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Dit wordt een wat dikker nieuwsbulletin. U treft een verslag aan van de simultaan die 

gegeven werd door Fidemeester Stefan Bekker. Maar liefst drie leden leverden hun partij 

in. Deze werden van deskundig commentaar voorzien door clubkampioen Ton Bodaan en 

Deep Bert. Wouter Remmerswaal nam met schaakmaatje Dominique Nierop deel aan het 

Kroegloperstoernooi in Apeldoorn. De heren hadden moeite zich staande te houden in het 

(groot)meesterlijk geweld. In september zullen er enkele toernooien plaatsvinden. Op 11 

september vindt “Schaken aan de Kust” plaats. Deze keer niet in het vertrouwde Zeekantje, 

maar in restaurant De Baron in Wassenaar. Op vrijdag 17 september is de start van het 

persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. Het toernooi vindt in onze zaal 

plaats, dus misschien een stimulans om mee te doen. 

 

Agenda 
Ma 30 augustus Openingstoernooi 

Ma 6 september Eerste ronde interne competitie 

Ma 13 september Tweede ronde interne competitie 

Ma 20 september Derde ronde interne competitie 

Ma 27 september Vierde ronde interne competitie 

Ma 4 oktober Algemene Ledenvergadering 

 

Het openingstoernooi is een rapidtoernooi met een bedenktijd van 15 minuten + 5 

seconden increment. Er zijn enkele prijsjes te verdienen. Als je mee wilt doen, zorg dan dat 

je om 19.45 uur aanwezig bent in verband met de indeling.   

 

Op 6 september begint de interne competitie voor het seizoen 2021-2022. Zolang er nog 

geen nieuwe interne wedstrijdleider gevonden is blijft Hans Coenders de indeling doen. 

Maak  het Hans alsjeblieft gemakkelijk en zorg dat je ruim voor 20.00 uur aanwezig bent. 
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Ton Bodaan clubkampioen seizoen 2019-2020 
Door zijn laatste partij in de Champions League tegen Aad Mittertreiner te winnen 

eindigde Ton met een 100% score van 5 uit 5 soeverein op de eerste plaats. Er zouden nog 

enkele partijen gespeeld moeten worden, maar is dat zinvol nu de kampioen al bekend is? 

 

Tussenstand Champions League seizoen 2019-2020 

Naam                   Gsp Gw  Rm  Vl  Pnt 

1 Ton Bodaan            5  5   0   0   5 

2 Dick Groenendijk      3  1   1   0   1½ 

3 Evert Roeleveld          4  1   1   2   1½ 

4 Bert Gerritsma      5  1   1   3   1½  

5 Hans de Haan        2  1   0   1   1 

6 Aad Mittertreiner   3  0   1   2   ½ 

 

Kroegloperstoernooi Apeldoorn  

door Bert Gerritsma 

Wouter Remmerswaal nam op 8 augustus 2021 met zijn maatje Dominique Nierop deel 

aan het 8e Kroegloperstoernooi voor tweetallen in Apeldoorn. Na zeven ronden rapid 

eindigde het duo met 5 matchpunten op de 52e plaats van de 61 deelnemende teams. 

Wouter behaalde individueel een behoorlijk resultaat met 4 uit 7. 

Aan de kop van de ranglijst troffen we vier teams aan met 10½ matchpunten, waaronder 

het meesterduo Arthur Pijpers/Edwin van Haastert. 

Sterke tegenstand Fidemeester Stefan Bekker in simultaan 

Door Bert Gerritsma 

Op maandag 23 augustus bezocht Fidemeester Stefan Bekker HSV om het in een simultaan 

op te nemen  tegen 21 tot de tanden gewapende clubschakers. Onder de deelnemers 

waren 11 HSV-leden. De overige spelers waren bevriende schakers van Haeghe Ooievaar, 

SHTV en Schaakhuis. Onder de deelnemers was ook de 16-jarige Chinese jongen Jaehoon 

Yi (huisschaker?).  

