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In dit nieuwsbulletin vindt u verslagen van de vijfde en zesde ronde van de interne 

competitie. De partijen in de voorronde van de HSV-beker zijn gespeeld. We zijn nu 

gevorderd tot de laatste 16 spelers. Enkele leden waren actief in de KNSB-competitie en in 

de strijd om het persoonlijk kampioenschap van de HSB. Paul Koks, Thomas Alvares en Bert 

Gerritsma namen deel aan toernooien. In de rubriek ‘Partijen’ treft u twee partijfragmenten 

aan. Last but not least: Wouter Remmerswaal is de nieuwe wedstrijdleider intern. Afmelden 

voor de interne competitie moet voortaan bij hem gebeuren via zijn telefoonnummer 06-

20288928 of per e-mail: wedstrijdleider@schakenbijhsv.nl.  

 

Agenda 

Ma 25 oktober Zevende ronde interne competitie 

   Achtste finale HSV-beker 

Ma 1 november Achtste ronde interne competitie 

Di 2 november DD 2 -  HSV 1 

Ma 8 november Negende ronde interne competitie 

Ma 15 november Tiende ronde interne competitie 

   Kwartfinale HSV-beker 

Ma 22 november Elfde ronde interne competitie 

   DSC 6 – HSV 2 

Ma 29 november Twaalfde ronde interne competitie 

   HSV 1 – Schaakhuis 1 

Ma 6 december Dertiende ronde interne competitie 

Do 9 december HSB-beker (viertallen): DD - HSV 

Ma 13 december Veertiende ronde interne competitie  

HSV 2 – Haeghe Ooievaar 2 

Ma 20 december Kerstwedstrijden 
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Externe door Bert Gerritsma 

De teamopstelling van HSV 1 was al bekend. Nu heb ik ook de definitieve teamopstelling 

van HSV 2. De volgende namen zijn doorgegeven aan de competitieleider: Jim Loke, 

Jacques de Wit, Paul Koks, Rob Kuijvenhoven, Sjaak van As, Willem Hessels, Henk Bouma 

en Selahattin Ciftci. Reserves zijn Bert Gerritsma (non playing captain), Hans Coenders en 

Dirk de Jong. Nieuwe leden die zijn opgegeven bij de KNSB kunnen indien nodig ook 

invallen in het tweede team. 

 

In de competitiegids staat op maandag 18 april 2022 de wedstrijd HSV 2 – Voorburg 1 

gepland. De immer wakkere Paul Koks maakte mij erop attent dat deze datum op tweede 

paasdag valt. Onze zaal is dan gesloten. Gelukkig heb ik een kort lijntje met de 

competitieleider. Ik heb voorgesteld de wedstrijd op 4 april te spelen. Dat is dan gelijktijdig 

met de wedstrijd HSV 1 – DSC 2, maar voor één keer is dat geen bezwaar. De 

competitieleider heeft geantwoord dat de wedstrijd van HSV 2 abusievelijk op 18 april is 

vastgesteld. Hij beraadt zich op een nieuwe datum. Het zou kunnen dat er toch een 

gezamenlijke slotronde komt voor de teams in o.a. de eerste klassen (HSV 1 speelt in 1A). 

In dat geval is 4 april als datum voor HSV 2 – Voorburg 1 niet bezwaarlijk. We wachten het 

af. 

 

Interne door Bert Gerritsma 

Op maandag 11 oktober was er opnieuw een uitstekende opkomst. Op 10 borden werden 

er partijen gespeeld voor de vijfde ronde van de interne competitie. Ook werden er twee 

partijen gespeeld voor de HSV-beker. 

