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In dit bulletin onder andere verslagen van het HSV rapidtoernooi en het clubkampioenschap
snelschaken.
Kalender

ma 25 februari
ma 4 maart
di 5maart
ma 11 maart
vr 15 maart
ma 18 maart

22e ronde interne competitie
23 ronde interne competitie
Rijswijk 2 - HSV 2
Clubkampioenschap Rapid ronden 1 t/m 4
Scheve Toren 2 - HSV 1
Clubkampioenschap Rapid ronden 5 t/m 8

Interne competitie
Uitslagen ronde 21 d.d. 11 februari 2019

Aad Mittertreiner - Dick de Jong
Rob Kuijvenhoven - Jan Verheijen

½-½ Peter Huybens - Ruud Hählen
0-1

1-0

Omdat er twee thuiswedstrijden voor de HSB-competitie werden gespeeld vonden er
slechts drie wedstrijden plaats voor de interne competitie. Dick de Jong maakte het Aad
Mittertreiner heel erg lastig en na afloop dankte Aad de Heer op zijn blote knieën dat hij
was ontsnapt met remise. Peter Huybens speelde volgens eigen zeggen een goede partij
tegen Ruud Hählen waarbij hij een stuk offerde voor twee pionnen.
De ranglijst wordt aangevoerd door Ton Bodaan, gevolgd door Aad Mittertreiner, Dick
Groenendijk, Patrick Roeleveld, Nadeem Taverne en Jacques de Wit. Op de plaatsen 7, 8
en 9 staan Jan Verheijen, Hans de Haan en Fred van der Holst
Verslag HSV 1 - Promotie 2 en HSV 2 - Schaakmat Westland 4
Op maandag 11 februari vonden er maar liefst twee thuiswedstrijden plaats. Het eerste
speelde tegen Promotie 2 en het tweede nam het op tegen Schaakmat Westland 4. Bert
Gerritsma was bij beide wedstrijden scheidsrechter en hij zal proberen een kort verslag te
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maken van hetgeen hij heeft waargenomen. Naar volledigheid wordt niet gestreefd en Bert
kan er ook niet voor instaan dat hij alles correct heeft weergegeven
We beginnen het verslag met het eerste team. Bert Corneth zette HSV op voorsprong door
Max Kanbier op de 12e zet mat te zetten! U mag drie keer raden welke opening er
gespeeld werd. Raden hoeft eigenlijk niet, want Bert heeft op verzoek van de redactie zijn
partij met commentaar ingeleverd. U treft de partij verderop in dit bulletin aan. De vreugde
over deze snelle voorsprong was van korte duur, want Nadeem verloor. Geen idee hoe dat
gegaan is. Ik dacht dat Dick Groenendijk aan het topbord snel zou verliezen, omdat zijn
tegenstander al pionnen op de vijfde en zesde rij had. Dick speelde echter met zijn zware
stukken listig om de vijandelijke pionnen heen en drong beslissend binnen op de zevende
rij. HSV dus op een 2-1 voorsprong. En de 3-1 hing in de lucht, want Ton Bodaan had
tegen Bram Albertus een stuk geofferd. Bovendien was Bram in hevige tijdnood. Tot drie
keer toe deed hij een zet terwijl hij nog maar één seconde op de klok had. Wonder boven
wonder slaagde Bram erin te overleven en toen gaf zijn extra stuk de doorslag. In plaats
van 3-1 werd het 2-2. Fred van der Holst had de kwaliteit verloren en moest zijn
tegenstander feliciteren. Patrick Roeleveld leek een gelijke stelling te hebben. Alleen was
