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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
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Voorzitter jeugdcommissie
Evert Baak jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3940945

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092
Materiaalbeheerder
vacant

Jeugdbegeleiding

Ton Bodaan, Melchior Vesters,  Mike Hoogland, Gert-Jan Willighagen, Mieke 
Bogaard,  Wim Lelieveld,  Niels  Poppe,  Mei Luk, Geurt  Jan van der Meiden, 
Supanida Lelieveld, Angelique Iyer

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

Vorm

“Ik had hem bijna mat,” verzuchtte een schaker enige tijd geleden nadat hij een 
partij had verloren. “Bijna telt niet”, merkte ik droog op.

Het is opvallend hoeveel excuses schakers kunnen bedenken om te verklaren 
waarom het fout ging in een partij. Zouden andere denksporters daar ook last 
van  hebben?  Een  slecht  resultaat  wordt  meestal  toegeschreven  aan  ‘slechte 
vorm’, wat dat ook mag betekenen.

Het begrip ‘vorm’ is bekend uit de fysieke sporten: slecht geslapen, een verrekte 
spier, niet voldoende voedingsstoffen, het zijn allemaal mogelijke redenen dat 
‘de vorm’ er niet is.
Of zulks in de denksport ook zo veel invloed heeft valt echter te betwijfelen. 
Natuurlijk, het is verstandig om een gezonde maaltijd te hebben genoten, liefst 
met een ruime hoeveelheid proteïnen, want die zijn goed voor het functioneren 
van  de  hersenen.  Maar  verder  houdt  het  wel  zo’n  beetje  op,  tenzij  je  een 
topspeler  bent  dan.  Grootmeesters  bijvoorbeeld.  Na  uren  bestuderen  van 
openingsvarianten  en  partijen  van  aankomende  tegenstanders  hebben  die 
doorgaans al een goed idee wat er op het bord kan gaan komen. Denk maar aan 
de keren dat een grootmeester verklaart dat hij de stelling na de 36e zet thuis al 
op het bord heeft gehad. En als er dan toch iets fout loopt door een moment van 
schaakblindheid zou je dat zeker aan de ‘vorm’ kunnen toeschrijven.

Als  een  amateur  zoiets  bezigt,  wekt  dat  toch  wel  enige  hilariteit  op. 
Amateurschaker zijn is 10% inspiratie en 90% transpiratie (of misschien nog 
wel meer in het voordeel van het laatste). Het is onwaarschijnlijk, het woord 
‘onmogelijk’ klinkt te cru, dat de amateur alles al eens thuis op het bord heeft 
gehad in een diepgaande analyse en een misgreep is dan gemakkelijk gemaakt. 
En wie dan de laatste  fout  maakt  verliest,  om maar  weer  eens  een bekende 
dooddoener uit de kast te trekken.
We beginnen aan een partij in de hoop dat de tegenstander niet ‘in vorm’ is, 
maar eigenlijk hopen we dat we een fout minder zullen maken. Bij schakers 
wordt dat niet bepaald door de mate waarin onze vaardigheid op peil is, maar 
door de mate waarin onze gedachten afgeleid zijn door externe factoren, al dan 
niet in en rond de speelzaal.

Maar hoe het  ook zij,  het  komende seizoen kunt u weer naar hartelust  gaan 
spelen en ik hoop dat u in ‘goede vorm’ zult steken.

André Wagner
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
SCHAAKCOMBINATIE HTV

DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2010

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

AGENDA

  1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
  2. Notulen van de vorige vergadering
  3. Jaarverslag van het bestuur
  4. Uitreiking van de kampioensbeker aan Melchior Vesters
  5. Verslag van de kascommissie (mondeling)
  6. Verkiezing van nieuwe bestuursleden

a) Ben Spierings is kandidaat-voorzitter
b) Pim van der Meiden is kandidaat-secretaris
c) Gert-Jan Willighagen is kandidaat-jeugdleider

Korte pauze, waarna het nieuwe bestuur, ter goedkeuring door de 
ledenvergadering, de voorstellen voor het seizoen 2010/11 zal 
presenteren

  7. De voorstellen aangaande de interne competitie
a) het programma voor 2010-2011
b) het reglement van de interne competitie
c) het reglement van de play-offs
d) de afmeldregeling

  8. Het voorstel voor de teamindeling van de externe competitie
(wordt op de vergadering uitgereikt)

  9. De begroting voor 2010/11
a) de contributie wordt niet verhoogd
b) de vereniging stelt zich garant voor tekorten van 
het Haags Weekendtoernooi

10. De verkiezing van de kascommissie
11. De verkiezing van de commissie van beroep
12. Het installeren van de technische commissie
13. De rondvraag
14. Sluiting
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Agendapunt 2: Notulen van de Ledenvergadering van SHTV
3 september 2009

Aanwezig: Piet Sikkes, René Weerts, Hans Segers, Sander Pauw, Hugo van der 
Laan,  Evert  Baak,  André  Wagner,  Ben  Spierings,  Mike  Hoogland,  Jan  van 
Delden,  Jan  Zonnenberg,  Hans  Knipscheer,  Hans  Dwarshuis,  Pim  van  der 
Meiden, Eric Gieben, Kasha Gieben, Geurt Jan van der Meiden, Jan Verheijen, 
William van Zanten, Henk Bouma, Rob Dijkstra, Karl Baak, Jan Bonsel, Wim 
Vermeulen, Ton Bodaan, Melchior Vesters, Ard van der Zwart, Kees van Gelder, 
Eric Alvares
Bericht van verhindering: Bastiaan Dessing, Danny Lindhout, Maarten Stolte, 
Aleksander Henke

1. Opening
Voorzitter Evert Baak opent om 20.15 de vergadering.

2. Notulen van de vorige ledenvergadering
André Wagner informeert naar de commissie die wordt genoemd onder punt 7. 
Deze  commissie  zou  voorstellen  doen  over  de  interne  competitie.  Is  die 
commissie wel geïnstalleerd?
Het bestuur antwoordt, dat deze commissie formeel niet is ingesteld, maar dat 
het bedoelde overleg informeel wel veelvuldig heeft plaatsgehad. Dit heeft er toe 
geleid  dat  het  bestuur  voorstelt  om  de  interne  competitie  te  doen  verlopen 
volgens bestaande regels en gebruiken.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De vereniging heeft 101 leden.
André  Wagner  meent,  dat  het  goed  zou  zijn  als  de  jaarverslagen  voortaan 
gedetailleerder  ledengegevens  zouden  bevatten,  om  op  die  manier  de 
geschiedenis van de vereniging te kunnen volgen als in een kroniek.
Henk Bouma informeert naar de redenen waarom leden opzeggen. de voorzitter 
legt uit dat we daar goed zicht op hebben, onder meer omdat hij bij ieder lid dat 
opzegt vraagt naar de reden daarvoor. Die zijn divers: geen zin meer, of andere 
activiteiten,  vooral  bij  jeugdleden,  en  verhuizen  en  parkeerproblematiek  bij 
senioren. Enige uitzonderingen daargelaten, komen opzeggingen niet voort uit 
onvrede over de vereniging.

4. Jaarverslag van de voorzitter
André Wagner merkt op, dat SHTV niet was vertegenwoordigd bij de laatste 
ledenvergadering van de HSB en wijst  op de passage in het verslag waar de 
voorzitter  stelt  dat  wij  onze verantwoordelijkheid jegens  het  schaken in Den 
Haag en in het HSB-gebeuren niet kunnen ontlopen nu de vereniging groter is 
geworden. Hoe rijmt dat?
De voorzitter erkent het verzuim en belooft dat hij voortaan, indien mogelijk, 
naar de HSB-vergaderingen zal gaan. Hij heeft al besloten om binnenkort naar 
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de jeugdvergadering toe te gaan, onder meer om te bezien of SHTV de PK voor 
de jeugd zou kunnen organiseren in het HSB gebied.
En verder blijven we meewerken we mee aan het Haags Weekeindtoernooi, de 
Open  Rapid  Cyclus,  en  de  PK voor  senioren  van  de  HSB,  die  ook bij  ons 
onderdak vindt.

5. Clubblad en website
Via André Wagner kunnen leden een account  aanmaken om berichten op de 
website te gaan plaatsen. Daarvoor is een inlognaam en een wachtwoord nodig, 
die André zal verstrekken. Hij zal dit ordenen.
Niels Poppe is bereid om technisch bij te dragen aan de website; William van 
Zanten en ook René Weerts willen wel helpen bij het inhoudelijk verder in gang 
zetten ervan. Het zou bijvoorbeeld goed zijn als nieuwsberichten direct worden 
geplaatst. Ton Bodaan vraagt of ook artikelen met foto’s te plaatsen zijn. Dat 
moet nader worden bekeken.
Op voorstel  van Hans Segers besluit  de vergadering,  teneinde dit  alles  beter 
mogelijk  te  maken,  dat  we  onze  eigen  internettoegang  voor  de  club  zullen 
aanschaffen.  Dat  heeft  nog  meer  voordelen,  bijvoorbeeld  dat  de  af-  en 
aanmeldingen voor de interne competitie kunnen worden afgelezen op de club 
zelf. Ook de standen van competities, van jeugd en senioren, kunnen dan direct 
op de website worden geplaatst en dat kan dan ook met de uitslagen van externe 
wedstrijden gebeuren.
En zo wordt het ook mogelijk dat op de club zelf instructie kan worden gegeven 
in hoe men iets op de website kan plaatsen; dat is vooral voor bestuursleden, 
teamleiders  en  jeugdleiders  van  belang.  En,  eenmaal  geïnstalleerd,  zal  de 
verbinding nog wel meer toepassingen vinden.
Henk Bouma informeert naar de kosten van het drukken van clubbladen. Is het 
clubblad op papier niet zonde van het geld?
Het bestuur meent, dat nog veel leden graag een papieren exemplaar hebben, en 
dat we dat daarom zullen blijven maken. André Wagner zal bezien of de oplage 
niet nog verder kan worden verlaagd, en of dat veel zou schelen in kosten. De 
redactie heeft overigens de kosten al flink weten te verlagen bij een toenemende 
kwaliteit van het blad, zowel inhoudelijk als qua vormgeving.