 

De kraker van de dag was natuurlijk de ontmoeting tussen ranglijstaanvoerder Aad 

Mittertreiner en clubkampioen Ton Bodaan. Aad opende verrassend met 1.g4?!.  De 

zogenaamde Grob aanval. Dit is een openingszet waarover grootmeester Paul van der 

Sterren een duidelijke mening heeft. In zijn standaardwerk ‘De wereld van de 

schaakopening’ schrijft hij: “Een zet waarmee wit alleen maar moeite doet om zichzelf in 

problemen te brengen”.  In de openingendatabase van SMB valt te lezen: deze opening 

wordt nauwelijks in serieuze partijen gespeeld. We moeten echter niet vergeten dat de 

excentrieke Engelsman Michael Basman is zijn beste jaren hiermee goede resultaten 

behaalde. Goede antwoorden zijn 1…d5 of 1…e5. Als ik Ton was zou ik voor 1…e5 

geopteerd hebben. Als Aad dan in een vlaag van verstandsverbijstering 2.f3 speelt volgt 

2…Dh4#. Ton was echter niet geheel (of geheel niet) op de hoogte van de finesses van 

deze opening en wilde niet in de openingsvoorbereiding van Aad terecht komen. Er volgde 

daarom 1…c5. De stelling werd dichtgeschoven en de heren besloten tot remise. Aad zei 

na afloop dat hij deze openingszet wel vaker speelt en dat hij daarmee nog nooit heeft 

verloren!  

Rob Kuijvenhoven werd hardhandig van het bord gezet door Dirk de Jong. Ik bekritiseerde 

de zet 3.g3. Dat had ik nog nooit gezien in een Siciliaanse partij. Rob legde me na afloop 
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uit dat dit een zet was uit het zogenaamde gesloten Siciliaans. Dat zou best kunnen (ik ben 

geen kenner). De fout moet dus ergens anders gemaakt zijn.  

Willem Hessels won een stuk van Guney van Dijk. Guney kreeg daar echter drie pionnen 

voor terug. Dat had nog heel spannend kunnen worden. Willem slaagde er in een pion 

terug te winnen, waarna zijn extra stuk de doorslag gaf. 

Selahattin Ciftci begon zijn partij tegen Jacques de Wit met maar liefst vijf pionzetten 

(Euwe draait zich om in zijn graf). Jacques kwam beter te staan, maar hij kwam er niet 

doorheen. En wat nog erger was voor Jacques: hij vergat even dat een gepend stuk geen 

goede verdediger is. Na materiaalverlies moest hij opgeven. 

Jan Verheijen werd tactisch afgetroefd door Nadeem Taverne. 

Niels Okkema won voor de tweede achtereenvolgende maal. Deze keer was Ruud van Dijk 

het slachtoffer.  

 
                                                      Niels was ook te sterk voor Ruud 

 

Henk Bouma weerde zich kranig tegen Ben van Ham, maar uiteindelijk slaagde Ben erin 

twee pionnen en vervolgens de partij te winnen. 

Sjors Bruggink stond prima tegen Sjaak van As. Het werd een lange partij waarbij Sjors op 

het eind iets te gehaast speelde en alsnog verloor. 

Kuaw Moe Thu en Evert Roeleveld waren ook lang bezig. Uiteindelijk trok Kuaw Moe aan 

het langste eind. 

En dan was er ook nog een familiedrama. Vader en zoon Alvares troffen elkaar. Het was 

vader Eric die zijn zoon Thomas vermoordde. De koningsstelling van Thomas lag al snel 

onder vuur en bleek uiteindelijk niet te verdedigen. 
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Hieronder volgen de uitslagen: 

Aad Mittertreiner – Ton Bodaan ½-½ Henk Bouma – Ben van Ham 0-1 

Jan Verheijen – Nadeem Taverne 0-1 Rob Kuijvenhoven – Dirk de Jong 0-1 

Selahattin Ciftci – Jacques de Wit 1-0 Kuaw Moe Thu – Evert Roeleveld 1-0 

Eric Alvares – Thomas Alvares 1-0 Willem Hessels – Guney van Dijk 1-0 

Ruud van Dijk – Niels Okkema 0-1 Sjors Bruggink – Sjaak van As 0-1 

 

Op maandag 18 oktober was de opkomst wat lager (herfstvakantie?). Er werd toch nog aan 

negen borden strijd geleverd. Er vielen enkele snelle beslissingen. De partij tussen Willem 

Hessels en Selahattin Ciftci eindigde in een mum van tijd in remise.  

 

 
                                                                       Snelle jongens. 

