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In dit bulletin  verslagen van de wedstrijd van het eerste team tegen Scheve Toren 2 en het 

clubkampioenschap rapid. Ook is het programma van de Champions League bekend. 

 

 Kalender 

ma 25 maart  24e ronde interne competitie 

   1e Ronde Champions League 

ma 1 april  25e ronde interne competitie 

   2e ronde Champions League 

wo 3 april  HSV 1 - DSC 3  

ma 8 april  26e ronde interne competitie 

   3e ronde Champions League 

wo 10 april  HSV 2 - Lierse 1 

ma 15 april  Paaswedstrijden 

ma 22 april  Pasen Zaal dicht 

ma 29 april  27e ronde interne competitie 

   4e ronde Champions League 

ma 6 mei  28e ronde interne competitie 

   5e ronde Champions League 

 

Hieronder volgt het programma voor de deelnemers aan de Champions League. 

 

Ronde 1 25 maart Ton Bodaan - Jan Verheijen 

    Aad Mittertreiner - Nadeem Taverne 

    Patrick Roeleveld - Hans de Haan 

 

Ronde 2 1 april  Jan Verheijen - Hans de Haan 

    Nadeem Taverne - Patrick Roeleveld 

    Aad Mittertreiner - Patrick Roeleveld 
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Ronde 3 8 april  Aad Mittertreiner - Jan Verheijen 

    Patrick Roeleveld - Ton Bodaan 

    Hans de Haan - Nadeem Taverne 

 

Ronde 4 29 april Jan Verheijen - Nadeem Taverne 

    Ton Bodaan - Hans de Haan 

    Aad Mittertreiner - Patrick Roeleveld 

 

Ronde 5 6 mei Finale Patrick Roeleveld - Jan Verheijen 

    Hans de Haan - Aad Mittertreiner 

    Nadeem Taverne - Ton Bodaan 

 

Bij het ter perse gaan van dit nieuwsbulletin was het nog niet bekend of alle spelers op de 

genoemde data kunnen spelen. Eventueel kan in overleg met wedstrijdleider Hans 

Coenders een inhaalronde gepland worden.  

 

Op zaterdag 23 maart vindt bij Haeghe Ooievaar het tweede toernooi van de Haagse 

Rapidcyclus plaats. Aanmelden kan bij Dominique Nierop (extern@haegheooievaar.nl) of 

bij Michelle de Liefde (michelledeliefde@hotmail.com). 

 

HSV 1 te sterk voor Scheve Toren 

Een verslag van Bert Gerritsma 

Het eerste team speelde op vrijdag 15 maart de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. In 

Pijnacker was Scheve Toren 2 de tegenstander. Om veilig te zijn had het eerste nog één 

punt nodig. Dat zou tegen het nog puntloze Scheve Toren moeten kunnen lukken.  Je 

moet echter nooit een tegenstander onderschatten. Bovendien trad HSV aan met drie 

invallers. Hans de Haan (vakantie), Lex van der Lubbe (speelt dit seizoen niet meer) en 

Franck Melssen (speelt alleen thuis) waren afwezig. Zij werden vervangen door teamleider 

Fred van der Holst, Jacques de Wit en Bert Gerritsma. 

Om 19.45 uur hadden zeven spelers de weg naar de Ontmoetingskerk in Pijnacker 

gevonden. Het wachten was nog op Patrick Roeleveld. Telefonisch contact lukte niet, 

waarna besloten werd Bert Corneth te verhuizen van bord vier naar bord zeven. De 

verwachting was dat hij daar met wit een minder sterke tegenstander zou treffen. Als 

Patrick alsnog zou komen moest hij op aan bord vier spelen. 

De wedstrijd begon voorspoedig voor HSV. Binnen een mum van tijd wonnen Jacques de 

Wit en Nadeem Taverne hun partijen. Bert Gerritsma was inmiddels aan bord acht in grote 

problemen geraakt. Bert liet een combinatie toe waarmee de tegenstander een stuk won. 

Bert had uitgerekend dat hij daarna het stuk met een dubbele aanval kon terugwinnen en 

daarna een betere stelling zou overhouden. Rekenen is niet Berts sterkste punt. Hij had 

totaal over het hoofd gezien dat het veld dat hij wilde gebruiken voor zijn dubbele aanval 

werd gedekt door de dame. Niks stuk terugwinnen met een betere stelling. Met de dames 
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nog op het bord probeerde Bert eeuwig schaak te forceren, maar hoewel de tegenstander 

erg lang nadacht wist hij dit te verhinderen, zodat opgeven de enige optie was. Patrick was 

ook na een uur nog afwezig en leed dus een reglementaire nederlaag. Met de 

overwinningen van Jacques en Nadeem en de nederlaag van Bert Gerritsma was de 

tussenstand 2-2. 

Op de borden twee en vijf zag het er rooskleurig uit voor HSV. Ton Bodaan was bezig zijn 

tegenstander langzaam maar zeker te wurgen en Fred van der Holst had een vol stuk 

gewonnen. Dick Groenendijk leek aan het topbord iets beter te staan. Bert Corneth had 

aan bord zeven een pion gewonnen, maar het bord stond nog vol met stukken en 

bovendien was Bert in tijdnood geraakt. 

