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In dit bulletin vindt u de resultaten van de eerste ronde van de interne competitie.  

Fidemeester Stefan Bekker kan er geen genoeg van krijgen. Op 17 augustus gaf hij een 

simultaan bij HSV, waarin hij 85% scoorde. Op 3 september probeerde hij dit resultaat te 

verbeteren in een simultaan bij SHTV. Toeschouwer Bert Gerritsma vertelt u of dit gelukt is. 

Paul Koks informeert u over zijn wedervaren in de simultaan tegen Stefan. We kunnen 

terugzien op een geslaagd openingstoernooi. Wouter Remmerswaal was op dreef in het 

zeer sterk bezette Kroeg en Lopertoernooi in Leiden. In de rubriek ‘partijen’ vindt u de 

remisepartij van Hans de Haan tegen Stefan Bekker en het pionneneindspel in de partij 

Hans Coenders-Bert Gerritsma, gespeeld in de eerste ronde van de interne competitie.    

 

Agenda 

Ma 14 september Ronde 2 Interne Competitie 

Ma 21 september Ronde 3 Interne Competitie 

Ma 28 september Ronde 4 Interne Competitie 

Ma 5 oktober Algemene Ledenvergadering 

Ma 12 oktober Ronde 5 Interne Competitie 

 

Opzegging lidmaatschap 
Robin en Olav van Leeuwen hebben het lidmaatschap van HSV opgezegd. Robin gaat dit 

schooljaar naar het Novum.  Olav wil zijn tenniscarrière een nieuwe impuls geven en gaat 

op maandagavond tennislessen volgen. 

 

Interne Competitie 
Op 7 september vond de eerste ronde van de interne competitie plaats. Er werden zeven 

partijen gespeeld met de volgende uitslagen: 

Evert Roeleveld – Paul Koks 1-0 Jacques de Wit – Hans de Haan  0-1 

Rob Kuijvenhoven – Jan Verheijen0-1 Willem Hessels – Dick de Jong  ½-½ 

Hans Coenders – Bert Gerritsma 0-1 Wouter Remmerswaal – Dick Groenendijk 0-1 

Kyaw Moe Thu – Ruud van Dijk 1-0 
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Het aantal deelnemers was niet geweldig, maar er werd wel felle strijd geleverd. De partij 

tussen Willem Hessels en Dick de Jong eindigde snel in remise, maar op de overige borden 

gaven de spelers elkaar niets cadeau. Hans Coenders en Bert Gerritsma waren het langst 

bezig en daardoor heeft Bert niets van de andere partijen kunnen zien. Er waren geen 

verrassende uitslagen. Nieuwe  aanwinst Kyaw Moe Thuw gaf zijn visitekaartje af door 

Ruud van Dijk aan zijn zegekar te binden. 

Openingstoernooi prooi voor haantje de voorste 
Het openingstoernooi van HSV trok op 31 augustus 18 deelnemers. Hans Coenders 

verdeelde de spelers in een A-groep en een B-groep. De A-groep telde acht schakers. In 

de B-groep kruisten 10 schakers met elkaar de degens. In iedere groep werden vier ronden 

Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 15 minuten en 5 seconden. Vanwege de 

coronamaatregelen werd iedere partij op twee borden gespeeld, waarbij je op jouw bord 

ook de zetten van je tegenstander moest uitvoeren. 

Dit was voor sommige spelers duidelijk wennen. In de eerste ronde werd de serene rust 

verstoord toen er aan het bord van Dirk de Jong en Dennis de Zwart gekrakeel ontstond 

over de juistheid van de stelling.  “Nee, zo stond het niet”,  hoorde ik zeggen.  Hoe het dan 

wel stond was niet te achterhalen. Het is rapid en dan wordt er niet genoteerd. Na circa vijf 

minuten discussiëren besloten de heren tot opluchting van de overige schakers tot remise. 

 

In de A-groep slaagden drie spelers van HSV 1 erin de bovenste plaatsen te bezetten.  

Hans de Haan won ongeslagen met 4 uit 4. Ondanks corona en hittegolven heeft Hans 

veel tijd gespendeerd aan schaakstudie en die noeste arbeid wordt nu beloond. Ton 

Bodaan werd met 3 uit 4  tweede, gevolgd door Dick Groenendijk met 2½ punten. Van de 

gastspelers behaalde André Wagner met 2 uit 4 het beste resultaat. Jeugdspeler Thomas 

Alvares werd in deze groep voor de leeuwen gegooid, maar hij weerde zich kranig met 1½ 

uit 4. Evert Roeleveld had blijkbaar zijn dag niet, want hij eindigde puntloos onderaan     

 

                           Jan Verheijen winnaar B-groep 
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De B-groep leverde een gedeelde zege op voor Jan Verheijen en Paul Koks met 3½ uit 4. 

