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In dit nieuwsbulletin vindt u verslagen van de ronden zeven tot met negen van de interne 

competitie. Enkele leden waren actief in de KNSB-competitie en in de strijd om het 

persoonlijk kampioenschap van de HSB.  Het eerste team begon de externe competitie met 

een uitwedstrijd tegen DD 2. In de rubriek ‘Partijen’ treft u drie partijfragmenten aan en 

een volledige partij. Fred van der Holst is helaas niet meer in staat frequent op de 

clubavonden aanwezig te zijn. Hij vertelt zelf waarom.  

 

Agenda 

Ma 15 november Tiende ronde interne competitie 

Ma 22 november Elfde ronde interne competitie 

   Kwartfinale HSV-beker 

   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 

 

Bericht Fred 
Beste clubleden, 

  

Hierbij deel ik jullie mede dat ik van mijn arts te horen heb gekregen dat ik lijd aan een 

ernstige vorm van leverkanker. 

Dit is dan ook de reden dat ik op de schaakvereniging minder aanwezig zal zijn. 
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Ik hoop jullie echter bij de HSV nog vele malen tegen te komen. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Fred van der Holst   

 

Interne door Bert Gerritsma 

Op 25 oktober werden er voor de interne competitie vijf partijen gespeeld. Ook werden er 

vijf partijen voor de HSV-beker gespeeld. Omdat ik pas na 23.00 uur binnenkwam heb ik 

niets van de interne competitie gezien. Van belang was de ontmoeting tussen Nadeem 

Taverne en Ton Bodaan, waarbij de eerste plaats op de ranglijst op het spel stond. Naar 

verluidt blunderde Ton met La3, waarna Nadeem de partij in zijn voordeel kon beslissen. 

Na zeven ronden voert Nadeem de ranglijst aan met een 100% score van 5 uit 5. 

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Aad Mittertreiner – Willem Hessels 1-0 Nadeem Taverne – Ton Bodaan 1-0 

Dirk de Jong – Guney van Dijk    1-0 Jan Verheijen – Ruud van Dijk 1-0 

Della Adriano Gheradesca – Rob Kuijvenhoven 0-1 

 

HSV-beker 

In de strijd om de HSV-beker zijn we gevorderd tot de achtste finales. Hans Coenders hield 

lang stand tegen Thomas Alvares. In het eindspel moest Hans met paard en pion 

opboksen tegen een loper en twee pionnen van Thomas. De loper van Thomas bleek 

sterker dan het paard van Hans, want het paard bleek geen velden meer te hebben en 

ging verloren. Daarmee was ook de partij beslecht in het voordeel van Thomas. Ben van 

Ham en Evert Roeleveld waren het langst bezig. Ben was in tijdnood en vroeg of hij er na 

de 40e zet nog tijd bij kreeg. Ja, 10 seconden per zet, maar niet meer. In de KNSB-

competitie krijg je er na 40 zetten een half uur bedenktijd bij. Op een gewone clubavond is 

dat niet mogelijk, want anders zouden we tot ver na middernacht bezig zijn. Ben en Evert 

ruilden alle zware stukken af, waarna het pionneneindspel remise bleek. Er kan maar één 

speler doorgaan naar de kwartfinale, dus er moest een Armageddonpartij gespeeld 

worden. Evert moest met zes minuten bedenktijd winnen. Ben had vijf minuten bedenktijd 

en had aan winst of remise voldoende om door te gaan. Evert was binnen een mum van 

tijd zijn voorsprong in tijd kwijt. Ook moest hij door een paardvork materiaal prijsgeven. 

Ben kon het echter niet afmaken. Diverse malen had hij een vol stuk kunnen buitmaken, 

maar hij zag het niet. En schaken is soms net als voetbal: als jij de kansen niet benut doet 

de tegenstander het wel. Evert zette Ben met twee torens en een paard mat en gaat dus 

door naar de kwartfinale. 

