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In dit laatste bulletin van het jaar maakt de redactie van de gelegenheid gebruik u prettige
kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe te wensen. U vindt verslagen van ronden 14 en 15 van de
interne competitie. Het eerste team nam het op tegen DD 2. Teamleider Fred van der Holst maakte
het verslag. Pomar organiseerde het eerste toernooi van de Haagse Rapidcyclus. Onze
kerstwedstrijden kenden een verheugend grote opkomst. Enkele leden waren actief bij externe
toernooien en bij de KNSB-competitie. In de rubriek 'Partijen' vindt u de winstpartij van Jacques de
Wit, gespeeld in de wedstrijd van het eerste team tegen DD 2. Ton Bodaan had in de KNSBwedstrijd KING 1 - SHTV 1 zomaar kunnen winnen van een tegenstander met een rating van
2200+. Ook treft u nog het slot aan van de partij Bert Gerritsma - Aad Mittertreiner, gespeeld in de
interne competitie.
Kalender

ma 23 december
ma 30 december
ma 6 januari
ma 13 januari

Zaal dicht
Zaal dicht
16e ronde interne competitie
Schaakhuis 2 - HSV 1
17e ronde interne competitie
HSV 2 - RSC/BP 3

Interne
Het was gezellig druk in onze zaal tijdens de 14e ronde. Er werden acht partijen gespeeld.
Daarnaast speelde het eerste team thuis tegen DD 2 en werden er drie partijen gespeeld
voor de interne competitie van SHTV. Dit zijn de uitslagen van ronde 14:
Bert Gerritsma - Aad Mittertreiner 0-1 Hans Coenders - Dick de Jong
1-0
Eric Alvares - Jacques van As
0-1 Rob Kuyvenhoven - Evert Roeleveld
0-1
Peter Huijbens - Adel Felfel
1-0 Selahattin Ciftci - Haagse Harry
½-½
John Prins - Willem Hessels
½-½ Johan de Vries - Dick Verwaart
½-½
Peter Huijbens won verrassend snel van Adel Felfel. Ook Hans Coenders had niet veel tijd
nodig om Dick de Jong aan zijn zegekar te binden. Dick Verwaart speelde opnieuw remise,
nu tegen Johan de Vries. Dick is hard op weg de remisekoning van HSV te worden. Rob
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Kuyvenhoven kon niet stunten tegen Evert Roeleveld. Bert Gerritsma en Aad Mittertreiner
waren lang bezig. Het eindspel met pionnen en lopers van gelijke kleur was in hogere zin
gewonnen voor Aad, omdat Berts pionnen allemaal op de kleur van de zwartveldige loper
van Aad stonden. Bert blunderde op de 51e zet met Le1?, waarna het binnendringen van
de vijandelijke koning niet meer te vermijden was. Zie voor het partijfragment de rubriek
'Partijen'. U hoeft natuurlijk niet te raden wie het langst bezig was. Dat was uiteraard
tijdnoodjunk Eric Alvares. Tegen Jacques van As had Eric minder dan één minuut
bedenktijd. Jacques had nog meer dan tien minuten. De stelling was gecompliceerd. Als ik
het goed gezien heb had Eric dame, toren en paard en Jacques dame en twee torens.
Verder had een Eric een pion op h7. De koning van Jacques stond onveiliger dan de
koning van Eric. Ik hoorde Jacques zeggen dat hij nog steeds tevreden was met remise,
maar daar wilde Eric -volstrekt compromisloos- niets van weten. Moed werd niet beloond,
want Eric ging in een inmiddels verloren stelling door zijn vlag.
In ronde 15 werden 10 partijen gespeeld. Dit zijn de uitslagen:
Aad Mittertreiner - Hans de Haan ½-½ Dick Groenendijk - Ton Bodaan
Dick de Jong - Johan de Vries
1-0 Jacques van As - Fred vd Holst
Willem Hessels - Adel Felfel
1-0 Selahattin Ciftci - Jan Verheijen
Dick Verwaart - Jacques de Wit 0-1 Haagse Harry - Peter Huijbens
Paul Koks - Rob Kuijvenhoven
½-½ Evert Roeleveld - Olav van Leeuwen

