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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Evert Baak voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3940945
Secretaris
Hugo van der Laan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 3509931
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 3615975
PR & Sponsoring
(via waarnemer) pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Hans Segers wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3562239
Wedstrijdleider intern
René Weerts wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53964552
Voorzitter jeugdcommissie
Evert Baak jeugdleider@schaakcombinatiehtv.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, Swen Hack, 
Claudia  Fasil,  Miron  Ashkenazy,  Mieke  Bogaard,  Wim  Lelieveld,  Stella 
Roeleveld,  Niels  Poppe,  Mei  Luk,  Geurt  Jan  van der  Meiden,  Nico  Gouzij, 
Supanida 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: € 95 per jaar; jeugd: € 75 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 redactie

Carrière

Het was in de late jaren 60 dat twee jongens in een oude Volkswagenbus door 
Europa trokken van toernooi naar toernooi met slechts één doel voor ogen: veel 
spelen  en  beter  worden.  Schaken  was  lucht,  eten  en  drinken  tegelijk  en 
gaandeweg werden ze beter en bekender. Het duurde dan ook niet lang voor 
besloten werd om als  beroepsschaker  door het  leven te  gaan.  De één is  een 
legende  geworden  in  zijn  tijd,  want  Jan  Timman  kan  nog  steeds  als  de 
succesvolste schaker aller tijden van Nederland gezien worden, ook al zal altijd 
als een smet op zijn blazoen blijven dat hij nooit de titel van wereldkampioen 
heeft behaald. De concurrentie was ook wel moordender dan in de dagen van 
Euwe, moet je bedenken.
De ander bereikte de titel van internationaal meester en had nog slechts een half 
puntje nodig om het zo begeerde derde grootmeesterresultaat te halen...  tegen 
Jan  Timman.  Een  remiseaanbod  gevolgd  door  een  onzuivere  zet,  hoe  vaak 
gebeurt dat niet, maakte een einde aan zijn ambities. Hans Böhm is sindsdien 
bekender  geworden  als  schaakjournalist,  -ambassadeur  en  entertainer.  Wie 
herinnert zich niet zijn jarenlange lidmaatschap van het panel van Ook dat nog?
Een carrière in schaken is zwaar en niet voor iedereen weggelegd, vooral als je 
tegenwoordig  ook  nog  eens  de  enorme  stroom  talenten  uit  voormalige 
Oostbloklanden en Azië meetelt. Het recentste Leiden Chess Tournament laat 
dat maar weer eens zien. En wat moet je dan nog als amateur?
Ik  noem  mezelf  altijd  een  ‘speler,  die  behoort  tot  de  categorie  Krasjes  en 
Deukjes’.  Van partij  tot  partij  voortrommelend,  met een enkele uitschieter  in 
beide richtingen, werd het al snel duidelijk dat ik een titel nooit zou gaan halen. 
Zelfs het winnen van een interne competitie is me maar één keer gelukt,  bij 
Schaakclub Benoordenhout waar mijn clubschakersbestaan begon in 1986.
En daar kwam de interesse in organisatie naar voren. Verhuizend van club naar 
club (SHGP, nu Haeghe Ooievaar, en De Vogelwijk, nu SHTV) volgden en de 
meeste bestuursfuncties heb ik toch wel vervuld. Zoals bekend, was en ben ik 
ook betrokken bij de organisatie van toernooien. Geen slecht C.V., al zeg ik het 
zelf, en nu komt er mogelijk weer iets bij.
In het jaarverslag van de voorzitter wordt het al aangehaald en inmiddels is het 
officieel en kan ik hier melden: ik heb mij kandidaat gesteld voor de functie van 
commissaris  activiteiten  en  communicatie  van  de  Haagse  Schaakbond.  De 
verenigingen  mogen  zich  daar  over  uitspreken  op  de  aanstaande  najaars-
vergadering.
Wie wil er nog beweren dat je als amateur geen carrière in het schaken kan 
maken? En het mooist van alles: ik heb er nooit Europa voor hoeven rond reizen 
in een oud busje.

André Wagner
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Vegetarische SHTV’ers gezocht

Kortgeleden ontving ik een uitnodiging deel te nemen aan een schaaktoernooi. 
Als  speciale  attractie  werd  aangekondigd  dat  de  maaltijd  bij  de  prijs  was 
inbegrepen: een stinkende barbecue. Mijn belangstelling was meteen nihil. En 
dan mijn ervaringen met de vele lunchpakketten die ik bij schaaktoernooien heb 
moeten verorberen.  Een broodje  ham, een broodje  kaas,  een krentenbol,  een 
banaan en bewaarkoffie: die kaas smaakte in de regel ook naar ham. Inbegrepen 
bij de prijs van het toernooi, dat vaak wel. Maar als ook nog de krentenbol naar 
ham smaakt… Wat heb ik als schakende vegetariër veel geleden.

Er  zijn  positiever  zaken  te  melden.  In  maart  1997 vierde  de  schaakclub De 
Vogelwijk (zijn er nog mensen die zich die club herinneren?) zijn veertigjarig 
jubileum. Het feest werd afgesloten met een etentje en ik, nog maar kort lid, had 
wat timide aan de voorzitter gevraagd of het wel zou lukken om voor mij een 
vegetarische maaltijd te laten klaarmaken. Ben deelde mee dat de met hem goed 
bekende restauranteigenaar daar wel voor zou zorgen en misschien ging ook de 
vegetarische secretaris van de club mee. Rob Dijkstra en ik hebben toen heel 
gezellig tegenover elkaar gezeten en van een voortreffelijke maaltijd genoten. In 
de loop der  jaren breidde het  aantal  vegetariërs van de club zich uit.  Vooral 
onder onze jeugdige leden heb ik er inmiddels nogal wat aangetroffen.

Dit  heeft  mij  op  een  lumineus  idee  gebracht.  Ik  stel  voor  om op  vrijdag  2 
oktober om 18 uur eens met de vegetarische leden van onze club uit eten te gaan 
in het restaurant Water en Brood aan de Scheveningse haven (Hellingweg 127). 
Een driegangenmenu kost daar 7 euro, de drank is niet duur en voor een elf euro 
per  persoon  kunnen  we  daar  goed  eten,  het  heel  gezellig  hebben  en  niet 
gehinderd  worden  door  vlees  en  vis  op  het  bord  van  de  naast  ons  zittende 
clubgenoten.  Het  restaurant  ligt  prachtig,  een  beetje  afgelegen,  ongeveer  10 
minuten lopen van het openbaar vervoer.  Per fiets en automobiel is  het goed 
bereikbaar.

Uiterlijk 24 september wil ik graag weten wie er mee gaan. Er is een vast menu 
waarvan  niet  afgeweken  kan  worden,  maar  met  speciale  dieetwensen  en 
allergieën wordt rekening gehouden, mits tijdig aangekondigd. Graag wil men 
een week van te voren weten hoeveel mensen er komen. Part-time vegetariërs 
mogen natuurlijk  mee.  Niet-vegetariërs  ook wel.  Mensen die na afloop gaan 
klagen dat ze hun vis of vlees zo gemist hebben wordt echter dringend verzocht 
zich niet aan te melden.

Pim van der Meiden
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
tevens VEILING van de SCHAAKBIBLIOTHEEK

SCHAAKCOMBINATIE HTV
DONDERDAG 3 SEPTEMBER 2009

Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA

1. Opening
2. Notulen van de vorige ledenvergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Van de voorzitter: jaarverslag; beleid en plannen voor het komend 

seizoen   
5. Clubblad en website
6. Van de jeugdleider: jaarverslag en plannen voor het komend seizoen
7. Jaarverslag interne competitie
8. Jaarverslag externe competitie; uitreiking kampioensbeker
9. Van de penningmeester: realisatie 2008-2009 en Begroting 2009-2010;

contributievoorstel: geen wijziging t.o.v. 2008-2009. Verslag van de 
kascommissie

10. Teamindeling 2009-2010; bekendmaking teamleiders
11. Aftreden van René Weerts en verkiezing van een bestuurslid voor de 

interne competitie
12. Verkiezing van de kascommissie
13. Verkiezing van de commissie van beroep
14. Installeren van de technische commissie
15. Rondvraag
16. Sluiting

Om 21.30 uur zal de veiling beginnen van de schaakbibliotheek, onder leiding 
van Pim van der  Meiden.  Indien de  vergadering  op dit  moment  nog niet  is 
beëindigd,  zal  een  pauze  hiervoor  worden  ingelast. De  te  veilen  boeken  en 
tijdschriften kunnen tot 21.30 uur worden bezichtigd; het hoogste bod wint.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van SHTV 
op 11 september 2008

Deze werd gehouden in de Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA Den Haag

Aanwezig: Armin Segger, Hugo van der Laan, Sander Pauw, André Wagner, Ben 
Spierings, Evert Baak, Karl Baak, Hans Dwarshuis, Ton Bodaan, Ton Vissers, 
Marten Kats, Pascal de Leeuw, Ruben Wiegerink, Ard van der Zwart, Gert-Jan 
Willighagen, Kees van Gelder, Geurt-Jan van der Meiden, Pim van der Meiden, 
Melchior Vesters, Lex van der Meer, Mike Hoogland, Aron Vitner, Hans Segers, 
Jan Bonsel, Bert van Dijk, Monique Keuzenkamp, Jan Verheijen, Karel Stolte, 
Kasha Gieben, Eric Gieben, Frans Coers
Afwezig met bericht: Piet Sikkes, Maarten Stolte, Henk Bouma, Theo Dekker, 
Danny Lindhout, René Weerts, Claudia van Kampen, William van Zanten, Rob 
Dijkstra, Mireille Rubert

1. Opening en notulen van de vorige ALV
Voorzitter  Armin  Segger  opent  de  vergadering  en  heet  ieder  welkom.  De 
Notulen van de vorige ALV worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Jan  Bonsel  protesteert  dat  hij  de  stukken  voor  deze  vergadering  pas  op  de 
vergadering zelf heeft gekregen. Dat moet volgend jaar beter.
Pim van  der  Meiden  mist  het  jaarverslag  van  de  secretaris.  Die  wil  hij  het 
volgend jaar wèl zien. De secretaris legt uit, dat hij niet wil schrijven over de 
onderwerpen  waar  de  bestuursleden  voor  verantwoordelijk  zijn,  en  dat  hij 
daarom een verslag achterwege heeft gelaten.
Hans Dwarshuis wenst een apart agendapunt over het parkeerbeleid. Dit staat 
echter bij punt 17 (rondvraag) geagendeerd en wordt niet naar voren gehaald.

2. Mededelingen
Het ledental van de Vereniging is 103.
Er is heuglijk bericht van Pieter Struiksma. Deze is geheel genezen.

3.  Jaarverslag  penningmeester,  verslag  van  de  kascommissie,  begroting 
2008-9 en contributievoorstel
Het  jaarverslag  van  de  penningmeester  wordt  goedgekeurd  met  algemene 
stemmen.

De kascommissie (René Weerts en Aron Vitner) verklaart dat de administratie er 
zeer betrouwbaar uit ziet en dat men het vertrouwen heeft dat alles klopt. Men 
heeft twee aanbevelingen. Ten eerste dat bestuursleden alleen geld uit mogen 
geven binnen vooraf bepaalde budgetten. Ten tweede, dat voor evenementen als 
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toernooien en het  zomerkamp  vooraf  een begroting  gemaakt wordt,  zodat  er 
meer beheersing is over de uitgaven.