 

Hieronder volgen de uitslagen van de HSV-beker: 

Bert Corneth – Kuaw Moe Thu 1-0 Paul Koks – Jacques de Wit 0-1 

Hans Coenders – Thomas Alvares 0-1 Ben van Ham – Evert Roeleveld  ½-½ 0-1 

Fred van der Holst – Lex van der Lubbe 0-1 



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 3  

  

 

De partij Bert Gerritsma – Jan Verheijen wordt gespeeld op 1 november. Hans de Haan en 

Nadeem Taverne treffen elkaar op 15 november, evenals  Sjors Bruggink en Ton Bodaan.  

 

Op 1 november werden er acht partijen gespeeld voor de interne competitie. Ook werd er 

een partij voor de HSV-beker gespeeld. Verheugend was dat Jim Loke na lange tijd de 

clubavond weer bezocht. Dat werd voor Jim (nog) geen succes, want een blunder in de 

opening kostte hem een loper, waardoor hij snel het onderspit moest delven tegen Dirk de 

Jong. Ook de partij van Kuaw Moe Thu tegen Niels Okkema duurde niet lang. Ik 

veronderstelde dat iemand snel gewonnen had, maar de partij bleek in remise geëindigd 

te zijn (grootmeesterremise?). De twee tijdnoodjunks Eric Alvares en Aad Mittertreiner 

waren het langst bezig. Ruim na 23.00 uur blunderde Aad een toren weg, waardoor Eric 

aan het langste eind trok. 

 

 
                                                            Jim kwam tekort tegen Dirk 

Hieronder volgen de uitslagen: 

 

Evert Roeleveld – Thomas Alvares       0-1           Aad Mittertreiner – Eric Alvares 0-1 

Rob Kuijvenhoven – Wouter Remmerswaal 0-1 Kuaw Moe Thu – Niels Okkema ½-½   

Jacques van As – Hans Coenders       1-0 Jim Loke – Dirk de Jong   0-1 

Ruud van Dijk – Jacques de Wit          0-1 Sjors Bruggink – Selahattin Ciftci  1-0 

 

HSV-beker         

Voor de HSV-beker speelde Bert Gerritsma met wit tegen Jan Verheijen. Na harde strijd 

slaagde Bert erin Jan een dubbelpion te bezorgen. In het eindspel had Bert een paard + 
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vijf pionnen, terwijl Jan een loper + vijf pionnen had, waaronder dus een dubbelpion. Bert 

probeerde meer dan 20 zetten lang deze stelling te winnen, maar remise bleek 

onvermijdelijk. In het beslissende armageddonpartijtje blunderde Bert een loper weg en 

moest opgeven. Jan gaat dus door naar de kwartfinale. 

 
                                                        Jan gaat door na Armageddon. 

 

Op 8 november was er een uitstekende opkomst. Maar liefst 11 partijen werden gespeeld. 

Sjoers Bruggink bood opnieuw taai tegenstand, maar moest het uiteindelijk afleggen 

tegen routinier Evert Roeleveld. Niels Okkema stond in een moderne verdediging iets 

minder tegen Bert Gerritsma, maar nadat Bert foutief 17…Tb8? speelde had Niels met 

18.Lc3 Da3 19.Lb2 remise kunnen afdwingen (eeuwige aanval op de dame). In plaats van 

19.Lb2 speelde Niels 19.Ka1 waarna Bert in het voordeel bleef. Met 22.Tb1? ging Niels 

beslissend in de fout. 
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Drie partijen werden pas tegen middernacht beslist. Aad Mittertreiner bleef lang pushen 

tegen Sjaak van As, maar moest ten slotte genoegen nemen met remise. Eric Alvares 

maakte in hevige tijdnood een blunder en moest de winst aan Jan Verheijen laten.  

Hans de Haan en Hans Coenders waren het langst bezig. De partij duurde meer dan 70 

zetten. Nadat Hans de Haan met 70 Kg7! Het tegenspel van Hans C in de kiem had 

gesmoord was duidelijk dat zijn verbonden vrijpionnen op de g- en h-lijn niet te stoppen 

waren door de toren van Hans C. In vliegende wederzijdse tijdnood ging De Haan met 

74.Kh6? in de fout, waarna Coenders met 75.Txg3!! remise had kunnen maken. Zie hiervoor 

de rubriek ‘Partijen’. 

