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In dit bulletin treft u verslagen van de interne competitie, de slotwedstrijd van het tweede team
en de paaswedstrijden. Ook worden de laatste toernooiresultaten meegenomen.
Kalender

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
ma 13 mei
1e ronde Zomercompetitie
ma 20 mei
2e ronde Zomercompetitie
ma 27 mei
3e ronde Zomercompetitie
ma 3 juni
4e ronde Zomercompetitie
ma 10 juni
Pinksteren. Zaal dicht
za 15 juni
Rapidtoernooi SHTV (In onze zaal!)
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.
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.
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Interne Competitie
Champions League
Tussenstand na ronde 3
1. Ton Bodaan
3
2. Hans de Haan
2
3.Nadeem Taverne 2
4. Aad Mittertreiner 1
5. Patrick Roeleveld 1
6. Jan Verheijen
0
Ronde 3 8 april
Aad Mittertreiner - Jan Verheijen
Patrick Roeleveld - Ton Bodaan
Hans de Haan - Nadeem Taverne

1-0
0-1
0-1

Ton Bodaan behield zijn 100% score door Patrick Roeleveld te verslaan. Hans de Haan
verloor zijn ongeslagen status door een nederlaag tegen Nadeem Taverne. Jan Verheijen
stond schitterend tegen Aad Mittertreiner, totdat hij -ongetwijfeld in tijdnood- zijn dame
aanraakte en daarmee alleen een verliezende zet kon doen. Na drie ronden hebben Ton,
Hans en Nadeem kans op het kampioenschap. De kansen voor Patrick en Aad zijn louter
theoretisch. Jan is met drie nederlagen al uitgeschakeld voor de titel.
De overige leden streden om de titel 'best of the rest'. De 'big guns' zijn hier Dick
Groenendijk, Fred van der Holst, Jacques de Wit en Bert Gerritsma (ik heb geen last van
valse bescheidenheid).
Uitslagen ronde 26 d.d. 8 april 2019
Fred vd Holst - Ruud van Dijk
1-0
Dick de Jong - Jacques de Wit
0-1
Dick Verwaart - Dennis de Zwart 0-1
Rob Kuijvenhoven - Henk Bouma ½-½

Bert Gerritsma - Dick Groenendijk
Peter Huybens - Haagse Harry
Zaman Saied - Onur Kececi
Eric Alvares - Willem Hessels

1-0
1-0
½-½
1-0

Ruud van Dijk mocht het na zijn overwinning op Jacques de Wit in ronde 24 opnieuw
opnemen tegen een van de grote jongens. Met zwart spelend hield hij Fred van der Holst
lang bezig, maar winst of remise zat er (nog) niet in. Ondanks zijn nederlaag blijft Ruud de
B-groep aanvoeren. De topontmoeting was die tussen Bert Gerritsma en Dick Groenendijk.
Dick produceerde met 18...g6 al een mindere zet die 19.Ph6 toeliet, maar met 20...De7?
ging hij echt in de fout. In het vervolg domineerden Berts paarden en hoewel Dick taai
tegenstand bood moest hij laat in de avond capituleren. Dick de Jong wil ook graag
toetreden tot het gezelschap van de grote jongens, maar hij was niet opgewassen tegen
de strategisch begaafde Jacques de Wit. Aanstormend talent Zaman Saied kwam niet
verder dan remise tegen Onur Kececi, die hiermee zijn tweede remise binnensleepte. Dat
geeft hoop voor de toekomst. Eric Alvares is recent dubbellid geworden en heeft daardoor
Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 2

slechts vier partijen gespeeld. Die partijen heeft hij wel allemaal gewonnen! Nu was Willem
Hessels het slachtoffer van Erics dadendrang.

