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Kalender

ma 14 januari
ma 21 januari
ma 28 januari
ma 4 februari
ma 11 februari
za 16 februari
ma 18 februari
ma 25 februari

17e ronde interne competitie
18e ronde interne competitie
19e ronde interne competitie
Clubkampioenschap Snelschaken
20e ronde interne competitie
HSV 1 - Promotie 2
HSV Rapidtoernooi
21e ronde interne competitie
HSV 2 - Schaakmat Westland 4
22e ronde interne competitie

De externe competitie begint weer op 11 februari met de wedstrijd HSV 1 - Promotie 2. Een week
eerder vindt het clubkampioenschap snelschaken plaats. Op 16 februari is het tijd voor het HSV
rapidtoernooi.
Voor de achtste finale van de interne bekercompetitie moeten nog de partijen Jim Loke- Ton
Bodaan en Selahattin Ciftci - Jan Verheijen gespeeld worden. Dit moet dan gebeuren op maandag
14 januari. Op dezelfde avond zullen Jacques de Wit en Hans Coenders de loting voor de
kwartfinale verrichten.
Tot slot speelt ons bekerteam vóór 15 februari thuis tegen DSC.
Interne competitie
Uitslagen ronde 16 d.d. 7 januari 2019

Dick Groenendijk - Jacques de Wit
Aad Mittertreiner - Hans de Haan
Nadeem Taverne - Henk Bouma
Peter Huijbens - Rob Kuijvenhoven
Dick Verwaart - Dick de Jong

½-½
½-½
1-0
0-1
½-½

Ton Bodaan =- Bert Gerritsma
Patrick Roeleveld - Willem Hessels
Jacques van As - Hans Coenders
Selahattin Ciftci Onur Kececi
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1-0
1-0
1-0
1-0

Terug op het oude nest is Rob Kuijvenhoven. Hij mocht het opnemen tegen Peter Huybens
en liet zien het spel nog niet verleerd te zijn. Peter speelde Schots, maar overzag een verre
loperzet en moest capituleren. Henk Bouma verloor snel van Nadeem Taverne. Het ging in
de opening al helemaal mis. Bert Gerritsma stond geruime tijd slechts ietsje minder tegen
Ton Bodaan, maar in het eindspel trok Ton toch de winst naar zich toe. De langste partij
van de avond ging tussen Dick Groenendijk en Jacques de Wit. Jacques promoveerde en
moest vervolgens proberen drie pionnen van Dick tegen te houden. De koning van
Jacques was te ver van het strijdtoneel verwijderd, zodat remise door eeuwig schaak het
hoogst bereikbare was.
Aan de top van de ranglijst veranderde er niet viel. Ton Bodaan is met 8 uit 8
ongenaakbaar. Op de plaatsen 2 t/m 6 vinden we Aad Mittertreiner, Hans de Haan, Adel
Felfel, Jan Verheijen en Fred van der Holst. Fred speelde niet en voelt inmiddels de hete
adem van Dick Groenendijk in zijn nek.
Kerstwedstrijden
De kerstwedstrijden kenden met 31 deelnemers een uitstekende bezetting. Wel jammer
van het oneven aantal, want nu was er een schaakvierkamp met slechts drie deelnemers. Er
werden in zeven vierkampjes rapidpartijen gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten +
5 seconden per zet. Vier deelnemers bestreden elkaar aan de klaverjastafel.
In groep één van de schakers was Norbert Harmanus met 3 uit 3 ongenaakbaar. Bij de
klaverjassers was Thilly van der Holst oppermachtig.

Fred en Thilly hadden voor een prima prijzentafel gezorgd. Voor iedereen was er een prijs
en ook de mensen achter de bar werden niet vergeten.
Hieronder volgen de cijfertjes
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Schaken
Groep 1
Norbert Harmanus
David Jonkman
Ton Bodaan
Dick Groenendijk
Groep 4
Bert Gerritsma
Jacques de Wit
Jan van der Meer

Groep 7
Selahattin Ciftci
Loek Beekman
Alex Witte
Dick Verwaart

3
1
1
1

2
1
0

3
1½
1½
0

Groep 2
Bert Corneth
Theo van Orsouw
Hans de Haan
André Wagner
Groep 5
Dennis de Zwart
Hans Coenders
Dick de Jong
Otto Boot
Klaverjassen
Thilly van der Holst
Jelle van der Heide
Aad Mittertreiner
Willem Hessels

