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In dit bulletin  treft u een verslag aan van de simultaan met Fidemeester Stefan Bekker.  Verder 

toernooiresultaten van de HSV-leden in de zomerperiode, toernooi-aankondigingen en de nieuwe 

lijst met eloratings. Paul Koks leverde zijn winstpartij tegen Stefan Bekker in. 

 

 Kalender 

ma 26 aug  Openingstoernooi 

ma 2 sep  1e ronde interne competitie 

ma 9 sep  2e ronde interne competitie 

ma 16 sep  3e ronde interne competitie 

ma 23 sep  4e ronde interne competitie 

ma 30 sep  5e ronde interne conpetitie 

 

Op maandag 26 augustus houden we een openingstoernooi. Er worden vier rapidpartijen 

gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten en 5 seconden increment per zet vanaf zet 1. 

Introducés zijn van harte welkom. Er zijn enkele kleine prijsjes beschikbaar.  

 

Op 2 september is de start van de interne competitie. Daaraan voorafgaand zal er worden 

geloot voor de interne bekercompetitie. Hans Coenders zal op 26 augustus een formulier 

in de zaal leggen waarop je kunt aangeven of je aan de bekercompetitie wilt deelnemen. Je 

kunt Hans ook een mailtje sturen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten dat 

bij het verlenen van byes zal worden uitgegaan van de eindranglijst van de interne 

competitie van het afgelopen seizoen. Tevens is besloten dat een eventuele 

armageddonpartij zal worden gespeeld met verwisselde kleuren. 

 

Wat de interne competitie betreft: Hans doet om uiterlijk 19.55 uur de indeling. Wie op 

dat tijdstip niet aanwezig is loopt de kans dat hij niet wordt ingedeeld, tenzij hij te kennen 

heeft gegeven dat hij iets later komt. Verder zal er in de zaal een afscheiding met schotten 

worden gemaakt. De leden die rustig willen schaken nemen achter de schotten plaats in 

het achterste gedeelte van de zaal (vlakbij de materiaalkast). 
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Ten slotte wil HSV het snelschaken stimuleren. Leden die dat willen kunnen na afloop van 

hun serieuze partij snelschaken en de resultaten doorgeven aan Hans.  

 

Toernooi-aankondigingen 
 

Op vrijdag 13 september is de start van het persoonlijk kampioenschap van de Haagse 

Schaakbond. Er worden op vrijdagavonden zeven ronden gespeeld met een bedenktijd van 

1.35 uur + 10 seconden per zet. Op 11 oktober en 1 november wordt er niet gespeeld. De 

speellocatie is het gebouw van De Kameleon, Veldzicht 20, 2543 RT Den Haag. Er wordt 

gespeeld in een A-groep en een B-groep (tot elo 1750). Aanmelden kan bij André Wagner: 

amwagner@xs4all.nl 

 

Op zaterdag 14 september wordt voor de 22e keer het OGD Rapidschaaktoernooi 

gespeeld. Plaats van handeling is de speellocatie van DSC: DuWo Denksportcentrum, 

Zusterlaan 114, 2611 MP Delft. Aanvang 15.00 uur, einde 22.30 uur. Inschrijfgeld bedraagt 

€ 12,50. Tussendoor wordt een warme maaltijd geserveerd. Er wordt gespeeld in een A- en 

een B-groep. De A-groep is voor spelers met een rating van minimaal 1750. De B-groep is 

voor spelers met een rating tot 1850. Voor aanmelden en verdere informatie zie 

www.delftseschaaksite.nl 

 

Toernooiresultaten 

Amsterdam Science Park Toernooi 

Dit toernooi vond plaats van 6 t/m 14 juli.  Paul Koks speelde in de C-groep en scoorde 

50% met 4½ uit 9. 

Leiden Chess Tournament 

Ruud van Dijk speelde van 12 t/m 21 juli in het Leiden Chess Tournament. Uitkomend in de 

C-groep voor spelers met een rating tot 1500 scoorde Ruud 5 uit 9. In de zevende ronde 

smaakte Ruud het genoegen de dagprijs te winnen. De reden: het was het dertiende 

toernooi en Ruud heeft een fiderating van 1313. 

