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Het coronavirus treft ook de schaakwereld. Geplande wedstrijden in de HSB-competitie zijn 

uitgesteld. Dat betreft voor HSV de wedstrijden van het tweede team op donderdag 19 maart uit 

tegen Botwinnik 3 en de thuiswedstrijd tegen Haeghe Ooievaar 3 op 30 maart.  Wanneer deze 

wedstrijden worden ingehaald is nog niet bekend. Of de gezamenlijke slotronde voor de teams in 

de eerste klassen op woensdag 8 april doorgang vindt is zeer twijfelachtig. Voorzitter Hans 

Coenders heeft aan de leden een email gestuurd met de mededeling dat onze zaal in ieder geval 

op 16 en 23 maart gesloten is.  Zie hiervoor de rubriek  'Van de voorzitter'. In dit bulletin vindt u 

verder verslagen van ronden 21, 22, 23  en 24 van de interne competitie.  Ook treft u een verslag 

aan van het HSV rapidtoernooi.  Verder wedstrijdverslagen van HSV 1 - Promotie 3 en    HSV 2 - 

Voorburg 1. Diverse leden waren actief in de KNSB-competitie, het persoonlijk kampioenschap van 

de Haagse Schaakbond voor veteranen en het Noteboomtoernooi. Ton Bodaan klopte Bert 

Gerritsma in de finale van de HSV-beker.  Een partijfragment treft u aan in de rubriek 'Partijen'.  

 

Van de voorzitter 
Beste spelers van de Haagse Schaak Vereniging, 

Zoals jullie in de afgelopen twee dagen in de media hebben kunnen horen, worden de 

risico’s betreffende het Covid-19 virus in Nederland plotseling veel hoger ingeschat dan 

eerder het geval was. De regering en allerlei maatschappelijke organisaties hebben extra 

maatregelen afgekondigd en ook de diverse sportbonden hebben waarschuwingen naar 

de aangesloten clubs doen uitgaan. (Zie onderstaand bericht van de KNSB.) 

Eerder was al door de HSB besloten om toernooien en externe wedstrijden op te schorten. 

Ook als er minder dan honderd deelnemers meedoen. Verschillende  verenigingen hebben 

via hun website laten weten dat er tot 1 april niet gespeeld zal worden. 

Het bestuur van de Haagse Schaak Vereniging vindt het naar aanleiding van de recente 

ontwikkelingen verstandig om ook aan de oproep van de KNSB gehoor te geven. Er wordt 

in ieder geval de komende twee maandagen (16 maart en 23 maart) NIET GESPEELD in 

onze speelzaal aan de Escamplaan. Dit betekent dat het geplande rapidkampioenschap dit 

jaar niet door zal gaan.  

De wijkvereniging heeft bovendien aangegeven dat zij tot 1 april gesloten zal zijn. 

Hopelijk is er over twee weken meer bekend over de situatie in ons land en kunnen wij op 

basis van de dan beschikbare informatie een beslissing nemen over het vervolg van de 
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interne competitie en de Champions League. (Daarom houden wij wat 30 maart betreft 

nog even een slag om de arm.) 

Zodra er nieuws te melden is, laten wij dat zo spoedig mogelijk weten.  

Wij wensen jullie allemaal een goede gezondheid. 

  

Vriendelijke groeten, 

Hans Coenders 
  
  

Aan de schaakverenigingen 

t.a.v. de voorzitters, secretarissen, jeugdleiders en contactpersonen 

Geacht bestuur, 

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle 

activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de 

KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te gelasten, ook als aan 

deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of 

middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc. 

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 

31 maart af te gelasten. 

De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig 

zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM  zijn er op gericht om de gevolgen 

van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze 

doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te 

nemen maatregelen laat de KNSB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u 

daar dan over informeren.  