Het eerste resultaat viel aan het bord van Henk Bouma. Henk was -eufemistisch gezegd- 

niet helemaal lekker uit de opening gekomen en werd op de 13e zet mat gezet. Niet veel 

later moest ook de 11-jarige Lennart Baudoin, jeugdspeler van SHTV, capituleren.  Jaehoon 

Yi dreigde in de aanval onder de voet te worden gelopen, maar hij verdedigde zich 

vindingrijk en vond diverse malen de enige verdediging. Uiteindelijk moest hij toch in 

Stefan zijn meerdere erkennen.     

In de loop van de avond moesten steeds meer tegenstanders hun koning omleggen. 

Anderen hielden moedig stand en toeschouwer Fred van der Holst en ik constateerden dat 

Ben van Ham een zeer voordelige stelling had bereikt. 
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Kort voor middernacht bleek dat niemand erin was geslaagd Stefan te verslaan. Remises 

werden behaald door Norbert Harmanus, Ton Bodaan, Hans de Haan, Michelle de Liefde, 

Eline (vriendin van Wouter Remmerswaal). Eric Alvares en Ben van Ham. 

Opgemerkt moet worden dat Ben van Ham veel te aardig was, want hij accepteerde remise 

in een stelling die totaal gewonnen was voor hem. Ik hoop dat Ben in de externe 

competitie een stuk meedogenlozer is.  De remise van Eric Alvares is voor mij een raadsel, 

want het pionneneindspel was naar mijn mening totaal verloren voor hem. Dat Eline remise 

speelde is weinig verrassend met haar voornaam. Een andere Eline, namelijk Eline Roebers, 

won onlangs de Brugse meesters met een score van 7½ uit 9 en een TPR van 2452, waarbij 

zij diverse meesters en een enkele grootmeester achter zich liet. Verder bleven alle 

deelnemende dames ongeslagen. Toegegeven, dat waren er slechts twee, maar Michelle 

en Eline speelden allebei remise. Het resultaat van Stefan, namelijk 14 gewonnen, 7 remise, 

nul  verloren, betekent een winstpercentage van 83% Vorig jaar scoorde Stefan 85% met 

14 overwinningen en zes remises. Ik denk dat het resultaat van dit jaar hoger moet worden 

aangeslagen. De tegenstand was dit jaar iets sterker met o.a. Norbert Harmanus en Ben 

van Ham onder de deelnemers.  

Partijen 

Zoals beloofd volgen hieronder drie partijen die gespeeld werden in de simultaan door 

Stefan Bekker. De eerste partij is van Hans de Haan. In zijn begeleidende e-mail schrijft 

Hans dat hij dacht dat de partij niets bijzonders was. Oordeelt u zelf zou ik zeggen. Het 

commentaar is van DeepBert. 

Stefan Bekker - Hans de Haan [A41] 

Simultaan, 23.08.2021 (DeepBert) 

 

1.Pf3 d6 2.d4 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 c6 5.g3 Pd7 6.Lg2 e5 7.0–0 Pgf6 8.b4 0–0 9.b5 e4 

10.Pg5 d5 11.bxc6 bxc6 12.cxd5 cxd5 13.La3 Te8 14.Pb5? 

 

Het paard staat daar niet goed. Aangewezen was 14.Tb1 

 

14… Da5! 

 

De spijker op zijn kop. Wit heeft al grote problemen. 

 

15.Tb1  Zie diagram volgende bladzijde  

 

15…La6? 

 

Ziet er logisch en sterk uit, maar in feite geeft Hans zijn voordeel weg. Winnend was 

15…Tb8! 16.Pxf7 Txb5 17.Txb5 Dxa3 18.Pe5  Zie diagram volgende bladzijde 

 

16.De1!    
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Zo weet wit zich te redden. 

 

 

                            Stelling na 15.Tb1 

 

 

                       Stelling na 18.Pe5 (analyse) 

 

16…Dxe1 17.Tfxe1 Lxb5 18.Txb5 Pb6 19.Lc5 Pfd7 20.Lxb6 Pxb6 21.e3 h6 22.Ph3 g5 

23.Lf1 Ted8 24.Kg2 Tac8 25.Teb1 Lf8 26.Pg1 Tc7 27.Pe2 Pc4?! 

