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e-mail:bertgerritsma@ziggo.nl   
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Wedstrijdleider intern: Hans Coenders 

telefoon: 06-29533767 

e-mail: hans.coenders@telfort.nl 

 

In dit bulletin  verwelkomen wij Paul Koks als nieuw lid.  Verder treft u een kort verslag aan van de 

slotwedstrijd van het eerste team, alsmede verslagen van de interne competitie en 

toernooiverslagen.. 

 

 Kalender 

ma 8 april  26e ronde interne competitie 

   3e ronde Champions League 

wo 10 april  HSV 2 - Lierse 1 

ma 15 april  Paaswedstrijden 

vr 19 t/m zo 21 april Prinsenstadtoernooi Delft 

ma 22 april  Pasen Zaal dicht 

ma 29 april  27e ronde interne competitie 

   4e ronde Champions League 

za 4 mei  26e DD Open Rapidkampioenschap 

ma 6 mei  28e ronde interne competitie 

   5e ronde Champions League 

 

Op 15 april hebben we onderlinge Paaswedstrijden. Er wordt gespeeld in vierkampen 

tegen tegenstanders van gelijke speelsterkte. De bedenktijd bedraagt 15 minuten + 5 

seconden increment per zet  vanaf zet 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-- en na afloop is er 

voor iedereen een prijs. Wel graag van tevoren aan Fred van der Holst laten weten of je 

meedoet. Dat kan op de clubavond of per e-mail: fredvdholst@casema.nl. Introducés zijn 

van harte welkom. Ook zij moeten zich van tevoren aanmelden bij Fred. 

 

In het paasweekend van 19 t/m 21 april organiseert DSC het Prinsenstadtoernooi. Er wordt 

gespeeld in vier groepen, waardoor de ratingverschillen binnen de groepen beperkt 

blijven. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan vierkampen, waarbij je op vrijdag, 

zaterdag en zondag één partij speelt. Voor meer informatie en aanmelden: 

www.delftseschaaksite.nl. 
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Op zaterdag 4 mei organiseert DD het derde toernooi van de Haagse Rapidcyclus. Plaats 

van handeling is het Nationaal Schaakgebouw, Van Speijkstraat 1, Den Haag. Aanmelden 

bij Gerrit Prakken: wedstrijdleider.dd1852@gmail.com.  

 

Interne Competitie 

 

Champions league 

Tussenstand na ronde 2 

Naam                  Gsp Gw   Rm  Vl  Pnt 

1 Ton Bodaan             2    2    0   0   2 

2 Hans Haan de         2    2    0   0   2 

3 Patrick Roeleveld    2    1    0   1   1 

4 Nadeem Taverne    2    1    0   1   1 

5 Aad Mittertreiner    2    0    0   2   0 

6 Jan Verheijen          2    0    0   2   0 

  

Ronde 1 25 maart  

Ton Bodaan        - Jan Verheijen        1 - 0 

Aad Mittertreiner - Nadeem Taverne      0 - 1 

Patrick Roeleveld - Hans de Haan         0 - 1 

 

Ronde 2 1 april  

Jan Verheijen     - Hans de Haan         0 - 1 

Nadeem Taverne    - Patrick Roeleveld    0 - 1 

Ton Bodaan        - Aad Mittertreiner    1 - 0 

 

Na twee ronden zijn er twee koplopers met de volle winst. Ton Bodaan had in de eerste 

ronde geen enkele moeite met Jan Verheijen, die na een zet of 20 door een dameschaakje 

een vol stuk verloor. In de tweede ronde bood Aad goed tegenstand, maar na een blunder 

moest hij alsnog capituleren. Hans moest wat harder werken voor zijn winstpartijen. Aad en 

Jan zijn nog puntloos en moeten dus aan de bak. Het is afwachten of een van de 

achtervolgers nog roet in het eten van de koplopers kan gooien. Ik ben met name 

benieuwd hoe Ton het er van afbrengt tegen zijn 'Angstgegner' Nadeem Taverne. 
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De overige leden streden om de plaatsen 7 en lager. 

