
 Samengevat
3e jaargang nummer 4 – 4 september 2008

William van Zanten kampioen

Jaarverslagen 2007-2008

‘De Verdediging’ van Nabokov





Titelpagina: Clubkampioen William van Zanten tijdens de laatste ronde van de 
playoffs 2007-2008 (foto: André Wagner)

Inhoud

4 Colofon
5 Van de voorzitter / Armin Segger
5 Van de redactie / André Wagner
6 William van Zanten kampioen
7 Notulen Algemene Ledenvergadering 13-9-2007 / Hugo van der Laan

12 Jaarverslag penningmeester 2007-2008 / Claudia van Kampen
16 Jaarverslag jeugd 2007-2008 / Evert Baak
20 Jaarverslag PR & Sponsoring 2007-2008 / Ben Spierings
21 Jaarverslag Wedstrijdleider intern 2007-2008 / André Wagner
25 Voorstel interne competitie 2008-2009 / André Wagner
26 Jaarverslag externe competitie 2007-2008 / Evert Baak
27 Pat / Pieter Struiksma
28 Adieu Vierkampentoernooi / Ben Spierings
29 ‘De Verdediging’ van Nabokov / Pim van der Meiden
33 Ratings per 1 augustus 2008 / Ben Spierings
34 Schaakagenda

Samengevat is het clubblad van Schaakcombinatie HTV
Verschijnt 6x per jaar
Redactie: Pim van der Meiden (hoofdredactie), André Wagner (eindredactie)

3e jaargang nummer 4 - 4 september 2008

Kopijdatum volgende clubblad:  24 oktober  (verschijnt 30 oktober)
Kopij tijdig inleveren bij: Pim van der Meiden (gwvandermeiden@hetnet.nl)

3



Colofon

Bestuur

Voorzitter
Armin Segger armin.segger@wanadoo.nl 3913570
Secretaris
Hugo van der Laan hugovdla@wxs.nl 3509931
Penningmeester
Claudia van Kampen claudia@pauw-ict.nl 06-29088275
PR & Sponsoring
Ben Spierings beneninge@wanadoo.nl 3629780
Wedstrijdleider extern
Evert Baak evert.baak@planet.nl 3940945
Wedstrijdleider intern
André Wagner amwagner@xs4all.nl 3825072
Jeugdleider a.i.
Evert Baak evert.baak@planet.nl 3940945

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
Wim Vermeulen 3636124

Jeugdbegeleiding

Kasha  Gieben,  Rik  Pronk,  Ton  Bodaan,  Eric  Gieben,  Ton  Vissers,  Gert-Jan 
Willighagen, Swen Hack, Claudia Fasil,  Miron Ashkenazy, Karin Kluytmans, 
Mieke Bogaard, Wim Lelieveld

Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19:30 uur;

Jeugd stap 3 en hoger: 18:15 tot 19:45 uur;
Senioren: intern vanaf 20:00 uur

Contributie: senioren: € 85 per jaar; jeugd: € 65 per jaar; gezinslid tweede 
junior: € 10 korting per jaar; derde junior: € 20 korting per jaar;
girorekening 5255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de voorzitter

Zeer geachte clubleden,
Tijd voor het laatste stukje, geschreven in mijn hoedanigheid als voorzitter. Een 
voorzitter die de gesprekken tussen creatieve,  terzakekundige en inspirerende 
persoonlijkheden mocht meemaken tijdens het overleg over samenvoeging van 
de  verenigingen  'Schaakvereniging  de  Vogelwijk'  en  'De  Haagse  Toren'.  Dit 
schip,  eenmaal  tewatergelaten,  vaart  intussen  met  wisselende  bemanning  de 
toekomst tegemoet. Jeugd brengt de zeilen omhoog: senioren houden het roer 
vast en leren kinderen koers te houden. 
Voor mij persoonlijk geldt dat schaken op een lager plan is gekomen. Vandaar 
dat  ik  het  lidmaatschap  heb  opgezegd.  Met  dank  voor  de  vele  genoeglijke 
avonden op en naast het schaakbord, draag ik de functie graag over aan Evert 
Baak. Het bestuur kent vele nieuwe gezichten. Dank gaat uit naar degenen die 
aftreden. Dank voor hen die de fakkel willen overnemen.

Hartelijke groet,
Armin Segger

________________________________________________________________

Van de redactie

Een nieuwe herfst, een nieuw uiterlijk

Knipperde u ook even met de ogen toen u het nieuwe clubblad zag liggen? De 
redactie hoopt het van harte en verder hopen we met dit nieuwe uiterlijk dat we 
dit jaar eens minder vaak ons blad onder tafelpoten of half gevouwen en terzijde 
geworpen in de speelzaal aan te treffen, nadat iedereen naar huis is gegaan.
Zoals u kunt lezen in het jaarverslag van de penningmeester, zijn de kosten van 
diverse  zaken  -en  ons  blad  is  er  geen  uitzondering  op-  nogal  uit  de  hand 
gelopen. Daarom ook dat we met ingang van het volgende nummer beginnen 
met een systeem van gratis abonnement. Wie niet echt een exemplaar van het 
clubblad mee naar huis  wil  nemen, krijgt  er  voortaan geen meer in  de hand 
gedrukt. De oplage gaat zo omlaag en we hopen daarmee de kosten drastisch te 
kunnen  drukken.  Verder  zal  de  omvang  van  het  blad  beperkt  worden  tot 
maximaal  48  pagina’s.  Kwaliteit  zal  meer  dan  ooit  voorrang  krijgen  over 
kwantiteit.
Behalve  vernieuwing  van  ons  blaadje,  geeft  ook  het  bestuur  flinke 
veranderingen te zien. Maar liefst vijf functies moeten ingevuld worden en zoals 
reeds gezegd was de nieuwe begroting een enorme puzzel. Meer dan eens zal uw 
aanwezigheid op de ALV gewenst zijn.
Rest mij iedereen een geweldig nieuw seizoen toe te wensen.

André Wagner
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William van Zanten kampioen

Hugo van der Laan vroeg en kreeg de navolgende partij uit Williams race naar 
de hoofdprijs. We plaatsen hem hier als eerbetoon voor een geweldige prestatie.
Het commentaar is van de kampioen zelf.

Van der Laan - Van Zanten [A00]
SHTV intern, 4e ronde (11-10-2007)
  1. e4 c5
  2. Pf3 Pc6
  3. d4 cxd4
  4. Pxd4 Pf6
  5. Pc3 e5
  6. Pdb5 d6
  7. Lg5 a6
  8. Lxf6 gxf6
  9. Pa3 b5
10. Pd5 Le6?

Een slechte zet - als zwart later f6-f5 
speelt,  en  hij  na  e4xf5  terugslaat, 
heeft  hij een tempo verloren in een 
scherpe  stelling,  waarin  tijdverlies 
fataal is.
11. c4 Pd4
12. Ld3 Da5+
13. Dd2 Dxd2+
14. Kxd2 Lxd5
15. exd5 Lh6+
16. Kd1 Ke7
17. cxb5 axb5

1222222223
4t+ + + T5
4+ + Lo+o5
4 + O O V5
4+o+pO + 5
4 + M + +5
4N +b+ + 5
4pP + PpP5
4R +k+ +r5
7888888889

18. Lxb5?
Na 18. Pxb5 zou wit iets beter staan, 
ondanks de wending 18. ...Pb3   19. 
Tb1 Txa2

18. Thb8
Nu  voelt  de  witte  Koning  zich 
ongemakkelijk. Bovendien  speelt 
Th1 niet mee. Zwart staat gewonnen.

19. Lc6 Pxc6
20. dxc6 Txb2
21. Pc4 Taxa2
22. Txa2

1222222223
4t+ + + +5
4+ + Lo+o5
4 +pO O V5
4+ + O + 5
4 +n+ + +5
4+ + + + 5
4pT + PpP5
4R +k+ +r5
7888888889
In deze stelling hoef je geen Morphy 
te heten om te combineren.
22. Txa2
23. Te1 Ta6
24. Pe3 Ta1+
25. Kc2 Txe1
26. Pf5+ Ke6
27. Pxh6 Te4
0-1
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Notulen Algemene Ledenvergadering
dd 13 september 2007

Aanwezig: Henk Bouma, Jan van Delden, Wim Vermeulen, Hugo van der Laan, 
Hans Dwarshuis, Rob Dijkstra, Ton Vissers, Frans Coers, Armin Segger, Kees 
van Gelder, Hans Segers, Ben Spierings, Ruben Wiegerink, Karl Baak, William 
van Zanten, Ton Bodaan, Theo Dekker, Rik Pronk, Gert-Jan Willighagen, Ard 
van der Zwart, Aron Vitner, Karel Stolte, Kasha Gieben, L.B. van Dijk, Evert 
Baak, André Wagner, Eric Gieben

Afwezig met kennisgeving:  Jan Bonsel, Maarten Stolte, Peter Struiksma, Pim 
van der Meiden, Sander Pauw, Claudia van Kampen, Olav van Leeuwen, René 
Weerts, Harold Fikkert, Melchior Vesters, Jan Verheijen

1. Opening; notulen van de vorige ALV
Om  20.15  opent  voorzitter  Armin  Segger  de  vergadering.  De  aanwezigen 
worden hartelijk welkom geheten. De notulen van de vorige ALV zijn uitgedeeld 
en worden goedgekeurd.

