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Veel informatie in dit nieuwsbulletin. U vindt onder andere de indeling en speeldata van 

onze teams in de externe competitie. Ook is er geloot voor de voorronde van de HSV-

beker. Een verslag van de eerste drie ronden van de interne competitie ontbreekt niet. 

Twee bestuursleden bezochten de Algemene Ledenvergadering van de Haagse 

Schaakbond. U treft hiervan een samenvatting aan. Paul Koks nam deel aan de Raadsheer 

Rapid en doet hiervan verslag. Geen partijen deze keer. In het volgende bulletin treft u 

(waarschijnlijk) minstens één analyse aan van een partij die gespeeld is in de interne 

competitie. U weet toch dat interessante partijen of partijfragmenten kunnen worden 

ingeleverd bij Ton Bodaan of Bert Gerritsma? Zelf een partij analyseren en daarna inleveren 

vindt de redactie helemaal schitterend.  

 

Agenda 
Ma 26 september Ronde 4 Interne competitie. 

    Voorronde HSV-Beker 

Ma 3 oktober Ronde 5 Interne Competitie 

Do 6 oktober  DD 3 – HSV 1 

Ma 10 oktober Ronde 6 Interne Competitie 

Do 13 oktober Botwinnik 3 – HSV 2 

Ma 17 oktober Ronde 7 Interne Competitie 

Ma 24 oktober Ronde 8 Interne Competitie 

Ma 31 oktober Ronde 9 Interne Competitie 

Ma 7 november Ronde 10 Interne Competitie 

    HSV 1 – DSC 2 

Ma 14 november Ronde 11 Interne Competitie 

Ma 21 november Ronde 12 Interne Compertitie 

Ma 28 november Ronde 13 Interne Competitie 

    HSV 2 – Wassenaar 1 
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Interne door Bert Gerritsma 

Op 5 september werd er gespeeld voor de eerste ronde van de interne competitie. Maar 

voordat we daarmee begonnen reikte Nadeem Taverne de beker uit aan de clubkampioen 

snelschaken,  Ton Bodaan. Dat kampioenschap had al in februari plaatsgevonden, maar de 

beker moest nog worden uitgereikt.  

 
                                  Snelschaakkampioen Ton Bodaan krijgt de beker van Nadeem 

Er waren 19 deelnemers voor de interne, dus Haagse Harry moest van stal gehaald worden 

om iedereen een partij te kunnen laten spelen. Onder de deelnemers vinden we voormalig 

clubkampioen Frans Hoogeveen. Frans heeft besloten het eerste team te versterken en hij 

maakt tevens zijn rentree in de interne competitie. Kanako Kinoshita kenden we al door 

haar deelname aan de zomercompetitie. Zij maakt haar debuut in de interne competitie. 

Frans dwong bekerkampioen Hans de Haan remise af. Kanako gaf meteen haar 

visitekaartje af door Wouter Remmerswaal te verslaan. De topontmoeting tussen Nadeem 

Taverne en Ton Bodaan eindigde in een overwinning van Nadeem. Niels Okkema won heel 

snel van Henk Bouma. Dat moet haast wel een blunder van Henk geweest zijn. Ook Ruud 

van Dijk en Paul Koks boekten snelle overwinningen. De langste partij van de avond ging 

tussen Aad Mittertreiner en Bert Gerritsma. Aad stond gedurende een groot deel van de 

partij wat beter, maar hij moest kort voor middernacht in remise berusten.   