 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond 

Dharma Tjiam 

Directeur 

 

Kalender 
ma 16 maart  Zaal dicht. HSV Rapidkampioenschap vervalt 

do 19 maart  Botwinnik 3 - HSV 2 wordt uitgesteld 

ma 23 maart  Zaal dicht. HSV Rapidkampioenschap vervalt 

ma 30 maart  Zaal open? 

   2e ronde Champions League? 

   25e ronde interne competitie? 

   HSV 2 - Haeghe Ooievaar 3 wordt uitgesteld 

ma 6 april  Paaswedstrijden? 

ma 13 april  Pasen. Zaal dicht 

 

U ziet dat er nog veel onzeker is. Het bestuur zal u informeren of de zaal op 30 maart open 

is. 
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Interne 
In ronde 21 werden negen partijen gespeeld. Tevens speelde het tweede team thuis gelijk 

tegen concurrent Voorburg 1. Het tweede behield daardoor de leiding in klasse 3A. Dit zijn 

de uitslagen van ronde 21: 

Ton Bodaan - Fred van der Holst  1-0 Dick Groenendijk Jan Verheijen 1-0 

Jacques de Wit - Onur Kececi  1-0 Hans Coenders - Adel Felfel 0-1 

Jacques van As - Dick de Jong  ½-½ Peter Huybens - John Prins 1-0 

Haagse Harry - Aad Mittertreiner  0-1 Evert Roeleveld - Paul Koks ½-½ 

Eric Kwappenberg - Ruud van Dijk 0-1 

 

Ton Bodaan en Fred van der Holst troffen elkaar voor de tweede keer op korte termijn. In 

de bekerwedstrijd was Ton te sterk. Fred bood ook nu sterk tegenstand, maar hij kon toch 

niet verhinderen dat Ton een pion liet promoveren en de partij naar zich toe trok. Een 

(kleine) verrassing was de nederlaag van Hans Coenders tegen Adel Felfel. Eric 

Kwappenberg is teruggekeerd op het HSV-nest, maar hij was nog niet opgewassen tegen 

Ruud van Dijk 

 

In ronde 22 werden maar liefst 11 partijen gespeeld. Ook werd de laatste partij in de halve 

finale van de HSV-beker gespeeld. Dit zijn de uitslagen van ronde 22: 

Hans de Haan - Ton Bodaan   ½-½ Fred vd Holst - Dick Groenendijk 0-1 

Hans Coenders - John Prins  1-0 Rob Kuyvenhoven - Onur Kececi 1-0 

Willem Hessels - Ruud van Dijk  ½-½ Peter Huybens - Eric Alvares 0-1 

Paul Koks - Dick de Jong   ½-½ Thomas Alvares - Jan Verheijen 0-1 

Evert Roeleveld - Aad Mittertreiner ½-½ Leon Arkesteijn - Henk Bouma 0-1 

Adel Felfel - Eric Kwappenberg  0-1 

 

HSV-Beker: Dennis de Zwart - Bert Gerritsma 0-1  

 

Het topduel tussen Hans de Haan en Ton Bodaan eindigde na een Scandinavische opening 

(ik wist niet dat Ton deze opening in zijn repertoire had) vrij snel in remise. Dick 

Groenendijk deed goede zaken voor de ranglijst door Fred van der Holst te verslaan. Adel 

Felfel stond gewonnen tegen Eric Kwappenberg, totdat hij een volle toren weggaf. Dick de 

Jong verraste door Paul Koks remise af te dwingen. In het bekerduel kwam Bert Gerritsma 

na een mislukte opening slechter te staan. Later ontstond er een stelling met ongelijk 

materiaal. Bert had het loperpaar en Komodo taxeerde de stelling als gelijk. Dennis dacht 

een kansrijk stukoffer te brengen, maar hij had gemist dat aan het slot van de combinatie 

zijn paard in de diagonaal van zijn koning stond. Na 30...Lb7 ging het paard verloren en 

gaf Dennis op.  

