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Colofon
Bestuur
Voorzitter
Ben Spierings
Secretaris
Pim van der Meiden
Penningmeester
Sander Pauw
PR & Sponsoring
Ben Spierings
Wedstrijdleider extern
Hans Segers
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Piet Sikkes
Jeugdleider
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Jeugdbegeleiding
Ton Bodaan, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Gert-Jan Willighagen, Geurt Jan
van der Meiden, Rik Pronk, Pim van der Meiden, Niek Wisse, Pip Kanters,
Andreas von Imhof
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

Oninteressant
Het beeld zal menigeen niet onbekend voorkomen: twee mensen zitten ergens
een partij te schaken en het is onvermijdelijk dat een voorbijganger even stil
houdt om de vorderingen van de spelers in ogenschouw te nemen. Goede kans
dat de toeschouwer zelf ook regelmatig op de 64 velden actief is of tenminste
ooit de regels van het spel heeft geleerd. In ieder geval haalt het zien schaken de
interesse boven.
De belangstelling voor de drie grote toernooien van afgelopen zomer (of wat er
voor door moest gaan) toonde dit ook weer. Behalve honderden die zich achter
een bord verschansten in Leiden, Amsterdam en Dieren brachten velen die niet
deelnamen ook een bezoekje, al was het maar om de sfeer te snuiven. En als het
even wilde, kon men een bekende grootmeester tegen het lijf lopen.
Van grote schaakactiviteiten gaat dan ook een wervende werking uit, maar dan
moet het niet zo verlopen als afgelopen voorjaar (of wat er voor door moest
gaan) bij de match om de titel van wereldkampioen. Want waar buitenstaanders
zich nog wel eens zullen afvragen wat die schakers nu zo interessant vinden aan
het spelletje, zal menige schaker dat bij die match ook hebben gedaan.
Via de bijbehorende website was tijdens de partijen een uitzending te volgen,
compleet met reclameonderbrekingen... in het Russisch! En die waren, ondanks
dat de gemiddelde kijker er geen woord van zal hebben verstaan, boeiender dan
de partijen. In de chat waar tijdens de partijen aan deelgenomen kon worden,
tekende Melchior Vesters de volgende limerick op:
Anand’s opening prep may be deep,
But he still makes us all fall asleep
When a tiger would roar
He just offers a draw
He looks more like a middle-aged sheep
Een match als die tussen Anand en Gelfand zal alleen maar de indruk versterken
dat schaken oninteressant is en daar zitten we niet op te wachten.
Mogen uw partijen in het komende seizoen minder slaapverwekkend zijn.
André Wagner
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV
Bosbeskapel, donderdag 6 september 2012, 20 uur