Uitslagen ronde 24 d.d. 25 maart 2019 

Bert Gerritsma - Fred van der Holst  1-0 Jacques van As - Willem Hessels   1-0 

Jacques de Wit - Ruud van Dijk  0-1 Dick de Jong - Henk Bouma  1-0 

Dick Verwaart - Eric Alvares  0-1 Haagse Harry - Onur Kececi  1-0 

Paul Koks - Zaman Saied   0-1 Rob Kuijvenhoven - Hans Coenders 1-0 

 

Uitslagen ronde25 d.d. 1 april 2019 

Jacques de Wit - Bert Gerritsma  ½-½ Fred vd Holst - Dick Groenendijk 0-1 

Willem Hessels - Peter Huijbens  0-1 Dick de Jong - Rob Kuijvenhoven ½-½ 

Ruud van Dijk - Jacques van As  ½-½ Henk Bouma - Dick Verwaart 1-0 

Zaman Saied - Hans Coenders  0-1   

 

Voor de top van de ranglijst was in ronde 24 de ontmoeting tussen Bert Gerritsma en Fred 

van der Holst van belang. Bert nam revanche voor zijn eerdere nederlaag en versloeg Fred 

met de witte stukken. Jacques de Wit verloor van Ruud van Dijk. Ruud onderstreepte 

daarmee dat hij steeds sterker gaat spelen. De winst in de B-groep kan hem nauwelijks nog 

ontgaan. Paul Koks heeft het moeilijk in de interne competitie. Hij behaalt in toernooien 

goede resultaten, maar nu moest hij zijn meerdere erkennen in  Zaman Saied. Rob 

Kuijvenhoven heeft de smaak te pakken. Hij bleef Hans Coenders de baas. 

 

In ronde 25 eindigde de topontmoeting tussen Fred van der Holst en Dick Groenendijk in 

een overwinning voor laatstgenoemde. Bert Gerritsma heeft het altijd moeilijk tegen 

positionele spelers. Jacques de Wit bleef consequent een zwakke pion van Bert bestoken. 

Bert ging bijna door zijn vlag (hij had op een gegeven moment nog één seconde over), 

maar nadat alle zware stukken geruild waren resteerde er een eindspel met ongelijke 

lopers dat potremise was.  Peter Huybens heeft blijkbaar tijdens zijn vakantie in Spanje 

inspiratie opgedaan, want hij versloeg Willem Hessels. Zaman Saied zag zijn zegereeks 

wreed onderbroken door Hans Coenders.  

 

HSV 1 verliest in slotronde 

door Bert Gerritsma 

Op woensdag 3 april werd in het Stedelijk College in Zoetermeer de gezamenlijke 

slotronde van de teams in de eerste klassen van de Haagse Schaakbond gespeeld. Het 

eerste nam het op tegen DSC 3. Voor beide teams stond er niets meer op het spel. 

Kampioen worden kon niet en voor degradatie hoefde ook niet gevreesd te worden. HSV 

kwam op achterstand door een nederlaag van invaller Bert Gerritsma. Bert had beslist een 

keer Lf4 of Lg5 moeten spelen. Toen hij dit verzuimde deed de loper niet meer mee en 

bovendien heerste de tegenstander op de witte velden. In een slechtere stelling zag Bert 

een aftrekschaakje over het hoofd, waarna een stuk verloren ging. Patrick Roeleveld speelt 

gewoonlijk lange partijen waarin tijdnood een grote rol speelt. Nu wist hij verrassend snel 

zijn partij tot winst te voeren. De vreugde was van korte duur, want Nadeem Taverne 
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verloor. Bert Corneth had inmiddels remise gemaakt, waardoor de tussenstand 2½-1½ 

voor de Delftenaren was. Hans de Haan stond een vol paard achter, maar zette zijn 

tegenstander met twee torens en met behulp van twee strategisch opgestelde pionnen 

pardoes mat! Ook Ton Bodaan won, waardoor de tussenstand 3½-2½ in het voordeel van 

HSV was. 