2. Mededelingen
Het ledental van de vereniging is sinds de vorige ALV gegroeid van 106 naar 
116. Vooral de kwaliteit van de jeugdafdeling, maar ook de gunstige resultaten 
van de fusie zullen hieraan hebben bijgedragen.
Koster Wim Hopman heeft op 2 september zijn afscheid gevierd. Tot onze spijt 
was daarbij niemand van onze vereniging aanwezig. De voorzitter laat een kaart 
rondgaan waarop een ieder een groet kan tekenen, en de voorzitter zal de heer 
Hopman alsnog gaan bedanken voor de vele jaren van goede zorg.
Koster Rik de Vries heeft laten weten dat er draaiende doppen onder de stoelen 
zullen komen zodat deze minder herrie maken.

3a. Jaarverslag penningmeester; begroting voor 2007/8
Het verslag van Gert-Jan Willighagen wordt besproken. De voorzitter stelt, dat 
er bij de nieuwe begroting keuzes gemaakt moesten worden, enerzijds voor een 
voldoende  niveau  van  dienstverlening  naar  de  leden,  anderzijds  voor  een 
redelijk niveau van reserves. Ton Vissers vraagt naar de contributieverhoging. 
Deze bedraagt  5 Euro voor het  seizoen 2007/8 en de contributie  is  daarmee 
vastgesteld  op  85  Euro.  Dit  wordt  unaniem aangenomen.  Ook  de  begroting 
wordt unaniem aangenomen.
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3b. Verslag van de kascommissie
Aron  Vitner  heeft  met  Ton  Bodaan  de  kascommissie  gevormd,  en  de 
administratie is ten huize van de penningmeester door hen gecontroleerd.  Zij 
verklaren dat hun conclusie is dat alles is verantwoord. De vergadering wordt 
geadviseerd om de penningmeester te déchargeren, hetgeen unaniem geschiedt.

4. Jaarverslag van de jeugdleider
De vergadering bespreekt het verslag van Geurt-Jan van der Meiden. Deze was 
jeugdleider  tot  Kasha  Gieben  dit  in  april  2007  van  hem overnam.  Over  de 
jeugdafdeling heerst algemeen grote tevredenheid, zowel met de kwaliteit  als 
met de inzet van de lesgevenden en leider. Er zijn ongeveer 50 jeugdleden, en 
dat is veel; daaruit blijkt dat de jeugdafdeling aantrekkelijk wordt gevonden.
Kasha legt uit welke plannen er zijn voor het komende seizoen. Er zal, naast de 
wekelijkse schaakavond, weer een  schaakdag worden georganiseerd, omdat die 
vorig jaar goed is bevallen. Verder zal er meer in jeugdteams geschaakt worden, 
met als eerste activiteit de deelname aan een jeugdtoernooi te Mierlo met twee 
teams. Ook zal worden meegedaan met het Groene Hart toernooi. Dat bestaat uit 
7 maandelijkse avonden waarop 3 partijen van 15 min pp worden gespeeld.
Ook zal weer een wedstrijd van senioren tegen de jeugd worden georganiseerd.
Er zijn inmiddels twee jeugdleden (Stijn Gieben en Koos Roeleveld) die al met 
de senioren mee (kunnen) schaken.
Er zijn nog lesgevers nodig om de jeugdafdeling te helpen.
Ton Vissers  wil  weten  hoeveel  jeugdleden er  meedoen aan  het  Groene  Hart 
toernooi, en hij biedt zich aan, onder tevreden applaus van de vergadering, om 
als chauffeur te dienen.

5a. Wedstrijdleiding intern
Het  verslag  van  intern  wedstrijdleider  André  Wagner  wordt  besproken.  Zijn 
voorstel is om zowel de interne competitie als de overige toernooiactiviteiten in 
stand te  houden; daarin  worden door het  bestuur  althans geen veranderingen 
voorgesteld.
Hans Segers heeft echter een voorstel ingediend over de gang van zaken bij een 
tie-break in de play-offs. Bij gelijk eindigen zouden onderlinge rapid-partijen de 
beslissing moeten gaan brengen. Als ook dat leidt tot een gelijke stand zouden 
vluggertjes de oplossing moeten brengen. De rapid-partijen en de vluggertjes 
kosten een extra avond, die ingepland zou moeten worden in de eerste avond 
van de gebruikelijke vierkamp. Zijn voorstel wordt met zeer grote meerderheid, 
zonder tegenstemmen, aanvaard.
Omdat er in de vergadering verder geen concreet tegenvoorstel wordt gedaan, 
zijn de voorstellen van André voor het overige unaniem aangenomen. Dit na een 
discussie  waarin  onder  meer  gevraagd  werd  naar  de  redelijkheid  van  het 
criterium  om  überhaupt  een  plaats  te  krijgen  in  de  eindrangschikking.  Dit 
criterium blijft  in stand. Het houdt in, dat er van de 32 avonden aan interne 

8



competitie plus de 6 externe partijen, er in totaal minstens 24 avonden achter je 
naam moeten staan, en dat er daarvan minstens 16 bestaan uit intern gespeelde 
partijen. Een plaats in de eindrangschikking van de interne kan men daardoor 
alleen bereiken als er ook substantieel deelgenomen is aan de competities.

Ook wordt gevraagd naar de relevantie van de eindrangschikking van de interne 
competitie voor de teamindeling. Evert Baak heeft een voorstel gemaakt voor de 
teamindeling (zie het volgende punt). Hij antwoordt, dat het meetelt, maar niet 
bepalend is. Ton Vissers vraagt ‘waarom’ we dan eigenlijk de interne competitie 
spelen.  André  Wagner  antwoordt,  dat  het  primair  gaat  om  het  eigen 
clubkampioenschap en om de groepsprijzen.

5b. Prijsuitreiking
De clubkampioen Melchior Vesters is niet aanwezig om zijn beker in ontvangst 
te nemen. Hij is die avond wel aanwezig geweest als jeugdtrainer, maar moest 
daarna naar het Persoonlijk Kampioenschap van de HSB. Zijn beker zal daarom 
op  een  ander  moment  worden  uitgereikt.  Wel  worden  de  groepsprijzen 
uitgereikt, en ook de prijzen voor de overigen van de hoogste drie in de interne 
competitie. Zij ontvangen tevens een applaus van de vergadering.

6. Externe Competitie en Teamindeling
Het  verslag  van  Harold  Fikkert  wordt  besproken.  Deze  was  extern 
wedstrijdleider in het afgelopen seizoen.
Evert Baak zal hem (na verkiezing) opvolgen, en hij heeft een voorstel gemaakt 
voor  de  indeling  van  onze  6  externe  teams.  Hij  licht  toe  hoe  de  keuze  is 
gemaakt.
In de eerste plaats zijn alle leden gevraagd naar hun wensen, en vaak waren die 
al  een criterium. Wel moesten er soms verdere keuzes worden gemaakt,  met 
name omdat er 24 leden waren die in het tweede wilden spelen. Bij deze keuzes 
is gekeken naar 1) hoe staan de leden in de interne competitie, 2) wat is hun 
externe rating, en 3) groeit een speler door, zodat een hogere plaats kan worden 
inverdiend in de toekomst. Verder is er gekeken naar ‘wat er bij elkaar past’ en 
er waren nog wat twijfelgevallen. De uiteindelijke keuze is gemaakt door Harold 
Fikkert,  Ben Spierings en Evert  Baak; deze is  naar de technische commissie 
gestuurd  (dat  zijn  de  teamleiders),  en  uiteindelijk  is  het  voorstel  aan  de 
vergadering voorgelegd.
Het voorstel leidt tot discussie. Hans Segers brengt naar voren dat het vorige jaar 
de oude procedure van ‘De Vogelwijk’ gevolgd is. Daarbij werd gekeken naar de 
ratinglijst, naar de resultaten in de interne en externe, en naar de ‘houding’ van 
een speler. Evert antwoordt, dat de nu gevolgde procedure eigenlijk dezelfde is, 
en dat de resultaten van de twee procedures niet veel van elkaar zullen afwijken.
Ton Vissers  meent,  dat  de  teamindeling zo  ‘op het  oog’ de  ratinglijst  volgt; 
William van Zanten stelt,  dat als  dat  zo zou zijn,  de ratinglijst  blijkbaar een 
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goede voorspeller is van resultaten in de interne. Evert nuanceert door te stellen, 
dat de top van het derde meer ratingpunten heeft dan de staart van het tweede, 
zodat ‘rating’ niet het enige criterium blijkt.
William  van  Zanten  zou  graag  zien  dat  ‘leeftijd’ een  belangrijker  criterium 
wordt. Wat hem betreft mag de jeugd vóór. Hij vraagt zich bovendien af, of er 
niet een relatie met de interne gelegd kan worden, zodanig, dat het behalen van 
een bepaalde plaats in de interne tevens een bepaalde plaats in een extern team 
garandeert.
De discussie wordt afgerond met een voorstel van Ben Spierings en Gert-Jan 
van Willighagen om de technische commissie binnenkort  te  laten vergaderen 
over de rol van de interne competitie bij de samenstelling van externe teams. Dit 
voorstel wordt met grote meerderheid aangenomen.

7. Jaarverslag Sponsoring en PR
Het verslag van Ben Spierings wordt besproken. Het leidt niet tot voorstellen 
van de vergadering.

8. Training door Job Delemarre
Ben Spierings heeft  de organisatie  hiervan in handen.  Hij  legt  uit,  dat  er  28 
belangstellenden zijn, en dat deze in twee groepen verdeeld zullen worden.
Er is lang gezocht naar een zaal, omdat ‘onze’ grote zaal van de Bosbeskapel 
duur is.
Uiteindelijk wordt de training gegeven in de grote zaal linksonder, daar is een 
koor hoorbaar, maar de vergadering gaat akkoord met de keuze.