 

In ronde 23 werden 10 partijen gespeeld. Bert Gerritsma en Ton Bodaan speelden tegen 

elkaar in de finale van de HSV-beker. Dit zijn de uitslagen van ronde 23: 

Jan Verheijen - Jacques de Wit 0-1 Fred van der Holst - Hans de Haan ½-½ 

Ruud van Dijk - Dick Verwaart 1-0 Henk Bouma - Aad Mittertreiner  0-1 

Hans Coenders - Haagse Harry 1-0 Jacques van As - Evert Roeleveld  0-1 
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Dennis de Zwart - Rob Kuyvenhoven 0-1 Onur Kececi - Willem Hessels ½-½ 

Thomas Alvares - Eric Alvares  1-0 Eric Kwappenberg - Peter Huijbens 0-1 

 

Finale HSV-Beker Bert Gerritsma - Ton Bodaan 0-1 

 

Evert Roeleveld deed goede zaken door Jacques van As te verslaan. Omdat Fred van der 

Holst niet verder kwam dan remise tegen  Hans de Haan, plaatste Evert zich op de valreep 

voor de Champions League ten koste van Fred. Dennis de Zwart verloor verrassend van 

teamgenoot Rob Kuyvenhoven. Onur behaalde zijn eerste halfje tegen Willem Hessels. Ik 

las laatst een verhaal van de clubkampioen van Voorburg. Dat is iemand die op latere tijd 

schaken heeft geleerd. Hij verloor bij Voorburg zijn eerste 14 partijen! Maar na stug 

volhouden is hij nu clubkampioen. Dus wie weet wat er voor Onur nog mogelijk is.  Vader 

en zoon Alvares troffen elkaar. Eric was in zijn gebruikelijke tijdnood en kon daardoor de 

winst niet vinden. Alvares junior trok de partij naar zich toe. Ton Bodaan liet na afloop zien 

hoe Eric had kunnen winnen.  

Voor de Champions League hebben zich de volgende spelers geplaatst: Hans de Haan, Ton 

Bodaan, Dick Groenendijk, Aad Mittertreiner, Bert Gerritsma en Evert Roeleveld. Zij spelen 

in een halve competitie om het clubkampioenschap. Olav van Leeuwen valt buiten de boot 

omdat hij te weinig partijen gespeeld heeft.   

 

Ton Bodaan werd bekerkampioen. In hevige tijdnood ging Bert Gerritsma door zijn vlag. 

Ton, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap. Een partijfragment treft u aan in de 

rubriek 'Partijen'. 

 

 

     Bekerfinale: Ton tegen Bert 
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In ronde 24 werden acht partijen gespeeld. Daarnaast speelden Aad Mittertreiner en Bert 

Gerritsma hun partij in de eerste ronde van de Champions League. Het eerste team 

speelde uit in Delft tegen koploper DSC 2 en verloor met 5½-2½. Het goede nieuws is dat 

HSV aan de vier topborden won met 2½-1½. 

Hier volgen de uitslagen van ronde 24: 

Dick de Jong - Ruud van Dijk  1-0 Jacques van As - Hans Coenders 0-1 

Rob Kuyvenhoven - Jan Verheijen ½-½ Dick Verwaart - Willem Hessels 1-0 

John Prins - Eric Kwappenberg  1-0 Thomas Alvares - Dennis de Zwart 1-0 

Evert Roeleveld - Henk Bouma  1-0 Adel Felfel - Eric Alvares  0-1 

 

Champions League: Aad Mittertreiner - Bert Gerritsma ½-½ 

 

Ruud van Dijk speelde tegen Dick de Jong zijn gebruikelijke opening met Pe7, waarbij hij 

het centrum aan Dick liet. Het door Ruud gespeelde c5? kon de toets der kritiek niet 

weerstaan. Het ging helemaal mis en Dick boekte een vlotte overwinning. Jacques van As 

speelde tegen Hans Coenders een opening die Hans niet kende. Jacques kende het ook 

niet goed, want hij gaf een vol stuk weg en moest vroegtijdig het hoofd in de schoot 

leggen. Rob Kuyvenhoven stuntte opnieuw. In de vorige ronde was hij te sterk voor Dennis 

de Zwart, nu dwong hij Jan Verheijen remise af. Ook Dick Verwaart verraste door Willem 

Hessels te verslaan. Het zal u niet verbazen dat Eric Alvares opnieuw in tijdnood was. 

