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Zoals u gewend bent treft u in dit bulletin een uitgebreid verslag aan van de interne
competitie. Het tweede team speelde enkele wedstrijden. Ook hiervan treft u verslagen
aan. Er vinden steeds meer toernooien plaats waaraan ook enkele HSV-leden deelnamen.
U krijgt hun resultaten. De redactie probeert alle toernooien te volgen, maar mochten wij
een toernooi gemist hebben waaraan HSV-leden deelnamen, dan horen wij dat graag van
jullie. Paul Koks gaf alvast het goede voorbeeld door een verslag op te sturen van het
Open Apeldoorns snelschaakkampioenschap. In de rubriek ‘Partijen’ selecteerde de
redactie vier partijen en één partijfragment.

Agenda
Ma 11 april
Ma 18 april
Ma 25 april
Ma 2 mei
Ma 9 mei
Ma 16 mei
Ma 23 mei

Ma 30 mei

Onderlinge Paaswedstrijden
Pasen. Zaal Dicht
21e ronde interne competitie
HSV 1 – DSC 2
Clubkampioenschappen Rapid
Clubkampioenschappen Rapid
22e ronde interne competitie
23e ronde interne competitie
Finale HSV-Beker:
Hans de Haan – Bert Corneth
24e en laatste ronde interne competitie

Op maandag 11 april hebben we onderlinge paaswedstrijden waaraan ook enkele
bevriende schakers van andere verenigingen deelnemen. De deelnemers worden
ingedeeld in vierkampen met tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte. Het speeltempo
bedraagt 15 minuten + 5 seconden increment vanaf zet een. De kosten voor deelname
bedragen € 5,--. Er is voor iedereen een prijs. Als je liever wilt klaverjassen kan dat ook. In
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verband met de indeling van de vierkampen zou het fijn zijn als iedereen voor 20.00 uur
aanwezig is.
Interne door Bert Gerritsma
Op 21 maart speelde het tweede team thuis tegen Haeghe Ooievaar 2 en verloor met 5-3.
In ronde 18 van de interne competitie werden toch nog negen partijen gespeeld. De
topontmoeting tussen Ton Bodaan en Hans de Haan werd door regerend clubkampioen
Ton gewonnen. Aad Mittertreiner weet ook weer wat winnen is. Hij versloeg Jan Verheijen.
Nadeem Taverne kwam terecht in een lijfopening van Ben van Ham: de Najdorfvariant van
het siciliaans. Ben kende nog enkele partijen van Judit Polgar met deze variant. Hij won
een pion en later de partij. Nadeem: “De volgende keer moet ik toch maar Engels spelen.”

Ben had succes met de Najdorfvariant

Vlad Svarnovics had veel bedenktijd nodig tegen Evert Roeleveld. Vlad slaagde erin een
pion te laten promoveren. Evert had nog drie pionnen, maar hij slaagde er niet in om die
naar een promotieveld te loodsen. Patrick Roeleveld heeft weer meer tijd om te schaken hij hoeft niet meer te werken op maandagavond. Met zijn overwinning op Eric Alvares
toonde hij aan het spel nog niet verleerd te zijn. Patrick had zijn neefje Brad Torenstra
meegebracht. Brad heeft nog wat lessen uit de stappenmethode nodig. David Schury was
veel te sterk.
Hieronder volgen de uitslagen.
Hans de Haan – Ton Bodaan
0-1 Aad Mittertreiner – Jan Verheijen
1-0
Nadeem Taverne – Ben van Ham 0-1 Dirk de Jong – Haagse Harry
1-0
Thomas Alvares – Lex vd Lubbe 1-0 Vlad Svarnovics – Evert Roeleveld
1-0
David Schury – Brad Torenstra 1-0 Johannes Schury – Wouter Remmerswaal 0-1
Patrick Roeleveld – Eric Alvares 1-0
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Op 28 maart werd in de 19e ronde op 12 borden gespeeld. De grootste verrassing was de
overwinning van Henk Bouma tegen de topscorer van het eerste team, Wouter
Remmerswaal. Henk had ergens een loper gewonnen en met een onberispelijke techniek
voerde hij het eindspel tot winst.