6. Verslag van de jeugdleider
Ton Bodaan meent dat het verslag niet erg compleet is, bijvoorbeeld omdat de 
teamresultaten  en  de  uitslagen  van  de  Haagse  kampioenschappen  er  niet  in 
staan. Het zou beter zijn geweest om een apart verslag over het afgelopen jaar te 
maken en dan een apart hoofdstuk met eventuele plannen voor het komende jaar. 
Nu loopt dat door elkaar heen.
William  van  Zanten  meent  dat  moet  worden  voorkomen  dat  SHTV  een 
wachtlijst gaat invoeren voor jeugdleden. Zijn daarvoor geen alternatieven?
De voorzitter  meent dat  60 jeugdleden wel  het  maximum is  wat  we kunnen 
hebben zonder verlies van kwaliteit. Het capaciteitsprobleem is trouwens niet 
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urgent, er kunnen nu nog wel zo’n acht leden bij, maar op een gegeven moment 
is  het  vol.  Als  we dan nog meer  jeugd zouden willen  moeten we ook meer 
trainers  hebben.  Er  zijn  6  leersessies,  en  met  drie  tio’s  erbij  (trainers  in 
opleiding) die kunnen helpen, is de capaciteit ook wel wat opgerekt. We doen 
wat we kunnen en zien een wachtlijst alleen als eventueel een laatste redmiddel.
Melchior Vesters merkt op, dat vroeger een extra trainingsavond werd gegeven 
op woensdagavond, voor stap 3. Dat zouden we weer kunnen gaan doen, voor 
extra capaciteit, als het aantal jeugdleden sterk zou groeien. Eric Gieben merkt 
op, dat senioren daar dan ook aan zouden kunnen meedoen, met een voordeel 
van een extra integratie.
Besloten wordt om de belangstelling voor een trainingsavond ‘stappenmethode’ 
bij de senioren te peilen. Ton Bodaan merkt op, dat zo’n gemengde training niet 
om zes  uur  kan starten,  maar Melchior Vesters  denkt  dat  kinderen van zo’n 
twaalf jaar best later op de avond, tot ’s avonds negen uur, les zouden kunnen 
volgen. William van Zanten meent dat je ‘later op de avond’ ook misschien wel 
meer trainers dan nu zou kunnen vinden.
Eric Alvares informeert naar de visie op de jeugd; wat bedoelen we eigenlijk 
met  ‘investeren  in  de jeugd’? Ton Bodaan denkt  dat  je  twee kanten op zou 
kunnen, namelijk ‘breedte en spelplezier voor iedereen’, of, aan de andere kant, 
opleiden van sterke jeugdspelers, waarvan je er dan maar een paar nodig hebt. 
Mike Hoogland denkt niet dat je moet streven naar ‘superspelers’ bij de jeugd, 
die gaan dan toch weg en daar worden de senioren dan ook niet sterker van. 
René Weerts vindt dat je juist allebei moet versterken, jeugd èn senioren.
De voorzitter denkt dat het gaat om de lange termijn, om via de jeugdopleiding 
clubleden te kweken en als ze sterk worden is dat mooi meegenomen. Dus dat is 
op het moment de grote lijn van het ‘investeren in de jeugd’.

7. jaarverslag interne competitie
André Wagner vindt het verslag incompleet. Er staat niet in welke deelnemers 
aan  de  interne  competitie  te  weinig  hebben  gespeeld,  maar  wel  hebben 
meegedaan, en ook de uitslagen van de interne toernooien staan er niet. René 
Weerts erkent de omissie.
Ben Spierings vraagt, wat nu het complete pakket aan regels is volgens welke de 
interne competitie gespeeld gaat worden; dat is er niet. Het bestuur zegt dat alles 
zal verlopen volgens geldende praktijk, iedereen kent die al: speeltempo en play-
offs blijven zoals ze zijn. Maar de nieuwe wedstrijdleider intern, Piet Sikkes, zal 
werk gaan maken van het ‘op een rijtje zetten’ en expliciteren van de regels, ook 
met het oog op eventuele wijzigingen in het volgende jaar. Dit zal op de website 
worden gezet.
Sommige van de bestaande regels en gebruiken worden aan de orde gesteld. 
André Wagner meent dat de ‘50%’-regel gehandhaafd moet blijven: iemand die 
nieuw mee gaat doen als de competitie al loopt, moet ingedeeld worden als had 
hij een score van 50%. Hans Segers denkt hier iets anders over, en meent dat de 
wedstrijdleider  ervoor  moet  zorgen dat  een  nieuw lid  direct  een interessante 
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partij  op  zijn  niveau  kan  spelen.  Een  besluit  hierover  wordt  voorlopig 
overgelaten aan de wijsheid van Piet Sikkes.
Melchior  Vesters  wijst  op  het  belang  van  een  strakke  begintijd,  zodat  de 
wedstrijdleider niet hoeft te stressen. De voorzitter geeft hem van harte gelijk, en 
hij bepaalt: de indeling wordt gemaakt om 19.45 en de klokken gaan aan om 
20.00.
Het aparte jeugdtempo wordt besproken, maar blijft algemeen goedgekeurd.
Ben  Spierings  merkt  op,  dat  in  het  afgelopen  seizoen  niet-leden  hebben 
meegedaan aan ons gesloten rapid- en snelschaakkampioenschap en dat die zelfs 
prijzen hebben gewonnen. Hij vond dat vreemd. Hij meent dat alleen de hoogst 
eindigende SHTV’er zo’n kampioenschap kan winnen. Bij stemming blijkt de 
vergadering hiermee in te stemmen.
Resteert  zijn  vraag  wanneer  niet-leden  kunnen  meedoen.  Is  daar  een  beleid 
voor? De voorzitter legt uit, dat we soms een uitnodiging hebben gedaan aan 
diegenen die  misschien  lid  zouden willen worden van de vereniging,  om zo 
kennis te maken, maar dat het zeker niet de bedoeling is om van onze toernooien 
‘open’ toernooien te maken. Wel willen we soms ex-leden uitnodigen of mensen 
die voor de vereniging een potentieel interessante aspirant-lid zou kunnen zijn. 
De vergadering besluit met meerderheid dat dat in de toekomst toegestaan zal 
blijven.
De voorzitter stelt voor om de prijzen voor de toernooien minder luxe te maken 
en per toernooi hieraan niet  meer dan 75 euro te besteden.  Hierover zijn de 
meningen echter verdeeld en het voorstel komt niet in stemming.
André Wagner meent, dat het principieel niet juist is, om al om 20.30 te bepalen 
dat een reglementaire nul wordt gegeven aan een speler die zonder af te melden 
wegblijft. Hij wil aan een competitie met zo’n regel uit principe niet meedoen. 
Mike Hoogland merkt op, dat hier van de tegenwoordige FIDE regels alles mag 
en dat we daar dus geen houvast meer aan hebben. Het onderwerp wordt na 
discussie toegevoegd aan de situaties die de nieuwe wedstrijdleider zou moeten 
beoordelen, met wijsheid en kennis van het habituele gedrag van de leden.
Het bestuur feliciteert William van Zanten met het tweede clubkampioenschap 
op  rij.  William  had  eerder  aangegeven  geen  prijs  te  stellen  op  een  beker-
uitreiking,  zodat  dit  agendapunt  wordt  overgeslagen.  De  vereniging  zal  een 
wisselbeker  instellen  voor  het  clubkampioenschap voor  ieder  jaar  dat  SHTV 
heeft en zal bestaan. Deze zal volgend jaar voor het eerst  worden uitgereikt. 
Daarop zal dus al twee maal zijn naam gaan voorkomen.

8. Jaarverslag externe competitie
Over dit verslag zijn geen opmerkingen.

9. Begroting en contributie
Henk Bouma zou graag in de financiële stukken willen kunnen zien, hoeveel 
van onze contributie afgedragen wordt aan de HSB en de KNSB. Voorts vraagt 
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hij  naar  de  wijze  waarop  vooraf  de  uitgaven  voor  het  zomerkamp  werden 
begroot.
De voorzitter en Geurt Jan van der Meiden leggen uit dat het risico van het 
zomerkamp nu heel  erg  laag  is  geworden,  omdat  het  ‘kamp’ zelf  inmiddels 
voldoende reserve heeft. Het bestuur beziet in hoeverre het onderwerp eventueel 
van de SHTV-begroting afgekoppeld zou kunnen worden en zal daarover nader 
gaan vergaderen met betrokkenen en zal daarover nader berichten.
Ben Spierings wijst op het bedrag van 713 euro aan vorderingen, grotendeels 
contributies en vraagt wat het bestuur hieraan doet, gezien de discussie over dit 
onderwerp op de vorige ledenvergadering. De penningmeester antwoordt,  dat 
deze leden nog éénmaal worden gebeld, dat ze daarna een aangetekende brief 
zullen ontvangen en dan uiteindelijk als lid zullen worden geschrapt.
De kascommissie, Melchior Vesters en Mike Hoogland, heeft de administratie 
intensief  doorgenomen,  maar  heeft  geen  onregelmatigheden  gevonden.  De 
penningmeester wordt onder applaus gedéchargeerd.

10. Teamindeling en teamleiders
Hans  Segers  heeft  een  teamindeling  gemaakt  die  zonder  discussie  wordt 
aanvaard.

11. Verkiezing
René Weerts wordt van harte bedankt voor zijn werkzaamheden in het afgelopen 
jaar. Als wedstrijdleider intern wordt gekozen Piet Sikkes.

12. Verkiezing van de kascommissie
Melchior Vesters treedt af; Mike Hoogland blijft nog een jaar lid. Henk Bouma 
wordt  het  tweede  lid  van  de  kascommissie.  Als  reserve  wordt  Ton  Bodaan 
verkozen.

13. Verkiezing van de commissie van beroep
André Wagner wordt lid; René Weerts wordt lid. Ard van der Zwart blijft lid.

14. Installatie technische commissie
Deze  bestaat  uit  de  wedstrijdleider  intern,  de  teamleiders,  en  Ton  Bodaan 
namens de jeugd.

15. Rondvraag
André  Wagner  oppert  om het  jaarverslag  van  SHTV op  te  zetten  zoals  het 
jaarverslag van de HSB. Voorts wijst hij op het belang om SHTV-leden mee te 
laten doen met de cursussen van de KNSB.
Hans Dwarshuis zou graag een klok zien in de speelzaal, tegen de kastenwand 
gemonteerd op een hoogte van ca 2.20. Voorts dringt hij aan op maatregelen 
tegen de  Mexicaanse griep,  vooral  in  de  maanden oktober en  november.  De 
kinderen zouden goed hun handen dienen te wassen en deurklinken zouden goed 
schoongehouden dienen te worden.
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Jan Zonnenberg stelt zich voor als nieuw lid van de vereniging. Hij was tot 2002 
lid van Haagse Toren en is nu weer terug.
Wim Vermeulen vraagt  of  hij  zijn  functie  als  materiaalcommissaris  neer  zou 
kunnen leggen. Het bestuur dankt hem voor zijn werkzaamheden gedurende de 
afgelopen twee jaar en zal een vervanger gaan polsen.

16. Sluiting
Om 22.00 sluit de voorzitter de vergadering, en een geanimeerde veiling van de 
schaakbibliotheek vindt  plaats  onder  leiding van Pim van der  Meiden.  Deze 
brengt 277,50 op, ten behoeve van de clubkas.