 

 
                                                       Hans de Haan kreeg het niet cadeau 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Evert Roeleveld – Sjors Bruggink 1-0 Ben van Ham – Kuaw Moe Thu  1-0 

Selahattin Ciftci – David Poka 1-0 Wouter Remmerswaal – Jacques de Wit 1-0  

Sjaak van As – Aad Mittertreiner ½-½ Dirk de Jong – D.A. Gheradesca  1-0 

Hans Coenders – Hans de Haan 0-1 Thomas Alvares – Guney van Dijk  1-0 

Eric Alvares – Jan Verheijen 0-1 Willem Hessels – Lex vd Lubbe  0-1 

Niels Okkema – Bert Gerritsma 0-1 

 

 

Nadeem Taverne heeft met 5 uit 5 nog een score van 100% en voert na 

negen ronden de ranglijst aan. 
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Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9 

Nr  Naam                  Punten   Wa   Gsp  Gw  Rm  Vl   Perc 

 1  Taverne, Nadeem       802,00   120   5     5  0   0   100,0 

 2  Bodaan, Ton           696,00   118   6     4  1   1    75,0 

 3  Mittertreiner, Aad    681,00   116   9     4  3   2    61,1 

 4  Verheijen, Jan        656,00   114   8     6  0   2    75,0 

 5  As van, Jacques       632,33   112   5     3  2   0    80,0 

 6  Haan de, Hans         607,33   110   5     4  0   1    80,0 

 7  Alvares, Eric          593,00   108   6     4  0   2    66,7 

 8  Coenders, Hans        531,00   106   6     2  1   3    41,7 

 9  Ham van, Ben          526,00   104   4     2  1   1    62,5 

10  Gerritsma, Bert       510,67   102   4     2  0   2    50,0 

11  Alvares, Thomas       496,00   100   6     4  0   2    66,7 

12  Thu, Kuaw Moe         484,00    98   7     3  1   3    50,0 

13  Roeleveld, Evert      447,67    96   7     3  1   3    50,0 

14  Holst van der, Fred   443,00    94   2     1  0   1    50,0 

15  Okkema, Niels         410,00    92   5     2  1   2    50,0 

16  Ciftci, Selahattin    400,00    90   5     2  1   2    50,0 

17  Lubbe van der,Lex     383,33    86   3     2  0   1    66,7 

18  Bruggink, Sjors       377,33    84   8     3  0   5    37,5 

19  Prins, John           365,33    82   1     1  0   0   100,0 

20  Remmerswaal, Wouter 357,67    80   6     3  0   3    50,0 

21  Poka, David           330,00    78   4     1  0   3    25,0 

22  Jong de, Dick         315,00    74   8     4  0   4    50,0 

23  Hessels, Willem       300,00    72   7     2  1   4    35,7 

24  Wit de, Jacques       288,00    68   8     3  0   5    37,5 

25  Bouma, Henk           256,67    64   3     1  0   2    33,3 

26  Dijk, Ruud van        247,67    62   7     1  1   5    21,4 

27  Loke, Jim             212,67    58   1     0  0   1     0,0 

33  Gherardesca, D. A.    186,67    56   2     0  0   2     0,0 

34  Yi, Jaehoon           180,00    54   2     0  0   2     0,0 

35  Kuijvenhoven, Rob     160,00    52   6     1  0   5    16,7 

36  Dijk van, Guney       133,33    50   4     0  0   4     0,0 

 

Verzwakt HSV niet opgewassen tegen DD door Bert Gerritsma 
Het eerste team begon de externe competitie op 2 november met een uitwedstrijd tegen 

DD 2. HSV verscheen niet in de sterkste opstelling aan de start. Ton Bodaan was op 

vakantie. Teamleider Nadeem Taverne had in overleg met DD geprobeerd de partij van 

