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In dit bulletin vindt u verslagen van ronden 18, 19  en 20 van de interne competitie.  Ook treft u 

een verslag aan van het clubkampioenschap snelschaken. Diverse leden waren actief in de KNSB-

competitie en in het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond voor veteranen. Er is 

een nieuwe ratinglijst uit. Enkele leden boekten spectaculaire ratingwinst, maar er waren ook 

schakers die behoorlijk wat elopunten moesten inleveren.  In de rubriek 'partijen' treft u de partij 

Willem Hessels - Hans Coenders aan, gespeeld in ronde 18 van de interne competitie. Ook vindt u 

het beslissende partijfragment van de ontmoeting Dennis de Zwart - Jacques de Wit, gespeeld in 

de kwartfinale van de HSV-beker.  

 

Kalender 
ma 17 februari 21e ronde interne competitie 

   HSV 2 - Voorburg 1 

za 22 februari HSV Rapidtoernooi 

ma 24 februari 22e ronde interne competitie 

ma 2 maart  23e ronde interne competitie 

ma 9 maart  1e ronde Champions League 

   24e ronde interne competitie 

   DSC 2 - HSV 1 

ma 16 maart  HSV rapidkampioenschap 1e avond 

do 19 maart  Botwinnik 3 - HSV 2 

ma 23 maart  HSV rapidkampioenschap 2e avond 

ma 30 maart  2e ronde Champions League 

   25e ronde interne competitie 

   HSV 2 - Haeghe Ooievaar 3 

Interne 
In ronde 18 werden zeven partijen gespeeld. Ook werden er drie partijen voor de HSV-

beker gespeeld. Dit zijn de uitslagen van ronde 18: 

Hans de Haan - Evert Roeleveld 1-0 Eric Alvares - Jan Verheijen  0-1 

Willem Hessels - Hans Coenders 1-0 Peter Huybens - Aad Mittertreiner 0-1 

Dick Verwaart - Adel Felfel  0-1 John Prins - Dick de Jong   0-1 
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Olav van Leeuwen - Jacques van As 1-0 

 

Beker: 

Ton Bodaan - Henk Bouma 1-0 Fred vd Holst - Robin van Leeuwen 1-0 

Dennis de Zwart - Jacques de Wit ½-½ 1-0 (armageddon) 

 

Hans de Haan en Evert Roeleveld speelden een partij waarin tactiek de hoofdrol speelde. 

Na een dubieuze opening snoepte Hans steeds meer pionnetjes, maar hij moest 

voortdurend bedacht zijn op tactische grappen van Evert. In de slotstelling stond Hans bij 

uitgedund materiaal  drie pionnen voor, zodat Evert niets anders restte dan op te geven. 

Eric Alvares was erin geslaagd de kwaliteit te winnen tegen Jan Verheijen, maar na een 

listig pionzetje van Jan had de dame van Eric geen velden meer. Noodgedwongen offerde 

Eric zijn dame voor een paard, maar dat was kansloos. Jan tikte de partij moeiteloos uit. 

Willem Hessels speelde tegen Hans Coenders de zogenaamde 'KNOR-opening' waarin hij 

maar liefst een vol stuk offerde voor -althans in mijn ogen- vage aanvalskansen. Hans wist 

zich geen raad met dit presentje en na een partij met wisselende kansen ging hij in het 

toreneindspel ten onder. Peter Huybens zag zich tegen Aad Mittertreiner geconfronteerd 

met de Aljechinverdediging. Aad bezorgde Peter een dubbelpion en had ook positioneel 

alle troeven in handen. Peter had geen trek in een wurgpartij en gaf op, hoewel het 

materiële evenwicht nog niet was verstoord. Bij John Prins en Dick de Jong kwamen de 

zetten razendsnel op het bord. John dacht een pionnetje te winnen, maar hij kwam van een 

koude kermis thuis en moest opgeven. De sluwe Olav van Leeuwen lokte Jacques van As 

via zetverwisseling in een Caro Kann. Jacques speelde deze opening voor het eerst van zijn 

leven en was niet op de hoogte van alle finesses. Het was dus niet geheel verwonderlijk dat 

Olav aan het langste eind trok. 

