het eerste 

team- hebben het tot nu toe moeilijk. Nadeem leed al drie nederlagen, namelijk tegen 

Hans de Haan (kan gebeuren), Bert Gerritsma (openingsfoutje met grote gevolgen) en 
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Jacques de Wit.  Patrick kwam nog niet verder dan twee remises en hij leed nederlagen 

tegen Ton Bodaan en nieuwe aanwinst Jan Verheijen. 

Verrassend hoog op de ranglijst vinden we Henk Bouma en Adel Felfel. Adel speelt 

compromisloos schaak. Hij versloeg verrassend Hans de Haan, maar verloor een week later 

van Henk Bouma. Henk  maakte indruk door Hans Coenders te verslaan en door Jan 

Verheijen remise af te dwingen. 

Het blijkt dat het eerste team veel wedstrijden voor de externe competitie op maandag 

moet spelen. Diverse spelers vragen zich af of zij daardoor problemen zullen krijgen om 

zich te plaatsen voor de Champions League. Daarvoor is een minimum van 11 partijen 

vereist in 23 ronden. Het bestuur zal daar soepel mee omgaan. Bovendien wordt het aantal 

partijen dat je hebt gespeeld voor de interne bekercompetitie opgeteld bij het aantal 

partijen dat je hebt gespeeld voor de interne competitie. Voorbeeld: je hebt in 23 ronden 

negen partijen  gespeeld voor de interne competitie en daarnaast twee partijen voor de 

interne bekercompetitie, dan kom je aan het vereiste minimum van 11 partijen dat nodig is 

voor plaatsing voor de Champions League (9+2=11). 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10 

Nr Naam                   Punten  Wa  Gsp Gw Rm Vl  Perc 

 1 Mittertreiner, Aad    976,00  120 10   7  2  1  80,0 

 2 Bodaan, Ton           856,00  118  5   5  0  0 100,0 

 3 Groenendijk, Dick     760,67  116  6   4  0  2  66,7 

 4 Holst van der, Fred   720,00  114  6   3  2  1  66,7 

 5 Haan de, Hans         672,00  112  7   3  2  2  57,1 

 6 Bouma, Henk           652,00  110  5   3  1  1  70,0 

 7 Felfel, Adel           644,00  108  9   5  0  4  55,6 

 8 Coenders, Hans        602,33  106  6   4  0  2  66,7 

 9 Verheijen, Jan        602,00  104  8   4  1  3  56,3 

10 Dijk, Ruud van        592,00  102  7   4  1  2  64,3 

11 Gerritsma, Bert       558,33  100  5   2  1  2  50,0 

12 Wit de, Jacques       540,00   98  8   4  0  4  50,0 

13 As van, Jacques       495,67   96  7   3  1  3  50,0 

14 Zwart de, Dennis      428,00   94  5   2  0  3  40,0 

15 Loke, Jim              428,00   92  2   1  0  1  50,0 

16 Taverne, Nadeem         424,00   90  6   2  1  3  41,7 

17 Zaman, Saied          390,67   88  1   1  0  0 100,0 

18 Roeleveld, Patrick    382,00   86  4   0  2  2  25,0 

19 Meiden, Geurt Jan vd  378,00   84  0   0  0  0   0,0 

20 Lubbe van der, Lex    373,33   82  0   0  0  0   0,0 

21 Jong de, Dick         359,33   80  8   1  3  4  31,3 

22 Melssen, Franck       354,67   78  0   0  0  0   0,0 

23 Hessels, Willem       348,00   76  8   1  3  4  31,3 

24 Verwaart, Dick        348,00   74  6   1  2  3  33,3 
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25 Remmerswaal, Wouter 312,00   72  0   0  0  0   0,0 

26 Haagse Harry          311,00   70  2   0  1  1  25,0 

27 Ciftci, Selahattin    280,00   68  7   1  2  4  28,6 

28 Dijk, Nathan van      264,00   66  1   0  0  1   0,0 

29 Huijbens, Peter       241,67   64  4   0  1  3  12,5 

30 Kececi, Onur          234,67   62  2   0  0  2   0,0 

31 Hählen, Ruud          222,00   60  5   1  0  4  20,0 

 

Interne Bekercompetitie 

 

door Bert Gerritsma 

Dit jaar starten we met een interne bekercompetitie. In de voorronde werden de volgende 

partijen gespeeld: 

Onur Kececi - Selahattin Ciftci  0-1 (reglementair) 

Dennis de Zwart - Patrick Roeleveld 0-1 

Willem Hessels - Peter Huybens  0-1 

Hans Coenders - Jacques de Wit  1-0 

Henk Bouma - Jim Loke   0-1 

Jan Verheijen - Ruud van Dijk  1-0 

Adel Felfel - Bert Gerritsma  0-1 

Jacques van As - Dick Verwaart  1-0 

 

Verrassend was de uitschakeling van Willem Hessels door Peter Huybens. Hans Coenders 

gaat steeds beter spelen. Hij schakelde Jacques de Wit uit. Adel Felfel stond niet slecht 

tegen Bert Gerritsma, maar hij liet zich door de routinier pardoes mat zetten. Opmerkelijk 

was dat geen enkele partij in remise eindigde, zodat er geen armageddonpartijen gespeeld 

hoefden te worden. 

