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Het clubblad komt niet meer uit. In plaats daarvan zal ik proberen met enige regelmaat een 

nieuwsbulletin te laten uitkomen. Dit is het eerste bulletin. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden 

 

Kalender 

ma 19 november  Interne ronde 12 

   RSC Belgisch Park 1 - HSV 1 

ma 26 november Interne ronde 13 

   HSV 2 - Schaakhuis 2 

 

Volgende week speelt het eerste team uit tegen Belgisch Park. Na twee nederlagen is het 

noodzakelijk  dat nu de eerste punten gepakt worden. 

 

Interne competitie 

Uitslagen ronde 11 d.d. 12 november 

 

Ton Bodaan - Dick Groenendijk 1-0 

Bert Gerritsma - Aad Mittertreiner ½-½ 

Hans Coenders - Adel Felfel  0-1 

Jacques de Wit - Henk Bouma 1-0 

Peter Huijbens - Willem Hessels 0-1 

Dick Verwaart - Patrick Roeleveld 0-1 

Haagse Harry - Dennis de Zwart 0-1 

Jan Verheijen - Jacques van As 1-0 

Dick de Jong - Nadeem Taverne 0-1  

 

Ranglijstaanvoerder Aad Mittertreiner beleefde met zwart een zware avond tegen Bert Gerritsma. 

Na 1.Pf3 f5 vervolgde Bert met 2.d3, later gevolgd door e4. In de Chess Opening Encypledia 2011 

wordt deze opening  'anti-Dutch'  genoemd. Aad kwam moeilijk te staan. Hij kampte o.a. met een 

niet ontwikkelde damevleugel.  Aad wist een eindspel te bereiken waarin hij gevaarlijke 

tegenkansen had door een toren op de tweede rij.  Daarom zag Bert zich genoodzaakt Aads 

remiseaanbod te accepteren. Dat de gevaren voor zwart in deze opening niet denkbeeldig zijn 

blijkt uit de navolgende partij, gespeeld in het Russische kampioenschap van 1949. 
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(84388) Lisitsin,Georgy - Krogius,Nikolai V [A04] 

URS-ch sf Leningrad (17), 1949 

 

 1.Pf3 f5 2.d3 Pf6 3.e4 fxe4 4.dxe4 Pxe4 5.Ld3 Pf6 6.Pg5 g6 7.h4 d6 8.h5 gxh5 9.Lxh7 Pxh7 10.Dxh5+ 

Kd7 11.Pf7 Pg5 1–0 

 

Runner up Ton Bodaan won snel van clubkampioen Dick Groenendijk en behoudt zijn score van 

100% 

 

Adel Felfel won na een lange partij van Hans Coenders, een pupil van trainer Ton Bodaan. Ton zal 

Hans ongetwijfeld op enkele verbeterpunten gewezen hebben. Door zijn overwinning klimt Adel 

naar plaats vijf. 

 

De langste partij werd gespeeld door Jan Verheijen en Jacques van As. Jan had nog maar één 

minuut bedenktijd, maar hij wilde -terecht- niets van remise weten. Jan slaagde erin een pion te 

laten promoveren. De dame werd er door Jacques onmiddellijk afgeslagen. In het resterende 

eindspel had Jan een kwaliteit meer (toren tegen loper)en allebei nog enkele pionnen. 

Waarschijnlijk had Jacques zijn pion op de damevleugel moeten blijven verdedigen. Nu ging deze 

pion eraf, waarna Jan, spelend op zijn increment van 10 seconden per zet, het eindspel gemakkelijk 

won.  

 

Interne Bekercompetitie 

Fred van der Holst - Geurt Jan van der Meiden 1-0 

 

Rapidkampioenschap HSB 

Ruud van Dijk nam als enig HSV-lid deel aan het open rapidkampioenschap van de HSB bij 

Botwinnik.  Ruud scoorde 2 uit 7. Geen schande, want het toernooi was sterk bezet. Winnaar werd 

de geduchte snelschaker Hing Ting Lai met 7 uit 7. 

 

Verslag HSV 1 - DD 1 

Fred van der Holst heeft een verslag gemaakt, dat ongetwijfeld binnenkort op onze website te 

lezen zal zijn. Op de website van DD www.dd1852.nl is al een wedstrijdverslag te vinden met een 

foto van Dick Groenendijk. 

Haags Weekendtoernooi 

 In het weekend van 16 november t/m 18 november wordt het Haags Weekendtoernooi gespeeld. 

De eerste ronde begint op vrijdagavond. Op zaterdag worden drie partijen gespeeld en op zondag 

twee. Er wordt gespeeld in het Cultuur- en Denksportcentrum aan de Kerketuinenweg 45, Den 

Haag. Let op: dit is op een andere locatie dan voorgaande jaren. Namens HSV spelen Ton Bodaan 

en Hans de Haan in de A-groep.  Henk Bouma, Jan Verheijen en Bert Gerritsma spelen in de      

B-groep. Je kunt je nog aanmelden via de website: www.haagsweekendtoernooi.nl, of anders op 

vrijdagavond aan de zaal. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom. 

 

Best of the Westtoernooi 

Dick Groenendijk speelt op zaterdag 17 november in Amsterdam in de tweede ronde van het Best 

of the Westtoernooi. In de eerste ronde verloor Dick na zware strijd van de toernooiwinnaar van 

vorig jaar, Angelo Spiler (elo 2070). Hij zal nu ongetwijfeld een iets minder sterke tegenstander 

krijgen.  