 

Hieronder volgen de uitslagen van de eerste ronde: 

Nadeem Taverne – Ton Bodaan 1-0 Niels Okkema – Henk Bouma  1-0 

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

Aad Mittertreiner – Bert Gerritsma ½-½ Paul Koks – Willem Hessels  1-0 

Hans Coenders – Haagse Harry ½-½ Frans Hoogeveen – Hans de Haan  ½-½ 

Sjaak van As – Evert Roeleveld 1-0     Kanako Kinoshita – Wouter Remmerswaal 1-0 
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                                                            Frans maakte remise bij zijn rentree 

Op 12 september vond de tweede ronde plaats. Omdat enkele leden deelnamen aan de bij 

ons georganiseerde schaak-off werden er slechts zeven partijen gespeeld. Er waren wel 

enkele verrassende uitslagen. Dat Ton Bodaan van Rob Kuijvenhoven won was niet 

verrassend, maar gemakkelijk was het niet. Ton kwam met veel moeite een pionnetje voor, 

waarna Rob het (te) vroeg opgaf. Iets te veel respect voor Ton? Wel verrassend was de 

winst van Jacques de Wit tegen Hans de Haan. Ik stond erbij toen Hans de kwaliteit 

verloor. Ik veronderstelde dat Hans misschien in troebel water kon gaan vissen, maar dat 

liet Jacques niet toe. Eric Alvares was tegen Frans Hoogeveen in grote tijdnood geraakt en 

ging in een voor mij niet geheel duidelijke stelling door zijn vlag. Aad Mittertreiner was het 

langst bezig. Toen ik keek was het niet meer erg spannend, want in een toreneindspel 

tegen Kanako was Aad twee pionnen voor gekomen. Hij wist de partij dan ook in zijn 

voordeel te beslissen. De grootste verrassing van de avond was de overwinning van Ruud 

van Dijk op Paul Koks. En dat nog wel met zwart! Na twee ronden is Ruud dan ook de 

verrassende ranglijstaanvoerder met een 100% score van 2 uit 2. 

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Ton Bodaan – Rob Kuijvenhoven  1-0  Sjaak van As – Jan Verheijen ½-½ 

Eric Alvares – Frans Hoogeveen  0-1  Willem Hessels – Evert Roeleveld ½-½ 

Hans de Haan – Jacques de Wit  0-1  Paul Koks – Ruud van Dijk   0-1 

Aad Mittertreiner – Kanako Kinoshita  1-0 

 

Op 19 september werden in de derde ronde zeven partijen gespeeld. Het 

deelnemersaantal was lager dan normaal, omdat opnieuw enkele leden deelnamen aan de 

schaak-off. Voor het begin van de ronde kreeg Selahattin Ciftci de beker uitgereikt als 

winnaar van de B-groep van het seizoen 2021-2022. De topontmoeting tussen 
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ranglijstaanvoerder Ruud van Dijk en Aad Mittertreiner werd door Aad gewonnen. Aad had 

de kwaliteit gewonnen, maar hij moest toch heel nauwkeurig spelen om het punt binnen 

te slepen. Het paard van Ruud verrichtte wonderen in de verdediging. Uiteindelijk gaf toch 

de gewonnen kwaliteit de doorslag. Door deze overwinning heeft Aad de leiding 

overgenomen van Ruud. Door een foutieve damezet van Jan Verheijen verkreeg Nadeem 

Taverne de heerschappij over de witte velden. Na een kwaliteitsoffer kreeg Nadeem 

beslissend voordeel en moest Jan capituleren. Ton Bodaan stond al snel positioneel beter 

tegen Selahattin Ciftci. Selahattin verdedigde zich echter taai en speelde enkele keren een 

verrassende zet die Ton niet zag aankomen. Ten slotte moest Selahattin zich toch 

gewonnen geven tegen de voormalige clubkampioen. Evert Roeleveld stond beter tegen 

Rob Kuyvenhoven, maar er ging iets mis en het was Rob die er met het punt vandoor ging. 

Na twee nederlagen haalde Eric Alvares zijn eerste punt binnen door Henk Bouma te 

verslaan. 

