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In dit bulletin  vindt u verslagen van ronde 4 en 5 van de interne competitie. HSV 2 kende een 

droomstart van de externe competitie door titelfavoriet Pomar 1 te verslaan. De KNSB-competitie is 

begonnen en daarin spelen ook enkele HSV-leden. Ook zijn er weer enkele ronden gespeeld voor 

het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. HSV was tijdens de museumnacht met 

enkele schakers aanwezig in het paleis van Escher. In de rubriek 'Partijen' treft u twee 

partijfragmenten en een volledige partij aan. 

 

 Kalender 

ma 7 oktober 6e ronde interne competitie 

   HSV 1 - Raadsheer-Corbulo 1 

ma 14 oktober 6e ronde interne competitie 

ma 21 oktober 7e ronde interne competitie 

ma 28 oktober 8e ronde interne competitie 

do 31 oktober SHTV 1 - HSV 1 

ma 4 november 9e ronde interne competitie 

 

Interne 
In de vierde ronde van de interne competitie werden zeven partijen gespeeld. Ook werden 

er vier partijen voor de beker gespeeld. 

 

Dit zijn de uitslagen: 

Aad Mittertreiner - Dick de Jong 1-0 Hans de Haan - Jan Verheijen 1-0 

Bert Gerritsma - Willem Hessels 1-0 Fred van der Holst - Ton Bodaan ½-½ 

Eric Alvares - Henk Bouma  0-1 Peter Huybens - Hans Coenders ½-½ 

Zaman Saied - Dick Groenendijk 0-1 

 

Beker 

Tobias Li-Behn - Dennis de Zwart  ½-½ 0-1 (armageddon) 

Robin van Leeuwen - Paul Koks  1-0  Olav van Leeuwen - Jacques van As 1-0 

Thomas Alvares - Selahattin Ciftci  1-0 
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Aad Mittertreiner won twee pionnen tegen Dick de Jong en had het daarna niet moeilijk 

meer om de partij in zijn voordeel te beslissen. 

 

Zaman Saied bood Dick Groenendijk goed tegenstand, maar na een fout moest hij toch 

zijn koning omleggen. 

 

Van de ontmoeting tussen Hans Coenders en Peter Huybens weet ik alleen dat die in 

remise eindigde. 

 

Willem Hessels en Bert Gerritsma speelden een scherpe aanvalspartij waarin beide 

koningen niet veilig stonden. Aanvankelijk was Willem aan het roer. Later won Bert twee 

pionnen. In de slotstelling stond Bert nog steeds twee pionnen voor. Willem zag geen 

verdere aanvalsmogelijkheden meer en gaf op. Na analyse door Komodo bleek echter dat 

Willem in de stelling waarin hij opgaf een winnende combinatie had! Dit was door beide 

spelers gemist. Zie hiervoor de rubriek 'partijen'. 

 

Jan Verheijen slaagde er niet in om het Hans de Haan lastig te maken. Hans had al twee 

pionnen gewonnen en won later ook nog een vol stuk. 

 

Clubkampioen Ton Bodaan slaagde er niet in om Fred van der Holst beentje te lichten. Ik 

dacht dat Ton beter stond, maar zelf taxeerde Ton de stelling als 'onduidelijk'.  Ton verloor 

zelfs een pion, maar omdat Fred nog maar weinig tijd had besloten beide heren tot remise. 

 

De langste partij van de avond ging tussen Eric Alvares en Henk Bouma. Eric had een pion 

gewonnen en had bovendien Henk een dubbelpion bezorgd, zodat ik het somber voor 

Henk inzag. Eric tructe min of meer zichzelf, waardoor hij een volle loper verloor.  Ondanks 

tijdnood probeerde Eric er nog wat van te maken, maar Henk liet zich de winst niet meer 

ontglippen. 

