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In dit nieuwsbulletin vindt u in de rubriek ‘toernooiresultaten’ de resultaten van de 

zomercompetitie en het openingstoernooi. Enkele leden namen deel aan externe 

toernooien. Paul Koks nam deel aan het Godfried Bomans Schaaktoernooi en maakte 

daarvan een verslag. Fidemeester Stefan Bekker gaf op 29 augustus zijn jaarlijkse 

simultaan. Ook daarvan vindt u een verslag. Wouter Remmerswaal slaagde erin de meester 

remise af te dwingen. Wouter stuurde zijn partij op met analyses.   

 

Agenda 
Ma 5 september Ronde 1 Interne Competitie 

Ma 12 september Ronde 2 Interne Competitie 

    Schaak-off 

Ma 19 september Ronde 3 Interne competitie 

    Schaak-off 

Ma 26 september Ronde 4 Interne competitie. 

 

Stefan scoort 90% in simultaan door Bert Gerritsma 

Op maandag 29 augustus was het tijd voor de jaarlijkse simultaan door Fidemeester Stefan 

Bekker. De simultaangever nam het op tegen 15 tot de tanden gewapende tegenstanders. 

Nieuw was dat de tegenstanders konden kiezen of ze met wit of met zwart wilden spelen.  

Stefan hield er een beschaafd tempo op na. Als de stelling moeilijk was mocht de 

tegenstander een beurt overslaan. Toch slaagde hij erin de ene na de andere zege aan 

elkaar te rijgen. Paul Koks had de twijfelachtige eer als eerste te moeten capituleren na een 

matig gespeelde Nimzo-Indiër. Beoogd nieuw lid Matthias kreeg in een siciliaan een 

loperoffer om zijn oren. Hij wist een spoedig mat te vorkomen, maar verloor uiteindelijk 

veel materiaal en moest opgeven. Hetzelfde lot trof Ton Bodaan en Hans de Haan, die 

beiden een kleinigheidje over het hoofd zagen. Niels Okkema ging ten onder aan een 

overbelaste toren. Kanako werd langzaam maar zeker gewurgd. Sjaak van As verloor eerst 
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een pion en later nog een tweede pion, zodat ook hij moest opgeven. Evert Roeleveld 

schopte het tot een pionneneindspel waarin hij meende goede kansen te hebben. Niet 

dus, want de Fidemeester trok aan het langste eind. Helaas heeft Evert zijn partij niet 

genoteerd, dus DeepBert kan niet nagaan of hij het eindspel ergens sterker had kunnen 

spelen. 

Was er dan helemaal geen succes voor de tegenstanders? Ja zeker wel! Tegen Dominique 

Nierop had Stefan een superieure stelling bereikt. Helaas voor hem zag hij mat in twee 

over het hoofd. “Mat is lastig” placht wijlen Lex Jongsma in dergelijke gevallen te zeggen. 

Na 23.00 uur was alleen Wouter Remmerswaal nog bezig. Als topscorer van HSV 1 heeft 

Wouter een reputatie hoog te houden. Hij slaagde er inderdaad in een lastig 

pionneneindspel remise te houden. 

 

 
                                                          Wouter houdt hoofd koel en dwingt remise af. 

De eindscore van Stefan werd daardoor 13½ uit 15. Dat is een uitstekend winstpercentage 

van 90%. Hij verloor van Dominique Nierop en maakte remise tegen Wouter 

Remmerswaal. Zijn winstpartijen behaalde hij tegen Paul Koks, Hans de Haan, Matthias, 

Evert Roeleveld, Sjaak van As, Kanako, Niels Okkema, Ton Bodaan, Hans Coenders, 

Michelle de Liefde, Olav van Leeuwen, Thu en Nadeem Taverne. 

 

Toernooiresultaten 
37e Internationale Schaaktoernooi van Geraardsbergen 

Dit toernooi vond plaats van 7 t/m 11 augustus. Na zes ronden had Thomas Alvares drie 

punten verzameld met een fraai TPR van 1979. In de ronden 7 t/m 9 trof Thomas drie 

Belgische tegenstanders met lage ratings (zwaar underrated) tegen wie hij 2 uit 3 scoorde. 