Open Nederlands Kampioenschap Dieren 

Bert Gerritsma nam van 29 t/m 31 juli deel aan de vierkampen van het ONK in Dieren. 

Onder het toeziend oog van vakantieganger Hans de Haan verloor Bert zijn eerste partij. In 

ronde twee en drie revancheerde Bert zich en won hij beide partijen. Hij werd daardoor 

gedeeld eerste met 2 uit 3. 

Druiventrostoernooi 

Op 17 augustus nam Paul Koks in Berkel-Enschot deel aan het door schaakvereniging de 

Oude Toren georganiseerde rapidtoernooi voor vijftigplussers. Uitkomend in de B-groep 

scoorde Paul 3½ uit 6 en viel daarmee niet in de prijzen. 
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Schaken aan de Kust 

Dit rapidtoernooi vond plaats op 17 augustus in het Zeekantje te Scheveningen. Op 

facebook zag ik de eindstand. Het toernooi werd gewonnen door topspeelster Anna Maja 

Kazarian met 13 uit 7. Blijkbaar werd de damtelling gebruikt, waarbij je voor een gewonnen 

partij twee punten krijgt en voor een remise een punt. Onder de deelnemers waren drie 

HSV-leden. Rapidspecialist Ton Bodaan had vermoedelijk zijn dag niet, want 6 uit 7 is 

beneden zijn niveau. Ruud van Dijk scoorde 5 uit 7 en Dick de Jong 3 uit 7.  

Ratings per 1 augustus 2019 

Ton Bodaan heeft nog de steeds de hoogste rating, al verloor hij 34 punten in vergelijking 

met de lijst van mei 2019. Andere grote dalers zijn Eric Alvares (-45) en Bert Corneth (-37). 

De grootste stijgers zijn Bert Gerritsma (+26), Patrick Roeleveld (+22) en Hans Coenders 

(+20). 

Ton Bodaan   1897  Wouter Remmerswaal 1555 

Hans de Haan  1811  Bert Gerritsma  1542 

Bert Corneth   1781  Eric Alvares   1530 

Frans Hoogeveen  1780  Jacques van As  1500 

Dick Groenendijk  1748  Rob Kuijvenhoven  1496 

Franck Melssen  1732  Dick de Jong   1444 

Ben van Ham   1705  Dick Verwaart  1431 

Fred van der Holst  1645  Willem Hessels  1422 

Aad Mittertreiner  1630  Ruud van Dijk  1416 

Jim Loke   1607  Hans Coenders  1406 

Paul Koks   1599  Adel Felfel   1376 

Geurt Jan van der Meiden 1586  Ruud Hählen   1354 

Patrick Roeleveld  1573  Peter Huybens  1341 

Jacques de Wit  1572  Selahattin Ciftci  1278 

Jan Verheijen   1568  Henk Bouma   1246 

Dennis de Zwart  1560 

 

Stefan Bekker scoort 77% in simultaan 

Het nieuwe schaakseizoen werd op maandag 19 augustus geopend met een simultaan 

door Fidemeester Stefan Bekker (elo 2330). Stefan nam het op tegen 22 tegenstanders, 

waaronder 10 HSV-leden. De overige spelers waren leden van Haeghe Ooievaar en drie 

jeugdleden van SHTV.  

Iets na 8 uur begon Stefan aan zijn rondjes. Hij hield er een hoog tempo op na. Dick de 

Jong moest als eerste capituleren. Daarna volgden er nog negen overwinningen voor 

Stefan. Ik had hoge verwachtingen van Hans de Haan en Jacques de Wit. Hans verloor 

echter een stuk (verkeerd afgewikkeld?) en Jacques liet een toren insluiten. Paul Koks 

slaagde er als eerste in de simultaangever te verslaan. Dat verbaasde me nogal, want ik 
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meende dat Paul een stevige stelling had, maar op meer dan remise had ik niet gerekend. 