Agendapunt 3: SHTV Jaarverslag 2009-2010
van het bestuur, met een voorwoord van de voorzitter

Mijn tweede (en laatste) seizoen als voorzitter van de SHTV, er is een hoop 
gebeurd. Het was een turbulent seizoen. Een terugblik vindt u in dit jaarverslag, 
dat uitgebreider is dan in voorgaande jaren. We hebben ook weer geleerd; de 
daaruit voortkomende verbetervoorstellen vindt u in aparte punten op de agenda 
van de jaarvergadering van 9 september 2010.
Het bestuur kwam dit jaar niet bijeen; uiteindelijk verhinderde autopech dat de 
enige vergadering met alle bestuursleden plaatsvond. Wel werd er veelvuldig 
overleg gevoerd op de clubavond en vooral, via de mail. Hierbij werden soms 
stevige discussies gevoerd.
Als vereniging hebben we, zeker sportief gezien, een goed seizoen achter de rug. 
Alhoewel ons tweede degradeerde en het eerste dit seizoen niet in de top stond. 
Het bestuur heeft (conform de wens van de leden) een aanvang gemaakt met de 
verzelfstandiging van het jeugdkamp. Komend seizoen kan dit worden afgerond. 
Het jeugdkamp kent inmiddels een formele organisatie compleet met een eigen 
bestuur.
De ledenvergadering is een moment om dit  en al het andere te evalueren en 
vooruit te kijken; ik hoop dat u erbij bent.
Zelf  heb  ik  mijn  activiteiten  ook  op  een  rij  gezet  en  ben  tot  de  conclusie 
gekomen dat het zo niet verder kan. Ik heb besloten als bestuurslid af te treden 
en niet meer herkiesbaar te zijn.
Ook Hugo treedt  af en is ook niet  herkiesbaar.  Hugo was een nauwgezet en 
daadkrachtig bestuurslid. Bij deze wil ik hem bedanken voor zijn inzet. We zijn 
allebei drie jaar bestuurslid geweest.
Ben (voorzitter), Gert-Jan (jeugd) en Pim (secretaris) zijn bereid gevonden om 
in het  bestuur plaats  te nemen. Op voorhand wil  ik  ze,  bij  deze,  alle succes 
toewensen.
Tot slot wil ik Stella Roeleveld en Kasha Gieben bedanken. Beiden zijn dit jaar 
gestopt met hun activiteiten voor de SHTV.
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Meerdere jaren gaf Stella les in Stap 1 aan onze allerjongste leden. Als niet-
schaker,  maar  met  groot  enthousiasme  heeft  ze  menig  basis  gelegd  bij  de 
beginners.
Kasha is nog veel langer een absolute steunpilaar geweest van de jeugdafdeling. 
Vele seizoenen was ze nauw betrokken bij de jeugd en heeft ze veel betekend 
voor de vereniging.
Beiden bedankt!

Evert Baak
Voorzitter SHTV

3.1  Bestuur en organisatie
3.1.1  Ereleden, leden van verdienste
Leden van verdienste: Rik Pronk, per september 2008

3.1.2  Bestuur, commissies en afvaardigingen
Bestuur
Het bestuur van de SHTV bestond in het verslagjaar uit:
Evert Baak voorzitter en jeugdleider
Hugo van der Laan secretaris
Sander Pauw penningmeester
Piet Sikkes interne competitieleider
Hans Segers externe competitieleider

Kascontrolecommissie
Mike Hoogland laatste seizoen
Henk Bouma nieuw lid
Ton Bodaan reservelid

Technische commissie
Piet Sikkes interne competitieleider
André Wagner teamleider 1
Ben Spierings teamleider 2
Hugo van der Laan teamleider 3
Karl Baak teamleider 4
Henk Bouma teamleider 5
Ton Bodaan jeugdleider

Commissie van beroep
Ard van der Zwart, René Weerts, André Wagner
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Jeugdbegeleiding
Het dagelijks bestuur van de jeugdcommissie bestond uit:
Ton Bodaan, Gert-Jan Willighagen, Melchior Vesters, Wim Lelieveld, Mei Luk, 
Mieke Bogaard, Evert Baak

Verder waren actief: Kasha Gieben, Mike Hoogland, Angelique Iyer, Supanida 
Lelieveld,  Jaimy Luk,  Niels  Poppe,  Owen Poppe,  Koos  Roeleveld  en  Stella 
Roeleveld

3.1.3  Overzicht SHTV-ledenbestand

Het  ledenaantal  is  stabiel,  maar  helaas  hebben  we  toch  ook  te  maken  met 
vertrekkende leden. We zien niemand graag gaan en ieder vertrekkend lid is er 
ook financieel één teveel. 
De redenen om te vertrekken blijven divers en zijn niet wezenlijk anders dan een 
jaar geleden. Het gaat nog steeds, bijvoorbeeld om verhuizingen al dan niet door 
studie en om het parkeerbeleid rondom de Bosbeskapel. Het blijft een uitdaging 
om leden als lid te behouden en dan vooral intern en extern actief mee te laten 
schaken.

3.2  Senioren - competitie
3.2.1  Verslag van de intern wedstrijdleider
In  het  afgelopen  seizoen,  mijn  eerste  als  interne  wedstrijdleider,  werd  er 
(uiteraard) wederom een reguliere interne schaakcompetitie gespeeld. Daarnaast 
werd er een snelschaakkampioenschap en een rapidkampioenschap gehouden. 
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Bovendien werd er tussen Kerst  en oud en nieuw het traditionele oliebollen-
toernooi, en rond Pasen het paastoernooi gehouden. Omdat het bij deze laatste 
twee  toernooien,  naast  de  gezelligheid,  voornamelijk  om  de  oliebollen 
respectievelijk  paaseieren  ging,  zal  ik  het  hierover  in  dit  verslag  verder  niet 
hebben.  En  omdat  de  uitslagen  en  eindstanden  van  het  snelschaak-
kampioenschap en van het rapidkampioenschap al eerder op zowel de website 
van  de  club  als  in  het  clubblad  zijn  verschenen,  beperk  ik  mij  hier  tot  het 
nogmaals benoemen van de winnaars: André Wagner is de nieuwe clubkampioen 
snelschaken en Tjomme Klop is de nieuwe rapidkampioen van de club.
Dan de reguliere interne competitie: Niet gehinderd door enige kennis van zaken 
ben ik aan het begin van het seizoen gewoon begonnen om met behulp van het 
Sevilla computerprogramma partijen in te gaan delen. Na verloop van tijd kwam 
ik erachter dat er weliswaar allerlei afspraken en regels golden, maar deze waren 
niet  altijd  even  eenvoudig  terug  te  vinden.  Het  ontberen  van  een  degelijk 
reglement voor onze interne competitie begon ik als hinderlijk te ervaren en ik 
heb derhalve getracht de “gewone gang van zaken” in een competitiereglement 
vast te leggen. Na overleg met de overige bestuursleden is dit reglement via de 
website van de club en in het clubblad bekend gesteld. Volgens dit halverwege 
de  competitie  opgestelde  reglement  zou de  interne  competitie  uit  34  ronden 
bestaan,  uiteindelijk  zijn  er  echter  slechts  33  ronden gespeeld (op de laatste 
speelavond  van  het  seizoen  is  er  in  plaats  van  een  interne  ronde  een 
snelschaaktoernooitje gespeeld). Na 26 ronden in de interne competitie hebben 
de  zes  best  geklasseerde  spelers  in  een  halve  competitie  gestreden voor  het 
clubkampioenschap.  Uiteindelijk  wist  Melchior  Vesters  de  titel  van 
clubkampioen te bemachtigen. De eindranglijst van de interne competitie van 
het  seizoen  2009-2010  is  hieronder  weergegeven,  daarbij  opgemerkt  dat  de 
eerste zes plaatsen bezet zijn door de spelers die de play-offs hebben gespeeld, 
en de plaatsen 33 tot en met 56 door de spelers die minder dan de helft van het 
aantal interne ronden hebben meegedaan.

Pos Naam Prt W R V Score SBgr
  1 Melchior Vesters 5 4 1 0 4,5 8,75
  2 Stijn Gieben 5 3 1 1 3,5 5,75
  3 Tjomme Klop 5 3 1 1 3,5 5,75
  4 Mike Hoogland 5 2 1 2 2,5 2,75
  5 Jan Verheijen 5 1 0 4 1,0 0,00
  6        René Weerts                            5               0          0          5             0,0             0,00  
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Pos Naam Sprc Prt W R V Wrst S
  7 Hans Segers 67,2 29 16 5 7 606,5 0
  8 Ton Bodaan 66,7 21 11 4 5 614,0 -2
  9 Remko de Waard 63,2 19 11 2 6 595,0 1
10 Jan Willem Le Grand 57,5 20 10 3 7 595,0 0
11 Ben Spierings 55,9 17 5 7 4 565,5 0
12 Koos Roeleveld (J) 55,0 20 10 2 8 583,5 0
13 Hugo van der Laan 52,8 18 9 1 8 556,5 1
14 Niek Wisse 52,8 18 8 3 7 553,0 0
15 Armin Segger 52,8 18 6 7 5 563,0 0
16 Gert-Jan Willighagen 52,6 19 8 4 7 587,5 1
17 Piet Sikkes 51,9 26 12 1 12 546,5 -1
18 Henk Bouma 50,0 22 10 2 10 539,5 0
19 Rob Dijkstra 48,4 32 14 3 15 513,0 0
20 Owen Poppe (J) 48,0 25 10 2 12 514,5 2
21 Karl Baak 47,7 22 8 3 10 550,0 -1
22 Jaimy Luk (J) 47,2 18 8 1 9 529,0 0
23 Monique Keuzenkamp 45,0 20 9 0 11 490,5 -1
24 Kees van Gelder 44,8 29 12 2 15 521,5 -1
25 Pim van der Meiden 44,8 29 10 4 14 509,5 0
26 Lex van der Meer 44,4 18 6 4 8 491,5 0
27 Hans Dwarshuis 41,3 23 7 5 11 491,0 0
28 André Langeveld 41,2 17 5 2 9 516,0 0
29 Jan Bonsel 40,7 27 8 6 13 501,5 -2
30 Bert van Dijk 34,6 26 8 2 16 466,0 -1
31 Wim Vermeulen 26,2 21 5 1 15 436,0 0
32        Hans Knipscheer                    25  ,0           20            3       2       14          440  ,5        1  
33 Maarten Stolte 100,0 1 1 0 0 560,0 1
34 Claudia Fasil 100,0 1 1 0 0 559,5 1
35 Marco van Straaten 70,0 5 2 3 0 586,0 1
36 Alex van Leuken 66,7 3 2 0 1 558,5 1
37 Evert Baak 62,5 12 5 5 2 600,0 1
38 William van Zanten 60,0 10 3 4 2 576,5 -1
39 Nico Gouzij 58,3 12 6 2 4 565,0 0
40 Geurt Jan vd Meiden 57,1 7 4 0 3 561,0 1
41 Paul den Boer 50,0 14 5 4 5 574,5 -1
42 Joop van Wallinga 50,0 11 5 1 5 556,0 -2
43 Harold Fikkert 50,0 10 5 0 5 522,5 1
44 André Wagner 50,0 7 3 1 3 548,0 -1
45 Ard van der Zwart 50,0 2 1 0 1 540,0 0
46 Jan van Delden 44,4 9 4 0 5 571,0 -1
47 Kenneth Lelieveld (J) 43,3 15 6 1 8 512,0 1
48 Thomas Trouwborst 40,0 15 5 2 8 522,0 -1
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49 Jan Zonnenberg 40,0 5 2 0 3 524,5 1
50 Eric Alvares 36,4 11 3 0 7 535,5 -1
51 Joris van Berckel (J) 30,0 5 1 1 3 531,0 0
52 Marten Kats 25,0 2 0 1 1 524,0 0
53 Leo Nijst 22,2 9 1 0 7 444,5 0
54 Timothy Lelieveld (J) 0,0 7 0 0 7 464,5 0
55 Mireille Rubert 0,0 6 0 0 6 465,0 1
56 René Goverde 0,0 1 0 0 1 528,5 -1