Niels Okkema begon de interne competitie met twee overwinningen. Tegen Hans 

Coenders kon hij geen potten breken en moest hij al snel zijn koning omleggen. Volgens 

Hans kwam dat voornamelijk omdat Niels zo snel speelde. Ook de partijen Jacques de Wit 

– Dirk de Jong en Lex van der Lubbe – Rob Kuijvenhoven werden. snel beslist in het 

voordeel van de witspelers. Kuaw Moe Thu kon clubkampioen Ton Bodaan niet bedreigen. 

De partij tussen Bert Gerritsma en Wouter Remmerswaal telde slechts 18 zetten, maar in 

een spektakelstuk lag de moeilijkheidsgraad hoog en gebruikten beide spelers veel 

bedenktijd. Ten slotte trok Bert aan het langste eind. Koploper Aad Mittertreiner vond zijn 

Waterloo in zijn partij tegen Nadeem Taverne. In een paardeindspel waarin Nadeem vijf 

pionnen had en Aad vier kon Aad het mede vanwege tijdnood niet redden. De koppositie 

is nu overgenomen door Ton Bodaan. 
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Hieronder volgen de uitslagen: 

Ton Bodaan – Kuaw M Thu  1-0 Bert Gerritsma – Wouter Remmerswaal 1-0 

Nadeem Taverne–Aad Mittertreiner 1-0 Jacques de Wit – Dirk de Jong            1-0  

Selahattin Ciftci – Willem Hessels ½-½ Sjaak van As – Ruud van Dijk        ½- ½ 

Sjors Bruggink – Jan Verheijen 0-1 Lex vd Lubbe – Rob Kuijvenhoven          1-0 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6 

Nr  Naam                  Punten   Wa   Gsp  Gw  Rm  Vl   Perc 

 1  Bodaan, Ton          603,33   120   5    4   1   0    90,0 

 2  Taverne, Nadeem      578,67   118   4    4   0   0   100,0 

 3  Mittertreiner, Aad   552,00   116   6    3   2   1    66,7 

 4  Coenders, Hans       470,00   114   4    2   1   1    62,5 

 5  Haan de, Hans        446,00   112   4    3   0   1    75,0 

 6  Alvares, Eric         421,67   110   4    3   0   1    75,0 

 7  As van, Jacques      419,00   108   3    2   1   0    83,3 

 8  Verheijen, Jan       398,00   106   6    4   0   2    66,7 

 9  Thu, Kuaw Moe        398,00   104   5    3   0   2    60,0 

10  Ham van, Ben         363,00   102   3    1   1   1    50,0 

11  Holst van der, Fred  326,00   100   2    1   0   1    50,0 

12  Roeleveld, Evert     324,33    98   5    2   1   2    50,0 

13  Okkema, Niels        318,00    96   3    2   0   1    66,7 

14  Prins, John           303,33    94   1    1   0   0   100,0 

15  Alvares, Thomas      292,33    92   4    2   0   2    50,0 

16  Poka, David          276,00    88   3    1   0   2    33,3 

17  Hessels, Willem      274,00    86   5    2   1   2    50,0 

18  Ciftci, Selahattin   252,00    82   3    1   1   1    50,0 

19  Gerritsma, Bert      251,33    80   3    1   0   2    33,3 

20  Bruggink, Sjors      234,00    78   6    2   0   4    33,3 

21  Dijk, Ruud van       233,00    74   5    1   1   3    30,0 

22  Bouma, Henk          231,67    72   3    1   0   2    33,3 

23  Lubbe van der,Lex    207,00    66   2    1   0   1    50,0 

24  Remmerswaal, Wouter 200,33    62   4    1   0   3    25,0 

25  Wit de, Jacques      168,00    60   6    2   0   4    33,3 

26  Jong de, Dick        142,00    58   5    1   0   4    20,0 

27  Dijk van, Guney      135,33    56   2    0   0   2     0,0 

28  Yi, Jaehoon          126,00    54   2    0   0   2     0,0 

29  Kuijvenhoven, Rob       86,67    52   4    0   0   4     0,0 

 

HSV-beker 

Voor de HSV-beker werden twee partijen gespeeld. Wouter Remmerswaal speelde met wit 

tegen Hans Coenders. Wouter speelde het koningsgambiet, namelijk 1.e4 e5 2.f4. Ton 

Bodaan heeft een boek met meer dan 300 pagina’s over deze opening en Hans was als 

ijverig student aanwezig bij een training van Ton waarbij deze opening behandeld werd. 
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Hans heeft blijkbaar veel onthouden, want Wouter bereikte niets. Hij verloor twee pionnen 

en kwam in een kansloos eindspel terecht, waarna hij opgaf. 