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Jan Verheijen – Nadeem Taverne  0-1 Jacques de Wit – Paul Koks ½-½ 

Selahattin Ciftci – Ton Bodaan  0-1 Dirk de Jong – Willem Hessels ½-½ 

Evert Roeleveld – Rob Kuyvenhoven 0-1 Ruud van Dijk – Aad Mittertreiner 0-1 

Henk Bouma – Eric Alvares   0-1 

 

 
                                                         Aad wint topduel tegen Ruud 

 

 

 

 

 



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 5  

  

Competitie 2022 2023 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3 

Nr     Naam                   Punten   Wa   Gsp  Gw  Rm  Vl  Perc 

 1  A- Mittertreiner, Aad     390,00   120   3    2   1   0   83,3 

 2  A- Taverne, Nadeem       359,33   118   2    2   0   0  100,0 

 3  B- Okkema, Niels         290,00   116   1    1   0   0  100,0 

 4  B- Dijk, Ruud van         288,00   114   3    2   0   1   66,7 

 5  A- As van, Jacques        288,00   112   2    1   1   0   75,0 

 6  A- Wit de, Jacques        275,33   110   2    1   1   0   75,0 

 7  A- Gerritsma, Bert        267,00   108   1    0   1   0   50,0 

 8  A- Bodaan, Ton            258,00   106   3    2   0   1   66,7 

 9  A- Hoogeveen, Frans      255,00   104   2    1   1   0   75,0 

10  B- Coenders, Hans         250,00   102   1    0   1   0   50,0 

11  A- Verheijen, Jan         241,00   100   3    1   1   1   50,0 

12  A- Koks, Paul             223,00    98   3    1   1   1   50,0 

13  A- Kinoshita, Kanako     213,33    96   2    1   0   1   50,0 

14     Haagse Harry           204,33    94   1    0   1   0   50,0 

15  A- Alvares, Thomas        196,00    92   0    0   0   0    0,0 

16  A- Haan de, Hans          183,00    90   2    0   1   1   25,0 

17  B- Poka, David            182,00    88   0    0   0   0    0,0 

18  A- Lubbe van der, Lex    180,00    86   0    0   0   0    0,0 

19  A- Kuijvenhoven, Rob     179,33    84   2    1   0   1   50,0 

20  A- Bruggink, Sjors        164,00    82   0    0   0   0    0,0 

21  B- Hessels, Willem        149,00    80   3    0   2   1   33,3 

22  B- Ciftci, Selahattin     146,67    78   1    0   0   1    0,0 

23  A- Remmerswaal, Wouter   146,67    76   1    0   0   1    0,0 

24  B- Jong de, Dick          145,00    74   2    0   1   1   25,0 

25  A- Alvares, Eric          138,00    72   3    1   0   2   33,3 

26  A- Roeleveld, Evert       115,00    70   3    0   1   2   16,7 

27  B- Bouma, Henk             93,33    68   2    0   0   2    0,0 

 

Na drie ronden voert Aad Mittertreiner de ranglijst aan. Vóór de naam van de spelers vindt 

u de letter A of B. Er wordt gespeeld in één grote groep, maar spelers met een rating 

boven 1500 behoren tot de A-groep. De B-groep bestaat uit spelers met een rating tot 

1500. De best presterende speler uit de B-groep ontvangt de beker die beschikbaar is voor 

de winnaar van de B-groep. 

 

HSV-Beker door Bert Gerritsma 

Ook dit seizoen wordt er gespeeld om de HSV-beker. Wie volgt Hans de Haan op? We 

beginnen met 24 spelers. Om tot een aantal van 16 spelers te komen die in de knock 

outfase gaan uitmaken wie de nieuwe HSV-bekerkampioen wordt, moeten er in een 

voorronde acht spelers uitgeschakeld worden. De spelers die vorig jaar in de interne 

competitie hoog zijn geëindigd, zijn vrijgesteld van het spelen van de voorronde. Dit 
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betreft Ton Bodaan, Nadeem Taverne, Eric Alvares, Hans de Haan, Jan Verheijen, Lex van 

der Lubbe, Bert Gerritsma en Selahattin Ciftci. Op maandag 19 september hebben 

bestuursleden Jacques de Wit en Hans de Haan de loting voor de voorronde verricht. Dit 

leverde de volgende paringen op: 

Frans Hoogeveen – Sjors Bruggink, Wouter Remmerswaal – David Poka, Kanako Kinoshita – 

Willem Hessels, Kuaw Moe Thu – Paul Koks, Dirk de Jong – Henk Bouma, Evert Roeleveld 

Sjaak van As, Jacques de Wit – Ruud van Dijk en Niels Okkema – Hans Coenders. 