 

Voor de beker speelde Thomas Alvares tegen Selahattin Ciftci en won snel. Het is nog 

steeds niet duidelijk hoe sterk deze jongeman speelt. Maar dat zal blijken als hij later 

tegenstanders uit het eerste team treft. 

 

Tobias Li-Behn en Dennis de Zwart speelden hun bekerpartij remise. Een gevalletje van 

ongelijke lopers. In de Armageddonpartij trok Dennis aan het langste eind. 

 

Paul Koks dreigde mat in twee zetten tegen Robin van Leeuwen. Robin kon dit alleen 

voorkomen door een stuk te geven. In het vervolg moet Paul het ergens niet goed gedaan 

hebben, want Robin wist de partij alsnog te winnen. 

 

Olav van Leeuwen pende met een loper de toren van Jacques van As. Jacques wist 

kwaliteitsverlies te voorkomen door een pion te geven. De verloren gegane pion kon hij 

echter niet missen in het eindspel, zodat Olav de partij naar zich toe trok. 
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In de vijfde ronde werden maar liefst 11 partijen gespeeld met de volgende uitslagen: 

 

Aad Mittertreiner - Ton Bodaan 0-1 Dick Groenendijk - Rob Kuijvenhoven 1-0 

Jacques de Wit - Jan Verheijen 0-1 Fred van der Holst - Robin van Leeuwen ½-½ 

Dick de Jong - Haagse Harry 1-0 Henk Bouma - Bert Gerritsma  0-1 

Hans Coenders - Jacques van As ½-½ Willem Hessels - Peter Huybens  ½-½ 

Dick Verwaart - Eric Alvares 0-1 Olav van Leeuwen - Hans de Haan ½-½ 

Johan de Vries - Zaman Saied 0-1 

 

Koploper Rob Kuijvenhoven kom het niet bolwerken tegen oudclubkampioen Dick 

Groenendijk. Dick neemt door zijn overwinning de leiding en heeft met 3 uit 3 nog steeds 

een score van 100%.  

 

Aad Mittertreiner ruilde verkeerd af tegen Ton Bodaan en verloor. Fred van der Holst had 

zijn handen vol aan Robin van Leeuwen, maar hij slaagde erin door eeuwig schaak de 

remisehaven te bereiken. Henk Bouma liet tegen Bert Gerritsma zijn toren slaan in de 

veronderstelling dat hij Berts dame kon vangen. Dat had Henk niet goed gezien en toen hij 

ook nog een paard weggaf kon hij opgeven. De topper tussen Hans de Haan en Olav van 

Leeuwen eindigde in remise. Dick Verwaart hield het heel lang vol tegen Eric Alvares, maar 

aan de uitslag kon geen twijfel bestaan, want Eric bleef gewoon een stuk voor. Johan de 

Vries is een nieuw gezicht bij HSV. Een tijd niet gespeeld en dus een beetje roestig, want 

hij verloor snel van Zaman Saied. De langste partij van de avond werd gespeeld tussen 

Jacques van As en Hans Coenders en eindigde in remise. Helemaal duidelijk was het niet, 

misschien had Hans het in de slotstelling nog even kunnen proberen.   

 

PK HSB 
In de derde ronde van het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond speelde 

Tobias Li-Behn in de A-groep met zwart tegen Rob Scholte (elo 1892). Tobias zorgde na 

zijn overwinning in de eerste ronde opnieuw voor een stunt door ook deze partij in zijn 

voordeel te beslissen. In de vierde ronde boekte Tobias opnieuw een goed resultaat door 

met zwart remise te spelen tegen Theo van Orsouw. 

 

In de B-groep hadden Jacques van As en Bert Gerritsma geen succes. Zij moesten hun 

respectievelijke tegenstanders Jaco Arkesteijn en Ed Eveleens feliciteren. In de vierde ronde 

kwam Jacques met wit remise overeen met Edgar Huisman. Bert bakte er bijzonder weinig 

vanen liet zich met wit als een kind wegzetten door René Weerts (misschien is dit geen 

goede vergelijking met al die sterk spelende kinderen tegenwoordig). 