9a. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Er  zijn  geen  tegenkandidaten  gesteld.  Unaniem  worden  de  volgende 
bestuursleden benoemd:
Als secretaris: Hugo van der Laan, als penningmeester: Claudia van Kampen, en 
als extern wedstrijdleider Evert Baak. Tot jeugdleider wordt formeel gekozen: 
Kasha Gieben.
Voorzitter  blijft  Armin  Segger,  intern  wedstrijdleider  blijft  André  Wagner, 
bestuurslid voor sponsoring en pr blijft Ben Spierings.
Tot redacteur van het clubblad wordt benoemd Pim van der Meiden.
Er is een vacature voor de materiaalcommissaris is. Ook is er een vacature voor 
bijstand aan Eric Alvares, als webmaster.

Tot de kascommissie wordt benoemd Aron Vitner en René Weerts,  met Hans 
Segers als reserve

De commissie van beroep blijft aan: Ton Vissers, Ard van der Zwart en Ruben 
Wiegerink
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De  technische  commissie  zal  bestaan  uit  Evert  Baak  als  wedstrijdleider,  de 
teamleiders en Kasha Gieben (jeugdleider).

Ton Vissers stelt zich beschikbaar als teamleider van het vijfde.

10. Rondvraag
Hans  Dwarshuis  heeft  een  groot  aantal  suggesties  inzake  de  lay-out  en  de 
datering van de notulen van de ALV. Het bestuur en de vergadering heeft hiervan 
goede nota genomen. Voorts meent hij, dat het snelschaaktoernooi waarmee het 
seizoen als gebruikelijk begint, niet 5 minuten pp zou moeten zijn, maar 7 of 10 
minuten  pp.  Verder  zou  hij  graag  een  koffiepauze  zien  in  de  algemene 
ledenvergadering.

Hans Segers roept de leden op om hun leuke partijen aan hem toe te sturen, 
zodat hij ze kan plaatsen op de partijenpagina.

Henk Bouma vindt dat er meer toevoer van verse lucht zou moeten zijn; naar 
verluidt  wordt  daaraan  gewerkt  door  de  beheerder  van  het  gebouw.  Het  is 
inderdaad een probleem.

Ton Bodaan vraagt  wie er  naar  de vergadering van de HSB gaat.  Dat  is  de 
voorzitter,  Armin  Segger.  Ton  Bodaan  merkt  op  dat  Den  Haag  geen 
denksportcentrum heeft, zoals vele andere steden wel. Moet de HSB daar niet 
eens aan gaan trekken? Ben Spierings denkt dat het misschien beter zou zijn als 
een paar verenigingen dit zouden gaan doen in plaats van de HSB.

Ard van der  Zwart  meldt,  dat  de club een beslissing  moet nemen over haar 
bibliotheek. Wat moet daarmee gaan gebeuren? Verkopen misschien? Hij zal de 
bibliotheek binnenkort overdragen aan de voorzitter.

Rob Dijkstra vraagt naar de statuten. Waar blijven die nou? De voorzitter legt 
uit, dat ze op de website zullen verschijnen. Publicatie in een boekje is te duur, 
gezien de beperkte belangstelling daarvoor. Na enige discussie wordt besloten, 
dat Hans Dwarshuis, Hans Segers en Rob Dijkstra een geprinte versie zullen 
ontvangen.  Frans  Coers  wil  deze  wel  vervaardigen,  mits  de  statuten  in  een 
Word-bestand zijn gevat.

Ton Vissers bedankt alle bestuursleden.

14. Sluiting
Om kwart voor elf sluit de voorzitter de vergadering. Een nieuw schaakseizoen 
is begonnen.

Deze notulen zijn gemaakt door Hugo van der Laan (secretaris).
Reacties: hugovdla@wxs.nl
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Jaarverslag van de penningmeester 2007–2008

1.           Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV  
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
De  resultatenrekening  over  de  periode  2007  –  2008  waarin  inkomsten  en 
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode.
De balans, waarin de stand van zaken begin augustus 2008 is beschreven.
De begroting voor de periode 2008 – 2009.

2.1         Inleiding resultatenrekening  
In onderstaande tabel  vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De 
resultatenrekening  2007 –  2008 loopt  over  de  periode  3  augustus  2007 –  3 
augustus 2008.
De schaakclub heeft dit seizoen met een verlies van € 710 afgesloten waar een 
verlies van € 400 was begroot. Dit lijkt erger dan het in werkelijkheid is. Voor 
het eerst heeft de penningmeester een transistorische post (m.a.w. voorziening) 
opgenomen  voor  de  huur  en  HSB  bijdrage  die  altijd  achteraf  per  kwartaal 
voldaan moeten worden. Daarnaast moet ik wel melden dat het vorige boekjaar 
was verlengd waardoor kosten (€  800) die eigenlijk betrekking hadden op het 
boekjaar  2007-2008  in  het  vorige  boekjaar  zijn  geboekt.  Zonder  de 
contributieverhoging van € 5 had de club een groot verlies geleden.

2,2         Resultatenrekening  

(bedragen in euro’s)
Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie
      
Contributie 8.000 8.062 HSB bijdrage 3.200 4.108
Schaaktraining 0 1.490 Schaaktraining 

(trainer+zaalhuur)
0 1.725

Loterijen 300 251 Zaalhuur 3.400 3.077
Bijzondere baten 400 643 KNSB 500 370
Sponsoring 500 490 Prijzen 600 418
Rente 100 28 Clubblad en 

Internet
1.000 1.259

Verkoop t-shirts 0 155 Jeugdcoaching 400 317
   Promotie 500 391
   Algemeen 100 265
Zomerkamp 2.500 100 Zomerkamp 2.500 0
      
Verlies 400 710    
      
Totaal 12.200 11.930  12.200 11.930
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2.3         Toelichting  
De contributie is nog niet door alle leden voldaan, er staat nog een bedrag open 
van € 164,-.  Dit bedrag is in de balans opgenomen.  De schaaktrainingen die 
gegeven werden door Jop Delemarre en William van Zanten waren een groot 
succes en zullen volgend seizoen weer gegeven worden.  Deze post was niet in 
de  begroting  opgenomen en  heeft  de  club  per  saldo  €  235  gekost.  De  post 
bijzondere baten is dit jaar bijzonder hoog, mede dankzij de bijdrage die we van 
de  Gemeente  Den  Haag  hebben  ontvangen  voor  het  organiseren  van  een 
toernooi  voor  basisscholen.  Daarnaast  heeft  een  oud  lid  uiteindelijk  zijn 
contributie voldaan van 3 jaren (!)  en hebben we diverse donaties van leden 
ontvangen. Afgelopen jaar zijn er weer nieuwe t-shirts besteld en de verkoop 
verloopt redelijk. Er is nog geen afrekening van het zomerkamp ontvangen.

De HSB bijdrage is fors hoger dan begroot, dit komt omdat de bijdrage voor juli 
en augustus als nog te betalen bijdrage in de balans is opgenomen (onder de post 
crediteuren) dit  in tegenstelling tot andere jaren. Voor de zaalhuur is  dit  ook 
gedaan, echter is deze post lager dan begroot. Dit komt omdat per 01-01-2008 
de huur voor de benedenzaal voor senioren is opgezegd, dit scheelt € 300 per 
kwartaal. De post Prijzen is dit jaar netjes binnen de begroting gebleven door 
goed  op  de  kleintjes  te  letten.  De  kosten  voor  het  clubblad  zijn  wel  hoger 
uitgevallen dan begroot:  dit  komt met  name door  extra  drukkosten vanwege 
extra  dikke  edities.  De  kosten  voor  promotie  bestaan  voornamelijk  uit  de 
aanschaf  van  nieuwe  t-shirts  en  kosten  t.b.v.  de  schaakdag  in   het 
Winkelcentrum  Savornin  Lohmanplein.  De  algemene  kosten  bestaan 
voornamelijk  uit  incidentele  kosten  zoals  uittreksel  KvK,  kosten  Postbank, 
registratiecode Swissmaster etc. die niet in de begroting waren voorzien.

3.1         Inleiding Balans  
Ondanks het verlies van € 710 heeft SHTV nog voldoende eigen vermogen. Het 
is  echter  wel  belangrijk  dit  eigen vermogen in  stand te  houden en verliezen 
zoveel mogelijk te beperken.
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3.2         Balans Schaakcombinatie HTV   

(bedragen in euro’s)
Activa Bedrag Passiva Bedrag
Kas  489,26 Materiaalreserve 800,00 
Lopende rekening 1.100,40 Reserve Zomerkamp 400,00 
Giro plus 2.856,70 Reserve Promotie 800,00 
Debiteuren 164,00 Crediteuren 868,67 
Promotiemateriaal 200,00   
Schaakmateriaal 3.000,00   
Apparatuur 300,00 Eigen Vermogen 5.241,69 
    
Totaal 8.110,36  8.110,36 

3.3         Toelichting balans  
De vereniging beschikt over nog bijna € 4.500,- aan liquide middelen, zelfde als 
vorig  jaar.  Verder  heeft  de  vereniging  beschikking  over  zeer  veel 
schaakmateriaal, voldoende promotiemateriaal en apparatuur. De reserves voor 
het zomerkamp en promotie zijn ongewijzigd gebleven. In de post crediteuren 
zit  zoals  eerder  genoemd de  nog  te  betalen  bijdrage  HSB  en  huur  voor  de 
maanden juli en augustus.