1. Opening, mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 8 september 2011
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag van de wedstrijdleider intern
5. Verslag van de wedstrijdleider extern
6. Verslag van de jeugdleider
7. Verslag van de penningmeester
8. Verslag van de kascommissie en décharge penningmeester
9. Interne competitie 2012-2013
10. Externe competitie 2012-2013
11. Begroting 2012-2013
12. Instelling sociaal fonds
13. Verkiezing bestuur
14. Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
15. Rondvraag en sluiting
ad 13. Voor de post bestuurslid PR & Sponsoring stelt Jan van Delden zich
kandidaat. Hans Segers is aftredend en niet herkiesbaar; Kees van Gelder heeft
zich kandidaat gesteld.
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Verslag ledenvergadering 8 september 2011
Aanwezig volgens de presentielijst: Ben Spierings (voorzitter), Sander Pauw
(penningmeester), Piet Sikkes (wedstrijdleider intern) , Gert-Jan Willighagen
(jeugdleider) ,Hans Segers (wedstrijdleider extern), Pim van der Meiden
(secretaris) , André Wagner, Jan Bonsel, Hans Dwarshuis, Eduard Supit, Peter
Vorstermans, Karl Baak, Hugo van der Laan, René Weerts, Bert van Dijk, Geurt
Jan van der Meiden, Wim Vermeulen, Kees van Gelder, Paul Koks, Niek Wisse,
Melchior Vesters, Ton Bodaan, Armin Segger, Jan van Delden, Rob Dijkstra,
Henk Bouma
Afwezig met bericht: Danny Lindhout, Tjomme Klop
De voorzitter opent om 20.20 uur de vergadering. Als ingekomen stuk wordt een
mailtje behandeld van Hans Dwarshuis over de mogelijke sluiting door de PKN
(Protestantse kerken in Nederland) van de Bosbeskapel, waardoor wij wellicht
onze speelzaal kwijtraken. Ben deelt mee dat hij hier ook kennis van genomen
heeft, dat het bestuur bezorgd is over de ontkerkelijking van ons vaderland (nou
ja: de gevolgen daarvan voor onze vereniging) en dat de gang van zaken met
argusogen gevolgd wordt. Hans vraagt om bij een mogelijke verhuizing van
speelzaal te letten op goede parkeergelegenheid. Ben deelt mee dat het vinden
van een speelzaal niet eenvoudig zal zijn en dat door het gemeentelijk beleid om
steeds meer betaald parkeren in te voeren het niet mogelijk is aan dit punt een
grote prioriteit toe te kennen.
Bij het verslag van de ALV van vorig jaar merkt Hans (Dwarshuis) op dat hij
twee maal als aanwezig staat vermeld en hij slechts één keer aanwezig was. Ben
zegt toe dat dit gecorrigeerd zal worden, maar Pim vindt dat wanneer Hans zo
prominent op een vergadering aanwezig is, hij ook best twee keer vermeld mag
worden. (De goede vriendschap tussen Hans en Pim stond al onder druk doordat
Hans vóór de vergadering eisen stelde aan de verslaglegging die door Pim bot
waren afgewezen, maar dit terzijde.) Hans merkt ook nog op dat de klok in de
speelzaal niet aan zijn verwachtingen voldoet. Van bestuurszijde wordt verslag
gedaan van alle inspanningen die verricht moesten worden om nog meer
tegenwerking van de zijde van de kerkvoogdij te ontlopen. René Weerts geeft
nog een aanvulling op zijn motieven om vorig jaar te vragen in het tweede team
geplaatst te worden.
Bij het behandelen van het jaarverslag deelt André Wagner mee dat hij graag
gezien had dat bestuursleden met hun functies vermeld waren. Iemand in de zaal
wijst hem er op dat dit alles in het colofon van het clubblad te vinden is. Bij het
punt Financiën merkt Kees van Gelder op dat een post op de begroting
‘reservering aanschaf materiaal’ ontbreekt. Geurt Jan van der Meiden betreurt
het dat in het verleden een batig saldo van € 400 van het jeugdkamp in de