Over de competitie valt nog het volgende op te merken:
a. 56 spelers hebben één of meer partijen in de interne competitie meegespeeld;
b. In totaal zijn er 415 partijen gespeeld, 184 keer won wit, 170 keer won zwart 
en 61 remises werden er geteld;
c. In totaal zijn er 14 byes geweest; 
d.  25  keer  is  er  een  reglementaire  0  uitgedeeld  omdat  spelers  niet  kwamen 
opdagen (ik hoop van harte dat dit aantal het volgende seizoen aanzienlijk lager 
zal uitkomen!!);
e. Gemiddeld waren er per avond iets meer dan 25 spelers aanwezig, het drukst 
was het op 1 oktober met 36 spelers aan de borden, de minst drukke avond was 
29 april met maar 7 bezette borden.
De belangrijkste les voor het volgende seizoen: de interne competitie beginnen 
met een op de ledenvergadering goedgekeurd wedstrijdreglement. Een voorstel 
daartoe (met een aantal wijzigingen ten opzichte van het reglement van vorig 
seizoen) zal ik opstellen en indienen.

3.2.2  Verslag van de extern wedstrijdleider
SHTV is dit jaar begonnen met vijf teams, vier in de HSB en een in de KNSB. 
Daarnaast  is  er  nog  meegespeeld  in  de  HSB-beker.  Er  zijn  daarmee  in 
teamverband in totaal 274 partijen gespeeld.
Aan het begin van het seizoen was het duidelijk dat het voor sommige teams 
nodig zou zijn af en toe een beroep te doen op invallers. Helaas bleek tijdens het 
seizoen  dit  nog  vaker  het  geval  te  zijn  dan  vooraf  gedacht  was.  Onze 
gewaardeerde teamleiders hadden hiermee veel extra werk. Meestal zijn ze er 
wel in geslaagd geschikte invallers te vinden hiervoor. Voor het komend seizoen 
moet het toch anders. De vraag of je extern wilt spelen in het nieuwe seizoen is 
daarom in de enquete aangescherpt.
De SHTV teams hebben als volgt gepresteerd:
SHTV 1 had een wat moeizame start dit jaar. Er werden een paar wedstrijden 
verloren  op  een  half  punt.  In  de  tweede  helft  herpakte  het  team  zich  en 
handhaafde zich uiteindelijk ruimschoots met 8 punten in de middenmoot.
SHTV 2 speelde in de promotieklasse van de HSB. De inschatting vooraf was 
dat het moeilijk zou worden voor ze, maar dat het uiteindelijk wel zou lukken 
zich te handhaven. Een gedeelde 6e plaats met 6 matchpunten zou normaal ook 
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voldoende zijn geweest voor handhaving. Helaas deden de Haagse teams in de 
KNSB  het  zo  slecht  dat  er  een  aantal  degradeerden  en  terugkomen  in  de 
promotieklasse. Hierdoor degradeert het tweede team toch naar de eerste klasse. 
We hebben er alle vertrouwen in dat ze hier volgend seizoen zullen knokken 
voor het kampioenschap en terugkeer naar de promotieklasse.
SHTV 3 en SHTV 4 speelden beiden in de eerste klasse van de HSB. SHTV 3 
heeft zich makkelijk gehandhaafd en SHTV 4 is tweede geworden. SHTV 4 is 
daarmee het clubteam dat  extern het beste heeft  gepresteerd van alle SHTV-
teams. Een uitstekende prestatie!
Door het afnemend aantal teams is er in de HSB-competitiestructuur scheefgroei 
ontstaan. Hierdoor moest SHTV 5 het afgelopen jaar boven zijn macht in de 
tweede klasse spelen. Onze mannen, vrouw en ingevallen jeugdspelers hebben 
zich zeer goed geweerd. Ze konden echter de degradatie niet afwenden. Komend 
seizoen kan SHTV 5 in de derde klasse laten zien waartoe ze in staat zijn.
Met twee degradaties is het voor SHTV een moeilijk jaar geweest extern. De 
degradatie  uit  de  promotieklasse  komt  hard  aan.  Het  bestuur  heeft  er  alle 
vertrouwen in dat we komend seizoen het verloren gegane terrein weer terug 
zullen winnen.

3.3  Jeugd
De jeugd en de begeleiding was ook dit jaar weer zeer actief. Hierna vindt u 
(met  dank  aan  Wim  Lelieveld)  alle  successen  op  rij.  Er  werd  ook  nog 
meegedaan  aan  diverse  schoolcompetities  en  twee  hiervan  werden  (mede) 
georganiseerd door de SHTV.
Gedurende  het  seizoen  heeft  Gert-Jan  de  taken  van  Evert  gelukkig  willen 
overnemen.

3.3.1  16 juni 2010, Stappenexamen
13 jeugdleden,  Rosalie,  Janiek,  Ricki,  Cor,  Francesco,  Ferrie,  Bram,  Casper, 
Justus, Joel, Tom, Kenneth en Timothy deden examen.
In stap 1 en stap 2 waren de meeste wel na een half uur klaar. Stap 4 duurde 
langer.  De examinator  Louis  Wulffers  liet  de examenkandidaten niet  lang in 
spanning en maakte iedereen gelukkig met de mededeling dat iedereen geslaagd 
was. De behaalde resultaten varieerden van cijfer 6 tot een 10 voor Tom van 
Vliet!!

3.3.2  Uitslag interne competitie 1e deel seizoen 2009-2010
Grootmeesterklasse totaal

1 Timothy Lelieveld 62
2 Joris van Berckel 55
3 Kenneth Lelieveld 53
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Meesterklasse totaal
1 Thomas Luk 42
2 Mitchell Vuong 38
2 Sander v.d. Kooij 38

Promotieklasse totaal
1 Huseyin Harmankaya 52
2 Kubilay Biever 51
3 Victor de Niet 47

Eerste klasse totaal
1 Francesco Gioia 67
2 Casper Schuttrups 49
3 Mucteba Ermek 47

Uitslag interne competitie 2e deel seizoen 2009-2010
Timothy is clubkampioen!
Dit schaakjaar was Timothy de winnaar van het eerste deel van het seizoen. Joris 
is  de  winnaar  van het  tweede  deel  van  het  seizoen.  Om vast  te  stellen  wie 
clubkampioen  is,  worden  de  punten  van  de  eerste-  en  tweede  seizoenhelft 
opgeteld. Voor Timothy zijn dit 62 + 59 = 121 punten en voor Joris 55 + 64 = 
119 punten.

Grootmeesterklasse totaal
1 Joris van Berckel 64
2 Timothy Lelieveld 59
3 David Dijkerman en Thomas Luk 49

Meesterklasse totaal
1 Hari Iyar 53
2 Ricki Luk 50
3  Joëlle Vuong en Tim Castenmiller 43

Promotieklasse totaal
1 Francesco Gioia 55
2 Justus van Klaveren en Joel Misiedjan 54

Eerste klasse totaal
1 Bram van Dijk 56
2 Ruben Siahaija 52
3 Wieneke v/d Spek 47
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3.3.3  SHTV Snelschaaktoernooi
Op  17  juni  hielden  we  het  snelschaakkampioenschap.  Er  werden  partijen 
gespeeld van 5 minuten/persoon/partij. Koos werd clubkampioen.

Groep 1
1 Koos met 5 uit 5 punten.
2 Owen met 4 punten.
3 Kenneth met 3 punten.
4 Joris met 2 punten.
5 David met 1 punt.
6 Thomas.

Groep 2
1 Hari met 5 punten uit 5.
2 gedeeld Mitchell en Joëlle met 3 punten.
3 gedeeld Hüseyin en Sander met 2 punten
4 Kubilay.

Groep 3
1 Ricki met 3,5 punten uit 5.
2 gedeeld Francesco en Joël met 3 punten.
3 gedeeld Ferrie en Casper met 2 punten.
4 Cor met 1,5 punten.

Groep 4
1 Justus met 5 uit 5 punten.
2 Ruben met 3,5 punten.
3 Bram met 3 punten.
4 Rosalie met 1,5 punten.
5 gedeeld Julia en Wieneke met 1 punt.

Groep 5
1 gedeeld Mirac, Sabri en Maciek.
2 Bastiaan.

3.3.4  Persoonlijke kampioenschappen
Nederlands Kampioenschap (C-categorie)
Stijn en Koos hebben deelgenomen. Het toernooi werd van 29 april t/m 8 mei 
gespeeld in Haarlem. Er werden 9 ronden gespeeld, met één ronde per dag. Stijn 
heeft  een  goed  toernooi  gespeeld  en  bereikte  met  5,5  een  7e  plaats.  Koos 
behaalde met 4 punten een 22e plaats. Stijn en Koos deden voor de eerste keer 
mee aan het NK-C en behoorden dus tot de jongere spelers.
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Nederlands Kampioenschap (D-categorie)
Van  13  t/m  15  mei  hebben  Sophie,  Jaimy  en  Kenneth  meegedaan  aan  het 
Nederland Kampioenschap in de D-categorie. Het toernooi duurde 3 dagen en er 
werden 9 ronden gespeeld.
Bij de meisjes had Sophie het zwaar en bereikte uiteindelijk een 25e plaats met 
3,5  punten.  Zowel  Jaimy  als  Kenneth  haalden  5  uit  9  punten.  Dit  leverde 
Kenneth een 16e plaats en Jaimy een 22e plaats op.

Persoonlijke kampioenschappen meisjes
Nederlands Kampioenschap (F categorie)
Op  26  &  27  maart  heeft  Joëlle  Vuong  meegedaan  aan  het  Nederlands 
Kampioenschap  in  Waalwijk.  Joëlle  speelde  9  partijen  van  35  minuten  per 
speler. Uit deze negen partijen wist ze 4 punten te behalen, goed voor een 9e 
plaats.