Tweede team verliest ook slotwedstrijd
Het tweede team speelde in de gezamenlijke slotronde in het Stedelijk College te
Zoetermeer tegen Lierse 1. Franck Melssen speelt alleen thuiswedstrijden en Jim Loke gaf
de voorkeur aan Ajax - Juventus. Vaste invaller Hans Coenders zat een weekje in Frankrijk.
Non playing captain Bert Gerritsma zag zich genoodzaakt zichzelf op te stellen. Verder
verklaarde Peter Huybens zich bereid in te vallen op voorwaarde dat hij met wit mocht
spelen, zodat hij een van zijn gambietjes kon uitproberen. Dat was geen probleem en Peter
werd opgesteld aan bord zes.
Aan het begin van de wedstrijd ontbraken nog drie spelers van het tweede team, maar na
korte tijd kwamen Willem Hessels, Geurt Jan van der Meiden en Dennis de Zwart
binnendruppelen, zodat het team compleet was.
Het eerste resultaat viel aan het bord van Peter Huybens. Peter had een loper geofferd
voor twee pionnen, maar zag daarna zijn aanval niet doorslaan, zodat het materiële
voordeel de doorslag gaf in het voordeel van de speler van Lierse. De gelijkmaker werd
gescoord door Bert Gerritsma aan bord drie. Bert trof daar met zwart de sterkste speler van
Lierse, Frans Pieter van den Bos (blijkbaar een tactische opstelling). Frans Pieter verklaarde
voor aanvang van de wedstrijd dat hij eigenlijk snel naar huis wilde om naar Ajax Juventus te kijken. Bert zei daarop dat hij geen moeite had met remise. Dat vond Frans
Pieter toch te gortig "Laten we er maar gewoon voor spelen." Wel, dat heeft Frans Pieter
geweten. Weliswaar bereikte hij positioneel voordeel, maar toen hij het venijnige
23...Da7+ miste stortte zijn stelling in. Hij verloor een vol stuk en probeerde daarna nog in
troebel water te vissen, maar Bert pareerde koeltjes alle tegenspel en haalde het punt
binnen voor HSV.
Daarna begon het uit de hand te lopen. Geurt Jan stond volgens eigen zeggen best
redelijk, totdat hij twee zwakke zetten achter elkaar produceerde. Na stukverlies moest hij
opgeven. Ook Selhattin Ciftci kon het aan bord acht niet droog houden.
Jacques de Wit deed wat terug door aan het topbord de sterke Ar Verduijn (Elo 1753) op
remise te houden. Dennis de Zwart had aan bord vier na een blunder een vol stuk verloren,
maar slaagde erin te ontsnappen met eeuwig schaak. Henk Bouma trof aan bord zeven een
sterke dame in de persoon van Sandra van den Berg. Sandra slaagde er echter niet in iets
tastbaars te bereiken tegen het damegambiet van Henk, zodat Henk een knappe remise
kon noteren. Willem Hessels was aan bord vijf het langst bezig. Ook Willem had een
sterke vrouwelijke tegenstander, namelijk Gera de Jong. Willem had een stuk minder, maar
had daarvoor als compensatie enkele pionnen meer. Ook in deze partij kwamen de spelers
remise overeen, zodat de eindstand 5-3 werd in het voordeel van Lierse.
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HSV eindigde met 0 uit 7 op de laatste plaats en degradeert naar de derde klasse. Na de
promotie van vorig jaar moeten we nu weer een stapje terug doen. Erg is dat niet, want het
niveau in de tweede klasse is wel erg hoog geworden.
Hieronder volgen de eindstand in klasse 2B en de persoonlijke resultaten van de HSVspelers
Klasse 2b
WP # BP
1
2
3
4
5
6
7
8

Schaakhuis 2
13 7 37½
Rijswijk 2
12 7 34½
DSC 5
8 7 31
Lierse 1
8 7 28
Botwinnik 2
6 7 28
Schaakmat Westl. 4 5 7 27
Pomar 1
4 7 22
HSV 2
0 7 16

1

2
4

3

4

5 5½
4
4½ 5
3 3½
5
2½ 3 3
1½ 3½ 3 3 ½
2½ 4 5 3 ½
3 2½ 2½ 2 ½
2 1 2 3

5

6

7

8

6½
4½
5
4½

5½
4
3
4½
4½

5
5½
5½
5½
7
3

6
7
6
5
5
5½
5½

3½
1 5
3 2½ 2½

Schaakhuis 2 is kampioen
HSV 2 degradeert
Pomar 1 degradeert als slechtste voorlaatste van 2e klasse
Individueel scoorde Jim Loke het best met 4 uit 6. De resultaten van de overige spelers
waren als volgt: Dennis de Zwart 3 uit 6, Jacques de Wit 2 uit 5, Bert Gerritsma 1½ uit 2,
Hans Coenders 1 uit 5, Willem Hessels 1 uit 7, Selahattin Ciftci 1 uit 7, Franck Melssen ½
uit 2, Geurt Jan van der Meiden ½ uit 6, Henk Bouma ½ uit 7, Adel Felfel 0 uit 1, Peter
Huybens 0 uit 1.