 

 
                                                    Wouter en Hans zijn klaar voor de strijd 

 

In de tweede partij was het krachtsverschil zoals verwacht (te) groot. Eersteteamspeler Lex 

van der Lubbe gaf David Poka geen enkele kans. Tijdens de post mortem kreeg David nog 

enkele wijze lessen van Lex. Yaehoon Yi is niet meer op de clubavonden verschenen, 

waardoor Sjors Bruggink automatisch doorgaat naar de laatste 16. 

 

Op 18 oktober hebben Bert Gerritsma en bestuurslid Jacques de Wit de loting verricht voor 

de volgende bekerronde. Dit was het resultaat van de loting: 

Bert Corneth – Kuaw Moe Thu 

Bert Gerritsma – Jan Verheijen 

Paul Koks – Jacques de Wit 

Sjors Bruggink – Ton Bodaan 

Hans Coenders – Thomas Alvares 

Ben van Ham – Evert Roeleveld 

Hans de Haan – Nadeem Taverne 

Fred van der Holst – Lex van der Lubbe. 

 

De bekercompetitie wordt gespeeld op 25 oktober. Uitwijkdata zijn 1 november en 8 

november.  Het ligt in mijn bedoeling op 15 november de kwartfinale te spelen. De halve 

finale en de finale worden dan in 2022 gespeeld. 
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Hans de Haan is op 25 oktober verhinderd. Zijn partij tegen Nadeem Taverne zal 

(vermoedelijk) op 8 november worden gespeeld. Bert Gerritsma heeft op 25 oktober 

andere bezigheden. Zijn partij tegen Jan Verheijen zal dus op 1 of 8 november gespeeld 

moeten worden. 

 

Nog even ter herinnering: het speeltempo bij bekerwedstrijden bedraagt 1.30 uur met een 

increment van 10 seconden per zet vanaf zet een. Als de partij in remise eindigt wordt er 

een zogenaamde armageddonpartij met verwisselde kleuren gespeeld. Wit krijgt zes 

minuten bedenktijd, zwart krijgt vijf minuten. Wit moet winnen om door te gaan naar de 

volgende ronde. Bij ieder ander resultaat gaat zwart door. 

 

KNSB-competitie  
Enkele HSV-leden kwamen op zaterdag 9 oktober in actie tijdens de KNSB-competitie.  

In klasse 4F speelden Frans Hoogeveen en Eric Alvares in een uitwedstrijd tegen het 

ijzersterke team van Amsterdam Bersekers 1. Het werd een dikke 7½-½ nederlaag. Frans 

Hoogeveen was aan bord vier met zwart niet opgewassen tegen Danny de Ruiter (elo 

2274) Eric Alvares moest aan bord zes met zwart zijn meerdere erkennen in voormalig 

Nederlands jeugdkampioen Bart von Meijenfeldt (elo 2218). 

In klasse 4G had SHTV 1 het een stuk gemakkelijker tegen het zwakke team van Goes 2. In 

Goes werd met 1-7 gewonnen. Onze vertegenwoordiger Ton Bodaan had een 

gemakkelijke middag. Hij scoorde aan bord drie een reglementaire overwinning, omdat 

zijn tegenstander niet kwam opdagen. 

In klasse 5D speelde Bert Corneth voor Voorschoten 3 in de thuiswedstrijd tegen 

Schaakmat Westland 2. Aan bord twee versloeg Bert met wit Rob van Lom (elo 1831). 

