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In dit nieuwsbulletin vindt u verslagen van de tweede en derde ronde van de interne
competitie. Er wordt dit seizoen weer gespeeld om de HSV-beker. De loting voor de
voorronde is inmiddels verricht. Paul Koks nam deel aan ‘Schaken (bijna) aan de Kust’ en
doet daarvan verslag. Ook treft u een kort verslag aan van de bij HSV georganiseerde
Schaak-Off. In de rubriek vindt u een partijfragment van een partij die gespeeld werd in de
interne competitie.

Agenda
Ma 27 september
Ma 4 oktober
Ma 11 oktober
Ma 18 oktober

Vierde ronde interne competitie
Voorronde HSV-Beker
Algemene Ledenvergadering
Vijfde ronde interne competitie
Zesde ronde interne competitie

Interne
Ook in de tweede ronde van de interne competitie was er sprake van een uitstekende
opkomst. Aan 11 borden werd er strijd geleverd.
Aan het topbord kreeg Hans de Haan met de zwarte stukken weinig kans tegen
clubkampioen Ton Bodaan. Ben van Ham ging lelijk in de fout tegen Fred van der Holst.
Yaehoon Yi speelde met zwart de Franse verdediging tegen Henk Bouma. In de
doorschuifvariant overzag Yaehoon een paardvork. Na stukverlies moest hij op de 14 e zet
opgeven. Hans Coenders werd langzaam maar zeker gewurgd door Aad Mittertreiner. Een
lichte verrassing was toch wel de nederlaag van Lex van der Lubbe tegen Jan Verheijen. We
weten dat Jan een taaie rakker is, maar Lex is toch een potentiële 1900+-speler. David Poka
won verrassend van Willem Hessels. Heeft Willem wellicht te enthousiast geofferd? De
grootste verrassing was misschien het resultaat in de partij tussen Sjors Bruggink en Bert
Gerritsma. De strijd duurde tot laat in de avond. Met een fraai torenoffer combineerde
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Sjors Bert compleet van het bord. Een partijfragment treft u aan de in rubriek ‘Partijen’.
Sjors heeft nu twee keer gewonnen en zal in de derde ronde ongetwijfeld een van de grote
jongens treffen.

Willem dolf het onderspit tegen David

Hieronder volgen de uitslagen:
Ton Bodaan – Hans de Haan
1-0
Fred vd Holst – Ben van Ham
1-0
Jan Verheijen – Lex vd Lubbe
1-0
Hans Coenders–Aad Mittertreiner0-1
Eric Alvares – Dick de Jong
1-0
Sjors Bruggink – Bert Gerritsma 1-0

Evert Roeleveld – Jacques de Wit
1-0
Henk Bouma – Yaehoon Yi
1-0
Kuaw Moe Thu – Wouter Remmerswaal 1-0
Thomas Alvares – Ruud van Dijk
1-0
Willem Hessels – David Poka
0-1

In de derde ronde van de interne competitie werd er aan acht borden geschaakt. Het was
gezellig druk in de zaal, want er waren zes gasten die meededen aan een schaak-off. Een
kort verslag daarvan treft u elders in dit nieuwsbulletin aan.
Sjors Bruggink mocht het na twee overwinningen opnemen tegen de captain van het
eerste team, Nadeem Taverne. Sjors wist zich niet goed raad met de opening van Nadeem.
Hij kwam de openingsproblemen niet te boven en moest capituleren. Tijdens de
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uitgebreide post mortem zal hij ongetwijfeld het nodige hebben opgestoken. Aad
Mittertreiner won verrassend snel van van Kuaw Moe Thu. Dat verraste mij, want Thu kan
een aardig potje schaken. “Ik ook”, was de gevatte reactie van Aad. Eric Alvares kwam
gewoontegetrouw in hevige tijdnood in zijn partij tegen Ruud van Dijk. Eric had de
kwaliteit gewonnen, maar hij had nog slechts één minuut op de klok en Ruud nog drie
kwartier. Bovendien had Ruud twee verbonden centrumpionnen, dus de stelling was zeker
niet gemakkelijk te winnen voor Eric. Het vervolg van de partij was voor de neutrale
toeschouwer nauwelijks met droge ogen te volgen. Ruud had blijkbaar een ‘senior
momentje’, want hij liet zijn loper op dezelfde rij staan als zijn koning. Met een simpel
torenschaakje (stap 2 stappenmethode) won Eric de loper, waarna hij de partij eenvoudig
kon uittikken. De langste partij van de avond ging tussen Wouter Remmerswaal en Hans
de Haan. Ik heb alleen het slot van de partij gezien. Wouter had toen al enkele pionnen
verloren en Hans had geen problemen om de partij tot winst te voeren. De aanstormende
jeugd in de persoon van Thomas Alvares werd een halt toegeroepen door Jan Verheijen.
Jan heeft nu een 100% score van 3 uit 3.

