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In dit bulletin vindt u de resultaten van de tweede en derde ronde van de interne
competitie. Ook werden er enkele partijen voor de Champions League gespeeld. Ton
Bodaan was op dreef bij het persoonlijk kampioenschap van de HSB voor veteranen. In de
rubriek ‘Partijen’ treft u twee partijfragmenten aan van partijen die gespeeld werden in de
tweede ronde van de interne competitie.
Agenda
Ma 28 september
Ma 5 oktober
Ma 12 oktober
Ma 19 oktober
Ma 26 oktober

Ronde 4 Interne Competitie
Algemene Ledenvergadering
Ronde 5 Interne Competitie
Ronde 6 Interne Competitie
Ronde 7 Interne Competitie.

Interne Competitie
In de tweede ronde van de interne competitie werden zeven partijen gespeeld. Ook werd
er één wedstrijd in de Champions League gespeeld. Hier zijn de uitslagen:
Jan Verheijen – Hans de Haan
0-1 Rob Kuijvenhoven – Hans Coenders
Paul Koks – Jim Loke
0-1 Jacques van As – Kyaw Moe Thu
Dick de Jong – Fred vd Holst
0-1 Thomas Alvares – Willem Hessels
Ruud van Dijk – Wouter Remmerswaal 1-0
Champions League: Ton Bodaan – Bert Gerritsma 1-0

1-0
1-0
1-0

Jim Loke kwam voor het eerst sinds lange tijd weer op de clubavond. Hij had al die tijd
niet geschaakt, bekende hij. Toch won hij verrassend snel van Paul Koks. Paul wacht na
twee ronden nog steeds op zijn eerste zege. Jacques van As won tegen Kyaw Moe Thu in
de opening een pion. Dat had nog niet beslissend hoeven te zijn, maar toen Thu zijn dame
liet insluiten was het snel afgelopen. Willem Hessels speelde met zwart tegen Thomas
Alvares zijn vertrouwde Leeuw-opening. Juist toen hij min of meer gelijk spel had gekregen
bezondigde Willem zich aan een incorrect torenoffer. Thomas had geen moeite met de
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weerlegging en enkele zetten later kon Willem opgeven. Nog veel erger was het wat
Wouter Remmerswaal overkwam in zijn partij tegen Ruud van Dijk. Wouter stond
compleet gewonnen, maar de stelling was erg tactisch. Wouter onderschatte blijkbaar de
witte tegenkansen, want na 35…Dd2?? werd hij compleet verrast door het briljante
torenoffer 36.Txa6! (uitroepteken is van Stockfish), waarna aan mat niet meer te ontkomen
viel. Hans de Haan en Jan Verheijen waren het langst bezig. Hans had een sterk loperpaar
en Jan een kreupele cavalerie. Toen ik om 23.15 uur huiswaarts ging taxeerde ik de stelling
als gewonnen voor Hans. Dit oordeel bleek juist.
Even een geheugenopfrisser: De Champions League waarin gestreden wordt om het
clubkampioenschap van het seizoen 2019-2020 werd ruw onderbroken door de
coronacrisis. Er was slechts één partij gespeeld. Aad Mitttertreiner en Bert Gerritsma
kwamen remise overeen. Het bestuur heeft besloten de Champions League alsnog uit te
laten spelen. De partijen die gespeeld worden tellen mee voor de interne competitie van
het seizoen 2020-2021. De zes spelers die zich geplaatst hebben voor de Champions, t.w.:
Ton Bodaan Bert Gerritsma, Dick Groenendijk, Hans de Haan, Aad Mittertreiner en Evert
Roeleveld moeten dus de komende weken aan de bak. Ton Bodaan had weinig moeite met
Bert Gerritsma Twee zwakke openingszetten van Bert kostten hem een pion. De korte
rokade kostte een tweede pion. Toen daarna torens geruild werden vertrouwde Bert erop
dat de techniek van Ton toereikend zou zijn om het eindspel met twee pluspionnen te
winnen. Hij gaf daarom op.
In de derde ronde van de interne competitie werden zeven partijen gespeeld, waarbij een
internetpartij van Haagse Harry tegen Onur Kececi. Ook werden er twee partijen voor de
Champions League gespeeld. Hier zijn de uitslagen:
Fred van der Holst – Jacques van As
Hans Coenders – Kyaw Moe Thu
Haagse Harry – Onur Kececi
Wouter Remmerswaal – Jacques de Wit
Champions League:
Dick Groenendijk – Evert Roeleveld