Tegenstander Adel Felfel had nog acht minuten, maar ging mee in het blitztempo van Eric. 

Om Joop Tuk nog maar eens te citeren: "hij had beter even op zijn handen kunnen gaan 

zitten". De stelling was voor beide spelers lastig. Als toeschouwer durfde ik niet te zeggen 

wie er beter stond. Zoals het nu ging verloor Adel onnodig materiaal en moest hij 

opgeven. 

 

In de partij voor de Champions League had Bert op de 13e zet een pion kunnen winnen. 

Hij had dit niet gezien, maar Komodo wel. Na deze gemiste kans gaven de engines als 

waardering 0.00 aan. Na afwikkeling naar een pionneneindspel meende Bert beter te staan 

omdat zijn pionnen op de damevleugel wat verder opgerukt waren, maar dit oordeel was 

niet juist. Volgens de engines was het eindspel remise. Aad speelde het eindspel bijzonder 

goed en ondanks lichte tijdnood sleepte hij een welverdiende remise uit het vuur. 

 

Summier verslag HSV 1 – Promotie 3 
Door zeer drukke werkzaamheden en het verlies van mijn aantekening ditmaal een kort 

wedstrijdverslag. 

Door het snelle verlies van enkele spelers was de spanning al heel snel uit de wedstrijd.   

Ton Bodaan won zijn partij na een zeer lange manoeuvreerperiode waarin hij beurtelings 

de koningsvleugel en de damevleugel onder druk te zette. Uiteindelijk kwam Ton er op de 

damevleugel doorheen. 

Paul Koks won zijn partij door met goed positie- en combinatiespel materiaal te winnen 

waarna het eindspel niet al te moeilijk meer was. 
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Jacques de Wit leek zijn partij te gaan winnen met loperwinst tegen twee pionnen maar 

zijn tegenstander wist er toch nog een remise uit te peuren. 

De rest van de schurken lieten zich allen de kaas van het brood eten en konden vijf nullen 

noteren.  

De volledige uitslag was als volgt: 

  

Teamleider Fred van der Holst  

Inmiddels werd in de zesde ronde gespeeld tegen koploper DSC 2. In Delft was de 

thuisclub met 5½-2½ te sterk. Grappig is wel dat HSV aan de vier topborden met 2½-1½  

won. Aan de vier staartborden won DSC met 4-0. Het gemiddelde ratingverschil aan de 

staartpunten was 300 elopunten in Delfts voordeel, dus dat verklaart de 4-0. 

Hieronder volgt de stand in klasse 1A 

Klasse 1a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DSC 2 10 6 29 ½   5   4 ½ 4   6 ½ 4   5 ½ . 

2 SHTV 1 9 6 31 ½ 3     4   6   . 6   5 ½ 7   

3 Rijswijk 2 7 6 25   3 ½ 4     3   4 ½ 5 ½ . 4 ½ 

4 DD 2 7 6 24 ½ 4   2   5     3   . 4 ½ 6   

5 Promotie 3 6 6 24 ½ 1 ½ . 3 ½ 5     3 ½ 5 ½ 5 ½ 

6 Schaakhuis 2 5 5 19   4   2   2 ½ . 4 ½   6   . 

7 HSV 1 2 6 18   2 ½ 2 ½ . 3 ½ 2 ½ 2     5   

8 Raadsheer-Corbulo 1 0 5 12   . 1   3 ½ 2   2 ½ . 3     

De slotronde is op 8 april in het Stedelijk College in Zoetermeer 

De meeste teams hebben zes wedstrijden gespeeld. HSV staat voorlaatste, maar lijkt zich 

toch te gaan redden. Het onderaan staande Raadsheer-Corbulo moet in de gezamenlijke 

slotronde (als en wanneer die nog doorgaat) tegen koploper DSC 2. DSC voelt de hete 

adem van SHTV 1 in haar nek en zal zeker op oorlogssterkte opkomen tegen Raadsheer 