Henk verraste Wouter

Ook Lars van den Burg verraste door Patrick Roeleveld remise af te dwingen. Het topduel
tussen Ton Bodaan en Thomas Alvares eindigde in remise. Selahattin Ciftci had tegen Lex
van der Lubbe de kwaliteit gewonnen, maar daar stond tegenover dat Lex twee pionnen
meer had. Lex stond beter, maar de partij kende een voortijdig einde doordat Selahattin
zich in een gecompliceerde stelling pardoes mat liet zetten. Eric Alvares had tegen Hans de
Haan een licht stuk verloren. Eric was bovendien weer in hevige tijdnood, zodat het geen
verrassing was dat het punt naar Hans ging. Marcus Geldorp hield lang stand tegen Ruud
van Dijk, maar uiteindelijk trok Ruud na stukwinst aan het langste eind. In de ontmoeting
tussen Hans Coenders en Aad Mittertreiner nam Hans in een pionneneindspel wijselijk
genoegen met remise. Bij een eventuele winstpoging zou Aad met een centrumdoorbraak
gewonnen hebben.
Hieronder volgen de uitslagen:
Ton Bodaan – Thomas Alvares
½-½ Evert Roeleveld – David Schury 1-0
Aad Mittertreiner – Hans Coenders
½-½ Nadeem Taverne – Jan Verheijen 1-0
Henk Bouma – Wouter Remmerswaal 1-0 Jacques de Wit – Niels Okkema 1-0
Eric Alvares – Hans de Haan
0-1 Sjors Bruggink – Dirk de Jong
1-0
Lex vd Lubbe – Selahattin Ciftci
1-0 Marcus Geldorp – Ruud van Dijk 0-1
Lars vd Burg – Patrick Roeleveld
½-½ Brad Torenstra – Bert Gerritsma 0-1
Op 4 april speelde het tweede team thuis tegen Voorburg 1 en verloor met 8-0. Het is een
cliché, maar de uitslag had ook andersom kunnen zijn (grapje). De schuld voor deze
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oorwassing ligt geheel bij de non playing captain. Die had in zijn functie van
wedstrijdleider tijdens zijn voorbereidend praatje gezegd dat beide teams niet konden
degraderen en dat er vrijuit geschaakt kon worden. Deze benadering werkte duidelijk niet
bij de spelers van het tweede. Die moeten blijkbaar streng toegesproken worden. Zo
bekende Sjaak van As dat hij graag had geweten dat zijn tegenstander een rating van 2060
heeft. Dat zou hem extra gemotiveerd hebben. De ironie van “jij hebt een makkie
vanavond” was Sjaak geheel ontgaan. In plaats daarvan had hij liever gehoord: “Je
tegenstander heeft een rating van 2060, dus laat maar eens zien dat aan jou een
grootmeester verloren is gegaan.” De non playing captain belooft zijn leven te beteren.
Er werd ook nog gespeeld voor de 20e ronde van de interne competitie. Corona maakt nog
steeds slachtoffers en er waren daardoor minder deelnemers dan verwacht. Gelukkig
waren er wel twee nieuwe gezichten op de club. De topontmoeting was die tussen Thomas
Alvares en Hans de Haan. Hans had een extra stuk, maar in ruil daarvoor had Thomas drie
pionnen. Later had Thomas zelfs vier pionnen meer. Thomas wist laat op de avond de
partij te winnen. Volgens de geleerde (Ton Bodaan) was de stelling gewonnen, maar ik heb
mijn twijfels of Hans niet had kunnen afwikkelen naar een eindspel met ongelijke lopers. Ik
wacht met smart de analyses van beide heren af.

Thomas won het topduel

Dirk de Jong verloor verrassend van Marcus Geldorp, die daarmee zijn eerste overwinning
in de interne boekte. Patrick Roeleveld hield lang stand tegen Ton Bodaan, maar
uiteindelijk had Ton gewoon twee pionnen meer. Eric Alvares verloor in tijdnood een stuk
tegen Ruud van Dijk. Eric speelde daarna nog even door, maar dat was kansloos.
Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 4

Hieronder volgen de uitslagen.
Wouter Remmerswaal – Leon Arkesteijn 1-0
Hans Coenders – Senna Koelewijn
1-0
Eric Alvares – Ruud van Dijk
0-1
Haagse Harry - Aad Mittertreiner
0-1

Dirk de Jong – Marcus Geldorp 1-0
Thomas Alvares – Hans de Haan 1-0
Patrick Roeleveld – Ton Bodaan 0-1

Ranglijst na ronde 20
1 Bodaan, Ton
1449,00 120 10 7 2 1 80,0
2 Alvares, Thomas
1392,00 118 14 11 1 2 82,1
3 Taverne, Nadeem
1370,33 116 12 8 1 3 70,8
4 Haan de, Hans
1184,00 114 11 6 1 4 59,1
5 Alvares, Eric
1179,33 112 15 9 0 6 60,0
6 Mittertreiner, Aad
1163,00 110 20 8 7 5 57,5
7 Verheijen, Jan
1128,00 108 15 8 2 5 60,0
8 Gerritsma, Bert
1105,67 106 9 4 2 3 55,6
9 Ciftci, Selahattin
1017,67 104 11 5 3 3 59,1
10 Ham van, Ben
1005,00 102 7 4 1 2 64,3
11 As van, Jacques
1001,00 100 9 4 4 1 66,7
12 Coenders, Hans
980,67 98 12 4 3 5 45,8
13 Remmerswaal, Wouter 962,00 96 12 8 0 4 66,7
14 Lubbe van der, Lex
936,67 94 6 4 0 2 66,7
15 Roeleveld, Evert
882,00 92 12 5 3 4 54,2
16 Svarnovics, Vlad
881,33 90 6 4 0 2 66,7
17 Bouma, Henk
806,67 88 9 5 1 3 61,1
18 Thu, Kuaw Moe
803,00 86 12 5 1 6 45,8
19 Wit de, Jacques
763,00 84 12 5 1 6 45,8
20 Roeleveld, Patrick
679,33 80 3 1 1 1 50,0
21 Bruggink, Sjors
623,33 78 13 4 0 9 30,8
22 Okkema, Niels
604,00 76 13 4 2 7 38,5
23 Jong de, Dick
590,00 74 16 7 1 8 46,9
24 Burg, van den Lars
537,33 72 3 1 1 1 50,0
25 Hessels, Willem
523,67 70 7 2 1 4 35,7
26 Dijk, Ruud van
515,33 66 15 4 1 10 30,0
27 Schury. David
487,33 64 4 1 1 2 37,5
28 Kuijvenhoven, Rob
482,00 62 9 3 1 5 38,9
29 Loke, Jim
454,67 60 2 0 0 2 0,0
30 Haagse Harry
440,00 58 3 0 0 3 0,0
31 Geldorp, Marcus
432,67 56 4 1 0 3 25,0
32 Koelewijn, Senna
396,00 54 1 0 0 1 0,0
33 Torenstra, Brad
364,00 52 2 0 0 2 0,0
34 Arkesteijn, Leon
337,33 50 1 0 0 1 0,0
35 Schury, Johannes
336,00 48 2 0 0 2 0,0
36 Poka, David
312,00 46 9 1 0 8 11,1
37 Prins, John
218,67 40 1 1 0 0 100,0
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In de interne competitie moeten nog vier ronden gespeeld worden. Het lijkt erop dat het
kampioenschap beslist zal worden door Ton Bodaan, Thomas Alvares en Nadeem Taverne.