 

In de bekerpartijen had Ton Bodaan slechts tien zetten nodig om Henk Bouma mat te 

zetten. Robin van Leeuwen dacht tegen Fred van der Holst een pion te winnen, maar in 

plaats daarvan moest hij zijn dame geven voor een toren, waarna Fred geen problemen 

had om de partij winnend af te sluiten. Een ware thriller was de partij tussen Dennis de 

Zwart en Jacques de Wit. Jacques kwam huizenhoog gewonnen te staan, maar slaagde er 

niet in de beslissende klap uit te delen. Dennis vluchtte in een eindspel met ongelijke 

lopers. Jacques had vier pionnen en Dennis drie pionnen, waaronder een dubbelpion. De 

pionnen stonden op dezelfde vleugel. Dergelijke stellingen zijn bijna altijd remise (With 

pawns only on one wing the drawish tendency is very high. Even with four vs three, a draw 

is a very likely outcome: Karsten Müller, fundamental chess endings). Ook deze stelling 

vormde hierop geen uitzondering en de partij eindigde in remise. Ik meende dat Jacques 

winstkansen had als hij de pion van Dennis op h5 van achteren aangevallen had, maar dat 

was niet zo. Zie hiervoor de rubriek 'partijen'. Er moest dus een armageddonpartij gespeeld 

worden om te bepalen wie doorging naar de halve finale. Jacques had zes minuten 

bedenktijd en Dennis vijf minuten, maar Jacques moest winnen om door te gaan. Bij ieder 

ander resultaat ging Dennis door. Jacques had te veel energie verspeeld in de reguliere 

partij en verloor het vluggertje, waardoor Dennis zich plaatste voor de halve finale.    
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In ronde 19 werden acht partijen gespeeld. Ook werd er een partij voor de HSV-beker 

gespeeld. Dit zijn de uitslagen van ronde 19. 

Aad Mittertreiner - Rob Kuyvenhoven 1-0 Hans de Haan - Bert Gerritsma ½-½ 

Dick Groenendijk - Selahattin Ciftci 1-0 Jacques de Wit - Jacques van As ½-½ 

Dick de Jong - Willem Hessels  1-0 Hans Coenders - Peter Huybens 1-0 

Onur Kececi - Henk Bouma  0-1 Adel Felfel - John Prins  1-0 

 

Beker: 

Fred van der Holst - Ton Bodaan 0-1 

 

Dick Groenendijk won vlotjes van Selahattin Ciftci. Volgens Dick speelde Selahattin veel te 

snel. Dat moet je natuurlijk niet doen tegen een tegenstander met (bijna) 600 elopunten 

meer. Van de overige partijen niets meegekregen omdat ik lang bezig was tegen Hans de 

Haan. Hans werd met zijn eigen openingsrepertoire geconfronteerd (om de concurrentie 

niet wakker te schudden zeg ik niet welke opening gespeeld werd) en had het daar 

zichtbaar moeilijk mee. Beide spelers kregen kansen, maar wisten die niet te benutten. Met 

meer tijd op de klok bood Hans remise aan en Bert zag geen reden om dit aanbod af te 

wijzen. 

 

In de bekerwedstrijd kwam er een Catalaanse opening op het bord. Ton won een pionnetje 

en daarna nog een pionnetje, waarna Fred opgaf. Hierdoor plaatste Ton zich als eerste 

voor de finale.  

 

In ronde 20 van de interne competitie werden zeven partijen gespeeld. Tevens speelde het 

eerste team thuis tegen Promotie 3 en verloor met 2½-5½. Hier volgen de uitslagen van 

de interne competitie: 

 

Aad Mittertreiner - Selahattin Ciftci ½-½ Jan Verheijen - Henk Bouma 1-0 

Ruud van Dijk - Adel Felfel   0-1 Dennis de Zwart - Willem Hessels 1-0 

Rob Kuyvenhoven - Dick de Jong  1-0 Onur Kececi - Hans Coenders 0-1 

Gerard Jones - Peter Huijbens  0-1 

 

De verrassing van deze ronde was de remise van Selahattin tegen Aad. Aad bereikte 

helemaal niets en moest alles in het werk stellen om een vrijpion van Selahattin af te 

stoppen. De partij tussen Ruud van Dijk en Adel Felfel was erg tactisch en kon alle kanten 

op. Uiteindelijk was het Adel die aan het langste eind trok. Dick de Jong stond niet slecht 

tegen Rob Kuyvenhoven, totdat hij plotsklaps een volle toren cadeau gaf. Jan Verheijen 

won materiaal tegen Henk Bouma en hoewel de winstvoering nog enige tijd vergde gaf 

Jan de winst niet meer uit handen. Peter Huybens combineerde er in het tweepaardenspel 

lustig op los en dwong nieuwkomer Gerard Jones tot opgave. 
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Olav van Leeuwen clubkampioen snelschaken. 