Ton en Fred wonnen overtuigend hun partijen en brachten de tussenstand op 4-2 voor 

HSV. Bij de partij van Dick was de stelling geopend. Dick kwam er echter niet doorheen en 

moest genoegen nemen met remise.  Hierdoor was de teamoverwinning een feit. Bert 

Corneth was in een dame-eindspel verzeild geraakt. Van enig voordeel was geen sprake 

meer. Omdat Scheve Toren inmiddels had verloren koos zijn tegenstander voor het halve 

ei en  bood remise aan, wat door Bert dankbaar werd aanvaard. Achteraf bleek dat Bert 

een van de sterkste spelers van Scheve Toren had getroffen. Een tactische opstelling dus 

van het team uit Pijnacker! 

De eindstand werd hierdoor 5-3 in het voordeel van HSV. Zoals uit bijgaande stand blijkt 

heeft het team zich daardoor in veiligheid gespeeld. 

Klasse 1a 

    WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 DD 1  11 6 31     4 ½ 4   . 5 ½ 6   5   6   

2 Promotie 2 10 6 30 ½ 3 ½   5 ½ 6   5   5 ½ 5   . 

3 DSC 3 7 6 27   4   2 ½   3 ½ . 4 ½ 5 ½ 7   

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

5 HSV 1 6 6 24   2 ½ 3   . 5     2 ½ 6   5   

6 Schaakmat Westl. 2 5 6 23 ½ 2   2 ½ 3 ½ 4   5 ½   . 6   

7 RSC-Belgisch Park 2 2 6 17 ½ 3   3   2 ½ 1 ½ 2   .   5 ½ 

8 Scheve Toren 2 0 6 13   2   . 1   2 ½ 3   2   2 ½   

 

Ton Bodaan rapidkampioen 

Met een perfecte score van 8 uit 8 is Ton Bodaan clubkampioen rapid geworden. Dat ging 

niet altijd even gemakkelijk. Tegen Dennis de Zwart stond Ton een vol stuk achter, maar 

won hij in de aanval. Jan Verheijen had goede remisekansen, maar liet zich in de slotfase 

toch nog beetnemen. Hans Coenders bereikte in de slotronde een theoretisch remise-

eindspel van toren (Ton) tegen loper (Hans). Hans wist blijkbaar niet dat hij met zijn koning 

in een hoek moet gaan staan die tegenover gesteld is aan de kleur van zijn loper. Als je 

bijvoorbeeld een zwartveldige loper hebt, dan ga je met je koning naar h1 of naar a8 (witte 

velden). Hans wist dit allemaal niet en verloor. 
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Op de tweede plaats werd verrassend beslag gelegd door veteraan Bert Gerritsma met 6 

uit 8. Bert verloor alleen van Ton en moest remises toestaan aan Jacques de Wit en Dennis 

de Zwart. Op de plaatsen 3 en 4 eindigden Dick Groenendijk en Eric Alvares met 

respectievelijk 5½ en 5 punten. 

Het was jammer dat de eersteteamspelers Patrick Roeleveld en Nadeem Taverne alleen op 

de tweede avond acte de présence konden geven. Patrick scoorde met een bye 100% en 

behaalde dus 4 punten. Nadeem behaalde 3 punten.  

Toernooiresultaten 

Bert Gerritsma kwam op zaterdag 16 maart in de zevende ronde van de Kennemer Open in 

actie. Bert was in de voorlopige indeling gekoppeld aan een 13-jarig meisje. Nu kan het 

kwaad kersen eten zijn met meisjes van die leeftijd. Hans Ree kan daarover meepraten. 

Voor de jongere lezers: Grootmeester Ree verloor indertijd van de 13-jarige Judith Polgar. 

Maar blijkbaar was Berts reputatie als kindermoordenaar hem vooruitgesneld, want zijn 

jeugdige tegenstandster kwam niet opdagen. Na een half uurtje wachten werd Bert 

gekoppeld aan een andere tegenstander. Bij de Kennemer Open is er altijd een 

zogenaamde vliegende bye aanwezig. De nieuwe tegenstander was een 50+ man. Bert 

speelde met zwart de moderne verdediging en deed dit niet goed. Als je gedwongen 

wordt je paard naar c8 te spelen doe je dat niet voor de lol. Bert wist onmiddellijk verlies te 
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voorkomen en vluchtte in een (verloren) toreneindspel. Na 38 zetten was de volgende 

stelling bereikt 

Wit: Henk Roosink 

Zwart Bert Gerritsma 

 

 

                   Stelling na 38...Kxf5 

 

Wit vervolgde met 39.e7??  

Winnend was 39.Tfe1 Tg8 40 e7 

Bert antwoordde sterk 39...Td7 en kwam beter staan, omdat de pion op e7 verloren gaat.  

Omdat de tegenstander daarna nog enkele suboptimale zetten deed had Bert geen moeite 

de partij in zijn voordeel te beslissen. 

 

Op 16 maart werd ook de zevende ronde van de KNSB-competitie gespeeld. Ton Bodaan, 

Geurt Jan van der Meiden en Eric Alvares speelden met SHTV 2 tegen LSG 5 en verloren 

met 5½-2½. Ton speelde aan het topbord remise. Geurt Jan en Eric verloren. 

 

 

 