De aanbevelingen van de kascommissie worden niet in stemming gebracht, maar 
door het bestuur overgenomen.

De begroting 2008-9 leidt tot vragen. Geurt-Jan van der Meiden vraagt waarom 
de training niet kostendekkend kan zijn. Voorts vraagt hij waarom het begrootte 
bedrag voor jeugdtraining met 100 euro is verlaagd. En op hoeveel leden is de 
begroting  gebaseerd?  Rik  Pronk  vraagt  waarom het  bedrag  voor  ‘algemeen’ 
zoveel is verhoogd.

Het contributievoorstel leidt tot veel discussie, eerst over het voorstel om 5 euro 
korting te geven aan diegenen die hun contributie vóór 1 november betalen, en 
vooral over het voorstel om die leden die hun contributie niet voor 1 januari 
hebben betaald, uit te sluiten van de interne competitie.
Het bestuur legt uit dat men beide maatregelen nodig vindt om minder tijd kwijt 
te zijn aan het nalopen van leden die hun contributie al maar niet voldoen, ook 
niet nadat er zorgvuldig en uitgebreid met betrokkenen is gesproken over een 
betalingsregeling. Nu is alleen de sanctie van royement mogelijk, maar dat wil je 
pas als laatste doen, en er is daarom een gematigde sanctie voordien nodig.
Het kortingsvoorstel leidt tot de vraag van Ton Vissers hoe het zit met degenen 
die per kwartaal betalen. Het bestuur antwoordt, dat de korting hierop niet van 
toepassing  is,  maar  dat  het  de  penningmeester  vrij  staat  om een  (kwartaal)-
betalingsregeling  te  treffen  met  degenen die  dit  wensen,  waarin  dan  ook de 
korting wordt toegepast.
Het voorstel tot  uitsluiting wordt van de hand gewezen door de vergadering, 
want: Pim van der Meiden meent dat het niet sympathiek is. Melchior Vesters 
vindt dat de vereniging in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging is, en dat 
de maatregel te extreem en te hard is.  Hij vindt wel dat wanbetalers bekend 
gemaakt moeten worden: ‘naming and shaming’. Gert-Jan Willighagen erkent de 
problematiek,  maar  vindt  dat  deze  maatregel  niet  zal  helpen,  omdat  de 
wanbetalers  meestal geen interne competitie  spelen.  Beter  is  om na een jaar 
contributieschuld te royeren. Marten Kats denkt ook dat het niet effectief is. Hij 
vertelt dat hij bij zijn vorige vereniging wel de mogelijkheid van schorsing had, 
maar dat het geen verbetering gaf. Ton Vissers denkt aan een incassobureau als 
mogelijke maatregel. Kees van Gelder vraagt of niet een gewoon royement beter 
zou zijn. Ard van der Zwart stelt voor om op 1 januari niet uit te sluiten, maar 
om een waarschuwing te geven.
Er wordt wel erkend dat hier een probleem ligt. Ton Bodaan merkt op dat het 
voorstel van het bestuur een goed signaal naar de mensen is, omdat de leden die 
wel betalen de dupe zijn van degenen die dat niet doen. Aron Vitner vult aan, dat 
je voor niet-betalende leden wel aan de KNSB moet afdragen.



10

Uiteindelijk wordt op voorstel van Melchior Vesters en Ard van der Zwart door 
de  vergadering  aangenomen  dat  bij  contributieachterstand  op  1  januari  een 
waarschuwing zal worden gegeven, en dat dan daarna per 1 augustus royement 
als lid plaats vindt.
Op vragen van de vergadering legt de secretaris uit,  dat de HSB weigert om 
wanbetalers bij andere clubs te melden. Ook de KNSB heeft deze mogelijkheid 
niet. Ton Vissers legt uit dat dit vanwege de ‘privacy ‘zo is.

Het contributievoorstel werd bij stemming aangenomen met drie stemmen tegen. 
De begroting werd aangenomen met drie stemmen tegen.
 Na de stemming bleek overigens, dat de statuten van de vereniging al bepalen 
(art 5, lid 3) dat het bestuur een lidmaatschap kan opzeggen op 1 maart indien 
een lid niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Het Bestuur zal dit doen,  
als dit noodzakelijk wordt geacht.

4. Jaarverslag van de jeugdleider
Algemeen aanvaard. Ton Vissers: ‘ziet er heel verzorgd uit’.

5. Jeugdzaken 2008-9
Evert Baak vertelt dat er dit seizoen meer jeugdspelers mee zullen gaan doen 
met de interne competitie. Voor hen wordt een eigen speeltempo voorgesteld (40 
minuten plus 30 seconden per zet), hetgeen algemeen wordt aanvaard.
Geurt-Jan  van der  Meiden vraagt  wat  precies  onder  een  ‘jeugdspeler’ wordt 
verstaan in dit verband, en daarop is niet precies een antwoord mogelijk. Tegen 
de 18 jaar zal iemand wel gaan toegroeien naar het seniorentempo, maar dit is 
afhankelijk van o.m. de ouderlijke toestemming om zo laat van huis te mogen 
zijn. Ton Vissers merkt op, dat spelers met een jeugdtempo dan ook wel om tien 
uur, half elf,  naar huis moeten zijn, anders vindt hij  het maar vreemd. Evert 
Baak geeft aan dat hij jeugdleden die jeugdtempo spelen, en tot laat op de club 
blijven, hierop zal aanspreken. Want dat is niet de bedoeling.

6. Jaarverslag interne competitie
Dit wordt algemeen aanvaard. André Wagner deelt de prijzen uit. In groep 1 zijn 
deze voor William van Zanten (clubkampioen), Sander Pauw (2e) en Ton Bodaan 
(3e), in groep 2 zijn ze voor Gert-Jan Willighagen, Karel Stolte en Karl Baak, in 
groep 3 voor Stijn Gieben, Ton Vissers en Piet Sikkes, en in groep 4 voor Henk 
Bouma, René Weerts en Eric Alvares.

7. Interne competitie 2008-9
De play-offs blijven gehandhaafd. Op een vraag van Pim van der Meiden, die 
een tegengesteld voorstel had gezien in het clubblad en in de agenda, legt André 
Wagner uit, dat dit in feite een time-lag is. In zijn enquête waren 7 leden tegen 
de play-offs en 6 er vóór, maar op de latere vergadering van het bestuur bleek de 
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verhouding drie vóór, twee tegen en twee onthouding, zodat er geen duidelijke 
richtlijn  meer was.  Bij  stemming op de ledenvergadering zijn  er slechts vier 
leden tegen de play-offs en de meerderheid is er vóór.

Pim van der Meiden vraagt of het niet goed is om de voorgestelde commissie er 
naar te laten kijken en als samenstelling stelt hij voor de oude en de nieuwe 
wedstrijdleider plus Ton Vissers. Dit wordt in stemming gebracht, en 12 leden 
zijn vóór zo’n commissie en 8 tegen. Dus die gaat er komen, en deze commissie 
zal op de volgende ledenvergadering advies uitbrengen en misschien voorstellen 
doen. Kees van Gelder merkt op dat deze commissie bij de KNSB naar veel 
varianten van competitiestructuren kan kijken. Ook Marten Kats heeft ervaring 
met verschillende opzetten.
In de discussie meldt Ton Vissers dat hij het afgelopen jaar problemen heeft 
gehad om zijn visie op de competitie bij het bestuur kenbaar te maken. Evert 
Baak erkent dat dit het geval is geweest, echter niet met opzet, en dat de mening 
en ervaring van Ton Vissers binnen de club veel gewicht heeft. Onder meer bij 
de  nieuwe  opzet  voor  de  teamindeling  is  zijn  eerdere  commentaar  op  een 
positieve manier verwerkt.

De nieuwe afmeldregeling wordt bekend gemaakt. Leden kunnen zich afmelden 
voor de interne tot 19.00 op afmelden@schaakcombinatiehtv.nl of op de voice-
mail  van 06-57428097.  Aanmelders  kunnen zich aanmelden tot  19.45 bij  de 
wedstrijdleider op de club.

Op voorstel van Rik Pronk wordt besloten om de partijen te laten aanvangen om 
20.00, en de indeling klaar te hebben om 19.45.

Monique Keuzenkamp protesteert tegen de maatregel die het bestuur haar het 
vorige seizoen heeft opgelegd, namelijk dat zij alleen ingedeeld zou worden als 
zij vóór 20.00 op de club was. Zij acht de maatregel onredelijk en bovendien in 
strijd met het verenigingsrecht.
Het bestuur licht toe, aangezien deze maatregel alleen op vertrouwelijke wijze 
aan  haarzelf  was  medegedeeld,  dat  dit  was  gebeurd  omdat  zij  zeer  vaak, 
eigenlijk: altijd, en bovendien zeer veel, oplopend tot drie kwartier of meer, te 
laat op de interne verscheen. Zij belastte daarmee de wedstrijdleider, zij liet dan 
haar tegenstander wachten, en verstoorde de concentratie in de speelzaal door 
haar  luidruchtige  binnenkomst.  Hiertegen  is  het  bestuur  met  de  genoemde 
maatregel opgetreden, na zorgvuldig overleg en na diverse waarschuwingen te 
hebben  gegeven.  Dit  heeft  ertoe  geleid  dat  zij  vervolgens  steeds  op  tijd  is 
gearriveerd.
Mike Hoogland meent, dat hiervoor eigenlijk een aparte regeling getroffen zou 
moeten worden.

mailto:afmelden@schaakcombinatiehtv.nl
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Evert Baak zegt in de vergadering toe, dat deze maatregel nu wordt opgeheven. 
We zullen bezien hoe het dan gaat.
Wim Vermeulen vraagt of het mogelijk is om de klok terug te zetten als iemand 
buiten eigen schuld te laat is gekomen. De wedstrijdleider zegt, dat dit niet kan.

8. Jaarverslag externe competitie
Dit wordt zonder kritiek aanvaard.

9. Teamindeling 2008-9
Evert Baak licht toe, dat het bestuur een voorstel van hem heeft aanvaard om 
een objectieve volgorde in de speelsterkte van de leden te maken. Het voorstel 
heeft echter de Technische Commissie nog niet bereikt.
De volgorde is gelijkelijk gebaseerd op de externe rating en op de plaats in de 
eindrangschikking van de interne. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een 
vraag van Ton Vissers op de vorige ledenvergadering, die zich namelijk afvroeg 
waarvoor we eigenlijk interne competitie spelen.
Het voorstel is aan de vergadering op schrift uitgedeeld, evenals de teamindeling 
die eruit resulteert. Het leidt tot enige vragen, maar zowel de methodiek als de 
teamindeling wordt algemeen aanvaard.
Ton Vissers vraagt zich wel af, waarom de top van het 3e zwakker is dan de top 
van het 4e. Evert Baak antwoordt dat dit zo is omdat de in het 4e geplaatsten 
hadden aangegeven dat zij in het 4e wilden spelen.
Hans Segers,  de extern-wedstrijdleider ‘to be’ verklaart dat hij voorstander is 
van  objectiveren,  en  dat  ook wil  handhaven,  maar  dat  de  plaatsingslijst  wel 
besproken dient te worden met de Technische Commissie om te bezien of er 
geen gekke dingen uit de formule zijn gekomen. Na een besluit van het bestuur 
kan dan eventueel worden afgeweken van de plaatsingslijst.
De  teamleiders worden: voor het eerste: Ton Bodaan, voor het tweede: André 
Wagner, voor het derde: Hugo van der Laan, voor het vierde: Karl Baak en voor 
het vijfde: Marten Kats.