 

NK Bedrijvenschaak 
Op zaterdag 21 september vond in Rotterdam het NK Bedrijvenschaak plaats. Onder de 

deelnemers troffen wij de namen aan van (oud)leden van HSV, namelijk Ton Bodaan, Rob 

van der Holst, Nadeem Taverne, Hans de Haan en Ruud Drankier. Ton Bodaan behaalde 

het beste resultaat. Spelend aan bord vier voor het team van IBM scoorde hij 6 uit 7. Een 

half puntje meer en hij zou een prijs hebben gewonnen voor het beste bordresultaat. 
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KNSB-competitie 
Op zaterdag 28 september was de start van de KNSB-competitie. Daarin kwamen ook 

enkele HSV-leden in actie voor SHTV 1 en SHTV 2.  SHTV 1 won in klasse 4F met 5½-2½ 

van Middelburg 1. Ton Bodaan won zijn partij, Olav van Leeuwen verloor en Robin van 

Leeuwen maakte remise. Mede dankzij de inbreng van Tobias Li-Behn en Dick Groenendijk 

won SHTV 2 in klasse 4G met 6-2 van Rijswijk 2. Tobias maakte remise en Dick won zijn 

partij.  

 

Kennemer Open 
Op 28 september was ook de start van de Kennemer Open in Haarlem. Trouwe deelnemer 

Bert Gerritsma won na veel gezwoeg en geploeter zijn partij door zijn tegenstander 

midden op het bord met paard en toren pardoes mat te zetten. 

 

Tweede team stunt tegen Pomar 
Het tweede team  is de externe competitie uitstekend begonnen. Tegen titelkandidaat 

Pomar 1 werd in Rijswijk met 4½-3½ gewonnen. 

 

Iedereen was keurig op tijd aanwezig, zodat na het openingswoord van scheidsrechter 

Rens ter Veen de wedstrijd kon beginnen. Het zag er in het begin somber uit voor HSV. 

Hans Coenders leek aan bord twee snel te verliezen van Cees Vink door een 

gecombineerde aanval van loper en paard op zijn f-pion. Selahattin Ciftci had aan bord zes 

een (te) sterke tegenstander getroffen in de persoon van Han Terpstra.  Zijn paarden 

stonden op de onderste rij en het leek mij dat Han daar wel raad mee wist. Op de andere 

borden viel mij op dat Peter Huybens aan bord zeven een voorsprong in ontwikkeling had 

in een Franse partij. 

 

De score werd geopend aan bord een. Dennis de Zwart stond beter in een Siciliaan tegen 

Frits Berendse en hij wist dit voordeel verrassend snel om te zetten in een vol punt. Hans 

Coenders ging in een slechte stelling vol in de tegenaanval. Tegenstander Kees Vink dacht 

zeer lang na, maar hij slaagde er niet in de sterkste voortzetting te vinden. Hans slaagde 

daar wel in en hij presteerde het om  de partij te doen kantelen en hert tweede punt voor 

HSV binnen te halen. 

 

Willem Hessels had inmiddels een pion gewonnen en had bovendien een pion op de zesde 

rij. Toen ik even later weer keek had hij twee pionnen verloren, maar de ongelijke lopers 

boden nog steeds kans op remise. Helaas slaagde Willem er niet in te verhinderen dat de 

vijandelijke koning zijn stelling binnendrong, waardoor nog een pion verloren ging. 

Opgeven was de enige optie. 

 

Rob Kuijvenhoven had aan bord vier een volle toren gewonnen Later offerde zijn 

tegenstander nog een paard zonder duidelijke compensatie. Vervolgens won de sluwe 

Felix Ferschtman met een truc een stuk terug. In een stelling waarin beide koningen 
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onveilig stonden,  hield Rob het hoofd koel en dwong hij door een schaakje dameruil af, 

waarna zijn materiële overwicht de doorslag gaf. 

