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Op 20 juni vond de algemene ledenvergadering plaats. Notulist Henk Bouma maakte 

razendsnel een verslag. Een samenvatting treft u aan in dit nieuwsbulletin. In de 

zomercompetitie moet nog één ronde gespeeld worden. Wie wordt de nieuwe 

zomerkampioen?  Enkele leden namen in de zomermaanden deel aan toernooien, zoals 

het Science Park Toernooi en het Open NK in Dieren. In de rubriek Toernooiresultaten kunt 

u lezen hoe zij het er vanaf hebben gebracht. Er werden geen partijen ingeleverd. Bert 

Gerritsma nam deel aan het seniorentoernooi in Dieren en maakte daarvan een verslag 

met enkele partijfragmenten.   

 

Agenda 
Ma 15 aug  Ronde 8 Zomercompetitie 

Ma 22 aug  Openingstoernooi 

Ma 29 aug  Simultaan FM Stefan Bekker 

Ma 5 september Ronde 1 Interne Competitie 

Ma 12 september Ronde 2 Interne Competitie 

 

Bij het openingstoernooi worden vier ronden Zwitsers gespeeld met een bedenktijd van 15 

minuten +5 seconden increment vanaf zet een. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

worden er twee of drie  ratinggroepen geformeerd. Er zijn een paar kleine prijzen te 

winnen. Als je mee wilt doen, zorg dan dat je om uiterlijk 19.45 uur aanwezig bent. 

 

Fidemeester Stefan Bekker geeft op 29 augustus een simultaan op maximaal 20 borden. 

Nieuw is dat Stefan op de helft van de borden met wit speelt en op de andere helft met 

zwart. Als je verzekerd wilt zijn van deelname is het advies je per email aan te melden bij 

Hans Coenders: hans.coenders@telfort.nl. Houd er wel rekening mee dat de simultaan tot 

middernacht kan duren. 

 

 

mailto:hans.coenders@telfort.nl
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Kort Verslag ALV 20 juni 2022 

Het 95-jarig bestaan van de vereniging wordt niet meer gevierd. De viering was al 

uitgesteld vanwege de coronamaatregelen en is nu helemaal van de baan. Het voornemen 

is om in 2026 het 100-jarig bestaan te gedenken. 

 

Zoals bekend is Thomas Alvares winnaar van de interne competitie en de nieuwe 

clubkampioen. Er is ook een prijs beschikbaar voor de winnaar van de B-groep. De B-groep 

bestaat uit spelers die in de vorige interne competitie in de onderste helft van de ranglijst 

eindigden. Door coronaperikelen en de wisseling van wedstrijdsecretaris is de B-competitie 

niet goed bijgehouden. Er wordt nog uitgezocht wie winnaar is van de B-groep. 

 

Hans de Haan is de winnaar van de bekercompetitie. De voorzitter reikt hem een fraaie 

beker uit. Wouter Remmerswaal is topscorer in de externe competitie. Hem zal een 

schaakboek worden uitgereikt. 

 

Voor het 100-jarig bestaan van de vereniging zal een herdenkingsboekje worden 

uitgegeven. Wouter Remmerswaal probeert hiervoor sponsors te vinden. 

 

Het bestuur blijft in functie, maar de functie van secretaris is vacant. Het bestuur verzoekt 

gegadigden zich te melden. 

 

Henk Bouma wordt gekozen als lid van de kascommissie en Dirk de Jong als reserve (Bert 

Gerritsma was al lid van de kascommissie). 

 

Bert Gerritsma volgt wijlen Fred van der Holst op als lid van de continuïteitscommissie. 

 

Nadeem Taverne legt doel en werkwijze van Maatschappelijk Verantwoord Schaken uit. Na 

de reguliere wedstrijden op de avond kunnen leden en niet-leden snelschaakwedstrijdjes 

spelen. Het verzoek is daarbij een donatie te storten. Van elke donatie gaat een euro naar 

de vereniging en de rest naar een goed doel. Bij de donatie wordt ook een briefje met een 

goed doel bijgesloten. Aan het eind van de avond wordt uit de briefjes geloot om naar 

welk doel de hele pot gaat. 

 

Nadeem Taverne wordt teamleider van het eerste team. Bert Gerritsma wordt teamleider 

van het tweede team. 

