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Enthousiaste reacties op het eerste nieuwsbulletin. Hierbij het tweede nummer. 

 

Kalender 

za 1 december Schaken aan de Kust 

ma 3 december  Interne ronde 14 

   HSB-beker: HSV -  RSC Belgisch Park 

ma 10 december Interne Ronde 15 

   HSV 1 - SHTV 2 

ma 17 december Kerstwedstrijden 

di 18 december Pomar 1 - HSV 1 

ma 24 december Zaal dicht 

ma 31 december Zaal dicht 

 

Aanstaande zaterdag vindt het toernooi 'Schaken aan de Kust' plaats. Speelzaal: Zeekantje, Zeekant 

104R. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Rapid 15 minuten pppp. + 5 seconden per zet. 

Aanmelden per e-mail: schakenaandekust@gmail.com. 

 

Op maandag 3 december speelt ons bekerviertal voor de HSB-beker tegen RSC Belgisch Park. HSV 

verschijnt helaas niet in de sterkste opstelling. Op de schouders van Hans de Haan, Nadeem 

Taverne, Patrick Roeleveld en Jacques de Wit rust de zware taak de 'Belgen'  uit het bekertoernooi 

te stoten. 

 

Interne competitie 

Uitslagen ronde 12 d.d. 19 november   Uitslagen ronde 13 d.d. 26 november 

 

Hans Coenders - Dick Verwaart  ½-½ Dick Groenendijk - Ruud van Dijk ½-½  

Jacques de Wit - Jan Verheijen  0-1 Aad Mittertreiner - Nadeem Taverne 0-1 

Willem Hessels - Adel Felfel   ½-½ Jacques van As - Hans de Haan 0-1 

Henk Bouma - Ruud van Dijk   0-1 Adel Felfel - Patrick Roeleveld 0-1 

Dennis de Zwart - Aad Mittertreiner  0-1 Onur Kececi - Peter Huybens  0-1 

Peter Huybens - Dick de Jong  1-0 Jan Verheijen - Ton Bodaan  0-1 
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Ik moest op 19 november invallen in het eerste team in de uitwedstrijd tegen RSC Belgisch Park, 

dus over de wedstrijden die voor de interne competitie gespeeld zijn kan ik weinig zeggen. Ik 

begrijp dat het heel koud was in de zaal en bij bestudering van de uitslagen vielen mij de knappe 

remise van Dick Verwaart tegen Hans Coenders op en de overwinning van Peter Huybens op Dick 

de Jong. Dat laatste zal ongetwijfeld met het Schots gambiet geweest zijn, de specialiteit van Peter. 

 

Een week later werd er in ronde 13 hard gevochten. Er waren veel lange partijen die pas na 23.00 

uur beslist werden. De enige partij die snel in remise eindigde ging tussen clubkampioen Dick 

Groenendijk en Ruud van Dijk. Hoe dit in zijn werk ging weet ik niet. Was het een salonremise, 

grootmeesterremise, eeuwig schaak? In ieder geval een knappe prestatie van Ruud. 

Ranglijstaanvoerder Aad Mittertreiner zag een remiseaanbod afgeslagen worden door Nadeem 

Taverne. Uiteindelijk ontstond een toreneindspel met toren + drie pionnen (Nadeem) tegen toren 

+ twee pionnen (Aad) op dezelfde vleugel. Nadeem wist dit te winnen. Het zou theoretisch remise 

moeten zijn, maar ongetwijfeld speelde tijdnood een rol. Ton Bodaan profiteerde door Jan 

Verheijen te verslaan.  Ton heeft met een perfecte score van 7 uit 7 de eerste plaats op de ranglijst 

overgenomen van Aad. Peter Huybens verloor de kwaliteit tegen Onur, maar in het vervolg maakte 

Onur een fout, waardoor Peter alsnog wist te winnen.  Adel Felfel bood goed tegenstand tegen 

Patrick Roeleveld. Patrick won een pion en toen hij later nog een tweede pion won was de strijd in 

zijn voordeel beslist.  Jacques van As hield het lang vol tegen Hans de Haan, maar Hans dirigeerde 

zijn paard onvervaard naar de h-lijn, waar dit edele dier allerlei ellende dreigde aan te richten in 

Jacques' koningsstelling.  