4.1         Inleiding Begroting  
Met  het  oog  op  de  grote  lasten  en  dat  de  daar  tegenoverstaande  baten 
onvoldoende  zijn  heeft  de  penningmeester  in  onderstaande  begroting  een 
contributieverhoging  van  €  5,-  voor  alle  leden  verwerkt.  Echter  zal  de 
contributie met € 10,- worden verhoogd waarbij  een korting van € 5,-  wordt 
gegeven als men vóór 1 november betaalt. Verder is de begroting gebaseerd op 
de resultaten van vorig jaar  na aftrek van incidentele  kosten en overloop uit 
andere periodes. Wel is er een post toegevoegd voor de schaaktraining.
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Begroting Schaakcombinatie 2008 – 2009

(bedragen in euro’s)
Baten Begroot Lasten Begroot
    
Contributie 8.500 HSB bijdrage 3.440
Schaaktraining 1.450 Schaaktraining 

(trainer+zaalhuur)
1.700

Loterijen 250 Zaalhuur 2.500
Bijzondere baten 200 KNSB 400
Sponsoring 500 Prijzen 500
Rente 30 Clubblad en Internet 1.250

  Jeugdcoaching 300
  Promotie 400
  Algemeen 500
Zomerkamp 2.500 Zomerkamp 2.500
Open 
Rapidkampioenschap

200 Open 
Rapidkampioenschap

100

    
  Winst 40
    
Totaal 13.630  13.630

4.3         Toelichting begroting  
Met  de  voorgestelde  contributieverhoging  (inclusief  de  korting  bij  tijdige 
betaling),  is  de  begroting  voor  komend  jaar  bijna  in  evenwicht.  Een  zeer 
bescheiden winst van € 40 is begroot. In de begroting is rekening gehouden met 
aanwinst  van  nieuwe  leden  en  weinig  tot  geen  opzeggingen.  Voor  de  post 
sponsoring is van belang dat er nieuwe sponsors worden aangetrokken om de 
benodigde € 500 binnen te halen.

De volgende meevallers kunnen zich nog voordoen:

Niet iedereen heeft vóór 01-11-2008 de contributie voldaan waardoor SHTV per 
lid € 5 extra ontvangt.
Inkomsten vanuit lotto/sponsor bingo loterij hoger uitvallen.
Onverwachte bijzondere baten (zoals afgelopen jaar).
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Jaarverslag jeugd 2007-2008

Het vorige jaarverslag werd geschreven door Geurt Jan, die meldde dat hij zijn 
activiteiten had overgedragen aan Kasha Gieben. Geurt Jan kreeg het te druk en 
schreef als (voorlopig) laatste daad het Jaarverslag 2006-2007.
Halverwege dit  seizoen werd er één duidelijk: De jeugd-coördinatie is  teveel 
werk voor één persoon. Kasha stelde haar bestuurfunctie ter beschikking en koos 
terecht even voor zichzelf.

De jeugdafdeling denderde intussen ook dit seizoen weer door. Vele trainers en 
helpers hielden de boel met onverminderd enthousiasme bij elkaar. Er werden 
weer toernooien gespeeld en een interne competitie gehouden.
Op de laatste clubavond konden dan ook weer in aanwezigheid van vele ouders 
de bekers aan alle winners worden uitgereikt. De week ervoor waren er examens 
geweest en konden vele diploma’s worden uitgereikt en ook deze zomer zijn ze 
weer op kamp gegaan.
Het gaat gewoon erg goed met de jeugdafdeling!
Komend seizoen komt er weer een schoolschaaktoernooi (net zoals afgelopen 
seizoen). De eerste contacten zijn hierover al weer gelegd door de gemeente Den 
Haag.
Tevens zal er gestart worden met kernploegen. Kleine groepjes die op diverse 
zondagen les gaan krijgen.

Tegen het eind van het seizoen, kwam er een oplossing voor Jeugdcoördinatie.
Kasha  is  gelukkig  bereid  verder  te  gaan  en  gaat  zich  voornamelijk  op  de 
jeugdcompetitie richten.
Wim Lelieveld gaat inschrijvingen en begeleiding naar en op toernooien doen.
Geurt Jan heeft na zijn “sabbatical” ook weer een aantal activiteiten opgepakt.
Rik  zal  o.a.  de  wekelijkse  verslagen  blijven  doen  en  zelf  completeer  ik  dit 
vijftal, wat we jeugdbestuur hebben genoemd.
Volgens mij een basis om ook het komende seizoen tot een succes te maken.

Interne competitie

Eindstand wintercompetitie:

Grootmeestergroep totaal
1 Owen Poppe 60
2 Joost van Kempen 55
3 Joris van Berckel 52

Promotieklasse totaal
1 Martijn Lander 62
2 Daniël Daineko 55
3 David Dijkerman 53
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Eerste klasse totaal
1 Tim Castenmiller 59
2 Quinty v. Dijk 50
3 Thomas Luk 44

Progressiebeker: Jaimy Luk

Eindstand zomercompetitie:

Grootmeestergroep totaal
1 Joost van Kempen 54
2 Owen Poppe 53

Jaimy Luk 53

Meestergroep totaal
1 Sophie Gieben 62
2 Kenneth Lelieveld 50

Timothy Lelieveld 50

Promotieklasse totaal
1 Dirk de Roos 64
2 Tim Castenmiller 56
3 Kathelijne v. Hoeven 49

Eerste klasse totaal
1 Max Koster 59
2 Max de Vos 56
3 Thomas Luk 53

Progressiebeker: David Dijkerman

Jeugdclubkampioen: Owen Poppe

Externe competitie

Groene Hartjeugdcup
SHTV 1 (Stijn Gieben, Koos Roeleveld, Owen Poppe, Fleur Gieben) behaalde 
in poule 1 de 3e prijs.
SHTV 2 (Joris v. Berckel, Jaimy Luk, Bart Holterman, Sophie Gieben) behaalde 
in poule 2A de 4e prijs.
SHTV 3 (Kenneth Lelieveld, Timothy Lelieveld, Brent Feller, Daniël Daineko) 
behaalde in poule 4 de 3e prijs.

GP-toernooien
Overall prijs t/m 12 jaar (groep D):   1e plaats Stijn Gieben
Overall prijs t/m 10 jaar (groep E):   3e plaats Jaimy Luk

  4e plaats Bart Holterman
  6e plaats Kenneth Lelieveld
  7e plaats Sophie Gieben
10e plaats Timothy Lelieveld
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NK
NK H: Thomas Luk 11e plaats

Joëlle Vuong 3e plaats bij de meisjes
NK F: Timothy Lelieveld 35e plaats

Sophie Gieben 4e plaats bij de meisjes
NK E: Bart Holterman 20e plaats

Jaimy Luk 31e plaats
NK D: Stijn Gieben 14e plaats

JCC D en JCC E
Groep D werd 2e (Stijn Gieben, Koos Roeleveld, Owen Poppe, Calin Bajireanu)
Groep E werd  1e  (Jaimy Luk,  Bart  Holterman,  Kenneth  Lelieveld,  Timothy 
Lelieveld, Tim Castenmiller)

ONJK voor teams in Mierlo
In groep D werd SHTV 12e (Stijn Gieben, Koos Roeleveld, Owen Poppe, Fleur 
Gieben, Joris v. Berckel).
In groep E werden we 10e (Jaimy Luk, Bart Holterman, Sophie Gieben, Sander 
v.d. Kooij, Daniël Daineko).

Evert Baak

* KORT * KORT * KORT * KORT * KORT * KORT *

Schaaktrainingen
Er wordt een tiental trainingen georganiseerd op woensdagen. De eerste 
twee  (24/9  en  29/10)  worden  gegeven  door  William  van  Zanten.  De 
overige 8 trainingen worden gegeven door IM Jop Delemarre. De kosten 
bedragen  respectievelijk  75  euro  (alle  10  trainingen)  en  65  euro 
(trainingen Jop). Aanmelden kan bij Ben Spierings.
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Jaarverslag PR & Sponsoring 2007-2008

Het tweede seizoen begon goed op het gebied van PR & Sponsoring. Op de 
avond van de ALV vond ik Jan van Delden met zijn stucadoorsbedrijf bereid als 
sponsor  van  het  Oliebollentoernooi,  waardoor  oliebollen,  appelbeignets  en 
diverse prijzen konden worden aangeschaft. Ook waren al vroeg in het seizoen 
notatieformulieren en A5-enveloppen met ons logo te bewonderen. Met dank 
aan Hugo van der Laan voor de sponsoring van de eerste druk.

In het clubblad staan ook een aantal advertenties die de drukkosten enigszins 
dekken.  Duo  Optiek,  Avanti  haarmode,  bouwbureau  S.B.A.  en 
BrouwerBelderbos assurantiën bleven aan als adverteerders. VOF De Beste Zet 
werd verwelkomd als nieuwe adverteerder, maar stopt helaas weer na een jaar. 

Het slijten van een ‘webadvertentie’ is de afgelopen twee seizoen helaas niet 
gelukt. De bedoeling was om de kosten van de website hiermee te dekken. De 
website, die beheerd wordt door Eric Alvares en Rik Pronk, blijft voor de PR 
van onze club belangrijk.

Voor de geldprijzen voor het eindklassement van de Haagse Rapid Cyclus kon ik 
een  beroep  doen  op  de  al  eerder  genoemde  BrouwerBelderbos  assurantiën. 
Inmiddels is toegezegd om volgend seizoen de 10e editie te sponsoren.