Hij eindigde daardoor met 5 uit 9 en een TPR van 1844. Het toernooi werd met 7½ uit 9 
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gewonnen door de Belgische internationale meester Geert van der Stricht, die de 

onderlinge partij tegen Manuel Bosboom won. Manuel eindigde daardoor op een 

gedeelde tweede plaats met 7 uit 9. 

 

Zomercompetitie 

Bij het begin van de laatste avond  stond Hans de Haan een vol punt voor op Ton Bodaan. 

Door winst in de onderlinge partij vergrootte Hans zijn voorsprong tot twee punten. 

Uiteindelijk won Hans het toernooi met 20,5 punten, gevolgd door Ton met 18 punten. 

Evert Roeleveld eiste de derde plaats voor zich op met 17 punten. 

 

 
                                                                Hans is de zomerkampioen 

Openingstoernooi 

Dit toernooi vond plaats op 22 augustus. Thomas Alvares ging als een raket van start met 5 

uit 5. Tegen Kinoshita Kanako mazzelde hij. Kinoshita stond beter tot gewonnen, maar zij 

ging door haar vlag. Helaas moest Thomas na vijf ronden naar huis. Nadeem Taverne 

greep zijn kans. Met 6 uit 7 (alleen verloren van Thomas) legde hij beslag op de eerste 

plaats. Wouter Remmerswaal werd tweede met 5 uit 7. De derde plaats was voor Kinoshita 

Kanako met eveneens 5 uit 7. 

 

Senioren 50+ Druiventrostoernooi 

Paul Koks nam op 20 augustus in Berkel Enschot deel aan dit rapidtoernooi. Uitkomend in 

de B-groep voor spelers met een rating tot 1600 legde Paul met 5 uit 6 beslag op de 

tweede plaats. 
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                                                                     Kinoshita wint derde prijs bij openingstoernooi 

Godfried Bomans Schaaktoernooi 

Paul Koks nam op 28 augustus deel aan dit schaaktoernooi en doet hiervan zelf verslag 

elders in dit nieuwsbulletin. 

 

72e Druivenschaaktoernooi 

Henk Bouma nam op 26/8, 29/8 en 2/9 deel aan het Druivenschaaktoernooi in ’s-

Gravenzande. Henk werd ongeslagen eerste in groep 14 met 2½ uit 3. 

 
                                                                  Henk ongeslagen winnaar in groep 14 
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Goirles Weekend Kampioenschap 

Dit toernooi vindt plaats in Goirle in het weekend van 2 t/m 4 september. Wouter 

Remmerswaal speelt in groep B voor spelers met een rating tot 1800. Na drie ronden heeft 

Wouter één punt verzameld. In ronde vier op zaterdagavond neemt hij een bye op, 

waarvoor hij een half punt krijgt. Op zondag worden er nog twee ronden gespeeld. Bij 

winst in de slotronden kan Wouter nog op 3½ uit 6 komen. 

 

Godfried Bomans Schaaktoernooi door Paul Koks 

Zondag 28 augustus stond de tweede editie van Het Godfried Bomans Schaaktoernooi op 

de kalender. Zo werd een week eerder duidelijk gemaakt door Herman Arends (DD) toen 

hij vertelde dat hij naar een toernooi in Vogelenzang zou gaan. Beiden waren we die week 

eerder present tijdens het 50+ Senioren Druiventros toernooi bij De Oude Toren in Berkel-

Enschot. 

  

Na het onderzoeken van het programma (inclusief lunch en lezing) en de haalbaarheid met 

het openbaar vervoer heb ik me ingeschreven. 

  

De zaterdag tijdens het snelschaken in het Nationale Schaakgebouw warm gedraaid in het 

12-rondig toernooi, waarbij ik 4½ uit 12 scoorde. Met daartussen een persoonlijke primeur 

door Frans Pieter van den Bos voor het eerst te verslaan in een partij schaak, nadat het 

gelukt was comfortabeler in de tijd te zitten dan mijn tegenstander. 

  

De reis naar Dorpshuis Vogelenzang verliep  vlot en onder een stralend opkomend 

zonnetje. Het dorpshuis is gelegen aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen, 

waarbij de herten ons met rust lieten. 