 

Met 27…f5 had Hans gelijk spel gehouden. Met zijn volgende zet grijpt wit het initiatief. 

 

 28.Tb7! Tdc8 29.Txc7 Txc7 30.Tc1?! 

 

Passief. Met 30.Tb5 was wit licht in het voordeel gebleven. 

 

 30…La3 31.Tc3? 

 

Aangewezen was 31.Tb1 met gelijk spel  

 

31…a5?! 
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Jammer! Hans ziet het niet. Met 31.Lb4! 32.Tc1 f5 had hij nog een winstpoging kunnen 

wagen. Na de tekstzet is remise het logische resultaat. 

 

½–½ 

 

De tweede partij werd gespeeld door Ton Bodaan. Ton geeft zelf commentaar. 
 

Bekker,Stefan - Bodaan,Ton [E05] 

Simultaan 23-08-2021 

[TonBo] 

 

1.d2-d4 d7-d5 2.c2-c4 e7-e6 3.Pg1-f3 Pg8-f6 4.g2-g3 Lf8-e7 5.Lf1-g2 0-0 6.0-0 d5xc4 

7.Dd1-c2 a7-a6 8.Dc2xc4 b7-b5 9.Dc4-c2 Lc8-b7 10.Lc1-g5  

 

10.Lc1-d2 is hier het meest gespeeld.  

 

10...Pb8-d7  

 

Vorig jaar speelde ik Pc6 dat minder goed is. Eerlijk gezegd wist ik dat niet meer maar 

blijkbaar toch iets geleerd.  

 

11.Lg5xf6 Pd7xf6 12.Pb1-d2 Ta8-c8  

 

Hier gaat het om in deze stelling. Zwart moet van de achtergebleven pion op c7 af.  

 

13.Pd2-b3 Lb7-e4  

 

13...c7-c5 14.d4xc5 Pf6-e4 15.Tf1-d1 Dd8-c7 is ook mogelijk.  

 

14.Dc2-c1 Le4-d5 15.Pb3-c5?!  

 

15.Tf1-d1 c7-c5 16.d4xc5 a6-a5  

 

15...Ld5xf3 16.Lg2xf3 Dd8xd4 17.Pc5xa6 c7-c5!  

 

Het witte paard staat buitenspel en dreigt soms verloren te gaan.  

 

18.a2-a4! b5-b4  

 

Het paard gaat nu verloren maar wit heeft met zijn vrijpion een gevaarlijke tegenkans.  

 

19.Tf1-d1 Dd4-e5 20.b2-b3?  

 

Geeft veld c3 weg.  
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20...Pf6-d5!  

 

Dreigt naar c3 te gaan en onderbreekt de invloed van de loper op de damevleugel.  

 

21.Dc1-c4  

 

21.Lf3xd5 e6xd5 en het paard gaat verloren.  

 

21...Pd5-c3 Zie diagram.  

 

 

                          Stelling na 21...Pc3 

My kingdom for a horse..  

 

22.Td1-e1  

 

22.Td1-d7 Pc3xe2+ 23.Lf3xe2 De5xa1+  

 

22...Tf8-d8  

 

22...Tc8-d8 is veel beter omdat de toren dan geen last heeft van Lb7.  

 

23.e2-e3 De5-f5  

 

Tijdens de partij leek 23...De5-d6 24.Lf3-b7 Tc8-a8 25.Lb7xa8 Td8xa8 26.Pa6xc5 Dd6xc5 

27.Dc4xc5 Le7xc5 ook sterk.  

 

24.Kg1-g2 Df5-d3?!  

 

Te ongeduldig. Wit kan niets doen en zwart kan zijn stelling verbeteren met het oprukken 

van de h- en g-pion. [24...h7-h5 25.Lf3-b7 (25.Ta1-c1 h5-h4) 25...Td8-d2 en wit heeft geen 

tijd om op c8 te slaan.]  
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25.Dc4xd3 [25.Lf3-b7]  

 

25...Td8xd3 26.a4-a5!? Zie diagram 

 

 

                           Stelling na 26.a5!? 

