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Wedstrijdleider intern: Hans Coenders 

telefoon: 06-29533767 
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Op 9 oktober 2020 ontving u het vorige nieuwsbulletin. Daarna was onze zaal 

maandenlang gesloten wegens corona.  Ook de competitie van de Haagse Schaakbond 

kwam stil te liggen. Op maandag 7 juni konden we elkaar eindelijk achter het bord 

ontmoeten. Ik schat dat er 14 leden aanwezig waren. Er werd op zes borden geschaakt. 

Sommige leden speelden een lange partij, terwijl anderen de voorkeur gaven aan rapid. 

Voorzitter Hans Coenders hield aan het begin van de avond een korte toespraak. Hij bood 

zijn excuses aan omdat hij in de afgelopen maanden nauwelijks bereikbaar was. Hij kreeg 

echter te veel appjes, mailtjes en telefoontjes. Dit groeide hem boven het hoofd, waardoor 

hij zich genoodzaakt zag een rustperiode in te lassen. Hans vroeg een moment stilte voor 

enkele schakers die in de afgelopen maanden zijn overleden. Ons oud-lid Ruud Hählen 

overleed op 28 februari. Corrie Tuk, echtgenote van Joop Tuk, overleed op 11 februari. 

Verder overleed Pomarlid Loek Beekman, bij de meeste HSV-leden bekend door de 

deelname aan onze kerst- en paaswedstrijden. Arno Wiersma, clubicoon van DSC en 

voormalig bestuurslid van de HSB, overleed op 16 mei, twee dagen na zijn 45e verjaardag, 

aan de gevolgen van een bloedvergiftiging. Verder deelde Hans het volgende mede: 

- Hans blijft nog één jaar aan als voorzitter. Wel stopt hij als intern wedstrijdleider. 

- Franck Melssen is wegens zijn verslechterende gezondheid niet meer in staat de 

functie van secretaris te vervullen.  

- Ook de functie van wedstrijdsecretaris komt vacant. Fred van der Holst gaat van zijn 

welverdiende pensioen genieten. 

- De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in oktober.  

- Leden die bereid zijn een van de vacante bestuursfuncties te vervullen(secretaris, 

wedstrijdsecretaris, wedstrijdleider intern) kunnen zich melden bij het bestuur. 

- Onze zaal is de gehele zomer geopend, waarbij we ons wel moeten houden aan het 

coronaprotocol (bij het betreden van het pand mondkapje dragen. Dit mag af in de 

schaakzaal. Na 22.00 uur worden geen alcoholische dranken meer geschonken. De 

zaal is geopend tot 23.00 uur). 

- De interne competitie van het seizoen 2020-2021 wordt niet meer uitgespeeld. We 

beginnen in september met de nieuwe interne competitie voor het seizoen 2021-

2022. 
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- De Champions League van het seizoen 2019-2020 wordt nog wel uitgespeeld.  

Het telefoonnummer van redacteur Bert Gerritsma is gewijzigd. Het nieuwe nummer is 

06-27485584. Het is een smartphone, dus u kunt Bert nu zelfs appen. In dit nummer 

treft u de partij aan die Nadeem Taverne speelde tegen Bodaan. Nadeem is lid 

geworden van HSV en dat lijkt me een welkome versterking voor ons eerste team. 

Verder nog het programma van de resterende partijen die gespeeld moeten worden in 

de Champions League van het seizoen 2019-2020. 

 

Agenda 

Ma 14 juni  Zomercompetitie 

Ma 21 juni  Zomercompetitie 

Ma 28 juni  Zomercompetitie 

Ma 5 juli  Zomercompetitie 

Ma 12 juli  Zomercompetitie 

Ma 19 juli  Zomercompetitie 

Ma 26 juli  Zomercompetitie 

 

Tussenstand Champions League seizoen 2019-2020 

Naam                   Gsp Gw  Rm  Vl  Pnt 

1 Ton Bodaan            3  3   0   0   3 

2 Dick Groenendijk      2  1   1   0   1½ 

3 Hans de Haan          2  1   0   1   1 

4 Aad Mittertreiner     1  0   1   0   ½  

5 Bert Gerritsma        4  0   1   3   ½ 

6 Evert Roeleveld    2  0   1   1   ½ 

 

Na zijn winst tegen Hans de Haan lijkt Ton Bodaan op weg naar het clubkampioenschap. 

Dick Groenendijk zou nog roet in het eten kunnen gooien.  

 

Hieronder volgen de partijen die nog gespeeld moeten worden. 

Dick Groenendijk-Hans de Haan 

Hans de Haan – Evert Roeleveld 

Dick Groenendijk-Aad Mittertreiner 

Evert Roeleveld – Aad Mittertreiner 

Evert Roeleveld – Bert Gerritsma 

Hans de Haan – Aad Mittertreiner 

Ton Bodaan – Dick Groenendijk 

Aad Mittertreiner – Ton Bodaan 

 

DD open rapid online 
Ton Bodaan heeft op 29 mei met overmacht het open online rapidtoernooi van DD 

gewonnen. Ton moest slechts een halfje afstaan en bleef met 5½ uit 6 de concurrentie 

ruim voor. Vermeld moet worden dat het toernooi slechts 12 deelnemers kende.  
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Ton Bodaan (1941) - Nadeem Taverne (1749)  

Zomervierkamp HSV Den Haag, 07.06.2021 

 

                                  Voor het begin van de partij. Beide heren hebben er zin in. 