 

Zoals verwacht kon Selahattin het niet redden tegen Han Terpstra, maar met een 

tussenstand van 3-2 zag het er nog steeds rooskleurig uit voor HSV. 

 

Henk Bouma had aan bord acht een pion verloren. Later verloor hij nog een tweede pion. 

Door een fout van Bas von Königslöw won hij een pion terug en had hij ineens 

remisekansen. Henk had moeten verhinderen dat zijn tegenstander met zijn loper de 

onderste rij bezette door daar zelf met zijn loper te gaan staan. Toen Henk dit verzuimde 

ging het punt als nog naar Pomar. 

 

Bij een tussenstand van 3-3 rustte er een zware taak op de schouders van Peter Huybens 

en Wouter Remmerswaal.  Peter was zijn voordeel langzaam kwijt geraakt. Tegenstander 

Henk Mudde had Peter een dubbelpion bezorgd en ik vreesde dat Peter tegen zijn hoger 

gerate tegenstander onder de druk zou bezwijken. Peter hield echter het hoofd koel en 

dwong remise door herhaling van zetten af.  

 

De tussenstand was hierdoor 3½-3½. Wouter speelde aan bord drie het London systeem 

en stond de gehele partij wat beter. In de slotfase slaagde hij erin met zwaar materiaal de 

vijandelijke stelling binnen te dringen. Na een kwaliteitsoffer kon tegenstander Yassin 

Mostfa het mat niet meer voorkomen. Na afloop toonde Hans Coenders aan dat Wouter 

sneller had kunnen winnen.  Voor het eindresultaat was dat niet van belang. HSV won met 

4½-3½ van misschien het sterkste team in de derde klasse A. 

 

Inmiddels is in klasse 3A ook de wedstrijd tussen Haeghe Ooievaar 3 en Voorburg 1 

gespeeld. Uitslag 2½-5½. Voorburg heeft ook een sterk team met twee sterke topborden. 

Maar ook de spelers aan de andere  borden kunnen er wel wat van. 

 

Hieronder de uitslag met de persoonlijke resultaten. 

 

019-10-01 

  Pomar 1 1617 - HSV 2 1413 3 ½ - 4 ½   

1 F.N. Berendse 1561 - D.M. de Zwart 1560 0 - 1   

2 C. Vink 1699 - H. Coenders 1406 0 - 1   

3 Y.M. Mostfa 1680 - W Remmerswaal 1555 0 - 1   

4 F. Ferschtman 1634 - R. Kuyvenhoven 1496 0 - 1   

5 P.M.J. de Man 1498 - W.B. Hessels 1422 1 - 0   

6 J.T. Terpstra 1648 - S. Ciftci 1278 1 - 0   

7 H. Mudde 1615 - P.M. Huybens 1341 ½ - ½   

8 
B. von 

Königslöw 
1602 - H.H. Bouma 1246 1 - 0   
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Partijen 
In de derde ronde van de interne competitie speelde Bert Gerritsma (wit) tegen Willem 

Hessels (zwart). Willem had op de 31e zet 31...Dh4 gespeeld. De pion op g3 is gepend. Bert 

dacht met 32.Dg2 (zie diagram) de problemen opgelost te hebben. Willem dacht dat ook, 

want hij gaf op omdat hij twee pionnen achter stond. Wat beide spelers gemist hadden 

(maar Komodo niet) is dat zwart in de diagramstelling kan winnen met 32...Lxh3 33.Dxh3 

Lxg3+ 34.Kg2 Dxh3+ 35.Kxh3 Lxe1 36.a4 

 

                         Stelling na 32.Dg2 

 

In de wedstrijd van het tweede team tegen Pomar 1 behaalde Peter Huybens een knappe 

remise tegen Hans Mudde (elo 1615). Peter had zelfs winstkansen. In de diagramstelling  

heeft Mudde zojuist 19...Lb6? gespeeld. Peter antwoordde met 20.Td6? en na nog tien 

zetten eindigde de partij in remise door zetherhaling. Tijdens de post mortem wees  zijn 

tegenstander Peter erop dat hij in de diagramstelling 20.b4 had moeten spelen. Na 

bijvoorbeeld 20...cxb4 21.Lxb4+ Kf7 22.Pd6+ Ke7 23.c4 heeft wit beslissend voordeel. 