Ratings April 2022
Ton Bodaan
Thomas Alvares
Bert Corneth
Dick Groenendijk
Frans Hoogeveen
Nadeem Taverne
Hans de Haan
Lex van der Lubbe
Ben van Ham
Aad Mittertreiner

1919
1808
1779
1771
1768
1754
1716
1703
1676
1630

Wouter Remmerswaal
Kyaw Moe Thu
Evert Roeleveld
Jim Loke
Paul Koks
Jacques de Wit
Jan Verheijen
Eric Alvares
Bert Gerritsma
Rob Kuijvenhoven

1623
1604
1599
1595
1591
1582
1574
1567
1546
1524

Sjaak van As
Dirk de Jong
Willem Hessels
Sjors Bruggink
Hans Coenders
Peter Huybens
Henk Bouma
Selahattin Ciftci

1519
1444
1432
1415
1410
1342
1289
1255

Grootste stijger is Sjors Bruggink. Sjors kreeg er maar liefst 140 elopunten bij. Dat is niet
geheel verwonderlijk. Zijn eerdere rating van 1275 stamt nog uit de prehistorie. Sjors dankt
zijn enorme ratingwinst aan uitstekende resultaten in het DD open tegen een gemiddelde
tegenstand van 1750. Wouter Remmerswaal boekte 18 punten ratingwinst. Nadeem
Taverne kreeg er 17 punten bij. Kyaw Moe Thu ging 15 punten in de plus. Lex van der
Lubbe scoorde +14 en is nu de ratinggrens van 1700 gepasseerd. Grootste daler was Bert
Corneth. Bert moest maar liefst 29 punten inleveren en is nu gezakt tot onder 1800. Ik
begreep van de competitieleider van de Haagse Schaakbond dat de competitieresultaten
van maart 2022 nog niet zijn doorgegeven aan de ratingcommissaris. Dit verklaart waarom
David Poka nog niet in de ratinglijst is opgenomen. David zal ongetwijfeld voorkomen in
het ratingoverzicht van mei 2022.

Toernooiaankondigingen
HSB open rapidkampioenschap voor teams
Op zaterdag 14 mei organiseert schaakvereniging Haeghe Ooievaar het open HSB
rapidkampioenschap voor teams. Er wordt gespeeld in het clubgebouw van Haeghe
Ooievaar, De Wiekslag, Molenbrink 68, Den Haag (eindpunt tram 2). Er worden zeven
ronden Zwitsers gespeeld met teams van vier personen (+eventueel een reserve). Het
speeltempo bedraagt 15 minuten + 5 seconden increment per zet vanaf zet een. De
aanvang is 10.00 uur. LET OP! Omdat het een officieel kampioenschap is betaalt HSV
de kosten van het inschrijfgeld. Er hebben zich al vijf spelers aangemeld via de
inschrijflijst die voorzitter Hans Coenders heeft neergelegd in het clubgebouw. HSV wil
echter graag met twee teams deelnemen. Dus grijp je kans en zet je naam op de
inschrijflijst.
Open kampioenschap Utrecht
Dan nu het serieuzere werk. Schaakvereniging Paul Keres organiseert van 27 t/m 29 mei
(het weekend na Hemelvaart) het Open Kampioenschap van Utrecht. Er worden iedere dag
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in drie ratinggroepen twee partijen in het klassieke tempo gespeeld. Voor meer info zie de
website van Paul Keres: www.paulkeres.nl.

KNSB-competitie
Op 12 maart werd er weer een ronde voor de KNSB-competitie gespeeld.
Ton Bodaan speelde voor SHTV 1 aan bord drie remise in de uitwedstrijd tegen ZSC 1.
SHTV verloor verrassend met 4½-3½, maar blijft nog wel de ranglijst aanvoeren.
In klasse 5C speelde Bert Corneth met Voorschoten 3 tegen Philidor Leiden 3. Voorschoten
verloor met 6-2 en ook Bert moest een nederlaag incasseren.
In dezelfde klasse speelde LSG 6 thuis tegen Schaakhuis 2. De ontmoeting eindigde in 4-4.
Namens LSG speelde Paul Koks remise tegen Han Nicolaas. Ruud van Dijk kwam in actie
voor Schaakhuis en verloor van Moritz Branco.
Op 2 april kwamen diverse HSV-leden in actie tijdens de KNSB-competitie.
Bert Corneth speelde met Voorschoten 2 de uitwedstrijd tegen Souburg 1. Voorschoten
won met 5-3. Ook Bert had daarin een aandeel door zijn partij aan bord zeven te winnen.
Thomas Alvares speelde met SHTV 2 thuis tegen Zuid-Oost United 1. De wedstrijd ging
met 5½-2½ verloren. Thomas speelde aan bord acht remise. Evert Roeleveld speelde met
Schaakhuis 2 thuis tegen Botwinnik 2. De wedstrijd eindigde in een 5½-2½ nederlaag. Ook
Evert verloor zijn partij aan bord vijf. Paul Koks speelde met LSG 6 uit tegen Philidor 3 en
verloor met 6½-1½. Paul verloor zijn partij aan bord zes