 

Nadeem stuurde zijn partij tegen Ton op. Het was een spannende partij waarbij Ton 

klaarblijkelijk de opening had voorbereid. Reeds op de zesde zet bracht hij een 

kwaliteitsoffer. Omdat Ton zijn openingsrepertoire geheim wil houden komen we erin na 

de 11e zet van wit. 

 

 

                           Stelling na 11.Lxh5 

11.Lxh5  
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Dankzij zijn sterke loperpaar en een voorsprong in ontwikkeling heeft Ton meer dan 

voldoende compensatie voor de geofferde kwaliteit. Stockfish 12 taxeert het witte voordeel 

op diepte 35 op 1.36.  

 

11…De6 12.d5 Dd6 13.dxc6? 

 

Geeft het voordeel weg. Veel beter was 13.g4 e4 14.Pf4 De5 15.d6 Pa6 16.Le7 Pc5 17.Lxf8 

Lxf8. 

 

13...Dxd1+ 14.Txd1 dxc6 15.Le7  

 

Misschien had Ton zijn hoop op deze zet gevestigd. 

 

15...Lf6 16.Lxf8 Kxf8 

 

Ton heeft de geofferde kwaliteit teruggewonnen, maar voordeel heeft hij niet meer. 

 

17.e4 Pa6  

 

Met 17...f4 was zwart in het voordeel gekomen. Nu blijft de stelling in evenwicht. 

 

18.exf5 Lxf5 19.g4 Le6 20.Pe4 Le7 21.Phg5 Lg8  

 

Natuurlijk niet 21...Lxc4? 22.Pxh7+ Kg8 23.Td7! 

 

22.a3 Td8 23.Pf3  

 

Valt de pion op e5 aan. Toch was 23.Txd8 Lxd8 24.Pf3 beter. 

 

23...Txd1+ 24.Kxd1 Lxc4  

 

Sterker was 24...Pc5 25.Ped2 e4 

 

25.Pxe5 Ld5 26.Pc3 Lb3+ 27.Ke2 Pc5 28.f4 Pe6 29.Ke3 

 

Veel sterker was 29.Pd7+ Kg8 30.Ke3 met gelijk spel. 

 

 29…Lc5+ 30.Kf3 Ke7 31.Kg3  

 

Beter 31.Pd3. 

 

31...Ld4 32.Pf3  

 

Beter was 32.Pd3 om de pion op f4 extra te dekken. 
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32...Le3  

 

Met een gewonnen stelling voor zwart. Hij valt niet alleen de pion op f4 aan, maar dreigt 

ook Lc1 met aanval op de pion op b2. 

 

33.f5 Lf4+  

 

Ziet er goed uit, maar in feite geeft zwart een groot gedeelte van zijn voordeel uit handen. 

Veel sterker waren 33...Pg7 34.Pe4 Pxh5+ 35.gxh5 Lc2 of 33...Pf4 34.Pe4 Lc1 35.f6+ Kd8 

 

34.Kh4 Pc5 35.g5 Lc1 36.f6+ Kf8 37.Pd4 Lxb2 38.Pxb3 Pxb3 39.Pe4  

 

39.Ld1 Pd4 40.Pe2 en het zwarte voordeel blijft binnen de perken. 

 

39...Lxa3 40.Le2 Pd4 41.Lc4 b5 42.La2 b4?  

 

Laat Ton in leven. Na 42...c5 43.Ld5 c4 is de zwarte pionnenwals niet te stoppen. 

 

43.Kh5?  

 

Mogelijk was Ton in tijdnood, want anders had hij zeker 43.Pc5 gevonden met als mogelijk 

vervolg Pf3+ 44.Kg4 Pe5+ 45.Kf5 met gelijk spel. Zie diagram 

 

 

                   Stelling na 45.Kf5 (analyse) 

43...b3 44.Lb1 Kg8 45.g6 hxg6+ 46.Kxg6 Pb5?  

 

Nu gaat Nadeem in de fout. Na 46...Lb4 gaat de pion op a7 lopen. 

 

47.f7+  

 

Dit blijkt niet te werken. Voor een mens is achter het bord de reddende zet bijna niet te 

vinden, maar volgens Stockfish is 47.Pd2! de zet die tot remise leidt. Bijvoorbeeld 47.Pd2 

b2 48.f7+ Kf8 49.Pc4 Pc3 50.Pxa3 Pxb1 51.Pxb1. Zie diagram. 
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                     Stelling na 51.Pxb1 (analyse) 

Zelfs ik kan met mijn bescheiden elorating zien dat de diagramstelling remise is. Wit moet 

zijn pion opgeven om met behulp van zijn paard de zwarte pionnen op te peuzelen. 

 

47...Kf8 48.Pf6 Ke7 49.Kg7 Ke6 50.Pe4 Le7 51.f8D Lxf8+ 52.Kxf8 Kd5 53.Ke7  

 

Er valt niets meer te verzinnen. Zwart wint simpel door op te rukken met de a- en c-pion. 

 

0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