 

Achtste finales (uiterste speeldatum 10 december) 

 

Peter Huybens - Hans Coenders  0-1 

Patrick Roeleveld - Bert Gerritsma 1-0 

Nadeem Taverne - Jacques van As 1-0 

Hans de Haan - Dick Groenendijk  1-0 

Selahattin Ciftci - Jan Verheijen 

Bert Corneth - Dick de Jong 

Jim Loke - Ton Bodaan 

Fred van der Holst - Geurt Jan van der Meiden 

 

De loting koppelde twee spelers van het eerste team aan elkaar. Oud-kampioen Hans de 

Haan was regerend clubkampioen Dick Groenendijk te glad af.  Bert Gerritsma maakte met 
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g6 een gat op f6 en daar kreeg hij zo'n 20 zetten later hevig spijt van toen Patrick daar 

beslissend met zijn paard kwam binnenzeilen. 

                                                                  

SV Gennep wint Ton Thijssentrofee 

  

door Bert Gerritsma 

Op zaterdag 5 mei speelde een negenkoppige afvaardiging van HSV in Gennep om de 

inmiddels traditionele Ton Thijssentrofee (genoemd naar ons oud-lid Ton Thijssen, die 

inmiddels voor Gennep speelt). Nadat we eerst vanaf Groesbeek een 'liberty tour'  gemaakt 

hadden om onze bevrijders uit de tweede wereldoorlog te gedenken -er is rondom 

Gennep hevig gevochten- werden we in hotel /restaurant 'De Kroon' gastvrij ontvangen 

met een vlaai en een drankje. 

Dat betekende echter meteen het einde van de vriendelijkheden, want achter het 

schaakbord toonden de gastheren zich meedogenloos. HSV was met een behoorlijk sterk 

team opgekomen, met als nieuwe gezichten onder anderen Lex van der Lubbe, Patrick 

Roeleveld en Willem Hessels. De gastheren hadden zich versterkt met de bekende 

internationale scheidsrechter Geurt Gijssen. Vanwege het mooie weer -22 graden- kon er 

buiten op het terras voor 'De Kroon' gespeeld worden. Er werden in totaal vier ronden 

rapid gespeeld met een speeltempo van 20 minuten pppp. HSV wist geen enkele ronde te 

winnen. Ik meen dat het beste resultaat een 3-6 nederlaag was in de tweede ronde. De 

totaaluitslag na vier ronden was 25½-10½ in het voordeel van SV Gennep. Individueel was 

Ton Thijssen topscorer met 4 uit 4. Beste HSV-lid was Lex van der Lubbe met 3½ uit 4. Ton 

en Lex speelden niet tegen elkaar en ik denk dat Ton daar stiekem blij mee is. 

Na afloop werd er met 15 man genoten van een diner op het terras. Daarna dropen de 

gasten met de staart tussen de benen af naar Den Haag. Een dergelijke nederlaag vraagt 

om een revanche. Wellicht volgend jaar in Den Haag en dan hopelijk met enkele 

deelnemers van Haeghe Ooievaar .  

 

Simultaan Stefan Bekker 

  

door Bert Gerritsma 

 

Stefan Bekker scoort 86% in simultaan 

Ton Bodaan redt eer voor HSV 

Op maandag 20 augustus gaf FIDE-meester Stefan Bekker in ons clubgebouw een 

simultaan tegen 21 schakers.  Onder de tegenstanders waren 12 leden van HSV, 7 
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deelnemers van Haeghe Ooievaar, alsmede de sterke gastspelers Theo van Orsouw en 

Frans Pieter van den Bos. 

Stipt om 20.00 uur begon Stefan aan zijn rondjes. Na een uurtje spelen was het duidelijk 

dat hij aan enkele borden sterke tegenstand kreeg. Theo van Orsouw maakte het de FIDE-

meester in een scherpe tactische partij erg lastig en een paar keer dacht ik dat Stefans 

laatste uur geslagen had. Ook aan het bord van Ton Bodaan moest Stefan geregeld in de 

denktank. Hetzelfde gold aan het bord van de oerdegelijke Frans Pieter van den Bos. Bert 

Corneth leek het Stefan ook lastig te gaan maken, totdat Bert een 'kleinigheidje' overzag 

en als een van de eersten moest opgeven. Jacques van As -die veel beter schaakt dan zijn 

rating doet vermoeden - hield prima stand. Jacques de Wit, die voorheen grootmeesters 

Loek van Wely en Potkin remise afdwong, leek bezig die prestatie te evenaren, totdat 

plotsklaps zijn dame geen velden meer had en verloren ging. Dominique Nierop had de 

kwaliteit verloren, dus de winst voor Stefan leek me een kwestie van tijd. Michelle de Liefde 

hield prima stand. Jan van der Meer kon geen vin meer verroeren, maar hoe moest Stefan 

verder komen? 

Na een reeks overwinningen van Stefan slaagde Michelle de Liefde erin een remise af te 

dwingen. Het was zelfs een plusremise, want Michelle had een pion meer. Desgevraagd zei 

Michelle dat Stefan de remise had aangeboden en dat zij het aanbod had geaccepteerd. 

