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In dit bulletin vindt u informatie over de speeldata van onze teams in de HSB-competitie. Er werd
geloot voor de voorronde van de interne bekercompetitie. Verder zijn er verslagen van het
openingstoernooi en het Druivenschaaktoernooi. De eerste ronde van de interne competitie is
gespeeld. In de uitslagen treffen we enkele nieuwe namen aan. Ook treft u de winstpartij van Rob
Kuijvenhoven aan in de simultaan tegen Fidemeester Stefan Bekker. Ruud van Dijk legt uit waarom
hij tot maart 2020 afwezig is.
Kalender

ma 9 sep
ma 16 sep
ma 23 sep
ma 30 sep
di 1 okt
ma 7 oktober

2e ronde interne competitie
3e ronde interne competitie
4e ronde interne competitie
5e ronde interne conpetitie
Pomar 1 - HSV 2
6e ronde interne competitie
HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1

Bestuursmededelingen
Adel Felfel en Patrick Roeleveld hebben het lidmaatschap van HSV opgezegd.

Interne Bekercompetitie
Voorafgaand aan de eerste ronde van de interne competitie werd er geloot voor de interne
bekercompetitie. Er wordt eerst een voorronde gespeeld met 14 spelers. De winnaars van
de voorronde plaatsen zich voor de achtste finales. Op grond van de eindranglijst van de
vorige interne competitie zijn de volgende spelers al geplaatst voor de achtste finale: Ton
Bodaan, Hans de Haan, Fred van der Holst, Dick Groenendijk, Bert Gerritsma, Jacques de
Wit, Jan Verheijen, Dick de Jong en Henk Bouma.
De loting leverde de volgende paringen op:
Tobias Li-Behn - Dennis de Zwart
Robin van Leeuwen - Paul Koks
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Hans Coenders - Eric Alvares
Olav van Leeuwen - Jacques van As
John Prins - Zaman Saied
Geurt Jan van der Meiden - Bert Corneth
Thomas Alvares - Selahattin Ciftci
Het speeltempo bedraagt 1.30 uur met een increment van 10 seconden per zet vanaf zet
een. Indien een partij in remise eindigt wordt een Armageddonpartij gespeeld met
verwisselde kleuren. De witspeler heeft zes minuten bedenktijd en de zwartspeler vijf
minuten. De witspeler moet winnen om door te gaan. Bij ieder ander resultaat gaat de
zwartspeler door.
Ik neem aan dat voor de jeugdspelers Thomas Alvares en Robin van Leeuwen het
speeltempo in de reguliere partij 50 minuten + 10 seconden per zet bedraagt.
Wedstrijdleider Hans Coenders kan hierover zekerheid verschaffen.
De spelers moeten zelf een datum afspreken voor hun bekerpartij. Partijen in de voorronde
moeten uiterlijk maandag 7 oktober worden gespeeld.

Interne Competitie
Op maandag 2 september begonnen we met de interne competitie. Het was nog niet heel
druk, omdat nog enkele leden met vakantie zijn. Ook waren enkele schakers actief in het
Druivenschaaktoernooi. Er werden toch nog negen partijen gespeeld met de volgende
resultaten:
Hans de Haan - Aad Mittertreiner ½-½
Dick de Jong - Dick Groenendijk 0-1
Dennis de Zwart - Henk Bouma 0-1
Ruud Hählen - Rob Kuyvenhoven 0-1
Haagse Harry - Hans Coenders 0-1

Zaman Saied - Dick Verwaart
Olav van Leeuwen - Jacques de Wit
Thomas Alvares - Willem Hessels
Tobias Li-Behn - Bert Gerritsma

½-½
1-0
1-0
½-½

We treffen enkele nieuwe namen aan. Olav van Leeuwen, Robin van Leeuwen, Thomas
Alvares en Tobias Li-Behn worden dubbellid (hoofdlid bij SHTV). Olav is een sterke
clubspeler met een rating van 1800+. Robin, Thomas en Tobias zijn jeugdleden en behoren
in hun leeftijdscategorie tot de Nederlandse subtop. Thomas en Robin spelen in de interne
competitie in het jeugdtempo dat door wedstrijdleider Hans Coenders is vastgesteld op 50
minuten + 10 seconden. Tobias speelt het volwassen speeltempo van 1.40 uur + 10
seconden.
Een verrassing was toch wel de nederlaag van Dennis de Zwart tegen Henk Bouma.
Jeugdlid Thomas Alvares gaf meteen zijn visitekaartje af door heel snel te winnen van
Willem Hessels. Het topduel tussen Hans de Haan en Aad Mittertreiner eindigde in remise.
Tobias Li-Behn verloor in de opening een pion tegen Bert Gerritsma. Later won hij de pion
terug en na afruil van alle zware stukken eindigde deze partij in remise. Olav van Leeuwen
Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 2

probeerde het Koningsgambiet tegen Jacques de Wit. Jacques maakte er een Falkbeer
tegengambiet van. De geofferde pion zag hij nooit terug en in het toreneindspel gaf de
pluspion de doorslag in het voordeel van Olav.