2½
1½
1
1

Groep 3
Piet Sikkes
Jan Verheijen
Fred van der Holst
Patrick Roeleveld

2
2
2
0

2½
2
1
½

Groep 6
Jacques van As
Ruud van Dijk
Henk Bouma
Ruud Hählen

3
2
1
0

4806
4453
4216
4167

Piet Houwelingbeker
Bert Corneth speelde bij zijn nieuwe vereniging Voorschoten een partij in de tweede ronde
van de Piet Houwelingbeker. In het verslag op de website van schaakvereniging
Voorschoten lezen we het volgende commentaar: De grootste verrassing was die van Bert
Corneth, die ex-clubkampioen Henk Schouten op fraaie wijze versloeg. Met maar liefst drie
stukoffers sloeg hij zich dwars door Henks Defensie heen, daarmee ruim 300 ratingpunten
overbruggend.
Hieronder volgt deze partij. Bert geeft zelf commentaar.
Bert Corneth 1784 - Henk Schouten 2157
Piet Houwelingbeker, 29.11.2018
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 Aangenomen Morragambiet
4.Pxc3 Pc6 5.Pf3 d6 6.Lc4 e6 7.0–0 Le7 8.De2 a6 9.Td1 Dc7 10.Lf4 Allemaal nog
bekend uit de boeken
10...Pe5 Deze op het oog logische zet -blokkeert de diagonaal b8-h2 en bereidt ruil van
lichte stukken voor - is in de praktijk onvoldoende gebleken. 10...Pf6 11.Tac1 0-0 is de
aanbevolen voortzetting die de zwarte koning in veiligheid brengt
11.Lxe5 dxe5 12.Lb5+ 12.Tac1 is hier ook sterk, maar ik geef de voorkeur aan de meer
directe partijzet.
12...axb5 Na het alternatief Kf8 zou Tac1 zijn gevolgd.
13.Pxb5 Db8 14.Tac1 f6 Maakt een vluchtveld voor de koning, dekt pion e5 en wil na Ph6
de toren van h8 in het spel betrekken
15.Pc7+ Kf7 16.Pxa8 Dxa8 17.Tc7 Ph6 Als zwart nu nog Te8 kan spelen... 17...b6 Deze
zet, door Henk zelf aangegeven in de post mortem, is de enige die het wit nog lastig
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maakt. 18.Td8 La6 19.Pxe5+ fxe5 20.Dh5+ g6 21.Df3+ Pf6 22.Txa8 Txa8 23.Da3 Pg824.h3
h6 25.Dd6 Lb5 26.Dxe5 en de dame is hier sterker dan de drie lichte stukken, maar wit
moet nog heel wat werk verzetten om te winnen.
18.Pxe5+ Zonder dit tweede stukoffer is de witte aanval niet beslissend, maar nu is de
zwarte stelling niet meer te houden.

Stelling na 18.Pxe5+

18... fxe5 19.Dh5+ Kf8 19...g6 20.Dxh6 met de bedoeling Txe7+ en dan Dg7+
20.Tdc1 Ld7 Zwart moet een stuk teruggeven, maar blijft nog wel materiaal voorstaan.
21.Txd7 Pg8 21...De8 22.Df3+ Pf7 23.Tcc7
22.Tdc7 De8 23.Tc8 Ld8 24.Dxe8+ Zwart houdt het voor gezien en laat zich de rest niet
meer bewijzen: Kxe8 25.Td1 gevolgd door Tdxd8 en de laatste zwarte stukken komen er
niet meer uit. 1–0
Rapidtoernooi Woerden
Paul Koks leverde de volgende bijdrage in
Op zaterdag 1 december organiseerde Schaakclub Woerden voor de tweede keer het
Okkerse & Schop Advocaten Rapidtoernooi. Een toernooi dat jarenlang draaide onder de
naam Goudkuipje.
Ik speelde in groep 4B en mocht deze winnen met 4 punten uit 5 partijen. Dit leverde een
tas met maar liefst drie flessen wijn op.
3e ronde PK Leidsche Schaakbond
In dit toernooi stroom ik in vanaf de tweede ronde, nadat ik in eerdere ronden nog niet de
rust had om op vrijdagavond een waardige schaakpartij te spelen.
Er zijn 82 deelnemers en er wordt gespeeld in één grote groep.
Ingedeeld met de witte stukken tegen Ronald van Vleuten weet ik dat ik er tegen aan mag.
Wit: Paul Koks 1582
Zwart: Ronald van Vleuten 1744
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Pf3 e6 5.e3 Pbd7 6.Ld3 Lb4 7.O-O O-O 8.a3
Hier gaat zwart zijn zwarteveldenloper afruilen. Een loper die later in de partij gemist zal
gaan worden, doordat wits zwartenveldenloper een belangrijke rol gaat spelen in de partij.
8...Lxc3 9.bxc3 Pe4 10.Dc2 f5 11.Pd2 b6 12.cxd5 cxd5 13.c4
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Hier was 13.f3 een van de kandidaatzetten, die door tante Houdini als iets beter
beoordeeld wordt. Achter het bord ben ik er echter van overtuigd dat de gespeelde zet
leidt tot gunstig, gecontroleerd eindspel indien zwart de wittenveldenloper in de toekomst
wil afruilen. Met zelf nog een loper op het bord en een verbrokkelde pionnenstructuur bij
zwart.
13...La6 14.f3 Pd6 15.cxd5 Lxd3 16.Dxd3 exd5 17.a4 Tc8 18.La3 diagram