algemene middelen is verdwenen. Ben en Sander delen mee dat zij hierover met
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hem in overleg zullen treden en dat de zaak in der minne geschikt zal worden.
Hugo van der Laan heeft meer noten op zijn zang: hij richt zich in volle lengte
op en vindt dat de HSB te veel afdracht ontvangt, daar te weinig mee doet en
doet een persoonlijke aanval op één van de bestuursleden van de HSB. Ben
vindt dat de zaak niet in ledenvergadering van SHTV thuishoort, geeft André,
bestuurslid van de HSB, het woord die Hugo fel van repliek dient. Het leek even
spannend te worden, maar liep allemaal met een sisser af. De boeken van de
penningmeester zijn door de kascommissie in orde bevonden en met luid
applaus wordt de penningmeester gedechargeerd. Bij het punt Interne competitie
wordt de wisselbeker, met de naam van de kampioen ingegraveerd, overhandigd
aan Hans Segers. Wederom kent de geestdrift weinig grenzen: er is nog net niet
geklaagd over burengerucht. Bij het reglement Play-offs vraagt Melchior om een
iets andere reglementering en krijgt zijn zin. De kleurverdeling zal nu door
loting worden vastgesteld. Enkele andere, ondergeschikte punten zullen ‘en petit
comité’ worden afgehandeld. De suggestie om hierbij omstandig en uitvoerig de
voltallige ledenvergadering te betrekken, vindt niet voldoende weerklank.
Bij het punt Externe competitie komt nog de problematiek met betrekking tot het
vierde team naar voren. Bij de begroting wordt gemeld dat er € 1500 zal worden
uitgetrokken voor laptops t.b.v. de jeugdtrainingen.
Hugo van der Laan blijft materiaalcommissaris, de kascommissie gaat bestaan
uit Ton Bodaan en Henk Bouma, met Jan Verheijen als reserve, de weinig
belaste commissie van beroep wordt gevormd door Ard van der Zwart, André
Wagner en René Weerts. De Technische Commissie zal bestaan uit Hans Segers,
Ben Spierings, Gert-Jan Willighagen, Karl Baak, Geurt Jan van der Meiden, Piet
Sikkes en de teamleider van het derde team. (Naschrift: dat zal André Wagner
zijn)
Bij de Rondvraag wordt vermeld dat onze club de eerste prijs heeft gewonnen
bij Raindropchess, een simultaan tegen grootmeester Matthew Sadler, hetgeen
de problematiek van het bergen van materiaal krachtig heeft verhoogd en dat er
een stichting is opgericht met betrekking tot het schaakkamp. Wat betreft
berging van materiaal zijn er enige mogelijkheden, zo deelt de voorzitter mee.
De belangrijkste is dat eind december Jan van Delden ruimte ter beschikking
heeft. Hans Dwarshuis maakt zich zorgen over DigiNotar en wil graag bij
aanschaf van nieuw materiaal borden met lichtbruine velden en geen zwarte.
Armin Segger spreekt woorden van waardering voor de inzet van het bestuur.
Sterker nog: woorden van dank. Gert-Jan vraagt om (nog) meer hulp bij de
jeugd. Hans Dwarshuis vraagt naar aanleiding van een artikel in het clubblad
naar de juiste transcriptie van de naam van de Libische leider Gadaffi, Khadafi,
of wat niet al geschreven wordt. De redacteur van Samengevat begint antwoord
te geven, maar realiseert zich dat dit buiten de orde van de vergadering is en
wordt daarin bijgevallen door de voorzitter die om 21.15 de vergadering sluit en
de bar opent.
Pim van der Meiden
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Jaarverslagen 2011-2012
Agendapunt 3: Verslag van de secretaris
Het bestuur is redelijk goed aan elkaar gewend geraakt en het bleek niet meer
nodig de vergadering te rekken totdat een afgepeigerde secretaris naar zijn bed
vertrok en de rest nog enige uren doorvergaderde. We vergaderden drie keer,