10. Jaarverslag PR en sponsoring
 Het jaarverslag wordt algemeen aanvaard. Pim van der Meiden deelt mede, dat 
hij grote waardering heeft voor Ben Spierings, maar wel wil weten wat hij zoal 
heeft gedaan tegen het parkeerbeleid. Ben antwoordt dat hij hiertegen niets heeft 
gedaan, aangezien dit buiten het bereik van de vereniging ligt.
Ben Spierings vraagt aandacht voor de vacature die ontstaan is na zijn aftreden 
en vraagt de vergadering om na te denken over een opvolger.

11. Clubblad 2008-9
André Wagner licht toe, dat hij zal inventariseren, wie van de leden werkelijk 
een gedrukt exemplaar van het clubblad wenst te krijgen. De bedoeling is om de 
oplage tot een rationeel niveau terug te brengen, dat scheelt in de kosten en dat 
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maakt verbeteringen van het blad zelf mogelijk. De limiet van het blad is gesteld 
op 48 pagina’s, ook om de kosten in de budgettaire perken te houden. André 
Wagner zal voor de distributie zorgen, met een checklist, nu het bestuur heeft 
besloten om het blad niet per post rond te blijven sturen.
Ton Bodaan merkt op, dat de teamleiders het ook kunnen uitdelen, en dat het 
ook goed is als PR-instrument om exemplaren te geven aan de lokale biblio-
theken.
Melchior  Vesters  meent  dat  een  kleurenplaatje  wel  wat  duur  is,  maar  André 
Wagner vindt dat het blad wel uitstraling moet hebben en gaat daarmee door.

12. Décharge bestuur en aftreden van vijf bestuursleden
Pim van der Meiden vraagt wat het bestuur heeft gedaan tegen het komen van 
het ‘betaald parkeren’. Dat is niets, omdat dat buiten de macht van het bestuur 
lag. Desalniettemin wil hij niet tegen décharge van het bestuur stemmen, zodat 
dat met algemene stemmen gebeurt.
De aftredende leden van het bestuur zijn: Armin Segger (voorzitter), Claudia van 
Kampen (penningmeester), Kasha Gieben (jeugdleider), André Wagner (intern 
wedstrijdleider)  en  Ben  Spierings  (bestuurslid  voor  PR  en  Sponsoring).  Zij 
worden met een applaus en een attentie van de vereniging bedankt voor het vele, 
vaak jarenlange werk.

13. Benoeming van vier bestuursleden en van drie commissarissen
Tot  voorzitter  wordt  benoemd:  Evert  Baak.  Deze  is  tevens  jeugdleider.  Tot 
penningmeester wordt benoemd: Sander Pauw. Tot intern wedstrijdleider wordt 
benoemd: René Weerts. Tot extern wedstrijdleider wordt benoemd: Hans Segers. 
Hugo van der Laan blijft aan als secretaris.
Pim van  der  Meiden wordt  benoemd tot  hoofdredacteur  van  Samengevat  en 
André Wagner wordt benoemd tot eindredacteur.
Wim  Vermeulen  wordt  benoemd  tot  materiaalcommissaris.  Hij  meldt  de 
vergadering dat hij, tezamen met Armin Segger en Ben Spierings, alle stukken 
heeft gecontroleerd, en dat er 60 complete spelen zijn. Ook alle klokken zijn 
gecontroleerd.  De  wat  nieuwere  klokken  voelen  wat  stugger  aan,  daarvoor 
vraagt hij begrip.
Hij roept alle leden op om na afloop van de partij de stukken te controleren, en 
eventueel defecte klokken aan hem te geven.
Hans Dwarshuis vraagt in dit verband of de leden bij het snelschaken de klok 
zachtjes met de top van de wijsvinger zouden willen indrukken, en dit niet met 
een harde klap met de volle hand zouden willen doen.
Ton  Vissers,  André  Wagner  en  Ben  Spierings  blijven  het  Haags  Weekend-
toernooi doen. Ton Bodaan zegt dat een groep van onze kinderen in de C-groep 
zullen meedoen en vraagt of er niet op zondagmiddag een apart toernooitje kan 
komen voor kinderen die daarvoor nog te zwak spelen.
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André Wagner en Ben Spierings blijven de ‘BrouwerBelderbos Haagse Rapid-
cyclus’doen.
Alle benoemingen zijn unaniem en vergezeld van applaus.

14. Verkiezing van de kascommissie
Melchior Vesters (eerst-aftredend) en Mike Hoogland stellen zich kandidaat en 
worden onder applaus verkozen. Henk Bouma is reserve.

15. Verkiezing van de Commissie van Beroep
Wederom worden hiertoe Ton Vissers, Ard van der Zwart en Ruben Wiegerink 
benoemd.  Op voorstel  van  Ton Vissers  worden ook twee  reserves  benoemd, 
namelijk Kees van Gelder en Marten Kats.

16. Installatie van de Technische Commissie
Ook  de  jeugdleider  wordt  toegevoegd  aan  de  Technische  Commissie.  De 
vergadering steunt dit algemeen. De Technische Commissie bestaat dus nu uit de 
teamleiders, uit de wedstrijdleiders intern en extern, en uit de jeugdleider.

17. Rondvraag (o.m. inventarisatie parkeerproblematiek)
De invoering van betaald parkeren komt nu (voor sommigen: eindelijk) aan de 
orde. Het bestuur herhaalt nogmaals dat het geen enkele invloed heeft op het 
beleid  van  de  gemeente.  Uitzonderingen  zijn  niet  mogelijk,  ook  niet  voor 
invalidenplaatsen.  Wim Vermeulen  meldt,dat  de  kerk  zelfs  nul  op  het  rekest 
kreeg toen het een halteplaats voor invaliden aanvroeg.
Bij een inventarisatie blijkt dat vijf leden last zullen krijgen van de regeling.
Ton Bodaan stelt  voor,  dat  leden die  met  de  auto  wensen te  komen zouden 
kunnen carpoolen.
Verhuizen naar een andere lokatie is ingrijpend. Tegenover de Bergkerk is wel 
een groot parkeerterrein, dat misschien ook in de toekomst beschikbaar blijft.
Voorts vraagt Mike Hoogland of onze clubnaam niet mooier zou kunnen.
Geurt Jan van der Meiden vraagt of we niet een binding kunnen houden met 
leden die zijn vertrokken. Zij zouden bijvoorbeeld het clubblad moeten kunnen 
blijven  ontvangen,of  uitgenodigd  worden  voor  het  oliebollentoernooi.  Dat 
laatste zegde het bestuur toe zeker te zullen doen.
Hans Dwarshuis vraagt wat het parkeertarief zal worden. Dit wordt 1,50 per uur.
Ton Vissers dankt het Bestuur. Hij meldt dat er pas weer een heel goed zomer-
kamp is geweest, maar dat er met name gebrek is aan iemand die de mogelijk-
heid heeft van vervoer met een bus. Zijn er suggesties?

18. Om 23.30 sluit de voorzitter de vergadering. De secretaris heeft genotuleerd.
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Jaarverslag 2008-2009; van de voorzitter

Het eerste jaar als voorzitter van een grotendeels vernieuwd bestuur. Als bestuur 
hebben we een andere communicatiemethode gezocht en gevonden dan tot nu 
gebruikelijk  was.  Slechts  2  keer  kwam het  bestuur  in  vergadering  bijeen  en 
verder werd er veelvuldig overleg gevoerd op de clubavond en vooral: via de 
mail. Over de wijze van functioneren van het bestuur ben ik tevreden en ik hoop 
dat u, als lid dat ook bent. 

Als vereniging hebben we een goed jaar achter de rug. Op toernooien en zeker 
extern  werden  de  nodige  successen  gehaald.  De  jeugd  maakt  een  sterke 
ontwikkeling door. Het totaal ledenaantal is stabiel, maar bij de jeugd vindt een 
stijging plaats. De strategie van onze vereniging is om van onze jeugdleden ook 
latere clubschakers te maken; we zullen proberen om die strategie op koers te 
houden. We zijn blij met hun inbreng in de interne competitie en in de externe 
teams,  en  het  komende  seizoen  zal  hun  speelkracht  en  speelvreugde  weer 
toenemen, naar we verwachten.
Helaas  hebben  we  ook te  maken met  vertrekkende  leden.  We zien  niemand 
graag gaan, en ieder vertrekkend lid is er ook financieel één teveel. Ik heb er een 
gewoonte gemaakt ze altijd naar de reden van hun vertrek te vragen. Die zijn 
divers. Het gaat bijvoorbeeld om verhuizingen, en om het parkeerbeleid rondom 
de Bosbeskapel. Daar zullen we als club niets aan kunnen veranderen.
In  één  geval  was  de  interne  competitie  de  reden.  Die  is  nog  niet  helemaal 
geworden  wat  we  er  van  hadden  willen  maken,  en  er  zijn  elementen  die 
verbeterd moeten worden. De interne is te belangrijk, voor elke club! Daarom 
zal de nieuwe wedstrijdleider strakker de regels moeten gaan handhaven, want 
het gaat volgens mij ook fout bij een gebrek aan discipline van de leden: te laat 
komen, en niet of verkeerd afbellen. Voor alle duidelijkheid dit zijn de regels:

• We  hebben  aan-  en  afmelders.  Afmelders  komen  in  principe 
altijd; als ze niet komen moeten ze zich correct en op tijd afmelden. De 
aanmelders komen in principe niet, maar als ze zich op tijd aanmelden wel.
• De  indeling  vindt  plaats  op  de  club.  Er  kan  per  email 
(afmelden@schaakcombinatiehtv.nl) worden  aan/afgemeld  tot 
donderdagavond  19:00  uur  of  per  telefoon  (op  de  voice-mail  van  06-
57428097)  tot  donderdagavond  19:00  uur.  Andere  emailadressen  of 
telefoonnummers gelden niet als aan/afmelding.
• De partijen beginnen om 20.00. Als je meer dan een half uur te 
laat bent zonder dit te melden verlies je het recht op een partij voor die 
avond en krijg je een nul. De tegenstander krijgt een punt. Om 20.30 uur 
maken we een indeling voor het geval tegenstanders niet zijn opgekomen; 
als  mensen  geen  tegenstander  kregen  spelen  ze  een  vriendschappelijke 
partij. Die telt dan niet voor de stand van de interne. Er wordt niet met de 

mailto:afmelden@schaakcombinatiehtv.nl
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hand heringedeeld in ons programma Sevilla, want de competitie verliest 
daardoor zijn rechtvaardige werking. Bovendien worden de functies van de 
parameters in het programma doorkruist.
• Een afmelder die wegblijft zonder af te melden krijgt niet alleen 
een nul  voor  die  avond,  maar  krijgt  ook de status  aanmelder.  Hij  moet 
speciaal zeggen dat hij weer iedere avond komt en zich afmelden als hij 
niet komt om weer als afmelder in het systeem te komen.