Ruud van Dijk: senior moment

Hieronder volgen de uitslagen:
Evert Roeleveld – Henk Bouma
1-0
Aad Mittertreiner – Kuaw Moe Thu
1-0
Nadeem Taverne – Sjors Bruggink
1-0
Wouter Remmerswaal – Hans de Haan 0-1

Dick de Jong – Willem Hessels 0-1
Ruud van Dijk – Eric Alvares
0-1
Jacques de Wit– Rob Kuijvenhoven 1-0
Thomas Alvares – Jan Verheijen 0-1
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr Naam
Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Mittertreiner, Aad
376,00 120 3 2 1 0 83,3
2 Verheijen, Jan
360,00 118 3 3 0 0 100,0
3 Bodaan, Ton
330,00 116 2 2 0 0 100,0
4 Taverne, Nadeem
311,33 114 2 2 0 0 100,0
5 Haan de, Hans
300,00 112 3 2 0 1 66,7
6 Thu, Kuaw Moe
280,00 110 3 2 0 1 66,7
7 Holst van der, Fred
275,33 108 1 1 0 0 100,0
8 Alvares, Thomas
258,00 106 3 2 0 1 66,7
9 Roeleveld, Evert
256,00 104 3 2 0 1 66,7
10 Bruggink, Sjors
250,00 102 3 2 0 1 66,7
11 Alvares, Eric
232,00 100 3 2 0 1 66,7
12 Coenders, Hans
226,00 98 2 1 0 1 50,0
13 Groenendijk, Dick
196,00 96 0 0 0 0 0,0
14 Bouma, Henk
189,33 94 2 1 0 1 50,0
15 Ham van, Ben
180,67 92 2 0 1 1 25,0
16 Poka, David
172,00 88 2 1 0 1 50,0
17 Remmerswaal, Wouter 170,00 84 3 1 0 2 33,3
18 Dijk, Ruud van
148,00 76 3 1 0 2 33,3
19 Wit de, Jacques
132,00 70 3 1 0 2 33,3
20 Hessels, Willem
118,00 68 3 1 0 2 33,3
21 Ciftci, Selahattin
113,33 66 1 0 0 1 0,0
22 Lubbe van der,Lex
106,67 64 1 0 0 1 0,0
23 Gerritsma, Bert
99,00 62 2 0 0 2 0,0
24 Kuijvenhoven, Rob
93,33 60 2 0 0 2 0,0
25 Yi, Yaehoon
74,67 58 2 0 0 2 0,0
26 Jong de, Dick
60,00 56 3 0 0 3 0,0
Ik heb alleen de spelers vermeld die minimaal één partij gespeeld hebben.

Ratings September 2021
Ton Bodaan
Dick Groenendijk
Hans de Haan
Evert Roeleveld
Fred van der Holst
Kyaw Moe Thu
Wouter Remmerswaal
Jan Verheijen
Bert Gerritsma
Rob Kuijvenhoven

1941
1756
1727
1653
1633
1605
1587
1579
1549
1524

Bert Corneth
Nadeem Taverne
Lex van der Lubbe
Thomas Alvares
Aad Mittertreiner
Jim Loke
Jacques de Wit
Eric Alvares
Paul Koks
Jacques van As
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1787
1749
1698
1654
1630
1595
1585
1565
1534
1498

Hans Coenders
Ruud van Dijk
Henk Bouma

1449
1376
1283

Willem Hessels
Peter Huijbens
Selahattin Ciftci

1427
1342
1259

Omdat er wegens corona nauwelijks gespeeld werd, zijn er weinig wijzigingen in
vergelijking met de ratinglijst van augustus. Bert Gerritsma en Paul Koks wonnen door hun
groepswinst in het toernooi op de sportcampus in het Zuiderpark respectievelijk 36 en 16
punten. Hans de Haan verloor op hetzelfde toernooi 12 punten.