 

                         Stelling na 19...Lb6? 
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In de wedstrijd van het tweede team tegen Pomar bleek Hans Coenders met zwart niet op 

de hoogte van de theorie van het tweepaardenspel. Wit kwam in het voordeel, maar Hans 

toonde zich inventief en ondanks zeer lang nadenken slaagde Kees Vink er niet in zijn 

voordeel te verzilveren. Integendeel: zijn 11e zet was een blunder. Hans profiteerde 

dankbaar en liet zich de winst niet meer ontgaan.  

 

Kees Vink (1699) - Hans Coenders (1406) [C56] 

Pomar 1 - HSV 2, 01.10.2019 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 5.Pg5 Het tweepaardenspel. 

5...Lb4+? De theoretische zet is 5...d5. Na de tekstzet komt wit in het voordeel. 

6.c3 dxc3 7.bxc3 Pe5 8.Lb3 Lc5 9.f4 Peg4 10.Lxf7+ Kf8   

 

 

                          Stelling na 10...Kf8 

 

11.Db3?? 

Een enorme blunder waarna zwart gewonnen komt staan. Met 11.Pe6+ Kxf7 12.Pxd8 Txd8 

13 e5 had wit aanzienlijk voordeel behouden. 

11...De7 12.e5 h6 13.Pf3 Dxf7 14.Dxf7+ Kxf7 15.exf6 Kxf6 Materieel valt het nog mee 

voor wit. Slechts een pionnetje minder, maar zijn stelling is een ruïne. 

16.Kd2 Te8 17.Te1 Txe1 18.Kxe1 b6 19.h3 Pf2 20.Pe5 h5 21.Ke2 d6 22.Pd3 La6 

 

0–1 

 

Snelschaken in het Paleis 
Op zaterdag 5 oktober vond de museumnacht plaats. Escher in het Paleis aan het Lange 

Voorhout was een van de deelnemende musea. Er was een disco, een popquiz, een 

sneldichter en een concert met fuga's van Bach. Omdat in het werk van Escher ook 

schaakstukken voorkomen leek het de leiding van het museum een goed idee om HSV uit 

te nodigen om te snelschaken tegen de bezoekers.  HSV nam de uitnodiging aan en 

stuurde Ton Bodaan, Hans Coenders en Bert Gerritsma. Nadat wij van een Surinaamse 

maaltijd hadden genoten en een rondleiding door het museum hadden gekregen, vond 
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om 20.00 uur de opening plaats met een drumsolo en een optreden van een danseres. Wij 

zaten beneden in het atelier met drie schaakborden te wachten op de dingen die komen 

gingen.  

 

                                                                      Snelschaken in paleis Escher 

De eersten die zich meldden waren de echte schakers Dominique Nierop en Wouter 

Remmerswaal die tegen elkaar een vluggertje speelden. Langzamerhand wisten steeds 

meer bezoekers de weg naar het atelier te vinden. Op een gegeven moment waren alle 

drie borden bezet en moesten enkele liefhebbers zelfs op hun beurt wachten. Het is 

moeilijk een schatting te maken, maar ik schat dat zo'n 30 mensen geschaakt hebben. Er 

waren deelnemers die niet of nauwelijks de regels kenden, maar die kregen een 

spoedcursus van Ton Bodaan. We hebben heel wat flyers met info over HSV uitgedeeld. 

Hopelijk levert deze snelschaakavond nog wat nieuwe leden op 

Om 00.30 uur zat de avond erop en keerden wij met een overvolle tram 2 huiswaarts.   
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