Toernooiresultaten
Paul Koks speelde in de tweede ronde van het SGA open veteranenkampioenschap remise
tegen Jeroen Duin. In de derde ronde speelde hij remise tegen Ronald Marcelis. In de
vierde ronde speelde hij remise tegen Henri van Duijl. In ronde vijf moest Paul zijn
meerdere erkenen in Ferry Weverling. Op 20 maart verloor Paul in de vierde ronde van het
Kattenburger Open met zwart van Audry Burer. Op 26 maart verloor Paul in het Best of the
Westtoernooi van Joep Heldoorn.
Op 3 april nam Paul deel aan het 23e Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap. Na 13
ronden Zwitsers eindigden grootmeester Alexandr Fier en de internationale meesters
Stefan Kuipers en Merijn van Delft bovenaan met 11 uit 13. Paul hield in het
(groot)meesterlijk geweld uitstekend stand met 6 uit 13.
Enkele HSV-leden nemen deel aan de DD Open. In de eerste ronde waren de resultaten als
volgt: Ton Bodaan – Peter Tamaska 1-0, Sjors Bruggink – Kasper Uithof 1-0, Luka Wink David Poka 1-0, Steven Wink – Ruud van Dijk 1-0.
In de tweede ronde waren de uitslagen: Leo Kuiper – Sjors Bruggink 1-0, Ruud van Dijk –
Peter Lincewicz 0-1. Ton Bodaan en David Poka namen een bye op.
In de derde ronde waren de resultaten als volgt: Lukas Wink – Ton Bodaan 0-1, Sjors
Bruggink – Frans Wentholt 1-0, David Poka – Ike Tjin A Lien ½-½. Knappe resultaten van
Sjors en David tegen spelers met een (veel) hogere rating! Ruud van Dijk had in deze
ronde een bye.
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In ronde vier stuntte Sjors Bruggink door met zwart te winnen van Sebastiaan de Jong (elo
1848)! David Poka verloor met zwart van Jasper Pastijn. Ruud van Dijk verloor eveneens
met zwart van Phoebe Witte. Ton Bodaan had in deze ronde een bye.

Stuntman Sjors Bruggink

Bert Gerritsma speelde op 13 maart in de zesde ronde van de Kennemer Open in Haarlem.
Met wit was hij te sterk voor Willem Giesesteijn. Op 2 april moest Bert zich in ronde zeven
na viereneenhalf uur spelen gewonnen geven tegen John Dessens
Ton Bodaan nam op 19 maart deel aan het winter-snelschaakkampioenschap van DD. Met
zijn score van 7 uit 13 was Ton gematigd tevreden. Ton: “Een puntje meer was mogelijk
geweest.” Het toernooi werd met een 100% score van 13 uit 13 gewonnen door de
internationale meester Jasel Lopez.
Wouter Remmerswaal nam in het weekend van 25 t/m 27 maart in Alkmaar deel aan de
Tapijtgigant Open ASK. Wouter speelde in de C-groep voor spelers met een rating tot
1650. Wouter streed tot het eind mee om de overwinning, maar in de slotronde verloor hij
van een 11-jarige jeugdspeler (geboren 2011). Met vier overwinningen, een bye (half punt)
en één nederlaag eindigde Wouter met 4½ punten op de gedeelde vierde plaats. In de
sterkste groep ging de gedeelde overwinning naar de internationale meesters Thomas
Beerdsen en Liam Vrolijk met 5½ uit 6. Zij speelden hun onderlinge partij remise en
wonnen hun overige partijen.
Op 26 maart werd in het denksportcentrum van DSC in Delft gestreden om het HSBsnelschaakkampioenschap voor clubteams. Het toernooi werd met overmacht gewonnen
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door het team van Schaakmat Westland. Ton Bodaan kwam in actie voor SHTV 1. Zijn team
slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finalepoule 1. In finalepoule 2 eindigden SHTV 1
en SHTV 2 bovenaan met 12 matchpunten, maar het jeugdige team van SHTV 2 had een
half bordpunt meer en werd daardoor tot winnaar uitgeroepen. Ton was topscorer aan
bord 4, maar hij zal niet blij zijn geweest met zijn nederlaag tegen Michelle de Liefde. Die
kostte zijn team de overwinning in finalepoule 2.
Thomas Alvares deed op 26 maart mee aan het vierde kwalificatietoernooi voor de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen. Dit was een internettoernooi. Thomas scoorde 3
uit 6 en dit resultaat was niet voldoende om zich te plaatsen voor de Nederlandse
jeugdkampioenschappen. Volgend jaar beter!

Botwinnik krijgt schaakles van HSV 2 door Bert Gerritsma
Het tweede speelde op donderdag 17 maart uit tegen Botwinnik 3 in Zoetermeer. HSV had
personele problemen, waardoor het er lange tijd op leek dat we met slechts zeven spelers
konden uitkomen. Gelukkig had Hans Coenders op het laatste moment een auto tot zijn
beschikking, zodat hij Sjaak van As kon ophalen en we ons team compleet hadden.
Botwinnik speelt tegenwoordig niet meer in het denksportcentrum 2B home, maar heeft
onderdak gevonden in MAVO Zoetermeer, vlakbij tramhalte Dorp.
Er kwamen al vrij snel vier ongetwijfeld correcte remises op het scorebord. Namens HSV
werden de halve punten verzameld door Sjaak van As, Rob Kuyvenhoven, Selahattin Ciftci
en David Poka. HSV nam vervolgens de leiding door een overwinning van teamleider Bert
Gerritsma aan bord twee. Slachtoffer was voormalig HSV-lid Otto Boot. Bert won al vrij snel
een stuk, maar Otto verdedigde zich als een gewonde leeuw. Met de opmars f4 schiep hij
tegenkansen. Bert moest voorkomen dat Otto Dh4 speelde, waarna hij mat op g3 zou
dreigen. Na enkele nauwkeurige verdedigingszetten slaagde Bert erin alle dreigingen te
pareren, waarna zijn materiële overwicht de doorslag gaf. Na 45 zetten moest Otto
opgeven.
Jacques de Wit bood vervolgens aan het topbord in een gelijke stand tactisch remise aan.
Zijn tegenstander kreeg echter van zijn teamleider opdracht om door te spelen. Dat deed
Marc Verheugd dan ook, maar in een dubbel toreneindspel sloeg hij met de verkeerde
pion terug. Jacques kwam met beide torens op de onderste rij, waarna een spoedig mat
onvermijdelijk was. De tussenstand was hierdoor 4-2 in het voordeel van HSV.
Er werd nog strijd geleverd door Hans Coenders aan bord vijf en Jim Loke aan bord acht.
Jim Loke had de kwaliteit verloren en ondanks zeer lang nadenken (zeker voor zijn doen)
slaagde hij er niet meer in het tij te keren. Tussenstand dus 4-3.
Hans was in een toreneindspel verzeild geraakt. Zijn jeugdige tegenstander drong gretig
aan. Iets te gretig, want hij overzag een pionvork waardoor zijn toren verloren ging en hij
moest capituleren. De eindstand werd hierdoor bepaald op 5-3 in het voordeel van HSV.
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Dit was de broodnodige eerste overwinning en we zijn hierdoor meteen van de laatste
plaats af.