Geslaagde Schaak-Off
Om te vieren dat we elkaar weer fysiek achter het schaakbord kunnen ontmoeten
organiseerde de KNSB in samenwerking met de schaakclubs een zogenaamde schaak-off.
Ook HSV had zich opgegeven om een schaak-off te organiseren. De aanmeldingen
kwamen wat moeizaam op gang. Aanvankelijk hadden we vier deelnemers. Daarvan waren
er echter drie beginnende schakers en een speler met een geschatte rating van 1750.
Gelukkig meldden zich op 20 september nog twee gevorderde schakers. Hans Coenders
werd toegevoegd aan de gevorderde spelers. David Poka was zo vriendelijk mee te spelen
met de beginners. De deelnemers werden ingedeeld in twee vierkampen. Er werd gespeeld
met een speeltempo van 20 minuten pppp met een increment van 5 seconden per zet
vanaf zet een.
In de sterkste vierkamp was het Andrey Birg die met een 100% score van 3 uit 3 met de
overwinning aan de haal ging. Hans had in de eerste ronde de betere stelling, maar verloor
toch. Daarna versloeg Andrey ratingfavoriet Wu Sai Wing en won hij ook zijn partij in de
slotronde. Andrey is geen lid van een schaakvereniging. Deze Engels sprekende jongeman
speelt veel op internet en hij heeft daarbij een sterke voorkeur voor bullet (partij met één
minuut bedenktijd).
In de beginnersgroep won Güney van Dijk al zijn partijen. David eindigde met één punt op
de derde plaats.
Beide groepswinnaars hebben zich geplaatst voor de volgende (regionale)ronde en zullen
daarvoor een uitnodiging krijgen van de KNSB.
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Twee 'gevorderde' deelnemers aan de Schaak-Off

Loting HSV-beker
Op 18 september heeft Bert Gerritsma samen met Jacques de Wit de loting verricht voor
de voorronde van de HSV-beker. Er waren 25 aanmeldingen. Dit betekent dat er een
voorronde gespeeld moet worden met 18 spelers. De 9 winnaars plaatsen zich bij de
laatste 16. Dit waren de resultaten:
Wouter Remmerswaal - Hans Coenders
Ruud van Dijk - Paul Koks
Nadeem Taverne - Dirk de Jong
Thomas Alvares - Henk Bouma
Willem Hessels - Ben van Ham
Bert Corneth - Selahattin Ciftci
Yaehon Yi - Sjors Bruggink
David Poka - Lex van der Lubbe
Kuaw Moe Thu - Eric Alvares
Op grond van hun resultaten in de interne competitie van het seizoen 2019-2020 zijn de
volgende spelers vrijgesteld van het spelen in de voorronde: Ton Bodaan, Bert Gerritsma,
Fred van der Holst, Evert Roeleveld, Jan Verheijen, Hans de Haan en Jacques de Wit. Zij zijn
rechtstreeks geplaatst bij de laatste 16 spelers, samen met de winnaars uit de voorronde.
De voorronde wordt gespeeld op maandag 27 september. Het speeltempo bedraagt 1.30
uur met een increment van 10 seconden per zet vanaf zet een. Als de partij in remise
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eindigt wordt er een zogenaamde armageddonpartij met verwisselde kleuren gespeeld. De
witspeler krijgt 6 minuten bedenktijd en de zwartspeler 5 minuten. De witspeler moet
echter winnen om door te gaan. Bij ieder ander resultaat gaat de zwartspeler door naar de
volgende ronde.
Ik wil degenen die in de voorronde spelen verzoeken om op 27 september tijdig aanwezig
te zijn, zodat er uiterlijk om 20:00 uur begonnen kan worden. Mocht je op 27 september
verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig aan mij door per e-mail naar
bertgerritsma@ziggo.nl of door het sturen van een sms of whatsapp naar mijn
telefoonnummer 06-27485584. Dan kan ik in overleg met je tegenstander een andere
datum vaststellen (de uitwijkdata zijn 11 oktober en 18 oktober).
Bert Gerritsma
Wedstrijdleider HSV bekertoernooi