 

Het voorstel van Ruud van Dijk om de uitslagen van wedstrijden in de interne competitie 

door te geven voor de KNSB-rating wordt in stemming gebracht. Er is één onthouding en 

de overige leden stemmen tegen. Het voorstel is daarmee afgewezen. 
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Zomercompetitie 
Er moet in de zomercompetitie nog één ronde gespeeld worden. De top van de ranglijst 

ziet er als volgt uit: 

Hans de Haan,  17 punten   Eric Alvares   14 punten 

Ton Bodaan  16 punten   Hans Coenders  13 punten 

Evert Roeleveld 15 punten   Team OnderDeBoom 13 punten 

Thomas Alvares 14,5 punten 

 

Hans de Haan en Ton Bodaan zijn de grootste kandidaten voor de eindzege, maar 

misschien kan een van de achtervolgers nog roet in het eten gooien. 

 

 
                                               Kanako en Hans hebben nog een theoretische kans op de eindzege. 

 

Toernooiresultaten 
7e Open Kampioenschap SHTV 

Dit toernooi werd op zeven donderdagavonden gespeeld. Winnaar werd Daniël van 

Loenen met 6 uit 7. Na zes overwinningen op rij kon David het zich veroorloven op de 

laatste speelavond niet te spelen, wat hem een reglementaire nul opleverde. Van de HSV-

leden presteerde clubkampioen Thomas Alvares het best. Door in de slotronde Hans de 

Haan te verslaan legde Thomas met 5½ uit 7 beslag op de gedeelde 2e/3e plaats. Hans kan 

ook tevreden terugkijken op het toernooi met zijn resultaat van 4½ uit 7 en een TPR van 

1833.  Jan Verheijen speelde slechts vijf partijen en scoorde daarin drie punten met een 
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TPR van 1730. Eric Alvares scoorde 2½ uit 7. David Poka behaalde 2½ punten met een 

geweldig TPR van 1775, mede dankzij een overwinning op Jaco Arkesteijn. Hans Coenders 

en Bert Gerritsma speelden als invallers (zogenaamde evenmakers) slechts enkele partijen. 

Hans behaalde 1½ punt (één keer winst, twee nederlagen en een reglementair halfje). Bert 

Gerritsma behaalde twee punten dankzij een overwinning tegen Steven Wink en een 

reglementair punt. Ruud van Dijk verloor vier partijen en moest genoegen met een 

reglementaire remise. 

 

Science Park Toernooi 

In Amsterdam vond van 18 – 24 juli het Science Park Toernooi plaats. Het toernooi werd 

verrassend gewonnen door jeugdspeler Arthur de Winter (geboren 2008). Met een 

bescheiden rating van 2150 liet hij met een score van 6 uit 7 (TPR 2485) enkele meesters 

achter zich. In de slotronde moest ook ratingfavoriet Manuel Bosboom eraan geloven. In 

de B-groep voor spelers met een rating tot 1950 behaalde Thomas Alvares een uitstekend 

resultaat. Met 5½ uit 7 werd hij gedeeld tweede. In de C-groep voor spelers met een 

rating tot 1650 kwam Paul Koks niet verder dan 3½ uit 7 en een bescheiden TPR van 1337. 

Ruud van Dijk nam deel aan de vierkampen en legde in zijn vierkamp beslag op de tweede 

plaats met 2 uit 3. 

 

NK Senioren en Veteranen   

Dit kampioenschap vond plaats in Dieren. Schakers met een rating van 1900 en hoger 

streden van 16 t/m 22 juli om het Nederlands kampioenschap bij de senioren (50+) en de 

Veteranen (65+). Spelers met een lagere rating dan 1900 speelden vanaf 18 juli in qua 

sterkte gelijkwaardige groepen van 10 of 12 schakers vijf ronden Zwitsers om drie 

geldprijzen per groep. 

Kampioen bij de senioren werd Anton van Rijn (elo 2213) met 5½ uit 7. Fidemeester Jaap 

Vogel (elo 2142) was met 5 uit 7 de beste veteraan. 

Bert Gerritsma speelde in groep 4. De groep bestond uit 10 spelers met ratings tussen 

1546 en 1625. Na vijf ronden Zwitsers eindigde Bert met 3 uit 5 op de gedeelde 2e t/m 5e 

plaats. De groepswinnaar had 3½ punten, dus de spelers waren erg aan elkaar gewaagd.    

 

Rapidtoernooi Open NK 

Ton Bodaan en Paul Koks namen op 30 juli deel aan het rapidtoernooi, een van de 

neventoernooien bij het Open NK in Dieren. Ton scoorde verdienstelijk 4 uit 7. Zijn 

resultaat had nog beter kunnen zijn als hij niet in de zesde ronde verrassend had verloren 

van Hans Thuijls. Paul Koks moest genoegen nemen met 2½ uit 7. Het toernooi werd 

gewonnen door grootmeester Daniël Hausrath met 6 uit 7. 