NK Rapid voor teams in Mierlo (D-categorie)
Op 27 september namen Jaimy, Joris, Kenneth en Timothy deel aan het ONK 
voor  jeugdteams.  Ze  hadden  het  erg  zwaar  tegen  “De  Toren”  uit  Arnhem 
(geëindigd als 1e), “Op Eigen Wieken” uit Leiden (geëindigd als 3e) en tegen 
“Ultimo Vero” uit Echt (geëindigd als 5e). Van de 30 deelnemende teams zijn ze 
uiteindelijk op de 11e plaats geëindigd met 8 wedstrijdpunten en 13 bordpunten.

NK snelschaken in Bunschoten, (D & E-categorie)
Op  3  oktober  hebben  Koos,  Kenneth  en  Timothy  deelgenomen  aan  het 
Nederlands Kampioenschap snelschaken in Bunschoten.
Koos en Kenneth deden mee in de D-categorie en Timothy in de E-categorie. In 
de voorronde welke bestond uit 9 partijen haalden ze allemaal een gelijk aantal 
van  5  punten.  Dit  was  net  niet  genoeg  om in  de  finale  te  komen.  In  beide 
categorieën mochten de eerste 10 door naar de finale. Koos eindigde op een 11e 
plaats, Kenneth op een 14e plaats en Timothy op een 15e plaats.
Hierna speelden in de D-categorie de nummers 11 t/m 20 om de eer. Koos won 
dit glansrijk (1e plaats) met 9 punten uit 9 wedstrijden (wat eigenlijk een bewijs 
was dat hij wel in de finalegroep thuishoorde). Kenneth eindigde op de 7e plaats 
met 4 uit 9. In de finalegroep won Thomas Beerdsen het kampioenschap.
In  de  E-categorie  speelden  de  nummers  11  t/m  17  voor  de  eer.  Timothy 
veroverde een gedeelde 4e plaats.
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HSB Categorie ABCD
23 januari 2010 werd in Den Haag de finale van het Persoonlijk Kampioenschap 
van de HSB gehouden. Dit in de A, B, C en D-categorie. Via deze (regionale) 
finale konden de spelers zich plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.
Van  SHTV deden  5  spelers  mee.  In  de  C-categorie  Stijn  Gieben  en  Koos 
Roeleveld.  In  de  D-Categorie  Jaimy  Luk,  Kenneth  Lelieveld  en  Timothy 
Lelieveld. In de C-categorie waren 2 finaleplaatsen voor het NK te verdienen en 
in de D-categorie waren 3 plaatsen voor het NK te verdienen.

Uitslag C-categorie
1 Stijn Gieben 4 uit 5
2 Koos Roeleveld 3 uit 5
3 Thomas de Ruiter 2,5 uit 5
4 Tristan Oosterban 2,5 uit 5
5 Mark Krigge 2 uit 5
6 Wouter van Rijkom 1 uit 5

Uitslag D-categorie
1 Robby Kevlishvilli 7 uit 7
2 Jaimy Luk 6 uit 7
3 Kenneth Lelieveld 5 uit 7
4 Max Kanbier 4 uit 7
5 Jason van Oudheusden 3 uit 7
6 Teun van der Klugt 2 uit 7
7 Vincent van Rijkom 1 uit 7
8 Timothy Lelieveld met 0 uit 7

HSB categorie E
Op  13  februari  deden  SHTV’ers  in  De  Lier  mee  aan  het  Persoonlijk 
Kampioenschap in de E-categorie (schakers geboren in of na 2000). Er waren 
twee plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap te verdienen.
Helaas  wist  niemand  van  onze  schakers  een  plaatsje  voor  het  NK  te 
bemachtigen. Van onze spelers was Sander van der Kooij de beste. In het sterke 
deelnemers veld eindigde hij op de 9e plaats met 5 uit 9 punten.

HSB categorie FGH
Op 24 april werd in de Den Haag het Persoonlijk Kampioenschap voor de F, G 
en H’tjes gehouden. Wij deden met 7 jeugdige spelers mee.

In de F-categorie wist Thomas net geen 3e plaats te bereiken. Hij eindigde met 
5,5 uit 8 punten op een mooie 4e plaats. Daaronder sloten 3 SHTV’ers zich aan: 
Cor op de 5e plaats met 5 punten, Casper op de 6e plaats met 4,5 punten en 
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Francesco op de 7e plaats met 4 punten. Ferrie speelde ook in deze groep en 
werd 10e.
In de G-categorie deden Ruben en Rosalie mee. In deze categorie met sterke 
spelers wist Ruben zich nog goed staande te houden. Met 4,5 uit 9 punten werd 
Ruben gedeeld 7e, Rosalie behaalde helaas geen punt en werd 11e.
In de H-categorie hadden we geen deelnemers.

3.3.5  Jeugdclubcompetitie D
Verspreid  over  3  zaterdagen  heeft  SHTV  deelgenomen  aan  de  Jeugdclub-
competitie. In deze competitie spelen de 24 sterkste teams van Nederland tegen 
elkaar.  Op  de  eerste  speeldag  heeft  het  D-team  van  SHTV een  zeer  goede 
uitgangspositie veroverd. Stijn, Koos, Jaimy en Joris behaalden 6 matchpunten 
en 7,5 bordpunten,  door drie 2,5-1,5 overwinningen op respectievelijk MSV-
VSM, Tal-DCG en Groningen.
Op de tweede speeldag van de Jeugdclubcompetitie in de D-categorie was Stijn 
ziek. Hij werd vervangen door Kenneth.
In ronde 4 trad SHTV aan tegen “De Pion” (Roosendaal) die tot dan toe één 
plaats onder SHTV stond. Het werd een gelijk spel (De Pion – SHTV 2-2). In 
ronde 5 tegen “De Toren” (Arnhem) wist alleen Koos een half punt te verdienen. 
De overige teamleden speelden goed, maar konden niet winnen tegen dit sterke 
team (De Toren – SHTV 3,5–0,5). In ronde 6 tegen “VAS” (Amsterdam) kon het 
team het goede spel van de vorige ronde niet handhaven en wist men er niet 
meer uit te halen dan een gelijk spel (SHTV – VAS1 2-2).
Op de derde en laatste speeldag deed Stijn weer mee.
In ronde 7 speelde SHTV tegen HMC Calder uit  Den Bosch. We wisten 1,5 
punten te pakken maar dat leverde helaas geen matchpoint op. Ronde 8 was een 
100% score. We speelden tegen “Moira-Domtoren” uit Utrecht (SHTV – Moira 
4–0). In ronde 9 speelde we remise tegen “Op Eigen Wieken” uit Leiden (Op 
Eigen Wieken – SHTV 2–2).
Na  drie  zaterdagen  en  negen  ronden  zijn  we  uiteindelijk  op  de  4e  plaats 
geëindigd.

Team Ws Mp Bp
1 De Toren D1 9 18,0 30,5
2 Op Eigen Wieken D1 9 14,0 25,5
3 Santpoort D1 9 13,0 20,5
4 Schaakcombinatie HTV D1 9 11,0 19,5
5 Ultimo Vero D1 9 11,0 18,5
6 HMC Calder D1 9 11,0 17,0

NK-E voor teams in Groningen
Op 22 mei hebben Thomas, Hari, Sander en Justus de finale om het Nederlands 
Kampioenschap voor teams gespeeld. Door middel van de voorronde in Den 
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Haag hadden ze zich geplaatst voor deze finale. In het toernooi werden 7 ronden 
gespeeld. De eerste 5 ronden hebben onze deelnemers zich goed staande weten 
te houden. De tegenstanders waren echter sterk en de laatste twee ronden waren 
zwaar, ook door de lange reis naar Groningen. Uiteindelijk moesten we 
genoegen nemen met een 31e plaats met 5 matchpunten en 11 bordpunten.

Voorronde Jeugdclubcompetitie C
Op 31 januari hebben we met een team meegedaan aan de JCC-C. Het team 
bestond uit Stijn, Koos, Jaimy, Owen en Joris. Het team liet slechts 2 
bordpunten liggen en behaalde alle 12 matchpunten. Het eindigde dan ook op de 
1e plaats voor Rijswijk (2e plaats, 10 mp/16 bp) en DSC (3e plaats, 7 mp/14 bp).
Hiermee zijn we geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap in Amersfoort.

Voorronde Jeugdclubcompetitie D
Op 28 november werd in Zoetermeer bij Promotie de voorronde voor de 
Jeugdclubcompetitie in de D-categorie gespeeld. Op dit toernooi was slechts één 
plaats te verdienen voor deelname aan de (landelijke) Jeugdclubcompetitie van 
volgend jaar. SHTV was met 3 teams aanwezig. De mannen van SHTV 3 wisten 
nog net voor SHTV 2 te eindigen met één matchpoint voorsprong!
Tot twee ronden voor het eind was het nog spannend en ging de strijd tussen 
Promotie 1, DSC 1 en SHTV 1. Voor de laatste ronde stonden SHTV 1 en 
Promotie 1 qua matchppunten gelijk. Promotie stond echter ½ bordpunt voor. 
Het was erg jammer dat SHTV 1 al tegen Promotie 1 gespeeld had. De laatste 
ronde werd daardoor een anticlimax. Niet omdat SHTV 1 tegen SHTV 2 moest 
spelen (uitslag 4-0). Maar wel omdat Promotie 1 tegen Bobby Fisher aan moest 
treden waar de bord 2- en bord 4-spelers afwezig waren. Wij moesten tevreden 
zijn met een tweede plaats.

Topscoorders in onze teams
SHTV 1: Kenneth Lelieveld met 7 uit 7
SHTV 2: Sander van der Kooij met 4 uit 7
SHTV 3: Justus van Klaveren met 5 uit 7
SHTV 3: Casper Schuttrups met 5 uit 7
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Uitslag
Team Mp Bp

1 Promotie 1 13 25,5
SHTV 1 13 25

3 DSC 1 10 18
4 Promotie 2   7 15,5

SHTV 3   7 13
6 Botwinnik 1   6 12

SHTV 2   6 12
8 Bobby Fischer 1   4   8,5

Schaakmat 1   4   7,5
10 Botwinnik 2   0   3

Voorronde Jeugdclubcompetitie E
Ons eerste  E-team bestaande uit  Thomas,  Sander,  Hari  en Kubilay heeft  een 
prima 2e plaats veroverd. Promotie haalde 2 matchpunten (14) meer. SHTV had 
een  score  van 12 matchpunten.  De 3e  plaats  was  voor  Bobby  Fisher  met  9 
matchpunten.
Hiermee zijn we geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap in Groningen.
De 4e plaats  was  voor  ons  2e  E-team.  Joëlle,  Francesco,  Casper  en  Rosalie 
haalden 7 matchpunten.