Op maandag 3 februari vond het clubkampioenschap snelschaken plaats. Daar waren 16 

schakers op afgekomen die door Fred van der Holst in twee qua sterkte gelijkwaardige 

groepen van acht spelers werden ingedeeld. Uit iedere groep plaatsten zich de nummers 1 

en 2 voor de halve finale. 

 

In groep A was er van spanning geen enkele sprake. Hans de Haan en Olav van Leeuwen 

maakten hier de dienst uit. Door winst in de onderlinge partij eiste Olav de groepswinst 

voor zich op met een 100% score van 7 uit 7. Hans werd tweede met 6 uit 7. Op gepaste 

afstand deelden Dick de Jong en Evert Roeleveld de derde plaats met 4 uit 7. 

 

In groep B was er meer spanning. Paul Koks ging als een raket uit de startblokken met 4 uit 

4. Vervolgens moest hij nederlagen incasseren tegen Ton Bodaan en Dick Groenendijk.  De 

strijd om de groepswinst werd beslist in het voordeel van Ton Bodaan, die alleen een halfje 

afstond tegen Dick Groenendijk. Dick morste ook nog een halfje tegen Bert Gerritsma en 

eindigde met 6 uit 7 op de tweede plaats. Op de derde plaats eindigde Paul Koks met 4½ 

uit 7, gevolgd door Bert Gerritsma met 4 uit 7. 

 

In de halve finales speelde Ton Bodaan tegen Hans de Haan. Olav van Leeuwen nam het 

op tegen Dick Groenendijk. Olav had verrassend weinig moeite met Dick en won met 2-0. 

De eerste partij tussen Hans en Ton eindigde in remise, waarna Ton de tweede partij in zijn 

voordeel besliste: 1½-½ 

 

 

                                                       Finale: Ton tegen Olav 
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In de finale won Olav de eerste partij. Ton scoorde de gelijkmaker nadat Olav zijn dame liet 

instaan. De derde partij was weer een prooi voor Olav die daardoor Ton opvolgt als 

clubkampioen snelschaken. 

 

Hieronder volgen de eindstanden in beide groepen: 

 

Groep A    Groep B 

Olav van Leeuwen  7 Ton Bodaan  6½ 

Hans de Haan  6 Dick Groenendijk 6 

Dick de Jong   4 Paul Koks  4½ 

Evert Roeleveld  4 Bert Gerritsma 4 

Jacques van As  3½ Willem Hessels 3 

Hans Coenders  2 Jan Verheijen  2 

Ruud van Dijk  1½ Adel Felfel  2 

Dick Verwaart  0 John Prins  ½ 

 

Halve finales 

 

Olav - Dick 2-0 

Ton - Hans 1½-½ 

 

Finale: 

 

Olav - Ton 2-1 

 

Tot slot: het speeltempo van 3 minuten + 2 seconden increment bleek voor veel spelers 

(te) machtig. Fred van der Holst deed de suggestie om een volgende keer met een 

speeltempo van 3 minuten + 3 seconden increment te spelen.  "Wat maakt die ene 

seconde extra nu uit?", zult u zeggen.  Wel, een simpel rekensommetje volstaat: als een 

partij 40 zetten telt krijg je er dus 40 x 3 = 120 seconden bij. Je bedenktijd komt dan op 5 

minuten. Als een partij 60 zetten telt krijg je er drie minuten bij en kom je aan 6 minuten 

bedenktijd. 
 

