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In dit bulletin  treft u een kort verslag aan van de Algemene Ledenvergadering van 24 juni.  Verder 

een verslag van de zomercompetitie en verslagen  van toernooien waaraan HSV-leden deelnamen. 

Hans Coenders maakte indruk met zijn overwinning op Niels Engelen in het open toernooi van 

SHTV. Deze partij treft u aan met analyses van Komodo en Deep Bert. 

 

 Kalender 

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 

 

We beginnen het nieuwe seizoen op maandag 19 augustus met een simultaan. Zodra 

bekend is wie de simultaangever is zult u worden geïnformeerd. 

 

Mocht u tijdens de zomersluiting toch willen schaken dat kan dit onder andere bij Pomar. 

Pomar organiseert op de dinsdagavonden 16/7,23/7,30/7,6/8 en 13/8 een open 

snelschaakcompetitie waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. Het speeltempo 

bedraagt 5 minuten met een increment van 3 seconden per gespeelde zet. De kosten voor 

deelname aan vijf speelavonden bedragen € 3,--. 

 

Kort Verslag ALV 

  

Bert Gerritsma treedt af als secretaris. Als dank voor de bewezen diensten wordt Bert 

benoemd tot erelid en krijgt hij drie flessen wijn aangeboden. Franck Melssen wordt de 

nieuwe secretaris. 

 

Hans Coenders heeft Chessity Accounts aangeschaft voor kinderen die schaakles krijgen in 

de bibliotheek Transvaal. Een Chessity Account is een online schaaktrainingsprogramma 

dat ook geschikt is voor volwassenen. Voor HSV-leden zijn 10 Chessity Accounts 

beschikbaar. Een Account kan besteld worden bij Hans. De kosten bedragen € 5,90. 
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Op de Algemene Ledenvergadering van de Haagse Schaakbond is Michelle de Liefde 

benoemd tot secretaris. Zij volgt Gerard Milort op. 

 

De Haagse Schaakbond krijgt een nieuwe website. Eric Wagter (DSC) heeft de taak op zich 

genomen de website te maken. 

 

Tijdens de ALV van de Haagse Schaakbond heeft Iosefina Paulet, bestuurslid Jeugdzaken 

van de KNSB (en tevens Nederlands schaakkampioene!), een betoog gehouden over 

seksuele intimidatie. Dit zal vaker voorkomen bij verenigingen met een jeugdafdeling, 

maar er zijn ook andere vormen van ongewenst bedrag denkbaar. Er zijn verenigingen met 

een vertrouwenspersoon. HSV heeft die niet, maar de Haagse Schaakbond heeft maar liefst 

twee vertrouwenspersonen, namelijk Peter Gaemers (Rijswijk) en Rogier Zoun (Botwinnik). 

In voorkomende gevallen kunt u zich tot een van beide heren wenden.  

 

Verder zijn er nog enkele bestuursmededelingen gedaan met betrekking tot de interne 

competitie en de bekercompetitie. Deze treft u aan in het volgende nieuwsbulletin 
 

Zomercompetitie 

Op de laatste speelavond van de zomercompetitie mochten Ton Bodaan, Hans de Haan, 

Theo van Orsouw en Jan van der Meer in een vierkamp uitmaken wie er zomerkampioen 

zou worden. Ton begon met twee overwinningen, maar verloor in de slotronde van Hans. 

De achtervolgers Theo en Jan speelden remise tegen elkaar, waardoor Ton met 2 uit 3 het 

toernooi won. Jan en Theo eindigden met 1½ punten. Jan versloeg Theo met snelschaken 

en eiste daardoor de tweede plaats voor zich op. Hans werd vierde met 1 punt. Best of the 

rest werd André Wagner met 16 punten.  

 

                                                  Ton Zomerkampioen 
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Toernooiresultaten 

Open kampioenschap SHTV 

In het open kampioenschap van SHTV eindigden vijf spelers bovenaan met 5½ uit 7. Op 

weerstandspunten werd Gert-Jan Willighagen toernooiwinnaar. Beste HSV-lid was Ton 

Bodaan met 4½ uit 7.  Hans Coenders speelde als zogenaamde evenmaker slechts enkele 

partijen en scoorde daarin 3 punten en een fraai TPR van 1525. Ruud van Dijk en Jan 

Verheijen behaalden 2½ punten (Jan speelde ook slechts enkele partijen).  Eric Alvares was 

blijkbaar niet in vorm, want hij behaalde slechts twee punten. Bert Gerritsma speelde een 

keer mee als evenmaker en won zijn partij.  