Corbulo. Er is een (kleine) kans dat Raadsheer-Corbulo in de voorlaatste wedstrijd wint van 

Schaakhuis 2, maar dan HSV kan zich in veiligheid spelen door meer bordpunten te 

verzamelen. Winst of een gelijkspel in de slotronde tegen Rijswijk zou helemaal geweldig 

zijn.   
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Hans de Haan is niet alleen een van onze beste spelers, hij blijkt ook nog een begenadigd 

verslaggever te zijn! Hieronder volgt zijn verslag van de wedstrijd van het tweede team 

tegen naaste concurrent Voorburg 2. 

 

HSV 2 - Voorburg 2 

HSV 2 heeft zich met een Houdini-achtige-act aan de kop van de ranglijst weten te 

handhaven. 

Het begin van de wedstrijd was echter allesbehalve veelbelovend. 

Als eerste moest Rob, die sinds kort het o zo veelzijdige Spaans aan zijn repertoire heeft 

toegevoegd, zijn koning omleggen. Door verwisseling van zetten kwam zijn paard op een 

wel heel ongelukkige wijze gepend te staan waardoor er een belangrijke pion verloren 

ging. 

Niet lang daarna moest Selahattin, die een vol stuk verloor, opgeven waardoor we dus in 

no-time al met 0-2 achter stonden. 

Het scenario werd alsmaar zwarter toen Frank na een fout in zijn berekening van een door 

hem ingezette mataanval materiaal verloor: 0-3. 

Hierna ging de zon echter een beetje schijnen voor ons. 

Wouter overspeelde met zijn nimmer aflatende aanvalsdrift in een Falkbeer-tegengambiet 

zijn tegenstander volledig en ving hem in een prachtig matnet: 1-3. 

Willem kreeg een Philidor voorgeschoteld en daar wist onze offerkoning wel raad mee. Op 

onnavolgbare wijze sloopte hij de stelling van de Voorburger vakkundig en wist zo de 

stand op 2-3 te brengen. 

Helaas diende zich toe weer een kleine tegenslag aan. Dennis kwam me trots vertellen dat 

hij een paard had geofferd. Dit bleek een offer op wel zéér lange termijn te zijn want 

Dennis bleef dit stuk keurig achter: 2-4. 

Toen was de schone taak taak weggelegd voor Henk en Jim om te proberen de stand 

gelijk te trekken. 

Eerst voldeed Henk aan deze taak door zijn tegenstander in een prachtig positionele stijl 

van het bord te spelen. Echt een streling voor het oog: 3-4. 

Massa's mensen hadden zich inmiddels verzameld rond het bord van Jim waar zich een 

waar spektakel ontvouwde. Jim moest ons redden en dat deed hij ook. En hoe! Alsof oude 

tijden weer herleefden, vroeger was Jim niet te beroerd om de halve Haagse schaaktop van 

het bord te vluggeren, wist hij in een onvoorstelbaar ingewikkelde stelling het hoofd koel 

te houden en ons met een prachtige 4-4 gelijk te maken. 

 

Mannen gefeliciteerd! Fantastisch werk! 