 

Vierkampen Open NK 

In Dieren werd van 1 t/m 3 augustus gespeeld in vierkampen. Ton Bodaan scoorde 1½ uit 

3 en werd daarmee gedeeld tweede. Ton verloor in de tweede ronde onnodig van Theo 

van Orsouw. Wel vreemd dat je naar Dieren moet reizen om tegen Theo te kunnen 

schaken. 
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37e Open Internationale Schaaktoernooi van Geraardsbergen 

Ik hoorde dat Thomas Alvares naar Geraardsbergen ging. Ik veronderstelde dat hij daar de 

muur van Geraardsbergen ging beklimmen (bekend als scherprechter uit de ronde van 

Vlaanderen). Voor de zekerheid heb ik het maar even aan Thomas zelf gevraagd. Hij had 

nog nooit van de muur van Geraardsbergen gehoord, maar hij neemt deel aan het 

internationale schaaktoernooi dat daar van 7 tot 11 augustus wordt gehouden. Na zes 

ronden heeft Thomas drie punten gescoord. Zijn fraaie TPR is 1979. Hij speelde heel knap 

remise tegen Peter Doggers (elo 2131) en Dion Krivenko (elo 2118). Helaas verloor hij in de 

zesde ronde van zijn clubgenoot van SHTV, Tobias Li-Behn. Er zijn nog drie ronden te 

spelen. 

 

Ratings Augustus 2022 

Ton Bodaan  1910 Eric Alvares   1616 Rob Kuijvenhoven 1517 

Thomas Alvares 1860 Ben van Ham   1607 Sjors Bruggink 1506 

Bert Corneth  1813 Jan Verheijen   1604 Dirk de Jong  1444 

Dick Groenendijk 1773 Kyaw Moe Thu  1592 Willem Hessels 1432 

Frans Hoogeveen 1768 Jacques de Wit  1576 Hans Coenders 1418 

Nadeem Taverne 1760 Jim Loke   1572 Ruud van Dijk 1384 

Lex van der Lubbe 1724 Evert Roeleveld  1571 Peter Huybens 1342 

Hans de Haan 1722 Bert Gerritsma  1564 Henk Bouma  1287 

W. Remmerswaal 1682 Paul Koks   1523 David Poka  1285 

Aad Mittertreiner 1630 Sjaak van As   1519 Selahattin Ciftci 1281 

 

Grootste stijger op de lijst is David Poka. David kreeg er maar liefst 103 punten bij. Dit 

dankt hij aan goede resultaten in het SHTV open. Thomas Alvares kreeg er 68 punten bij 

dankzij goede resultaten in het SHTV Open en het Science Park Toernooi. Hans de Haan 

boekte een ratingwinst van 30 punten dankzij een goed resultaat in het SHTV open. Hans 

is nu weer boven de 1700 gekomen. Ook Jan Verheijen (+26),  Eric Alvares (+20), Bert 

Corneth (+16 en weer boven de 1800), Bert Gerritsma (+9) en Ruud van Dijk (+3) boekten 

ratingwinst. Naast stijgers zijn er ook dalers. Paul Koks moest maar liefst 38 punten 

inleveren. Dit is te wijten aan een slecht resultaat in het Science Park Toernooi.  

 

Een week schaken in Dieren door Bert Gerritsma 

Van 18 t/m 22 juli nam ik in Dieren deel aan het seniorentoernooi voor schakers in de 

leeftijdscategorie 50+. Schakers met een rating van 1900+ waren al twee dagen eerder 

begonnen. Zij speelden zeven ronden Zwitsers om de Nederlandse kampioenschappen 

senioren (50+) en veteranen (65+). De mindere goden speelden vijf ronden Zwitsers in 

groepen van 10 of 12 schakers met gelijkwaardige ratings.  

 

Ik was ingedeeld in groep vier. In deze groep speelden 10 schakers met ratings variërend 

van 1511 tot 1625. Wij speelden in een van de zalen van het cultureel centrum Theotorne 

in het winkelcentrum van Dieren. Buiten was het meer dan 30 graden met als hoogtepunt 

een temperatuur van 39 graden op dinsdag 19 juli. De start van het vierdaagse 

wandelfestijn in Nijmegen werd om die reden met een dag uitgesteld en het werd nu een 



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 6  

  

driedaagse. Het schaken ging gewoon door en terecht, want in de zaal was het prima uit te 

houden. 