waarvan eenmaal in het restaurant De eeuwige jachtvelden. Juist die vergadering
werd gekenmerkt door weinig oneindigheid. Het was tevens bedoeld als een
afscheidsetentje voor onze wedstrijdleider extern, Hans Segers. Ook was het een
introductie voor het nog niet officieel benoemde bestuurslid PR & Sponsoring,
Jan van Delden.
Doordat onze club geen team meer heeft in de KNSB, vindt een zekere
‘aftopping’ plaats die aanleiding is tot enige zorg. Ook de interne competitie
heeft daarmee te kampen en het bestuur zal volgend jaar zijn handen vol hebben
aan het argwanend gadeslaan van de ontwikkelingen.
Het is een grote verdienste geweest van mijn voorganger Hugo van der Laan om
trainingsavonden te organiseren op een aantal woensdagavonden en ook het
afgelopen jaar heeft hij zich daarvoor ingezet. Dankzij hem zijn verslagen
doorgedrongen tot het clubblad. Kritiek hierop van Hans Dwarshuis is − als
altijd − welwillend aangehoord, maar ik was het dit keer niet met hem eens.
Onze club heeft in samenwerking met de KNSB een cursus Indelingsdeskundige
A georganiseerd. Vijf van onze leden hebben daar aan meegedaan. In een
eerdere instantie had Piet Sikkes het diploma al behaald. Nu zijn ook Ben
Spierings, Ton Bodaan, Geurt Jan van der Meiden gediplomeerd indelingsdeskundige A.
Samenwerking met Haeghe Ooievaar is op het gebied van de zomercompetitie
niet van de grond gekomen. Wel is een nieuwe weg ingeslagen door het
organiseren van een massakamp. Eén van onze leden vond dat vorig jaar zo
gezellig dat hij zijn lidmaatschap van SHTV heeft opgezegd en teruggegaan is
naar zijn oude club.
Hoewel de problematiek website-clubblad nog als een hete steen om de nek van
sommige bestuurders hangt, is in deze vooruitgang geboekt. Omstandig is in de
locatie De eeuwige jachtvelden hierover gesproken.
Het ieder jaar georganiseerde schaakkamp van SHTV heeft officieel niets meer
met de club te maken, maar de secretaris was wel aanwezig bij het uitwuiven
van de deelnemers en gaf hiermee blijk van de welwillende houding van het
bestuur tegenover deze wervende activiteit.
Het ledental is weliswaar gezakt tot 93, maar wel is in de loop van het jaar dit
gestegen tot boven de 100. William van Zanten werd juichend binnengehaald als
100e lid. De wisselingen vinden vooral plaats bij de jeugdafdeling. Er zijn
redenen om ook dit keer het jaarverslag af te sluiten in optimistische bewoordingen.
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Agendapunt 4: Verslag van de wedstrijdleider intern
In het afgelopen seizoen werd er een reguliere interne schaakcompetitie over 28
ronden gespeeld. Aan deze competitie hebben in totaal 41 personen meegedaan,
waarvan een tweetal slechts twee avonden aanwezig was, terwijl Jan Bonsel net
als vorig jaar het meest trouwe lid bleek met presentie op maar liefst 27 van de
28 avonden. De zes best geklasseerde spelers in deze competitie (te weten Mike
Hoogland, Hans Segers, Eduard Supit, Ton Bodaan, Jan Willem le Grand en
Niek Wisse) kwalificeerden zich in die interne competitie voor de play-offs om
het clubkampioenschap. Omdat Niek Wisse zich daarvoor terugtrok, mocht de
nummer zeven van de interne competitie, Jan Verheijen, zijn plaats in de playoffs innemen. Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld werden deze
play-offs gewonnen door Jan Willem le Grand (met een indrukwekkende score
van 5 uit 5!) die daarmee Hans Segers als clubkampioen heeft onttroond.
Gelijktijdig met de play-offs om het clubkampioenschap werden voor de