Het bestuur is René Weerts dankbaar voor zijn inzet in het afgelopen seizoen. 
Hij heeft de moeilijke functie vervuld uit verantwoordelijkheidsgevoel voor het 
draaiend houden van de club, en hij heeft dit met charme gedaan. Hij is er steeds 
op uit geweest om ieder lid een aangename schaakavond te geven. We mogen 
trouwens met trots opmerken dat de club ook twee belangrijke seniorleden heeft 
gewonnen omdat onze interne competitie zo aantrekkelijk is! Dat is mede zijn 
verdienste geweest. René treedt nu af. Kandidaat om hem op te volgen is Piet 
Sikkes. 

Een  acuut  probleem  voor  de  vereniging  is  de  speellocatie  van  het  eerste. 
Moesten we vorig seizoen al uitwijken wegens een verbouwing, nu hebben we 
te horen gekregen dat we helemaal niet meer welkom zijn in de Bergkerk. Dit 
als  gevolg  van een  beleidswijziging,  ze  doen alleen  nog  feesten  en partijen. 
Vorig seizoen zijn we twee keer uitgeweken naar het nationaal schaakgebouw, 
maar dat kon bij het bestuur niet echt op voorkeur als speellocatie rekenen. 
We  hebben  nu  een  speellocatie  gehuurd  in  het  SBSbridge  centrum  aan  de 
Kerketuinenweg 2, waar we ook ons weekeindtoernooi zullen gaan spelen.

Het  HSB-bestuur  heeft  met  Ruurd Kunnen (Promotie)  een nieuwe voorzitter 
gevonden. Ruurd heeft een duidelijk visie en is (voorzichtig) begonnen met het 
neerhalen van de ivoren toren van waaruit de HSB nogal eens opereerde. Wij 
zijn als club groter geworden en proberen dus ook meer invloed uit te oefenen, 
maar  dat  gaat  gepaard  met  verantwoordelijkheden  en  die  zullen  we  niet 
ontlopen. Denk hierbij aan de organisatie van het Haags Weekendtoernooi en de 
Brouwer  Belderbos  Rapidcyclus  waar  we actief  in  zijn  en  blijven,  maar  we 
kijken ook naar andere mogelijkheden om binnen het Haagse schaken zaken van 
de grond te krijgen.
‘Ons’ huidige  HSB-bestuurslid  Bastiaan  Dessing  legt  zijn  functie  neer,  maar 
waarschijnlijk zal een andere SHTV’er binnenkort weer bestuurslid worden bij 
de HSB.

Dit verslag is anders dan u (misschien) gewend bent. De meer traditionele lijnen 
worden  niet  gevolgd.  Op  de  jaarvergadering  kunt  u  al  uw  vragen  en 
opmerkingen  kwijt,  maar  schroom  ook  niet  om  tijdens  het  seizoen  de 
bestuursleden aan te spreken.
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Er is ook geen verslag van de secretaris, als bestuur vinden we dat overbodig. 
Wel leest u hieronder nog een bijdrage van André betreffende het clubblad en de 
website. Als club zijn we dank verschuldigd aan Pim en André voor het mooie 
clubblad dat we nu hebben en de inspanningen (van André) om de website weer 
goed te krijgen. 

Evert Baak

Jaarverslag 2008-2009; clubblad en website

Ook  dit  jaar  verschenen  er  6  nummers  van  het  clubblad,  dat  een  uiterlijke 
verandering onderging. De gekleurde omslag werd vervangen door een wit met 
op de voorkant een foto in kleur. Door de oplage flink te verlagen van 140 naar 
80  exemplaren  en  de  maximale  omvang  te  beperken  tot  48  pagina’s,  werd 
bovendien een stevige bezuiniging doorgevoerd.
De distributie verliep gecontroleerd. In principe ontving elk seniorlid en jeugdlid 
dat  deelnam  aan  de  seniorencompetitie  een  exemplaar,  behalve  zij  die 
aangegeven  hadden  het  blad  voortaan  electronisch  te  willen  ontvangen. 
Overigens gaat het in het laatste geval tot op heden om minder dan 10 leden. 
Ouders  van de  andere  jeugdleden  kunnen  op  de  club  een  exemplaar  inzien, 
indien gewenst.
Hoofdredacteur  Pim  van  der  Meiden  heeft  zich  tijdens  het  hele  jaar 
onvermoeibaar  sterk  gemaakt  voor  een  gevarieerde  inhoud,  met 
achtergrondartikelen en analyses naast de obligate uitslagen en standen. Menig 
clublid is door hem aangespoord, en soms was dit niet eens nodig, om een stukje 
te schrijven en zelfs mensen van buiten de club zijn al door hem benaderd voor 
iets lezenswaardigs. Het seizoen 2009-2010 zal daar ongetwijfeld de vruchten 
van gaan tonen.

Met de website leek het allemaal voorspoedig te gaan, totdat plotseling alles 
verdwenen was! Grote schrik, maar provider Lycos bleek besloten te hebben om 
de Nederlandse webhosting af te stoten en had alle gebruikers daarvan per e-
mail op de hoogte gebracht. Helaas bereikte dat bericht ons nooit, omdat het e-
mailadres dat bij Lycos bekend was niet meer geldig was.
In  allerijl  werd  een  andere  provider  gevonden,  die  ook  nog  eens  een  stuk 
goedkoper is, maar het heropbouwen van de website neemt echter veel meer tijd 
in  beslag  dan  verwacht  en  oude  artikelen  zullen  niet  of  mondjesmaat  terug 
kunnen worden gezet op de nieuwe site. Het plan is om vanaf september mensen 
weer de gelegenheid te geven om zelf artikelen te plaatsen, waardoor hopelijk de 
site snel terug tot leven zal komen.

André Wagner
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Jaarverslag jeugd 2008-2009

“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!”

Deze tekst kon u een jaar geleden in mijn verslag lezen en toen ik dit doorlas 
dacht  ik,  die  tekst  kunnen  we  zo  weer  plaatsen.  Alleen  werden  de 
stappendiploma’s  nu 2 weken voor  het  eind van het  seizoen afgenomen.  De 
resultaten  waren  opnieuw  prima,  bijna  iedereen  slaagde  voor  1  of  soms  2 
stappen.
De kinderen deden op diverse toernooien goed mee om de prijzen en we hebben 
nu zelfs een nationaal kampioen op de club. Onze jeugd is sterker geworden, 
maar ook groter. De jeugd-afdeling is het afgelopen jaar gegroeid.

Vorig seizoen was er vooral sprake van de verdeling van taken; de vorming van 
een jeugdbestuur en het zoeken naar meer vrijwilligers en gelukkig hebben we 
nu veel vrijwilligers. Maar zoals ieder jaar zijn er mensen die er mee stoppen. 
Ook dit jaar verloren we diverse vrijwilligers, sommige van hen waren al jaren 
actief.  Meest  opvallend  was  natuurlijk  het  vertrek  van  Rik.  Gelukkig  vroeg 
aangekondigd en zo konden we ons goed voorbereiden. Het vertrek van Rik als 
‘full  time’-kracht  lijkt  te  worden opgevangen.  Ton Bodaan neemt  de nodige 
taken op zich en Wim Lelieveld heeft het wekelijkse jeugdbericht overgenomen. 
(Alle seniorleden krijgen het jeugdbericht nu ook. Wilt u op de verzendlijst of er 
juist vanaf, neem even contact op met Wim). Naar mijn mening hebben we met 
de  organisatie  een  stap  voorwaarts  gezet  en  zijn  we  sterk  genoeg  voor  het 
nieuwe seizoen.

We komen qua lesruimte en qua groepsgrootte in de buurt van wat maximaal 
haalbaar  is.  Als  de groei  dit  jaar  doorzet  moeten we misschien wel  met een 
wachtlijst gaan werken. Om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen starten 
we dit seizoen met een trainingsprogramma voor trainers en assistent-trainers. 
Er zullen enkele trainingen worden georganiseerd om de (assistent-)trainers te 
trainen in  het  lesgeven.  De assistent-trainers  zijn  nieuw; het  betreft  hier  iets 
oudere jeugdspelers die gaan helpen bij de training van de andere jeugdspelers. 
De bedoeling is natuurlijk dat de assistenten van nu, straks de trainers zijn. De 
penningmeester  heb  ik  gevraagd een bedrag  van € 500,-  op  de begroting te 
zetten voor het trainen van trainers.
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Misschien gaan we het persoonlijk kampioenschap van de HSB in de klassen 
ABCD organiseren. De eerste contacten zijn gelegd met de HSB, maar we zijn 
nog  ver  van  een  GO-beslissing.  Wel  gaan  we  dit  jaar  weer  het 
schoolschaaktoernooi organiseren.

De kernploegen zullen dit seizoen een vervolg krijgen. De kleine groepjes die op 
diverse zondagen les gaan krijgen, zullen in de Bosbeskapel bijeen komen. De 
organisatie is volledig in handen van Ton en Geurt-Jan. 

De eindstand van de interne competities: Jaimy Luk is jeugdclubkampioen!

Wintercompetitie Zomercompetitie

Grootmeestergroep Grootmeestergroep
1 Jaimy Luk 1 Jaimy Luk
2 Kenneth Lelieveld 2 Kenneth Lelieveld
3 Sophie Gieben 3 Timothy Lelieveld

Meestergroep Meestergroep
1 Daniël Daineko 1 Bart Verschuren*
2 David Dijkerman 2 Sander v.d. Kooij
3 Martijn Lander 3 Titus v.d. Valk

Promotieklasse Promotieklasse
1 Max de Vos 1 Thomas Luk
2 Thomas Luk 2 Joël Misiedjan*
3 Gorrit Lootsma 3 Joëlle Vuong

Eerste klasse Eerste klasse
1 Titus v.d. Valk 1 Zoë Tromp
2 Nicky Schagen 2 Bram v. Dijk
3 Joëlle Vuong 3 Livia Tromp

Evert Baak
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Jaarverslag wedstrijdleider intern 2008-2009

Beste medeschakers, voor een jaar heb ik de rol van interne wedtrijdleider op 
mij genomen. Om de vereniging draaiende te houden had ik besloten om deze 
rol op mij te nemen, je kunt nu eenmaal niet altijd een passief lid zijn. Het was 
zeker wel een enerverend jaar, vooral met de deelname van de jeugd erbij en 
regelmatig moesten er tafels en stoelen bij  gesleept worden om iedereen een 
plek te geven. Het was voor mij ook wel even wennen om zo’n grote groep in te 
delen; het duurde even voordat ik het programma hiervoor goed onder de knie 
had. Later in het seizoen werd het voor mij ook lastiger om de indeling te doen 
vanwege een verandering van baan (meer reistijd). Ik heb mijn best gedaan om 
iedereen die naar de speelavond kwam ook mee te laten spelen en aanvankelijk 
offerde  ik  mij  op,  zodat  iedereen  kon  spelen.  Helaas  is  er  voor  de  interne 
wedstrijdleider geen extra puntentoekenning als hij zichzelf niet indeelt, vandaar 
dat ik halverwege het seizoen hiervan afweek. Het is natuurlijk vervelend om te 
horen dat er geen tegenstander voor je is, maar de bedoeling is ook dat dit niet 
altijd met dezelfde persoon overkomt. Ook was er de handicap dat het afmelden 
niet goed functioneerde; dit is niet altijd door kwade wil maar door providers die 
te laat berichten doorgeven. Ook de website functioneerde niet naar behoren, 
zodat niet even snel naar het e-mailadres of het mobiel nummer gezocht kon 
worden voor de afmelding.