Ton vooruit te laten spelen, maar helaas zonder succes. Hans de Haan was herstellende 

van een operatie en Dick Groenendijk was ziek. Voormalig clubkampioen Frans Hoogeveen 

toonde zich bereid in te vallen, evenals Jacques de Wit en Bert Gerritsma. 
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Het was een tijd geleden dat ik bij DD op bezoek geweest was. Het viel me op dat ze 

inmiddels een behoorlijk grote jeugdafdeling hebben. Hun training was net afgelopen 

toen wij aankwamen, dus het was even een drukte van belang. Verder was er weinig 

veranderd. De conciërge die koffie kwam rondbrengen ontbrak. Je moest koffie en andere 

dranken bestellen en afrekenen bij de wedstrijdleider. DD is nog wel de enige vereniging 

binnen de HSB die met borden zonder coördinaten speelt. Voor mij als zwartspeler was dat 

lastig. Ik moet dan van tevoren opschrijven op mijn notatiebiljet was de a- en h-lijn zijn. 

Verder heb ik de neiging de d- en de e-lijn door elkaar te halen.  Maar ik schaak pas 59 

jaar, dus misschien leer ik het ooit. Ook werd er met lichtgewicht stukken gespeeld.  Dat 

lijkt me lastig in tijdnood, want die stukken vallen bij de geringste aanraking om. Ik zou DD 

willen aanraden met hun tijd mee te gaan en borden met coördinaten aan te schaffen, 

evenals verzwaarde stukken. 

 

Maar genoeg geklaagd! Ik heb van de wedstrijd niet al te veel gezien, want ik was aan bord 

zes de gehele avond bezig. Het was een klein wonder dat ik het zo lang volhield, want ik 

had een vijandelijk paard toegelaten op de zesde rij. Ik was constant aan het keepen. Ik 

kreeg nog wel de kans om minstens remise te maken -zie hiervoor de rubriek  ‘Partijen’- 

maar toen ik die kans niet greep besliste de tegenstander de partij in zijn voordeel. 

Wouter Remmerwaal was mijn buurman op bord vijf. Ik zag vanuit mijn ooghoek dat hij al 

snel een pion op de zevende rij had. De problemen groeiden tegenstander Adri Voermans 

boven het hoofd en Wouter haalde het punt binnen voor HSV. Ook Frans Hoogeveen 

slaagde erin aan bord drie zijn partij te winnen. Bert Corneth had aan bord twee een pion 

meer, maar moest in tijdnood met remise genoegen nemen. 

 

Hiermee was voor HSV de koek op. Lex van der Lubbe, Nadeem Taverne, Bert Gerritsma, 

Jacques de Wit en Ben van Ham verloren hun partij.  Ben verloor aan bord acht van de 12-

jarige David Madularea. David heeft volgens de jongste ratinglijst van november een rating 

van 1723. In het open toernooi in Hoogeveen (oktober) scoorde hij 4½ uit 9 met een TPR 

van 1968, dus hij speelt al op 1900+ niveau. Ben verzuchtte dan ook na afloop dat hij 

achteraf liever aan een hoger bord had gespeeld. De eindstand werd aldus bepaald op 

5½-2½ voor DD. 

 

KNSB-competitie 
Enkele HSV-leden kwamen op zaterdag 6 november in actie tijdens de KNSB-competitie.  

In klasse 4F speelden Frans Hoogeveen en Thomas Alvares met hun team SHTV 2 thuis 

tegen DD 3. Frans speelde remise. Thomas won zijn partij. SHTV 2 won de wedstrijd met 

6½-1½. 

In klasse 5D speelde Schaakhuis 2 een uitwedstrijd tegen Schaakmat Westland 2. Dat werd 

een 5-3 overwinning voor de Westlanders. Namens Schaakhuis behaalden Evert Roeleveld 

en Ruud van Dijk een remise. 
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Bert Corneth mocht opnieuw invallen in Voorschoten 3. De thuiswedstrijd tegen LSG 6 

werd met 6-2 gewonnen. Bert speelde zijn remise. Paul kwam in actie voor LSG 6 en 

speelde eveneens remise. 