liefhebbers een tweetal zeskampen georganiseerd en voor de overige spelers een
nacompetitie. De zeskampen werden gewonnen door Armin Segger en Twan van
der Togt, terwijl Hugo van der Laan de beste bleek in de nacompetitie.
Naast de reguliere interne competitie werd er tussen Kerst en Oud en Nieuw met
maar liefst 54 schakers het traditionele Oliebollentoernooi (met dank aan Jan
van Delden) gehouden. De nadruk lag hierbij niet alleen op het schaken, het
toernooi werd overigens gewonnen door Melchior Vesters, maar vooral op de
gezelligheid en op de oliebollen. Op 16 februari 2012 werd met 24 deelnemers
het jaarlijkse clubkampioenschap snelschaken gehouden, waarbij Koos
Roeleveld na 9 ronden snelschaken Tjomme Klop afloste als clubkampioen
snelschaken. Tijdens het op 12 en 19 april 2012 gehouden rapidkampioenschap
(met wederom een deelnemersveld van 24 leden) wist Tjomme Klop wel zijn
rapidkampioenstitel te prolongeren.
Voor zowel de uitslagen als de tussen- en eindstanden van de interne competitie,
de play-offs, de zeskampen, de nacompetitie, het oliebollentoernooi, het
snelschaakkampioenschap en het rapidkampioenschap volsta ik gaarne met een
verwijzing naar de clubbladen en naar onze internetsite. Omdat daar alles al
eerder is gepubliceerd heeft het geen nut, en zou het zonde van het papier (en
daarmee van het milieu) zijn, om een en ander hier te herhalen.
Wel zijn nog de volgende statistische gegevens over de interne competitie 20112012 het vermelden waard:
a. 41 spelers hebben één of meer partijen in de interne competitie meegespeeld;
b. In totaal zijn er 302 partijen gespeeld (10 minder dan het vorige seizoen), 145
keer won wit, 115 keer won zwart en er werden 42 remises geteld;
c. In totaal zijn er 9 byes geweest;
d. 4 keer is er een reglementaire 0 uitgedeeld omdat spelers niet (of te laat)
kwamen opdagen (en hoewel dit weer 50% minder is dan vorig seizoen (toen er
8 reglementaire nullen werden uitgedeeld) is dit nog steeds teveel);
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e. Gemiddeld waren er per avond iets minder dan 22 spelers aanwezig (dat is
gemiddeld 1 minder dan vorig seizoen). De drukste avonden waren 15
september 2011 (de eerste speelavond van het seizoen) en 10 november 2011, op
beide avonden werden er 16 partijen gespeeld. Op de minst drukke avond (19
januari 2012) waren dat er maar 6.
Agendapunt 5: Verslag van de wedstrijdleider extern
SHTV heeft dit jaar gespeeld met vier teams in de HSB. Daarnaast is er nog
meegespeeld in de HSB-beker. Voor de HSB-beker werd ons team in de tweede
ronde door een ongelukkige samenloop van omstandigheden van autopech en
afzeggingen uitgeschakeld. Er zijn daarmee dit jaar in teamverband in totaal 234
partijen gespeeld door SHTV-leden. Daarnaast is er nog gespeeld in een paar
rapid- en snelschaaktoernooien, waaronder het HSB snelschaakkampioenschap
waarin het eerste team van SHTV het kampioenschap veroverde. Door van vijf
teams terug te gaan naar vier hadden we minder invallers nodig dan vorige jaren.
Helaas kon niet iedereen die dat wilde door deze inkrimping extern spelen voor
onze club. Hopelijk kunnen we komend seizoen weer vijf teams op de been
brengen. Daar waar nodig hebben onze gewaardeerde teamleiders alles dit
seizoen op soepele wijze weten te regelen.
De SHTV-teams hebben als volgt gepresteerd:
SHTV 1 had aan het begin van het seizoen de hoop weer terug te kunnen keren
naar de KNSB. Helaas was DD 2 dit seizoen zeer goed op dreef in de Promotieklasse. We kunnen het dit seizoen weer gaan proberen. SHTV 1 is zeker een
