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In dit bulletin vindt u verslagen van ronden 6 en 7 van de interne competitie. HSV 1 volgde het
goede voorbeeld van het tweede en versloeg Raadsheer-Corbulo. Fred van der Holst doet hiervan
verslag. Er is ook weer een ronde gespeeld voor het persoonlijk kampioenschap van de Haagse
Schaakbond. Paul Koks was actief in enkele rapidtoernooien en in de Kattenburger Open. In de
rubriek 'Partijen' analyseert Ton Bodaan de beslissende fase uit zijn winstpartij tegen RaadsheerCorbulo.
Kalender

ma 21 oktober
ma 28 oktober
do 31 oktober
ma 4 november
ma 11 november
ma 18 november
ma 25 november
di 26 november
ma 2 december
ma 9 december
ma 16 december
ma 23 december
ma 30 december
ma 6 januari
ma 13 januari

8e ronde interne competitie
9e ronde interne competitie
SHTV 1 - HSV 1
10e ronde interne competitie
HSV 2 - Lierse 2
11e ronde interne competitie
12e ronde interne competitie
13e ronde interne competitie
Rijswijk 4 - HSV 2
14e ronde interne competitie
HSV 1 - DD 2
15e ronde interne competitie
Kerstwedstrijden
Zaal dicht
Zaal dicht
16e ronde interne competitie
Schaakhuis 2 - HSV 1
17e ronde interne competitie
HSV 2 - RSC/BP 3
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Interne
Op 7 oktober speelde het eerste team thuis tegen Raadsheer-Corbulo. Desondanks
werden er in ronde zes toch nog zeven partijen voor de interne competitie gespeeld. Ook
werd er een partij voor de beker gespeeld.
Dit zijn de uitslagen:
Jan Verheijen - Willem Hessels 1-0 Henk Bouma - Dick de Jong
Hans Coenders - Dick Verwaart 0-1 Dennis de Zwart - Thomas Alvares
Rob Kuijvenhoven - Eric Alvares 0-1 Peter Huybens - Johan de Vries
Selahattin Ciftci - Aad Mittertreiner 0-1

1-0
1-0
1-0

Beker
John Prins - Zaman Saied 1-0
Omdat ik wedstrijdleider was bij de wedstrijd van het eerste team heb ik weinig kunnen
zien. Wel constateerde ik dat Henk Bouma al snel totaal gewonnen stond tegen Dick de
Jong. Henk moest het alleen nog even afmaken. En dat lukte. Verrassend is de nederlaag
van Hans Coenders tegen Dick Verwaart. Hans was niet helemaal bij de les. Hij verloor al
snel een stuk en moest vanuit een achterstandssituatie grip op de stelling zien te krijgen.
Dat lukte, maar op een cruciaal moment wilde Hans het te mooi doen en verloor hij een
volle toren. Een verdiende overwinning van Dick die optimaal heeft geprofiteerd van
enkele zwakke momenten van Hans. Rob Kuijvenhoven was de interne competitie
uitstekend begonnen, maar leed nu zijn tweede achtereenvolgende nederlaag. In de vorige
ronde was Dick Groenendijk te sterk, nu moest Rob ook Eric Alvares de hand schudden.
Dennis de Zwart ontpopt zich als kindermoordenaar. Eerst schakelde hij Tobias Li-Behn uit
voor de beker en nu moest ook Thomas Alvares het onderspit delven.
In de zevende ronde werden zeven partijen gespeeld. Ook werden er vier bekerwedstrijden
gespeeld. Dit zijn de uitslagen:
Aad Mittertreiner - Henk Bouma ½-½ Jacques van As - John Prins
1-0
Eric Alvares - Hans de Haan
0-1 Willem Hessels - Dick Verwaart 1-0
Zaman Saied - Rob Kuijvenhoven ½-½ Tobias Li-Behn - Selahattin Ciftci 1-0
Johan de Vries - Evert Roeleveld 0-1
Beker
Fred van der Holst - Dick de Jong 1-0 Hans Coenders - Jacques de Wit 0-1
Bert Gerritsma - Jan Verheijen
½-½ 1-0 (armageddon)
Ton Bodaan - Thomas Alvares
1-0
Aad Mittertreiner stond verloren tegen Henk Bouma, maar wist er toch nog een remise uit
te slepen. John Prins was niet opgewassen tegen de geroutineerde toernooitijger Jacques
van As. Rob Kuijvenhoven verloor de kwaliteit tegen Zaman Saied, maar ontsnapte met
remise. Eric Alvares en Hans de Haan waren heel lang bezig, maar uiteindelijk trok
ratingfavoriet Hans aan het langste eind
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Dick de Jong had zich de hele week voorbereid op zijn bekerwedstrijd tegen Fred van der
Holst. Zonder succes, want Dick moest al vrij snel zijn koning omleggen. Jacques de Wit
demonstreerde dat zijn loperpaar sterker was dan de cavalerie van Hans Coenders. Bert
Gerritsma had zich voorbereid op het omgekeerd siciliaans. Na 1.c4 speelde Jan Verheijen
echter 1...f5 en toen was Bert uit de theorie. Wat volgde was een zeer spannende
koffiehuispartij, die uitmondde in een lastig toreneindspel met remise als resultaat. Bert
was beter in het nemen van strafschoppen en gaat dus door naar de volgende ronde van
de beker. Ton Bodaan schakelde Thomas Alvares uit. Ik neem aan dat het krachtsverschil te
groot was.
Na zeven ronden in de interne competitie voert Dick Groenendijk de ranglijst aan, gevolgd
door Hans de Haan, Ton Bodaan, Olav van Leeuwen en Fred van der Holst.