 

Persoonlijk Kampioenschap HSB 
In de zesde ronde won Ton Bodaan  met zwart van Ed Eveleens. Thomas Alvares nam een 

bye op een kreeg daarvoor een half punt. In de B-groep werd de partij uit de vijfde ronde 

van Ruud van Dijk tegen Auke de Vries alsnog gespeeld en door Ruud verloren. De zesde 

ronde was een en al treurnis voor de deelnemers van HSV. Sjaak van As verloor met zwart 

van René Poots. Hans Coenders verloor met wit van Auke de Vries. Ruud van Dijk was met 

wit niet opgewassen tegen Peter van Wermeskerken. 

 

In de slotronde stuntte Thomas in de A-groep door Alexandr Mityaev te verslaan, nadat 

Alexandr even vergeten was dat een gepend stuk geen goede verdediger is. Ton Bodaan 

versloeg Lothar van der Sluijs. Haags kampioen werd – enigszins verrassend – Joost 

Mostert met 5½ uit 7. Hij liet daarbij ratingfavorieten als Gert Legemaat en Ted Barendse 

achter zich. Thomas Alvares werd het beste HSV-lid met 4½ uit 7 en een TPR van 2035. 

Ton Bodaan eindigde met 4 uit 7. 

 

In de B-groep verloor Eric Alvares van René Weerts. Sjaak van As won knap van Niels van 

Engelen. Hans Coenders smaakte weer eens het zoet der overwinning door Simon Dirkse 

te verslaan. Ruud van Dijk verloor van Edgar Huisman. De B-groep werd een prooi voor Wu 

Sai Wing met 5½ uit 7. Sjaak van As was de beste vertegenwoordiger van HSV met 4 uit 7. 

Eric Alvares scoorde 3 uit 7. Hans Coenders had 2 uit 7, terwijl Ruud van Dijk de rij sloot 

met ½ uit 7 

 

Partijen 
We beginnen met de partij Hans Coenders – Hans de Haan, gespeeld in de interne 

competitie op 8 november. Zie diagram. 

 

 

 
                         Stelling na 74...Kh6? 
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In vliegende tijdnood heeft De Haan 74…Kh6? Gespeeld, waar 74…g2 eenvoudig had 

gewonnen. Coenders ging voor het voor de hand liggende 75.c8D?? en moest capituleren 

na 75…Txc8 76.Kxc8 h2. In plaats van 75.c8D?? had 75.Txg3!! Txg3 76.c8D tot remise 

geleid. Zie analysediagram. Hans Coenders had zeker remise verdiend, maar schaken is een 

wrede sport. 

 

 
                     Stelling na 76.c8D(analyse) 

 

In de wedstrijd DD 2 – HSV 1 speelde Bert Gerritsma aan bord zes met zwart tegen Erik van 

der Graaf. Bert had tijdens de partij veel problemen met het witte paard op d6. In de 

diagramstelling kreeg Bert de kans de partij een gunstige wending te geven. 

 

 
                           Stelling na 30.Dxb7 

Bert overwoog hier 30…Dg5, waarna zwart remise heeft door herhaling van zetten na 31.h3 

Dc1+ 32.Kh2 Df4+ Bert meende echter een nog sterkere zet te zien en speelde 30…Dh4? 

Dit ziet er goed uit. Wat moet zwart verzinnen tegen de matdreiging op e1? Na lang 

nadenken speelde Erik 31.Kf1?? Veel beter was het dameoffer 31.Dxg7+!! Na 31…Kxg7 

32.Pf5+ Kg6 33.Pxh4+ Kg5 34.Pf3+ Kg6 35.Kf2 heeft wit een gewonnen eindspel. Bert had 

nu kunnen winnen met 31…Lb1 (voorkomt dat het paard naar f5 gaat), maar hij had nog 
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steeds niets in de gaten en speelde 31...Dxd4?? Erik was inmiddels wel klaarwakker en 

speelde alsnog de winnende zet 32.Dxg7+. Zie diagram. Bert knokte nog 15 zetten lang 

tegen de dreigende nederlaag, maar het eindspel was niet te verdedigen. 