HSV 2 trekt aan het kortste eind tegen Haeghe Ooievaar
Nadat het tweede afgelopen donderdag in de uitwedstrijd tegen Botwinnik de eerste
overwinning had geboekt, mochten we het op maandag 21 maart in een thuiswedstrijd
opnemen tegen de reserves van Haeghe Ooievaar.
Lange tijd mocht HSV hoop koesteren op een gelijkspel, maar uiteindelijk gaf het
ratingoverwicht van Haeghe Ooievaar (gemiddeld 1554 tegenover 1454 van HSV) de
doorslag.
De eerste beslissing viel aan bord acht. David Poka was al snel twee stukken kwijtgeraakt
en omdat hij geen enkele compensatie had was opgeven de enige optie. Aan bord vier
was Rob Kuijvenhoven nog niet helemaal wakker. Op zet 11 gaf hij een pion weg en na zijn
zwakke 14e zet stond hij verloren. Rob rechtte zijn rug en de rest van de partij speelde hij
als een jonge Tal (voor de jeugdige lezertjes: wereldkampioen schaken 1961, gevreesd om
zijn dubieuze offers in het beruchte vierde uur). Rob offerde zijn loper op h6. Het offer
mocht niet worden aangenomen. Dat deed Peter van Wermeskerken dan ook niet, maar hij
raakte wel volledig van slag. Na enkele zwakke zetten van Peter nam Rob het initiatief over
en hij bekroonde de partij met een mataanval. Peter gaf op één zet voordat hij mat gezet
zou worden. De tussenstand was 1-1, maar inmiddels was Sjors Bruggink aan bord vijf een
stuk kwijtgeraakt. Sjors vocht nog lang door, maar aan de nederlaag viel niet te ontkomen.
Jim Loke deed iets terug door aan bord zeven remise overeen te komen met Geert van
den Berg. “Daar mag ik blij mee zijn”, was het commentaar van Jim na afloop. Ook Jacques
van As speelde aan bord twee remise. Jacques stond volgens eigen zeggen iets beter,
maar het was niet genoeg om voor de winst te gaan. Hans Coenders had aan bord vier
grote problemen met de vrijpion van Edwin van der Leij. Het lukte Hans om ten koste van
een loper de vrijpion te elimineren, maar in het eindspel gaf het extra stuk de doorslag en
won Edwin. De tussenstand was 4-2 in het voordeel van Haeghe Ooievaar.
Met nog twee partijen te gaan was een 4-4 uitslag het best mogelijke resultaat voor HSV.
Selahattin Ciftci was aan bord zes met iets moois bezig. Beide spelers hadden niet
gerokeerd, maar Selahattin had een pion meer en wat belangrijker was: zijn koning stond
veel veiliger dan de koning van tegenstander Patrick van Rijn. De koning van de arme
Patrick werd ongenadig onder vuur genomen. Selahattin won een volle loper en
vervolgens de partij.
Bij een tussenstand van 4-3 moest Jacques de Wit aan het topbord winnen om een
gelijkspel af te dwingen. Een overwinning zat er niet echt in. Beide spelers hadden een
dame, drie lichte stukken en enkele pionnen. Bob Barbier had echter één pion meer.
Jacques viel met zijn dame een vijandelijk paard aan. Dat was een blunder, want Bob gaf
met zijn andere paard schaak met een gelijktijdige aanval op de dame. Doorspelen na
dameverlies is zinloos en Jacques gaf dan ook onmiddellijk op.
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De eindstand werd hierdoor 5-3 voor Haeghe Ooievaar. Over twee weken wacht alweer de
volgende tegenstander. Op maandag 4 april spelen we in onze laatste wedstrijd van het
seizoen thuis tegen Voorburg 1.

Open Apeldoornse Snelschaakkampioenschappen door Paul Koks
Ik wist ruim op tijd dat op 3 april 2022 de Open Apeldoornse
Snelschaakkampioenschappen op het programma staan. Met een speeltempo van 5
minuten per persoon per partij. Op het vlak van snelschaken het tempo waar ik de meeste
ervaring mee heb ten opzichte van andere tempo's. Het 5 minuten tempo wordt
gehanteerd bij het clubsnelschaken bij Schaakkring Deurne-Antwerpen en bij SG Discendo
Discimus.
Het sfeerplaatje bij het aanklikken van de toernooi-informatie werkt bij mij al uitnodigend.