 

Het speeltempo bedraagt 1.30 uur + 10 seconden increment. Bij een remise wordt er op 

dezelfde avond een armageddonpartij met verwisselde kleuren gespeeld. De witspeler 

heeft zes minuten bedenktijd, de zwartspeler heeft vijf minuten bedenktijd. Om door te 

gaan naar de volgende ronde moet  de witspeler winnen. Bij ieder ander resultaat gaat 

zwart door. 

 

Vanaf maandag 26 september  kunnen er partijen in de voorronde gespeeld worden. 

Uitwijkdata zijn 3 en 10 oktober. De voorkeur gaat er naar uit om zoveel mogelijk 

bekerpartijen op 26 september te spelen. 

  

Externe Competitie door Bert Gerritsma 
HSV neemt met twee teams deel aan de competitie van de Haagse Schaakbond. Het eerste 

team speelt in klasse 1A, het tweede team komt uit in klasse 3A. De competitieleider van 

de HSB had nogal wat moeite om de poules gevuld te krijgen. Zowel  klasse 1A als klasse 

3A bestaat uit slechts zeven teams. 

 

Hieronder volgen de speeldata: 

Team 1 Klasse 1A 

Do 6 oktober 2022  DD 3 – HSV 1 

Ma 7 november 2022 HSV 1 – DSC 2 

Ma 30 januari 2023  HSV 1 – Promotie 2 

Ma 13 februari 2023 DSC 4 – HSV 1 

Wo 8 maart 2023  Haeghe Ooievaar 1 – HSV 1 

Slotronde   HSV 1 – RSC-Belgisch Park 1 

 

De slotronde is een gezamenlijke ronde. De datum is nog niet bekend, maar dit zal 

waarschijnlijk op een woensdagavond in april zijn. Vermoedelijk in Zoetermeer. 

 

Team 2 Klasse 3A 

Do 13 oktober 2022  Botwinnik 3 – HSV 2 

Ma 28 november 2022  HSV 2 – Wassenaar 1 

Di 24 januari 2023  DD 4 – HSV 2 

Ma 6 februari 2023  HSV 2 – Schaakmat Westland 3 

Di 14 maart 2023  Voorburg 2 – HSV 2 

Ma 27 maart 2023  HSV 2 – DSC 8 
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De laatste wedstrijd van het tweede team stond oorspronkelijk gepland voor maandag 3 

april 2023. Dit is echter een week voor Pasen en dan spelen wij traditiegetrouw onze 

paaswedstrijden. Na overleg met tegenstander DSC 8 is de nieuwe datum vastgesteld op 

maandag 27 maart 2023. 

 

Nadeem Taverne is teamleider van HSV 1. Het eerste is versterkt met Frans Hoogeveen. 

Nadeem heeft het team als volgt samengesteld: Ton Bodaan, Bert Corneth, Frans 

Hoogeveen, Hans de Haan, Dick Groenendijk, Nadeem Taverne, Lex van der Lubbe en 

Wouter Remmerswaal.  

 

Bert Gerritsma is teamleider van HSV 2. Hiervoor zijn de volgende spelers beschikbaar: 

Sjaak van As, Henk Bouma, Selahattin Ciftci, Rob Kuyvenhoven, Jacques de Wit, Niels 

Okkema, Paul Koks, Hans Coenders (vast of als reserve), Jim Loke (reserve), Willem Hessels 

(reserve). Sjors Bruggink en David Poka heb ik (Bert) nog niet gesignaleerd op de 

clubavond, maar die wil ik ook vast opstellen in het team. De teamleider is non playing 

captain en speelt alleen mee in noodgevallen.    