Een  hoogtepunt  in  het  afgelopen  seizoen  was  de  schaakdag  in  het 
winkelcentrum aan het Savornin Lohmanplein. Een oude traditie werd in ere 
hersteld  en  we  waren  meer  dan  welkom,  getuige  de  medewerking  van  de 
winkeliersvereniging in de vorm van advertenties, posters en veel prijzen. De 
oranje sleutelhangers met ons groen/gele logo (net als onze clubshirts) waren op 
deze dag een gewilde gadget. 

Ondergetekende  coördineerde  ook  de  schaaktrainingen,  die  werden  gegeven 
door IM Jop Delemarre en onze eigen William van Zanten. De trainingen waren 
een groot succes en worden volgend seizoen gecontinueerd.
Verder werden de vele prijzen voor de diverse toernooien en kampioenschappen 
die onze club rijk is verzorgd.

Last but not least is vermeldenswaardig dat onze vereniging is ingeschreven bij 
de Sponsor Bingoloterij. Dit als alternatief voor de Grote Clubactie, waar onze 
vereniging (en voorgangers) jarenlang aan meededen.

Zoals reeds bekend stop ik met het bestuur. Na 16 seizoenen in diverse functies 
binnen de schaakclub en de HSB is het voorlopig mooi geweest. Hopelijk wordt 
er nog een opvolger gevonden voor de PR & Sponsoring.

Ben Spierings
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Jaarverslag wedstrijdleider intern 2007-2008

Het  seizoen  verliep  zonder  noemenswaardige  problemen,  wellicht  met 
uitzondering van het feit dat er vaak met moeite op tijd begonnen kon worden. 
In tegenstelling tot het eerste jaar was er geen tijd om naambordjes bij de borden 
te plaatsen, waardoor het ook niet mogelijk was om de klokken op de vooraf 
vastgestelde tijd van 20.05 uur te starten.
De opkomst daarentegen was zonder uitzondering uitstekend te noemen. Slechts 
zelden werd er aan minder dan 15 borden gespeeld en vaak waren er 17 bezet, 
wat bijna de limiet is van de aanwezige tafels in de grote zaal. Een enkele keer 
moesten er bijgehaald worden uit andere zalen.
Er vielen dit jaar 12 reglementaire nullen de betreuren, waarvan twee spelers 
samen eenderde voor hun rekening namen. Oftewel, ze kregen tweemaal straf. 
Dat  kan  toch  beter  en  dan  bedoel  ik  niet  dat  er  komend  seizoen  méér 
reglementaire uitslagen moeten vallen!

In  de  playoffs  werden  vrijwel  alle  partijen  op  de  geplande  datum  en  tijd 
gespeeld. Dit is des te opvallender, omdat door een ex aequo in de ladder na 24 
ronden een zevende speler aan de playoffs toegevoegd moest worden, waardoor 
er  twee inhaalavonden minder ter beschikking waren.  In een drietal  gevallen 
werd  vanwege  de  noodzaak  het  schema  te  handhaven  gezocht  naar  een 
oplossing.  Eén partij  werd  vooruitgespeeld,  twee  op andere  avonden dan de 
clubavond (resp. thuis en bij een bevriende vereniging); een vierde partij vond 
plaats op de beschikbare inhaalavond.
Aan het einde van de rit behaalden Sander en William dezelfde score, nl. 5 uit 6, 
wat een uitstekend resultaat is. Op basis van een besluit van de ALV in 2007 
moest daarom een barrage met verkort tempo gespeeld worden. Echter, in een e-
mail verklaarde Sander onder opgaaf van redenen dat hij niet aan een barrage 
zou deelnemen. Daarmee kon William na afloop van de reguliere partijen zich 
de tweede clubkampioen van SHTV noemen.

Eindstand playoffs:
Naam punten S.B.

  1 Sander Pauw 5 14.75
  2 William van Zanten 5 11.00
  3 Ton Bodaan 3,5   7.00
  4 Aleksander Henke 3   4.50
  5 Gert Jan Willighagen 2   2.50
  6 Hans Segers 1,5   3.25
  7 Paul den Boer 1   4.25
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De  beginladder  die  ik  bij  aanvang  van  het  seizoen  samengesteld  heb,  is 
gebaseerd op de interne eindstand van vorig jaar, met toevoeging van toen niet 
actieve spelers op basis van hun speelsterkte.
In de beginladder van het  seizoen stonden 62 namen; aan het  einde van het 
seizoen wederom, maar er was een aantal wijzigingen. Sommige leden speelden 
uiteindelijk  geen  partij  en  werden  uit  de  lijst  verwijderd.  Anderen  zegden 
lopende  de  competitie  hun  lidmaatschap  op  en  een  enkele  geïnteresseerde 
speelde een keertje (of soms twee) mee. Al deze mensen zijn in onderstaande 
eindstand niet opgenomen.
Achter  de namen van de spelers staat tussen haakjes de positie  die zij  in de 
beginladder hadden gekregen. Nieuwkomers zijn op schatting toegevoegd, maar 
degenen die niet aan de vereisten voor een prijs voldoen hebben een streepje 
gekregen. Cursieve namen zijn zij die ofwel minder dan 24 avonden voor de 
club actief zijn geweest, ofwel minder dan 16 partijen in de interne competitie 
hebben gespeeld, danwel beide.
‘Best of the rest’ is daarom Rik Pronk geworden; Stijn Gieben werd andermaal 
de beste jeugdspeler.

Eindstand laddercompetitie:
Naam Prc Prt W R V av

  1 William van Zanten (4) 96,2 13 12 1 0 24
  2 Aron Vitner (35) 75,0   2 1 1 0 2
  3 Hans Segers (12) 73,7 19 13 2 4 25
  4 Melchior Vesters (1) 73,3 15 10 2 3 22
  5 Sander Pauw (5) 72,7 11 8 0 3 26
  6 Evert Baak (14) 72,2   9 5 3 1 18
  7 Aleksander Henke (6*) 70,8 12 7 3 2 24
  8 Ton Bodaan (3) 66,7 15 9 2 4 30
  9 Rik Pronk (11) 63,6 22 12 4 6 34
10 Gert Jan Willighagen (17) 61,5 13 7 2 4 29
11 Paul den Boer (8) 61,5 13 6 4 3 26
12 Mike Hoogland (7) 60,0 25 12 6 7 34
13 Karel Stolte (24) 57,9 19 8 6 5 27
14 Karl Baak (13) 57,7 26 11 8 7 36
15 Stijn Gieben (28) 57,5 20 11 1 8 29
16 André Wagner (33) 57,1 21 8 8 5 32
17 Hugo van der Laan (23) 56,8 22 12 1 9 31
18 Jan Verheijen (20) 56,5 23 11 4 8 32
19 Ton Vissers (25) 56,0 25 9 10 6 38
20 Ruben Wiegerink (27) 53,8 13 4 6 3 22
21 Nico Gouzij (-) 53,1 16 6 5 5 16
22 Piet Sikkes (26) 52,8 18 8 3 7 24
23 Niek Wisse (21) 52,4 21 9 4 8 27
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24 Koos Roeleveld (39) 51,9 26 10 7 9 28
25 Rutger Kramer (52) 50,0 19 9 1 9 19
26 Bas Kalma (34) 50,0 13 6 1 6 12
27 Ben Spierings (32) 50,0 19 5 9 5 30
28 Jan van Delden (48) 50,0 15 5 5 5 22
29 Frans Coers (59) 50,0   9 4 1 4 15
30 Peter van Noort (29) 50,0   2 1 0 1 6
31 Harold Fikkert (37) 50,0   2 1 0 1 9
32 Henk Bouma (49) 48,1 27 13 0 14 32
33 Hans Dwarshuis (40) 48,0 25 8 8 9 25
34 Rob Dijkstra (30) 47,8 23 10 2 11 27
35 Joop van Wallinga (19) 47,4 19 6 6 7 29
36 René Weerts (41) 47,1 17 8 0 9 25
37 Eric Alvares (43) 47,1 17 8 0 9 26
38 Franck Melssen (36) 47,1 17 7 2 8 21
39 Ard van der Zwart (42) 46,9 16 6 3 7 15
40 Marten Kats (50) 46,4 14 6 1 7 19
41 Jos Delorme (-) 46,2 13 6 0 7 15
42 Armin Segger (18) 46,2 13 5 2 6 18
43 Lex van der Meer (-) 42,9 14 5 2 7 13
44 Pascal de Leeuw (31) 42,5 20 7 3 10 26
45 Kees van Gelder (51) 41,7 24 8 4 12 24
46 Owen Poppe (-) 41,7   6 2 1 3 6
47 Pim van der Meiden (44) 39,6 24 9 1 14 30
48 Claudia Fasil (62) 37,5 16 5 2 9 16
49 Theo Dekker (16) 37,5   4 1 1 2 13
50 Wim Vermeulen (54) 35,0 20 6 2 12 25
51 Swen Hack (58) 33,3   6 2 0 4 4
52 Jan Bonsel (47) 28,8 26 5 5 16 27
53 Monique Keuzenkamp (45) 26,5 17 4 1 12 23
54 Bert van Dijk (60) 16,7 30 5 0 25 30
55 Theo Bovenlander (6)   0,0   1 0 0 1 10
56 Maarten Stolte (-)   0,0   1 0 0 1 1

Dit  jaar  verdelen  we  ook  weer  ‘groepsprijzen’  in  natura.  Daartoe  is  de 
beginladder ontdaan van alle namen van mensen die niet aan de criteria (zie 
boven) voldeden. De overgebleven groep is in vieren gedeeld en per groep zijn 
de beste drie vastgesteld, waarbij deelname aan de playoffs (po.) voor gaan op 
plaatsing in de ladder. Voor de namen de plaats op de eindstand; tussen haakjes 
de positie op de beginladder.
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Groep 1 (beginladder 1-12)
po. Sander Pauw (5)
po. William van Zanten (4)
po. Ton Bodaan (3)

Groep 2 (beginladder 13-24)
po. Gert-Jan Willighagen (10)
13. Karel Stolte (24)
14. Karl Baak (13)

Groep 3 (beginladder 25-40)
15. Stijn Gieben (28)
19. Ton Vissers (25)
22. Piet Sikkes (26)

Groep 4 (beginladder 41-60)
32. Henk Bouma (49)
36. René Weerts (41)
37. Eric Alvares (43)

Overige kampioenschappen
Naast  de  interne  competitie  werden  nog  een  drietal  kampioenschappen 
afgewerkt,  één  open  en  twee  gesloten.  Er  werden  daartoe  twee  avonden 
snelschaak gespeeld over 9 ronden met een tempo van 7 minuten per persoon 
per partij en twee avonden rapidschaak over 8 ronden met een tempo van 20 
minuten per persoon per partij.

