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Het vijfde nieuwsbulletin alweer, met onder andere een verslag van het Tata Steel Chess
Tournament.
Kalender

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

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

Het is mogelijk dat op 28 januari thuis voor de beker gespeeld wordt tegen DSC. Dat is
nog niet helemaal zeker.
Interne competitie
Uitslagen ronde 17 d.d. 14 januari 2019

Dick Groenendijk - Aad Mittertreiner
Jacques van As - Jacques de Wit
Ruud van Dijk - Adel Felfel
Rob Kuyvenhoven - Willem Hessels

1-0 Hans Coenders - Henk Bouma 1-0
½-½ Dick de Jong - Onur Kececi
1-0
0-1 Dennis de Zwart - Peter Huybens ½-½
0-1

Uitslagen ronde 18 d.d. 21 januari 2019
Aad Mittertreiner - Ton Bodaan
Bert Gerritsma - Haagse Harry
Willem Hessels - Hans Coenders
Dick Verwaart - Peter Huybens
Jan Verheijen - Dick Groenendijk

½-½
½-½
½-½
½-½
0-1

Patrick Roeleveld - Ruud van Dijk
Jacques de Wit - Adel Felfel
Dick de Jong - Selahattin Ciftci
Onur Kececi - Henk Bouma
Rob Kuyvenhoven - Dennis de Zwart
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1-0
1-0
1-0
0-1
0-1

Toen ik op maandag 14 januari, komende uit Wijk aan Zee, omstreeks 21.30 uur aankwam
bij ons clubgebouw trof ik Dennis de Zwart buiten aan om de broodnodige nicotine te
tanken. Hij had het zwaar in zijn partij tegen Peter Huybens, vertelde hij mij. Dick de Jong
had al gewonnen van Onur Kececi. Ook de partij van Rob Kuyvenhoven was al afgelopen.
Was Rob vorige week nog te sterk voor Peter Huybens, nu moest hij zijn meerdere
erkennen in Willem Hessels. Ruud van Dijk opende tegen Adel Felfel met 1.h3. Ik weet nog
geen eens of deze opening een naam heeft, maar succes had hij er niet mee. Jacques van
As en Jacques de Wit speelden remise tegen elkaar, waarbij eerstgenoemde volgens eigen
zeggen een kans op een beter resultaat heeft gemist. Peter Huybens had een pion
gewonnen tegen Dennis de Zwart. Even dacht ik dat Dennis met een truc een stuk ging
winnen. Peter vond de enige verdediging en bleef een gezonde pion voor. Blijkbaar durfde
hij -bevreesd voor de tactische kwaliteiten van Dennis- toch niet vol op de winst te spelen,
want hij bood remise aan. Dennis nam dit geschenk met beide handen aan. Hans Coenders
won een gecompliceerde partij tegen Henk Bouma. Dick Groenendijk en Aad Mittertreiner
waren het langst bezig. Er was een eindspel op het bord gekomen waarin beide spelers
een dame en enkele pionnen hadden. Dick had een pion meer en toen hij nog een tweede
pion won gaf Aad op. Na afloop zei Aad dat hij geen c5 had moeten spelen. "Dat
verzwakte mijn pionnenstructuur. Een zet als Tc8 was beter geweest."
Er werden ook nog enkele partijen voor de beker gespeeld. Uit de achtste finale stonden
nog de partijen Selahattin Ciftci -Jan Verheijen en Jim Loke - Ton Bodaan op het
programma. Hoewel deugdelijk opgeroepen ontbraken Selahattin en Jim, zodat de strenge
doch rechtvaardige bestuursleden Jacques de Wit en Hans Coenders niets anders restte
dan de partijen gewonnen te verklaren voor hun respectievelijke tegenstanders Jan
Verheijen en Ton Bodaan. De loting voor de kwartfinale gaf de volgende partijen: Nadeem
Taverne - Ton Bodaan, Patrick Roeleveld - Hans de Haan, Jan Verheijen - Fred van der
Holst en Hans Coenders - Bert Corneth.
Bij een eerste blik op het bord van Nadeem en Ton constateerde ik dat Ton de kwaliteit
gewonnen had en bovendien een pion op de zevende rij had. "Voor de rest, zie oom Jan
leeft zijn neefje schaken", zei ik tegen mezelf. Blijkbaar was het toch niet zo gemakkelijk
als ik dacht, want toen ik een half uurtje later weer keek had Nadeem op zijn beurt een
pion op de zevende rij gekregen. Ton had niet beter dan remise door herhaling van
zetten. In de beslissende Armageddonpartij had Ton opnieuw het beste van het spel,
totdat hij blunderde en moest opgeven. In de partij Patrick Roeleveld - Hans de Haan
kwam er een versnelde draak op het bord. Patrick is een drakenspecialist sinds hij van Bert
Gerritsma het boek 'The complete dragon' heeft gekregen (Bert was zelf niet verder
gekomen dan bladzijde 17). Toen ik keek werd de partij erg tactisch. Beide torens en een
pion van Hans gingen eraf ten koste van de dame van Patrick. Hans had niet zijn dame en
een loper op dezelfde diagonaal moeten plaatsen. Hans viel de dame aan. Die moest
wijken, waarna de ongedekte loper verloren ging. Patrick had het daarna niet moeilijk meer
om de partij in zijn voordeel te beslissen. De partij tussen Jan Verheijen en Fred van der
Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 2

