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In dit bulletin vindt u de opstelling van onze teams in de HSB-competitie. Er is een verslag van de
tweede en derde ronde van de interne competitie. Drie leden zijn actief bij het persoonlijk
kampioenschap van de Haagse Schaakbond, waar tot nu toe twee ronden gespeeld zijn. Twee
leden leverden hun partijen in die voor de interne competitie gespeeld zijn. Peter Huybens
informeerde de redactie dat Ruud Hählen momenteel in de lappenmand zit.
Kalender

ma 23 sep
ma 30 sep
di 1 okt
ma 7 oktober
ma 14 oktober
ma 21 oktober

4e ronde interne competitie
5e ronde interne conpetitie
Pomar 1 - HSV 2
6e ronde interne competitie
HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1
6e ronde interne competitie
7e ronde interne competitie

Ruud Hählen in de lappenmand
Na een ongelukkige val op straat is Ruud vorige week in het ziekenhuis beland. Afgelopen
dinsdag is hij, voorzien van een nieuwe heup, overgebracht naar zorgcentrum Mechropa,
Scheveningseweg 96, kamer 154 om te revalideren. Hij is te bereiken op zijn mobiel 06-270
330 69. Ruud maakt het naar omstandigheden goed en doet alle HSV-ers de hartelijke
groeten.

Externe Competitie
HSV neemt met twee teams deel aan de competitie van de Haagse Schaakbond. De
Technische Commissie - bestaande uit teamleiders Fred van der Holst (team 1) en Bert
Gerritsma (team 2)- heeft de teams als volgt samengesteld:
HSV 1 Klasse 1A
Ton Bodaan
Bert Corneth
Dick Groenendijk

HSV 2 Klasse 3A
Henk Bouma
Selahattin Ciftci
Hans Coenders
Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 1

Hans de Haan
Fred van der Holst
Paul Koks
Geurt Jan van der Meiden
Jacques de Wit

Willem Hessels
Rob Kuijvenhoven
Jim Loke
Franck Melssen
Dennis de Zwart

Teamleider: Fred van der Holst

Teamleider: Bert Gerritsma

Franck Melssen speelt alleen thuiswedstrijden. Franck is opgesteld in team twee, maar kan
ook invallen in de thuiswedstrijden van team een. Reserves zijn o.a. Wouter Remmerswaal
(team 1 en 2), Peter Huybens, Bert Gerritsma, Dick de Jong en wellicht John Prins.
De speeldata zijn als volgt:
Eerste Klasse 1A
ma 7 oktober 2019
HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1
do 31 oktober 2019
SHTV 1 - HSV 1
ma 2 december 2019
HSV 1 - DD 2
ma 6 januari 2020
Schaakhuis 2 - HSV 1
ma 10 februari 2020
HSV 1 - Promotie 3
ma 9 maart 2020
DSC 2 - HSV 1
slotronde
Rijswijk 2 - HSV 1
Derde Klasse A
di 1 oktober 2019
ma 4 november 2019
di 26 november 2019
ma 13 januari 2020
ma 17 februari 2020
do 19 maart 2020
ma 30 maart

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

HSB Bekercompetitie
Voor de bekercompetitie speelt HSV in de eerste ronde uit tegen DSC. Deze wedstrijd
moet vóór 1 januari 2020 gespeeld zijn.

Interne

In de tweede ronde werden slechts zeven partijen gespeeld. Daarnaast speelde Hans
Coenders voor de beker tegen Eric Alvares. Het Nederlandse voetbalelftal speelde uit
tegen Estland. Misschien verklaart dat de lage opkomst. Dit waren de uitslagen:
Ton Bodaan - Olav van Leeuwen ½-½
Rob Kuyvenhoven - Aad Mittertreiner 1-0
Peter Huybens - Jan Verheijen
0-1
Thomas Alvares - Zaman Saied
½-½