Gezellige boel daar in Apeldoorn

Van Apeldoorn weet ik al zo'n 35 jaar dat wandelaars bij verschillende regionale
wandelsportverenigingen schitterende routes voorgeschoteld krijgen. Voor wandelen op
eigen gelegenheid is er het Jagerspad over 60 km, die ik rond 1990 driemaal voltooid heb
en de Apeldoornse Vierdaagse die ik ook 3x voltooide. Steeds met de week erop de
Nijmeegse op het programma.
3 april 2022 kom ik voor het eerst naar Apeldoorn voor het schaken. Ik reis dusdanig op
tijd af, dat er nog een stuk gewandeld kan worden wanneer ik zonder vertraging station
Apeldoorn binnenrijd.
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Dat lukt, waardoor het Oranjepark het thema is om de tijd naar aanmelding in de zaal op
te vullen. Onder het genot van een stralend zonnetje.
Qua schaken ging aan dit toernooi een KNSB-competitiedag vooraf. Waarin ik een bepaald
openingsthema dusdanig behandelde, dat ik mezelf uit de comfortzone speelde.
Dit thema kwam tijdens het snelschaaktoernooi in Apeldoorn driemaal op het bord. In de
derde ronde ging het mis tegen Karel van Delft. Maar in de 11e en slotronde wist ik het
herstel in mijn aanpak te realiseren middels winst tegen Sjoerd Peeters en remise tegen
Marco Dorrestijn.
Van ronde 7 t/m 9 boekte ik drie achtereenvolgende overwinningen en behaalde in de
tweede ronde nog een verdienstelijke remise. Mijn dame werd aangevallen, maar ik vond
de zet waarmee de tegenstander mat zou gaan, wanneer hij mijn dame zou slaan.
Al met al is het grandioos gezellig toernooi geweest.
Dat de treinen niet meer reden was wat minder, maar kan de dag niet bederven. Vanaf
Apeldoorn de bus naar Amersfoort gepakt, waarbij ik op de hoogte was van de rest van de
bus- en metrodienstregeling voor wat betreft het thuis komen. Tegen middernacht....
De drukte op station Amersfoort deed me realiseren dat dit geen optie zou zijn en koos
voor de taxi. Met aankomst op Amersfoort om kwart voor acht en thuiskomt tegen half
negen heb ik daarbij weliswaar een kostbare maar ook een goede keuze gemaakt.
Rustig kunnen eten, op tijd kunnen gaan slapen. In plaats van het risico dat je niet
thuiskomt, terwijl er op maandagochtend wel gewoon weer gewerkt mag worden.
Eindstand:
1. IM Stefan Kuipers (elo 2438)
2. GM Alexandr Fier (elo 2579)
3. IM Merijn van Delft (elo 2391)
35. Paul Koks (elo 1591)

11 uit 13
11 uit 13
11 uit 13
6 uit 13

Partijen
We beginnen met een fragment uit de partij Ferry Weverling- Paul Koks, gespeeld in de
vijfde ronde van het Open Veteranenkampioenschap van SGA. In de diagramstelling heeft
Ferry zojuist 20.Pxf6+ gespeeld.

Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 12

Stelling na 20.Pxf6+

Paul: “Wanneer ik goed had opgelet, had ik gezien dat hier 20…gxf6 nodig was.” Echter,
Paul ‘went with the flow’en speelde 20…Dxf6?? Het vervolg was 21.Lxd5! exd5 met
ondekbaar mat op de onderste rij.
Zoals het een voorzitter betaamt gaf Hans Coenders in de competitiewedstrijd van het
tweede team tegen Botwinnik het goede voorbeeld door zijn partij te winnen. Het
deskundige commentaar is van clubkampioen Ton Bodaan.
Hans Coenders - Indy Sewpal [B13]
Botwinnik 3 – HSV 2 17.03.2022
[TonBo]
Een spannende partij met kansen voor beide spelers.
1.e2-e4 c7-c6 2.Pg1-f3 d7-d5 3.e4xd5 c6xd5 4.d2-d4 Lc8-g4 5.Pb1-c3
Blokkeert zijn eigen c pion. 5.h2-h3
5...e7-e6 6.Lf1-b5+ Pb8-c6 7.Lc1-f4 Pg8-f6 8.0-0
De opening is ok volgens de gouden regels. 8.a2-a3 Pf6-h5 9.Lf4-g3 Ph5xg3 10.h2xg3
8...a7-a6 9.Lb5xc6+ b7xc6 10.a2-a3
Omdat wit nix met zijn c-pion kan doen is het lastig om een goed vervolg te kiezen.
10...Pf6-h5 10...Lf8-d6
11.Lf4-g3
Wit werkt mee en geeft zwart het loperpaar cadeau. Na11.Lf4-e5 f7-f6 12.h2-h3 Lg4xf3
13.Dd1xf3 g7-g6 14.Le5-h2 had wit een voordeeltje behouden.
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11...Ph5xg3 12.f2xg3
Lopers tegen paarden altijd boeiend.
12...c6-c5 13.h2-h3 c5xd4?
13...Lg4xf3 14.Dd1xf3 Dd8-f6 15.Df3xf6 g7xf6 en zwart heeft een prima stelling.
14.Dd1xd4
Nu zijn de kansen ongeveer gelijk.
14...Lg4-h5? 15.Pf3-e5 15.Ta1-e1

Stelling na 15.Tae1 (analyse)

'Het doelwit is de koning in het midden ']
15...Dd8-a5 [15...Lf8-d6]
16.Dd4-f4?
Het goede stuk, maar het verkeerde veld.
16.Dd4-h4 plaatst zwart voor grote problemen. 16...Lh5-g6 17.Pe5xg6 f7xg6

Stelling na 17...fxg6 (analyse)
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18.Ta1-e1 Da5-c5+ 19.Kg1-h2 Dc5-c6 20.Dh4-g4 Ke8-d7 21.Pc3xd5 Dc6xd5 22.Te1-d1
16...Lf8-c5+ [16...Lf8-d6]
17.Kg1-h1 Lc5-d6 18.Df4-d4 0-0
Tja, zwart heeft de tijd gekregen om zijn probleem op te lossen.
19.Ta1-e1 Ld6xe5 20.Te1xe5 [20.Dd4xe5]
20...Lh5-g6 21.Te5-e2 Ta8-b8 22.Pc3-d1 Tf8-c8 23.Dd4-e5 Da5-c7 24.De5xc7 Tc8xc7
Nieuwe fase in de partij : eindspel met nog veel stukken.
25.Tf1-f2 Kg8-f8 26.c2-c3 Tc7-b7?