Op weerstandspunten werd Jan winnaar.  Opmerkelijk is dat Hans Coenders met 3 uit 3 

100% scoorde. Leon Arkesteijn moest echter na de derde ronde naar huis, waarna Hans in 

de vierde ronde niet speelde en zichzelf een nul gaf. Nieuwkomer Ynte Truyts deed van 

zich spreken door Bert Gerritsma te verslaan en eiste met 2 uit 4 de vierde plaats voor zich 

op. Willem Hessels was in deze groep zo ongelukkig om met 0 uit 4 de laatste plaats te 

bezetten. 

 

Hieronder volgen de eindstanden in beide groepen 

 

A-groep     B-groep 

Hans de Haan  4  Jan Verheijen  3½ 

Ton Bodaan   3  Paul Koks  3½ 

Dick Groenendijk  2½  Hans Coenders 3 

André Wagner  2  Ynte Truyts  2 

Kyaw Moe Thu  1½  Bert Gerritsma 2 

Thomas Alvares  1½  Dennis de Zwart 1½ 

Armin Segger  1½  Dirk de Jong  1½ 

Evert Roeleveld  0  Ruud van Dijk 1 

      Leon Arkesteijn 1 

      Willem Hessels 0 

Overwerk Stefan Bekker 
In navolging van HSV organiseerde SHTV op donderdag 4 september een simultaan, 

gegeven door Stefan Bekker. Toen ik omstreeks 22.15 uur het clublokaal in de bosbeskapel 

betrad, was er nog geen enkele beslissing gevallen. Stefan nam het op tegen 16 

tegenstanders, onder wie ook enkele HSV-leden. Het was hard werken voor de 

simultaangever, want pas om half een ’s nachts kwam hij remise overeen met zijn  als 

laatste overgebleven tegenstander, Ton Bodaan. 

 

Ruud van Dijk had de twijfelachtige eer als eerste te moeten capituleren. Hans Coenders 

hield lang stand in een slechtere stelling, maar uiteindelijk waren zijn torens niet 

opgewassen tegen de dame en het paard van Stefan. Ook Jan Verheijen kon het niet 

bolwerken. Voor Paul Koks zag ik het somber in. Hij had een pion verloren en bovendien 

stond zijn koning lelijk op de tocht. Paul slaagde er echter in om af te wikkelen naar een 

dubbel toreneindspel waarin hij weliswaar nog steeds een pion minder had, maar wellicht 

kon hij ontsnappen met remise. Helaas moest Paul om 23.40 uur de partij opgeven, omdat 

hij de Randstadrail naar huis moest halen. Hans de Haan nam gedeeltelijk revanche voor 

zijn nederlaag in de simultaan bij HSV door Stefan in een stelling met ongelijk materiaal 

remise af te dwingen. Inmiddels had Stefan ook remise moeten toestaan aan Bart Verbaan 

en moest hij nederlagen incasseren tegen Meile Tamminga en Olav van Leeuwen. Tegen 

Meile blunderde Stefan in het verre eindspel een volle toren weg en tegen Olav ging hij 

ten onder in een mataanval.  Zoals eerder vermeld was Ton Bodaan het langst bezig. Het 

was een stelling met ongelijk materiaal, waarin Ton een toren en een loper had en Stefan 
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twee lopers. Bovendien kon Stefan bogen op twee ver opgerukte pionnen op de a- en b-

lijn. Ton hield met zijn toren de koning van Stefan gevangen op de achterste rij, zodat deze 

de pionnen niet kon ondersteunen. Er was voor de simultaangever geen doorkomen aan. 

Nadat hij eerst een remiseaanbod van Ton had afgeslagen moest hij ten slotte toch 

berusten in remise. 

 

Stefan scoorde 12½ uit 16 (drie remises en twee nederlagen). Dat is een score van 78% en 

gelet op de sterke tegenstand kan hij daarmee tevreden zijn. 

 

Paul Koks blikt terug 
Voor de tweede keer binnen een maand heb ik tegen Stefan Bekker in een simultaan 

mogen spelen. In totaal voor de derde keer, wanneer je augustus 2019 meetelt. 