De beslissing zou vallen in de laatste twee partijen. Ik had wel vertrouwen in de stelling van 

Fred van der Holst, maar in wederzijdse tijdnood ging er bij Fred van alles mis en viel aan 

mat of verlies van groot materiaal niet te ontkomen. Dick Groenendijk speelde een 

eindspel met lichte stukken en pionnen. Dick had twee lopers tegenover loper+paard van 

zijn tegenstander. Een loper werd geruild, waarna het vijandelijke paard sterker bleek dan 

Dicks loper. De nederlaag van 4½-3½ was toch een kleine domper. 

Zoals verwacht werd DD 1 kampioen. Belgisch Park 2 en Scheve Toren 2 degradeerden. 

Er waren tijdens deze slotronde nog meer HSV-leden actief. Eric Alvares en Jan Verheijen 

speelden voor SHTV 3 tegen DD 1. Eric smaakte het genoegen met een stukoffer een 

plusremise te spelen tegen de geduchte Jan Joost Lindner (elo 2053). Jan Verheijen verloor 

zijn partij. Jacques van As speelde in poule 1B voor Corbulo tegen Belgisch Park 1 en 

verloor zijn partij. 

Welke HSV-spelers hebben in de competitie de beste resultaten geboekt? Dat waren Ton 

Bodaan en Bert Corneth, die beiden 5 uit 7 scoorden. In totaal kwamen 11 leden in actie 

voor het eerste team. Hieronder volgen de individuele resultaten: 

Ton Bodaan 5 uit 7, Bert Corneth 5 uit 7, Hans de Haan 3½ uit 6, Patrick Roeleveld 3 uit 6, 

Nadeem Taverne 3 uit 7, Franck Melssen 2½ uit 3, Dick Groenendijk 2½ uit 7, Jacques de 

Wit 1 uit 1, Fred van der Holst 1 uit 5, Bert Gerritsma ½ uit 3, Lex van der Lubbe ½ uit 3. 

Ten slotte de eindstand: 

Klasse 1a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DD 1  13 7 37     4 ½ 4   6   6   5 ½ 5   6   

2 Promotie 2 12 7 37   3 ½   5 ½ 5 ½ 6   5   5   6 ½ 

3 DSC 3 9 7 31 ½ 4   2 ½   4 ½ 3 ½ 4 ½ 5 ½ 7   

4 Schaakmat Westl. 2 7 7 29   2   2 ½ 3 ½   4   5 ½ 5 ½ 6   

5 SHTV 2 7 7 27 ½ 2   2   4 ½ 4     3   6 ½ 5 ½ 

6 HSV 1 6 7 27 ½ 2 ½ 3   3 ½ 2 ½ 5     6   5   

7 RSC-Belgisch Park 2 2 7 20   3   3   2 ½ 2 ½ 1 ½ 2     5 ½ 

8 Scheve Toren 2 0 7 14 ½ 2   1 ½ 1   2   2 ½ 3   2 ½   

DD 1 is kampioen. 

Scheve Toren 2 degradeert en  

RSC-Belgisch Park 2 degradeert als slechtste voorlaatste van de 1e klasse. 
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Toernooiresultaten 

Rapidtoernooi Haeghe Ooievaar 

Haeghe Ooievaar organiseerde op 23 maart het tweede toernooi van de Haagse 

Rapidcyclus. Niet geheel verrassend won Stefan Bekker het toernooi met 7 uit 7, al slaagde 

Hans de Haan erin het de Fidemeester heel lastig te maken. Met 40 deelnemers had het 

toernooi een goede bezetting. 

Van de HSV-leden had Ton Bodaan een koude start met 0 uit 2. Hij presteerde het zelfs om 

van René Weerts te verliezen! Vervolgens won Ton Bodaan vijf partijen op rij en eindigde 

daardoor op de gedeelde 3e t/m 8e plaats. Eric Alvares scoorde 4 uit 7, Hans de Haan 3½ 

uit 7, Hans Coenders 3 uit 7 en Ruud van Dijk 2½ uit 7. 