  

Voor de lunch werden er drie ronden gespeeld. In de openingsronde mocht ik met de 

zwarte formatie tegen een HWP Haarlem-lid, die na 30 jaar het schaken weer opgepakt 

heeft en het symmetrisch engels vlot op het bord zette. Het lukte me zijn witteveldenloper 

te blokkeren met een witte pion op d5, waarna het lukte deze loper te veroveren. Het 

eeuwige schaak dat mijn tegenstander kon afdwingen kon ik niet meer voorkomen. 

  

In de tweede ronde wist ik met mijn witte formatie na gemanoeuvreer de kwaliteit te 

winnen. Maar mijn tegenstander plukte er later nog een pionnetje bij, waarna beide 

formaties een pionnenformatie erop nahielden, waar je met ieder ruim 2 minuten op de 

klok niet zo een twee drie doorheen jast. 

  

In de derde ronde met zwart opnieuw tegen een HWP-er, die me met het mooie London-

systeem confronteert. Na lang getouwtrek weet ik ook hier de kwaliteit te winnen, waarbij 

ik wel het overwicht behoud om de koning van de tegenstander uiteindelijk mat te zetten. 

  

De lunch liet zich uitstekend smaken middels drie goed belegde broodjes en de koffie 

smaakte ook uitstekend. Bovendien kon er nog uitgebreid nagetafeld worden voordat we 
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naar de zaal mochten voor de speech van Fred Berendse van het Godfried Bomans 

Genootschap. 

  

Een speech die voor mij een verrijking was voor wat betreft het in kaart brengen van de 

schrijver / schaker. 

  

Na de lunch en speech mocht ik weer met wit spelen en speelde ik na het doorstaan van 

een mogelijk trucje in de opening een gemakkelijke partij tegen een Engelandvaarder. Zo 

werd in het uitgebreide gesprek voorafgaand aan de partij duidelijk. 

  

Met 3 uit 4 ging ik de vijfde ronde in en mocht ik het op bord 6 met de zwarte formatie 

opnemen tegen Arie Meruma. Er komt een Grand-Prix attack op het bord, waarbij er een 

strijd ontstaat met spoedig witte dreigingen, waarbij ik tegendreigingen op het bord weet 

te krijgen om het spel gecompliceerd te houden in een partij waarbij je ieder 15 minuten 

bedenktijd hebt. We naderen beide het slotminuut van een partij om van te smullen, 

waarbij Arie precies op tijd is om het mat op de koningsvleugel te forceren. 

  

In de voorlaatste ronde speelde ik tegen een tegenstander wiens moeder dacht dat ik uit 

Mongolië kom. Natuurlijk: ik heb veel lange afstanden gelopen en weet dat er in Mongolië 

jaarlijks een loopwedstrijd over 100 km rond een meer is. Maar daar ben ik nog nooit 

geweest. 

  

Die partij eindigde na een uitwringstrijd tot pionneneindspel in remise. 

  

In de slotronde had ik in het middenspel even overwicht met mijn witte formatie tegen 

Quint de Jong, die zich in deze partij uiteindelijk revancheerde voor zijn broer Mats die ik 

enkele jaren terug versloeg in de slotronde van de Kennemer Open. 

  

Daarmee een grandioze toernooi-partij-serie afgesloten en ging ik nog een rood wijntje 

nuttigen. 

  

Doch met nog 20 minuten om de bus te halen, die eens per uur reed dronk ik die wijn niet 

rustig. Na het bedanken van de betrokkenen van de organisatie wandelde ik ontspannen 

naar de bushalte om een vlotte thuisreis te aanvaarden. Nadat voor het avondeten nog 

even wat gehaald was bij de AH in nabijheid van station Heemstede-Aerdenhout. 

  

Om thuis nog te kunnen genieten van mooie voetbalreportages. 

 

Red. Als er leden zijn die meer willen lezen over het toernooi of over Godfried Bomans: er 

staat een verslag op de website van de Haagse Schaakbond www.haagseschaakbond.nl. 
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Wit: Stefan Bekker 

Zwart: Wouter Remmerswaal 

Den Haag, 29 augustus  

Simultaan 

Analyse door Wouter Remmerswaal 

 

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Pc3 c5 4.d5 Lxc3+ 5.bxc3 f5 

 

Beiden zijn wij redelijk bekend met de stellingen die uit deze opening kunnen voortkomen. 