"Want anders wint hij het eindspel" . 
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Om 23.40 uur werd nog aan enkele borden strijd geleverd. Ik waarschuwde Stefan dat hij 

tot middernacht de tijd had. Als er dan nog partijen bezig waren zou er gearbitreerd 

moeten worden. Stefan slaagde erin een bres te slaan in de verdediging van Jan van der 

Meer. Er ging een stuk verloren en Jan moest opgeven. Tot mijn verbazing slaagde 

Dominique Nierop erin met een kwaliteit minder remise af te dwingen. Jacques van As 

moest ondanks heldhaftig verzet in het zeer verre eindspel capituleren. Frans Pieter van 

den Bos had in een eindspel met lopers van ongelijke kleur al twee keer remise 

aangeboden. Dat had Stefan steeds afgeslagen, maar aan het eind van de avond moest 

Stefan berusten in remise. Vrijwel tegelijkertijd viel de beslissing aan de borden van Theo 

van Orsouw en Ton Bodaan.  De partij van Theo eindigde in remise. Ton dreigde zijn 

pluspion te gaan verzilveren, waarna Stefan om 23.55 uur de partij opgaf. 

Het resultaat van Stefan was: 16 partijen gewonnen, remise tegen Michelle de Liefde, 

Dominique van Nierop, Frans Pieter van den Bos en Theo van Orsouw, verloren van Ton 

Bodaan . Dit is een score van 86% en daar mag de simultaangever tevreden mee zijn.   

Wat mij betreft was het een geslaagde avond. Wellicht voor herhaling vatbaar. 

 

Openingstoernooi 

  

door Bert Gerritsma 

Het openingstoernooi kende met 28 deelnemers een uitstekende bezetting. De 

deelnemers werden door Hans Coenders naar sterkte in drie groepen ingedeeld. In iedere 

groep werden vier rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten + 5 

seconden per zet. 

In groep een was het een spannende aangelegenheid. Liefst drie spelers eindigden 

gezamenlijk bovenaan met 3 uit 4, namelijk Nadeem Taverne, Hans Segers en André 

Wagner. Op weerstandspunten werd Nadeem Taverne tot winnaar uitgeroepen. 

Groep twee was een prooi voor Theo van der Pol. Met 3,5 punten bleef hij Michelle de 

Liefde en Jan van der Meer een halfje voor. 

Groep drie werd verrassend gewonnen door Onur Kececi. Onur kreeg extra bedenktijd en 

hoefde slechts twee partijen te spelen. Een winstpartij leverde voor hem twee punten op 

en een remise een punt. Hij won beide partijen van Henk Bouma en Peter Huybens  en 

eindigde daardoor met vier punten op de eerste plaats. Otto Boot legde met drie punten 

beslag op de tweede plaats. 
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Toernooiverslagen 

  

Bert Gerritsma verzamelde enkele toernooiresultaten 

Prinsenstadtoernooi 

In het paasweekend namen vijf HSV-leden deel aan het Prinsenstadtoernooi in het 

Grotiuslyceum in Delft. Dennis de Zwart speelde in de D-groep voor spelers met een rating 

tot 1600. Dennis streed het gehele toernooi in de voorste gelederen mee en mocht zelfs 

enkele malen plaatsnemen aan de liveborden. Na vijf van de zes ronden had Dennis vier 

punten verzameld (drie overwinningen, één remise en een bye). Bij winst in de slotronde 

maakte hij een goede kans om (gedeeld) eerste te worden. Helaas mocht het niet zo zijn. 

Dennis verloor en bleef op vier punten staan. Dit was goed voor een gedeelde 5e t/m 10e 

plaats. 

Jacques van As, Henk Bouma, Ruud van Dijk en Bert Gerritsma vonden één partij per dag 

wel voldoende en kwamen uit in de vierkampen. De vierkampen werden dit jaar voor het 

eerst georganiseerd en moeten nog aan populariteit winnen. Er waren slechts drie 

vierkampen (in het Noteboomtoernooi waren er 12 vierkampen). Dit had tot gevolg dat 

Jacques van As en Bert Gerritsma waren ingedeeld in de tweede vierkamp en Henk Bouma 
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en Ruud van Dijk in de derde vierkamp. Bert won het onderlinge duel van Jacques, maar 

kon daarna geen potten meer breken, evenals Jacques trouwens. 

In groep drie won Ruud de onderlinge confrontatie tegen Henk, omdat Henks 

koningsaanval niet doorsloeg. Ruud won ook zijn laatste partij. Dat vond ik verrassend, 

omdat ik vanuit mijn ooghoek meende te zien dat hij het halve bord achter stond. Hoe dan 

ook: Ruud bezette met twee punten de gedeelde eerste plaats. Henk schraapte nog een 

halfje bij elkaar, maar kon de laatste plaats niet ontlopen. 

In de A-groep eindigden Roger Meng en Koen Leenhouts bovenaan met 5 uit 6. Zij lieten 

een heel peloton sterke spelers met 4½ punten achter zich, onder wie Ulf Andersson, de 

vroegere wereldtopper, die iets te veel remises speelde om aanspraak te kunnen maken op 

de toernooiwinst. 

Leiden Chess Tournament 

Ruud van Dijk was de enige vertegenwoordiger van HSV. In de sterk bezette B-groep 

kwam Ruud niet verder dan 1½ uit 9. 

Open NK Dieren 

Bert Gerritsma nam eind juli/begin augustus deel aan de vierkampen van het Open NK in 

Dieren. Bert kwam niet verder dan ½ uit 3 en moest genoegen nemen met de vierde plaats 

Druivenschaaktoernooi 

Ton Bodaan, Peter Huybens en Bert Gerritsma namen eind augustus/begin september op 

drie avonden deel aan het Druivenschaaktoernooi in 's-Gravenzande. Ton en Peter 

slaagden erin hun groep te winnen. Ton deed dat zeer overtuigend met 3 uit 3. Peter 

scoorde 2 uit 3 (één overwinning, twee remises). Bert Gerritsma scoorde 1 uit 3 en werd 

daarmee derde. 