 

Hans de Haan 

  

Op de volgende bladzijde vindt u de stand in Klasse 3A 
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Klasse 3a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HSV 2 9 5 25     4   4 ½ . . 5 ½ 5   6   

2 Voorburg 1 9 6 28 ½ 4     3 ½ 5 ½ . 5   6   4 ½ 

3 Pomar 1 7 6 25   3 ½ 4 ½   5 ½ 5 ½ 2   4   . 

4 Haeghe Ooievaar 3 6 6 24   . 2 ½ 2 ½   2 ½ 6   5 ½ 5   

5 Botwinnik 3 5 5 20   . . 2 ½ 5 ½   4   5   3   

6 RSC-Belgisch Park 3 5 6 22   2 ½ 3   6   2   4     . 4 ½ 

7 Lierse 2 3 6 19   3   2   4   2 ½ 3   .   4 ½ 

8 Rijswijk 4 2 6 20 ½ 2   3 ½ . 3   5   3 ½ 3 ½   

 

Het tweede team gaat fier aan de leiding, maar moet nog afrekenen met de teams van 

Botwinnik 3 en Haeghe Ooievaar 2. Deze wedstrijden zijn uitgesteld. Wanneer ze gespeeld 

worden? Niemand die het weet.  

 

HSV Rapidtoernooi prooi voor Maarten Stolte 

Het HSV-rapidtoernooi kende met 39 deelnemers een goede bezetting. Ook het niveau 

was hoog met vier deelnemers met ratings hoger dan 2000. Ratingfavoriet Stefan Bekker 

(Elo 2326) ging uitstekend van start met 5 uit 5. Het toernooi duurde voor hem echter twee 

ronden te lang. In de zesde ronde ontsnapte hij nog met remise tegen 'huisschaker'  

Patrick de Bas, maar in de slotronde moest hij zich gewonnen geven tegen Maarten Stolte. 

Maarten werd daardoor toernooiwinnaar met 6 uit 7. Melchior Vesters scoorde ook 6 

punten, maar moest op weerstandspunten genoegen nemen met de tweede plaats. 

Melchior had de eerste ronde niet meegedaan en was begonnen met een 0. Hij won 

vervolgens al zijn partijen en scoorde dus 100%! De derde plaats werd gedeeld door 

Stefan Bekker en Patrick de Bas met 5½ uit 7.   

 

   Toernooiwinnaar Maarten Stolte (links) tegen huisschaker Patrick de Bas 
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Bij de prijsuitreiking kreeg meer dan de helft van de deelnemers een prijs in natura. 

Namens schaakvereniging Schaakhuis stelde Melchior Vesters een schaakboek als extra 

prijs beschikbaar. Na overleg werd deze prijs toegekend aan de beste jeugdspeler. Dit was 

Tobias Li-Behn. Tobias behaalde 4½ punten en een fraai TPR van 1932. 

 

Met zijn score van 4½ punten was Tobias tevens het beste HSV-lid. Ton Bodaan behaalde 

eveneens 4½ punten, maar Tobias had meer weerstandspunten. Bovendien had hij Ton in 

de onderlinge partij verslagen. Evert Roeleveld scoorde uitstekend met 4 uit 7. Hij won 

hiermee de derde ratingprijs in de categorie 1616 t/m 1747. Nog sensationeler was de 

prestatie van Ruud van Dijk. Hij scoorde ook 4 uit 7 en won daarmee de eerste ratingprijs 

in de categorie tot 1497.  Dat het toernooi sterk bezet was blijkt wel uit het feit dat de vier 

laatste plaatsen bezet werden door HSV-leden. 

 

PK HSB Veteranen 

In de derde ronde het persoonlijk kampioenschap van de HSB voor veteranen was er 

succes voor Ton Bodaan en Jacques van As. Ton versloeg met de zwarte stukken Lothar 

van der Sluijs. terwijl Jacques met wit won van Peter van Wermeskerken. Paul Koks verloor 

met wit van Jan van der Meer. Ruud van Dijk moest met zwart zijn meerdere erkennen in 

Leo Duijvesteijn. 

 

In de vierde ronde versloeg Ton Bodaan met wit Theo van der Pol. Jacques van As speelde 

met zwart remise tegen Auke de Vries. Paul Koks was met zwart niet opgewassen tegen 

Peter van Wermeskerken. Ruud van Dijk nam een bye op vanwege zijn deelname aan het 

Noteboomtoernooi. Na vier ronden heeft Ton Bodaan 3 punten, Jacques van As 2 punten, 

Ruud van Dijk 1½ punten en moet Paul Koks genoegen nemen met een halfje. 