Holst ging lange tijd gelijk op. Fred vond dat blijkbaar ook want hij kwam vragen hoe het
ook alweer ging met een Armageddonpartij. Zover kwam het niet, want Jan blunderde en
verloor de kwaliteit en even later de partij. De partij tussen Hans Coenders en Bert Corneth
werd in Leidschendam gespeeld ten huize van Bert Corneth. Volgens Hans was het heel
spannend en verbruikten beide spelers bijna al hun bedenktijd. Bert stond beter, maar
Hans zou een kans gemist hebben. Uiteindelijk won Bert
Een week later werd ronde 18 gespeeld met maar liefst 10 partijen. Ook werd en nog een
wedstrijd voor de beker gespeeld. Dick de Jong won snel van Selahattin Ciftci. In de
slotstelling stond Dick een vol stuk. Rob Kuyvenhoven zag zijn dame gepend worden door
de loper van Dennis de Zwart en moest opgeven. Onur Kececi stond lange tijd schitterend
tegen Henk Bouma, maar liet zich trucen en verloor alsnog. "Narrow escape" aldus Henk.
Haagse Harry speelde remise tegen Bert Gerritsma. Daarmee kwam Bert goed weg, want
na de voorlaatste zet, uitgevoerd door Dennis de Zwart, stond Harry nog gewonnen. Hans
Coenders deed de slotzet 34...axb3, waarna remise door eeuwig schaak onvermijdelijk was.
Dennis was 34...a3 van plan, gevolgd door mat met de dame. De topwedstrijd in deze
ronde was natuurlijk die tussen Aad Mittertreiner en Ton Bodaan. Aad is een echte
liefhebber, want hij had eerder op de dag nog zijn partij voor de vierde ronde van het Tata
Steel Chess Tournament gespeeld en hij pakte deze partij nog even mee. Ton dreigde iets
met toren en paard, maar blijkbaar zat er geen mat in, want Ton bood remise aan, wat
door Aad in zijn gebruikelijke tijdnood werd aangenomen. Dick Groenendijk had in zijn
eindspel tegen Jan Verheijen de goede loper en Jan had het slechte paard. Het paard ging
verloren, waarna de winst voor Dick niet al te moeilijk meer was. Belangrijk voor het
klassement was de ontmoeting Jacques de Wit - Adel Felfel. In een Spaanse partij ontstond
een stelling waarbij Adel een pion op de zesde rij had, maar door de onveilige positie van
zijn koning meende ik dat Jacques beter stond. In de tactische verwikkelingen die volgden
hebben beiden ongetwijfeld niet steeds de beste zetten gedaan, maar uiteindelijk won
Jacques een volle toren en daarmee de partij.
In de stand na de 18e ronde gaat Ton Bodaan nog steeds aan de leiding, gevolgd door
Aad Mittertreiner, Dick Groenendijk en Hans de Haan. Adel Felfel zakte van 4 naar 5, terwijl
Jacques de Wit plaats zes bezet.
Aan het begin van de avond werd er geloot voor de beker. Dat leverde de volgende
partijen op: Nadeem Taverne - Fred van der Holst en Patrick Roeleveld - Bert Corneth. De
partij tussen Nadeem en Fred werd vanavond al gespeeld en in slechts 23 zetten door
Nadeem gewonnen. In de slotstelling kon Fred geen fatsoenlijke zet meer verzinnen. Fred
kon niet meer rokeren en Nadeem had de d-lijn stevig in zijn bezit.