PK HSB 

In de periode september t/m 9 november werd op zeven vrijdagavonden gestreden om 

het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Jacques van As, Ruud van Dijk 

en Bert Gerritsma kwamen uit in de B-groep voor spelers met een rating tot 1750. De 

resultaten hielden niet over. Jacques en Bert scoorden 3 uit 7 en Ruud van Dijk 2½ uit 7. 

Kennemer Open 

Bert Gerritsma neemt in Haarlem deel aan de Kennemer Open. Dit toernooi wordt 

gelijktijdig met de KNSB-competitie gespeeld op negen zaterdagen. Uitkomend in de B-

groep voor spelers met een rating tot 1700 trof Bert in de eerste twee ronden relatief 

zwakke tegenstanders. Hij wist beide partijen te winnen, waarna in de derde ronde het 

echte werk begon. Een ambitieuze jonge tegenstander zette Bert zwaar onder druk. Bert 

wist te vluchten in een toreneindspel, waarbij hij op de koningsvleugel drie pionnen had. 

De tegenstander had op dezelfde vleugel vier pionnen. Dankzij de wijze lessen van 

toreneindspelkenner Ton Bodaan wist Bert dit eindspel na 85 zetten en na 5 uur en 20 
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minuten spelen remise te houden. Om 18.50 uur verlieten beide spelers als laatsten de 

speelzaal. Na drie ronden zijn er twee spelers met 3 uit 3. Bert zit in een achtervolgend 

peloton van acht spelers met 2½ punten.  

SIO Rapidtoernooi 

Op zaterdag 10 november vond in De Lier het SIO Rapidtoernooi plaats. Hierbij gaven drie 

HSV-leden acte de présence. 

Ton Bodaan was in groep twee van de achtkampen ongenaakbaar. Hij stond slechts een 

halfje af en werd met 6½ uit 7 overtuigend groepswinnaar. 

Hans Coenders scoorde in groep negen 3 uit 7 en werd daarmee vierde. Volgens Hans 

heeft hij drie partijen onnodig verloren. 

Peter Huybens scoorde in groep tien 3½ uit 7 en werd daarmee vijfde. 

Partijen 

  

De redactie ontving vier partijen. De eerste partij werd gespeeld voor de Champions 

League door Bert Corneth en Dick Groenendijk. Het commentaar is van Bert Corneth.  

Mijn eigen prestaties in de HSV Champions League van 2018 kunnen in één woord worden 

samengevat als bedroevend.  Na de behaalde score van bijna 80 procent in de qualificatie-

rondes, ongeslagen, en de eerste plaats op de ranglijst had ik beslist meer verwacht.  Maar 

Dick Groenendijk is de terechte kampioen met vier overwinningen uit vijf partijen.  Petje af!  

Toch was het slot van de Champions League nog heel spannend, en dat is eigenlijk mijn 

enige verdienste geweest in de vijf ronden samen: ik won in de een-na-laatste ronde van 

Dick.  Voor mijn eigen kansen was dat niet meer van belang.  Een ronde eerder had ik 

verloren van de enige concurrent van wie ik absoluut niet wilde verliezen, maar je zult zien, 

dat gebeurt dan net wel. 

Het eerste deel van de partij tussen Dick en mij was heel interessant.  Dick is niet bang om 

complexe varianten te spelen en dus had hij iets scherps voorbereid om de te verwachten 

Chigorin-verdediging te lijf te gaan. 

Wit: Dick Groenendijk.  Zwart: Bert Corneth. 

1.d2-d4, d7-d5  2.c2-c4, Pb8-c6.   

 

Dit is ‘m dus, de zg. Chigorin-verdediging in het damegambiet.  Veel grootmeesters alsook 

de meeste gewone schakers twijfelen ronduit aan de correctheid ervan.  Toch speelde 

wereldkampioen Carlsen enkele jaren geleden nog twee partijen ermee, en tegenwoordig 

wordt hij nog wel toegepast door de Hongaarse kampioen Richard Rapport, die er o.a. een 

fraaie overwinning mee boekte tegen niemand minder dan Aronian. 

 

3.c4xd5, Dd8xd5  4.e2-e3.   
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Nodig om pion d4 te dekken.  Er dreigt nu Pc3 om met tempowinst de zwarte dame te 

verjagen. 

 

4…, e7-e5  5.Pb1-c3, Lf8-b4  6.Lc1-d2, Lb4xc3  7.Ld2xc3.   

 

Deze zet werd tot zo’n twintig jaar geleden vrijwel nooit gespeeld en kwam ook niet voor 

in de toch al spaarzame theorie.  Maar hij vormt tegenwoordig de inleiding tot een van de 

scherpste system binnen de gehele Chigorinverdediging.  Gebruikelijker is b2xc3 met de 

bedoeling verder te gaan met c3-c4. 

 

7…, e5xd4  8.Pg1-e2!   

De zwarte pion op d4 staat gepend en wit wil deze met het paard nemen.  Zijn loper op c3 

staat daarna meteen prachtig op de lange diagonaal. 

 

8…, Pg8-f6  9.Pe2xd4, 0-0.  Zie diagram.   