 

De gevaarlijkste zet voor zwart. Wit wil zijn paard weggeven maar via zijn vrijpion het stuk 

terugkrijgen. Een sterke speler als Stefan weet ook in een slechte stelling zijn tegenstander 

voor lastige problemen te stellen! [26.Lf3-b7]  

 

26...Le7-d6?  

 

Het beslissende moment van de partij. En zwart faalt... [26...Td3-d7! gevolgd door Ta7 wint 

het paard, houdt de gevaarlijke a-pion onder controle en dekt veld b7. Het is altijd lastig 

om achteruit te gaan ... 27.Pa6xb4 c5xb4 28.a5-a6 Le7-c5 en de boef is onder controle.;  

26...Pc3-d5 wint ook]  

 

27.Lf3-b7 Tc8-e8  

 

27...Tc8-d8 28.Pa6xb4 c5xb4 29.a5-a6 Ld6-c5 30.a6-a7 Lc5xa7 31.Ta1xa7.  

 

28.Pa6xb4  

 

Eindelijk kan het paard zich nuttig maken..  

 

28...c5xb4 29.a5-a6 Ld6-c5 30.a6-a7 Lc5xa7 31.Ta1xa7 Te8-d8  

 

De strijd is gestreden. Beide b-pionnen zijn zwak en zwart kan nu niet meer winnen.  

 

32.Te1-a1 Td3-d2 33.Ta7-a8 Kg8-f8 34.Lb7-f3 e6-e5 35.Ta8xd8+ Td2xd8 36.Ta1-a7 

g7-g6  
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36...e5-e4 37.Lf3-g4 g7-g6 38.Lg4-d7.  

 

37.Lf3-b7 [37.Ta7-b7]  

 

37...Td8-d7 38.Ta7-a8+ Kf8-e7 39.Lb7-a6 f7-f5 40.La6-c4 Td7-b7  

 

40...Td7-d2 41.Ta8-a7+ Ke7-d6 42.Ta7xh7 Pc3-e4  

 

41.h2-h4 Pc3-b1 42.h4-h5 Pb1-d2 43.Lc4-d5 Tb7-d7 44.Ta8-a5 g6xh5 45.Ta5-b5 e5-

e4 46.Ld5-c6 Td7-c7 47.Lc6-a8 Ke7-f6 48.Tb5xb4 Tc7-c1  

48...Pd2-f3 49.Tb4-b8 (Zwart droomt van varianten als 49.Tb4-a4 Tc7-c1 50.b3-b4 Kf6-g5 

51.Ta4-a7 Tc1-g1+ 52.Kg2-h3 Tg1-h1+ 53.Kh3-g2 Th1-h2+ 54.Kg2-f1 Kg5-g4 55.Ta7-g7+ 

Kg4-h3 56.Kf1-e2 Th2-h1 57.g3-g4 Th1-e1#  

Zie diagram 

 

 

                 Stelling na 57...Te1# (analyse) 

49...Tc7-c1 50.b3-b4 Tc1-g1+ 51.Kg2-h3]  

 

49.Tb4-b6+ Kf6-g5 50.Tb6-b5 Kg5-f6 51.Tb5-b6+ Kf6-g5 52.Tb6-b5 ½-½ 

 

En last but not least de partij van Ben van Ham. Ben is al jarenlang lid van de club. Veel 

leden kennen hem niet, omdat drukke werkzaamheden hem verhinderden de vereniging te 

bezoeken. Inmiddels is hij gepensioneerd en heeft hij het schaken weer opgepakt. Hij was 

nog wel actief met schaken op internet, maar dat is toch anders dan achter het bord. Dat 

Ben het schaken nog lang niet verleerd is blijkt wel uit onderstaande partij. Het 

commentaar wordt gegeven door Ton Bodaan. 
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Stefan Bekker – Ben van Ham [E94] 

Simultaan Den Haag 23-08-2021 

[TonBo] 

 

1.d2-d4 Pg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Pb1-c3 Lf8-g7 4.e2-e4 d7-d6 5.Pg1-f3 0-0 6.Lf1-e2 

Pb8-d7 7.0-0 e7-e5 8.Lc1-g5  

 

Le3 is de hoofdvariant. Stefan houdt blijkbaar van Lg5 ..  