3.3.6  De Grand Prix serie
17 oktober, 1e Grand Prix in De Lier.
Er deden 161 spelers mee aan de 1e Grand Prix van dit seizoen. De Grand Prix 
werd gehouden in het gezellige buurtcentrum aan de Hoofdstraat. SHTV was 
met 14 spelers en 3 trainers goed vertegenwoordigd.
Er werd 1 keer een 1ste plaats (halfgoud), 4 keer een 2e plaats (zilver), 2 keer 
een 3e plaats (brons) behaald.
Rosalie en Ruben deden voor het eerst mee aan de Grand Prix en speelden beide 
in groep 20. Ruben eindigde fraai op een 2e plaats met 6 punten van de 10. 
Rosalie had een heel goed begin maar kon niet winnen van Ruben.
De uitslag:
Formule 1 groep B Owen 2e plaats met 3,5 uit 5
Groep 5 Timothy (na loting) 1e plaats met 4 uit 5
Groep 9 Ricki 2e plaats met 6 uit 10
Groep 10 Joëlle 3e plaats met 4,5 uit 10
Groep 14 Ferrie 3e plaats met 4,5 uit 10
Groep 20 Ruben 2e plaats met 6 uit 10
Groep 24 Casper 2e plaats met 7,5 uit 10
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16 november, 2e Grand Prix in Zoetermeer.
SHTV was met 17 schakers naar Zoetermeer gekomen. Alexander, Benjamin en 
Justus deden voor het eerst mee aan de Grand Prix en hebben alle drie goed 
gepresteerd. In totaal deden 124 kinderen mee aan deze Grand Prix. Joris had tot 
in de laatste ronde kans op de 1e plaats maar verloor deze partij helaas. Hari liet 
goed spel zien in groep 4, waar ook Tim in meedeed. Hari eindigde met een 
mooie uitslag van 3 uit 5 punten op een 2e plaats. Mitchell hoefde de laatste 
ronde niet te spelen, wat jammer was omdat hij tot die tijd bovenaan stond met 7 
punten. Zijn concurrenten hadden 5,5 en 7 punten. Hij had de uitslag dus niet 
meer in eigen hand. Uiteindelijk verdiende Mitchell een mooie 2e plaats. Casper 
eindigde op een verdiende 2e plaats. Justus, Alexander en Benjamin deden heel 
goed hun best op hun 1e Grand Prix. Alle drie eindigden ze met mooi spel op 
een 1e plaats! Alexander had de pech dat hij niet de enige winnaar in zijn groep 
was, waardoor het een gedeeld 1e plaats werd.
De uitslag:
Formule 1 groep Joris 3e plaats met 3 uit 5
Groep 4 Hari 2e plaats met 3 uit 5
Groep 7 Ricki 3e plaats met 5 uit 10
Groep 8 Sander 2e plaats met 6,5 uit 10
Groep 11 Mitchell 2e plaats met 7 uit 10
Groep 13 Justus 1e plaats met 7,5 uit 10
Groep 13 Francesco 2e plaats met 6,5 uit 10
Groep 15 Alexander gedeeld 1e plaats met 9 uit 10
Groep 16 Ruben gedeeld 3e plaats met 6 uit 10
Groep 18 Casper 2e plaats met 7 uit 10
Groep 19 Benjamin 1e plaats met 9 uit 10

12 december, 3e Grand Prix in Naaldwijk.
De 3e Grand Prix in Naaldwijk leverde ons maar liefst 8 keer de 3e plaats op. 
Dit terwijl we met 14 spelers meededen. Slechts één 1e plaats dit keer en die 
was voor Casper. Kenneth deed het ook goed in groep 1 en verdiende een mooie 
2e plaats. De derde plekken waren voor Joris, Hari, Thomas, Sander, Mitchell, 
Francesco, Justus en Rosalie.
De uitslag:
Formule 1 groep A Owen 4e plaats met 2 uit 5
Formule 1 groep B Joris 3e plaats met 3,5 uit 5
Groep 1 Kenneth 2e plaats met 3 uit 5
Groep 3 Timothy 5e plaats met 2 uit 5
Groep 6 Hari 3e plaats met 2,5 uit 5
Groep 7 Thomas 3e plaats met 2 uit 5
Groep 9 Sander 3e plaats met 5 uit 10
Groep 11 Mitchell 3e plaats met 6 uit 10
Groep 12 Francesco 3e plaats met 5,5 uit 10
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Groep 13 Justus 3e plaats met 6 uit 10
Groep 14 Kubilay 5e plaats met 4,5 uit 10
Groep 15 Casper 1e plaats met 7 uit 10

27 februari, 4e Grand Prix in Den Haag.
Afgelopen  zaterdag  werd  in  Den  Haag  voor  de  4e  keer  de  Grand  Prix 
georganiseerd.  Ondanks  de  vakantie  waren  wij  toch  weer  met  16  spelers 
aanwezig. Er waren dit keer 27 groepen gemaakt, wij deden mee in 11 groepen. 
Negen van ons gingen met een prijs naar huis. Als we de gedeelde 1e plaats van 
Jaimy en de gedeelde 2e plaats van Thomas meerekenen hebben we 4 keer goud, 
4 keer zilver en 1 keer brons.
De uitslag:
Formule 1 groep B Jaimy 2e (gedeeld 1e) plaats met 3,5 uit 5
Groep 3 Bart 2e plaats met 3 uit 5
Groep 4 Timothy 2e plaats met 4 uit 5
Groep 7 Thomas 3e (gedeeld 2e) plaats met 3 uit 5
Groep 9 Mitchell 1e plaats met 7,5 uit 10
Groep 10 Francesco 2e plaats met 6,5 uit 10
Groep 11 Casper 1e plaats met 8 uit 10
Groep 22 Ferrie 1e plaats met 7,5 uit 10
Groep 23 Rosalie 3e plaats met 5,5 uit 10

27 maart, 5e Grand Prix in Leidschendam.
18 SHTV’ers deden mee aan de 5e Grand Prix. Er werden 8 prijzen gewonnen 
en als we de “Lucky Loser” prijs van Timothy meetellen (hij had een gedeelde 
3e plaats maar werd uitgeloot) zelfs 9 prijzen.
De uitslag:
Formule 1 groep A Jaimy 2e plaats
Formule 1 groep B Kenneth 2e plaats
Groep 5 Hari 2e plaats
Groep 6 Cor 3e plaats
Groep 7 Francesco 3e plaats
Groep 10 Ricki 3e plaats
Groep 15 Joel 3e plaats
Groep 16 Ferrie 1e plaats
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10 april, 6e Grand Prix in Delft.
12 SHTV’ers deden mee aan de 6e Grand Prix. Er werden 8 prijzen gewonnen. 
Een maal goud, twee maal zilver en vijf maal brons.
De uitslag:
Formule 1 groep A Kenneth 3e plaats met 3,5 uit 5
Formule 1 groep B Joris 2e plaats met 3 uit 5
Groep 2 Timothy 3e (gedeeld 2e) plaats met 3 uit 5
Groep 4 Hari 3e plaats met 2,5 uit 5
Groep 5 Thomas 2e (gedeeld 1e) plaats met 4 uit 5
Groep 6 Justus 1e plaats met 7 uit 10
Groep 6 Mitchell 3e plaats met 5 uit 10
Groep 11 Casper 3e (gedeeld 2e) plaats met 5,5 uit 10

22 mei, 7e Grand Prix in Delft.
Vanwege  Pinksteren  en  doordat  een  aantal  van  de  vaste  deelnemers  naar 
Groningen was, deden we dit keer maar met 7 spelers mee.
De uitslag:
Groep 3 Timothy 3e (gedeeld 2e) plaats met 3 uit 5
Groep 11 Ruben 2e plaats met 6 uit 10
Groep 15 Rosalie 3e (gedeeld 2e) plaats met 5,5 uit 10

Het algemeen klassement na Grand Prix 7
In de E-categorie waren er prijzen voor de beste 5 spelers.
Hari behaalde een mooie 3e plaats en Thomas verdiende de 5e plaats.
In de D-categorie waren er prijzen voor de beste 3 spelers.
Kenneth behaalde de 3e plaats in het algemeen klassement.

Rosalie,  Casper,  Ferrie  en Timothy kregen nog een extra  prijs  omdat  zij  dit 
seizoen aan iedere Grand Prix hebben meegedaan.

3.3.7  Sinterklaastoernooi en Paastoernooi
Iedereen  ging  met  een  lekkere  chocoladeletter  naar  huis,  maar  de  groeps-
winnaars  kregen  een  extra  grote  letter!  Winnaars  waren  Stijn,  David,  Hari, 
Ricki, Hüseyin, Casper, Francesco, Ruben, Alexander, Max Savans, Janiek en 
Benyamin.
Het Paastoernooi werd gespeeld in 7 groepen. De winnaar van elke groep kreeg 
een grote paashaas.  De paashazen gingen naar Jaimy, Sander,  Tim, Hüseyin, 
Justus, Andrea en Steven.
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3.4  Financieel verslag
3.4.1  Resultatenrekening
In onderstaande tabel  vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De 
resultatenrekening  2009-2010  loopt  over  de  periode  3  augustus  2009  –  5 
augustus 2010.
De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van 351 euro afgesloten.

(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie

Contributie 8.000 7.855 HSB bijdrage 3.300 3.044

Schaaktraining 0 0 Schaaktraining
(trainer+zaalhuur)

0 0

Loterijen 300 316 Zaalhuur 2.750 2.880

Bijzondere 
baten

300 1.261 KNSB 400 402

Sponsoring 400 540 Prijzen 500 471

Rente 100 201 Clubblad en Internet 1.000 731

Jeugdcoaching 500 855

Promotie 100 325

Algemeen 500 794

Open 
Rapidkamp.

450 125 Open Rapidkamp. 450 77

Afschrijving 
debiteuren

0 368

Saldo 50 351

Totaal 9.550 10.298 9.550 10.298
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Toelichting resultatenrekening

Baten
De ontvangen  contributies  zijn  iets  lager  dan  begroot  door  een  (gemiddeld) 
kleine  daling  van  het  aantal  junioren/pupillen.  De  post  bijzondere  baten  is 
aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot door opbrengst van de boekenveiling 
(€ 286,50), verkoop van t-shirts (€ 135), een bijdrage van de Gemeente Den 
Haag ivm de organisatie van het kampioenschap voor basisscholen (€ 390) en 
een donatie van Shell (€ 300). De sponsoring betreft advertenties in het clubblad 
en  de  sponsorbijdrage  van  Stucadoorsbedrijf  Jan  van  Delden  voor  het 
oliebollentoernooi (€ 300). De rentevergoeding is hoger uitgevallen dan begroot 
door hogere spaar/depositorentes.

Lasten
De uitgavenkant is  goed binnen de begroting gebleven met uitzondering van 
twee  posten.  De  uitgaven  van  jeugdcoaching  zijn  groter  dan  begroot  door 
aanschaf  van  extra  jeugdopleidingsmateriaal  (stappenboeken,  proefexamens, 
etc.) hetgeen mogelijk werd gemaakt door de (onvoorziene) eenmalige baten. De 
post  algemene  kosten  bevat  onder  meer  de  uitgaven  in  verband  met  het 
oliebollentoernooi  (€  387,01),  bankkosten  (€  69,46)  en  cursusgeld  voor 
scheidsrechter (€ 65).