 

 

                                                Stelling na 9...0-0 

 

Een mooi moment om de stelling te beoordelen.  Zwart heeft zijn laatste twee zetten 

gebruikt om zijn koning in veiligheid te brengen.  Wit heeft het loperpaar en heel aktieve 

lichte stukken op c3 en d4, maar zijn koning moet nog in veiligheid worden gebracht, en 

daartoe moet zijn koningsvleugel ontwikkeld worden.  Samengevat heeft zwart als 

compensatie voor het witte loperpaar een voorsprong in ontwikkeling. 

 

10.Pd4-b5!   
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Naar eigen zeggen was Dick nu door zijn voorbereiding heen, maar hij volgt het juiste 

plan.  Hij valt pion c7 aan en dreigt dameruil waarna de achterstand in ontwikkeling minder 

telt. 

 

10…, Dd5-g5!   

 

De enige manier om de witte ontwikkeling te blijven storen.  Tijdelijk pionverlies moet 

zwart op de koop toe nemen. 

 

11.Pb5xc7.   

 

Hier dacht wit al lang over na, maar de zet is prima.  Minder direct en tegelijk complexer is 

de zet 11.h4!? die zwart het best met Dh6 kan beantwoorden. 

 

11…, Lc8-g4  12.Lc3xf6?!   

 

Verleidelijk maar niet correct.  Het is duidelijk dat Lg4xd1 nu niet goed is wegens Lf6xg5 en 

dan hangen nog twee zwarte stukken.  Wit redeneert dat als zwart niet zijn loper op g4 wil 

verliezen, hij op f6 moet terugnemen met g7xf6 waarna zijn rokadestelling ernstig wordt 

verzwakt.  Dat klopt, maar … 

 

12…, Dg5xf6!   

 

Ik laat mijn loper in staan!  Er volgt een vrijwel geforceerde combinatie, die zelfs al eerder 

in de meesterpraktijk is voorgekomen. 

 

13.Dd1xg4.   

 

A tempo gespeeld.  Wit wint een stuk en Ta8 staat ook nog in. 

 

13…, Df6xb2.  Zie diagram volgende bladzijde   

 

Nu dacht Dick meer dan een half uur na.  Hij moet kiezen tussen Dg4-d1 en Ta1-d1.  De 

eerste zet verliest geforceerd op de volgende fraaie manier:  14.Dd1, Dc3+ 15.Ke2, Tad8 

16.Dc1 (het enige), Pd4+ 17.exd4, Tfe8+ 18.Pxe8, Txe8+ 19.De3, Txe3+ 20.fxe3, Dxa1 en 

zwart wint vervolgens ook nog de witte a-pion, waarna zijn beide vrijpionnen (of op zijn 

minst een daarvan) naar de onderste rij lopen nog voor de resterende witte stukken hier 

afdoende tegen kunnen verdedigen. 

 

14.Ta1-d1!  

 

(de juiste keuze) 
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                                             Stelling na 13...Dxb2 

 

14...., Db2-c3+  15.Ke1-e2  

 

(na Td2 volgt eenzelfde afwikkeling),  

 

Pc6-e5.   

 

De pointe!  Van wit staan nu zowel zijn dame als zijn paard in, en hij kan niet beide 

dreigingen tegelijk pareren.  Zwart wint zijn stuk terug, terwijl wit nog steeds zijn 

koningsvleugel moet ontwikkelen. 

Nu had ik een zet verwacht als Da4 of Dg3, waarna ik op c7 het witte paard kan slaan en 

het materiële evenwicht weer is hersteld.  Maar er volgde: 

 

16.Pc7-d5?   

 

In de veronderstelling hij na Pxg4 op zijn beurt mijn dame kan slaan. 

 

16…, Dc3-c2+  17.Td1-d2, Dc2xd2+  18.Ke2xd2, Pe5xg4.   

 

Middels een tussenschaak gevolgd door een zg ‘desperado’ heeft zwart een kwaliteit 

gewonnen.  De winstvoering vanaf hier heeft nog wel wat werk nodig, maar enkele zetten 

later verloor Dick nog een pion en toen drongen de zwarte torens binnen.  Na 47 zetten: 

0-1. 
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Na afloop had ik gemengde gevoelens.  Aan de ene kant blij met mijn overwinning tegen 

de lijstaanvoerder, aan de andere kant knaagde het dat ik misschien bezig was Dicks 

zegetoer te bederven die ik hem van harte gunde.  Gelukkig liet Dick er in de slotronde 

geen twijfel over bestaan wie de sterkste was, scoorde zijn vierde overwinning en werd 

alsnog de nieuwe clubkampioen. 

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

De tweede partij werd gespeeld voor de bekercompetitie door Hans Coenders en Jacques 

de Wit. Het commentaar is van Hans Coenders, geassisteerd door Fritz 12. 

Voorronde Bekercompetitie 2018-2019 

Hans Coenders - Jacques de Wit  

17.09.2018 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6 5.Pc3 d6 6.d3 Le7 7.Pd5 0–0 8.Lb3 Pxd5 9.Lxd5 

Lg4 10.h3 Lh5 (10...Lxf3) 11.g4 Lg6 12.h4 h6 13.c3 Dd7? 