Stelling na 26...Tcb7?

Zwart is in slaap gesust en maakt een blunder. 26...Kf8-e7
27.Te2xe6 Tb7-b6?
en zoals vaak gebeurt meteen nog een fout , nu krijgt wit weer kansen. 27...Lg6-c2 28.Te6e1 Lc2xd1 29.Te1xd1 Tb7xb2 30.Tf2xb2 Tb8xb2 31.Td1xd5 Tb2-b3 en zwart heeft goede
kansen op remise.
28.Te6xb6 Tb8xb6 29.Tf2-d2 Lg6-e4 30.Pd1-f2 f7-f5 31.Kh1-g1 Kf8-e7 32.Pf2xe4?
Geeft zwart een gedekte vrijpion.
32...d5xe4 33.Kg1-f2 Ke7-e6 34.Kf2-e3 Ke6-e5 35.h3-h4 Tb6-g6 36.Ke3-f2 f5-f4?
Zwart wil te veel. [36...Rg6-b6=]
37.g3xf4+ Ke5xf4 38.Td2-d4 Tg6-g4 39.Td4-a4 Tg4xh4?? 40.g2-g3+
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Stelling na 40.g3+

Een klassieke dubbele aanval. 1-0
Rob Kuijvenhoven slaagde er in de wedstrijd van het tweede team tegen Haeghe Ooievaar
in de geduchte Peter van Wermeskerken aan zijn zegekar te binden. Het commentaar is
van het illustere duo DeepBert/Stockfish.
Rob Kuijvenhoven - Peter van Wermeskerken [B13]
HSV 2 - Haeghe Ooievaar 2 Den Haag, 21.03.2022
1.e4 c6 2.Pf3 d5 3.exd5 cxd5 4.d4 Pf6 5.h3 h6 6.Pc3 a6 7.Ld3 Pc6 8.a3 e6 9.0–0 Ld6
10.Te1 0–0
De opening is door beide spelers weinig ambitieus behandeld: slappe pionzetjes als h3 en
h6. Wijlen Viktor Korchnoi – volgens velen de sterkste schaker die nooit wereldkampioen is
geworden- placht dit ‘halve zetjes’ te noemen.
11.Pe5?
Rob gooit de knuppel in het hoenderhok. Wellicht was hij in slaap gesukkeld door de tamme
opening, want hij ziet een kleinigheidje over het hoofd.
11…Pxd4
De pion op d4 staat niet meer gedekt en gaat verloren. Rob: “Ik schrok wel even toen ik een
centrumpion verloor.”
12.Pf3 (12.Lf4)
12…Pxf3+ 13.Dxf3 b5 14.Pe2??
Slechte zet. Veel stukken op een kluitje, dat kan nooit goed zijn.
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Stelling na 14.Pe2?

14…Lb7?
Zwart mist het veel sterkere 14…e5! met als mogelijk vervolg 15.Pg3 e4 16.Pxe4 dxe4 17.Lxe4
Pxe4 18.Dxe4 Dc7 19.Dxa8 Lb7 20.Da7 Lh2+ 21.Kh1 Lxg2+ 22.Kxg2 Dxa7 23.Kxh2 Dxf2+ en
zwart wint.

Stelling na 23.Dxf2+ (analyse)

15.Pg3 Dc7?
Nog steeds was 15…e5 heel sterk.
16.Lxh6!
Rob grijpt zijn kans en brengt het klassieke loperoffer op h6.
16…Lxg3!
De beste zet. De loper kon natuurlijk niet geslagen worden. Na 16…gxh6 17.Dxf6 wint wit.
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17.fxg3 d4??
Voor de derde keer mist zwart de sterke zet 17…e5 met als mogelijk vervolg 18.Df2 Pe4
19.Lxe4 dxe4. Tja, dan verdien je het ook niet om te winnen.
18.Df2 Dc6 19.Ld2 Tad8 20.Te2 Tfe8 21.Lg5 e5
Eindelijk speelt zwart deze zet, maar meer dan gelijk spel zit er nu niet in.
22.Tae1 e4 23.Lxf6 gxf6?
De laatste fout. De enige manier om het evenwicht te bewaren was 23…e3 24.Df5 Dxf6
25.Dxf6. In het vervolg is Rob meedogenloos.

Stelling na 25.Dxf6 (analyse)

24.Txe4 Kf8 25.Df4 Lc8 26.Dh6+ Kg8 27.Txe8+ Txe8 28.Dh7+

Stelling na 28.Dh7+

Met mat op de volgende zet. Na een aarzelende start heeft Rob zich goed vastgebeten in
de partij. 1-0
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In de wedstrijd van het eerste team tegen Schaakhuis produceerde Lex van der Lubbe een
vlotte aanvalspartij. Ton Bodaan verzorgt het commentaar.
Regeer,Paul - Lubbe van der ,Lex [B06]
HSV - Schaakhuis Den Haag, 7 maart 2022
[TonBo]
1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 g7-g6 3.Lf1-e2
Een half zetje om theorie te vermijden.
3...Lf8-g7 4.Lc1-e3 c7-c5 5.c2-c3 Dd8-a5 6.d4xc5 d6xc5 7.Pb1-d2 Da5-c7 8.Dd1-a4+
Lc8-d7 9.Le2-b5 Pg8-f6 10.f2-f3
Nog een slap zetje. Wit vergeet te ontwikkelen en zijn koning uit het centrum te halen.
10.Pg1-f3
10...0-0 11.Pd2-b3 a7-a6!
Klein zetje maar de spijker op z’n kop.
12.Lb5xd7 Pb8xd7