 

8...h7-h6 9.Lg5-h4 c7-c6 10.d4xe5  

 

10.d4-d5 en wit heeft meer ruimte.  

 

10...d6xe5 11.Lh4-g3 Dd8-e7 12.Dd1-d2  

 

Wit heeft al een probleem, hoe komt hij verder?  

 

12...b7-b6  

 

De eerste matige zet van Ben. Een verzwakking van de structuur op de damevleugel. 

12...Pf6-h5 13.Pc3-a4 Tf8-e8 14.Tf1-d1 Ph5xg3 15.h2xg3 h6-h5  

 

13.Ta1-d1 Lc8-b7  diagram  

 

 

                           Stelling na 13...Lb7 

 

Het probleem voor Ben is dat na c5, wit een prachtig veld op d5 krijgt.  

 

14.Dd2-d6 Tf8-e8 15.Dd6xe7 Te8xe7 16.Td1-d6?  

 

Lijkt logisch valt c6 aan en wit wil verdubbelen.  
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16...Pf6-h5  

 

16...Pd7-c5! wint een pion. 17.Tf1-d1 Pc5xe4 18.Td6-d8+ Ta8xd8 19.Td1xd8+ Kg8-h7 en 

wit heeft niks voor de pion.  

 

17.Tf1-d1 Ph5xg3 18.h2xg3 Pd7-f6  

 

Er is nu een stelling ontstaan waarin beide speler troeven hebben. Wit ruimte en de d-lijn 

en zwart het loperpaar.  

 

19.c4-c5 Kg8-f8 20.Le2-c4 b6-b5 21.Lc4-b3 b5-b4 22.Pc3-a4 Pf6xe4 23.Td6-d7?!  

 

Wit wil geen remise en neemt risico. 23.Td6-d8+ Ta8xd8 24.Td1xd8+ Te7-e8 25.Td8-d7 

Te8-e7=  

 

23...Kf8-e8  

 

23...Ta8-e8! is handiger. 24.Td7xe7 Te8xe7 25.Td1-d8+  

 

24.Td7xe7+ Ke8xe7 25.Td1-e1?  

 

Mist zijn kans! 25.Lb3xf7 Ke7xf7 26.Td1-d7+ Kf7-g8 27.Td7xb7 en de stelling is weer in 

evenwicht. 27...a7-a5 28.Pa4-b6  

 

25...f7-f5!  

 

Zwart neemt het initiatief over.  

 

26.Lb3-c2 Zie diagram  

 

 

                            Stelling na 26.Lc2 
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26...Ra8-d8  

 

26...Pe4-g5! zwart wil zijn mooie paard niet kwijt. 27.Pf3xe5 Lg7xe5 28.Te1xe5+ Ke7-f6 

typische computervariant, pas aan het eind begrijp je het (soms). 29.f2-f4 Ta8-d8 In dit 

geval krijgt zwart de d-lijn zonder wit de kans te geven zijn rotloper te ruilen.  

 

27.Lc2xe4 f5xe4 28.Te1xe4 Td8-d1+ 29.Kg1-h2 a7-a5 30.Pf3xe5 Lg7xe5 31.Te4xe5+ 

Ke7-f7 diagram  
 

 

                            Stelling na 31...Kf7 

 

Een gekke stelling. Beide spelers hebben mooie torens maar slechte lichte stukken.  

 

32.g3-g4  

 

32.a2-a3 maakt remise. 32...b4xa3 33.b2xa3 Td1-d3 34.Te5-e3 Td3xe3 35.f2xe3 Lb7-c8.  

 

32...Lb7-c8!  

 

De loper is nooit gelukkig geworden op b7 en gaat zich verbeteren in het leven.  

 

33.f2-f3? Lc8-e6 34.Pa4-b6?  

 

Wit geeft de moed op en geeft zijn pionnen weg. 34.a2-a3 b4xa3 35.b2xa3 Rd1-d3 is 

relatief minder slecht voor wit.  