 

Noteboomtoernooi 

In het weekend van 28 februari t/m 1 maart vond in Leiden het Noteboomtoernooi plaats. 

Onder de deelnemers waren naast Timman, Karpov en Hübner ook enkele HSV-leden 

actief. Henk Bouma scoorde in de C-groep een keurige 50% met 3 uit 6 en boekte 

aanzienlijke ratingwinst met zijn TPR van 1366. De overige HSV-leden deden het iets 

kalmer aan en speelden in de vierkampen (één partij per dag). Ton Bodaan scoorde in 

groep 4 slechts 1 uit 3 en was na afloop zeer ontevreden over zijn spel. Jan Verheijen 

behaalde in groep 11 1½ uit 3. Ruud van Dijk bleef in groep 13 helaas met lege handen 

staan met 0 uit 3.  

 

Kwalificatietoernooi NK Jeugd 

Tobias Li Behn nam op 28 en 29 februari deel aan het kwalificatietoernooi voor de 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen bij de jeugd B (t/m 16 jaar). De nummers 1,2 en 3 

uit deze categorie plaatsten zich voor de Nederlandse jeugdkampioenschappen. Plaats van 

handeling was de speelzaal van DSC in Delft.  

 

Het was een toernooi met hindernissen, want op vrijdagavond ging het brandalarm af. Het 

bleek een vals alarm te zijn, maar niemand was in staat het alarm af te zetten, zodat er 

niets anders op zat dan de eerste ronde af te gelasten. Er werden daarom slechts zes 
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ronden gespeeld in plaats van zeven. Tobias behaalde met 4½ uit 6 een gedeelde tweede 

plaats, maar op weerstandspunten werd hij vierde, waardoor hij een plaats in het NJK 

misliep. 

 

Best of The Westtoernooi 

Paul Koks speelde op 29 februari in de vierde ronde van dit toernooi met zwart tegen 

Meindert Hofman. Paul verloor en blijft daardoor op 1½ punten staan. 

 

Kennemer Open 

Bert Gerritsma speelde op 7 maart in de 6e ronde van de Kennemer Open. Bert probeerde 

met zwart een nieuwe opening, maar hij werd door jeugdspeler Jurriaan Boeren kansloos 

van het bord gecombineerd. 

 

KNSB-competitie 

Diverse leden kwamen op 7 maart in actie tijdens de KNSB-competitie. Olav en Robin van 

Leeuwen speelden met SHTV 1 uit tegen Scheldeschaak 1. SHTV 1 won met 5½-2½. Olav 

won zijn partij. Robin speelde remise. Tobias Li-Behn, Dick Groenendijk en Geurt Jan van 

der Meiden speelden met SHTV 2 uit tegen Promotie 2. De wedstrijd eindigde in een 4-4 

gelijkspel. Tobias won, Dick speelde remise en Geurt Jan verloor. Paul Koks speelde met De 

Oude Toren 1 tegen Schaakhuis 2 met Evert Roeleveld in de gelederen. De wedstrijd 

eindigde in een 3-5 overwinning voor Schaakhuis. Paul speelde remise, Evert verloor zijn 

partij.  

 

Partijen 
De bekerfinale ging tussen Bert Gerritsma (wit) en Ton Bodaan (zwart). Het werd een 

boeiende partij. Omdat beide spelers hun openingsrepertoire geheim willen houden 

komen we er in na de 14e zet van zwart. Het commentaar is van Bert met behulp van 

Komodo. 

 

 

                          Stelling na 14...h5 
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Bert Gerritsma - Ton Bodaan  

HSV-beker, 02.03.2020 

 

15.Pxc6?! Een positionele fout zoals Ton onmiddellijk na de partij opmerkte. 