 

Toernooiresultaten 
Goirles Weekend Kampioenschap 

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

Remmerswaal speelde in groep B voor spelers met een rating tot 1800. Na drie ronden had 

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

hij een half punt kreeg. Op zondag werden er nog twee ronden gespeeld. Wouter slaagde 

erin beide partijen te winnen en finishte daardoor met 3½ uit 6. 

 

KNSB-competitie 

Op 17 september werd er gespeeld in de eerste ronde van de KNSB-competitie. In klasse 

3E speelde Bert Corneth voor Voorschoten 2 in de thuiswedstrijd tegen Philidor Leiden 2. 

Voorschoten verloor met 2½-5½. Bert speelde aan bord zeven remise. 

In klasse 4E speelde SHTV 2 thuis tegen Amsterdam West 2 met 4-4 gelijk. Namens SHTV 

slaagde Ton Bodaan aan bord twee erin zijn partij te winnen.  

 

Raadsheer Rapid 

Paul Koks nam op 11 september in Amsterdamdeel aan het rapidtoernooi van Raadsheer. 

In groep drie van de achtkampen scoorde Paul 50% met 3½ uit 7. Elders in dit bulletin 

doet Paul zelf verslag. 

 

PK HSB 

Bert Gerritsma neemt deel aan het persoonlijk kampioenschap van de Haagse Schaakbond. 

Dit toernooi wordt op zeven vrijdagavonden gespeeld in het clubgebouw van DSC in Delft. 

Bert had een slechte start, want in de eerste ronde op vrijdag 23 september moest hij met 

de zwarte stukken een nederlaag incasseren. 
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Schaken op de mat 

Hans Coenders stuurde mij bijgaande foto toe, waarop Kanako schaakles geeft in het 

Martial Arts Center aan De Werf 11 in Den Haag. Opvallend is dat de cursisten op de vloer 

zitten. Volgens Hans werkte dat uitstekend. Het voorkwam een hoop heen en weer geloop. 

Op het lesrooster van het Martial Arts Center wordt Kanako  als volgt aangekondigd: 

Onder leiding van Kanako wordt er in het Martial Arts Center elke maandagmiddag van 

half 4 tot half 5 les gegeven door de nummer 6 schaakster van Japan. Met deze unieke 

samenwerking zal jong en oud zowel fysieke als mentale groei en kracht ontwikkelen.   

 

 

 

ALV Haagse Schaakbond 
Hans Coenders en Hans de Haan bezochten op woensdag 14 september de Algemene 

Ledenvergadering van de Haagse Schaakbond. Hieronder volgt een samenvatting. 

-Ted Barendse (DSC) is de nieuwe voorzitter van de HSB. Hij volgt Max Kanbier op.           

Max wordt jeugdleider. 

- In 2023 viert de KNSB haar 150-jarig jubileum. Dit zal het gehele jaar duren. De kick-off 

zal plaatsvinden tijdens het Tata Steel Toernooi. Meerdere evenementen volgen daarna. 

Ideeën van clubs om deel te nemen aan de viering zijn zeer welkom. 

- In dit najaar komt het schaakmagazine weer terug op papier. Het wordt een glossy die 

interesse moet wekken bij een groot publiek. De eerste twee exemplaren zijn gratis voor 

KNSB-leden. Daarna is een apart abonnement van € 10,-- nodig. Het blad zal vier keer per 

jaar verschijnen. De digitale versie verdwijnt. 

- De KNSB is voornemens om het dure pand in Haarlem te verkopen. Er zal meer worden 

thuisgewerkt en er zal een samenwerkingsverband worden gezocht met een andere bond. 

Eventueel gezamenlijk een andere huurlocatie zoeken. 

- Er zal een aanzienlijke KNSB-contributieverhoging komen. 