½-½
0-1
1-0
0-1
0-1

Wegens andere verplichtingen kwam ik pas omstreeks 22.00 uur op de club. Toen was het
topduel tussen Dick Groenendijk en Ton Bodaan al in remise geëindigd. Niet veel later
volgden Hans de Haan en Aad Mittertreiner dat voorbeeld. Evert Roeleveld zag zich op zijn
weg naar de top van de ranglijst gestuit door Olav van Leeuwen. Een zwart paard hield de
koning van Evert gevangen. Een opmars van de g-pion bezegelde het lot van Evert. Jan
Verheijen was iets heel moois van plan met zijn dame, maar hij vergat dat er een toren van
Selahattin aan de rand van het bord stond opgesteld. De dame werd er uiteraard
afgeslagen, waarna Jan opgaf. Jacques de Wit stond beter tegen Dick Verwaart. Jacques
had een pion meer en bovendien had hij de c-lijn stevig in zijn bezit. Toch was het volgens
Jacques niet zo eenvoudig, maar doordat Dick een stuk wegblunderde kwam de partij tot
een abrupt einde. Paul Koks was op rating favoriet tegen Rob Kuijvenhoven, maar moest
met remise genoegen nemen.

Verslag HSV 1 – DD 2
Op maandag 2 december speelde HSV 1 een verdienstelijke externe wedstrijd tegen DD2.
Een punt was mooi geweest maar met een nederlaag van 3 ½ - 4 ½ zijn aan het eind van
de rit ook de bordpunten erg belangrijk.
Op bord 3 met Hans de Haan en Bord 4 met Bert Corneth werd tot een snelle tactische
remise besloten.
Op bord 8 viel Wouter Remmerswaal verdienstelijk in maar hij moest hiervoor wel het
onderste uit de kan halen. Wouter had in de aanval een stuk geofferd voor drie en later
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vier pionnen maar kon deze maar moeilijk in beweging krijgen. In het eindspel had zijn
tegenstandster ook nog eens het loperpaar, maar de partij eindigde door eeuwig schaak in
remise.
Op bord 7 speelde Dennis de Zwart als invaller niet zijn beste partij. Hij kwam wat minder
uit de opening en verloor al vrij rap een kwaliteit. Even later was Dennis een stuk achter
gekomen wat tot opgave leidde.
Op bord 5 speelde Geurt Jan een gedegen opening en richting het middenspel had hij een
iets actievere stelling. Even later wist zijn tegenstander echter de druk op te voeren en een
koningsaanval in te leiden. Om het noodlot te keren geeft Geurt Jan de kwaliteit voor twee
pionnen maar dit doet het tij niet keren en verlies is onvermijdelijk.
Op bord 1 speelde Ton Bodaan weer een heerlijke partij. Ton kwam met zwart goed uit de
opening en kreeg al rap een knots van een paard op d4. Nadat Ton ook nog een
centrumpion had gewonnen konden de stukken al bijna terug in het doosje. Maar het
verzet van zijn tegenstander werd pas definitief gebroken toen Ton met een paardvorkje
ook nog een toren wist te verschalken.
Op bord 6 speelde ook Jacques de Wit een fraaie partij. Jacques zette met e4, f4, g5 en h4
al snel druk op de koningsvleugel waar zijn tegenstander twee halfvrije centrumpionnen
voor terug kreeg. Nadat in het middenspel het gevaar van de centrumpionnen was
afgewend dirigeerde Jacques zijn koningspionnen verder naar voren en spon hier een
mooie matstelling mee. Goed werk Jacques!
Op bord 2 speelde Dick Groenendijk en hij kwam goed en actief uit de opening. In het
middenspel investeerde Dick erg veel tijd wat niet in zijn voordeel zou uitpakken. Dick
verloor een kwaliteit en dit leidde tot een ook door Dick niet te houden eindspel.
De volledige uitslag was als volgt:

Teamleider Fred van der Holst

Pomartoernooi
Op zaterdag 7 december vond in Rijswijk het Pomartoernooi plaats. Het was tevens het
eerste toernooi in de Haagse Rapidcyclus, die nu uit vijf toernooien bestaat. Op het
toernooi waren circa 30 schakers afgekomen. Er was onder andere een sterke afvaardiging
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van DSC en Schaakhuis aanwezig. HSV werd vertegenwoordigd door Ton Bodaan, Paul
Koks en Bert Gerritsma
Het toernooi werd gewonnen door Ted Barendse, kampioen van de Haagse Schaakbond,
met 6 uit 7. Hij werd op een halfje gevolgd door Richard Oranje en Marco van Straaten.