HSV in Wijk aan Zee
Jacques van As, Bert Gerritsma, Hans de Haan, Paul Koks en Aad Mittertreiner doen in Wijk
aan Zee mee aan het Tata Steel Chess Tournament. Bert speelt in de dagvierkampen.
Jacques, Hans, Paul en Aad hebben wat meer 'stamina' en spelen in de tienkampen.
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Bert heeft zijn toernooi er al op zitten en doet in het kort verslag.
Op maandag 14 januari bracht de trein mij keurig op tijd naar Beverwijk. Het wachten was
op bus 78 die om 11.11 uur naar Wijk aan Zee zou rijden, een ritje van 10 minuten. Vijf
minuten voor vertrek werden de wachtende schakers verrast door de mededeling
'vervallen' op de display. Een medewerker van Connexion kwam tekst en uitleg geven. Er
was een ongeluk gebeurd op een rotonde vlakbij Wijk aan Zee en de politie had het hele
kruispunt afgesloten. Waarschijnlijk zou de bus van 11.41 uur ook niet vertrekken. "Ze
sluiten niet voor niets het hele kruispunt af", aldus de man van Connexion. Er zat niets
anders op dan de afstand Beverwijk - Wijk aan Zee te voet te overbruggen. Dat is een
tochtje van ongeveer 5 kilometer. Ik deed er een klein uurtje over. Twee kilometer voor
Wijk aan Zee passeerde ik de rotonde waar het ongeluk had plaatsgevonden. Beide
autowrakken lagen er nog. Een van de automobilisten -een man van 69 jaar uit
Heemskerk- had het ongeluk niet overleefd. Iets na 12.00 uur kwam ik aan in de Moriaan
voor de registratie. De registratie sloot officieel om 12.00 uur maar er stond nog een hele
rij wachtenden voor me. Zolang het kruispunt afgesloten was, was het dorp niet per auto
te bereiken. Het aanvangstijdstip van de ronde werd daarom een uur uitgesteld. We
begonnen nu om 14.30 uur.
In de eerste ronde trof ik een Deense tegenstander. Na een tamme opening sloeg ineens
de vlam in de pan. Ik had de winnende zet wel gezien, maar het was vijf zetten diep en ik
kon het niet uitrekenen. Ik durfde de zet niet uit te voeren, waarna de partij in remise
eindigde. In mijn tweede partij bezondigde ik me aan een voorbarige dameuitval. De dame
werd verjaagd en ik vluchtte in een verloren toreneindspel met een pion minder. Tot mijn
verbazing bood mijn tegenstander remise aan. Dit nam ik met beide handen aan. In de
slotronde trof ik een 10-jarig talent. Hij had beide voorgaande partijen met gemak
gewonnen. Ik had wit en er verscheen een moderne Ben Oni op het bord. Die opening
staat niet op mijn repertoire, maar desondanks slaagde ik erin een volkomen gelijkwaardig
toreneindspel te bereiken (bevestigd door Komodo). Nog even gewacht of het jongetje
een riskante winstpoging zou doen, maar in plaats daarvan bood hij remise aan. Dit nam ik
aan, want de drie remises leverden mij de gedeelde tweede plaats op. Ik mocht voor een
bedrag van € 8,-- schaakboeken uitzoeken. Na afloop vertelde mijn jeugdige tegenstander
mij dat hij lid is van de Arnhemse Schaakacademie en dat hij training krijgt van een
internationale meester. Als de internationale meester verhinderd is krijgt hij les van een
grootmeester. Kijk, daar ben ik toch een beetje jaloers op. Mijn vader kon mij de loop van
de stukken uitleggen, maar daarmee hield zijn schaakkennis op. Ik heb spel op mijn 13e
geleerd uit Praktische Schaaklessen, deel 1, van Euwe.
De tienkampen zijn momenteel vier ronden onderweg. Hans de Haan was aanvankelijk
ingedeeld in groep 5, maar mag nu toch in groep 4J uitkomen. Hans moest even aan het
hoge niveau wennen, maar boekte in de vierde ronde zijn eerste overwinning en staat met
2 uit 4 op een keurige 50%. Jacques van As en Paul Koks spelen in groep 6C In deze groep
is één speler uitgevallen, zodat Jacques na vier ronden slechts drie partijen heeft gespeeld.
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Jacques speelde alle partijen remise en heeft dus 1½ uit 3. Paul moet er nog even
inkomen. Hij scoorde in vier partijen slechts twee remises, waaronder een remise tegen
Jacques van As. Aad Mittertreiner begon goed in groep 6F, maar moest in de vierde ronde
zijn eerste nederlaag incasseren. Met 2½ uit 4 kan Aad echter nog naar boven kijken.
Paul Koks leverde zijn partij uit de derde ronde van de Kattenburger Open in. Paul
geeft zelf commentaar
3e ronde 11e Kattenburger Open
In de derde ronde mag ik het met de zwarte stukken opnemen tegen Ton van Garderen.
Lid van de organiserende vereniging SV Raadsheer en als 37e geplaatst tijdens dit
toernooi, waar ik zelf als 60e geplaatst ben. Nadat het in de tweede ronde goed ging tegen
de als 17e geplaatste Jildo Kalma mocht ik opnieuw aan de bak. En daarvoor speel je dit
kaliber toernooien.
De openingsfase lijkt op de openingsfase van mijn slotronde-partij van het Haags
Weekendtoernooi en de openingsfase van de KNSB-wedstrijd tegen SG Overschie één
week later. Desalniettemin worden de kandidaatzetten zorgvuldig afgewogen. Doordat dit
type openingen mij in rapid- en snelschaakpartijen steeds slecht af ging. Waarmee het nut
van regelmatig spelen van rapid- en snelschaakpartijen onderstreept wordt.
Ton van Garderen 1742
Paul Koks 1572
1.e4 c5 2.c3
Er komt een Siciliaan op het bord, waarbij ik nog steeds niet weet of er met 2.c3 sprake is
van een gesloten siciliaan. Ik heb het idee van niet, omdat er sprake is van toch wel veel
ruimte voor de stukken van beide formaties.
2...e6 3.Pf3 Pf6 4.e5 Pd5 5.Lc4 Pb6
In de slotronde van het Haags Weekendtoernooi is er veel tijd gestoken in de
voorbereiding van de manoeuvre van het paard naar b6. In deze partij is de zet dan ook
vol vertrouwen uitgevoerd.
6.Lb3 Pc6 7.d4 d5 8.O-O Le7 9.Le3 cxd4 10.cxd4 O-O 11.Pc3 Ld7 12.Tc1 Tc8 13.a3 Pa5
14.Lc2 Pac4 15.Dd3 g6
De partij wijkt een reeks zetten nauwelijks af van de remisemarge, maar vanaf hier komt de
stelling van wit min of meer in een plateau drijfzand terecht.
16.Pd1 Lb5 17.Lh6 Pxa3 18.Db3 Lc4
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Stelling na 18...Lc4