Helaas mocht dat zijn team niet baten, want de winst ging naar Schaakmat Westland 2 met 

3½-4½. 

Paul Koks verloor in dezelfde klasse met zijn team LSG 6 kansloos de thuiswedstrijd tegen 

EsPion 1. Aan Paul heeft het niet gelegen, want hij dwong zijn hoger gerate tegenstander 

Johan Metz (elo 1693) remise af. 

Eveneens in klasse 5D verloor Schaakhuis 2 met 6-2 de uitwedstrijd tegen Caissa 4. Ook 

Evert Roeleveld deelde in de malaise, want hij verloor aan bord zes met wit van Peter van 

der Vlis (elo 1652). 

 

Persoonlijk Kampioenschap HSB 
In de vierde ronde was Thomas Alvares in de A-groep opnieuw uitstekend op dreef. Na zijn 

remise in de derde ronde tegen Ted Barendse was hij nu te sterk voor Joost Scholten. Ton 

Bodaan moest in Ted Barendse zijn meerdere erkennen. 

In de B-groep verloor Eric Alvares van koploper Sai Wing Wu. Hans Coenders dolf het 

onderspit tegen Jacques van As. Ruud van Dijk trof in Simon Dirkse een te sterke 

tegenstander. 

In de vijfde ronde hadden onze vertegenwoordigers in de A-groep, Thomas Alvares en Ton 

Bodaan , een bye opgenomen. Zij werden hiervoor beloond met een half punt. In de B-



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 8  

  

groep won Sjaak van As van Eric Alvares. Hans Coenders verloor van Steven Wink. De partij 

van Ruud van Dijk tegen Auke de Vries werd niet gespeeld (wordt die nog ingehaald?) 

 

Kennemer Open 
Op zondag 10 oktober vond de tweede ronde van de Kennemer Open plaats. In groep 

twee versloeg Bert Gerritsma met de zwarte stukken Martin Steinhart. Bert heeft met 2 uit 

2 nog een score van 100%  

 

Voges Rapid Schaaktoernooi 
Dit toernooi vond op 16 oktober plaats in Hillegom. De hoofdgroep bestond uit 20 spelers 

die zeven ronden Zwitsers speelden. Winnaar werd de internationale meester  Ilja 

Schneider met 6½ uit 7. Hij stond slechts een halfje af aan grootmeester Eric van den Doel. 

Eric moest ook nog remise toestaan aan Colin Stolwijk en eindigde met 6 uit 7 op de 

tweede plaats. De overige deelnemers werden naar sterkte ingedeeld in achtkampen. Onze 

vertegenwoordiger Paul Koks scoorde in de derde achtkamp 3 uit 7. Paul eindigde 

daarmee op de gedeelde 5e plaats.  

 

WLC Weekendtoernooi 
Thomas Alvares nam op 15, 16 en 17 oktober deel aan het WLC Weekendtoernooi in 

Eindhoven. Thomas kwam uit in de A-groep voor spelers met een rating van 1700+ en 

scoorde 2 uit 6. Een verdienstelijk resultaat, want hij trof uitsluitend tegenstanders die een 

(veel) hogere rating hadden. Het toernooi werd op weerstandspunten gewonnen door de 

Belgische grootmeester Alexandre Dgebuadze met 5 uit 6. 

 

Kattenburger Open 
Paul Koks speelde op zondag 17 oktober in de eerste ronde van de Kattenburger Open in 

Amsterdam. Met wit spelend trof hij gelijk een van de hoogste ratinghouders, namelijk 

Frans Schoffelmeer (Elo 1935). Paul bood lang goed tegenstand, maar na 29 zetten viel aan 

mat of materiaalverlies niet te ontkomen.  
 

Partijen 
Paul Koks speelde op 9 oktober in de KNSB-competitie met zijn team LSG 6 tegen Espion 

2. Tegen zijn hoger gerate tegenstander Johan Metz (elo 1693) behaalde Paul een 

verdienstelijke remise. Onderstaand verslag is van de teamleider van LSG 6, Luuk 

Hoogeveen. 