Jacques de Wit - Tobias Li-Behn ½-½
Willem Hessels - Dick de Jong
½-½
Robin van Leeuwen-Bert Gerritsma 1-0
Hans Coenders-Eric Alvares (beker)1-0
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Het topduel tussen clubkampioen Ton Bodaan en Olav van Leeuwen eindigde in remise.
Volgens beide heren stond Ton iets beter, maar het was niet genoeg voor de winst. Aad
Mittertreiner dolf verrassend het onderspit tegen Rob Kuyvenhoven. Aad maakte een
rekenfoutje: hij dacht een pion te winnen maar verloor in plaats daarvan een volle loper.
Ondanks heftig verzet van Aad liet Rob niet meer los en trok hij het punt over de streep.
Willem Hessels had het betere spel tegen Dick de Jong, maar kon toch niet winnen. Robin
van Leeuwen maakte zijn opwachting in de interne competitie. Met wit spelend opende hij
tegen Bert Gerritsma met 1.e4. Na het vervolg 1...g6 2.f4 was Bert al uit de theorie en
moest hij zelfstandig zetten gaan bedenken. Dat ging hem niet altijd even goed af. Zijn
paarduitval 7...Pg4 werd na afloop door Ton Bodaan (terecht) bekritiseerd. In een al
mindere stelling zag Bert over het hoofd dat Robin met schaak de pion op g6 kon slaan
met stukverlies tot gevolg. Robin had dit wel gezien en sloeg de pion, waarna Bert
onmiddellijk opgaf. Ook met het snelschaken na afloop van de reguliere partij was Robin
superieur. Bert werd met 4-0 afgedroogd.
De partij die de meeste aandacht trok van de toeschouwers was die tussen Jacques de Wit
en Tobias Li-Behn. Toen ik keek had Jacques bij superieure stelling de kwaliteit gewonnen.
Jacques tuinde echter in een pionvork, waarna het materiële evenwicht hersteld was. In de
resterende stelling hadden beide spelers een paard en enkele pionnen, maar ik taxeerde
de stelling nog steeds als gewonnen voor Jacques, omdat ik meende dat zijn vrijpionnen
niet gestopt konden worden. De partij eindigde echter in remise. Heb ik het niet goed
gezien of heeft Jacques het eindspel suboptimaal gespeeld? Zie daarvoor de rubriek
'Partijen'.
Peter Huybens hield heel lang stand tegen Jan Verheijen. Er stonden heel veel stukken op
het bord, alleen had Jan drie pionnen meer. In de slotstelling had Jan bovendien te veel
dreigingen, zodat Peter opgaf.
Thomas Alvares slaagde er na zijn snelle winst in de eerste ronde niet in opnieuw te
winnen. Zaman Saied hield hem op remise. Het is nog even afwachten hoe sterk Thomas
nu precies is.
In de bekerpartij had Eric Alvares een pion gewonnen tegen Hans Coenders. Eric was
echter in vreselijke tijdnood gekomen. Met weinig tijd op de klok en in een zeer lastige
stelling kunnen fouten dan niet uitblijven. Dat gebeurde dan ook. Eric verloor groot
materiaal en moest opgeven.
Na twee ronden in de interne competitie is Rob Kuijvenhoven de verrassende ranglijst
aanvoerder. Alhoewel verrassend: je wint natuurlijk niet zo maar van een Fidemeester
In de derde ronde wisten al meer leden de weg naar het speellokaal te vinden. Er werden
negen partijen gespeeld. Bovendien speelden Bert Corneth en Geurt Jan van der Meiden
tegen elkaar voor de beker. Dit waren de uitslagen:
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Ton Bodaan - Hans de Haan
½-½
Aad Mittertreiner - Zaman Saied ½-½
Jan Verheijen - Rob Kuijvenhoven0-1
Dick de Jong - Peter Huijbens
1-0
Henk Bouma - Thomas Alvares 0-1

Hans Coenders - Willem Hessels 0-1
Selahattin Ciftci - Jacques van As 1-0
Dick Verwaart - Fred vd Holst
0-1
Paul Koks - Jacques de Wit
½-½
Beker: Geurt Jan vd Meiden-Bert Corneth 1-0