 

13...Pa5 14.a3 c6  

 

14.h5 Lh7  

 

 

                                                Stelling na 14...Lh7 

 

 

15.Tg1  

 

15.g5 hxg5 16.Pxg5 Pd8+-  

 

15...Pd8 



Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 23 

 

 

15...Pa5 16.a3 Kh8+- 

 

16.Le3 

 

(26.g5) Hans: Ik durfde g5 niet direct te spelen omdat ik niet kon overzien wat de gevolgen 

waren van ...Dg4. 

16... c6 17.Lb3 Pe6 18.g5 hxg5 19.Pxg5 Pxg5 20.Lxg5 Lxg5 21.Txg5 Dh3 22.De2 

 

(22.Tg3!? Dh4 23.Df3) 

 

22... Dh1+ 23.Df1 Dxf1+ 24.Kxf1 Kh8 25.Ke2 f6 26.Tg4 Tad8 27.Tag1 Td7 28.Le6 Te7 

29.Lf5 Lxf5 

 

29...d5!? ziet er speelbaar uit. 

 

30.exf5 Kh7 31.Tg6 Tef7 32.Th1 Kg8 

 

 

                                                 Stelling na 32...Kg8 

 

Hans: Hier bood Jacques remise aan, maar ik hoopte nog mogelijkheden te hebben en 

speelde verder. 

 

33.h6 d5  

 

Hans: nu bleek het toch lastig te worden om direct winst te boeken. Ik besloot aan de 

andere kant van het bord te gaan spelen.  

 

34.b4 Td7 35.a4 Tff7 36.Thg1 Kh8 37.a5 gxh6? 
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Hans: duur foutje! (37...Kh7!? 

 

 38.Txh6+ Th7 39.Txf6 Td8 

 

39...Tdf7 40.Te6 Th5 41.f6+- 

 

 40.Te6 e4 

 

40...Tg8 41 Tgg6 Tf7 42.Txe5 Tgf8+- 

 

41.dxe4 dxe4 42.Txe4 Tf8 43.Tg6 Thf7 44.Th6+ 

 

44.Ke3+- 

  

44...Th7 45.Txh7+ Kxh7 46.Te7+ Kh6 47.Txb7 Txf5 48.Tb6 Te5+ 49.Kf1 Kg5 50.Txc6 

Kf4 51.Txa6 Td5 52.Tf6+ Ke4 53.a6  1-0 

 

 

                                                    Stelling na 53.a6 

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

 

De volgende partij speelde Ton Bodaan in de simultaan tegen Stefan Bekker. Het 

commentaar is uiteraard van Ton zelf. 

 

Leuk pionneneindspel waarin we beiden blunderen. 

 

Stefan Bekker - Ton Bodaan  

20.08.2018 

[TonBo] 
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1.Pg1-f3 Pg8-f6 2.g2-g3 d7-d5 3.Lf1-g2 c7-c6 4.c2-c4 e7-e6 5.0-0 Lf8-e7 6.d2-d4 0-0 

7.Pb1-d2  

Via wat zetverwisseling zitten we in een Catalaan. Pd2 is hier niet gebruikelijk.  

7...Tf8-e8 8.Pf3-e5 Pb8-d7 9.Pe5xd7 Pf6xd7 10.e2-e4 d5xe4 [10...Dd8-b6] 11.Pd2xe4 

Pd7-f6 12.Lc1-e3 Pf6xe4 13.Lg2xe4 Le7-f6 14.Dd1-h5 g7-g6 15.Dh5-f3? Lf6-g7 

[15...Lf6xd4 16.Ta1-d1 e6-e5]  

16.Tf1-d1 Dd8-e7 17.Ta1-b1 h7-h5  

Zet een val ...  

18.b2-b4 e6-e5!  

Ineens komt de slome zwarte stelling tot leven. Er dreigt Lg4.  

19.Td1-e1 Lc8-g4 20.Df3-g2 e5xd4 21.Le3-d2 De7-d7 22.b4-b5 Te8xe4! 23.Te1xe4 

Lg4-f5 24.b5xc6 Dd7xc6 25.Te4-e1 Dc6xg2+ 26.Kg1xg2 Lf5xb1 27.Te1xb1 b7-b6!  

Zwart heeft moeiteloos afgewikkeld naar een goed eindspel. Maar nu nog winnen van een 

meester.  

28.Kg2-f3 Ta8-e8 29.a2-a4 Lg7-f8! 30.a4-a5 Lf8-c5 31.Tb1-e1 Te8xe1 32.Ld2xe1 f7-f5 

33.Kf3-e2 Kg8-f7 34.Ke2-d3 Kf7-e6 35.a5xb6 Lc5xb6  

Wit heeft zich goed verweerd en heeft weer remisekansen.  

36.Le1-b4 a7-a5 37.Lb4-a3 Lb6-a7 38.La3-b2?  

[38.f2-f4 h5-h4 39.La3-b2 (39.g3xh4 a5-a4) 39...h4-h3 40.Lb2-c1]  

38...Ke6-d6 39.f2-f4 Kd6-c6  

De zwarte koning moet de witte stelling binnendringen.  