Schaken (bijna) aan de Kust door Paul Koks
Tijdens het Schaken aan de Kust toernooi op 11 september in Wassenaar scoorde ik 3 uit
7. Een toernooi dat gewonnen is door Gerard Milort.
In de openingsronde mocht ik tegen de nummer 2 geplaatst Stefan Tabak, die met 5½ uit
7 ook als tweede eindigde. Tegenover een toeschouwer - vader van een jeugdlid beaamde Stefan dat er een fase is geweest dat ie 'm zat te knijpen. Maar hij vond de juiste
zet en won.
In de tweede ronde versloeg ik een jeugdlid en in de derde ronde speelde ik tegen Jimmy
Geboers. Iemand die ik op de meeste toernooien waaraan ik deelneem tegenkom, maar
tegen wie ik nog nooit gespeeld heb. Vorige week was hij in Berkel Enschot nog gedeeld
eerste in Groep B.
Ik kom op 1 uit 3, waarmee ik eenzelfde start ondervind als in de C-groep tijdens het
Druiventrostoernooi. Met het verschil dat er in Wassenaar niet iemand mijn kop koffie
tegen me aan duwt.
De vierde ronde speel ik weer tegen jeugdlid Karsten Dam, die me vraagt hoe je mijn naam
schrijft. In een reflex antwoord ik 'met een pen', maar vervolg met het honoreren van zijn
verzoek. Met mijn witte formatie kom ik wel steeds met dreigingen, maar die worden
vakkundig geneutraliseerd.
We belanden in een eindspel met ongelijke lopers, ieder een toren en een pelotonnetje
pionnen. Ik krijg de kans om mijn toren op de zevende rij te plaatsen, met de zwarte
koning op h7. Maar plaats eerst mijn loper op e5, terwijl dat ook een zet later had gekund.
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Nu plaatste Karsten de toren op zijn tweede rij en was de kans op winst weg. Vervolgens
doe ik een pionzet, waarmee zwart een matingang geboden wordt.
Met 1 uit 4 tref ik met zwart in Iva Binnendijk opnieuw een jeugdlid. Ze geeft een stuk voor
twee pionnen, maar heeft daarmee wel een pionnenformatie die volop aandacht vraagt.
Het lukt me om die pionnenformatie te slopen, waarna ik ook het eindspel succesvol
afrond.
Met mijn witte formatie tegen Jie-Ren Tjin-a-Lien is er lange tijd niets aan de hand, totdat
ik een pion op de tocht laat staan.
In de slotronde speel ik met de zwarte stukken tegen de Hongaar Gabor Ratky, die er ook
bij is tijdens de Schaak Off bij SHTV. Wit wint de kwaliteit, met voor beide formaties
kansrijke pionnen voor wat betreft het bereiken van de overkant. Verder twee witte torens
tegen een zwarte toren en paard.
De toren en het paard werken uitstekend samen, waar de twee witte torens niet slagen in
zo'n samenwerking. Waardoor een van mijn pionnen niet meer af te stoppen is.
Na afloop in het restaurant blijven eten met André Wagner en Richard van Dalfsen, wat
gezellig was.
Red. De deelnemende HSV-leden behaalden de volgende resultaten: Ton
Bodaan 4 uit 7, Paul Koks 3 uit 7 en Ruud van Dijk 2 uit 7.

KNSB-competitie
Enkele HSV-leden kwamen op zaterdag 18 september in actie tijdens de KNSB-competitie.
Frans Hoogeveen en Ton Bodaan speelden met SHTV 1 in de thuiswedstrijd tegen Souburg
2. SHTV won met 5-3. Frans en Ton speelden beiden remise. Thomas Alvares speelde met
SHTV 2 tegen VAS 3. SHTV verloor met 2-6, maar Thomas slaagde erin zijn partij te winnen.
Paul Koks moest invallen in LSG 5 in de uitwedstrijd tegen Amsterdam West 2. De wedstrijd
ging met maar liefst 8-0 verloren, wat betekent dat ook Paul met lege handen bleef staan.

Persoonlijk Kampioenschap HSB
Op vrijdag 17 september werd in onze zaal de eerste ronde van het persoonlijk
kampioenschap van de HSB verspeeld. In de A-groep verloor Ton Bodaan verrassend van
Joost Scholten. In de B-groep stuntte Hans Coenders door Simon Broos remise af te
dwingen. Eric Alvares klopte Ruud van Dijk.
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Kennemer Open
Bert Gerritsma neemt traditiegetrouw deel aan de Kennemer Open. Uitkomend in groep
twee was Bert in de eerste ronde op zondag 19 september met de witte stukken te sterk
voor Dim Langman.

Partijen
In de tweede ronde van de interne competitie speelde Sjors Bruggink met wit tegen Bert
Gerritsma. Met slechts twee minuten op de klok speelde Bert in een reeds bedenkelijke
stelling 31…Db6. Sjors antwoordde ijzersterk met 32.Da4! (het uitroepteken is van
Stockfish). Er volgde 32…Dxb1 33.Dd7+ Kb8 34.Pc6+ en mat op de volgende zet is niet
te vermijden. In plaats van 32….Dxb1 zou 32…Pb4 33.Dd7+ ook kansloos geweest zijn
voor zwart. Sjors heeft een duidelijk visitekaartje afgegeven!

Stelling na 31...Db6
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