Na enkele dagen in Berlijn doorgebracht te hebben betrad ik iets na 21.00 uur het
speellokaal. Dick Verwaart en Fred van der Holst zaten gezellig te keuvelen achter het
bord. Fred had heel snel gewonnen, wat niet verrassend was gezien het grote verschil in
elopunten.
De partij tussen Paul Koks en Jacques de Wit eindigde kort daarna in remise. Jacques had
er volgens eigen zeggen niet zo veel zin in en herhaalde in een Boedapester gambiet de
zetten.
Hans Coenders was niet opgewassen tegen Willem Hessels. In de slotstelling had Willem
twee vrijpionnen die onmogelijk gestopt konden worden.
Het duel tussen clubkampioen Ton Bodaan en oud-clubkampioen Hans de Haan eindigde
in een correcte remise.
Dick de Jong en Peter Huijbens speelden een scherpe partij, waarin tactiek de hoofdrol
speelde. Peter had aanvankelijk de beste kansen, maar uiteindelijk trok Dick toch aan het
langste eind. Ook deze partij kunt u naspelen. Zie hiervoor de rubriek 'partijen'.
Thomas Alvares won van Henk Bouma. Dat leek me niet nodig. Volgens Henk ging hij
vereenvoudigingen uit de weg om het een beetje spannend te maken. Misschien moet je
daar tegen jeugdspelers mee uitkijken. Die zijn vaak tactisch vaardig.
Selahattin Ciftci haalde uit tegen Jacques van As. Toen ik keek stond er een stelling met
ongelijk materiaal op het bord. Jacques' koning stond echter niet veilig. Selahattin maakte
het fraai af met een combinatie. "Combineren kan hij wel", aldus Jacques.
Rob Kuijvenhoven verraste opnieuw door Jan Verheijen te verslaan. Ik meende dat Jan op
weg was de overhand te krijgen, maar blijkbaar ging er iets mis. Een overbelast stuk? Rob
boekte hiermee zijn derde achtereenvolgende overwinning.
Aad Mittertreiner en Zaman Saied waren het langst bezig in een zware positionele strijd.
Aad had een pion op de zesde rij gekregen, maar in tijdnood accepteerde hij het
remiseaanbod van Zaman.
Na drie ronden is Rob Kuijvenhoven nog steeds ranglijstaanvoerder, gevolgd door Thomas
Alvares.
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In het bekertoernooi werd Bert Corneth -vorig jaar nog finalist- uitgeschakeld door Geurt
Jan van der Meiden. Na afloop bekende Bert dat hij nog nooit van Geurt Jan heeft kunnen
winnen. "Hij is een van mijn Angstgeners." (red. Heb jij dan nog meer Angstgegners, Bert?).
In de voorronde van het bekertoernooi zijn nu twee partijen gespeeld. Er moeten nog vijf
partijen gespeeld worden. Dit moet uiterlijk op 7 oktober gebeuren. Het betreft de
volgende partijen:
Tobias Li-Behn - Dennis de Zwart, Robin van Leeuwen - Paul Koks, Olav van Leeuwen Jacques van As, John Prins - Zaman Saied en Thomas Alvares - Selahattin Ciftci.

PK HSB
Op zeven vrijdagavonden wordt er in het verenigingsgebouw 'De Kameleon' gestreden om
het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. HSV wordt vertegenwoordigd
door Tobias Li-Behn, Jacques van As en Bert Gerritsma.
Tobias mag met zijn rating (1664) uitkomen in de B-groep, maar als ambitieuze
jeugdspeler koos hij voor de A-groep. In de eerste ronde versloeg hij Joost Mostert (elo
1943), een wat oudere speler die in 1995 nog een rating had van 2100+. In de tweede
ronde die werd gespeeld op 20 september was Marco van Straaten te sterk.
Jacques en Bert komen uit in de B-groep. Jacques boekte in de eerste twee ronden twee
remises tegen de hoger gerate schakers Simon Broos en Peter van Wermeskerken. Bert
nam in de eerste ronde een bye op (half punt) en zette in de tweede ronde André van der
Weijde mat in een dubbel toreneindspel.

Partijen
De eerste partij in deze rubriek werd gespeeld in de tweede ronde van de interne
competitie tussen Jacques de Wit en Tobias Li-Behn. Tobias heeft een rating van 1664 en
dat is maar liefst een stijging van 217 punten in vergelijking met zijn rating van mei. Altijd
benieuwd hoe een jeugdspeler het er vanaf brengt tegen de oerdegelijke Jacques. Eerlijk
gezegd viel het spel van Tobias me niet mee. Mijn schaakprogramma zou zeggen: leaves
room for improvement. In de opening wordt Tobias totaal overspeeld. Jacques komt
gewonnen te slaan. Tobias vecht taai terug. Als Jacques vanaf zet 38 begint te knoeien
weet Tobias er nog een remise uit te slepen. Het commentaar is van Deep Bert en
Komodo.
Jacques de Wit - Tobias Li-Behn
Interne Comp HSV, 09.09.2019
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Lc5 4.c3 a6 5.La4 b5 6.Lc2 Pge7 7.d3 d6 8.0–0 0–0 9.Lg5 Ld7
10.Pbd2 a5 11.Te1 Dc8? Ziet er logisch uit, maar faalt wegens het witte antwoord.
Geboden was 11...f6 of 11.h6
12.d4! f6 De beste zet. Na 12...exd4 13.cxd4 Lxd4 14.Pxd4 Pxd4 heeft wit winnend
voordeel.
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13.dxc5 fxg5 14.Pxg5?! Groter voordeel krijgt wit na 14.Lb3+ Kh8 15.Pxg5 De8.
14...dxc5 15.a4 b4? Zwart had beslist 15...bxa4 moeten spelen om wits volgende zet te
voorkomen, bijvoorbeeld 15...bxa4 16.Lxa4 h6 17.Db3+ Kh8.
16.Lb3+ Kh8 17.Pf7+