 

Interne Bekercompetitie 

Bert Corneth - Dick de Jong 1-0 

 

Bert speelde het Morragambiet. Dick weigerde dit, maar Bert kwam toch twee pionnen voor. 

Omdat Bert niet optimaal afwikkelde maakte hij het zichzelf nog moeilijk, maar zijn overwinning 

kwam niet in gevaar. 

 

Externe Competitie 

Het eerste team won op maandag 19 november heel knap met 6-2 van RSC Belgisch Park 2.  Na 

twee nederlagen was deze overwinning broodnodig. De zwakke broeders in klasse 1A lijken de 

teams van RSC  Belgisch Park 2 en Scheve Toren 2. Beide teams hebben 0 uit 3.  

 

Het tweede team speelde op 26 november thuis tegen Schaakhuis 2 en verloor met 6-2. Na deze 

derde nederlaag op rij begint het er somber uit te zien voor het team. Tenzij we op dinsdag 18 

december stunten in de uitwedstrijd tegen Pomar 1, dat ook nog puntloos is.  

 

Haags Weekendtoernooi 

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

Aad Mittertreiner behaalde van de zeven HSV-deelnemers het beste resultaat met 4½ uit 6 in de  

B-groep. Aad won daarmee de ratingprijs tot 1700 en mocht een mooi schaakboek uitkiezen. 

Overige resultaten HSV-leden: A-groep, Ton Bodaan 2½, Hans de Haan 2. B-groep , Jan Verheijen 

3½, Bert Gerritsma 3, Henk Bouma 2, Ruud van Dijk 1½    

 

Best of the Westtoernooi 

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

Best of the Westtoernooi. Na zijn nederlaag in de eerste ronde verloor Dick ook zijn tweede partij 

en moet met 0 uit 2 in de achtervolging. 
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Kennemer Open  

Bert Gerritsma speelde op zaterdag 24 november in Haarlem in de vierde ronde van de Kennemer 

Open en behaalde een plusremise. Helaas krijg je daar geen extra punten voor. Met 3 uit 4 staat 

Bert hoog op de ranglijst. Er zijn nog vijf ronden te gaan. 

 

Partij Bert Corneth 

 

Bert Corneth gaf het eerste team vleugels door zijn partij tegen Belgisch Park heel snel te winnen. 

Hieronder vindt u dit miniatuurtje met commentaar van Bert 

 

Wit: Dennis Ramondt 

Zwart: Bert Corneth 

1.e2-e4, Pg8-f6 2.Pb1-c3, d7-d5 3.e4-e5, Pf6-e4 4.d2-d4, Pe4xc3 5.b2xc3, c7-c5 

6.Pg1-f3, Pb8-c6 7.h2-h3.  Wit wil verhinderen dat zijn paard door Lg4 kan worden 

gepend, maar de pionzet zet draagt niet bij aan de ontwikkeling van de witte stelling. 

7…, e7-e6 8.Lf1-b5, Dd8-a5.  Valt zowel Lb5 als c3 aan. 

9.Lb5xc6, b7xc6 10.Lc1-d2, Lc8-a6.  Diagram.  Nu kan wit niet meer rokeren en gaat het 

snel bergafwaarts. 

 

 

                                Stelling na 10...La6 

 

11.c3-c4, Da5-a4 12.c4xd5, c6xd5 13.c2-c3.  Wit wil graag de dames ruilen waarna het 

verlies van de rokade minder zwaar weegt, maar zwart gaat daar natuurlijk niet op in. 

13…, Da4-c4.  Nu zijn zelfs zetten als Dc2 of Db3 onmogelijk wegens De2 mat. 

14.Pf3-h2.  Met de bedoeling om via f1 en e3 de zwarte dame te verdrijven. 

14…, c5xd4 15.c3xd4, Dc4xd4 16.Ph2-f3.  Wit verandert zijn plan weer, o.a. om pion e5 

te verdedigen. 

16…, Dd4-e4+ 17.Ld2-e3, Lf8-b4+ 18.Pf3-d2, 0-0.  Nu hoeft zwart zelfs niet bang meer 

te zijn voor een schaak op a4. 

19.Th1-g1, d5-d4 en wit gaf op. 
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