Op  27  december  2007  werd  het  Van  Delden  Oliebollentoernooi  (het  open 
snelschaakkampioenschap)  gehouden,  gesponsord  door  onze  eigen  Jan  van 
Delden.  De  oliebollen  smaakten  nog  nooit  zo  goed  en  er  werd  ook  lekker 
geschaakt.  Onder  de  40  deelnemers  waren  ook  nu  weer  gastspelers,  zoals 
traditioneel gebruikelijk. Aan het eind van de rit bleken drie spelers met 7,5 uit 9 
bovenaan  te  staan.  Sonneborn-Bergerpunten  moesten  zelfs  uitkomst  brengen. 
Bastiaan  Dessing  werd  uitgeroepen  tot  winnaar,  voor  Melchior  Vesters  en 
William van Zanten.
Op 20 maart 2008 was het de beurt aan het gesloten kampioenschap. Uit de 30 
deelnemers kwam een alleenheerser  tevoorschijn.  Mike Hoogland gaf  slechts 
een half punt toe en bleef een vol punt voor op resp. William van Zanten en Ton 
Bodaan.
Het  Rapidkampioenschap  werd  gehouden  op 17  en  24  april.  Hier  deden  36 
clubgenoten aan mee, waarvan Rik Pronk uiteindelijk met 6,5 uit 8 de titel in 
ontvangst mocht nemen, vóór Ton Vissers die 2,5 weerstandspunt minder had. 
De  ongedeelde  derde  plaats  was  voor  Hans  Segers.  Bijzondere  vermelding 
verdient Stijn Gieben die de vierde plek in de wacht sleepte.

André Wagner
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Voorstel interne competitie 2008-2009

In het komende seizoen zullen mijn werkzaamheden worden overgenomen door 
René Weerts en dat maakt het doen van een voorstel voor het nieuwe seizoen 
een  lastige  bezigheid.  Diverse  ideeën  kwamen  over  tafel  tijdens  de 
bestuursvergadering in juni en we besloten via een enquete per e-mail te polsen 
wat voor gedachten er leven bij  de leden.  Dit betekent  overigens niet dat de 
mening van de leden die geen e-mail hebben er niet toe doet, maar degenen met 
die faciliteit zijn zo ruim in getal dat er gesproken kan worden van een redelijke 
doorsnede van de senioren.
Helaas kwamen er uiteindelijk op de 51 verzonden berichten slechts 15 reacties. 
Twee  leden  reageerden  omdat  de  bijlage  niet  leesbaar  was,  maar  vergaten 
vervolgens zelf na correctie alsnog een bijdrage te leveren.
De vraagstelling viel uiteen in drie delen: playoffs (ja of nee), de avondeneis 
(naar aanleiding van opmerkingen op de ALV van vorig jaar) en de bedenktijd 
tegen minderjarige spelers. Een uitgewerkt overzicht van de antwoorden zal nog 
voor geïnteresseerden ter beschikking worden gesteld, maar ik beperk me op 
deze  plaats  tot  de  meest  gegeven  antwoorden  en  baseer  daar  het  volgende 
voorstel op.

In het komende seizoen worden de playoffs afgeschaft. In plaats daarvan spelen 
alle  spelers  32  ronden  in  een  laddercompetitie  met  dezelfde  formule  als 
afgelopen seizoenen, d.w.z. de ranglijst wordt bepaald op een percentage, waarin 
tijdens de eerste 24 ronden fictieve remises zijn verwerkt om sterke fluctuaties te 
voorkomen. Tijdens de laatste 8 ronden geeft het percentage de werkelijke score 
weer en bepaalt wie clubkampioen wordt. Bij gelijk eindigen op de eerste plaats 
vindt een barrage tussen de kandidaten plaats, bestaande uit twee rapidpartijen 
met  een  bedenktijd  van  20  min.p.p.p.p.;  indien  dan  gelijk  volgen  twee 
snelschaakpartijen met een bedenktijd van 5 min.p.p.p.p.; indien nog gelijk dan 
‘sudden death’ (wie het eerst wint, is kampioen).
De  avondeneis  blijft  gehandhaafd:  16  partijen  moeten  gespeeld  zijn  na  32 
ronden om ‘prijsgerechtigd’ te zijn.
De  bedenktijd  voor  partijen  tegen  minderjarige  spelers  wordt  gewijzigd. 
Voortaan  zal  het  Fischer-tempo  worden  toegepast.  Het  voorstel  staat  op  50 
minuten en 10 seconden per zet erbij.

Over het bovenstaande zal gediscussieerd kunnen worden. Het is nadrukkelijk 
een voorstel en amendementen kunnen worden ingediend.

André Wagner
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Jaarverslag wedstrijdleider extern 2007-2008

De doelstelling vooraf was handhaven van alle teams. Het eerste slaagde daar op 
schitterende wijze in. Ze zijn zelfs de beste promovendus in de 3de klasse KNSB 
geworden. De reden dat de HSB een extra promotieplaats kreeg toegewezen, die 
door het wegvallen van een team, dit seizoen wordt ingevuld door DSC.
Het tweede liet het in begin van het seizoen liggen en degradeerde uiteindelijk. 
De doelstelling voor komend jaar is terugpromoveren naar de Promotieklasse. 
De overige teams speelde geen rol in de diverse kampioenschappen en slechts 
het zesde moest zich met een eindsprint aan degradatie onttrekken. Het lukte, 
met marginaal verschil.

Afgelopen  jaar  was  het  aantal  afschrijvingen  hoog  te  noemen.  Een  andere 
constatering is dat de teamgeest soms ver te zoeken was. Zo is het voorgekomen, 
dat na beëindiging van een thuiswedstrijd, alleen de laatste speler van het team 
nog aanwezig was. Deze werd dus door zijn teamgenoten opgezadeld met het 
opruimen van de speelzaal (terwijl zij de uitslag op internet opzoeken?!). Teveel 
leden laten, volgens mij, het opruimen van de speelzalen aan anderen over.

Komend jaar zullen er maar vijf teams actief zijn van de SHTV. Sommige teams 
zullen meer dan acht spelers hebben. Hier zitten dan leden bij die op voorhand 
hebben aangegeven niet alle wedstrijden te kunnen spelen.
Na  de  jaarvergadering  worden  de  algemeen  reserves  van  deze  teams 
aangewezen.

De doelstelling voor komend seizoen is opnieuw handhaven, met uitzondering 
van het tweede, die gaan voor promotie.
De doelstellingen op langere termijn zijn;

- proberen mee te doen om het kampioenschap in de 3de klasse KNSB;
- met meerdere teams promoveren, zodat ze een “springplank” kunnen zijn 

voor de jeugdspelers, die hopelijk gaan doorbreken in de komende jaren.

Evert Baak
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Pat.

Pad heeft wel een betekenis of vier
loopgang door weide of struikgewas
weg, route of levensloop
en ook nog eens een aardig dier.

Pat geschreven met een T
is van geheel and’re aard
ongrijpbaar, niks waard
pat oplopen, dat valt niet mee.

Pat is pet, ultieme flop
niet opgelet, er in gestonken,
terwijl de volle winst bleef lonken
het liefst sla je je voor je kop.

Uitlokker van het vermaledijde pat
een blijde schaker, hij vreesde mat.

Pieter Struiksma
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Adieu Vierkampentoernooi

Het  Vierkampentoernooi  is  bedoeld  als  toetje  na  de  interne  competitie.  Een 
officieel schaaktoernooi in eigen huis en op de clubavond, dat meetelt voor de 
KNSB-rating  en  waarbij  onze  leden  tegenstanders  ontmoeten  van  ongeveer 
gelijke schaakkracht. Deze formule werd in 2003 gestart bij Vogelwijk en is nu 
inclusief de twee laatste edities onder de vlag van Schaakcombinatie HTV voor 
het zesde achtereenvolgende jaar georganiseerd.
Dit jaar waren de speelavonden op 12, 19 en 26 juni. Er werd in 7 groepen volop 
gestreden onder leiding van Louis Wulffers. Mike Hoogland wist de kroongroep 
te winnen met een knappe score van 3 uit 3 tegen niet de minste clubgenoten.