3.4.2 Balans

(bedragen in hele euro’s)

Activa Bedrag Passiva Bedrag

Kas            189 Eigen Vermogen         5.831 

Lopende rekening                5- Materiaalreserve            800 

ING ExtraBonus         3.110 Reserve Zomerkamp            400 

Rabobank         3.146 Reserve Promotie            800 

Debiteuren            348 Crediteuren            810 

Overlopende activa              27 Overlopende passiva            802 

Promotiemateriaal            200 Overige schulden            872 

Schaakmateriaal         3.000 

Apparatuur            300 

Totaal      10.314      10.314 
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Toelichting balans

Activa
De post debiteuren betreft leden die hun contributie over het seizoen 2009/2010 
nog niet of niet volledig voldaan hebben. Hoewel de betaalmoraal van de leden 
iets verbeterd is ten opzichte van vorig seizoen, is er nog steeds een aanzienlijk 
aantal leden waar de penningmeester een (te) grote inspanning voor moet doen 
om de contributie binnen te halen. De bekende 80/20-regel is helaas ook hier 
van  toepassing.  De  afgelopen  jaren  is  een  ruimhartig  beleid  gevoerd  met 
betrekking tot (het tijdstip van) betaling van de contributie, maar dat zal komend 
seizoen veranderen. De penningmeester voelt zich genoodzaakt een hardere lijn 
te kiezen tegenover onwillende leden. Gelukkig betaalt de meerderheid van de 
leden hun contributie wel keurig op tijd, waarvan zelfs een behoorlijk aantal 
direct aan het begin van het seizoen (complimenten!).

Passiva
De post  crediteuren betreft  een  foutieve boeking door  de  Belastingdienst  uit 
2008 (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 2010 (€ 776) die na afsluiting van het 
boekjaar vervalt en een verlate factuur van de KNSB voor inschrijving van de 
Jeugdclubcompetitie (€ 95). Er zijn geen afschrijvingen gedaan op reserves.

Agendapunt 7a: Programma interne competitie 2010-2011
  2 september 2010 Laatste open rapidavond
  9 september 2010 Ledenvergadering
16 september 2010 Ronde 1
23 september 2010 Ronde 2
30 september 2010 Ronde 3
  7 oktober 2010 Ronde 4
14 oktober 2010 Ronde 5
21 oktober 2010 Herfstvakantie Ronde 6
28 oktober 2010 Ronde 7
  4 november 2010 Ronde 8
11 november 2010 Ronde 9
18 november 2010 Ronde 10
25 november 2010 Ronde 11
  2 december 2010 Ronde 12
  9 december 2010 Ronde 13
16 december 2010 Ronde 14
23 december 2010 Kerstvakantie Ronde 15
30 december 2010 Kerstvakantie Oliebollentoernooi
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  6 januari 2011 Ronde 16
13 januari 2011 Ronde 17
20 januari 2011 Ronde 18
27 januari 2011 Ronde 19
  3 februari 2011 Ronde 20
10 februari 2011 Ronde 21
17 februari 2011 Snelschaakkampioenschap
24 februari 2011 Ronde 22
  3 maart 2011 Voorjaarsvakantie Ronde 23
10 maart 2011 Ronde 24
17 maart 2011 Ronde 25
24 maart 2011 Ronde 26
31 maart 2011 Ronde 27
  7 april 2011 Rapidkampioenschap 1
14 april 2011 Rapidkampioenschap 2
21 april 2011 Do voor Pasen Avond 1 Play offs en nacompetitie
28 april 2011 Avond 2 Play offs en nacompetitie
  5 mei 2011 Bevrijdingsdag Vrij
12 mei 2011 Avond 3 Play offs en nacompetitie
19 mei 2011 Avond 4 Play offs en nacompetitie
26 mei 2011 Avond 5 Play offs en nacompetitie
  2 juni 2011 Hemelvaartsdag Vrij
  9 juni 2011 Do voor Pinksteren Avond 6 Play offs en nacompetitie
16 juni 2011 Avond 7 Play offs en nacompetitie
23 juni 2011 Avond 8 Play offs en nacompetitie
30 juni 2011 Feestelijke afsluiting

Agendapunt 7b: Reglement interne competitie 2010-2011
  1. De interne competitie 2010-2011 bestaat uit een laddercompetitie over 27 

ronden. Deze ronden worden gespeeld in de Bosbeskapel op de donderdag-
avonden  conform  het  onder  punt  6a  van  deze  agenda  aangegeven 
programma. De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de door de 
FIDE in juli 2009 vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel. 
Artikel 6.6a van het FIDE-reglement is niet van toepassing, hiervoor komt 
in de plaats het gestelde in de artikelen 5 en 6.

  2. De speelduur van de partijen in de interne competitie is 1 uur en 40 minuten 
per persoon per partij  plus 10 seconden per persoon per zet  (zogenaamd 
Fischer tempo). Jeugdspelers (dit zijn spelers jonger dan 18 jaar) en hun 
tegenstanders  hebben  echter  55  minuten  per  persoon  per  partij  plus  10 
seconden per persoon per zet.

  3. Elke speler dient zich voor de competitie bij de wedstrijdleider op te geven 
als afmelder of als aanmelder. Afmelders spelen in principe iedere ronde van 



35

de interne competitie mee, behalve wanneer ze zich voor de desbetreffende 
ronde,  conform  de  procedure  zoals  weergegeven  in  bijlage  B,  hebben 
afgemeld bij de competitieleider. Aanmelders spelen alleen mee als ze zich 
voor  de  desbetreffende  ronde  op  eenzelfde  wijze  bij  de  competitieleider 
hebben aangemeld.

  4. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Indien een afmelder die zich niet 
conform de regels zoals weergegeven in bijlage B heeft afgemeld (of indien 
een aangemelde aanmelder) om 21.00 uur nog niet aanwezig is krijgt hij of 
zij  een  reglementaire  nul.  Voor  een  volgende  ronde  wordt  hij  niet 
automatisch opnieuw ingedeeld.

  5. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn, 
dan heeft  de  wedstrijdleider  het  recht  om,  in  overleg met  de  aanwezige 
betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige 
spelers een wedstrijd kunnen gaan spelen. Spelers die tussen 20.30 uur en 
21.00 uur arriveren hebben daardoor geen recht meer op een partij (maar 
krijgen noch een reglementaire 0 (zie art 5) noch een bye (die als punt mee 
zou tellen bij het bepalen van het Sevilla percentage)).

  6. De indeling van elke ronde geschiedt met het computerprogramma Sevilla, 
hierbij  wordt  het  Keizer  Systeem  op  basis  van  Sevilla-percentage 
gehanteerd.  De  stand in  de  laddercompetitie  wordt  eveneens  bepaald  op 
basis van het Sevilla percentage.

  7.  Iedere  speler  krijgt  aan  het  begin  van  het  seizoen  een  viertal  remises 
toegevoegd aan de (sevilla-)score om al te grote fluctuaties in de stand in het 
begin enigszins tegen te gaan. Dat aantal remises zal na elke zes ronden van 
de competitie worden verminderd met respectievelijk 1, 1 en 2. Tijdens de 
laatste  negen  ronden  van  de  competitie  geeft  de  stand  in  de  ladder  de 
precieze procentuele score weer.

  8. Gedurende de gehele competitie kunnen spelers maximaal twee keer tegen 
elkaar  uitkomen,  een keer  met  wit  en een keer  met  zwart.  Tussen beide 
partijen zitten minimaal acht ronden en minimaal vier partijen per speler.

  9. Rangschikking in de ladder wordt afgerond op één cijfer achter de komma. 
Bij gelijk eindigen is het aantal gespeelde partijen doorslaggevend, is  dit 
ook gelijk dan is het aantal gewonnen wedstrijden doorslaggevend. Als ook 
dat aantal gelijk is dan telt het aantal behaalde weerstandspunten.

10. In de eindranglijst na 27 ronden worden spelers die minder dan 14 avonden 
aan de interne competitie hebben deelgenomen geplaatst onder de spelers 
die 14 ronden of meer aan de competitie hebben deelgenomen.

11. Na afloop van de interne competitie krijgen de zes best geklasseerde spelers 
het recht om aan de playoffs voor het clubkampioenschap deel te nemen. 
Voor de overige spelers wordt gelijktijdig met de playoffs een nacompetitie 
gehouden. 

12. De playoffs bestaat uit een halve competitie volgens Berger-tabellen. Op de 
laatste acht speelavonden van het seizoen (zie bijlage A) worden de playoff 
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partijen volgens een tevoren bekendgemaakt schema gespeeld. De speler die 
de meeste punten in de playoffs behaalt is de clubkampioen. Bij gelijk aantal 
punten in de playoffs zijn Sonnenborn-Bergerpunten doorslaggevend. Zijn 
deze ook gelijk dan is het onderling resultaat doorslaggevend. Was dat een 
remise dan wordt de titel gedeeld.

13. De nacompetitie voor de overige spelers is een 8-ronden durend Zwitsers 
toernooi. Gedurende de eerste 5 ronden van dit toernooi kunnen maximaal 
drie byes worden opgenomen waarvoor een halve punt wordt toegekend. 
Meer byes gedurende de eerste vijf ronden en byes in de laatste drie ronden 
leveren nul punten op.

14.  De  spelers  die  meedoen  aan  de  nacompetitie  worden  op  basis  van  de 
eindranglijst van de interne competitie verdeeld in twee of meer groepen, 
per groep zullen er na afloop prijsjes beschikbaar gesteld worden.

15. In de gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de 
interne competitieleider.  Tegen de beslissingen van de competitieleider is 
beroep bij de beroepscommissie mogelijk.

Agendapunt 7c: Reglement play offs 2011
  1. In de play offs 2011 wordt met zes spelers een halve competitie (over 5 

ronden) gespeeld. Deze 5 ronden worden gespeeld in de Bosbeskapel op de 
acht  donderdagavonden  die  daarvoor  conform  de  kalender  zijn 
gereserveerd. Het onderstaand wedstrijdschema (Round Robin systeem met 
Rutsch paring) geeft de te spelen partijen in de verschillende ronden weer :

Ronde 1
1 Nummer 1       - Nummer 6       .....
2 Nummer 5       - Nummer 2       .....
3 Nummer 3       - Nummer 4       .....

Ronde 2
1 Nummer 5       - Nummer 1       .....
2 Nummer 4       - Nummer 6       .....
3 Nummer 2       - Nummer 3       .....

Ronde 3
1 Nummer 1       - Nummer 4       .....
2 Nummer 3       - Nummer 5       .....
3 Nummer 6       - Nummer 2       .....
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Ronde 4
1 Nummer 3       - Nummer 1       .....
2 Nummer 2       - Nummer 4       .....
3 Nummer 5       - Nummer 6       .....