Stelling na 12...Pbxd7

Zwart heeft de opening beter behandeld en heeft reeds voordeel.
13.Da4-c4
Wit gaat voor een pion terwijl zijn koning kwetsbaar is.
13...Pd7-e5! 14.Dc4-e2 c5-c4 15.Pb3-d4?
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Ziet er normaal uit maar alleen met Pc1 had wit nog weerstand kunnen bieden.
15...Pe5-d3+ 16.Ke1-f1 e7-e5 17.Pd4-c2 Pf6-h5
Lex heeft precies een stelling waar hij van houdt : Aanvalluh..
18.g2-g3 f7-f5 19.e4xf5 Tf8xf5 20.Pc2-b4 e5-e4!
Weer mooi gespeeld. Zwart is niet bang voor de dubbele aanval met g4.
21.g3-g4 e4xf3 22.Pg1xf3 Ph5-f4
22...Tf5xf3+ 23.De2xf3 Ta8-f8 24.Df3xf8+ Lg7xf8 25.g4xh5 Dc7-e5 is voor de materialisten.
23.Le3xf4 Pd3xf4 24.De2-e4 Tf5-f8 25.Pb4-d5 Pf4xd5 26.De4xd5+ Kg8-h8 27.Kf1-g2
Wit bood hier remise aan. Materieel staat het nog gelijk en de koning van wit lijkt wat
veiliger te staan.
27...Ta8-d8
Maar Lex staat nog steeds veel beter.
28.Dd5-e4 Tf8-f4 29.De4-e2
29.De4-e6
29...Tf4xg4+ 30.Kg2-h3 Dc7-c8 31.De2-f2 Tg4-g1+ 32.Kh3-h4 Dc8-g4#

Stelling na 32...Dg4#

Een mooie partij zoals Lex die kan spelen! 0-1
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De laatste partij speelde Paul Koks tijdens het SGA Open Veteranenkampioenschap te
Amsterdam. Paul zou gewonnen hebben als hij op het eind van de partij het patmotief
onderkend had. Maar ja, hoe gaat zoiets? Het was een lange partij en dan slaat toch de
vermoeidheid toe. Nu eindigde de partij in remise. Paul geeft zelf commentaar. Alleen
incidenteel kan DeepBert, geassisteerd door zijn vriendje Stockfish, het niet nalaten zich
met de analyse te bemoeien.
Paul Koks (1592) - H. van Duijl (1557) [D45]+ door Paul Koks
SGA Open Veteranenkampioenschap Amsterdam, 23.03.2022
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.Pc3 e6 5.e3 Le7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 Pd5 8.0–0 0–0 9.e4 Pb6
10.Ld3 c5 11.Le3 cxd4 12.Pxd4 Pc6 13.Pxc6 bxc6 14.Tc1
Henri van Duijl hanteert de semi-slavische verdediging tegen de aanpak van mijn witte
formatie. Na de ruil van de paarden op c6 wordt de pion die daar terecht komt een mooi
doelwit.

Stelling na 14.Tc1

14…c5 15.b3 Lb7 16.Dc2 e5 17.Tfd1 Dc8 18.Pb5
Enkele zetten later ‘staat’ de stelling enigszins en start het paard op c3 een
samenwerkingsverband met de twee lopers dat uiteindelijk de zwarte pion op de c-lijn
oplevert.

Stelling na 18.Pb5
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18… a6 19.Pa3 Pd7 20.Pc4 Lc6 21.Le2 Dc7 22.Ld2 Pf6 23.f3 a5 24.Pe3 Tfd8 25.Pf5 Lf8
26.Lc4 a4 27.Lg5 Txd1+ 28.Txd1 axb3 29.axb3 Pe8 30.Df2 Ld7

Stelling na 30...Ld7

Met 31.Pe7+ Lxe7 32.Lxe7 Tc8 33.Lxc5 wordt de pion ingerekend. Vertrouwend op mijn
eindspelvaardigheid vereenvoudig ik de stelling naar een pionneneindspel met een loper
voor mijn witte formatie en een paard voor Henri van Duijl. Het vervolg van het eindspel is
echter zo gecompliceerd, dat het lastig is dit foutloos te spelen.
33…Pf6 34.Ld6 Da5 35.Le7 Le6 36.Dd2 Dxd2 37.Txd2 Lxc4 38.bxc4 Pe8 39.c5 f6 40.Td8
Txd8 41.Lxd8 Kf7 42.Kf1 Ke6 43.Ke2 Kd7 44.La5 Kc6 45.Lb6 g6 46.Kd3 Pg7 47.Kc4 Pe6
48.g3 f5 49.exf5 gxf5 50.h4 Pd4 51.g4 Pxf3 52.gxf5 Pxh4 53.f6 Pg6 54.f7 Pf8 55.Ld8
Kd7 56.Lf6 Ke6 57.c6 Kd6

Stelling na 57...Kd6

Na de tekstzet geeft Chess aan: “mat in 29.” Tja, als je dat niet ziet… Ik kom uiteindelijk een
tempo te kort om deze fascinerende partij te winnen. Deep Bert: Stockfish geeft mat in 19
zetten.
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58.Kb5 Kc7 59.Lxe5+ Kc8 60.c7 h5 61.Kc6 h4 62.Ld6 Pg6 63.f8D+?

Stelling na 63.f8D+?

DeepBert: Nu ontsnapt zwart met remise door pat. In plaats van de tekstzet waren er diverse
winnende voortzettingen. Stockfish geeft 63.Kc5 h3 64.Kd5 (Niet 64.Kc6 h2=)
64…Pf8 65.Ke4 (Niet 65.Lxf8 h2=) 65…Ph7 66.Kf5 Kd7 67.Kg6 Pf8+ 68.Kf6.
63…Pxf8 64.Lxf8 h3 65.Ld6 h2
Wit moet nu wel de pion op h2 slaan, waarna de partij in remise eindigt.
66.Lxh2
½–½
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