HSB-competitie
Het programma van de HSB-competitie is al bekend. Hieronder volgen de speeldata van
onze teams.
Eerste klasse A
ma 7 oktober 2019
do 31 oktober 2019
ma 2 december 2019
ma 6 januari 2020
ma 10 februari 2020
ma 9 maart 2020
slotronde

HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1
SHTV 1 - HSV 1
HSV 1 - DD 2
Schaakhuis 2 - HSV 1
HSV 1 - Promotie 3
DSC 2 - HSV 1
Rijswijk 2 - HSV 1

Derde Klasse A
di 1 oktober 2019
4 november 2019
di 26 november 2019
ma 13 januari 2020
ma 17 februari 2020
do 19 maart 2020
ma 30 maart 2020

Pomar 1 - HSV 2
HSV 2 - Lierse 2
Rijswijk 4 - HSV 2
HSV 2 - RSC-Belgisch Park 3
HSV 2 - Voorburg
Botwinnik 3 - HSV 2
HSV 2 - Haeghe Ooievaar 3

Dit programma heeft nog een voorlopig karakter. Wellicht dat er nog enkele speeldata
veranderd worden, maar dat verwacht ik niet.
De teamleiders Fred van der Holst (team1) en Bert Gerritsma (team 2) buigen zich
momenteel over de samenstelling van de teams. Jullie krijgen zo spoedig mogelijk
uitsluitsel, want de eerste wedstrijden zijn al gepland op 1 oktober (team 2) en 7 oktober
(team 1)

Openingstoernooi
Op 26 augustus vond ons openingstoernooi plaats. De 24 deelnemers werden door Hans
Coenders ingedeeld in twee groepen van 12 spelers. In iedere groep werden vier ronden
Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten + 5 seconden per zet. In groep 1
toonde Theo van Orsouw zich de sterkste met 3½ uit 4. Bij de prijsuitreiking bleek Theo al
naar huis te zijn gegaan, waardoor nummer twee in de groep -Paul Koks (3 uit 4)- een prijs
mocht uitzoeken. Groep 2 werd een prooi voor Theo van der Pol met 3½ uit 4. De tweede
plaats in deze groep was verrassend voor huisschaker Alex Witter met 3 uit 4. Bert
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Gerritsma verving halverwege de avond Dick Verwaart en slaagde er als enige in 100% te
scoren met 2 uit 2.

Alex Witter tegen Dick Verwaart

Hieronder volgen de eindstanden in beide groepen
Groep 1
Theo van Orsouw
Paul Koks
Nadeem Taverne
Tobias Li-Behn
Norbert Harmanus
Hans de Haan
Maurits Bons
André Wagner
Ton Bodaan
Armin Segger
Jan van der Meer
Dick Groenendijk

Groep 2
Theo van der Pol
Alex Witter
Hans Coenders
Jacques van As
Muaw Toe Thu
Ruud van Dijk
Dick Verwaart/Bert Gerritsma
Dick de Jong
Willem Hessels
Peter Huybens
Zaman Saied
Rob Kuyvenhoven

3½
3
3
2½
2½
2
2
1½
1½
1
1
½

3½
3
3
2½
2
2
2
2
1½
1
1
½

Druivenschaaktoernooi
Ton Bodaan, Jacques van As en Peter Huybens namen in 's-Gravenzande deel aan het
Druivenschaaktoernooi, dat gespeeld werd op 30 augustus, 2 september en 6 september.
Ton Bodaan won overtuigend groep drie met een score van 2½ uit 3. Jacques van As
scoorde 2 uit 3 in groep 10 en werd daarmee gedeeld eerste/tweede. Peter Huybens
speelde na zijn winst vorig jaar maar liefst groepen hoger. Hij kwam in groep 14 niet
verder dan ½ uit 3 en kon daarmee de vierde plaats niet ontlopen.
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Jacques bleef ongeslagen in 's-Gravenzande

Partij
Hieronder de winstpartij van Rob Kuyvenhoven in de simultaan tegen Stefan Bekker. Het
lichte commentaar is van Deep Bert/Komodo.
Stefan Bekker (2330) - Rob Kuijvenhoven (1450) [A56]
Simultaan, 19.08.2019
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Pc3 d6 5.e4 Le7 6.Le2 0–0 7.g4 Kh8 8.g5 Pg8 9.h4 f5 10.Pf3
f4 11.Ld2 h6 12.Db3 a6 13.0–0–0 Pd7 14.Tdg1 b5 15.gxh6 Pxh6 16.Pg5 Pb6 17.cxb5
axb5 18.Lxb5 Dc7 19.Lc6 Tb8 20.Pb5 Dd8 21.La5 c4 22.Df3 Tf6 23.Dh5 Df8 Zie
diagram