Best of the Westtoernooi 

Dick Groenendijk en Paul Koks kwamen op 23 maart in actie in de vierde ronde van het 

Best of the Westtoernooi. Dick speelde in de A-groep remise. Paul slaagde er in de B-

groep in zijn partij te winnen. Na vier ronden heeft Dick 1 uit 4. Paul heeft 3 uit 4. 

Druiventrostoernooi Rapid 

Op 30 maart nam Paul Koks in Berkel-Enschot deel aan het Druiventrostoernooi Rapid. In 

de B-groep scoorde Paul 4 uit 7 met een TPR van 1674. 

PK HSB Veteranen 

In de vijfde ronde van het Persoonlijk Kampioenschap van de Haagse Schaakbond voor 

veteranen verloor Ruud van Dijk met zwart van Dirk van Nieuwkerk. Jacques van As 

speelde met zwart remise tegen Frans van Kampen. In ronde zes won Ruud met wit van 

Peter van Wermeskerken. Jacques verloor met wit van Rob Scholte. Na zes van de zeven 

ronden heeft Ruud 2½ punten en Jacques 2 punten. 

Prometheustoernooi 

Ruud van Dijk en Bert Gerritsma finishten sterk in het Prometheustoernooi. In de zesde 

ronde won Ruud met zwart van Khaled Elsandel. Bert was met wit te sterk voor Cock 

Hazeu. In de slotronde versloeg Ruud met zwart zijn Ierse tegenstander Cian O'Mahoney.  

Bert won met zwart van de Iraniër Arzhang Davazdahemami (Ja, het was een internationaal 

toernooi). Door deze resultaten eindigde Bert met 4½ uit 7 en een TPR van 1646.  Ruud 

scoorde 4 uit 7 en had een geweldig TPR van 1614.  Als ik het goed gezien heb won Ruud 

de eerste ratingprijs in de ratingcategorie tot 1450.  Paul Koks speelde slechts drie ronden 

mee. Na bye in ronde één (half punt) won hij twee partijen en speelde één keer remise, 

waardoor hij op drie punten eindigde met een fraai TPR van 1711.  
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Druiventrostoernooi 

 

door Paul Koks 

 

Na een debuut aan het begin van de 21e eeuw heb ik voor de tweede keer meegedaan 

aan het Druiventros Rapidschaaktoernooi van Schaakvereniging De Oude Toren. Een 

toernooi met ruim 100 deelnemers in comfortabele speelzaal van Hotel De Druiventros. 

Tevens het rapidkampioenschap voor de Noord Brabantse Schaakbond. 

 

Na twee overwinningen en twee remises verloor ik in de vijfde ronde van jeugdtalent 

Wendy Huang na een lange strijd. In de zesde ronde werd weer een vol punt gescoord. 

 

In de laatste ronde tegen Hans Uittenbogaard komt er een fase met een vol bord met 

actieve en ondersteunende stukken, voordat de uitverkoop begon. Waar de witte formatie 

van Hans een pion voordeel aan overhield. Met mijn koning te ver van mijn 

pionnenminderheid was de witte opmars niet meer af te stoppen. 

 

Doordat Gijs van Dongen de loterij niet afwachtte kreeg ik een van de winnende loterij-

nummers in mijn handen gedrukt en hield een viertal dvd-films aan de dag over. 

 

Best of the West 

door Paul Koks 

Zaterdag 23 maart was het Bilderdijkpark in Amsterdam het strijdtoneel van de 

vierde ronde van het 7e Best of the Westtoernooi, georganiseerd door 

Schaakvereniging Amsterdam-West.  Voor mij een bijzondere locatie, omdat mijn 

werkloopbaan in 1984 begon op nog geen kilometer van dit Bilderdijkpark.  De 

zesde editie wist ik in de B-groep te eindigen als gedeeld eerste. Doordat 

mijn rating onder de naar 1650 verlaagde grens gezakt was kon ik niet de 

uitdaging aan gaan om in de A-groep mijn vaardigheden waar te maken.  Deze 

vierde ronde mocht ik met de witte stukken aantreden tegen Bert Dreef, die een 

Moderne Verdediging op het bord toverde.  Lange tijd deed ik mijn zetten 

zonder de stelling echt diep te doorgronden. Waardoor consequent doorpakken 

uitbleef totdat het eigenlijk te laat was en er een moment aanbrak dat ik 

afhankelijk werd van hulp van de tegenstander.  
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Wit: Paul Koks  