Geslaagde Paaswedstrijden
Voor onze paaswedstrijden op maandag 15 april waren in totaal 30 belangstellenden.
Onder de deelnemers troffen we erelid Ruud Drankier aan, evenals de uit Oxford
teruggekeerde Wouter Remmerswaal. We verheugden ons ook in de deelname van de
gastspelers Norbert Harmanus, Theo van Orsouw, oud-lid Otto Boot en Jan van der Meer.
Vier deelnemers bestreden elkaar aan de klaverjastafel. Resteerden 26 schakers.
Wedstrijdleider Fred van der Holst en Bert Gerritsma trokken zich terug, zodat er zes
vierkampjes geformeerd konden worden. Misschien moeten we erover nadenken om de
volgende keer in een dergelijk geval een groepje van zes samen te stellen, dat drie ronden
Zwitsers speelt. Dat moet toch niet zo moeilijk zijn?
In groep 1 van de schakers gaven Norbert Harmanus en Ton Bodaan elkaar geen
duimbreed toe. Met 2 uit 3 deelden zij de eerste plaats. Omdat de onderlinge partij in
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remise was geeïndigd moest loting de beslissing brengen. Het lot besliste in het voordeel
van Norbert. Clubkampioen Dick Groenendijk kon de laatste plaats niet ontlopen, maar hij
smaakte wel het genoegen Ton Bodaan in een toreneindspel op remise te houden.
In groep 2 werd fel strijd geleverd. Geen enkele partij eindigde in remise. Patrick Roeleveld
en Nadeem Taverne eindigden met 2 punten bovenaan. Door winst in de onderlinge partij
werd Patrick eerste.
In groep 3 eindigde ook geen enkele partij in remise, maar hier was één speler die 100%
scoorde. Ruud Drankier -veelvoudig clubkampioen- was wellicht iets te laag ingedeeld en
heerste met harde hand. Wouter Remmerswaal eiste met 2 uit 3 de tweede plaats voor zich
op.

Ruud heerste met harde hand

In groep 4 stond Jan van der Meer slechts een halfje af aan Dennis de Zwart. Jan eindigde
met een vol punt voorsprong op Dick de Jong, die met 1½ punten de tweede plaats
bezette.
Zaman Saied won overtuigend groep 5. Slechts een halfje stond hij af aan Hans Coenders,
die met 1½ punten beslag legde op de tweede plaats.
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In groep 6 was het vooral de vraag hoe Onur Kececi zou omgaan met het snelle
speeltempo van 15 minuten + 5 seconden per zet. Wel, Onur deed het verrassend goed,
want hij eindigde samen met veteraan Dick Verwaart op de gedeelde eerste plaats met 2
uit 3. Hij versloeg Henk Bouma (stukwinst) en Peter Huybens (Peter ging in gewonnen
stelling door zijn vlag). Door winst in de onderlinge partij werd Dick eerste en Onur
tweede.
Bij de klaverjassers was het zeer verrassend niet Thilly van der Holst die aan het langste
eind trok, maar Aad Mittertreiner met het enorme puntenaantal van 4945.
Fred en Thilly hadden voor een uitgebreide prijzentafel gezorgd, waaruit ook de mensen
achter de bar een keuze konden maken.
Hieronder volgen de cijfertjes.
Schaken
Groep 1
Norbert Harmanus
Ton Bodaan
Theo van Orsouw
Dick Groenendijk
Groep 4
Jan van der Meer
Dick de Jong
Eric Alvares
Dennis de Zwart

2
2
1½
1
2½
1½
1
1

Groep 2
Patrick Roeleveld
Nadeem Taverne
Hans de Haan
Jan Verheijen
Groep 5
Zaman Saied
Hans Coenders
Ruud van Dijk
Rob Kuijvenhoven

2
2
1
1
2½
1½
1
1

Groep 3
Ruud Drankier
Wouter Remmerswaal
Otto Boot
Jacques de Wit
Groep 6
Dick Verwaart
Onur Kececi
Henk Bouma
Peter Huybens

3
2
1
0
2
2
1½
½

Klaverjassen
Aad Mittertreiner 4945, Willem Hessels 4739, Thilly van der Holst 4587, Jacques van As
3841.