40.Lb2xd4? La7xd4 41.Kd3xd4 a5-a4 42.Kd4-d3 Kc6-c5 43.Kd3-c3 h5-h4  

[43...a4-a3 44.Kc3-b3 a3-a2 45.Kb3xa2 Kc5xc4 46.Ka2-b2 Kc4-d3 47.Kb2-c1 Kd3-e2 48.Kc1-

c2 Ke2-e3 (48...Ke2-f2 49.Kc2-d2 Kf2-g2 50.Kd2-e2 Kg2xh2 51.Ke2-f2 Deze stelling kon ik 

wel vooruitzien maar ik dacht dat er nog problemen waren. Maar de zwarte koning kan 

gemakkelijk ontsnappen. 51...Kh2-h3 52.Kf2-f3 h5-h4) ]  

44.g3xh4 a4-a3 45.Kc3-b3 a3-a2 46.Kb3xa2 Kc5xc4 47.Ka2-b2 Kc4-d3 48.Kb2-c1 Kd3-

e3 49.Kc1-d1  

Hier vermoedde ik dat er nog een probleem was maar toch speelde ik deze blunder.  

49...Ke3xf4??  

[49...Ke3-f2 wint wel 50.Kd1-d2 Kf2-g2 51.Kd2-e2 Kg2xh2 52.Ke2-f2 Kh2-h3 53.Kf2-f3 

Kh3xh4]  

50.h4-h5 g6xh5 51.Kd1-e2  
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Door de pion op h2 heeft wit een vesting.  

51...h5-h4  

[51...Kf4-e4 52.Ke2-f2 f5-f4 53.Kf2-e2 f4-f3+ 54.Ke2-f2 Ke4-f4 55.Kf2-f1 Kf4-e3 56.Kf1-e1 

h5-h4 57.h2-h3 (57.Ke1-f1 Ke3-f4 58.Kf1-f2 Kf4-e4 59.Kf2-e1 Ke4-f5 60.Ke1-f2 Kf5-f4) ]  

52.Ke2-f2 Kf4-e4 53.h2-h3??  

 

                                                   Stelling na 53.h3? 

 

Het liep tegen 24.00 uur en de simultaangever was duidelijk vermoeid. En blundert op zijn 

beurt. Die pionneneindspelen blijven moeilijk in al hun eenvoud. [53.Kf2-e2 f5-f4 54.Ke2-f2 

Ke4-f5 55.Kf2-g2 Kf5-g4 56.Kg2-f2 Kg4-h3 57.Kf2-g1 f4-f3 58.Kg1-f2 Kh3xh2 59.Kf2xf3 h4-

h3 60.Kf3-f2=]  

53...Ke4-f4 54.Kf2-g2 Kf4-e3 55.Kg2-g1 Ke3-e2  

Wit gaf het op maar zwart kon het nog fout doen . 56.Kg1-g2 f5-f4 57.Kg2-g1 f4-f3 

58.Kg1-h1 f3-f2 59.Kh1-h2 f2-f1D pat.[59...Ke2-e1 60.Kh2-g2 f2-f1D+ wint natuurlijk wel.]  

0-1 

 

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

De laatste partij werd eveneens gespeeld door Hans Coenders tijdens de 

competitiewedstrijd van het tweede team tegen Botwinnik. Het commentaar is opnieuw 

van Hans met hulp van Fritz 12. 
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Hans Coenders 1400 - Luuk Gloudemans 1760 

Extern Botwinnik, 04.10.2018 

[Deep Fritz 12 (30s)] 

C41: Philidor Verdediging  

1.e4 d6 2.Pf3 e5 3.Pc3 c6 4.Lc4 h6 [4...Pd7 5.0–0 Le7 6.d4±]  

5.d3 [5.d4!? Dc7 6.0–0±]  

5...Pf6 6.0–0 (Hans: Voorzichtige rokade!)  

6...Le7  7.h3 Pbd7 8.b4 (Hans: Meteen spijt!! Ik had deze zet niet voldoende doordacht. 

Gelukkig was het niet zo slecht als ik op dat moment vreesde en liep het goed af.) [8.a4!? ± 

Moet overwogen worden.]  

8...b5= 9.Lb3 Dc7 [9...a5!? Is een interessant alternatief. 10.bxa5 Txa5=]  

10.a3 [10.a4 bxa4 11.Txa4 0–0±]  

10...Pf8 (Hans: ?? Voor mij was dit een signaal dat mijn tegenstander geen haast had om 

een agressieve aanval te ontwikkelen!) [10...a5 11.Le3±]  

11.Lb2 (Hans: Het begin overleefd! Nu konden we echt beginnen!) [11.a4 bxa4 12.Lxa4 

Pg6±]  

11...Le6 [11...a5 12.Pe2=]  

12.La2  (Hans: Ik wilde de lopers niet ruilen en ook geen dubbelpion.) [12.Pe2!?±; 12.d4 

Pg6 13.Lxe6 fxe6 14.a4 bxa4 15.dxe5 dxe5]  

12...Lxa2 13.Pxa2 Pe6 14.Lc1 (Hans: Ter voorkoming van Pf4.) [14.Lc3 0–0=; 14.a4 bxa4 

15.Pc3 0–0 16.Txa4]  

14...0–0 (Hans: Inderdaad geen haast. Ik kan straks rustig mijn paard gaan verbeteren. 

Pc1… Pe2…Pg3…??)  

15.Le3 [15.Pc3!? Is misschien sterker.]  

15...d5 16.exd5 Pxd5 (Hans: Prima! De dame blijft mooi achter de pion staan en de c-lijn 

komt niet open.) [16...cxd5 17.c3–+]  

17.Ld2 (Hans: De zwarte loper wil ik nog niet kwijt.)  

Tad8 [17...f5!?]  

18.Te1 Lf6 19.Tb1 (Hans: Even oppassen met die toren!)  