hij in vreselijke tijdnood. Zijn tegenstander had meer tijd en speelde in de slotfase ook
handiger. Patrick moest capituleren. Bij een 2-4 achterstand eindigden de partijen van
Franck Melssen en Hans de Haan in remise, waardoor Promotie met 3-5 aan het langste
eind trok. Voor HSV heeft de nederlaag geen consequenties. Als er op vrijdag 15 maart in
Pijnacker van Scheve Toren 2 gewonnen wordt, is het team veilig.
Het tweede team schoot ook al geweldig uit de startblokken. Jim Loke had niet veel tijd
nodig om de op papier sterkste tegenstander van de Westlanders te verslaan. De
tegenstander bleek een vol stuk in de aanbieding gedaan te hebben. Jim is met 4 uit 5
topscorer van het team. Selahattin Ciftci is niet bang uitgevallen. Hij offerde een loper. Ik
heb zeker twee minuten aan zijn bord gekeken waaruit de compensatie bestond. Die was
er volgens mij niet. Zijn tegenstander -de routinier Gerard Zuiderwijk- incasseerde
dankbaar het stuk en won vervolgens de partij. Dennis de Zwart scoorde het tweede punt
voor HSV door met toren en paard een fraai matnet te vlechten tegen Anja van der Kraan.
Wim Hessels had toen ik bij zijn bord keek al een pion verloren en kon de partij niet
redden. Het zit Willem niet mee in de externe competitie: een score van 0 uit 5 is beneden
zijn stand. Henk Bouma kon het niet redden aan bord zeven. Het moet een zeer
opwindende partij geweest zijn, want Henk had zijn notatieboekje en balpen laten liggen
en zijn tegenstander was vergeten zijn bril mee terug te nemen naar het Westland. Henk
heeft inmiddels zijn boekje en balpen teruggekregen en zijn tegenstander heeft afgelopen
woensdag zijn bril opgehaald bij de secretaris. Adel Felfel maakte zijn debuut in de externe
competitie en deed dat lang niet slecht. Hij had een gelijkwaardig toreneindspel tegen de
lepe Jeffrey Hofland. De torens gingen er vanaf. Ook gingen bijna alle pionnen van het
bord. In de slotstelling hadden beide spelers nog één pion over. Het verschil was dat de
pion van Jeffrey ver opgerukt was en niet meer tegengehouden kon worden. Een
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nederlaag dus voor Adel. Met een 2-4 achterstand waren alleen beide topborden nog
bezig. Jacques de Wit had een bord vol stukken. Zijn tegenstander was er echter in
geslaagd een pion op de zevende rij te krijgen. Aan materiaalverlies viel niet te ontkomen,
dus gaf Jacques op. Geurt Jan van der Meiden had in eindspel van loper (Geurt Jan) tegen
een vijandelijk paard één pion minder. Gelukkig was de loper sterk. Ik heb de slotstelling
niet gezien, maar ik vermoed dat Geurt Jan alle pionnen heeft geslagen en dat zijn
tegenstander een nutteloos paard heeft overgehouden. Remise dus en de eindstand werd
hierdoor 2½-5½. Het tweede blijft op 0 punten staan en met onder andere de uitwedstrijd
tegen het extreem sterke team van Rijswijk 2 nog voor de boeg zal aan degradatie niet te
ontkomen zijn