Stelling na 23...Df8

Een vreselijke stelling voor de zwartspeler. Wit heeft hier al beslissend voordeel.
24.Pc7 g6 25.Pf7+?? Een blunder die een vol stuk kost.
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25...Txf7 26.Txg6 Th7 27.Pe6 Lxe6 28.dxe6 f3 29.Thg1 Tc8 30.Tg8+?? Opnieuw
blundert de meester. Winnend was 30.Lxb6. Nu laat Rob zijn tegenstander niet meer
ontsnappen.
30...Pxg8 31.Dg6 Txc6 32.Tg3 c3 33.Lxc3 Pa4 34.Kc2 Pxc3 35.bxc3 Da8 36.a3 Da4+
37.Kd2 Tc8 38.Txf3 Dxa3 39.Tg3 Db2+ 40.Ke1 Dc1+ 41.Ke2 Dc2+ 42.Kf1 Tf8 43.f3
Ta8
0–1

Brief Ruud van Dijk
Ik ontving onderstaande brief van Ruud van Dijk met het uitdrukkelijke verzoek deze te
plaatsen in het nieuwsbulletin. Bij dezen dus.

Beste schaakvrienden,
Zoals velen van jullie weten verblijf ik de laatste jaren niet vrijwillig in Nederland maar ligt
een hoogoplopend geschil met de belastinqautoriteiten van dit land aan de basis
daarvan. Als gevolg van dat geschil ben ik voor het eerst op 9 november 2011 tijdens een
verblijf in dit land 's morgens om 8 uur door een arrestatieteam van mijn bed gelicht op
verdenking van belastingfraude waarna ik bijna 4 maanden in voorarrest gevangen ben
gehouden.
Ruim een jaar daarna ben ik door rechter Edwin Rabbie, inderdaad dezelfde rechter die
ooit Lucia de Berk jarenlang onschuldig liet opsluiten, veroordeeld tot 12 maanden
onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Uiteraard ben ik, in de vaste overtuiging dat ik zou worden vrijgesproken, van die
uitspraak in hoger beroep gegaan.
Het vonnis van rechter Rabbie rammelde nogal omdat ik het misdrijf waarvan ik werd
beschuldigd zoals ook Lucia de Berk dat volgens rechter Rabbie had gedaan, zo sluw heb
aangepakt dat bewijs vrijwel niet te vinden was. Die sluwheid rekende rechter Rabbie mij
zodanig aan dat hij mij een straf oplegde die 4 maanden langer was dan het OM had
geëist. Een overvloed aan ontlastend bewijs, zoals oude belastingcontroles, verklaringen
van cliënten en inschrijvingen in het Britse handelsregister waaruit evident blijkt dat de
"verzwegen" inkomsten niet aan de betreffende belastingplichtige onderneming
toekwamen, mocht rechter Rabbie terzijde leggen omdat hij die niet overtuigend vond.
Het vonnis dat rechter Rabbie in mijn geval heeft uitgesproken kan echter technisch
gezien wel door de beugel en kon daardoor in hoger beroep en in cassatie, net als bij
Lucia in stand blijven.
Nu het in mijn zaak niet gaat om een publicitair erg sexy onderwerp zoals de
Schiedammer parkmoord, de zaak van lucia de Berk of de Deventer moordzaak, zit het
er niet in dat er in mijn zaak uiteindelijk toch nog recht zal worden gedaan en zal ik mij
dus neer moeten leggen bij het feit dat ik mij vrijdag 30 augustus aanstaande moet
melden bij de strafgevangenis in Nieuwegein om nog eens 6 maanden en 20 dagen
onschuldig in de gevangenis door te gaan brengen.
Net als Lucia de Berk, voor strafbare feiten waarvan eigenlijk evident niet alleen vast staat
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dat ik ze niet gepleegd heb maar die zelfs in het geheel niet plaats gevonden kunnen
hebben. Waarvan volgens de techniek van het Nederlandse strafrecht dan echter toch
bewezen kan worden verklaard dat je je daar wel schuldig aan hebt gemaakt. Net zo als
de overige ongeveer 17% van de Nederlandse gevangenen is overkomen waarvan,
volgens oud-hoogleraar en wetenschapsfilosoof Ton Derksen, de man die de zaak lucia de
Berk uiteindelijk tot klaarheid wist te brengen, vaststaat dat die onschuldig zijn
veroordeeld.
Ik schrijf er luchthartig over, neem van mij aan dat het je raakt wanneer je er een bent uit
die groep van 17%.
Ergens vanaf maart 2020 hoop ik jullie allemaal weer terug te zien.
Ruud van Dijk

Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 7