  

Zelf heb ik op 21 april 2007 mogen ondervinden hoe het is om als simultaangever schaak 

te presenteren tijdens Schaakdag Leidsenhage. Waardoor ik weet hoe anders dat is dan 

een 1-op-1-partij. 

  

Vorig jaar augustus kwam het Engelse thema op het bord in onze partij. Een partij die ik 

wist te winnen. 

  

17 augustus van dit jaar was ik benieuwd naar hoe mijn aanpak in de Moderne 

Verdediging het tegen hem zou houden. Totdat ik per 1 april 2019 aan de slag ging bij 

Universiteit Leiden trainde ik regelmatig in deze aanpak, maar daarna was er veel minder 

tijd voor. 

  

Enkele automatismen in mijn aanpak zijn goed, maar het begrijpen van de posities moet 

beter. Maar Rome is ook niet op één dag gebouwd. Daarom is het nuttig zo’n verdediging 

tegen iemand als Stefan uit te proberen. 

  

Tijdens de simultaansessie bij SHTV opende Stefan met 1.Pf3. Een inleiding voor een 

Najdorf, met 6.Lc4. 

  

In een verleden heb ik bestudeerd dat 6…Pbd7 dan speelbaar is, want een offer op e6 is 

dan te keepen. Daar raakte ik destijds van overtuigd. 

  

Na 7.Te1, Dc7 offerde Stefan na lang nadenken dan toch. Een loper voor twee pionnen. 

  

Ik genoot een periode weinig bewegingsvrijheid, maar naarmate de partij vorderde zag ik 

kans om af te wikkelen naar een toreneindspel met één pion minder. Waarbij ik erop 

vertrouwde dat ik dit zou kunnen keepen. 

  

Een andere optie dan hiernaar spelen leek me kansloos voor zwart. 
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Maar met het bereiken van de eindspelstelling naderde ook het tijdstip dat ik naar de tram 

zou moeten stappen. 

  

Mijn uitvoering van 35…Kxf7 liet ik vergezellen met de uitspraak: ‘zit er remise in?’. Maar 

Stefan wilde doorspelen. Volkomen begrijpelijk. Als simultaangever strijd je ook voor ieder 

halfje. 

  

 

 

                             Stelling na 35...Kxf7 

Ik ben content met wat ik op het bord heb kunnen presenteren: een gezonde schaakstrijd 

tegen iemand van het kaliber van Stefan Bekker en dwing dan ook liever remise echt af, 

dan dat ik het cadeau krijg. 

  

Het is weer een mooie schaakavond geweest. 

 

Naschrift redactie: Het is de vraag of de slotstelling gewonnen is. Eens kijken wat 

eindspelexpert Karsten Müller erover schrijft in zijn boek ‘Fundamenteel Chess Endings’. 

“With pawns on both wings the probability that an extra pawn can be converted into 

victory is higher than in the one-wing case. However, even in the won positions accuracy is 

usually required due to the drawish tendency of rook endings.”   

Het is jammer dat Paul eerder naar huis moest, want ik had graag gezien of de 

eindspeltechniek van Stefan toereikend zou zijn geweest om deze partij te winnen.  

 

Kroeg en Lopertoernooi 
Wouter Remmerswaal nam op 30 augustus  samen met partner Dominique Nierop 

(Haeghe Ooievaar) deel aan het Kroeg en Lopertoernooi in Leiden. Na zeven ronden rapid 

eindigden de heren met zeven matchpunten op de 45e plaats van de 70 deelnemende 

koppels. Het toernooi werd gewonnen door de internationale meesters Thomas 

Beerdsen/Robby Kevlishvili, gevolgd door Sipke Ernst/Max Warmerdam en Eric van den 

Doel/Dennis de Vreugt. Wouter vertelde dat hij en Dominique twee keer tegenstanders 

hadden gehad met ratings van 1100. Vervolgens kregen ze een keer tegenstanders die op 



 

Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 6 

 

rating iets sterker waren. In vier ontmoetingen troffen ze tegenstanders met ratings van 

2000+. Met hun resultaat en een TPR van 1766 mogen ze dan ook zeker tevreden zijn. 

 

 

 

Partijen 
 In deze rubriek treft u de partij aan die Hans de Haan op 3 september speelde in de 

simultaan tegen Stefan Bekker. Ook vindt u het slot van de partij Hans Coenders-Bert 

Gerritsma, gespeeld in de eerste ronde van de interne competitie.  