1-0
0-1
1-0
1-0

Dick de Jong – Jan Verheijen
Willem Hessels – Rob Kuijvenhoven
Ruud van Dijk – Paul Koks

½-½ Bert Gerritsma – Hans de Haan

0-1
½-½
0-1

0-1

Ruud van Dijk kon zijn stunt uit de tweede ronde niet herhalen en moest nu zijn meerdere
erkennen in Paul Koks. Jacques de Wit had een ongeneeslijk zwakke loper en kon het niet
bolwerken tegen Wouter Remmerswaal. Fred van der Holst en Jacques van As waren het
langst bezig. Fred stond beter, maar met veel zware stukken op het bord was het nog niet
helemaal duidelijk. Helaas voor Jacques was hij in hevige tijdnood. Dat is normaal al lastig,
maar als er op twee borden gespeeld wordt is het bijna niet te doen. Jacques blunderde en
gaf onmiddellijk op. Dick Groenendijk en Evert Roeleveld bereikten een eindspel waarin
Dick een paard en twee pionnen had en Evert een loper en één pion. Alle pionnen stonden
op dezelfde vleugel en daardoor kon Evert met remise ontsnappen. Bert Gerritsma
probeerde Hans de Haan te verrassen met de openingszet 1.b4. Dit was in zoverre
succesvol dat Hans in de loop van de partij langdurig in de denktank moest. Na enkele
minder nauwkeurige zetten van Bert kreeg Hans de c-lijn in zijn bezit. Op zet 25 blunderde
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Bert met 25.De2? Dit kostte hem twee lopers voor een toren. Hans moest nog wel bedacht
zijn op tactische grappen op de onderste rij, maar toen hij erin slaagde zijn vrijpion op de
a-lijn onstuitbaar op te laten rukken moest Bert de handdoek in de ring gooien.
Zie hieronder de tussenstand in de Champions League. Bert Gerritsma heeft ½ uit 3, dus
hij zal geen clubkampioen worden. Voor de overige spelers is nog alles mogelijk, want zij
speelden slechts één partij.
Champions League 2019-2020

Tusssenstand
Naam

Gsp Gw Rm Vl Pnt

1 Ton Bodaan

1 1 0 0 1

2 Hans de Haan

1 1 0 0 1

3 Dick Groenendijk

1 0 1 0 ½

4 Aad Mittertreiner

1 0 1 0 ½

5 Bert Gerritsma

3 0 1 2 ½

6 Evert Roeleveld

1 0 1 0 ½

PK Veteranen HSB
Het persoonlijk kampioenschap voor veteranen begon ergens in februari. Na een
onderbreking wegens de coronacrisis konden de laatste twee ronden in september
gespeeld worden in de gymzaal van ‘De Kameleon’. Ton Bodaan kon weer een
toernooizege aan zijn palmares toevoegen. Met 6 uit 7 eindigde hij ongeslagen op de
eerste plaats. De overige deelnemers van HSV, Jacques van As, Ruud van Dijk en Paul Koks
behaalden respectievelijk 2½, 2 en 2 punten.

Ton ontvangt de felicitaties van André Wagner
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Partijen
In deze rubriek krijgt u twee partijfragmenten voorgeschoteld. Het eerste fragment is uit de partij
Thomas Alvares – Willems Hessels, gespeeld in de tweede ronde van de interne competitie

e.
Stelling na 32...T8e3?

Willem heeft met 32…T8e3 onverschrokken een toren geofferd. Het offer is echter
incorrect. Thomas had dan ook geen moeite met de weerlegging. Na 33.fxe3 Txg2+ 34.Kh1
Tg3 35.Dd2 blijft wit een vol stuk voor. In plaats van de tekstzet had 32…Lf8 zwart min of
meer gelijk spel gegeven.
Het tweede fragment stamt ook uit een partij die in de tweede ronde van de interne
competitie gespeeld werd tussen Ruud van Dijk en Wouter Remmerswaal.

Stelling na 35...Dd2??

In een gewonnen stelling heeft Wouter geblunderd met 35…Dd2?? Na 35…Ld3 had Ruud
kunnen opgeven. Nu grijpt Ruud zijn kans met het briljante torenoffer 36.Txa6!, waarna
Wouter het mat niet meer kan voorkomen 1-0
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