De eindstanden:
1. Mike Hoogland (2016) 3, Melchior Vesters (2041) 2, Hans Segers (1966) 

1, Rik Pronk (1902) 0
2. Jan Brandt (1785) 2,  Ton Vissers  (1751) en Ben Spierings (1764) 1.5, 

Karel Stolte (1752) 1
3. Stijn Gieben (1694) 2.5, Bert Gerritsma (1610) 1.5, Nico Gouzy (1773) en 

Hugo v/d Laan (1661) 1
4. Jan  Verheijen (1620)  3,  Pim  v/d  Meiden  (1586)  1.5,  Koos  Roeleveld 

(1496) 1, Ruud Hählen (1502) 0.5
5. Piet  Sikkes (1598)  2.5,  Rob Dijkstra  (1540)  1.5,  Jan  Bonsel  (1475)  en 

Benjamin Brandt (--) 1
6. Marten Kats (1347) 2.5, Alexander Prein (--) 1.5, Henk Bouma (1246) 1, 

Wim Vermeulen (1225) 1
7. Jos Delorme (1442) 3, Hans Dwarshuis (1474) 1.5, Monique Keuzenkamp 

(1286) 1, Mireille Rubert (1076) 0.5

De animo viel  wat  tegen,  zeker  wat  betreft  spelers  van  buitenaf.  Ook mede 
omdat het programma van 2008-2009 overvol zit doordat feestdagen vaak op 
clubavonden  vallen,  heeft  het  bestuur  besloten  in  2009  geen  Vierkampen  te 
organiseren.

Ben Spierings
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‘De Verdediging’ van Nabokov

Er  zijn  maar  heel  weinig  boeken  die  over  schaken  of  schakers  gaan  en  we 
moeten zuinig zijn op die paar werken.
De  beroemdste  twee  zijn  de  ‘Schachnovelle’  van  Stefan  Zweig  en  ‘De 
verdediging’  van  Nabokov.  In  beide  gevallen  is  de  hoofdpersoon  gek  en 
schakers  hebben  een  geldige  reden  ambivalent  tegenover  deze  twee 
representanten  uit  de  wereldliteratuur  te  staan.  Tegenstanders  van  schaken 
vinden  in  deze  werken  argumenten  het  schaakspel  te  bestrijden.  Overigens 
zouden Zweig en Nabokov het daarmee volstrekt oneens zijn.
Voor de ‘Schachnovelle’ heb ik in het vorige nummer van Samengevat een lans 
gebroken:  de  tekortkomingen  zijn  vergeeflijk  en  overkomelijk.  Er  staan 
onwaarschijnlijkheden  en  onmogelijkheden  in,  maar  de  sentimenten  zijn 
volstrekt authentiek en in het oeuvre van de grote schrijver Stefan Zweig is het 
een hoogtepunt.
Daarentegen meen ik lezing van ‘De Verdediging’ te moeten ontraden. Ik heb in 
mijn  bezit  een  oorspronkelijke  Russische  tekst  ‘Zasjtita  Loezjina’,  door  mij 
gekocht in een tijd dat ik nog alles aanschafte dat ik gemakkelijk in handen kon 
krijgen van de vermaarde schrijver. Ook heb ik de Engelse vertaling van de hand 
van Michael Scammel, in nauwe samenwerking met de auteur zelf vervaardigd, 
verschenen in 1964 en sindsdien vele keren herdrukt. Het pocketboekje uit 1967 
enkele jaren later door mij gekocht, ziet er niet meer uit, want ik heb het te vaak 
in handen gehad. Op het omslag staan teksten die het boek aanprijzen alsof het 
een wasmiddel is en in jonger, ontvankelijker jaren heb ik die kennelijk serieus 
genomen. Minstens drie keer heb ik het gelezen. Ook is er een film geweest die 
ik gezien heb, niet eens tot mijn ongenoegen overigens, al was de regisseuse een 
rabiate feministe.
Het is in zijn soort een goed boek. Bovendien wist de schrijver het een en ander 
van schaken.  Nabokov heeft  enkele  schaakproblemen gecomponeerd ,  samen 
met wat kruiswoordraadsels en enkele gedichten in één boek verzameld, om de 
talloze vereerders van de schrijver in de gelegenheid te stellen werkelijk  alles 
van het grote genie in hun boekenkast te kunnen zetten en tegenover bezoekers 
te pochen over hun nauwe band met de schrijver. Ook ik heb vrij veel, te veel 
werken van hem in mijn kast staan. Ik had mijn geld beter kunnen besteden en 
over de vele tijd die ik besteed heb aan het lezen van ’s mans werk zal ik maar 
liever zwijgen. Wél weet ik er nu zoveel van dat ik de meeste fanatici inmiddels 
zodanig kan afbluffen dat ik ze een vervelende avond kan bezorgen, hoofdpijn 
en het gevoel dat ze me nooit, werkelijk nooit, meer willen zien. Zoiets kan zijn 
nut hebben.
Vladimir Nabokov is geboren in 1901 in Sint Petersburg. Hij was een verwend 
rijkeluiszoontje en de zoon van een liberale, door en door fatsoenlijke politicus 
uit één van Ruslands meest vooraanstaande families. Na de revolutie vluchtte hij 
naar Berlijn. Nadat zijn vader op tragische wijze was omgekomen in 1923 rijpte 
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bij de jonge Vladimir Nabokov het sluimerende literaire talent en hij werd één 
van de meest geziene Russische schrijvers. Van zijn hand verschenen een reeks 
boeken  die  meestal  handelen  over  het  emigrantenmilieu  in  Berlijn,  met  als 
belangrijkste thema het heimwee naar het verloren leven in Rusland, en al dan 
niet daarnaast een onbereikbaar geworden jeugdliefde. In die jaren was Berlijn 
nog  het  centrum  van  de  Russische  emigratie  en  er  was  een  bloeiend, 
Russischtalig literair leven.
Aan  de  loopbaan  van  Nabokov  als  één  van  de  grootste  schrijvers  van  de 
emigratie kwam een einde door de opkomst van het nationaal-socialisme en de 
Tweede  Wereldoorlog.  Via  Frankrijk  vluchtte  Nabokov  naar  de  Verenigde 
Staten, waar hij verder in het Engels zou publiceren. In die jaren raakten zijn 
oorspronkelijke Russische romans in een betrekkelijke vergetelheid.
In 1955 publiceerde hij Lolita, het verhaal van de liefde tussen een minderjarig 
meisje en een volwassen man. Het was een geweldige doorbraak, mede omdat 
het aanvankelijk als pornografie werd gezien en in later instantie een belangrijk 
breekijzer  bleek  te  zijn  in  de  strijd  van  literatoren  tegen  een  verouderde 
zedelijkheidswetgeving. (Het is de vraag of in de huidige tijd nu kinderporno 
behalve gevoelens van terechte afkeer ook hysterie oproept, het boek wel had 
kunnen verschijnen, maar dit terzijde.) Nabokov werd nu een wereldberoemde 
Amerikaanse  schrijver  met  een  enorme  invloed  op  een  jongere  generatie 
schrijvers.  Dat hij  oorspronkelijk een Russische schrijver  was,  leek vergeten. 
Engelse  vertalingen  van  zijn  oorspronkelijke  werk  werden  met  Amerikaans-
snobistisch-chauvinistische flapteksten aangeprezen.
Het  grote  geheim  van  Nabokov  is  gelegen  in  zijn  onmiskenbaar  briljante 
woordkunst  en  de  knipoog  naar  de  lezer,  gepaard  met  gevoelens  van 
superioriteit.  Voortdurend worden we geconfronteerd met toespelingen die we 
wel of niet begrijpen, waarbij we ons één voelen met de schrijver tegenover die 
lezers die zo dom of onwetend zijn dat ze er niets van begrijpen of dat we zelf 
overweldigd worden door de superioriteit van het grote genie, waarbij we ons 
weer superieur voelen omdat we er tenminste iets van begrijpen.
Ik weet weinig van de Nederlandse literatuur en wil er nog minder van weten, 
maar ik heb me laten vertellen dat er ook in Nederland een schrijver rondloopt, 
niet  toevallig  een  groot  bewonderaar  van  Nabokov,  die  soortgelijke  trucjes 
toepast. Toen er een herdruk van Ot en Sien op de markt verscheen, was de man 
in  eerste  instantie  wel  enthousiast  vanwege  het  jeugdsentiment,  maar 
verkondigde daarna dat de ware  Ot en Sien toch de speciale bewerking is die 
gemaakt was ten behoeve van het onderwijs in Nederlands-Indië. Wanneer je je 
dan grondig hebt verdiept in het leven van de jaren dertig op Java en denkt dat je 
gaat meetellen, krijg je de volgende klap voor je bek, want het ware jeugdleven 
blijkt toch op Sumatra plaatsgevonden te hebben. Masochisme is iets waar veel 
lezers  van  wereldliteratuur  aan  lijden  en  sommige  schrijvers  zijn  zich  dat 
bewust.
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Echt begrepen heb ik de verering voor Nabokov nooit en mijn eigen graaizucht 
om zijn boeken te bemachtigen met bijna iedere keer ook nog de drang ze te 
gaan lezen, acht ik nog veel onbegrijpelijker. Het kwam misschien wel omdat 
intellectuele vriendjes in mijn studententijd het lazen en omdat Karel van het 
Reve zei dat het allemaal zo goed was en op die manier kreeg ik toch het gevoel 
er een beetje bij te horen. Waarom in hemelsnaam ging ik er zo lang mee door? 
In  het  oeuvre  van  Nabokov  neemt  zijn  in  1930  verschenen  werk  ‘De 
verdediging’ een onomstreden plaats in. Het is niet het beroemdste werk van de 
schrijver,  maar  het  hoort  zeer  beslist  tot  de  top  en  de  ware  liefhebber  van 
Nabokov mag het niet ongelezen laten. Het werd snel vertaald in het Duits en 
Frans. Die uitgaven uit 1930 zou ik graag bezitten. In het voorwoord van de 
schrijver  bij  de Amerikaanse uitgave van 1964 wordt vermeld dat  eind jaren 
dertig  een  uitgever  belangstelling  had  voor  een  Engelse  vertaling,  maar 
Nabokov zegt dat deze hem gesuggereerd had er een boek over een violist en 
niet een schaker van te maken. Een kenmerkend Nabokovgrapje: hij heeft ook 
wel  eens  uitgever  ten tonele  gevoerd die  van Lolita  een  jongetje  had willen 
maken. Het is dus de vraag of het waar is.
In dit geval zou dat van die uitgever overigens niet eens zo gek zijn, want het 
schaken speelt  in de roman geen wezenlijke rol.  Loezjin,  een wereldvreemd, 
autistisch, jongetje blijkt slechts één talent te hebben: schaken. En het is tijdens 
een schaakpartij dat hij gek wordt. Zoiets kan gebeuren en het wordt meesterlijk 
en suggestief beschreven. Het is een hoogtepunt in het boek. Iedereen die wel 
eens het  gevoel  heeft  gehad dat  hij  op het  punt  staat gek te worden,  zal het 
kunnen  navoelen.  Maar  het  schaken  is  slechts  bijzaak,  het  had  ook  kunnen 
gebeuren  bij  vioolspelen  of  welke  andere  bezigheid  ook.  Voor  schakers  is 
hooguit interessant dat de familie van Loezjins verloofde, Russische elite, echt 
niets in schaken ziet en dat ze vurig hopen dat de bijna wereldkampioen een 
aangepaste burger wordt die in het bedrijf van zijn schoonvader gaat werken. Hij 
gaat daar zelfs voor leren typen. Zijn aanstaande schoonmoeder geeft eenmaal 
blijk van haar angst dat hij van joodse origine is, niet zo’n gekke gedachte want 
in  die  jaren  was  het  joodse  element  onder  de  schakers  zeer  groot.  Veel 
essentiëler in het boek zijn de gevoelens van de jonge vrouw die op Loezjin 
verliefd wordt. Marleen Gorris, de regisseuse van de film, geeft hier blijk van 
meer begrip van het boek dan ik indertijd dacht bij het zien van de wel zeer vrije 
verfilming.
De  brille  van  het  boek,  evenals  van  de  andere  werken  van  Nabokov,  is 
klatergoud. Het bubbelt, het staat bol van de briljantste vondsten, woordgrappen 
en  toespelingen,  maar  alleen  lezers  die  behagen  scheppen  in  de  cerebrale 
(overmatig verstandelijke) en esoterische (alleen voor ingewijden te begrijpen) 
grappen van de auteur  zullen met  gevoelens  van een zekere spijt  de  lectuur 
ervan beëindigen. Voor anderen is het toch niet zo duidelijk of de auteur ons wel 
echt iets te zeggen heeft.
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Misschien had Sartre wel gelijk toen hij in 1939 naar aanleiding van de vertaling 
van een andere Berlijnse roman van Nabokov schreef dat het allemaal lawaai 
was en dat de heer Nabokov te veel gelezen had. Zelf krijg ik steeds meer een 
onaangenaam gevoel bij het lezen van zijn proza. Om mijn gevoelens duidelijk 
te  maken  moet  ik  een  citaat  geven.  Ik  heb  al  verteld  hoe  Loezjin  van  zijn 
schoonvader moest  leren typen.  Als onderdeel  daarvan tikte hij  het  volgende 
briefje.
‘U wordt gezocht op beschuldiging van moord. Vandaag is het 27 november. 
Moord en brandstichting. Goedendag, lieve Mevrouw. Wanneer u nodig bent, 
beste,  uitroepteken,  waar bent  u? Het lichaam is gevonden.  Lieve Mevrouw! 
Vandaag komt de politie!’ Loezjin las dat werkstukje over en ondertekende het 
met  ‘abbé  Busoni’.  Maar  hij  was  nog  niet  tevreden.  Hij  bladerde  in  het 
telefoonboek en vond de naam van Frau Luisa Altman. In de oorspronkelijke 
Russische tekst staat dat ze rentenierster was, maar dat is in de Engelse editie 
weggelaten. Vervolgens schreef hij eigenhandig het adres uit en bracht het naar 
de post.
Bij het lezen van Nabokovs proza ga ik me steeds 
meer  vereenzelvigen  met  mevrouw  Altman.  Ik 
geloof dat ik te veel Nabokov gelezen heb.

