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In dit bulletin treft u korte verslagen aan van toernooien waaraan HSV-leden deelnamen. Zo was
Paul Koks buitengewoon goed op dreef in het Best of the Westtoernooi. De ontknoping van de
Haagse rapidcyclus vond plaats in onze speelzaal met het rapidtoernooi dat werd georganiseerd
door SHTV. In de zomercompetitie is het bijzonder spannend. Na vijf ronden gaan twee spelers
aan kop met 13 punten, maar de achtervolgers liggen op de loer om te profiteren van iedere
misstap.
Kalender

ma 24 juni
Algemene Ledenvergadering
ma 1 juli
6e ronde Zomercompetitie
ma 8 juli
7e ronde Zomercompetitie
ma 15 juli t/m 18 augustus Zomersluiting. Zaal dicht.
ma 19 aug
Simultaan
ma 26 aug
Openingstoernooi
ma 2 sep
1e ronde interne competitie
Op maandag 24 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het eerste
kopje koffie of thee is voor rekening van HSV. In de pauze trakteert Bert Gerritsma op een
drankje vanwege zijn 70e verjaardag op 29 juni.
Op de jongste bestuursvergadering is besloten een schaakmeester uit te nodigen om op
maandag 19 augustus een simultaan te geven. Zodra bekend is wie de simultaangever is
zult u worden geïnformeerd.

Zomercompetitie
Er zijn in onze zomercompetitie vijf ronden gespeeld. De ranglijst wordt aangevoerd door
Hans de Haan en Theo van Orsouw met 13 punten. Ton Bodaan en André Wagner volgen
met 12½ punten. Nadeem Taverne heeft 12 punten. Ook Jan van der Meer (11½ punten)
en Dick Groenendijk (11 punten) doen nog volop mee in de strijd om de titel van
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zomerkampioen. Het toernooi wordt goed bezocht. Op vijf avonden noteerden we al 37
verschillende deelnemers.

Toernooiresultaten
Louis Blok Rapidtoernooi
Paul Koks en Ruud van Dijk namen op Hemelvaartsdag (30 mei) in Zandvoort deel aan dit
toernooi. Paul berichtte mij dat hij uitkwam in groep 5 en daar 2 uit 5 scoorde. Ruud van
Dijk was ook van de partij, maar zijn resultaat is mij niet bekend. Op de website van de
organiserende vereniging is daarover helaas niets terug te vinden.

Open rapidkampioenschap in Oisterwijk
Paul Koks nam deel aan dit sterk bezette toernooi. Internationaal meester Stefan Kuipers
werd winnaar met de perfecte score van 9 uit 9. Paul kreeg slechts één tegenstander met
een lagere rating. De overige tegenstanders waren -op papier- sterker. Met zijn resultaat
van 4 uit 9 en een TPR van 1779 kan Paul tevreden zijn.

Kroegloperstoernooi Delft
Op 9 juni organiseerde schaakvereniging DSC in Delft het Kroegloperstoernooi voor duo's.
Paul Koks speelde samen met Jaco Arkesteijn (DD). Door in de slotronde met 2-0 te
winnen van Frans Hoogeveen/Rob van der Holst eindigde Paul met zijn partner met 8 uit 7
op de 31e plaats van de 85 teams. Rob van der Holst en Frans Hoogeveen bleven steken
op 5½ uit 7 en werden daarmee 63e. Ton Bodaan speelde samen met Armin Segger
(SHTV). Dit koppel eindigde met 6 uit 7 op plaats 55. Het toernooi werd gewonnen door
de internationale meesters Liam Vrolijk/Hing Ting Lai met 11 uit 7.