Een pion is verorberd en de stelling gaat verder vereenvoudigd worden. Met ruimte voor
de zwarte formatie en beperkte bewegingsvrijheid voor de witte stukken.
19.De3 Pxc2 20.Txc2 Lxf1 21. Txc8 Dxc8 22.Lxf8 Lxf8 23.Kxf1 Dc2 24.De2 Dc4 25.Pc3
a6 26.Ke1 Lb4 27.De3 Lxc3+ 28.Dxc3 Dxc3+ 29.bxc3 Pc4 30.Kd1 b5 31.Kc2 Kg7
32.Pe1 h5 33.Pd3 g5 34.Pb4 a5
Volgens tante Houdini had de voortzetting hier en daar wat effectiever gekund. Maar ik
speel volgens een uitvoerbaar plan dat ik zelf begrijp en ook als prima wordt beoordeeld.
35.Pc6 Kf8 36.Pa7 Pa3+ 37.Kb3 b4 38.cxb4 axb4 39.Kxb4 Pc2+ 40. Kc5 Pe1 41.Kd6
Pxg2 42.Pc6 Pf4 43.Pb8 Pe2 44.Pd7+ Kg7 45.Kc5 g4 46.Pf6 Kg6

Stelling na 46...Kg6

Hier gaat de witte formatie zijn paard offeren om een gepasseerde vrijpion te creëren. Een
manoeuvre waar ik zeer alert mee om moet gaan en dat lukt.
47.Pxd5 exd5 48.Kxd5 Kf5 49.Kc4 Ke4 50.d5 Kxe5 51.Kc5 Pc3
De witte pion gaat verloren met behoud van het zwarte paard. Daar is geen ontkomen aan.
Wit geeft op.
0-1
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