PK HSB
In de vijfde ronde van het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond speelde
Tobias Li-Behn in de A-groep met wit tegen Alexandr Mityaev (elo 2167) en verloor.
In de B-groep was Jacques van As te sterk voor Bert van der Willik. Bert Gerritsma en zijn
tegenstander Edgar Huisman knoeiden er behoorlijk op los. Na een waar foutenfestival
trok Edgar uiteindelijk aan het langste eind.

Massakamp
Op donderdag 10 oktober vond in 'De Mantel' te Voorburg de traditionele massakamp
plaats tussen de schaakverenigingen Raadsheer-Corbulo, Botwinnik, Haeghe Ooievaar en
Pomar. Hans Coenders speelde als gastspeler in het team van Haeghe Ooievaar en scoorde
2½ uit 3. Mede dankzij zijn inbreng werd Haeghe Ooievaar tweede. Met 20½ bordpunten
hadden zij slechts een half bordpuntje minder dan het winnende team van Botwinnik.

Grensstreektoernooi
Paul Koks nam op zaterdag 12 oktober in Zundert deel aan het door schaakvereniging De
Raadsheer georganiseerde rapidtoernooi. Uitkomend in groep B scoorde Paul 5½ uit 7 en
eindigde daarmee op een gedeelde eerste plaats. Een uitgebreid verslag van Paul is te
vinden op de website van de Haagse Schaakbond.
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Kattenburger Open
Paul Koks speelde op 13 oktober in de eerste ronde van de Kattenburger Open. Hieronder
volgt zijn commentaar. "In de eerste ronde van de Kattenburger Open mocht ik met de
witte stukken aantreden tegen de nummer 10 geplaatste Jeroen Bollaarts. Er komt een
Konings-Indisch op het bord met een vroege dameruil na 4...e5. Het bestuderen van de
partij met Komodo leert dat ik in de beginfase meer had moeten geloven in mijn
basisaanpak, om daarop voort te borduren. Dat deed ik niet, waardoor mijn stelling
kwetsbaar werd en langzaam maar zeker rijp voor de sloop. Mijn tegenstander had er wel
veel tijd voor nodig, maar na de 35e zet kon ik opgeven."

Rapidtoernooi Raalte
Op 19 oktober nam Paul Koks in Pannenkoekhuis Laurel's in Raalte deel aan een
rapidtoernooi. Er waren 22 deelnemers die 11 ronden Zwitsers speelden met een
bedenktijd van 10 minuten per partij. Paul scoorde vier punten en dat was nog genoeg
voor een ratingprijs in groep C.

Haarlemse Meesters
Van 19 tot en met 27 oktober vindt in Haarlem het 5e Haarlemse Meesters Schaaktoernooi
plaats. Tobias Li-Behn speelt in de B-groep voor spelers met een rating tot 1900 en heeft
na twee ronden 1½ punten verzameld.