Stelling na 17.Pf7+

17...Txf7 18.Lxf7 Het ziet er tamelijk hopeloos uit voor zwart. De kwaliteit verloren en een
slechte stelling.
18...Le6 19.Lxe6 Dxe6 20.Pf3 Td8 21.Dc2 b3 22.De2 Pg6 23.Ted1 Td6 24.Txd6 cxd6
25.Td1 Pf4 26.Da6 Pe7 27.Dxd6 Nog sterker was 27.Txd6 Dg8 28.Pxe5.
27...Dg4 28.Dd8+ Pg8 29.Pe1 Ph3+ 30.Kf1 Pf4 31.Dd2 h5 32.h3 Pxh3 33.gxh3 Dxh3+
34.Ke2 Dg4+ 35.Pf3 Dxe4+ 36.De3 Dc4+ 37.Dd3 Dg4 38.Tg1? Tobias heeft het zijn
tegenstander nog knap lastig gemaakt. Nu gaat Jacques in de fout. 38.Ke1 wint,
bijvoorbeeld 38.Ke1 e4 39.Pe5 exd3 40.Pxg4 hxg4 41.Txd3.
38...e4 39.Txg4 exd3+ 40.Kxd3 hxg4 41.Ph2? 41.Pd2 om de pion op b3 op te halen wint
nog steeds.
41...Pf6 42.Kc4 Kh7 43.Kxc5? De laatste fout van Jacques. Simpel 43.Kxb3 wint nog
steeds. Na de tekstzet heeft Tobias een dubbele aanval met zijn paard.

Stelling na 43.Kxc5?
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43...Pe4+ 44.Kb5 Pxc3+ Het paard kan uiteraard niet geslagen worden omdat dan de
zwarte b-pion doorloopt.
45.Kc4 Pxa4 46.Kxb3 Pc5+ 47.Kc4 g3 48.fxg3 Pe4 49.Kb5 Pd2 50.Pg4
½–½
De tweede partij werd gespeeld in de derde ronde van de interne competitie. De strijders
zijn Dick de Jong en Peter Huybens. Zoals bekend is Dick niet de grootste strateeg van de
vereniging. Hij permitteert zich in de opening enkele zetten die bij de HSV-toptraining van
Ton Bodaan niet op goedkeuring zouden kunnen rekenen. Peter komt dan ook totaal
gewonnen te staan. Het is dan ook nauwelijks met droge ogen aan te zien hoe hij met één
zet zijn stelling om zeep brengt. Voor de leden die niet weten wat een grafzet is: zie zet 31
van zwart. Peter geeft zelf commentaar, geassisteerd door een bejaarde schaakcomputer.
Dick de Jong -Peter Huybens
intern r3, 16.09.2019
Fritz 10 30 seconden
Reti opening
1.Pf3 Pf6 2.d3 h6 3.e4 d6 4.h3 e5 5.Le3 Le7 6.Pc3 c6 7.Le2 Le6 8.a4 Een echte Dick de
Jong-zet, Fritz geeft de voorkeur aan 8.d4 Pbd7
8...Pbd7 9.b4?? Weer een DdJ-zet, deze keer goed voor ??
9...d5 10.exd5 cxd5 en zwart staat beter.
11.Lc5 Kost een witte pion.
11...Lxc5 12.bxc5 Da5 Niet slecht, maar eerst ...d4 en daarna Da5 is sterker.
13.Dd2 Dxc5 14.d4 Lijkt logisch, maar Fritz voelt meer voor 14.Pxe5 Pxe5 15.d4 met listig
vorkje.
14...exd4 15.Pxd4 0–0 16.0–0 a6 17.Pb3 Dc7 18.Tac1 Tac8 19.Pd1 Pc5 20.Pxc5 Dxc5
21.Pb2 [21.Ld3] 21...Pe4 22.Df4 Db4 23.Tb1? Levert een pion op voor zwart, 23. Pd3 is
beter
23...Txc2 [23...Dd2!? Is nauwkeuriger. ]
24.Pd3 Dxa4 [24...Dd2 ]
25.Ld1 Da2 26.Txb7? [26.Lxc2 Dxc2 27.De3 b5–+]
26...Pc3?? 26...Td2!? is beter
27.Te1? 27.Pc1 is effectiever om 27...Pe2+ met damewinst te voorkomen
27...Td2?? Diagram volgende bladzijde
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Stelling na 27...Td2

28.Df3?? [28.Pc1 Txd1 29.Pxa2 Txe1+ ]
28...d4 29.Pb4 Dc4 30.Tb6 a5 31.Pc6 Diagram

Stelling na 31.Pc6

31...Ld5?? Het begin van zwarts ondergang. (Red: met één zet verprutst Peter een
gewonnen stelling. Winnend was 31...Txd1 32.Txd1 Pxd1 33.Dxd1 d3).
32.Pe7+ Kh8 33.Txh6+!! gxh6 34.Df6+ Kh7 35.Pf5 Pe2+ ] 36.Lxe2 Kg8 37.Dxh6 Red:
mat in één met 37.Dxg7# is misschien sterker.
37...Txe2 38.Dxg7#
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