Paul Koks beste HSV'er

Beste HSV-lid was verrassend Paul Koks met 4½ uit 7. Paul won hiermee de tweede
ratingprijs in de categorie tot 1750. Ton Bodaan kon zich niet mengen in de strijd om de
ereplaatsen. Met 4 uit 7 won hij toch nog de tweede prijs in de categorie tot 2000. Bert
Gerritsma kreeg van Maurits Bons een volle toren cadeau, maar slaagde er vervolgens nog
in de partij te verliezen! Ook daarna kwamen er weinig fatsoenlijke zetten uit Berts vingers.
Met 2 uit 7 wist hij nog net de poedelprijs te ontlopen.

Voges Open
Op vrijdag 29 november kwam Paul Koks in actie in de vierde ronde van de Voges Open.
Met de witte stukken versloeg hij Kick van Rooijen. Een week later in ronde vijf won Paul de
kwaliteit tegen Lex van Gunsteren. De winst leek een kwestie van tijd. totdat Paul op de
34e zet blunderde met ...Lb2?? Deze zet kostte een vol stuk en de partij.

Kattenburger Open
Op zondag 8 december speelde Paul in de 3e ronde van de Kattenburger Open en verloor.

KNSB-competitie
Op zaterdag 14 december was het tijd voor de vierde ronde van de KNSB-competitie.
SHTV 1 speelde in 4F tegen koploper KING 1 en verloor met 6-2. Onze clubgenoten Ton
Bodaan, Olav van Leeuwen en Robin van Leeuwen kwamen niet tot scoren. In 4G speelde
SHTV 2 tegen Spijkenisse 2 en verloor met 5-3. Dick Groenendijk wist aan bord drie te
winnen, maar Tobias Li-Behn en Geurt Jan van der Meiden moesten hun tegenstanders
feliciteren. Bert Corneth speelde in 5E met Voorschoten 3 tegen DSC 5. Voorschoten won
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met 6½-1½. Bert speelde aan bord vijf remise. Paul Koks kwam in 5F in actie voor Oude
Toren 1. Dordrecht 2 bleek met 4½-3½ te sterk. Paul moest aan bord drie een nederlaag
incasseren. In dezelfde klasse speelde Evert Roeleveld met Schaakhuis 2 tegen Erasmus 2.
Schaakhuis verloor met 4½-3½, maar Evert slaagde erin aan bord vijf remise te spelen.

Kennemer Open
Op 14 december vond de vierde ronde van de Kennemer Open in Haarlem plaats. Bert
Gerritsma was met de zwarte stukken te sterk voor jeugdspeler Jack Schoonenwolf. Bert
heeft nu 3 uit 4. Er zijn nog vijf ronden te gaan in Haarlem.

Grote belangstelling Kerstwedstrijden
Op maandag 16 december vonden onze traditionele kerstwedstrijden plaats. Met 39
deelnemers was er een geweldige opkomst. Verheugend was dat er maar liefst vier
huisschakers meededen. De schakers werden door Fred van der Holst ingedeeld in acht
groepen van vier en een groep van drie. Daarnaast werd er door vier deelnemers
geklaverjast.
In groep één toonde erelid Ruud Drankier aan het schaken nog niet verleerd te zijn. Met
2½ uit 3 eiste hij de eerste plaats voor zich op. Het wordt tijd dat Ruud weer in Den Haag
gaat wonen, dan kan hij het eerste team versterken. Verder waren er drie spelers die 100%
scoorden. André Wagner won groep vier met 3 uit 3. Hetzelfde presteerde Jan Verheijen in
groep vijf. Dennis de Zwart scoorde in groep negen 2 uit 2. Opvallend was het sterke
optreden van Peter Huybens die met 2½ uit 3 groep zeven wist te winnen. Peter had twee
keer wit en slaagde erin met succes zijn favoriete gambietjes te spelen. Ongeslagen bleef
ook huisschaker Alex Witter in groep acht met 2½ uit 3. Hij had daarbij wel de hulp van
Henk Bouma nodig. Met een half bord aan stukken meer zette Henk de kale koning van
Alex pat.
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Zoals gebruikelijk was er voor iedereen een prijs en werden ook de mensen achter de bar
niet vergeten.
Hieronder volgen de eindstanden in de diverse groepen:
Groep 1
Ruud Drankier
Norbert Harmanus
Ton Bodaan
Hans de Haan
Groep 4
André Wagner
Fred van der Holst
Thomas Alvares
Otto Boot
Groep 7
Peter Huybens
John Prins
Johan de Vries
Dick de Jong