- Er is een vacature voor de functie van commissaris materiaal. Als hiervoor niemand 

gevonden kan worden is het dadelijk niet mogelijk om gratis materiaal te gebruiken voor 

toernooien.  
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Raadsheer Rapid door Paul Koks 

Zondag 11 september is de Raadsheer Rapid gespeeld door 45 deelnemers, waarbij er in 4 

achtkampgroepen en een Zwitsers groepje gestreden is om de eerste drie plaatsen in elke 

groep. 

  

Het speeltempo bedroeg 15 minuten per persoon per partij plus 5 seconden increment. 

  

Vooraf aan het toernooi was er weer een aangename wandeling langs de fraaie 

waterpartijen bij opkomend zonnetje vanaf Amsterdam Centraal naar Wijkgebouw De 

Poort, waarbij aaneenschakeling van schilderijplaatjes goed tot hun recht kwamen. 

  

Aan het bord in groep 3 kwam vervolgens voor de lunchpauze ook mijn spel goed tot zijn 

recht en kwam op 2½ uit 3. Waaronder een overwinning tegen een van de latere 

groepswinnaars, die beiden op 6 uit 7 zouden gaan eindigen. 

  

Na de pauze was het spel over het algemeen ook goed, maar haperde het hier en daar. 

Waardoor er na de pauze 1 uit 4 gescoord werd. 

  

Eerst was er na de pauze een gelijkgaande strijd, waarbij ik remise had kunnen houden, 

wanneer ik niet het paard maar de loper had geruild. 

  

De overwinning was er in de vijfde ronde een in een eindspel met ieder een paard, waarbij 

ik een pion meer had. Het lukte me tot tweemaal toe te promoveren en de tweede 

promotie van de tegenstander te pareren. 

  

In de zesde ronde kwam er weer een spannend eindspel op het bord bij het wegtikken van 

de laatste tijdsresten. Waar er mogelijkheden waren de partij definitief naar me toe te 

trekken maakte ik een verkeerde keuze en verloor. 

  

In de slotronde mocht ik tegen de andere tegenstander die op 6 uit 7 zou gaan eindigen. 

De jongste uit onze groep. Zijn aanvankelijke aanpak kon ik effectief weerleggen.  In een 

fase waarin het te gemakkelijk ging bleef ik zelf niet scherp en vergooide mijn voordeel. 

Waarna mijn tegenstander de partij koel uitspeelde naar winst. 

  

Tot aan de prijsuitreiking was het nog gezellig nakaarten en daarna mocht de traditioneel 

bij Raadsheer-evenementen gepresenteerde bittergarnituur er ook zijn. Die hebben we 

niet laten bederven. 

  

 Schaak-off door Bert Gerritsma 

 Op 12 en 19 september werd er bij HSV een zogenaamde schaak-off georganiseerd. Dit is 

een initiatief van de KNSB dat is bedoeld om nieuwe leden te werven. Clubspelers mochten 

overigens ook deelnemen aan een schaak-off. De deelnemers kunnen bij clubs uit het 

gehele land deelnemen aan vierkampjes, waarin rapidpartijen worden gespeeld met een 

bedenktijd van 20 minuten + 5 seconden increment vanaf zet één.  De winnaar van iedere 



Nieuwsbulletin Haagse Schaak Vereniging Pagina 10  

  

vierkamp gaat door naar de regionale ronde. De winnaars in de regionale ronde plaatsen 

zich voor de landelijke finale. 

  

Op 12 september begon het enigszins chaotisch. In een overmoedige bui had ik me 

opgeworpen als wedstrijdleider. Ik had van Hans Coenders de namen van de deelnemers 

doorgekregen en op grond van de door de spelers verstrekte informatie over hun 

speelsterkte (beginner, gemiddeld) had ik een indeling gemaakt in drie vierkampen. Enkele 

spelers kwamen echter niet opdagen. Ook stonden er enkele spelers in de zaal die bij Hans 

niet bekend waren. In plaats van organiseren werd het nu improviseren. Daar ben ik erkend 

slecht in, maar omdat Hans Coenders en Wouter Remmerswaal zich bereid toonden buiten 

mededinging aan een van de vierkampen mee te doen, kom er toch met enige vertraging 

begonnen worden. Dirk de Jong en Niels Okkema deden ook mee, maar zij hadden zich via 

de officiële weg aangemeld. Ook clubspeler André Wagner was van de partij. 