Stelling na 18.La3

Het initiatief ligt redelijk overtuigend bij de witte formatie. Er gaat sowieso een zwarte pion
gescalpt worden.
18...Tf6 19.Tac1 g6 20.Db3
Er staat een penning op het bord waar ik veel plezier aan ga beleven.
20...Txc1 21.Txc1 Da8 22.e4 fxe4 23.Pxe4 Pxe4 24.fxe4 Tf4 25.Tc7 Txe4 26.Txd7 Te1+
27. Kf2 Ta1 28.Le7 Dc6 29.Td8+ Kg7 30.Lf8+ Kf7 31.Df3+ Ke6 diagram

Stelling na 31...Ke6

Volgens tante Houdini is hier Mat-in-Vier het thema (Red: 32.De3+ Kf6 33.De5+ Kf7
34.De7+ Kg8 35.Dg7#). Maar daar zoek ik niet naar, vanwege damewinst na 32.Td6+. Ik
vertrouw erop het eindspel dat daarmee op het bord komt naar een overwinning te
kunnen uitspelen. Mijn tegenstander vertrouwt daar ook op en geeft op na de gespeelde
zet.
32.Td6+ 1-0
Vrijdag 11 januari 2019 is de volgende ronde in dit Persoonlijk Kampioenschap van de
Leidsche Schaakbond.
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Toernooiresultaten
Paul Koks nam van 26 december t/m 30 december deel aan het Chess Festival Groningen.
Uitkomend in de Compactgroep B scoorde Paul tegen sterke tegenstand 3 uit 5 en
behaalde een fraai TPR van 1894.
Hans Coenders en Ruud van Dijk speelden op 29 december in Leiden in het
Oliebollentoernooi van LSG. Dit is een snelschaaktoernooi voor teams van viertallen van de
Leidse en Haagse schaakbond. Hans en Ruud bezetten de topborden van het team van
Haeghe Ooievaar 3. Beide heren deden niets voor elkaar onder: zij scoorden 3 uit 24.
Commentaar Hans: "Het was niet te doen."
Schaakboeken te koop
Boven op zolder liggen vijf dozen met schaakboeken. Deze zijn afkomstig uit de
nalatenschap van Joop van Wallinga. Ook is er een doos met schaakboeken van Bert
Gerritsma, onder andere openingsboeken uit de serie 'Leer goed schaken'. De boeken zijn
te koop voor € 1,-- De opbrengst is voor de club. Minder fraaie of beschadigde
exemplaren kunnen gratis worden meegenomen. Interesse? meld je bij Peter Huybens of
Bert Gerritsma
Tata Steel Chess Tournament
Op vrijdag 11 januari begint het Tata Steel Chess Tournament te Wijk aan Zee met de
weekendvierkampen. De grootmeesters zijn te bewonderen vanaf zaterdag 12 januari. Bert
Gerritsma neemt deel aan de dagvierkampen die plaatsvinden van 14 t/m 16 januari. De
tienkampen beginnen op vrijdag 18 januari. Onze matadoren zijn Hans de Haan, Aad
Mittertreiner en promovendus Jacques van As. Peter Huybens zal op dinsdag 22 januari
een bezoek brengen aan het toernooi. Er is nog één plaats vrij in de auto. Zin om mee te
rijden? Neem contact op met Peter.
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