Verslag HSV 1 – Raadsheer-Corbulo 1 maandag 07 oktober 2019
door Fred van der Holst
HSV 1 verrassend aan kop na de eerste speelronde! Een goed teamresultaat!
Zoals bekend is het ons streven om ons te handhaven in de 1e Klasse. Raadsheer-Corbulo
mag dan een van de mindere teams zijn maar een 5–3 overwinning is een zeer goede start.
In de wedstrijd startten we met drie vrij snelle remises. Verantwoordelijk hiervoor waren
Paul Koks, Geurt Jan van der Meiden en Fred van der Holst.
Paul zegt het volgende over zijn eigen partij: “Op bord 8 trof ik in Jan de Pree geen
onbekende. Er komt een Konings-Indisch-achtig systeem op het bord totdat Jan 7...c5
speelt. De stukken van beide kleuren kiezen de posities, waarbij ik de b-lijn open krijg met
mijn toren op b1. Doch ik ben niet zeker van mijn zaak deze avond. De teamcaptain van
Raadsheer-Corbulo biedt remise aan. Wanneer mijn teamcaptain bij overleg niet aarzelt
deze aan te moeten nemen ga ik daar in mee en debuteer in het vlaggenschip van Haagse
SV met remise."
Hierna konden we twee goede winstpartijen noteren van Ton Bodaan en Dick Groenendijk.
Dick begon iets later aan zijn partij, maar maakte vervolgens gehakt van zijn tegenstander
en Ton vocht zich na een moeilijke opening (pion minder) terug met zijn dame op de
onderste rij om vervolgens opgave en mat af te dwingen.
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Hans de Haan had een lastige avond en werd door zijn tegenstander flink onder druk
gezet. Na een grote stukkenruil resteerde een dubbel toreneindspel met twee pionnen
minder. Alhoewel Hans toch nog met een bewonderingswaardige instelling twee pionnen
terugwon kon promotie uiteindelijk niet worden voorkomen.
Jacques de Wit en Bert Corneth moesten dus samen voor het laatste overwinningspunt
zorgen. Jacques stelde als eerste het gelijkspel veilig door een remise wegens zetherhaling
af te dwingen waardoor Bert de klus moest klaren.
Bert had de hele partij toch wel aanvallender en beter gestaan maar besloot het eindspel in
te gaan met zo min mogelijk stukken. Zo kwam er een stelling met beiden een paard en
een handvol pionnen op het bord. Omdat ook de tijd mee ging spelen werd het toch weer
rete spannend maar Bert nam het eindspel kordaat in handen. Hij veroverde twee pionnen
en liet zijn tegenstander snel daarna opgeven.
Een goed Teamresultaat
De volledige uitslag was als volgt:

1
2
3
4
5
6
7
8

HSV 1
A. Bodaan
D. Groenendijk
J.A. de Haan
H.J.M. Corneth
G.J. van der
Meiden
J.C.P. de Wit
F. v/d Holst
P.W. Koks

1705
1897
1748
1811
1781

-

RaadsheerCorbulo 1
M.B. Kamar
H.T. Hylkema
J.J.H. Scholten
J.J. van Harten

1586
1572
1645
1599

-

J. Schalen
M. Mokadem
J.J. van As
J.C.I. de Pree

1680
1898
1762
1793
1693

5
1
1
0
1

-

3
0
0
1
0

1663
1531
1500
1601

½
½
½
½

-

½
½
½
½

Stand na 1e speelronde!!
1
2
3
4
5
6
7
8

HSV 1
Schaakhuis 2
DD 2
DSC 2
Rijswijk 2
SHTV 1
Promotie 3
RaadsheerCorbulo 1

WP
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2
1
1
1
1
0
0

Gesp
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1
1
1
1
1
1
1
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Partijen

Ton Bodaan gaf het goede voorbeeld in de wedstrijd van het eerste team tegen
Raadsheer-Corbulo door aan het topbord de geduchte Kamar te verslaan. Hieronder vindt
u de beslissende fase uit deze partij. Ton geeft zelf commentaar.

Kamar - Bodaan 08.10.2019 [TonBo]
Na een opening die mijn tegenstander razendsnel en goed speelde, besloot ik een pion te
offeren voor actief spel. Maar er moet nu wel iets gebeuren.
1...Da5-d2 2.Td1xc1 Dd2xc1+ 3.Kg1-h2 La3-d6+ 4.g2-g3
Mooi een verzwakking van de koningsstelling. Nu slopen ...
4...h7-h5
De witte stukken staan prima voor een gevecht op de damevleugel dus aanvallen op de
koning.
5.Kh2-g2 Lb7-c8
Een trucje maar ook positioneel verantwoord; h3 is een aanvalsdoel.
6.Df3-e2
Wederom snel en volgens plan gespeeld. Als wit Dc2 kan spelen en afruilen wint hij
6...Lc8xh3+ Oei, er is ook nog tactiek in het schaakspel.
7.Kg2-h2 Pf6-g4+ 8.Kh2xh3 Dc1-h1# 0-1 diagram
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