2½
2
1½
0

Groep 2
Nadeem Taverne
Theo van Orsouw
Bert Corneth
Dick Groenendijk

3
1½
1
½

Groep 5
Jan Verheijen
Bert Gerritsma
Eric Alvares
Paul Koks

2½
2
1
½

Groep 8
Alex Witter
Johan
Henk Bouma
Quicto

2½
1½
1
1

Groep 3
Lex van der Lubbe
Wouter Remmerswaal
Jan van der Meer
Jacques de Wit

2
1½
1½
1

3
2
½
½

Groep 6
Thomas Scholtus
Evert Roeleveld
Robin van Leeuwen
Rob Kuyvenhoven

2½
2
1½
0

Groep 9
Dennis de Zwart
Selahattin Ciftci
Raoul

2
1
0

2½
2
1½
0

Er werd geklaverjast door Thilly van der Holst, Jacques van As, Jelle van der Heide en
Willem Hessels. Ik heb geen uitslag ontvangen, dus ik weet niet wie er gewonnen heeft.

Partijen
We tonen u twee partijen en één partijfragment. De eerste partij werd gespeeld in de
wedstrijd van het eerste team tegen DD 2. Jacques de Wit neemt het met de witte stukken
op tegen Adri Voermans. Jacques neemt vanaf het begin het heft in handen. Voermans
slaagt erin terug te komen in de partij, maar in het eindspel toont Jacques zich superieur.
Het commentaar is van Ton Bodaan.

Jacques de Wit (1572) - Adri Voermans (1730)
HSV 1 - DD 2, 02.12.2019
{Tonbo}
1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.g3 d6 4.Lg2 Pc6 5.d3 Pf6 6.f4 Le7 7.Pf3 Tb8 8.0–0 b5?! Verzwakt de
witte velden op de damevleugel
9.h3 9.e5 dxe5 10.Pxe5 Pxe5 11.fxe5 is een directe aanslag op de zwarte stelling. Jacques
speelt het rustig.
9...b4 10.Pe2 Dc7 11.Le3 a5 12.g4 h5 13.g5 Pd7 14.h4 Pb6 15.b3 g6
Diagram 1 Na een rustige opbouw van beide kanten kan de strijd nu beginnen.
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Stelling na 15...g6

16.d4 cxd4 17.Pfxd4 e5?! Zwart heeft blijkbaar een hekel aan witte velden. 18.Pxc6
18.Pb5 Dd7 19.f5 Pa7 (19...Pd8 20.c4) 20.Pxa7 Dxa7 21.f6 Lf8
18...Dxc6 19.f5! Tja, waar
moet de arme zwarte koning gaan schuilen. Diagram 2

Stelling na 19.f5!