KNSB-competitie 
Diverse leden kwamen op 1 februari in actie tijdens de KNSB-competitie. Dick Groenendijk 

en Tobias Li Behn speelden met SHTV 2 thuis tegen het tweede team van Messemaker 

1847. SHTV verloor met 2½-5½. Dick en Tobias bleven met lege handen staan. Paul Koks 

speelde met zijn team De Oude Toren in Zoetermeer tegen Botwinnik 2 Botwinnik was met 

6-2 te sterk, maar Paul slaagde erin zijn partij remise te spelen. Evert Roeleveld speelde 

met Schaakhuis 2 thuis tegen Bergen op Zoom 2. Schaakhuis won met 4½-3½. Evert won 

zijn partij en had daardoor een belangrijk aandeel in de zege. Op 15 februari speelde SHTV 

1 in de uitgestelde wedstrijd van de vijfde ronde thuis tegen Souburg 2 en won met 5-3. 

Ton Bodaan won zijn partij, Olav en Robin van Leeuwen speelden remise. 
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Kennemer Open 
Bert Gerritsma speelde op 1 februari in de vijfde ronde van de Kennemer Open. Bert dacht 

na 20 minuten nadenken een winnend kwaliteitsoffer te hebben, maar hij had een 

venijnige tussenzet overzien en moest opgeven. Bert Larsen zei het al: "Long analyses, 

wrong analyses." 

 

PK HSB Veteranen 
Op vrijdag 7 februari begon het persoonlijk kampioenschap van de HSB voor veteranen. 

Paul Koks maakte remise tegen John Tan. Ton Bodaan en Jacques van As hadden in de 

eerste ronde een bye (½ punt) en Ruud van Dijk was oneven (1 punt). 

In de tweede ronde slaagde alleen Ton Bodaan erin een halfje te scoren tegen Adri 

Voermans. Paul Koks was niet opgewassen tegen Ton van der Zijden, Ruud van Dijk moest 

het onderspit delven tegen Maurits Bons en Jacques van As moest zijn meerdere erkennen 

in John Tan. 

 

Kattenburger Open 
Paul Koks speelde op 9 februari in de vierde ronde van de Kattenburger Open remise 

tegen Jan Rot. 

 

Ratinglijst 1 februari 2020 

Ton Bodaan   1936  Geurt Jan van der Meiden  1554 

Olav van Leeuwen  1841  Jan Verheijen    1552  

Bert Corneth   1800  Dennis de Zwart   1548 

Dick Groenendijk  1786  Paul Koks    1547 

Frans Hoogeveen  1780  Bert Gerritsma   1528 

Hans de Haan  1737  Rob Kuyvenhoven   1527 

Franck Melssen  1711  Jacques van As   1484 

Ben van Ham   1705  Thomas Alvares   1481 

Tobias Li-Behn  1665  Hans Coenders   1449 

Fred van der Holst  1640  Dick de Jong    1444 

Robin van Leeuwen  1640  Dick Verwaart   1431 

Aad Mittertreiner  1630  Ruud van Dijk   1416 

Evert Roeleveld  1620  Willem Hessels   1397 

Jim Loke   1615  Ruud Hählen    1354 

Wouter Remmerswaal 1590  Peter Huybens   1342 

Jacques de Wit  1584  Selahattin Ciftci   1284 

Eric Alvares   1565  Henk Bouma    1243 

 

Behoorlijk wat mutaties in vergelijking met de lijst van november 2019. Grootste stijgers 

zijn Thomas Alvares (+45), Tobias Li-Behn(+44) en Hans Coenders(+43). Hans de Haan 

verloor maar liefst 74 punten. Dit is te wijten aan een slecht Haags Weekendtoernooi en 

een slecht Tata Steeltoernooi. Paul Koks moest 52 elopunten inleveren. 
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Partijen 
In de kwartfinale van de HSV-beker was in de partij Dennis de Zwart  - Jacques de Wit na 

52.h5 de volgende stelling ontstaan.  

 

                            Stelling na 52.h5 

 

Er volgde 52...Le2 53.Lc5 g4 54.fxg4 Lxg4 55.Kh4 Kf4 56.Le3+ Kf3 57.Lxh6 f5 58.Le3 

Lxh5 59.Kxh5 remise. Ik volgde de partij als aandachtig toeschouwer en ik vroeg me af 

wat er zou zijn gebeurd als zwart 52...Lc4 gespeeld zou hebben. Er volgt dan echter 53.Lc5 

Lf7 54.Lf8 Lxh5 55.Lxh6. Nu de pion op h6 sneuvelt is ook hier remise het onvermijdelijke 

resultaat.  Zie analysediagram. 