Ik heb gelukkig zelf wel al mijn externe wedstrijden kunnen spelen met dank 
aan  Hugo  en  André  voor  hun  kundige  vervanging.  Af  en  toe  waren  er  ook 
problemen met de aan- en afmeldingen, mijn voorkeur ging uit via de mail of de 
mobiel van de vereniging, meestal was ik ook aan de bar te vinden en als dan 
iemand zich mondeling afmeldde, kon het voorkomen dat ik dit compleet vergat 
te noteren.

Het einde van het jaar werd afgesloten met de play-offs om te bepalen wie zich 
clubkampioen mag noemen; dit werd uiteindelijk William van Zanten.

1 2 3 4 5 6 tot S.B. pl

1. Mike Hoogland X 0 1/2 1 0 1 2,5 5,25 4

2. Hans Segers 1 X 1/2 0 0 1 2,5 6,25 3

3. William van Zanten 1/2 1/2 X 1 1/2 1 3,5 7,50 1

4. Karl Baak 0 1 0 X 1/2 0 1,5 4,00 6

5. Melchior Vesters 1 1 1/2 1/2 X 0 3 7,50 2

6. Rik Pronk 0 0 0 1 1 X 2 4,50 5
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Het  totale  overzicht  is  als  volgt,  let  wel  degene die  minder dan 11 avonden 
gespeeld hebben komen niet voor in de lijst.  Deze lijst  is  ook medebepalend 
voor het team waarin een lid in het komende seizoen kan gaan spelen. Soms lijkt 
het of iemand meer punten heeft dan hij gespeeld heeft maar dit komt door een 
bye of extra punt vanwege een activiteit voor de vereniging.

Interne competitie 2008-2009, rangschikking na 34 ronden:

Pos Naam SPrc Prt W R V S
  1 Hans Segers 84,8 23 18 3 2 -1
  2 Tjomme Klop 84,6 13 10 2 1 -1
  3 William van Zanten 78,6 14 8 2 2 0
  4 Melchior Vesters 67,6 17 9 5 3 -1
  5 Mike Hoogland 66,7 24 13 6 5 0
  6 Ton Bodaan 65,8 19 12 1 6 1
  7 Paul den Boer 63,9 18 10 3 5 -1
  8 Ruben Wiegerink 63,2 19 6 6 4 0
  9 Karl Baak 62,5 20 10 3 6 0
10 André Wagner 61,8 17 7 5 4 -2
11 Rik Pronk 60,7 14 8 1 5 -2
12 Stijn Gieben (J) 60,0 20 11 2 7 0
13 Ben Spierings 58,7 23 10 7 6 1
14 Niek Wisse 57,7 26 8  10 6 0
15 Hugo van der Laan 56,5 23 10 4 8 -2
16 Evert Baak 56,3 16 9 0 7 0
17 Hans Dwarshuis 55,0 30 13 7 10 1
18 Koos Roeleveld (J) 54,0 25 11 5 9 1
19 Lex van der Meer 53,8 26 9  10 7 2
20 Ton Vissers 53,4 29 10 9 9 1
21 Karel Stolte 53,3 15 6 4 5 1
22 Jaimy Luk (J) 53,1 32 17 0 15 1
23 Jan Verheijen 52,0 25 12 2 11 0
24 Rob Dijkstra 51,6 32 12 9 11 1
25 Piet Sikkes 50,0 23 9 5 9 -1
26 Gert Jan Willighagen 50,0 18 8 2 8 2
27 Nico Gouzij 50,0 16 5 6 5 0
28 Claudia Fasil (J) 47,4 19 8 2 9 1
29 Kees van Gelder 47,4 19 5 6 7 0
30 Arif Somer 46,9 16 5 5 6 -1
31 Henk Bouma 45,8 24 10 2 12 2
32 Owen Poppe (J) 45,8 24 10 2 12 0
33 Monique Keuzenkamp 45,8 24 10 0 13 -1
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34 René Weerts 45,8 24 9 2 12 -1
35 Jan Bonsel 44,6 28 10 5 13 -2
36 Pim van der Meiden 44,4 27 11 2 14 1
37 Joop van Wallinga 44,0 25 9 4 12 -2
38 Kenneth Lelieveld (J) 43,3 15 5 1 8 0
39 Joris van Berckel (J) 42,9 28 11 2 15 -2
40 Pascal de Leeuw 39,6 24 8 1 14 1
41 Wim Vermeulen 37,0 23 8 1 14 -1
42 Joost van Kempen (J) 32,1 14 4 1 9 -1
43 Bert van Dijk 30,0 30 7 2 20 0
44 Hans Knipscheer 23,1 13 2 2 9 1
45 Mireille Rubert 11,1 27 2 2 23 1

Voor alle duidelijkheid:
Sprc = Score in %
Prt = Aantal maal gespeeld
W = aantal winstpartijen
R = aantal remises
V = aantal verlies partijen
S = verhouding wit/zwart, bijvoorbeeld: -1 is een keer vaker met zwart 

gespeeld.

Enige aanbevelingen voor het volgende seizoen.
Er moet een goed werkende website zijn waarheen naar verwezen kan worden 
voor de aan- en afmelding.
Standaard moet er naast de indeling ook een afmeldlijst zijn.
Om het programma voor de indeling onder de knie te krijgen is training nodig.
De indeling en het verzamelen van de uitslagen kan ook door meerdere mensen 
gedaan worden om de taak te verlichten.
De ranking van iemand die halverwege het seizoen lid wordt moet handmatig 
worden aangepast (niet op 50% zetten).

Tot schaaks,

René Weerts
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Jaarverslag wedstrijdleider extern 2008-2009

Het  seizoen  is  voor  de  verschillende  externe  teams  heel  goed  verlopen. 
Verschillende  van  onze  vijf  externe  teams  hebben  het  hele  seizoen  voor 
promotie gestreden. In de breedte is SHTV in het seizoen 2008/2009 een sterke 
club  gebleken  waar  spelers  zowel  in  de  HSB  alsook  de  KNSB  een  stevig 
partijtje meeblazen.

Team 1
Het  eerste  team  heeft  tot  aan  de  voorlaatste  ronde  meegestreden  voor  het 
kampioenschap. Pas in de laatste ronde was het pleit definitief beslecht. En dit 
ondanks het feit dat we vele malen een beroep moesten doen op spelers buiten 
het eerste om in te vallen. Komend jaar zullen we dus weer in de derde klasse 
zullen  spelen  van  de  KNSB,  hopelijk  met  net  zoveel  plezier  en  strijd  als 
afgelopen jaar.

Team 2
Het tweede team was dit jaar het best presterende van SHTV. In klasse 1A van 
de HSB waren ze op rating zeker niet de uitgesproken favoriet. Op het eind van 
het  seizoen  stonden  er  drie  teams  met  punten  gelijk:  Rijswijk  2,  Haeghe 
Ooievaar  1  en  SHTV 2.  Uiteindelijk  moest  onderling  resultaat  de  doorslag 
geven. Het tweede werd daardoor kampioen in zijn klasse en promoveert naar de 
promotieklasse.  Een groot  succes voor  het  tweede  team en voor  de club  als 
geheel.  Van  de  spelers  moet  vooral  het  resultaat  van  Rik  Pronk  worden 
genoemd. In zijn voorlopig laatste volledige externe seizoen scoorde hij 6½ punt 
uit 7 partijen. Een mooi voorbeeld voor de jeugd!

Team 3 
SHTV 3 speelde een respectabel seizoen. Het team handhaafde zich ruimschoots 
in de eerste klasse met een score van 7 matchpunten uit 7 rondes. 

Team 4
Het  vierde team streed wel mee om het  kampioenschap in zijn  klasse,  maar 
kwam uiteindelijk een puntje tekort ten opzichte van Lierse. Een tweede plaats 
is toch een prestatie om trots op te zijn. Uiteindelijk kwam er aan het eind van 
het seizoen nog een mooie beloning voor deze fraaie tweede plaats. Omdat er in 
de eerste klasse van de HSB een plaats over bleek te zijn, gaf deze tweede plaats 
toch nog recht op een zeer verdiende promotie. Gefeliciteerd heren! 

Team 5
Team 5 zat dit jaar in de hoek waar de klappen vallen. Ze moesten het hele 
seizoen tegen degradatie strijden in deze voor dit team zeer sterke klasse. Er 
werd iedere ronde weer veel strijd geleverd. Aan het einde van het seizoen bleek 
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alle strijdlust net genoeg. B.F./Wassenaar 2 hielden ze net achter zich en hiermee 
handhaven ze zich in de tweede klasse. Een mooie prestatie.

Terugkijkend op het hele seizoen kunnen we als club zeer tevreden zijn over het 
afgelopen externe seizoen. Er is  in de verschillende teams met veel  inzet  en 
plezier gespeeld en met twee promoties is hier ook een mooie beloning voor 
gekomen. Vooral diegenen die aan deze promoties hebben bijgedragen wil ik 
nogmaals feliciteren vanaf deze plaats.

Hans Segers

* * * NIEUWE SCHAAKTELG * * *

Op de dag dat het vorige clubblad verscheen was het feest in huize Stolte in 
Hoofddorp. Enkele dagen later ontvingen we electronisch een afbeelding 
van het geboortekaartje. Hoewel het inmiddels ruim twee maanden geleden 
is,  doen we namens bestuur  en leden de hartelijke  gelukwensen aan de 
kersverse ouders.
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Jaarverslag penningmeester 2008-2009

Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2008-2009 waarin de inkomsten en 
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken half augustus 2009 is beschreven
- de begroting voor de periode 2009-2010

Inleiding resultatenrekening
In onderstaande tabel  vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De 
resultatenrekening  2008-2009  loopt  over  de  periode  3  augustus  2008  –  3 
augustus 2009.

De vereniging heeft het seizoen met een winst van 172 euro afgesloten.