Volewijckers Vierkampen 

Paul Koks nam op 21 en 22 juni deel aan de door de schaakvereniging De Volewijckers in 

Noord-Amsterdam georganiseerde vierkampen. Paul scoorde 1½ uit 3. Frappant was dat 

alle deelnemers in zijn groep 1½ uit 3 scoorden. De spelers waren dus zeer aan elkaar 

gewaagd. 

HSG Open 

Ruud van Dijk nam in het weekend van 21 t/m 23 juni in Hilversum deel aan het 

weekendtoernooi van HSG. Uitkomend in de tweede vierkamp scoorde Ruud 3 uit 3 en 

won daarmee uiteraard de vierkamp. 

Legibus Weekendtoernooi 

Paul Koks nam op 29 en 30 juni deel aan dit door de Helmondse Schaakclub 

georganiseerde rapidtoernooi. Dit toernooi kent een unieke formule, waarbij in één grote 

groep op twee achtereenvolgende dagen negen rapidpartijen worden gespeeld met een 

bedenktijd van 45 minuten per partij. Het toernooi werd gewonnen door de internationale 

meester Max Warmerdam met 7½ uit 9. Paul Koks scoorde 5 uit 9 en won daarmee de 

categorie voor spelers met een rating tot 1700.  

Amsterdam Science Park Toernooi 

Ton Bodaan en Ruud van Dijk namen van 8 t/m 10 juli met matig succes deel aan de 

vierkampen van dit toernooi. Ton scoorde in zijn vierkamp ½ uit 3. Ruud deed het iets 

beter met 1 uit 3.  Paul Koks doet mee aan het negenrondentoernooi. Uitkomend in de  

C-groep heeft Paul na zes ronden 3punten verzameld. 

 

Partij 
 

Onderstaande partij werd gespeeld in de vijfde ronde van het open kampioenschap van 

SHTV. Hans mishandelt de opening en er lijkt voor de witspeler geen vuiltje aan de lucht.  

De 26e zet van wit is een blunder die Hans de gelegenheid geeft terug te komen in de 

partij. Het commentaar is van Komodo en Deep Bert  
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Niels Engelen (1596) - Hans Coenders (1386) 

SHTV Open, 13.06.2019 

 

1.Pf3 Pc6 2.d4 d5 De Chigorin?  

3.g3 Niels maakt er een Catalaan van. 

3... Pf6 4.Lg2 e6 5.0–0 Le7 6.c4 dxc4 7.Pc3 a6 Vermoedelijk gespeeld om Pb5 te 

voorkomen, maar 7...0-0 verdiende hier de voorkeur.  

8.Da4 Lb4 Op de HSV-toptraining van Ton Bodaan werd deze zet terecht bekritiseerd. 

Hans speelt tweemaal met hetzelfde stuk. De loper doet niets op b4. Bovendien dreigt op 

de volgende zet 9.Pe5  

9.Pe5 Natuurlijk. Niels heeft al aanzienlijk voordeel.  

9...Lxc3 Hans speelt voor de derde keer met de loper om die te ruilen voor een paard. Als 

adept van de Russische schaakschool stuit dit me tegen de borst. Ik ruil alleen een loper 

tegen een paard als ik denk dat het paard gevaarlijk kan worden. Komodo is het met mij 

eens en geeft de voorkeur aan 9...Tb8.  

10.Pxc6 bxc6 11.Lxc6+ Niels heeft de opening sterk gespeeld, maar nu mist hij toch zijn 

beste kans. Sterker was 11.Dxc6+ Ld7 12.Dxa8 Dxa8 13.Lxa8 Lxd4 14.Lb7. 

11...Ld7 12.bxc3 0–0 13.Dxc4 Lxc6 14.Dxc6 Dd6 15.Dg2 Tab8 16.e4? Ziet er goed uit, 

maar geeft in één zet het voordeel weg. Juist was 16.Ld4.   

16...e5?! Hans profiteert niet. 16...Dc6 was gelijk spel.  

17.Le3 Tfe8 Ik zou meteen de tweede rij bezetten met 17...Tb2.  

18.f3 Dc6 19.Tfc1 h6 20.Dd2 Tbd8 Waarom de b-lijn opgeven? 20...Pd7 was de beste zet.  