Linda Jap tjoen San wint HSV Rapidtoernooi
HSV organiseerde op zaterdag 16 februari het eerste toernooi van de Haagse Rapidcyclus.
Het toernooi telde 26 deelnemers. Voor het eerst in de geschiedenis van dit toernooi
eindigde een vrouw aan de top. Linda Jap tjoen San liet met 6 uit 7 de concurrentie achter
zich. Zij moest remises toestaan aan Theo van Orsouw en Wim Reimer, maar zij won haar
overige partijen. Op de tweede plaats eindigde Pim Ydo met 5½ punten. Pim liep in de
tweede ronde tegen een nederlaag aan in zijn partij tegen Lothar van der Sluijs, maar
herstelde zich daarna goed. Alleen Theo van Orsouw wist hem nog een remise te
ontfutselen. Door in de slotronde te winnen van Wim Reimer verzekerde Maurits Bons zich
met 5 uit 7 van de derde plaats. Wim Reimer viel door deze nederlaag buiten de prijzen

Linda ontvangt de beker van Hans Coenders

Van de HSV-leden deden Franck Melssen, Ton Bodaan, Hans de Haan en Jan Verheijen niet
voor elkaar onder. De heren scoorden 4½ punten en eindigden samen met Lothar van der
Sluijs op de gedeelde 4e t/m 8e plaats. Hans de Haan en Franck Melssen maakten de
meeste indruk. Hans had bij winst in de slotronde tweede kunnen worden. Helaas was Pim
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Ydo te sterk. Franck won het onderlinge duel van Ton Bodaan. Ton verloor een ronde later
ook nog van Wim Reimer en werd daardoor kansloos voor een plaats bij de topdrie.
De resultaten van de overige deelnemers van HSV waren als volgt:
Bert Gerritsma en Rob Kuijvenhoven 3 punten, Selahattin Ciftci 2½ punten, Ruud van Dijk 2
punten. Peter Huybens bleef met lege handen staan, maar hij had in de slotronde moeten
winnen van Bert Gerritsma
Peter Huybens had voor een prima prijzentafel gezorgd -wel met een hoog alcoholisch
gehalte. Voor maar liefst 16 deelnemers was er een prijs. Voor de mensen achter de bar
was er een bon van de Hema.

Clubkampioenschap snelschaken
Ton Bodaan prolongeert titel
Op 18 februari vond het clubkampioenschap snelschaken plaats. Er waren 17 deelnemers
die door Fred van der Holst werden ingedeeld in twee gelijkwaardige groepen van 8 en 9
spelers. De nummers 1 en 2 uit iedere groep plaatsten zich voor de halve finales.
In de groep van acht spelers werd al snel duidelijk dat Dick Groenendijk, Nadeem Taverne
en Lex van der Lubbe favoriet waren. Nadeem verloor alleen van Dick en liet verder geen
steken vallen. Hij versloeg dus ook Lex, die op zijn beurt te sterk was voor Dick. Daarnaast
lieten Dick en Lex zich nog een keer verrassen door een outsider. Dick verloor van Hans
Coenders, terwijl Lex een nederlaag moest slikken tegen Jacques van As. Daardoor werd
Nadeem groepswinnaar met 6 uit 7. Lex en Dick bezetten met 5 uit 7 de tweede plaats.
Omdat Lex de onderlinge partij van Dick had gewonnen plaatste hij zich samen met
Nadeem voor de halve finales.
In de andere groep eiste Ton Bodaan met 6½ uit 8 de winst voor zich op. Hij bleef
ongeslagen en stond drie remises af. De strijd om de tweede plaats was buitengewoon
spannend. Lange tijd leek Dick de Jong met zijn razendsnelle spel de beste kans te maken.
Als hij in de slotronde van Jacques de Wit had gewonnen zou hij ongedeeld tweede
geworden zijn. Helaas voor Dick won Jacques en moest Dick met 4½ punten genoegen
nemen met de met Aad Mittertreiner gedeelde 5e plaats. Op de tweede plaats eindigden
met 5 uit 8 nu drie spelers, namelijk Patrick Roeleveld, Hans de Haan en Paul Koks. Na
loting was Patrick de gelukkige die zich samen met Ton plaatste voor de halve finales.
In de eerste halve finale nam Ton het op tegen Lex. In de eerste partij won Ton een vol
stuk, maar hij verprutste zijn totaal gewonnen stelling en verloor alsnog. Ton won
vervolgens de tweede partij en trok ook de derde partij naar zich toe.
In de andere halve finale won Nadeem de eerste partij van Patrick. De tweede partij
eindigde in remise.
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In de finale kwam het in de eerste partij tot een toreneindspel. Nadeem had een pion
meer, maar het eindspel was theoretisch remise. Nadeem won nog een tweede pion, maar
het eindspel zou volgens Ton nog steeds theoretisch remise zijn. Nadeem zou er goed aan
gedaan hebben remise aan te bieden, want nu ging hij door zijn vlag en verloor door
tijdsoverschrijding. De tweede partij was minder spannend. Ton won al snel materiaal en er
was voor Nadeem geen houden meer aan.
Ton is dus clubkampioen snelschaken en hij prolongeert hiermee zijn titel van 2018.