kandidaat voor promotie uit de Promotieklasse.
SHTV 2 was dit jaar de trots van SHTV. In een uitermate spannende competitie
draaiden ze het hele jaar aan de top mee in hun klasse. Uiteindelijk wisten ze in
de laatste gemeenschappelijke slotronde de promotie naar de Promotieklasse af
te dwingen op bordpunten. Gefeliciteerd mannen!
SHTV 3 speelde in klasse 2B een seizoen zonder veel hoogte- of dieptepunten.
Ze streden niet echt voor de eerste plaats, maar eindigden uiteindelijk wel op een
keurige derde plaats. Komend seizoen mogen ze proberen weer aansluiting te
vinden bij SHTV2.
SHTV 4, een jeugdteam, heeft zich na de promotie vorig jaar naar de derde
klasse zeer fraai gehandhaafd in deze klasse. Ze zijn geen moment in degradatiegevaar geweest. Na de promotie van vorig seizoen is dat een heel solide
handhaving. Mischien dat de jonge honden dit seizoen heel voorzichtig zelfs
omhoog kunnen gaan kijken.
Na het slechte seizoen met twee degradaties twee jaar geleden lijkt SHTV toch
weer een beetje terug te komen. Met een promotie afgelopen seizoen en geen
enkele degradatie is het seizoen 2011-2012 voor SHTV een bescheiden
succesvol seizoen geweest. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we komend
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seizoen zelfs weer met vijf teams van start. Na de prestaties van afgelopen
seizoen kunnen we voorzichtig optimisch vooruit kijken.
Agendapunt 6: Verslag van de jeugdleider
Afgelopen seizoen hebben weer 50 kinderen veel plezier gehad door te schaken
bij SHTV. Dit verslag beschrijft de resultaten van de strijd om de titel kampioen
SHTV, de trainingen en examens, het jeugdteam en de kampioenschappen.
Kampioenschap SHTV
De strijd om het kampioenschap ging vooral tussen Cor Kanters en Justus van
Klaveren. Cor werd winnaar van de Najaarscompetitie, Justus won de Voorjaarscompetitie. Alles bij elkaar had Justus net iets meer punten, waarmee hij
kampioen van het seizoen 2011-2012 werd. Het is zijn tweede titel op rij.
Training en examens
Afgelopen seizoen zijn er elke donderdag ook weer trainingen in stap een t/m
vier gegeven. Dit jaar was er een record aantal deelnemers aan de stappenexamens. Dertig kinderen sloten de deelname aan het examen af met een
diploma.
Jeugdteam
Onder begeleiding van vader en zoon Van der Meiden was het jeugdteam vorig
jaar gepromoveerd. Dit jaar stond handhaven in de derde klasse voorop. Dat
lukte met speels gemak, het team werd derde.
Kampioenschappen
Ook afgelopen seizoen organiseerde SHTV het kampioenschap voor Haagse
basisscholieren. In de speelzaal De Kameleon streden 80 kinderen om de prijzen
in de vier hoogste groepen van de basisschool. Ook deden leden van SHTV mee
aan de Haagse en Nederlandse kampioenschappen. Joëlle Vuong, Haags
kampioen bij de meisjes en Cor Kanters, tweede bij de HSB-kampioenschappen
jongens, plaatsten zich voor het NK D. Hier speelden ze drie dagen goed mee,
om uiteindelijk in de subtop te eindigen. Met een nieuw team plaatste SHTV
zich voor het NK E voor teams. Justus van Klaveren, Kars Wolfsbergen, JulieAnne Hermans en Noud van der Togt haalden met het E-team bijna een
medaille. Een heel goede prestatie. Julie-Anne haalde bij het NK E voor meisjes
nog bijna een plaats voor het EK. Jarno von Imhof werd gedeeld eerste bij het
HSB-kampioenschap F-H en dat als H-speler. Zijn zus Julia von Imhof werd
tweede bij de meisjes. De C-kampioenschappen van de HSB werden
gedomineerd door SHTV. Jamie Luk werd kampioen, Cor Kanters werd tweede
en Twan van der Togt derde.
Kortom het was een zeer geslaagd seizoen.