(bedragen in hele euro’s)
Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie

Contributie      8.500          8.125 HSB bijdrage      3.440          3.305 

Schaaktraining
     1.450             570 

Schaaktraining 
(trainer+zaalhuur)      1.700             850 

Lotto/toto         250             325 Zaalhuur      2.500          2.642 

Bijzondere baten         200             573 KNSB         400             306 

Sponsoring         500             420 Prijzen         500             743 

Rente           30               86 Clubblad en Internet      1.250             947 

Jeugdcoaching         300             222 

Promotie         400               -   

Algemeen         500             750 

Zomerkamp      2.500               -   Zomerkamp      2.500               -   

Open Rapidkamp.         200             480 Open Rapidkamp.         100             479 

Afschrijving debiteuren            -               164 

Winst           40             172 

Totaal  13.630      10.579  13.630      10.579 

Toelichting resultatenrekening
De ontvangen contributies zijn iets lager dan begroot door een (verdere) daling 
van  het  aantal  senioren.  Dit  werd  onvoldoende  gecompenseerd  door  een 
toename  van  het  aantal  junioren/pupillen.  Door  tegenvallende  belangstelling 
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voor de schaaktraining moest  het  aantal  trainingsavonden aanzienlijk beperkt 
worden.  Door  adequaat  handelen  van  Ben  is  het  verlies  gelukkig  beperkt 
gebleven. De post bijzondere baten is hoger dan begroot door verkoop van t-
shirts,  huuropbrengst  materiaal  voor Haags Weekendtoernooi en een bijdrage 
van de Gemeente Den Haag i.v.m. de organisatie van het kampioenschap voor 
basisscholen. De organisatie van het slottoernooi van de Haagse Rapidcyclus is 
keurig kostendekkend gebleven. Het afgelopen jaar zijn de prijzen bij de interne 
toernooien wat royaler en luxer geweest dan gebruikelijk. De (noodgedwongen) 
overstap naar een andere hostingprovider voor de website en een kritische blik 
op het aantal te drukken exemplaren van het clubblad (dank André!) heeft een 
beparing van ruim 300 euro opgeleverd op de (begrote)  kosten hiervoor.  De 
algemene kosten zijn voornamelijk zo hoog uitgevallen door het blijk geven van 
waardering voor vertrekkende bestuurs-/kaderleden.

(bedragen in hele euro’s)

Activa Bedrag Passiva Bedrag

Kas                    69 Eigen Vermogen               5.414 

Lopende rekening                  211- Materiaalreserve                  800 

ING ExtraBonus               3.028 Reserve Zomerkamp                  400 

Deposito Rabobank               3.000 Reserve Promotie                  800 

Debiteuren                  713 Crediteuren                  936 

Overlopende activa                    49 Overlopende passiva                  944 

Promotiemateriaal                  200 Overige schulden                  854 

Schaakmateriaal               3.000 

Apparatuur                  300 

Totaal           10.148           10.148 

Toelichting balans
De post debiteuren is ongezond groot. Dit betreft leden die hun contributie over 
het  seizoen  2008-2009  nog  niet  of  niet  volledig  voldaan  hebben.  De  post 
crediteuren  betreft  grotendeels  een  foutieve  boeking  door  de  Belastingdienst 
(810 euro). De overlopende passiva bestaan uit de nog te betalen huur en HSB-
bijdrage voor de maanden juli en augustus. De post overige schulden is de HSB-
bijdrage over het tweede kwartaal 2009 die na afsluiting van het boekjaar is 
ontvangen. Er zijn geen afschrijvingen gedaan op reserves.
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(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Lasten Begroot

Contributie          8.000 HSB bijdrage          3.300 

Schaaktraining
               -   

Schaaktraining 
(trainer+zaalhuur)                -   

Lotto/toto             300 Zaalhuur          2.750 

Bijzondere baten             300 KNSB             400 

Sponsoring             400 Prijzen             500 

Rente             100 Clubblad en Internet          1.000 

Jeugdcoaching             500 

Promotie             100 

Algemeen             500 

Open Rapid             450 Open Rapid             450 

Winst               50 

Totaal         9.550         9.550 

Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen is nagenoeg in evenwicht. Bij de begroting is 
uitgegaan  van  50  senioren  en  50  juniorleden.  Hierbij  is  uitgegaan  van  de 
maximale korting (alle leden betalen voor 1 november 2009).
Komend  seizoen  wordt  er  vanuit  de  vereniging  geen  schaaktraining 
georganiseerd. In de begroting is hier daarom ook geen geld voor gereserveerd. 
Voor jeugdcoaching is een extra bedrag (ca 200 euro) opgenomen in verband 
met  aanschaf  van  opleidingsmateriaal.  Dit  werd  voorheen  altijd  door  de 
jeugdleider(s)  voorgeschoten,  maar  zal  nu  door  de  vereniging  gefinancierd 
worden. De contributie blijft ongewijzigd.

Sander Pauw
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Heldendom.

Wie wil er niet eens de held spelen?
Overwinnaar zijn, staan op de hoogste trede
voorwaar, dat zijn niet weinigen maar velen
ga dan schaken, de eerste schrede.

Dit spel maakt u tot stoutmoedig veldheer
aan het hoofd van uw troepen opgerukt
aanvoerder, generaal en wat al meer
eindelijk is het dictatorschap u gelukt.

Leef u uit, knecht en vermorzel die ander
moord, roof  als een ondeugend kind
verneder, verpletter en verwoest uw tegenstander
maar bereik in ieder geval dat u wint.

Want in ‘t schaken is ‘t nog steeds de these die geldt
wie wint voelt zich eventjes een held.
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Happels dolen over 64 velden

Eindelijk  is  het  zo ver.  Samengevat is  nu een zo belangrijk  schaaktijdschrift  
geworden dat we al een boek ter bespreking aangeboden kregen.

Veel is er niet te recenseren aan de spannende autobiografie van Henk Happel. 
Het is gewoon een boekje dat de liefhebber van de schrijver, schaker en persoon 
Happel in zijn kast moet hebben staan, of op tafel hebben liggen bij de stukken. 
Het leven van Happel is voor een belangrijk deel bepaald door schaken en hij 
weet daar relativerend en geestig over te schrijven. Hij behandelt niet alleen de 
schaaktechnische kant  van zijn  partijen,  maar maakt er  tevens mooie stukjes 
van. De manier waarop hij dat doet en de sfeertekeningen er om heen zijn een 
voorbeeld voor iedereen die eens een eigen partij wil publiceren.

Vol trots weet hij op bladzijde 40 te vermelden dat zijn partij tegen grootmeester 
Stean  in  Oslo  1981  de  Volkskrant  heeft  gehaald  en  zijn  beschouwingen  op 
diezelfde  pagina  over  de  psychologische  oorlogvoering  tussen  Karpov  en 
Kortsjnoj zijn de moeite van het lezen waard. Humor, een goed vermogen tot 
relativeren  en  een  fraai  gevoel  voor  details  maken  het  lezen  van  de 
beschouwingen bij de partijen tot een genoegen en iets aparts. Zo weet hij te 
melden hoe hij eens een partij gewonnen heeft omdat de charmante verloofde 
van zijn tegenstander tijdens de partij kwam opdagen en voor afleiding zorgde. 
Afleiding bij die verloofde dan: Happel zelf bleef onbewogen en won de partij. 
Toch heeft hij daar van geleerd in die zin dat hij later ook zelf door een vrouw 
werd afgeleid die weliswaar niet maakte dat hij minder of slechter ging schaken, 
maar hem wel leerde dat het verliezen van een partij niet mocht maken dat je 
met meubilair ging gooien. De desbetreffende dame is hem tot steun geweest bij 
het  schrijven  en  we  moeten  we  haar  dus  dankbaar  zijn  dat  dit  boekje  is 
verschenen.

Het is een machtig leuk boek, maar ik heb enige kritiek. De vormgeving van de 
diagrammen  in  het  boek  is  lelijk.  Nog  erger  is  de  kwaliteit  van  de  foto’s. 
Miserabeler dan de foto op p. 47 kan haast niet. Als Simone − zo heet ze − echt 
van haar man houdt moet ze voor een herdruk zorgen waarin Henk er mooier op 
komt te staan.

Pim van der Meiden

Henk Happel Dolen over 64 velden (2009: uitgegeven in eigen beheer) € 14.50 
ISBN: 978-90-8759-053-6 . Te koop bij Van Stockum en bij de auteur.



31

Zware delegatie op LCT 2009

Hèt toernooi waar iedereen natuurlijk naar uitgekeken had, het Leiden Chess 
Tournament, met een forse afvaardiging van onze leden (samen bijna 10% van 
het deelnemersveld!) startte op vrijdag 10 juli in het Denksportcentrum aldaar. 
Negen ronden met halverwege een rustdag. Het meest in het oog springende 
resultaat was de fraaie overwinning van William van Zanten op de Australische 
IM Alexandar Wohl, maar ook anderen konden tot hun genoegen de soms na 
harde  strijd  verkregen  punt  opstrijken.  Een  contingent  Indiase  jeugdspelers 
(kampioenen) kwam om ervaring op te doen en misschien hier en daar een norm 
te halen. De winnaar van het toernooi, IM Lalith Babu, trok zelfs aan het langste 
eind, want hij mocht de hoofdprijs meenemen.
De resultaten van onze mensen waren in groep A (104 deelnemers):

29. William van Zanten 5
65. Hans Segers 4
76. Tjomme Klop 4
88. Melchior Vesters 3
98. Marco van Straaten 2,5
99. Ton Bodaan 2,5

Ook in de B-groep (56 deelnemers) waren we goed vertegenwoordigd. Helaas 
liet Mireille Rubert zonder bericht verstek gaan, zodat ik in de 2e ronde zonder 
spelen (nu ja, 1. c2-c4) het punt opstreek. Niet zo'n ramp, want met 500 Elo-
punten verschil zou zelfs een overwinning ratingpunten hebben gekost. Het ging 
bij de meesten, ook bij mij, niet altijd even soepel, maar met uitzondering van de 
partij tegen Thom Beeren (Botwinnik), die vorig jaar ook al won, verliepen de 
partijen  toch  gunstig  voor  mij.  Even zag  het  er  benauwd uit,  toen  ik  in  de 
voorlaatste ronde tegen Hugo te optimistisch op winst ging spelen en hij kon 
counteren. In een ogenblik van schaakblindheid speelde hij de verkeerde toren 
en gaf op. Hoe Henk Bouma het toernooi ervaren heeft, vertelt hij hiernaast op 
zijn eigen unieke wijze.

  7. André Wagner 6
17. Gert-Jan Willighagen 5
30. Hugo van der Laan 4,5
31. Ben Spierings 4,5
35. Karl Baak 4
46. René Weerts 3
50. Monique Keuzenkamp 3
54. Henk Bouma 2

André Wagner
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Impressie Leiden Chess, 10 tot en met 19 juli 2009

1. Het toernooi
Eind goed al goed. De laatste partij won ik. De zeven partijen daarvoor niet.
In de eerste partij  speelde ik met wit en de tegenstander had dus zwart.  Hij 
speelde  Siciliaans.  Dat  had  ik  op  hetzelfde  toernooi  vorig  jaar  met  redelijk 
succes ook al een aantal malen op het bord gehad. “Spelen ze hier met zwart 
niets  anders?”  dacht  ik  nog  en  in  mijn  euforie  raakte  ik  na  vijf  zetten  een 
kwaliteit kwijt en verloor de partij. Au!

Mijn tegenstander in de volgende partij had uiteraard wit en ik dus zwart. Hij 
speelde koningsgambiet. Wie speelt dat tegenwoordig nog dacht ik. Hij dus. Van 
een  koningsgambiet  heb  ik  geen  verstand,  want  wie  speelt  dat  nog  tegen-
woordig. Ik begreep dan ook niet waar hij mee bezig was, maar hij wel. Binnen 
15 zetten was ik overklast 0-2 Au! Au! en vroeg thuis.
Thuis toch nog even in het gambiet gedoken stel je voor dat nog meer witspelers 
daar zin in krijgen, gelukkig deed zich dat niet meer voor.