 

Paul mocht het opnemen tegen de snelschaakkampioen van Espion en kreeg een partij 

met een Frans thema op het bord. De partij bleef lange tijd in evenwicht en toen ik op een 

gegeven moment keek stond er een eindspel op het bord met allebei 4 pionnen en een 

paard. Even later kwam ik weer langs en had Paul twee pionnen ingeleverd waarbij ik wel 

zag dat ie er eentje wel terug kon veroveren maar het werd toch wel eng.  
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                              Stelling na 67...Pe5 

 

Het leidde tot de diagramstelling waarbij Paul net 67…Pe5 gespeeld had en hier schrok ik 

wel, want na 68.Pxg5 Kxg5 69.Kxe5 konden de stukken in de doos. Paul had echter beter 

gekeken want na 68.Pxg5 kwam 68…Pxg4 en nu konden de stukken ook wel in de doos 

maar wel met remise als resultaat. 

 

Dan volgt nu een verslag van Bert Gerritsma over zijn belevenissen in de tweede ronde van 

de Kennemer Open in Haarlem. 

 

In de tweede ronde van de Kennemer Open mocht ik het met zwart opnemen tegen 

Martin Steinhart. Martin is een trouwe deelnemer aan de Kennemer Open. In 2013 wist hij 

groep 2 te winnen. Ik had de toernooiwinst voor het grijpen, maar ik liet tegen een 10-jarig 

talent midden op het bord mijn dame vangen. Daardoor won Martin het toernooi en werd 

ik tweede. Onze onderlinge partij wist ik te winnen. Ik speelde toen ook met zwart. Martin 

opende met 1.c4 en na mijn antwoord 1…e5 kwam er een omgekeerde Siciliaan op het 

bord. Dat ik de partij won was niet te danken aan de opening, want die heb ik bepaald slap 

behandeld.  Dat moest beter kunnen. En inderdaad, na raadpleging van het boek ‘De 

wereld van de schaakopening’ van Paul van der sterren, de ‘Opening Enclyopaedia 2011’  

en het naspelen van enkele partijtjes uit de database van Fritz 17, wist ik precies hoe ik de 

opening met zwart moest spelen. Groot was dan ook mijn teleurstelling toen Martin 

opende met 1.e4. Ik was een paar minuten in mineur, want daarop had ik niets voorbereid. 

Uiteindelijk besloot ik met 1…g6 te opteren voor de moderne verdediging. Met pijn en 

moeite slaagde ik erin de opening te overleven. Zie diagram. 
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                           Stelling na 17...Le6 

In de diagramstelling heb ik zojuist 17…Lf5-e6 gespeeld. Dit is geen prettig veld voor de 

loper. De engines raden nu aan: 18.Dd2 Da5 19.Tbd1 met voordeel voor wit. Martin heeft 

zo zijn eigen overwegingen en hij besloot met 18.Pxe6 mijn loper te slaan Deze zet vond 

geen genade in de ogen van Stockfish en DeepBert.  Hij ruilt gewoon zijn sterke  paard 

voor een slechte loper. Na het antwoord 18… fxe6 heeft hij zwart weliswaar een tweede 

dubbelpion bezorgd, maar in ruil daarvoor heeft zwart de open f-lijn stevig in zijn bezit. 

Bovendien is de witte loper begraven op b3 en die komt daar ook niet meer weg. 

We komen er weer in na 30.Dd2 (zie diagram) 

 

 
                            Stelling na 30.Dd2 

Zwart heeft zijn stelling langzaam maar zeker verbeterd en heeft onder andere de 

verzwakking g4 uitgelokt. De witte stelling is rijp voor de sloop, maar hoe maak je het af? 

Zo dus: 30…d4 Dreigt een vernietigend aftrekschaak. 31.Kh2 Lg3+! Het uitroepteken is 

van Stockfish. Er zijn meer zetten die winnen, maar ik vond dit de mooiste. 32.fxg3 Txf1  

0-1. Wit gaf op in de veronderstelling dat hij mat ging op h1. Dat is niet zo. Hij kan nog 

33.Tg2 spelen, maar dan volgt 33…Te4 met een totaal gewonnen stelling voor zwart. 

 

 