21.Tc2 Da4 22.Tb2 a5 23.Tab1 c6 24.Dc2 Dc4 25.Kf2 Td7 26.Tb8?? Een blunder  

 

 

                        Stelling na 26.Tb8? 

26...exd4 27.Txe8+ Pxe8 28.Ld2? Opnieuw gaat Niels in de fout. 28.Lf4 zou nog goed zijn 

geweest voor gelijk spel. Nu is Hans in het voordeel. Let op dat 28.Lxd4 faalt wegens 

28...Txd4 en na 29.cxd4 volgt 29...Dxc2 

28...Dc5 29.Kg2 Dc4? En nu geeft Hans het voordeel weer weg. 29.d3 en wit behoudt de 

overhand.  

30.Le1? 30.Kf2 met gelijk spel. 
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30... Pd6 31.Tb8+ Kh7 32.e5+ d3 Dit was de enige zet om stukverlies te voorkomen, 

maar het is tevens ijzersterk. Het is duidelijk dat de partij gekanteld is in Hans voordeel.  

 

 

                         Stelling na 32...d3 

 

33.Dd2 Pb5 34.Te8 Pxc3?! Hans heeft een combinatie op het oog, maar 34...Pa3 wint 

gemakkelijk, bijvoorbeeld 35.Kh3 a4 36.Lf2 Pb1.  

35.Dxc3 Dxc3 36.Lxc3 d2 37.Lxd2 Txd2+ Dit had Hans in zijn vooruitberekening gezien. 

Zwart staat beter, maar is het genoeg voor de winst? 

 

 

                        Stelling na 37...Txd2+ 

 

38.Kh3 Txa2 39.e6 39.Tf8 met gelijk spel  

39...f6 39...fxe6 is prima voor zwart. 40.Tc8 Te2 41.Txc6 Kg6 42.Ta6 Te5 43.e7? Kf7 

44.e8D+ Kxe8 En zwart wint een pion. Zou Niels soms gedacht hebben dat Hans met de 

toren zou slaan?  

45.Kg4 Kf7 46.f4 Tc5 47.h4 Kg6 48.Ta7 h5+ 49.Kf3 Misschien had wit zich nog kunnen 

redden met 49.Kh3, maar dat is een kluif voor kenners van toreneindspelen.  
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49...Tc3+ 50.Kf2 Ta3 51.f5+ Kh6 52.Ta8 Kh7 53.Ta7 a4 54.Kg2 Ta1 55.Kf2 a3 56.Ta4 

Ta2+ 57.Kg1 Kg8 58.Ta8+ Kf7 59.Ta7+ Ke8 60.Txg7? De laatste blunder, maar wit stond 

al slecht.  

60...Tb2 61.Ta7 a2 62.Ta8+ Kd7 63.Ta7+ Kc8 64.Ta8+ Kb7 

 

0–1 

 

Partijfragment 
 

In de zevende en laatste ronde van het Nederlands kampioenschap voor dames volgde ik 

op internet de partij tussen Rosa Ratsma (wit) en Machteld van Foreest (zwart). Na zes 

ronden stonden Rosa en Iosefina Paulet bovenaan met vijf punten. De andere dames 

hadden geen kans meer op de titel. Het was voor Rosa zaak om te winnen van Machteld 

om in het spoor te blijven van Iosefina. 

 

Na 43 zetten was de volgende stelling ontstaan. 

 

 

 

                           Stelling na 43.Pa4 

Machteld heeft zojuist 43.Pa4 gespeeld en op het eerste gezicht leek mij 44. Pxa4 winnend. 

Tot mijn verbazing speelde Rosa 44.Pd1 en omdat zij in het vervolg te veel risico's nam 

verloor zij zelfs. De volgende dag zag ik op Schaaknieuws een analyse van Erica Sziva 

waaruit bleek dat 44.Pxa4 slechts tot remise leidt. 

 

Daarom dit zelf maar uitgeprobeerd met behulp van Komodo. 

 

Op 44. Pxa4 kan volgen 44.bxa4 45.c5 Kd7 46.Kd3 Kc7 47.Kc4 Kb7 48.Kb4 Ka7 49.Kxa4 Ka6 

50.Kb4 Kb7. Ondanks een voorsprong van twee pionnen kan wit niet winnen, omdat de 

witte koning nergens kan binnendringen. 
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