Pim van der Meiden

* KORT * KORT * KORT * KORT * KORT * KORT *

5e Haags Weekendtoernooi
Van  vrijdag  14  tot  en  met  zondag  16  november  organiseert  onze 
vereniging  samen  met  DD  en  Haeghe  Ooievaar  het  5e Haags 
Weekendtoernooi.  Er  worden  6  ronden  Zwitsers  gespeeld.  Deelname 
kost  25  euro.  Voor  meer  info  en  aanmelden  zie  de  website 
www.haagsweekendtoernooi.nl
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Ratings per 1 augustus 2008

Sinds de lijst van 1 mei zijn o.a. de HSB-competitie, de HSB-bekercompetitie, 
de SHTV-vierkampen, het Leiden Chess Tournament en de weekendtoernooien 
in Leiden (Noteboom), Utrecht (OKU), Haarlem (ROC Nova College), Bussum 
(Van Berkel BSG) verwerkt. Al met al veel mutaties voor onze leden.
Van onze club zijn Karl Baak (+63), Jos Delorme (+51), Jan van Delden (+50), 
Evert Baak (+37) en Olav van Leeuwen (+37) de grootste stijgers. De grootste 
dalers zijn Niek Wisse (-58), René Weerts (- 56), Paul den Boer (-56) en Hugo 
v/d Laan (-47).

Een aanrader voor de liefhebbers is om eens te kijken op de KNSB-site en de 
“KNSB Ratinglijst viewer” te downloaden. Per evenement en per partij is dan te 
zien waar de punten zijn gewonnen en verloren.

William van Zanten 2099
Sander Pauw 2089
Melchior Vesters 2062
Bastiaan Dessing 2055
Mike Hoogland 2050
Maarten Stolte 2018
Aleksander Henke 1963
Hans Segers 1942
Paul den Boer 1913
Rik Pronk 1899
Theo Bovenlander 1862
Ton Bodaan 1852
Evert Baak 1839
Olav van Leeuwen 1820
Karl Baak 1809
Ivo Schoonman 1801
Ben Spierings 1787
André Wagner 1757
Aron Vitner 1754
Ed Olvers 1749
Nico Gouzij 1748
Merel Schoonman 1746
Ton Vissers 1745
Gert-Jan Willighagen 1730
Theo Dekker 1722
Karel Stolte 1716
Jan van Delden 1706
Stijn Gieben 1701
Geurt Jan van der Meiden 1672

Frans Coers 1670
Joop van Wallinga 1658
Niek Wisse 1656
Danny Lindhout 1656
Jan Verheijen 1655
Piet Sikkes 1645
Peter van Noort 1641
Ruben Wiegerink 1626
Bas Kalma 1626
Hugo van der Laan 1614
Eric Alvares 1609
Pim van der Meiden 1549
Rob Dijkstra 1536
René Weerts 1527
Jos Delorme 1493
Hans Dwarshuis 1467
Swen Hack 1465
Pascal de Leeuw 1447
Lex van der Meer 1446
Jan Bonsel 1445
Ard van der Zwart 1441
Koos Roeleveld 1438
Marten Kats 1350
Bert van Dijk 1250
Henk Bouma 1250
Monique Keuzenkamp 1246
Gerard Küpfer 1190
Wim Vermeulen 1189
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Schaakagenda

September 2008

do 11 Algemene Ledenvergadering
za 13 12e OGD Rapidtoernooi (Delft)

3e R. Limbachtoernooi voor vrouwen- en meisjes (Baarn)
do 18 Seniorencompetitie; ronde 1
do 25 Seniorencompetitie; ronde 2
za 27 HWP Zaanstad 1 - Schaakcombinatie HTV 1
zo 28 [Jeugd] Open NK Rapid voor Jeugdteams (Mierlo)

Oktober 2008

do 2 Seniorencompetitie; ronde 3
do 9 Seniorencompetitie; ronde 4
do 16 Seniorencompetitie; ronde 5
za 18 24e Botwinnik Rapidtoernooi
do 23 Seniorencompetitie; ronde 6
za 25 5e Open Snelschaaktoernooi (Promotie)
do 30 Seniorencompetitie; ronde 7

De data van de HSB-competitie waren nog niet bekend. Daarvoor wordt u  
verwezen naar het infoboekje dat binnenkort verschijnt.

Aankomende evenementen

September: Persoonlijk Kampioenschap van de HSB
Iedere ronde vindt plaats in de speelzaal van een vereniging in onze regio
ma 8 september (DSC),  do 11 september (Voorburg),  di 16 september 
(Rijswijk),  do 18 september (SHTV),  di 23 september (Promotie),  do 25 
september (Prometheus),  zo 28 september (DD)

5e Haags Weekendtoernooi
vr 14 t/m zo 16 november

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