 

Stefan Bekker - Hans de Haan [E60] 

Simultaan SHTV, 03.09.2020 

Analyse: DeepBert/Stockfish/Komodo 

 

Hans had enige twijfels of hij zijn partij wel moest inleveren. Hij wist niet of de partij 

interessant genoeg was. Ik ben blij dat Hans zijn partij heeft doorgemaild, want uit de 

analyse zal blijken dat hij zelfs gewonnen heeft gestaan! 

 

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.c4 Pf6 4.e3 g6 5.Pf3 Lg7 6.Le2 0–0 7.d4 Te8 8.dxe5 Pg4 9.Pbd2 

Pxe5 10.Db3 a5 11.b5 Pbd7 12.Pxe5 dxe5 13.0–0 Pc5 14.Dd1 De7?! 

 

Dit is minder sterk Het paard wordt op de volgende zet gepend. Komodo suggereert 

14…Pa4! 15.Tb1 Pxb2 16.Txb2 e4 met voordeel voor zwart. 

 

15.La3 e4 16.Pb3 b6 17.Tc1? 

 

Waarschijnlijk heeft Stefan het sterke zwarte antwoord overzien. Stockfish en Komodo 

bevelen eensgezind 17.Pxc5!? aan. Na 17…Lxa1 18.Pa6 Dxa3 19.Pxc7 is de stelling in 

evenwicht. Ik geef toe dat dit achter het bord moeilijk te vinden is, zeker als je een 

simultaan geeft. 

Zie diagram volgende bladzijde. 
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                     Stelling na 19.Pxc7 (analyse) 

 

17… Dg5! 18.Pxc5? 

 

Na 18.Dd5 Dxd5 19.cxd5 Pxb3 20.axb3 was het zwarte voordeel binnen de perken 

gebleven. Nu staat zwart gewonnen. 

 

18…Lh3!  

 

 

                             Stelling na 18...Lh3! 

 

19.g3 Lxf1 20.Lxf1 bxc5 21.Dd5 Dxd5 22.cxd5 f5? 

 

Jammer! Hans geeft in één zet het voordeel weg. Na 22…Tad8+ 23.Lc4 Lf8 behoudt zwart 

de overhand. 

 

23.Lxc5 Le5 24.Lc4 Kg7 25.h4? 

 

25.a4 Tab8 geeft gelijk spel 
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25..h6? 

 

Hans had met 25…a4 in het voordeel kunnen komen. 

 

 26.a4  

 

Nu is de stelling in evenwicht en wordt binnen enkele zetten de vrede getekend.  

 

26… Tab8 27.Kg2 Ld6 28.Ld4+ Le5 29.La7 Tb7 30.Lc5 Ld6 31.Ld4+ ½-½ 

 

Hans Coenders-Bert Gerritsma 

Interne Competitie 7-9-2020 

Analyse: DeepBert/Stockfish 

De partij tussen Hans Coenders (wit) en Bert Gerritsma (zwart) was een hard gevecht. Beide 

spelers (vooral Bert) gebruikten veel bedenktijd. De partij mondde uit in een 

pionneneindspel. In een pionnenwedren dacht Hans de beste kansen te hebben. Hij kwam 

echter bedrogen uit. We komen erin na de 36e zet van wit 36.Txb4. Het commentaar is van 

Bert, geassisteerd door Stockfish. 

 

                         Stelling na 36.Txb4 

Er volgde 36…axb4 

 

Na de tekstzet zet Stockfish wit in hoogstens 35 zetten mat. Dat is voor gewone 

stervelingen niet te zien, maar tijdens de partij beoordeelde ik de stelling wel als 

gewonnen voor zwart. 

37.Kd4 b3 38.Kc3 b2!  

Om de witte koning zo ver mogelijk van het strijdtoneel weg te lokken. 

39.Kxb2 Ke5 40.Kc3 Kf4 41.Kc4 Kxf3 42.g5 
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Op deze zet had Hans zijn hoop gevestigd. Hij had uitgerekend dat wit eerder promoveert 

dan zwart. Er schuilt echter een addertje onder het gras. 

42…Kg4 43.Kc5 Kxh4 44.Kb6 Kxg5 45.Kxb7 h5 

Na de tekstzet begreep Hans dat zijn plan faalt. Na 46.a5 h4 47.a6 h3 48.a7 h2 49.a8D 

h1D+ worden de dames geruild en lopen de zwarte pionnen door. Hans gaf het daarom 

op 0-1 Zie analysediagram. 

 

                 Stelling na 49...h1D+ (analyse) 

 

 