Ronde 5
1 Nummer 1       - Nummer 2       .....
2 Nummer 6       - Nummer 3       .....
3 Nummer 4       - Nummer 5       .....

  2. De eindstand van de interne competitie 2010-2011 (de stand na 27 ronden) 
bepaalt wie de nummers 1 tot en met 6 uit bovenstaand schema zijn (de 
hoogst  geëindigde  wordt  nummer  1,  de  op  één  na  hoogst  geëindigde 
nummer 2, enzovoort).

  3. In overleg met de wedstrijdleider zal bepaald worden welke wedstrijden op 
welke  exacte  data  zullen  worden  gespeeld,  gestreefd  wordt  om  zoveel 
mogelijk de volgorde van de ronden intact te houden.

  4.  De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIDE in juli  2009 
vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel. Artikel 6.6a van het 
FIDE-reglement  is  niet  van  toepassing,  hiervoor  komt  in  de  plaats  het 
gestelde in artikel 5.

  5. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Een speler die om 21.00 uur nog 
niet aanwezig is heeft de partij reglementair verloren.

  6. De speelduur van de partijen in de play offs is 1 uur en 40 minuten per 
persoon  per  partij  plus  10  seconden  per  persoon  per  zet.  Eventueel 
geplaatste jeugdspelers hebben het recht om hun partijen in het jeugdtempo 
(55 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet) te 
spelen. Indien zij van dit recht gebruik wensen te maken dienen zij dit voor 
aanvang van de play offs bij de wedstrijdleider aan te geven.

  7. De speler die  de meeste punten in de play offs  scoort mag zich daarna 
clubkampioen  noemen.  Bij  gelijk  aantal  punten  zijn  Sonnenborn-
Bergerpunten doorslaggevend. Zijn die ook gelijk dan geldt het onderlinge 
resultaat in de play offs. Was dat een remise dan wordt de titel gedeeld.

  8. Deelnemers aan de play offs kunnen niet deelnemen aan de gelijktijdig te 
houden nacompetitie van de SHTV.

  9. In alle gevallen waarin het reglement niet of niet voldoende voorziet beslist 
de competitieleider. Tegen de beslissingen van de competitieleider is beroep 
bij de beroepscommissie mogelijk.
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Agendapunt 7d: Afmeldprocedure
Afmelden voor een speelavond van de interne competitie 2010/2011 kan op één 
van de volgende manieren:
  1. Een e-mail sturen naar afmelden@schaakcombinatiehtv.nl (het mailtje dient 

voor  18.30  van  de  betreffende  speelavond  op  het  e-mailadres  te  zijn 
bezorgd!).

  2. Voicemail inspreken van de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574 
280 97 (voicemail dient ingesproken te zijn voor 19.15 van de betreffende 
speelavond,  maar  kan  niet  eerder  dan  de  dinsdag  voorafgaand  aan  de 
speelavond worden ingesproken (i.v.m. het maar 72 uur bewaard blijven van 
de ingesproken berichten)).

  3. SMS-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574 
280 97 (voor 19.15 van de betreffende speelavond).

  4. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond zelf (tussen 19.30 
en 19.45).

  5. Door de naam en de betreffende avond(en) in te vullen op de daartoe op de 
speelavonden in de speelzaal aanwezige afmeldlijst.

Agendapunt 9. Begroting. contributie en garantstelling

Begroting 2010/2011
(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Lasten Begroot

Contributie         8.000 HSB bijdrage         3.300 
Loterijen            300 Zaalhuur         3.000 
Overige ontvangsten            150 KNSB            350 

Sponsoring            300 Prijzen            450 

Rente              50 Clubblad en Internet            750 
Jeugdcoaching            250 
Promotie            100 
Algemene kosten            350 

Activiteiten bijdragen            425 Activiteiten uitgaven            425 
Reservering HWT            250 

Saldo               -   

Totaal         9.225         9.225 
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Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen is precies in evenwicht.

Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 50 senioren en 50 juniorleden. De contributie-
bedragen  blijven  ongewijzigd.  Bij  de  begroting  is  voorzichtigheidshalve 
uitgegaan van de maximale korting (alle leden betalen voor 1 november 2010). 
De spaarrentes zijn het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald waardoor hier nog 
maar een klein bedrag voor is opgenomen. 
De  post  “Activiteiten  bijdragen”  is  nieuw.  Hierin  worden  de  bijdragen  op-
genomen voor activiteiten die  SHTV organiseert en die niet  strikt  zijn voor-
behouden aan de eigen leden zoals  het  oliebollentoerrnooi,  het  Open Rapid-
toernooi en het Haags Weekendtoernooi. 

Lasten
De afdracht  aan  de  HSB is  begroot  op  €  3.300  (50 senioren  €  2.075  + 50 
Junioren € 1.225). Komend seizoen zal er wat bezuinigd moeten worden op de 
prijzen die we uitreiken bij onze interne toernooien om de begroting sluitend te 
krijgen.
De post “Activiteiten uitgaven” is nieuw en is de tegenhanger van de baten-post 
“Activiteiten bijdragen”.
Voor  de  organisatie  van  het  Haags  Weekendtoernooi  wordt  een  reservering 
gemaakt  van 250 euro  in  verband met  een  mogelijk  tekort  waarvoor  SHTV 
mederisicodrager is. In principe zullen deze activiteiten kostendekkend moeten 
zijn.
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Schaken als geneesmiddel

Eén van de aardigste boeken over schaken is The adventure of Chess uit 1949 
van de Amerikaanse meester Edward Lasker (1885-1981) , niet te verwarren met 
Emanuel Lasker , de wereldkampioen, die een verre bloedverwant was en met 
wie hij op goede voet stond.  Ze waren beide van Pools-joodse afkomst. Lasker 
(Edward)  is  beroemd geworden  door  een  partij  uit  1912   tegen  Sir  George 
Thomas met een dameoffer en mat op onderste rij. De partij is zo vaak afgedrukt 
dat ik er haast geen toespeling meer op durf te maken. Zelfs op You-Tube kunt u 
de partij bewonderen.

Zijn boek The adventure of chess lijkt een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik 
heb een herdruk uit 1959 in mijn bezit en ik weet eigenlijk niet of het daarna nog 
opnieuw is uitgegeven.  Dat zou jammer zijn, want het is een goudmijn aan 
briljante  trouvailles,  anekdotes  en  eigen  herinneringen.  Ook  bevat  het  een 
origineel overzicht van de geschiedenis van het schaakspel met daarin de weinig 
bekende legende dat er Griekse schrijvers zijn geweest die de uitvinding van het 
schaakspel  hadden  toegeschreven  aan  Aristoteles  en  het  nog  merkwaardiger 
verhaal  dat  Hippocrates  en  Galenus,  beroemde  artsen  uit  de  Oudheid  aan 
patiënten die leden aan diarree of erysipelas  (een huidziekte),  voorschreven om 
te gaan schaken.

Het is  overbodig op te merken dat  moderne medische handboeken hier geen 
enkele melding meer van maken. Toch is een relativerende opmerking op zijn 
plaats, en die vinden we ook in het boek.  Lasker wijst er op dat hij door een arts 
in Breslau, zijn geboorteplaats, gevraagd was om elke dag twee uur te spelen 
tegen  een  patiënt  met  hartklachten.  Tijdens  die  partijen  verdwenen  de 
ondraaglijke pijnen waar de man aan leed.
Ongelukkig genoeg duurde deze combinatie van schaken en geneeswijze niet 
langer  dan  een  maand.   Lasker  emigreerde  naar  de  Verenigde  Staten,  het 
geboorteland van zijn moeder. Daar bereikte hem het bericht dat de patiënt kort 
na  zijn  vertrek  was  overleden.  Maar  het  lijkt  duidelijk  dat  door  de  partijen 
schaak zijn levenseinde uitgesteld was en verlicht.

Pim van der Meiden
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Ratinglijst per 1 augustus 2010

Hieronder  volgt  de  lijst  met  ratings  zoals  die  op  de  site  van  de  KNSB  is 
gepubliceerd.  Opgenomen  zijn  degenen  die  afgelopen  seizoen  lid  waren  en 
beschikken over een rating. Niet vermeld staan de leden zonder rating.

William van Zanten 2097
Bastiaan Dessing 2087
Hans Segers 2062
Maarten Stolte 2039
Sander Pauw 2013
Melchior Vesters 2004
Tjomme Klop 1990
Stijn Gieben 1955
Mike Hoogland 1946
Ton Bodaan 1904
Rik Pronk 1891
Evert Baak 1889
Marco van Straaten 1881
Olav van Leeuwen 1855
Armin Segger 1854
Karl Baak 1850
Gert-Jan Willighagen 1793
Ed Olvers 1772
Alex van Leuken 1765
Theo Bovenlander 1765
Koos Roeleveld 1756
Nico Gouzij 1719
Niek Wisse 1701
Piet Sikkes 1696
André Wagner 1695
Ben Spierings 1691

Jan van Delden 1674
Danny Lindhout 1673
Joop van Wallinga 1663
René Weerts 1643
Hugo van der Laan 1639
Jan Verheijen 1632
Eric Alvares 1617
Frans Coers 1614
Kees van Gelder 1554
Harold Fikkert 1545
Jaimy Luk 1518
Rob Dijkstra 1518
Thomas Trouwborst 1510
André Langeveld 1498
Hans Dwarshuis 1486
Jan Bonsel 1455
Ard van der Zwart 1441
Pim van der Meiden 1395
Lex van der Meer 1371
Marten Kats 1360
Henk Bouma 1272
Bert van Dijk 1250
Monique Keuzenkamp 1228
Wim Vermeulen 1189
Kenneth Lelieveld 1128
Timothy Lelieveld 1015
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Schaakagenda

September 2010
do 2 Laatste avond zomerrapid
do 9 Algemene Ledenvergadering
za 11 OGD Rapidschaaktoernooi
do 16 Seniorencompetitie ronde 1
do 23 Seniorencompetitie ronde 2
za 25 SHTV 1 - RSR Ivoren Toren 2
zo 26 [jeugd] Open NK Rapid voor jeugdteams (Geldrop-Mierlo)
do 30 Seniorencompetitie ronde 3

Oktober 2010
za 2 [jeugd] NK Snelschaken jeugd (Bunschoten)
do 7 Seniorencompetitie ronde 4
za 9 Leiderdorp 1 - SHTV 1
do 14 Seniorencompetitie ronde 5
do 21 Seniorencompetitie ronde 6
za 23 [jeugd] Huttontoernooi (Helden)
do 28 Seniorencompetitie ronde 7
za 30 Snelschaaktoernooi om de Breugembokaal

Bij het uitkomen van dit clubblad was de indeling van de HSB-competitie nog 
niet bekend. Let op de aankondiging die door uw teamleider wordt  

rondgestuurd.

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823



4, 8, 13, 18, 23, 27 september
en 2 oktober

7 ronden Zwitsers
1 uur 45 min. p.p.p.p.