Gelukkig heeft Paul zijn partij ingeleverd, dus u kunt dat zelf beoordelen. Een grote 

verrassing was de overwinning van Rob Kuijvenhoven. Rob stond slecht, maar toen ik even 

later weer bij zijn bord keek stond hij ineens twee volle stukken voor! Er was dus duidelijk 

iets niet helemaal goed gegaan bij de simultaangever. Jeugdspeler Robin van Leeuwen 

maakte remise. Jan van der Meer speelde eveneens remise in een stelling waarin hij zes 

pionnen had en Stefan drie pionnen en een loper. Als ik Jan was zou ik doorgespeeld 

hebben. Maurits Bons en Dominique Nierop stonden al de gehele avond schitterend. 

Stefan gaf zijn partij tegen Maurits op nadat hij in een hopeloos toreneindspel verzeild was 

geraakt. Dominique stond in de slotstelling een gezond paard voor, zodat Stefan ook deze 

partij moest opgeven. Jeugdspeler Tobias was het laatste klaar. Het toreneindspel met 

eerst één en later twee pionnen minder bleek verloren. 

 

                             Rob slaagde erin de Fidemeester te verslaan 

 

Het eindresultaat was 16 overwinningen voor de simultaangever, remises tegen Jan van 

der Meer en Robin van Leeuwen, verloren van Paul Koks, Rob Kuijvenhoven, Maurits Bons 

en Dominique Nierop. Dit is een score van 77% 

Het was een geslaagde avond en we waren ook keurig op tijd klaar, namelijk om 23.40 uur.   

Partij 
 

In de simultaan met Stefan Bekker slaagden twee HSV-leden erin de Fidemeester te 

verslaan, namelijk Paul Koks en Rob Kuijvenhoven. Hieronder volgt de partij van Paul. Rob 

levert volgende week zijn partij in, zodat ik die in het volgende nieuwsbulletin kan 

publiceren. 
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Stefan Bekker (2330) - Paul Koks (1600)  

Simultaan, 19.08.2019 

 

 1.g3 c5 2.Lg2 Pc6 3.Pf3 g6 4.0–0 Lg7 5.c4 e5 6.Pc3 Pge7 7.Pe1 0–0 8.Pc2 d6 9.Pe3 a6 

10.d3  

 

Na verwisseling van zetten zijn we in het symmetrisch Engels terechtgekomen. Stockfish en 

Komodo vinden de stelling gelijk, dus geen openingsvoordeel voor Stefan. 

 

10...Tb8 11.a4 b6 12.Tb1 Lb7 13.Pcd5 Pb4 14.Pxb4 cxb4 15.Lxb7 Txb7 16.Db3 a5 

17.Pd5 Pxd5 18.cxd5 f5 19.Ld2 Dd7 20.Tbc1 f4 21.Dc4?! 

 

Geeft onnodig de pion op a4 weg. Daar zal hij later in de partij ongetwijfeld spijt van 

krijgen. Deep Bert en Komodo bevelen 21.Kg2 aan. 

 

21...Dxa4 22.gxf4? 

 

Geboden was 22.b3. Het openen van de g-lijn komt alleen zwart ten goede. Komodo geeft 

na de tekstzet een waardering van -1.46 in het voordeel van zwart. 

 

22...Dd7 23.fxe5 Lxe5 24.f4? 

 

Het beste was 24.De4. Na de tekstzet staat wit verloren. 

 

24...Dg4+ 25.Kh1 Tbf7 26.Tf3 Lxb2 27.Tg1 Dd7 28.e4 Tc8 29.Db3 Lc3 30.Le3 a4  

 

Die pionnen houd je niet tegen! 

 

31.Dd1 a3 32.f5 a2 33.fxg6 hxg6 34.Txg6+ Tg7 35.Tfg3 a1D 36.Txg7+ Dxg7 

 

0–1 
 

 

 

                  Stelling na 36...Dxg7 
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