Open Rapid SHTV
Op 15 juni werd in onze speelzaal het laatste toernooi in de Haagse Rapidcyclus
gehouden, georganiseerd door SHTV. De belangstelling was met slechts 23 deelnemers
bepaald mager te noemen.
Linda Jap en Ton Bodaan eindigden bovenaan met 6 uit 7. Op weerstandspunten werd
Linda tot winnaar uitgeroepen. Linda werd ook winnaar van de gehele rapidcyclus. Zij was
daarmee de eerste vrouw die dit presteerde. Ton bezette in de eindstand van de
rapidcyclus de tweede plaats. Van de overige deelnemers van HSV presteerden Dick
Groenendijk en Hans Coenders het best met 4 uit 7. Hans boekte enkele knappe
overwinningen tegen Maurits Bons, Eric Alvares en Jeffrey Hofland. Eric Alvares scoorde 3
uit 7 en Ruud van Dijk 2 uit 7.
Onder de deelnemers troffen we verder nog John Prins aan, die al enkele malen onze
clubavond heeft bezocht. John behaalde een prima resultaat met 3 uit 7. Hopelijk besluit
hij lid te worden van HSV.
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Best of the Westtoernooi
Paul Koks boekte een uitstekend resultaat in dit toernooi. Hieronder volgt zijn verslag.
Zaterdag 15 juni werd de slotronde van het 7e Best of the Westtoernooi gespeeld,
georganiseerd door Schaakvereniging Amsterdam West.
Het is een zevenrondig toernooi, waarbij ik alleen de tweede ronde gebruik heb gemaakt
van de mogelijkheid een bye op te nemen. Ten gunste van deelname aan het Haags
Weekendtoernooi.
De partij in de slotronde was er een voor de echte vogelliefhebber: Hans Spanjersberg
presenteerde met zijn witte formatie de Bird-opening (1.f4). Dankzij een training van Gijs
IJzermans namens Jop Delemarre in het seizoen 2012-2013 had ik handvatten voor een
basisplan van aanpak. Een plan van aanpak waarmee ik in lange partijtoernooien steeds
remise wist te halen tegen een Bird-speler. Verder was ik nog niet gekomen.
Inmiddels wat vaardiger in het zoeken, vinden en benutten van zwakheden in de stelling
van de opponent lukte het in deze partij een actieve stelling met initiatief te bereiken.
Hans Spanjersberg doet na zijn vijftiende zet een remiseaanbod. Eén zet nadat hij zijn
zwarteveldenloper zelf buitenspel heeft gezet, waarna de c-lijn opengegooid kan worden
om te bestrijken met mijn zware stukken.
Zo nu en dan kwam de stelling terug binnen de remisemarge, maar na de opening is de
stelling niet meer in het groen ten gunste van de witte formatie gekomen.
Ik verover een witte pion. Na verdere vereenvoudiging van de stelling wordt de pion
teruggevorderd. Een paardvork wint niet alleen alsnog die pion terug, maar levert ook een
vol stuk op.
Op het moment dat Hans Spanjersberg opgaf waren er nog drie partijen – alle in groep A –
bezig.
Met mijn resultaat kom ik op 5½ punten, waarmee een tweede plaats in groep B bereikt
wordt.
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Paul Koks 2e prijs B-groep

Red: Dick Groenendijk speelde in dit toernooi in de A-groep. Dick kwam in de ronden 6 en
7 niet meer in actie en eindigde met 2 punten.

Partij
Hieronder de winstpartij van Paul uit de slotronde van het Best of the Westtoernooi.
Hans Spanjersberg - Paul Koks
Best of the West (7), 15.06.2019
1.f4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 Lg4 4.Le2 e6 5.b3 c5 6.Lb2 Lxf3 7.Lxf3 Pc6 8.0–0 Ld6 9.d3 0–0
10.De1 e5 11.g3 Te8 12.Dd2 Lc7 13.Pa3 a6 14.c3 e4 15.Le2 De7 16.d4 cxd4 17.cxd4
La5 18.Dd1 Tac8 19.Pc2 Tc7 20.La3 Pb4 21.Lxb4 Lxb4 22.Pxb4 Dxb4 23.a3 Dc3 24.Kf2
Tec8 25.h3 Dc2 26.Dxc2 Txc2 27.Tab1 Ph5 28.Tfe1 f5 29.g4 fxg4 30.hxg4 Pf6 31.Kg3
T8c3 32.Lf1 Kf7 33.Lh3 Pd7 34.g5 Pb8 35.Lg4 Pc6 36.Ld1 Ta2 37.f5 Pxd4 38.Kf4 Tf2+
39.Ke5 Pxf5 40.Kxd5 Pg3 41.Lg4 b6 42.b4 g6 43.Ke5 Pf5 44.Kxe4 Pd6+ 45.Ke5 Ke7
46.Tbc1 Tfc2 47.Tcd1 Pf7+ 48.Ke4 Tc4+ 49.Kf3 Pe5+
0–1
Zie diagram volgende bladzijde
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Stelling na 49...Pe5+

Open Toernooi SHTV
Dit toernooi wordt op zeven donderdagavonden gehouden bij SHTV. Ton Bodaan verloor
in ronde vijf van Gert-Jan Willighaven en in ronde zes van Stan Cortenbach. Met 3½ uit 6
heeft hij geen kans meer op een hoge eindklassering. Hans Coenders speelde twee ronden
mee als 'evenmaker'. Hij verloor van Danny Lindhout, maar won van de sterker ingeschatte
Niels Engelen. Bert Gerritsma speelde in ronde zes als 'evenmaker' en won. Zijn
tegenstander had een bescheiden rating van 1100, dus ieder ander resultaat zou een
deceptie geweest zijn. Ruud van Dijk en Jan Verheijen hebben 2½ uit 6 en Eric Alvares 2 uit
6
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