 

 
                                                                    Bert in actie tegen Babs Wilders 

 

Voor een enkeling was het blijkbaar toch te warm om te schaken. Ik kreeg namelijk op 

maandagavond 18 juli een mailtje van de hoofdscheidsrechter dat ik op dinsdag 19 juli 

niet hoefde te komen. Ik kreeg een gratis punt omdat mijn tegenstander niet zou spelen. 

Dat vond ik spijtig. Ik had liever gespeeld om mij te revancheren voor mijn tragische 

nederlaag in de eerste ronde. Mijn tegenstander in die ronde was Paul Westhoff. Ik 

speelde met wit en na 35…Pf3+ was de volgende stelling ontstaan.  

 

 
                               Stelling na 35...Pf3+ 
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Wit staat beter. Ik moet alleen even opletten waar ik met mijn koning naartoe ga. Ik had 

gezien dat 36.Kf1?? niet goed is wegens 36…Pd2+ en mijn dame gaat verloren. Dan toch 

maar 36.Kh1 spelen? Daar staat nog wel een zwarte loper op b7. Die kan misschien lastig 

worden. Een blik op de klok leerde mij dat ik nog weinig tijd had om de tijdcontrole op de 

40e zet te halen. Zonder verder na te denken speelde ik in een vlaag van 

verstandsverbijstering alsnog 36.Kf1??. Over het antwoord hoefde mijn tegenstander niet 

lang na te denken. Na 36…Pd2+ gaf ik op. Zoiets noemen ze een ‘senior moment’. Ik weet 

niet hoe ze het noemen als het een jeugdspeler overkomt. Een ‘junior moment’? De pijn 

werd nog vergroot toen na analyse met Stockfish bleek dat wit na het correcte 36.Kh1 mat 

in 11 zetten heeft, namelijk 36.Kh1 Pe5 37.Txb7 Txb7 38.Dxb7 Ke8 39.Le6 Df7 40. Lxf7+ 

Kxf7 41.Dxe7+ Kg6 42.Df6+ Kh7 43.Txe5 Tf8 44.Te7+ Tf7 45.Txf7+ Kg8 46.Pe7# 

 

In de derde ronde mocht ik met zwart aantreden tegen Eric Braun. Wit kwam met voordeel 

uit de opening en tot mijn verbazing bood hij kort daarna remise aan. Ik zag geen reden 

dit aan bod af te slaan. Tijdens de post mortem bleek dat Eric veel meer openingskennis 

heeft dan ik (dat is niet zo moeilijk trouwens). In het middenspel en eindspel is hij minder 

goed bleek later in het toernooi. Had ik dat nu maar van tevoren geweten, dan had ik het 

remiseaanbod misschien afgeslagen.  

 

In de vierde ronde mocht ik het met de zwarte stukken opnemen tegen Bab Wilders. Na de 

17e zet van wit was de volgende stelling ontstaan.  

 

 
                             Stelling na 17.Ld3 

Wit staat beter. Hij heeft meer ruimte en het zwarte paard op h7 doet niet veel. Ook is het 

moeilijk een goede zet voor zwart te vinden. Ik dacht in eerste instantie aan 17…c5, maar 

dat kost gewoon een pion. Een voorbereidende zet als 17…Tec8 helpt ook niet omdat wit 

met 18.b4 voorkomt dat er c5 gespeeld wordt. Na lang nadenken vond ik de beste zet in 

deze stelling. Stockfish heeft er een uitroepteken voor over. 

 

17…Lf8! 18.Pa2?! 
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Na geruime tijd nadenken gespeeld. Mijn tegenstander was blijkbaar bevreesd voor Lb4. De 

tekstzet is echter minder goed. Na 18.g4 hxg4 19,hxg4 Lb4 20.Te3 Lxc3 21.bxc3 staat wit 

beter   

 

18…c5 19.dxc5?! 

 

Dit helpt alleen maar zwart in het zadel. Nog steeds was 19.g4 de aangewezen zet. 

 

 19…Pxc5 20.Lxc5 Lxc5+ 21.Kf1 b5?! 

 

Beter was 21…h4 om g4 te voorkomen.  

 

22.b4 Le7 23.axb5 axb5 24.Tb1 Tec8 

 

Verhindert Pc3  

 

25.Pc1 Pf8 26.Pe2 Pd7 27.Pd4 Pb6 28.Lxb5 Pc4 29.Ke2  

 

Er dreigde Pd2. Stockfish geeft de volgende variant: 29.Pc6 Pd2+ 30.Ke2 Txc6 31.Lxc6 Pxb1 

32.Txb1 met gelijk spel. Voor een mens moeilijk te vinden. Zie analysediagram. 