 

Het niveau van de spelers was zeer behoorlijk. Hans en Wouter moesten flink hun best 

doen. Dirk de Jong en Niels Okkema moesten zelfs enkele nederlagen incasseren.  Wat wel 

opviel was het slechte tijdgebruik van sommige deelnemers. In een moeilijke stelling 

bleven ze snel zetten en verloren dan soms terwijl ze nog een kwartier bedenktijd over 

hadden. Een speler bekende ruiterlijk dat hij alleen op internet zogenaamde bulletpartijtjes 

speelt. Een bedenktijd van 20 minuten is voor hem een eeuwigheid.     

 

 
                                Hans had het niet gemakkelijk tegen een jeugdige tegenstander. 

Op 19 september werd er opnieuw in drie vierkampen gespeeld. Niels Okkema was ook nu 

van de partij. Hans de Haan en Hans Coenders speelden buiten mededinging. Leuk was 

dat ik een jeugdig groepje had met Daniël Alvares (11 jaar), Noah Lamens (14 jaar) en Lisa 

Klem (17 jaar). Noah bleek overigens jeugdlid van Haeghe Ooievaar te zijn geweest.  Ik 
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dacht dat Daniël dit simpel zou winnen, maar in de slotronde liet hij zich toch nog 

verrassen, waardoor hij op onderling resultaat tweede werd. Hans de Haan lette in de 

eerste ronde even niet op. Hij had niet in de gaten dat een paard aangevallen stond. Na 

verlies van dit stuk moest hij alle tactische trucs uit de kast halen om het punt binnen te 

halen. Hierna was Hans klaarwakker en in de overige partijen gaf hij zijn tegenstanders 

geen kans. Hans Coenders had het erg zwaar en moest minstens één nederlaag incasseren 

(misschien wel twee, ik heb het even niet paraat). Ik meen dat ook Niels Okkema er niet 

geheel zonder kleerscheuren vanaf kwam. Na afloop verklaarden de deelnemers dat ze het 

naar hun zin gehad hadden.  

 

Buitenschaaktoernooi door Bert Gerritsma 

Op zaterdag 24 september organiseerde Schaakhuis een buitenschaaktoernooi vóór paleis 

Noordeinde. Wegens het verwachte slechte weer werd er in een tent gespeeld. Van 10.00 

uur tot 12.00 uur en van 12.00 tot 14.00 uur werden er twee simultaans gegeven door Fide 

meester Stefan Bekker. Mike Hoogland slaagde erin de Fidemeester te verslaan. De overige 

partijen werden door Stefan gewonnen. Om 14.00 uur werd er een snelschaaktoernooitje 

gespeeld. Zeven ronden Zwitsers met een bedenktijd van 10 minuten pppp. Het aantal 

deelnemers was niet erg groot. Op het hoogtepunt telde ik 14 schakers. Er vielen steeds 

schakers af die na een paar ronden naar huis moesten. Hun plaatsen werden ingenomen 

door toevallige passanten die wel een of meer ronden wilden meedoen.  

Ratingfavoriet Mike Hoogland won het toernooi met 7 uit 7. Zelf scoorde ik drie uit zeven. 

Daarbij moet wel worden aangetekend worden dat ik tegen de drie aanwezige toppers 

(Mike, Willem en David) gespeeld heb. Evert Roeleveld was verantwoordelijk voor de 

prijzen en hij bleef na afloop met een heleboel medailles zitten. Ik mocht nog een prijs in 

natura uitkiezen. Er was onder andere keuze uit schaakboeken, bonbons en flessen wijn. 

Mensen die mij enigszins kennen zullen niet verbaasd zijn dat ik koos voor een fles 

Chardonnay. 
                                              i 

 
                        Mede-organisator Han Nicolaas in actie. 