 

                  Stelling na 55.Lxh6 (analyse) 

 

 

 

 



 

Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 8 

 

Dan volgt nu de partij tussen Willem Hessels en Hans Coenders. Willem offert al op de 

vierde zet een paard in wat de zogenaamde "Knor"-opening zou zijn. Naar mijn mening 

(DeepBert) is dit offer incorrect. Hans speelt echter niet doortastend genoeg en laat zich de 

kaas van het brood eten door Willem. Na zijn foutieve 29e zet is Hans zijn voordeel kwijt. 

In het (moeilijke) toreneindspel dat ontstaat heeft Hans nog kansen op remise. Wanneer hij 

zijn kansen niet benut beslist Willem de partij in zijn voordeel. Het commentaar bij deze 

partij is van DeepBert. 

 

Willem Hessels - Hans Coenders  

Interne Comp HSV, 20.01.2020 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Pxe5  

Offert een vol stuk! Is dit correct?  

 

 

                         Stelling na 4.Pxe5 

 

4...Pxe5 5.d4 Pc6 6.e5 Pg8 7.Lc4 Pa5 8.Le2 Lb4 9.0–0 Pe7?!  

Dit is minder goed. Zwart staat een stuk voor en kan gewoon stukken ruilen. Na 9...Lxc3 

10.bxc3 Pe7 11. Ld3 heeft hij wit een dubbelpion bezorgd en staat hij bij betere stelling 

nog steeds een stuk voor.  

10.Pe4 Pac6 11.c3 La5 12.f4?! Wit mist hier de interessante mogelijkheid 12.d5 Pxe5 13. 

d6 Lb6 (niet 13...cxd6 14.Pxd6+ met voordeel voor wit) 14.dxe7 Dxe7  

12...d6 13.g4 Ld7?  

Geeft het voordeel weg. Geboden was 13...dxe5 14.fxe5 0-0.  

14.exd6 Pc8 15.dxc7  

Sterker was 15.b4 Ld6 16.dxc7 Lxc7 17.d5  

15...Lxc7 16.Pc5 b6 17.Pxd7 Dxd7 18.Lb5 a6 19.Te1+ Kf8 20.Lxc6 Dxc6 21.d5 Dd7 

22.b3 Pd6 23.La3 Te8 24.Df3 Kg8 25.c4 h6 26.Lb2 f6 27.f5 Kh7?! (27...Pf7) 28.Te6 Thf8 

(28...Pf7)  

29.Tae1 Txe6?  

Dit is echt fout. Zo krijgt wit gratis een verbonden vrijpion op e6. Met 29...Pf7 was zwart in 

het voordeel gebleven.  

30.fxe6 De7 31.La3 f5 32.gxf5 Dg5+ 33.Dg3 Dxg3+?  
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Waarom niet simpel 33...Dxf5?  Of was Hans bang voor het antwoord 34.Lxd6? Dat was niet 

nodig geweest, want na 34...Lxd6 35.Dxd6 volgt 35...Df2+ met mat in vier zetten. Zie 

analysediagram. 

 

 

                 Stelling na 35...Df2+ (Analyse) 

 

34.hxg3 Txf5?  

Dit verliest. 34...Te8 had gemoeten, hoewel wit ook dan veruit de beste kansen heeft.  

35.Lxd6 Lxd6 36.e7 Lc5+ 37.Kg2 Tf2+ 38.Kh3 Lxe7 39.Txe7 Txa2 40.d6?  

Te snel opgespeeld. 40.Te6 wint eenvoudig na bijvoorbeeld 40...Kg8 41.Txb6  

40...Td2 41.Te6 Kg8 42.d7 Txd7 43.Txb6 Td3 44.c5 Kh7?  

Geeft onnodig de pion op a6 weg. Na 44...a5 zou de stelling volgens Komodo remise zijn, 

maar dat is een kluif voor kenners van toreneindspelen.  

45.c6 Tc3 46.b4 Tc4 47.Kg2 h5 48.Kf3 Kg8?  

Toreneindspelen zijn moeilijk. 48...g5 zou nog steeds goed zijn voor remise. Nu is Hans 

reddeloos verloren.   

49.Txa6 Txb4 50.Ta8+ Kh7 

 

1–0 

 

 

 

 

 