19...a6 20.Pc1 (Hans: Daar gaat ie!) [20.Pc3 Tfe8=]  

20...Pef4 21.Pe2 (Hans: Precies zoals ik wil!)  
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21...Tfe8 22.Dc1 (Hans: Leek me veiliger met de toren op d8 en samen met de loper extra 

druk op f4 en later eventueel op h6.)   

22...Pxe2+ 23.Txe2 (Hans: Helemaal goed! Ik ben van een slecht paard af en ga later mijn 

torens verdubbelen.)   

23...Pf4 24.Te4 (Hans: Toren staat daar goed! De zwarte dame komt niet makkelijk in het 

spel en het paard op f4 doet niets!)  

24...Pg6 (Hans: Zwart wil natuurlijk pion f5 spelen, maar dat kost tijd.) [24...Pe6 25.De1 c5 

26.Lc3=]  

25.Db2 (Hans: Mijn dame moet ook beter komen te staan, maar zwart heeft veel meer tijd 

nodig.. o.a. om zijn torens te verdubbelen.) 

25...Te6 26.Tbe1 Tde8 [26...c5 27.bxc5 Dxc5 28.Tc1=]  

27.Da2 (Hans: Hier staat de dame beter. Geen gevaar van de loper en aanval op e6 en f7. 

Nadeel is dat de dame niet snel bij de koning kan komen om te verdedigen.)  

27...Kh8 (Hans: Zwart mijdt risico’s!)  

28.d4 (Hans: Laat zwart die pion maar slaan!) [28.h4 Kg8²]  

28...Ld8 (Hans: Begrijpelijk, maar de loper wordt daar niet sterker.) [28...Dd7 29.c3=] 

29.Lc3 (Hans: Druk op d4 neemt toe!) (Fritz vindt direct slaan op e5 beter, maar ik kon dat 

niet overzien.) [29.dxe5!? Is een bruikbaar alternatief. 29...Lf6 30.Lc3 Pxe5 31.Pxe5 Lxe5 

32.Txe5 Txe5 33.Lxe5 Txe5 34.Txe5 Dxe5 35.Dxf7 Da1+ 36.Kh2 Dxa3 37.Df8+ Kh7 38.De7]  

29...f5  (Hans: geen probleem! e6 wordt zwakker! Ik wil de torens nog niet ruilen, omdat ik 

niet kan overzien, of ik dan snel voldoende verdediging heb bij mijn koning. De zwarte 

dame zou speelruimte krijgen.)   

30.T4e2? (Hans: Ook hier zegt Fritz dat slaan op e5 beter is, maar dat zou kwaliteitverlies 

opleveren.)[30.Txe5!? Is de kritieke voortzetting. 30...Pxe5 31.dxe5]  

30...e4 (Hans: Paard kan niet geslagen worden!)  31.g3 (Hans: Ik wil het zwarte paard niet 

op f4 hebben. Het wordt een beetje benauwd!) [31.Pe5 Pf4 (31...Pxe5 32.dxe5 De7 33.a4) 

32.Td2 De7–+]  

31...e3 (Hans: exf2+ Schaak! Is niet leuk! Vooral omdat g3 dan ongedekt komt te staan. 

…Dxg3+)  

32.Kg2 (Hans: Het wordt kritiek…)  

32...Pf4+?? (Hans: Even schrikken, maar het zag ernaar uit dat hier de partij werd beslist. Ik 

moest het nog goed uitspelen, maar met veel meer tijd op mijn klok zou dat wel lukken.) 

(f4 zou vermoedelijk de winnende zet zijn voor zwart.)  De winst is opeens weer ver weg. 

[32...f4–+ Jammer dat zwart deze uitstekende kans heeft gemist.]  
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                                           Stelling na 32...Pf4+?? 

 

33.gxf4+- Dxf4 34.Pe5?? (Hans: Dit bleek achteraf niet de juiste zet te zijn. Ik wilde de 

torens blokkeren en g6 bezetten. Had ik moeten zien!!!)  Hierna heeft wit geen voordeel 

meer. [34.Txe3 Txe3 35.fxe3 (35.Txe3 Txe3 36.fxe3 Dxe3 37.Le1 De4 38.Db3 g5) 35...Txe3 

36.Txe3 Dxe3 37.Le1+- De2+ 38.Lf2 De4 39.Db3 Lf6 40.Dd3 De6 41.Lg3 Kh7 42.Le5 Ld8 

43.Kf2]  

34...Lc7?? (Hans: Gelukkig doet zwart ook niet de juiste zet en rolt het dubbeltje definitief 

mijn kant op.)  De stelling wordt er niet beter op. [34...Lh4 Alleen zo kun je nog hopen op 

een wonder. 35.Txe3 Dxf2+ 36.Kh1 Txe5 37.dxe5 Lg3 38.Txg3 Dxg3=]  

35.Txe3+- Lxe5 36.dxe5 Tg6+ 37.Tg3 1–0 

Achteraf geen superpartij, maar met wat hulp van mijn tegenstander wel gewonnen! 

Tja ook nog een blunder maar het was al lastig voor wit.  

32...Lc4xe2 33.Lb1-f5 Le2-f1+ 34.Kg2-g1 Le7-c5  

en niet wit maar zwart wint door een penning. Al met al was ik erg tevreden over de eerste 

fase van de partij zo goed heb ik in tijden niet gespeeld. 0-1 
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