Ton poseert met de beker

Hieronder volgen de cijfertjes.
Groep 1
Ton Bodaan
Patrick Roeleveld
Hans de Haan
Paul Koks
Dick de Jong
Aad Mittertreiner
Jacques de Wit
Adel Felfel
Willem Hessels

Groep 2
6½ uit 8
5 uit 8
5 uit 8
5 uit 8
4½ uit 8
4½ uit 8
3½ uit 8
1 uit 8
1 uit 8

Nadeem Taverne
Lex van der Lubbe
Dick Groenendijk
Hans Coenders
Jacques van As
Fred van der Holst
Jan Verheijen
Bert Gerritsma

6 uit 7
5 uit 7
5 uit 7
3½ uit 7
3 uit 7
2½ uit 7
1½ uit 7
1½ uit 7

Halve finales: Ton - Lex 2-1
Nadeem Patrick 1½-½
Finale:
Ton - Nadeem 2-0
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Partij
Bert Corneth becommentarieert zijn partij tegen Max Kanbier, gespeeld in de wedstrijd van
het eerste team tegen Promotie 2.
Wit: Bert Corneth
Zwart: Max Kanbier
HSV 1 - Promotie 2
11 februari 2019
1.e2-e4, c7-c6 2.d2-d4, d7-d5 3.e4xd5, c6xd5 4.c2-c4, Pb8-c6 5.c4xd5, Dd8xd5.
Begonnen als een Caro-Kann (Panov variant) is er nu een stelling op het bord gekomen die
vaker voorkomt in de c3-Siciliaan of het geweigerd Morra gambiet.
6.Pg1-f3, Lc8-g4 7.Pb1-c3 Dd5-a5. Zwart durfde geen Lxf3 te spelen. Dan was gevolgd:
8 Pxd5 Lxd1 9 Pc7+.
8.d4-d5, Pc6-b8. Ik denk dat Pe5 beter was geweest, of 0-0-0 of Td8.
9.Dd1-b3! Een sterke zet, waarop het juiste antwoord moeilijk is te vinden. Als zwart nu
bijvoorbeeld b7-b6 zou spelen dan was ik Ld2 van plan, damewinst dreigend.

Stelling na 9.Db3!

9… Lg4xf3. Dat lijkt een mooie oplossing, maar faalt vanwege de nu volgende
combinatie.
10.Db3xb7, Lf3xd5. Dat was zwarts idee, maar het nu volgende tussenschaak maakt aan
alle illusies een einde.
11.Lf1-b5+, Da5xb5. Wat kan zwart anders nog? Pc6 12 Lxc6+ Lxc6 13 Dxc6+ Kd8 14
Dxa8+ is ook hopeloos.
12.Db7-c8 mat.
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Toernooiresultaten
In de derde ronde van het Prometheustoernooi raakte Bert Gerritsma de koppositie kwijt
door een nederlaag tegen Zimo Sibbing. Bert kwam slecht uit de opening, maar hij knokte
zich goed terug in de wedstrijd. Toen remise binnen handbereik was blunderde Bert een
stuk weg en verloor. Met 2 uit 3 heeft Bert nog alle kansen op een hoge klassering. Paul
Koks won van Ruud van Dijk en heeft eveneens twee punten. In de vierde ronde mag Paul
het met de zwarte stukken opnemen tegen Bert. Ruud van Dijk heeft 1 uit 3 en treft in de
vierde ronde opnieuw een sterke tegenstander in de persoon van Simon Dirkse.
In de eerste ronde van het Persoonlijk Kampioenschap van de Haagse Schaakbond voor
Veteranen kwamen Jacques van As en Ruud van Dijk in actie. Jacques dwong met de
zwarte stukken remise af tegen de geduchte Karl Baak. Ruud was eveneens met zwart niet
opgewassen tegen Theo van Orsouw. Ton Bodaan nam in de eerste ronde een bye op en
treft in de tweede ronde André Wagner.
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