Toernooiresultaten
Rapidtoernooi Baarnse Schaakvereniging
Paul Koks nam op 6 april deel aan het rapidtoernooi van de Baarnse Schaakvereniging. In
poule 3 van de achtkampen werd Paul gedeeld 5e met 3 uit 7. Paul moest het afleggen
tegen de girlpower van Manasvita Basa en Wendy Huang. Manasvita won poule 3 met 5½
uit 7, gevolgd door Wendy met 5 uit 7. Poule 1 was een prooi voor de internationale
meester Fred Slingerland met 7 uit 7.
Kattenburg Open
Op 7 april speelde Paul Koks in de 6e ronde van de Kattenburg Open met wit tegen Ben
van Duivenvoorden (1680) en verloor. Na zes ronden heeft Paul 2½ punten en een TPR van
1763.
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PK HSB Veteranen
In de slotronde van het Persoonlijk Kampioenschap van de Haagse Schaakbond voor
veteranen slaagden onze vertegenwoordigers Ruud van Dijk en Jacques van As er niet in
voor een stunt te zorgen. Ruud was met de zwarte stukken niet opgewassen tegen Piet
Sikkes. Jacques verloor met wit van René Weerts. In de eindstand heeft Ruud 2½ uit 7 (TPR
1531. Jacques heeft 2 uit 7 (TPR 1511. Het toernooi werd overtuigend gewonnen door
Frans Vreugdenhil met 6 uit 7. Frans won vijf partijen en nam twee keer een bye op,
waarvoor hij iedere keer een half punt kreeg.
Kennemer Open
Op 13 april vond in het denksportcentrum in Haarlem de achtste ronde van de Kennemer
Open plaats. Bert Gerritsma won met wit van Richard Fritschy en heeft nu 5½ uit 8
KNSB-competitie
Op 13 april werd er gespeeld voor de KNSB-competitie. Ton Bodaan speelde voor SHTV 1,
Eric Alvares en Jan Verheijen speelden voor SHTV 2. Ton speelde aan bord vier remise
tegen Lucien van de Lisdonk (2004). Veel hielp dit niet, want zijn team verloor met 7-1 van
DSC 4 en is zo goed als zeker gedegradeerd. Jan Verheijen slaagde erin remise te maken
tegen een op papier (veel) sterkere tegenstander. Eric Alvares verloor. SHTV 2 volgde het
slechte voorbeeld van hun eerste team en verloor eveneens met 7-1 van Erasmus.

Partij
Bert Gerritsma scoorde een vol punt in de slotwedstrijd van het tweede team tegen Lierse
1. Het commentaar is van DeepBert met assistentie van Komodo
Frans P van den Bos (1854) - Bert Gerritsma (1504)
HSV 2 - Lierse 1, 10.04.2019
1.e4 d6
Frans Pieter is erg goed thuis in de Franse opening, dus ik probeer wat anders.
2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pge2 Pf6 5.d3 0–0 6.g3 Pbd7 7.Lg2 e5 8.0–0 Tb8
Tijdens de HSV toptraining van Ton Bodaan zei Ton dat hij niet begreep wat de bedoeling
van deze zet is. Uitgelegd dat dit een profylactische zet is. Als ooit de e-lijn geopend wordt
staat de toren op a8 in de diagonaal van de loper op g2. Ik geef toe dat dit
hogeschoolschaak is.
9.Lg5 h6 10.Le3 a6 11.h3 b5 12.Dd2 Kh7 13.f4
Dit is wel een erg agressieve zet voor een positionele speler als Frans Pieter.
13...exf4 14.gxf4 Lb7?
Dit is een zwakke zet. Ik had gewoon moeten slaan op c4.
15.cxb5 axb5 16.Pxb5 Lxe4
Met deze zet voorkom ik pionverlies, maar hoe houd ik straks de a- en b-pion tegen?
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17.dxe4 Txb5 18.Pc3 Tb8 19.a4 Pb6 20.Lxb6?!
Niet de beste. Zoals wij ook tijdens de training van Ton constateerden was een simpele zet
als 20.Dd3 geboden. Wit behoudt dan duidelijk voordeel.
20...Txb6 21.a5 Ta6 22.Dd3 Da8!
Hoe red ik mijn toren en hoe stop ik de witte a-pion? De tekstzet ziet er heel gevaarlijk uit,
maar is in feite de enige zet die genoeg is voor gelijk spel.
23.e5?
Lijkt logisch, maar is hartstikke fout.
23...Da7+! Zie diagram

Stelling na 23...Da7+

Deze sterke zet had Frans Pieter helemaal over het hoofd gezien. Vanaf nu neemt zwart de
touwtjes in handen.
24.Kh1 dxe5 25.fxe5?
Dit verliest. De enige mogelijkheid om het zwart lastig te maken was 25.Pb5. Dan had ik
echt even in de denktank gemoeten. Komodo geeft als mogelijk vervolg 25...e4 26.Lxe4
Db8 27.Lf3 Zwart staat dan beter, maar wit kan nog vechten.
25...Ph5 26.b4 Lxe5 27.Pb5 Db8 28.Kg1 Lxa1 29.Pxc7 Dxc7 30.Dxa6 Ld4+ 31.Tf2
Lxf2+ 32.Kxf2
Zwart heeft nu een volle toren meer. Frans Pieter probeert nog in troebel water te vissen
met zijn vrijpionnen, maar dat kan ik eenvoudig pareren.
32...Dc2+ 33.De2 Dxe2+ 34.Kxe2 Pf4+ 35.Ke3 Pxg2+ 36.Kd4 Tb8
Volgens Komodo was de beste zet 36...f5 met mat in 14 zetten. Ik ben meer iemand van
"safety first".
37.Kc5 Pf4 38.b5 Pe6+ 39.Kb4 Pc7 40.b6 Pd5+ 41.Kc5 Pxb6 42.axb6 f5
0–1
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