De derde partij op zondag had ik kunnen winnen, maar ik heb hem verloren. Stel 
nu dat de tegenstandster hem had verloren, dan had zij een partij kunnen winnen 
die zij heeft verloren. Dus wat maakt het uit.

Daarna op maandag een thuiswedstrijd tegen Monique. Zij kende haar opening 
beter dan ik en vervolgens accepteerde zij goedgunstig mijn haar in het eindspel 
aangeboden toren. Vier maal AU!

De wedstrijdleider  had  inmiddels  mijn  hopeloosheid  ingezien.  Hij  belde  mij 
dinsdag op met de mededeling dat  de organisatie  mij  een bye gunde om de 
hatelijke nul van het scorebord te halen.

Woensdag rustdag. Donderdag uitgerust aan de vijfde partij beginnen. Optimist 
tot in de kist.
Warempel begon ik er een beetje in te raken. Ik kwam goed uit de opening, vond 
ik zelf, maar vergat dat een schaakbord 64 velden heeft in plaats van 36 en gaf 
bijgevolg een loper weg.
Het moreel begon nu te zakken, Henk waar ben je nu helemaal mee bezig, is 
schaken wel jouw ding, maar ja, je hebt je toch voor het hele toernooi en niet 
voor het halve ingeschreven en wie A(1) zegt moet ook B(2) zeggen.

If you cannot go down, you cannot go up. Vrijdag en zaterdag ging het beter; de 
goede mindsetting begon terug te keren. Ik dacht wat meer aan schaken en wat 
minder aan mijn werk. Hoop gloorde aan de horizon. Tactisch ging het goed, er 
werd  niets  meer  cadeau  gegeven,  alleen  nog  te  optimistisch  ten  aanval 
getrokken, met fatale afloop, dat wel.
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Zondag de laatste partij om elf uur beginnen, best wel een beetje vroeg. Er op of 
er  onder,  voorzichtig beginnen ,geen risico’s nemen en het  lukte na een taai 
gevecht van bijna drie uur, mede door een inschattingsfout van de andere kant. 
Hoera, ik kan het nog. Deze lijn houden we vast. Leiden Chess tot volgend jaar!!

Leiden Chess is een geweldig toernooi., Het gemiddelde peil ligt hoog. Je kan 
nog  eens  zien  wat  je  buiten  de  reguliere  competitie  waard  bent.  Het  aantal 
deelnemers is beperkt tot 150, niet te massaal en toch tegenstanders genoeg. De 
zaal  van  het  denksportcentrum  is  ruim  en  goed  verlicht.  De  stoelen  zitten 
uitstekend  en  de  bar  is  redelijk  geprijsd.  De  aanwezige  internationale  en 
nationale  meesters  en  grootmeesters  zorgen  voor  een  bijzonder  cachet. 
Aangestoken door de enthousiaste verhalen van de deelnemers van de vorige 
jaren  en  door  de  tijdige  bekendmaking  van  Hugo  was  er  een  redelijke 
afvaardiging van SHTV aanwezig. Goed voor de morele steun! Kan je je rond 
half juli 2010 een week vrijmaken, doe dan mee en wedden dat je ook in 2011 
weer wilt deelnemen. De deelnemers aan de hoge borden van groep B hebben 
afgesproken om elkaar op het volgend toernooi weer te zien. Dus ook voor de 
meer bescheiden schakers valt er volgend jaar eer te behalen.

2. De partij
Hieronder  becommentarieer  ik  mijn  enige  winstpartij  van  het  toernooi.  Niet 
omdat ik hem gewonnen heb, maar omdat hij een aantal principes demonstreert 
die mij op de training door Jop en William zijn aangereikt. De tegengestelde 
rokades gevolgd door een wederzijdse koningsaanval maken de partij strategisch 
interessant. Bovendien heeft in het eindspel wit nog 6 pionnen, zwart 1, maar 
wel meer stukken. De partij graaft niet diep, maar is wel instructief. Pak er even 
een bordje of een compu bij.

Wit: Teunis Meirink
Zwart: Henk Bouma
Leiden Chess Tournament, 19 juli  
2009

1. f2-f4
Wit opent met f2-f4, heet dat Engels? 
Wat moet ik daar nou mee.
Laat ik maar spiegelen. Spiegel met 
mate  is  in  de  opening  is  nooit 
verkeerd, dus 
1. ...f7-f5
Truc  werkt.  Wit  denkt  lang  na.  Er 
volgt een aantal “normale” ontwikke-
lingszetten.

2. Pg1–f3 d7-d5
3. e2-e3 Pg8-f6
4. b2-b3 e7-e6
Mijn  opzet  is  geslaagd.  Er  is  een 
soort  gespiegelde  Siciliaan  met 
verwisselde  kleuren  ontstaan,  als  je 
begrijpt  wat  ik  bedoel,  een  stelling 
die mij vertrouwd is.
5. Lc1–b2 Lc8-d7
Wit  fianchetteert  zijn  dameloper  en 
beheerst zodoende diagonaal a1-h8.
6. Lf1–e2 Pb8-c6
7. 0–0
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Wit rokeert te vroeg, Zwart weet nu 
op welke vleugel hij de koning moet 
aanvallen
Bovendien is de verdediging van de 
koning verzwakt door f4.
7. ...Lf8-d6
Zwart  voorkomt  hiermee  althans 
voorlopig het plaatsen van het witte 
paard op e5.
8. h2-h3
Voorkomt het plaatsen van het zwarte 
paard  op  g4,  maar  verzwakt  de 
koningsstelling.
8. ...Dd8-e7
Bereidt de lange rokade en afruil van 
de witte loper op b2 voor.
9. Pb1–c3
Ontwikkelt het paard maar blokkeert 
daarmee de loper op b2.
9. ...a7-a6
Voorkomt  plaatsing  paard  of  witte 
loper van wit op b5.
10. a2-a3
Voorkomt afruil van de loper van wit 
op b2,
10. ...Th8-g8
Onttrekt  de  toren  aan  een  penning 
van de loper op b2 en dekt de zwarte 
pion op g7 als die naar g5 gaat.
11. Dd1–e1
Wit speculeert op de korte rokade van 
zwart  om  daarna  de  dame  over  te 
brengen naar g3 of h4.
11. ...0–0–0
Zwart  rokeert  echter  lang  en  kan 
daardoor nu de witte koning met twee 
torens gaan aanvallen.
12. Le2-d3 h7-h6
Wit zet nu de aanval in op de pionnen 
op  a6  en  b7.  Zwart  valt  de  witte 
koning aan.
13. De1-e2 Td8-f8

Maakt een vluchtveld voor de zwarte 
koning vrij en dekt paard op f6.
14. Ld3xa6 b7xa6
15. De2xa6+ Kc8-d8
Wit heeft een loper gegeven voor de 
twee  zwarte  pionnen  die  de  zwarte 
koning verdedigen.  Zwart  denkt  dat 
zijn koning het wel redt.
16. Da6-a8+ Ld7-c8
Zwart  pareert  het  schaak  met  de 
loper.
17. Da8xc6 g7-g5
Oei  Oei.  Verlies  van  het  paard  had 
zwart even niet gezien.
Hij  staat  nu  twee  pionnen  achter, 
maar  zet  onverschrokken  de  aanval 
op de witte koning in.
18. f4xg5 h6xg5
19. Pc3-b5 g5-g4
Na de pionnenruil op g5 zetten beide 
partijen hun koningsaanval door.
20. Lb2xf6 Tf8xf6
Wit ruilt het paard op f6 af, voorkomt 
daarmee een aanval van het paard,
maar opent daarmee de f-lijn voor de 
zwarte toren.
21. Pb5xd6 g4xf3
Wit neemt met zijn paard de zwarte 
loper  op  d6.  Zwart  slaat  eerst  het 
paard  op  f3.  Omdat  Zwart  zijn 
koning met twee stukken en een pion 
verdedigt,  heeft  wit  met  een  aanval 
van alleen paard en dame geen kans 
op mat. Zwart neemt niet direct terug 
op d6, maar neemt met zijn pion het 
witte paard op f3 en valt daarmee de 
zwarte koning aan.
22. Tf1xf3 Tf6-g6
23. Pd6xf5 Tg6xg2+
Wit offert nog een paard om erger te 
voorkomen, maar er is geen houden 
meer aan.
24. Kg1-f1  e6xf5
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1222222223
4 +vL +t+5
4+ O W + 5
4 +q+ + +5
4+ +o+o+ 5
4 + + + +5
4Pp+ Pr+p5
4 +pP +t+5
4R + +k+ 5
7888888889

25. Dc6xd5+ Lc8-d7
26. Ta1–e1 De7-g5
27. Tf3xf5 Dg5-g3
28. Tf5-f3 Tg2-g1+
29. Kf1–e2 Dg3xe1+
30. Ke2-d3 Tg1–g6
31. Dd5-a8+ Kd8-e7
32. Da8-e4+ Tg6-e6
33. De4-b4+ Te6-d6+
0–1

Henk Bouma

Ook dit jaar vertrok een contingent jeugdspelers voor het jaarlijkse zomerkamp. 
Van Mieke Boogaard ontving de redactie een foto van de begeleiders, bekend 
onder de naam De Bemanning Ad Fundum.
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Blunders rond een opgesloten stuk
een thema-artikel van William van Zanten

Een opgesloten stuk heeft zijn mobiliteit verloren, d.w.z. dat het nergens meer 
veilig heen kan. Volgens schaakfilosofoof Emanuel Lasker is onbeweeglijkheid 
het begin van ellende: “What is immobile must suffer violence.”

Blunders rond een opgesloten stuk komen relatief veel voor: generaliserend op 
basis van mijn dataset van 500 grootmeesterlijke blunders, draait ca. 5 % van 
alle blunders om een opgesloten stuk.

Het  blijkt  dat  we  rond  onbeweeglijke  stukken  vier  soorten  fouten  kunnen 
begaan: 

1) een eigen stuk opsluiten, ergens neerzetten waar het niet meer weg kan;
2) een eigen stuk dat  al  weinig mobiel  is  nog minder  beweeglijk maken, 

hetzij door het de (terug-)weg te versperren, hetzij door een verdediger 
weg te halen;

3) de  tegenstander  een  route  cadeau  doen  waarlangs  die  ons  stuk  kan 
aanvallen;

4) inadequaat profiteren van opgesloten stuk bij de tegenstander.
Kort samengevat: opsluiten; verder immobiliseren; aanvalsroute schenken; kans 
missen
In dit artikel illustreer ik alleen de subtypen (2) en (3); dit steeds aan de hand 
van fragmenten van sterke schakers.

Eerst toon ik de blunder ‘aanvalsroute cadeau doen naar opgesloten stuk’.

1222222223
4t+ Wt+l+5
4Oo+ VoOo5
4 +m+vM +5
4+ +o+ + 5
4 + N B +5
4P N P + 5
4 P +bPpP5
4+ Rq+rK 5
7888888889
Gurevich - San Segundo, New York 
op 1998
Zwart  blunderde  een  kwaliteit  weg 
met  sjablonezet  13...Tc8??  14.Pxc6 

1-0  (14.  ...bxc6  15.  La6 Ta8  16. 
Lb7).