 

6.e4 fxe4 7.f3 e5 8.dxe6 Pc6 9.Lf4 Df6 10.Dd2 dxe6 11.fxe4 e5 12.Lg5 Dg7 13.Pf3 Pf6?!  

 

Waarschijnlijk niet zo’n sterke zet, het geeft de controle over h6 op en geeft daarmee wit 

kansen. Zwart moet zelf eerst h6 spelen om een klein voordeel te krijgen. 

 

14.De3 b6 15.Lh6 De7 16.h3 Ld7 17.Le2 0–0–0?! 

 

Dit is te gedurfd. 

 

18.0–0 Tdg8  

 

Wit heeft hier winnend voordeel. 

 

19.Pd2? 

 

Een blunder die zwart weer kansen geeft. Correct was 19.Pg5. Dit maakt elk plan om de loper 

op h6 te verwijderen met een paard onmogelijk. Bijvoorbeeld 19…Pd8 20.Tf2 Pe6 21 Pxe6 

Dxe6 22.Taf1 en wit wint. 

 

19…Ph5 20.Lg5 De8? 

 

Een blunder in een complexe stelling. 

 

21.Pb3? 

 

Nu is wit aan de beurt om te blunderen. Simpel 21.Lxh5 gxh5 22.Lf6 wint. Na de tekstzet 

staat zwart beter. 

 

21…h6 22.Lf6 

 

Wit schat goed in dat de pion niet genomen mag worden. Na 22.Lxh6 g5 23.Lxg5 Pf4 24.Lxf4 

Txh3 wint zwart. Zie diagram volgende bladzijde. 
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                  Stelling na 24...Txh3 (analyse) 

22…Pxf6 23.Txf6 g5 24.Td1 g4 25.h4 Tg6 26.Tdd6 Txf6 27.Txf6 h5 28.Ld1 

 

Na alle afruilen staat zwart beter, maar de stelling is complex. 

 

28…De7 

 

Beter is 28…Tf8 omdat Th6 geen optie is. (29.Th6 Df7). 

 

29.Dg5 Pd8 30.Pd2 Le8? 

 

Oeps, nu de meester sneller langskomt blundert zwart een volle pion. 

 

31.Pf1 Tf8 32.Txf8 Dxf8 33.Dxe5 Pc6 34.Dg5 Dd6 35.Dd5 Df4 36.Df5+ Dxf5 37.exf5 Lf7 

 

Met juist spel kan zwart dit eindspel remise houden omdat de f- en c-pionnen zwak zijn. 

 

38.Pe3 Kd7 39.Kf2 Kd6 40.La4 Pa5 41.Lb5 Ke5 

 

Vanaf dit punt is dit het laatst overgebleven bord en zitten we het uit te vluggeren. 

 

42.g3 Pb7 43.Lc6 Pd6 44.Ld5 Lxd5 45.cxd5? 

 

Na deze blunder had wit de partij moeten verliezen. Ziet zwart het? 

 

45…Pxf5? 

 

Nee, zwart is te gefocust op remise houden om zijn eigen kansen nog te zien en rekent enkel 

zetten uit die tot remise leiden. Winnend was 45…Pe4! 46.Kg2 Pxc3 47. a3 Pxd5 en bijna alle 

witte pionnen gaan verloren. Zie diagram volgende bladzijde. 
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                  Stelling na 47...Pxd5 (analyse) 

46.Pxf5 Kxf5 

 

De stelling is remise, wit kan niet infiltreren. De meester probeert nog wat. 

 

47.c4 a6 48.a4 Ke5 49.Ke3 Kf5 50.Kd2 Ke5 51.a5 bxa5 52.Kc3 Kd6 53.Kb3 Kc7 54.Ka4 

Kb6 55.Kb3 Kc7 56.Ka3 Kb7 

 

Uiteraard niet 56…Kb6?, waarna wit alsnog wint na 57.Ka4 Kc7 58 Kxa5 Kb7 59.d6. 

 

 57.Ka4 Kb6 ½-½ 

 

 

 

 

 