19...gxf5 20.exf5 d5! Zwart probeert het lek te dichten.
21.Tc1 Lc5 22.Dd2 La6 Was de zwarte koning veilig geweest had hij een mooie stelling
gehad...
23.c4! bxc3 24.Txc3 De ene penning naast de andere.
24...Lxe3+ 25.Dxe3 25.Txe3 Dd6 26.Td1
25...Dd6 Diagram 3
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Stelling na 25...Dd6

26.Tc2?! Het voordeel van wit is groot, maar tijdelijk. Als de druk niet wordt opgevoerd
kan zwart ontsnappen. 26.Td1 0-0 27.Pg3 d4 28.Pxh5 Diagram 4 analyse

Stelling na 28.Pxh5 (analyse)

26...Pd7 27.Tfc1 Db6 28.Dxb6 Pxb6 Volgende fase in de partij: een middenspel zonder
dames
29.Pc3?! Gaat voor de eigen torens staan. Een fout komt vaak voor na een grote ruil
omdat de partij eigenlijk opnieuw begint. 29.Pg3 e4 30.Tc6. Zo benut wit de zwaktes
veroorzaakt door de opgespeelde zwarte boeren.
29...Ld3 30.Td2 e4 31.Te1 0–0 Zwart heeft een goede fase gehad en is weer terug in de
partij.
32.Pe2 a4? 32...Lxe2 33.Tdxe2 f6 met kansen voor beide spelers.
33.Pf4! axb3 34.axb3 Tbd8? 35.Pxd3 exd3 36.Txd3 Td6 En nu de laatste fase van een
eindspel.
37.f6 d4 38.Lf3! Leuk van deze partij is dat de spelers duidelijk in kracht verschillen per
fase. Het eindspel is aan zwart niet besteed.
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38...Tc8 39.Lxh5 Pd7 40.Ted1 Pe5 41.Txd4 Txd4 42.Txd4 Tc3 43.b4 Tc1+ 44.Kf2 Tc2+
45.Kg3 Tc1 46.b5 Tc5 47.b6 Tb5 48.Kf4 Pc6 49.Tc4 Txb6 50.Lf3 Pd8 51.Tc8 Td6 52.Kf5
Kh7 53.h5 Pe6 54.g6+ fxg6+ 55.hxg6+ Kh6 56.Th8# Mat! Een mooi einde waar Jacques
duidelijk beter speelde dan zijn opponent. Ondanks een verschil van veel rating.
1–0

Stelling na 56.Th8#

De tweede partij werd gespeeld door Ton Bodaan. In de vierde ronde van de KNSBcompetitie moest Ton het met zijn team SHTV 1 opnemen in de uitwedstrijd tegen het
ijzersterke team van KING 1. Hoewel KING 1 enigszins verzwakt was opgekomen bedroeg
de gemiddelde rating maar liefst 2127! De 6-2 nederlaag kwam dan ook niet onverwacht.
Het resultaat had beter kunnen zijn als Ton had gewonnen. Hij heeft daartoe zeker kansen
gehad in zijn boeiende partij tegen Bram van den Berg. Op de website van KING wordt de
partij uitgebreid becommentarieerd door Bram. De analyse is integraal overgenomen,
maar af en toe kan DeepBert het niet laten zijn visie te geven.
Ton Bodaan (1907) - Bram van den Berg (2235)
KING 1 - SHTV 1 15.12.2019
Analyse: Bram van den Berg/DeepBert
Ik speelde zelf tegen Ton Bodaan een uitermate interessante partij. Ik neem jullie mee in
mijn gedachtekronkels.
1.d4 g6 2.Pf3 Lg7 3.c3 Ja, daar zit je dan aan je tweede biertje, ik dacht Hollands is wel
leuk toch.
3...f5 4.Lf4 Pf6 5.e3 d6 6.Le2 0–0 7.Db3+ e6 8.Pbd2 h6 Even Ton bevragen.
9.h4 Ik dacht: die kan zomaar zwak worden.
9...De7 10.0–0–0 a5 Sja, lijkt logisch toch?
11.Ph2? Dat is echt het verkeerde idee
11...a4 12.Dc2 e5 13.dxe5 dxe5 14.Lc4+?! Kh7 15.Lg3 Ph5 Zonder Lc4 was dit niet
mogelijk geweest.
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Stelling na 15...Ph5

16.Phf3 Treurig, maar wel goed ingezien.
16...e4 Soms moet je concessies doen.
17.Pd4 Pxg3 18.fxg3 h5 19.g4! Goede keuze, lijdzaam toezien is geen goed idee.

Stelling na 19.g4!