1222222223
4 T + +l+5
4+ +wVoO 5
4oTm+ M +5
4+ O Or+o5
4 + +p+ +5
4+ Pp+ Pp5
4p+q+n+ K5
4R B +b+ 5
7888888889
Burn - Chajes, Karlsbad 1911
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Wit  blunderde  met  23.  Pg1?? wat 
zwart de kans gaf tot 23. ...Pd4! met 
het idee 24. cd4x Dd4x gevolgd door 
Dxa1. De ‘trigger’ tot de combinatie 
is  dat  wit  veld  d4  ontdekt  met  23. 
Pe2-g1. Dit maakt Pd4 relatief lastig 
te zien: wit hoeft in de beginsituatie 
geen rekening te houden met die zet 
als dreiging.

1222222223
4 +w+t+l+5
4+o+m+oO 5
4o+tOv+ +5
4P +nO V 5
4 + +p+ +5
4+ Nq+pPo5
4 Pp+ B P5
4R +r+ K 5
7888888889
Bologan - Karjakin, Pamplon 2003
Het staat ongeveer gelijk na 23. Kh1 
of 23. Le3.
Wit  vond  een  opmerkelijke  blunder 
in 23.Pb4??, waarna de zwarte loper 
ineens naar c4 kan. Beschamend om 
zoiets te overzien.
23. ... Lc4  24. Pxc6 Lxd3  25. Pa7 
Db8  26 .Txd3 Pc5  27. Tdd1 Pe6 
28.  Pd5  Pd4   29.  Txd4  exd4   30. 
Lxd4 f5  31. c3 Dd8  0-1

1222222223
4 +t+ Tl+5
4+v+m+oOo5
4o+m+o+ +5
4Wo+oPp+ 5
4 + B + +5
4P Nb+ + 5
4 Pp+ QpP5
4+k+r+ +r5
7888888889
Kramnik - Shirov, Amber Blindfold 
2003
18. ...Pdxe5?? was een enorme bok, 
die wit de weg naar b6 opent: 19. 
Lb6 1-0

1222222223
4t+vWl+ T5
4+ O + Oo5
4o+ O O +5
4+oVnO + 5
4 + +p+m+5
4+p+p+n+ 5
4 PpB PpP5
4R +q+rK 5
7888888889
Morozevich  -  Korchnoi,  Calvia  Ol 
2004
12. ...c6?? opende wit een route naar 
Dd8: 13. La5 1-0
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1222222223
4t+vWl+ T5
4OoO MoOo5
4 + + V +5
4+ +pO + 5
4 + + + +5
4P N + P 5
4 Pp+ PbP5
4R BqK +r5
7888888889

Andersson - Velimirovic, Bar 1997
Zwart blunderde met 11. ...Lf5??  12. 
g4 (∆g5) 1-0

Tot zover het openen van een aanvalsroute naar je eigen (opgesloten) stuk.
Een tweede type blunder bestaat uit het versperren van de (vlucht)weg van je 
opgesloten stuk. Kijk en huiver.

1222222223
4 + + + +5
4OoO L + 5
4 + + O +5
4+ O +pM 5
4 + +p+ +5
4+ + K + 5
4pPpRn+ +5
4+ + T + 5
7888888889
Solovjov - Malaniuk, St Petersburg 
(open) 2003
Wit versperde zijn toren de weg met 
39.  Kd3?? [beter  39.c4  en  wit  kan 
zich taai verdedigen] 
39. ...Pf3  0-1

1222222223
4 +t+ T L5
4O + O Vo5
4 OmO +o+5
4+ O +w+m5
4p+ P + +5
4+ P BnP 5
4 P + PbP5
4R +qR K 5
7888888889
Hug - Biyiasas, OL Haifa 1976
Zwart  versperde  zijn  eigen Ph5 een 
belangrijk  terugtochtveld  met  18. 
...Lf6??
19. h3 cxd4  20. g4 Dd7  21. cxd4 
Pb4  22. Te2 Tg8  23. Db3 a5  24. 
gxh5 gxh5  25. Kh2 Df5  26. Lh1?? 
[26.Tg1] 26.  ...Pd5  [26...Pd3  ∆Pf4, 
=]  27. Ph4 Le5+  28. dxe5 Dxe5+ 
29. f4 Pxf4  30. Pf3 Df5  31. Ld4+ 
e5  32. Pxe5 Tg7  33. Pf7+  1-0
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1222222223
4 + + T L5
4+ W T Oo5
4 +o+ + M5
4+ P +b+ 5
4oPq+oR +5
4P + + P 5
4 + +r+ P5
4+ + + +k5
7888888889
Timman - Speelman, London 1982
37.  Tef2?? (beperkt  de 
bewegingsvrijheid  van  Tf4;  veel 
beter ware 37. Tee4x)
37. ...g5 en zwart wint materiaal.
38. Txe4 Txf5  39. Dd4+ Kg8  40. 
Dc4+ Tff7  41. Tfe2 Txe4  42. Txe4 
Dd7  43. Td4 De7  44. Te4 Df6  45. 
g4  Df3+  46.  Kg1  Df2+  47.  Kh1 
Kf8  48. Dd3 Td7  49. De2 Dxe2  50. 
Txe2 Pg8  51. Te5 Pe7  52. Kg2 Td3 
0-1

1222222223
4 + + + L5
4+ + +b+ 5
4 TvO + O5
4+ V O O 5
4o+ + + +5
4+ + + P 5
4 Pr+kP P5
4+ R + + 5
7888888889

Korneev - Jakovenko, Pamplona 
2006
Het  staat  ongeveer  gelijk,  en  zwart 
dreigt niets.
42. Td1?? Dit ontneemt veld d2 aan 
Tc2  [42. Le6 Le4  43. Td2 Lb4  44. 
Tc8+ = ] 
42.  ...Le4  43.  Txc5 [43.Tcd2 Lb4] 
43. ...dxc5  44.  Td2 Tb4  45.  Ke3 
Lf5  46. f3 Kg7  47. Ld5 Kf6  48. g4 
Lg6  49. h3 Td4  50. Lc6 Ke6  51. 
Ke2 Lb1  52. Ke3 La2  53. Tc2 Kd6 
54. Le4 Lb1  55. Lf2 Lxe4  56. fxe4 
c4  57.  Tf6+ Kc5  58.  Txh6 Td3+ 
59. Ke2 Tb3  60. Kd2 Txb2+  61. 
Kc3 Tb3+  62. Kc2 Tg3  63. Tg6 a3 
64. Txg5 Tg1  65. Txe5+ Kb4  66. 
Te8 a2  67. Tb8+ Kc5  0-1

1222222223
4t+ T Ml+5
4Oo+ OoV 5
4 + +v+o+5
4W +oP + 5
4 + B +p+5
4P Nb+p+ 5
4 Pp+ + Q5
4R + K +r5
7888888889
Botvinnik - Averbakh, Training 1955
17. ...f6??
Zwart  staat  slecht,  maar  beter  is 
17...b5. Zwart overziet dat zijn dame 
na ruil op f6 niet meer naar c7 kan.
18. exf6 exf6  19. b4  1-0

Soms kunnen onze stukken alleen dankzij een ander stuk naar een veld - als dat 
stuk  vertrekt,  wordt  dat  veld onbegaanbaar,  en  ons  stuk  dus  minder  mobiel. 
Enkele voorbeelden.
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1222222223
4t+ +l+ T5
4Oo+v+oOo5
4 Wm+ M +5
4+ + + + 5
4 +q+o+ +5
4+ N V P 5
4pPn+pPbP5
4R + K +r5
7888888889
Magerramov - Kasparov, Baku 1979
De witte  dame kan naar  b4 dankzij 
Pc2.
14. Pxe3?? Pa5  0-1

1222222223
4 + + +l+5
4O + +oO 5
4 + + + O5
4+ O + + 5
4 +n+ + P5
4P V P P 5
4 + + Pq+5
4+ +w+ K 5
7888888889

Beliavsky - Kortschnoj, Paks 2004
Paard c4 staat veilig op c4 dankzij de 
dekkingsoptie Dg2-f1.
38. Kh2?? Dd3  39. Da8+ Kh7  0-1

1222222223
4 + + T +5
4+r+ +oL 5
4 + + VoO5
4+ OpO + 5
4 +bWp+ +5
4+ + + P 5
4 +q+ PkP5
4+ + + + 5
7888888889
Iskusnyh - Bologan, RUS-chT Sochi  
2007
De zwart dame staat veilig op d4, als 
zwart  haar  vluchtveld  op  d2 
garandeert met 33. ...Lg5.
Echter,  33. ...h5??  34. Tb1 [∆ Td1] 
1-0

* * * LAATSTE NIEUWS * * *

Bobby Fischer/Wassenaar 1, dat zich afgelopen seizoen op de valreep wist 
te handhaven, heeft zich teruggetrokken uit de KNSB-competitie. Na het 
vertrek van de topspelers zal het team komend seizoen uitkomen in de 2e 
klasse van de HSB.
Daardoor heeft opnieuw een versterkte promotie plaats gevonden. Caïssa 5 
uit Amsterdam zal komend seizoen uitkomen in poule 3E, waar ook ons 
eerste team speelt. Rijswijk heeft zich bereid verklaart om in de plaats van 
Bobby Fischer/Wassenaar in poule 3G te gaan spelen.
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Grijze muis.

Sommigen mijden alle risico
angstig ontwijkend elk avontuur
geven verassing graag cadeau
zekerheid, iedere dag, elk uur.

Polissen belangrijker dan leven
doodsbang voor het onverwachte
berekenend, alles opgeschreven
gedachte niet open voor het ongedachte.

Dierzulken, gewoonlijk als grijze muis geduid
komen ook in ’t schaakwereldje voor
ruilen maar, dek alles voor je ’t verbruidt
potdicht de boel, niemand komt erdoor.

Toch tot troost voor hen in hun ziel geraakt
het is niet altijd een grijze muis die remise maakt.
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Schaakagenda

September 2009
do 3 Algemene Ledenvergadering
do 10 1e ronde seniorencompetitie
za 12 OGD Rapidtoernooi (Delft)

4e Renate Limbach Rapid voor damesteams (Apeldoorn)
za 14 start PK HSB
do 17 2e ronde seniorencompetitie
do 24 3e ronde seniorencompetitie
za 26 SHTV 1 -  Tal/DCG 2
zo 27 [jeugd] Open NK Rapid Jeugdteams (Mierlo)

Oktober 2009
do 1 4e ronde seniorencompetitie
do 8 5e ronde seniorencompetitie
do 15 6e ronde seniorencompetitie
do 22 7e ronde seniorencompetitie
za 24 Promotiesnelschaaktoernooi (tevens PK Snelschaken HSB)

[jeugd] Huttontoernooi (Deventer)
do 29 8e ronde seniorencompetitie

Aankomende evenementen

Persoonlijk Kampioenschap van de HSB
Iedere ronde vindt plaats in de speelzaal van een vereniging in onze regio
ma 14 september (DSC),  do 17 september (SHTV),  wo 23 september 
(Promotie),  vr 25 september (BF/Wassenaar),  di 29 september (Rijswijk),  do 
1 oktober (Prometheus),  za 3 oktober (DD)

6e Haags Weekendtoernooi
vr 13 t/m zo 15 november

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823