 

 
                          Stelling na 32.Dxg7+ 

 

Onderstaande stelling kwam voor in de partij Niels Okkema – Bert Gerritsma, gespeeld in 

de interne competitie op 8 november 2021. Bert heeft zojuist 17…Tb8? Gespeeld. Niels had 

nu remise kunnen maken met 18.Lc3 Da3 19.Lb2 Da5 20.Lc3 met een eeuwige aanval op 

de dame. Dat is weer eens wat anders dan eeuwig schaak. In plaats van 19.Lb2 speelde 

Niels echter 19.Ka1? waarna een geforceerde remise niet meer mogelijk was.   

 

 
                              Stelling na 17...Tb8?  

Paul Koks doet verslag van zijn partij gespeeld voor LSG 6 in de KNSB-competitie. 

 

In de wedstrijd tegen Voorschoten 3 mag ik het opnemen tegen Tristan Maas, waarbij de 

ruilvariant van het Frans op het bord komt. 
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Tristan Maas - Paul Koks [C01] 

Voorschoten 3 - LSG 6 , 06.11.2021 

 

1.e4 e6 2.Pc3 d5 3.exd5 exd5 4.d4 Pf6 5.Lg5 Le7 6.Pf3 0–0 7.Le2 c6 8.0–0 Te8 9.Te1 h6 

10.Lf4 Lf5 11.h3 Pbd7 12.Ld3 Lxd3 13.Dxd3 Lb4 14.a3 Lxc3 15.Dxc3 Pe4 16.De3 Df6 

17.Le5 Pxe5 18.Pxe5 Tad8 19.b4 Pd6 20.Dg3 Pe4 21.De3 Pd6 22.Pg4  

 

Rond de 20e zet lijkt er een zetherhaling op het bord te komen. Omdat ik ook niet van plan 

ben gekke dingen te gaan doen, waar mijn stelling voor mijn gevoel in orde is. Tristan gaat 

de stellingen op de andere borden beoordelen en beëindigt het streven naar 

zettenherhaling met 22.Pg4. 

 

 
                                Stelling na 22.Pg4 

22…Dg6 23.Df4 Te4 24.Dd2 Tde8 25.Pe5 Df5 26.Txe4 Pxe4 27.De3 Pd6 28.Dd2 Pb5 

29.Pf3 Te4 30.Te1  

 
                            Stelling na 30.Te1 

 

Pion a3 wordt gewonnen, maar in het vervolg wordt het winstplan beïnvloed door de 

gedachte ‘ik moet het niet verknallen’.  Waardoor ik een winstplan kies dat vastloopt, 
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waarmee de pion weer teruggevorderd wordt. Nu volgt er wel een zettenherhaling met 

eeuwig schaak om de partij na 40 zetten in remise te laten eindigen. 

 

30…Pxa3 31.Txe4 Dxe4 32.c3 Db1+ 33.Kh2 De4 34.Pe5 Pc4 35.Pxc4 dxc4 36.Da2 a6 

37.Dxc4 Df4+ 38.Kg1 Dc1+ 39.Kh2 Df4+ 40.Kg1 Dc1+ 

 

½–½ 

 

Tata Steel Chess Toernooi 
Het Tata Steel Chess Toernooi vindt plaats van 14 t/m 30 januari 2022. Ik zag op de 

deelnemerslijst dat Eric en Thomas Alvares zich hebben aangemeld voor de 

weekendvierkampen, die plaatsvinden van 14 t/m 16 januari. Bert Gerritsma speelt van 17 

t/m 19 januari in de dagvierkampen. Van 21 t/m 30 januari wordt er gespeeld in de 

tienkampen. Vanwege coronamaatregelen worden minder deelnemers toegelaten. De 

weekendvierkampen zijn al volgeboekt. Wacht dus niet te lang met aanmelden als je 

overweegt mee te doen aan de dagvierkampen of de tienkampen. Zie hiervoor de website: 

www.tatasteelchess.com. 

 

 

 

 

 

 