 

34...Td1-d2 35.f3-f4 Kf7-f6  

 

35...Td2xb2 36.a2-a3  

 

36.a2-a3 Td2xb2 37.a3xb4 Tb2xb4 38.Kh2-g3 a5-a4 39.Te5-e3 Tb4-b3  
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De laatste fase is foutloos gespeeld door Ben. Blijkbaar vond hij de dapperheid van Stefan 

toch een half puntje waard en gaf remise. ½-½ 

 

Aankondiging Toernooien 
Schaken aan de Kust 

11 september 2021 11.00-17.00 uur 

Restaurant De Baron, Katwijkseweg 7 te Wassenaar 

Speeltempo: 15 minuten per persoon per partij + 5 seconden per zet 

Inschrijfgeld: € 10,-- aan de deur; Pinnen? Ja graag! 

Prijzen: Bekers 

Tijdschema: 

11.00 uur – zaal open 

11.15 uur – openingswoord 

11.30 uur – start eerste ronde 

17.00 uur – prijsuitreiking/aansluitend mogelijkheid tot diner 

Inschrijven: uitsluitend via e-mail naar: schakenaandekust@gmail.com 

Info: Richard van Dalfsen 06-18681351 

 

Informatie PK 

Het persoonlijk kampioenschap 2021 staat open voor leden van verenigingen die 

aangesloten zijn bij Haagse, Leidse en Rotterdamse Schaakbond, alsmede zij die in het 

bezit zijn van een geldig KNSB-ratinglidmaatschap (7,50 euro) en woonachtig in het gebied 

dat door de HSB wordt bestreken. Een ratinglidmaatschap dient eventueel voor de start 

van het toernooi worden afgesloten om deel te mogen nemen. 

Er wordt in beginsel gespeeld in twee groepen: A (1650 en hoger), B (1750 en lager). Bij 

minder dan 35 deelnemers wordt er in één groep gespeeld. 

Speelavonden: 17 september tot en met 29 oktober. 

Aanvang iedere ronde: 19.45 uur; 1e avond: 19.15 uur (i.v.m. aanmelding en betaling). 

Bedenktijd: 1.35 uur p.p.p.p. + 10 seconden per zet. 

Er kunnen drie byes worden opgenomen in ronde 1 t/m 6 (½ punt per bye); een bye in 

ronde 7 levert geen punt op. Byes dienen zo veel mogelijk voor aanvang van het toernooi 

te worden doorgegeven. 

Locatie: Wijkvereniging Zuiderpark, Escamplaan 55, 2547 GA  Den Haag. 

mailto:schakenaandekust@gmail.com
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Inschrijfgeld: 20 euro, te voldoen door storting van het inschrijfgeld op rekening NL46 

INGB 0000 4422 88 t.n.v. Haagse Schaakbond 

Prijzen minimaal 

Groep A: 150, 75, 50 euro 

Groep B: 100, 50, 25 euro 

Ratingprijzen (categorieën tot 2000, tot 1800, tot 1600 en tot 1400): 3 x 20 euro 

N.B. Hogere prijzen en aantal ratingcategorieën afhankelijk van deelname. 

Aanmelden bij André Wagner (bij voorkeur per e-mail: amwagner@xs4all.nl; telefoon: 070-

3825072) 

Bij aanmelding doorgeven: 

- Naam en vereniging 

- Bye(s) 

- Eventueel bezwaar tegen vooruit spelen 

- E-mailadres (of telefoonnummer) onder welk u bereikbaar bent voor de duur van het 

toernooi 

- De groep van voorkeur van spelers met een rating tussen 1650 en 1750 

>> In verband met de aard van de locatie en nog steeds bestaande kans op een 

nieuwe Covid-piek wordt de deelnemers verzocht om voor aanvang van elke ronde 

de normale checklist van de KNSB na te lopen en indien niet alle vragen, gerelateerd 

aan de persoonlijke situatie, met 'nee' beantwoord kunnen worden alsnog af te 

melden voor de te spelen ronde. Indien naderhand ontdekt wordt dat hierbij niet de 

waarheid is verteld, volgt onmiddellijke verwijdering uit het toernooi. Samen kunnen 

we er een mooi toernooi van maken, maar we moeten dan wel op elkaar kunnen 

vertrouwen 
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