Zwart: Bert Dreef 

Best of the West 

23 maart 2019 

 

1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pf3 Pc6 4. Pc3 d6 5. e4 Lg4 6. Le3 e5 7. d5 Pd4 8. Le2 Pxe2 9. 

Dxe2 Pe7 10. O-O f5 11.h3 Lh5 12. b4 O-O 13. Tad1 fxe4 14. Pxe4 Lxf3 15. gxf3 h6 

16. Pg3 Dd7 17. Kh2 Pf5  

 

16.Pg3 werd gespeeld om het nodige tegenspel te bieden – afruilen zodra zwart …Pf5 

speelt. Maar vervolgens laat ik dit na en speel ik zwart in de kaart met 18.Tg1??  

 

18. Tg1 Ph4  

 

 

                       Stelling na 18...Ph4 

 

Na 18…Ph4 besef ik dat het goed fout zit en er bekruipt me het gevoel dat ik wel kan 

opgeven.  Ik laat dit bezinken en zie 19.Pe4. Met ruimte voor mijn toren op g1 en met 

perspectief indien zwart besluit met de toren op f3 te pakken.  

 

19. Pe4 Txf3? 20. Tg4  

 

Na 20.Tg4 neemt zwart ruim de tijd en spreken zijn gezicht en de geluiden die hij 

produceert boekdelen.  

 

20...Txh3+? (20...De7 met gelijk spel, red). 

 

 21. Kxh3 h5 22. Kxh4 hxg4 23. Dxg4 Dd8+ 24. Kg3 Df8  

 

Het lukt mij om deze positie goed uit te spelen.  

 

25. De6+ Df7 26. Pg5 Dxe6 27. Pxe6 Lf6 28. Pxc7 Tc8 29. Pb5 Txc4 30. Pxd6 Txb4 31. 

Lxa7 e4 32. Lc5 Le5+ 33. Kg2 Tb2 34. Pxe4 Txa2 35. d6 1-0  
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Met deze overwinning kom ik op drie uit vier.  

De volgende ronde is op Paaszaterdag. Daarna wordt er nog op 25 mei en op 15 

juni gespeeld.  

 

Partijfragment 
Onderstaande stelling kwam voor in de partij Cock Hazeu - Bert Gerritsma. Bert geeft zelf 

commentaar. 

 

In de zesde ronde van het Prometheustoernooi speelde ik met wit tegen Cock Hazeu. 

Zwart speelde 28...g5? en bood remise aan. Zie diagram. 

 

 

                      Stelling na 28...g5? 

 

Na enig nadenken zag ik dat zwarts laatste zet een fout was geweest. Ik sloeg daarom het 

remiseaanbod af. Er volgde: 

 

29.hxg5 hxg5?? Dit verliest onmiddellijk. Het beste was geweest 29...h5. Na de tekstzet 

had ik geen moeite de partij in mijn voordeel te beslissen. 

 

30.Lxg5 Pb8  

Ook 30...Lxg5 helpt niet meer. Er kan volgen 31.Pxg5+ Ke7 32.f4 Pc5 33.g4 d4 34.f5 exf5 

35.gxf5 en wit wint 

 

31.Lxe7 Kxe7 32.Pd4 Kf7 33.f4 Ke7 34.Kf3 Kd7 35.g4 Pc6 36.Pxc6 Kxc6 37.Ke3 Kd7 

38.f5 exf5 39.gxf5 Ke7 40.Kd4 

 

1–0 
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