15... bxc6 De dubbelpion op de c-lijn is sterk. Er dreigt c5.  

16.Le5 Th6 Ton had zijn twijfels over deze zet, maar volgens Komodo is het gewoon de 

beste zet. Hij haalt de toren uit de diagonaal van de witte loper op e5 en dekt het paard op 

f6 nog een keer. Frans Hoogeveen stelde 16...Kd7 voor. Dat kan ook, maar de tekstzet is 

beter.  

17.f3 Na lang nadenken gespeeld. Wit zit een beetje om goede zetten verlegen. Ik was 

bang dat nu de pion op e3 zwak zou worden. Komodo keurt de zet echter goed en het kon 

ook de goedkeuring van Ton wegdragen. Afwachten met 17.Tfe1 was ook een optie.  

17...Pd7 18.Lc7 Ta7 19.Lh2 Ik wacht rustig af wat Ton gaat ondernemen.  

19...Pb6 Onmiddellijk 19...c5 was ook mogelijk.  

20.e4! Een sterke zet. Wit laat zich niet willoos naar de slachtbank leiden en is op zoek 

naar tegenspel.  

20...Lg6 21.Tab1?! Na meer dan 20 minuten nadenken gespeeld. Ik was bang voor Pa4 

met aanval op de pion op b2. De toren staat echter niet helemaal lekker in de diagonaal 

van de vijandelijke loper op f5. Het beste was daarom geweest 21.exd5 cxd5 22.f4 Pa4 

23.Ta2 en het zwarte voordeel blijft binnen de perken.  

21...Kd7 22.Ld1?! Gericht tegen Pa4, maar afwachten met 22.Kh1 was beter geweest.  

22...c5! Deze zet zat er natuurlijk de hele tijd aan te komen. Ton heeft al aanzienlijk 

voordeel.  

23.Kh1 cxd4 24.cxd4 Th8 25.Lc2 b426.axb4 Lxb4 27.Tf2?! Weer een zwakke zet. Ik had 

het paard beter kunnen dekken met 27.Tfd1.   

27...Tha8 28.Pf1 Ta1 29.Pe3 Txb1+ 30.Lxb1 Lf8?! De bedoeling van deze zet ontgaat 

me. Veel sterker was 30...Ta1.  

31.Tf1 Pa4? Tons vorige zet was al minder sterk, maar dit is een echte blunder waarmee hij 

zijn complete voordeel weggeeft.  

 

 

       Stelling na 31...Pa4? 
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32.exd5 De stelling gaat open en de witte stukken komen tot leven  

32...Pxb2 33.Lxg6 fxg6 34.dxe6+ Ik was hier al in tijdnood en speelde deze zet a tempo. 

34.Tc1!? had wit volledig gelijk spel gegeven. Nu staat zwart weer beter.   

34...Kxe6 35.d5+ Kd7 36.Le5 Pd3? Verliest een pion.  

37.Pxc4 Lc5 38.Lf6 Pf2+ 39.Kh2 g4 40.Lh4 Pd3 41.Td1 Pf4 42.Lg3 g5 43.fxg4 hxg4 

44.Pe5+ Kd8 45.Pxg4 Overtuigender was volgens Komodo 45.d6 Pe6 46.d7 Ld4 47.Pc6+ 

Kxd7 48.Pxd4 gxh3 49.Kxh3 en wit wint. Onmogelijk om dit allemaal te zien in tijdnood. 

45...Pe2 46.Pe5 Ta3 47.Pf3 Kd7 48.Le5 Le3 49.Tel Zie diagram 

En bij het uitvoeren van deze zet ging ik door mijn vlag. Toch te lang nagedacht in het 

begin van de partij. Geef me nog een half uur bedenktijd en ik win de slotstelling van 

Kasparov. Helaas voor mij werkt het niet zo bij schaken. Time management speelt een 

belangrijke rol. 0-1 

 

 

                       Stelling na 49.Te1 

 

 

 

 

 