 

 
                 Stelling na 32.Txb1 (analyse) 

29…Lh4 

 

Toen  ik deze zet uitvoerde was ik er zeer tevreden over. Volgens Stockfish is de stelling in 

evenwicht. Volgens de engine zou 29…Pa3 30. Pc6 Lh4 31.Pxb8 Lxe1 32.Txe1 Pxb5 tot licht 

voordeel voor zwart leiden. Ook dit is (te) moeilijk voor de gemiddelde clubschaker.  

 

30.Pc6?? 

 

De stelling is moeilijk en wit gaat onmiddellijk in de fout. Met 30.Lxc4 had hij gelijk spel 

gehouden. 
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30…Txb5 

 

Zo’n cadeautje laat ik mij niet ontgaan.  

 

31.Pa7 

 

Wit probeert nog wat, maar het helpt niet. 

 

31…Lxe1 32.Kxe1 Tcb8 33.Pxb5 Txb5 

 

En zwart blijft een stuk voor. 0–1 

 

In de slotronde mocht ik het opnemen tegen Frank Hordijk, de man met de hoogste rating 

(1625). Ik kon met wit geen voordeel bereiken. Door een tactisch grapje verloor ik zelfs een 

pion. Zwart probeerde in de aanval te winnen. Toen dat niet lukte wikkelde hij af naar een 

gewonnen eindspel, waarin beide spelers een dame, een paard en enkele pionnen hadden. 

Zwart had nog steeds een pion meer. Ik wist steeds dameruil te voorkomen. In het bijzonder 

moeilijke eindspel maakten beide spelers fouten. Ik won de pion terug en dacht even zelfs 

winstkansen te krijgen, maar dat had ik niet goed gezien. Uiteindelijk gingen de dames er 

toch af. In een moeilijk te beoordelen stelling bood de tegenstander remise aan. Dat nam ik 

aan en na controle door Stockfish bleek de stelling bij het beste spel inderdaad remise te 

zijn. Zie diagram 

 

 
                          Slotstelling na 51.Kd2 

Volgens Stockfish 14 is de slotstelling remise na 51…Ka5 52.Kxc2 Kxb6 

Als iemand een winst voor wit weet te vinden hoor ik het graag! 

 

Ik eindigde met 3 uit 5 op een gedeelde tweede plaats, samen met drie andere schakers. 

De groepswinnaar scoorde 3½ punten. De spelers waren erg aan elkaar gewaagd. Het was 

voor mij een geslaagd toernooi waarin ik drie spannende en enerverende partijen heb 

gespeeld. 
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P.S. Het prijzengeld zou op mijn bankrekening worden gestort, maar ik heb het nog steeds 

niet gehad. Ik weet nu niet goed hoe ik het eind van de maand moet halen. Kan ik 

misschien bij HSV tegen betaling een simultaan geven? 

 

Nederland op Olympiade 
Nederland nam met een heren- en een damesteam deel aan de olympiade in Chennai 

(India). De Nederlandse heren draaiden goed mee in de subtop. In de slotronde moest 

worden aangetreden tegen een van de twee verrassende koplopers, Oezbekistan. Bij winst 

of een gelijkspel had Nederland het feestje van Oezbekistan kunnen bederven. Door een 

nederlaag van Max Warmerdam aan bord vier en remises van Giri, Van Foreest en Bok 

verloor Nederland met 2½-1½. Oezbekistan won daardoor goud met een gelijk aantal 

matchpunten als Armenië. Nederland werd 11e. Het favoriete team van de Verenigde 

Staten met de wereldtoppers Caruana, Aronian, So en Dominguez Perez in de gelederen 

stelde teleur en kwam niet verder dan de derde plaats. 

 

Bij de dames stond India voor het begon van de slotronde aan de leiding. In de laatste 

ronde waren de dames van de Verenigde Staten verrassend met 3-1 te sterk. Nu ging de 

winst naar Oekraine. Georgië won het zilver en voor India restte het brons. De Nederlandse 

dames waren niet opgewassen tegen de topteams en behaalden de 20e plaats. Er was wel 

een uitstekend resultaat voor Eline Roebers. Zij behaalde een meesternorm en won een 

zilveren medaille voor haar ratingprestatie aan bord een, namelijk 2532 en een score van 

7½ uit 10. 

 

 
Eline: zilveren medaille aan bord 1 en meesterresultaat 

    

   



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 11  

  

 

 