19...hxg4 20.h5 g5 21.Tdf1 Ld7 Toch maar eens ontwikkelen. Ik dacht ook nog na over
Ta5, maar dat is waarschijnlijk te gek.
22.a3 c6 23.Pe2 b5 24.La2 Pa6 25.Pg3 Le5 Ik was na Pc5 niet heel blij met h6 en Ph5, het
stukoffer had ik totaal niet gezien en is toch heel veel gevaarlijker dan ik dacht. 26.Pgxe4
fxe4 27.Dxe4+ Kh8 28.Dg6 Dg7
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Stelling na 28...Dg7

29.Pe4!! Totaal gemist en dit is echt een heel sterk idee. Ik dacht me eruit te rekenen met
het volgende, niks bleek minder waar.
29...Txf1+ 30.Txf1 Dxg6 31.hxg6 Le8 Dit was mijn idee, geen goed idee naar ik nu weet
32.Tf8+ Kg7 33.Tg8+ Kh6 Beetje eng, maar ik dacht stuk meer, koning veilig, veel geruild,
wat kan me gebeuren...nou...
34.Pf2 g7 was ook geen gek idee en Pd6 na.
34...Kh5??? 35.g7! uhu. Deep Bert: Ik ben het niet eens met het uitroepteken dat Bram
voor de tekstzet geeft. Ton had veel beter, namelijk 35.Lf7! na 35...Pc7 36.Txe8 Txe8 37 g7+
Kh4 38.Lxe8 Lxg7 39.Lxc6 staat wit gewonnen (zie analysediagram).

Stelling na 39.Lxc6 (analyse)

35...Lxg7 36.Txg7 36.Txe8 leek me remise en ik dacht dat ik beter speelde, dus ik dacht
dat Ton hiervoor moest gaan, maar Ton heeft gelijk en hij speelt terecht op winst
36...Lg6 37.Pxg4 Tf8 Ik dacht activiteit, gevaarlijke g- of a-pion, ik sta wel lekker. 38.Pe5
Tf1+ 39.Kd2 Le4 40.Ke2! Ton speelt hier erg sterk
40...Tg1 41.g4+ Kh4 42.Pf3+? Dit idee met g4 leek me niet goed vanwege wat er zo op
het bord komt...echter het is briljant, mits goed uitgevoerd
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42...Lxf3+ 43.Kxf3? Te logisch, maar na 43.Kf2!! staat die koning op h5 niet best.
Geweldige zet, helaas door Ton gemist. Deep Bert: Ik ben het eens met Bram. Slaan is in
het schaakspel nog steeds niet verplicht Na 43.Kf2!? Le4 44.Kxg1 Kxg4 45.Le6+ Kf3 46.Txg5
Kxe3 heeft wit groot en vermoedelijk beslissend voordeel (zie analysediagram)

Stelling na 46...Kxe3 (analyse)

43...Tf1+ 44.Kg2?! 44.Ke2 lijkt logischer ter ondersteuning van de sterke e-pion
44...Tf6 Even Le6 eruit halen.
45.e4 Pc5 Ik dacht dat ik hier goed stond, dat is zeker niet waar.
46.e5 Tf4 47.Th7+ Kxg4 48.Th6? Gooit helaas het meer dan verdiende halfje weg.
48...Te4 49.Txc6 Txe5 50.Lf7 Pd3 51.Le6+? Txe6 0–1
Leuke pot, paar blauwe ogen maar wel met een punt van het bord afgelopen
Onderstaande stelling kwam voor in de partij Bert Gerritsma - Aad Mittertreiner, gespeeld
in de interne competitie op 2 december. Bert vervolgde met 51.Le1? en kon opgeven na
het zwarte antwoord 51...Ld6. Wit is in zetdwang. Na een zet van de loper gaat of de pion
op g3 of de pion op b4 verloren. Bovendien valt na een witte koningszet het
binnendringen van de zwarte koning niet meer te verhinderen. Een schrale troost voor Bert
was dat ook na de beste voortzetting 51.Ld2 de stelling verloren is na 51...Lh6 52.Lc1 Lg5
53.Ld2 Ld8 54.Lc3 Lc7 55.Le1 Ld6.
Het is de vraag of Aad in lichte tijdnood deze zettenreeks gevonden had. We zullen het
nooit weten.

Stelling na 50...Lf8
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