13

Agendapunt 7: Jaarverslag van de penningmeester
Inleiding financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
de resultatenrekening over de periode 2011-2012 waarin de inkomsten en
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode;
de balans waarin de stand van zaken per 18 augustus 2012 is beschreven;
de begroting voor de periode 2012-2013.
Resultatenrekening 2011-2012
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2011-2012 loopt over de periode 1 augustus 2011 - 18
augustus 2012.
De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van 517 euro afgesloten.
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot Realisatie
Contributie
8.000
8.352
Loterijen
425
462
Overige ontvangsten
150
410
Sponsoring
120
120
Rente
100
135
Jeugdtraining extra

Activiteiten bijdragen

Totaal

-

695

600

867

9.395

11.041

Lasten
HSB bijdrage
Zaalhuur
KNSB
Prijzen
Clubblad en Internet
Jeugd (algemeen)
Jeugdtraining extra
Promotie
Algemene kosten
Opleiding kader

Begroot Realisatie
3.300
3.093
2.900
2.901
150
40
600
788
650
541
150
259
370
100
600
592
550
180

Activiteiten uitgaven
Dotatie reserve jeugd
Afschrijving apparatuur
Afschrijving debiteuren
Overige lasten

600
300
-

698
325
200
137
400

Saldo

505-

517

9.395

11.041

Toelichting resultatenrekening
Baten
De ontvangen contributies zijn iets hoger dan begroot. De post ‘sponsoring’
betreft de advertenties in het clubblad. De royale sponsorbijdrage van Stucadoorsbedrijf Jan van Delden voor het oliebollentoernooi (€ 360) is opgenomen
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in de post ‘activiteiten bijdragen’.
De post ‘Overige ontvangsten’ bestaat uit de vergoeding die we hebben
ontvangen van de Gemeente Den Haag voor het organiseren van het Schoolsport
Schaaktoernooi (€ 280) en een donatie van een van onze leden. De rentebaten
zijn wat hoger uitgevallen dan begroot door hogere spaarrentes.
Melchior Vesters heeft zich het afgelopen jaar bijzonder ingespannen voor de
jeugd door op maandagavond extra (stappen)trainingen te geven. Het levert de
club een mooie extra inkomstenbron op die, op voorspraak van Melchior, weer
volledig ten goede zal komen aan de jeugd. Het positieve saldo is daarom
reservevormend gemaakt (saldopost ‘Reserve Jeugd’).
Lasten
De lasten zijn redelijk in lijn met de begroting.
Positieve uitschieter is de post ‘Opleiding kader’ die door subsidies van de
KNSB en de HSB aanzienlijk lager uitviel dan begroot. Bovendien zag een van
de deelnemers genereus af van declaratie van het inschrijfgeld.
Het afgelopen seizoen heeft de club een beamer en een laptop aangeschaft. Deze
aankopen (totaalbedrag 1000 euro) zijn op de balans geactiveerd onder de post
‘Apparatuur’. De waarde zal in 5 gelijke termijnen worden afgeschreven.
Onder ‘Overige lasten’ staat de vorig jaar mogelijk ten onrechte vrijgevallen
reserve voor het zomerkamp. Deze zal alsnog worden overgemaakt naar de
organisatie van het zomerkamp als blijkt dat deze reserve de organisatie
toebehoort (wordt nog onderzocht).
Balans 18-08-2012
(bedragen in hele euro’s)
Activa
Bedrag
Kas
279
Lopende rekening
39
ING ExtraBonus
2.505
Rabobank
3.273
Debiteuren
1.185
Overlopende activa
545
Promotiemateriaal
200
Schaakmateriaal
3.000
Apparatuur
1.101

Totaal

12.127

Passiva
Eigen Vermogen
Materiaalreserve
Reserve HWT
Reserve Promotie
Reserve Jeugd
Crediteuren
Overlopende passiva
Overige schulden

Bedrag
7.683
800
250
800
325
1.368
900
-

12.127
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Toelichting balans
Activa
De post ‘Overlopende activa’ betreft een tegenboeking voor de factuur van de
HSB over het 3e kwartaal van 2012 (opgenomen onder ‘Crediteuren’) aangaande de maanden augustus en september die betrekking hebben op het
komende boekjaar.
De post ‘Debiteuren’ is bijzonder groot en betreft voornamelijk nog niet betaalde
contributies over het afgelopen seizoen.
De post ‘Apparatuur’ is toegenomen met 800 euro (1000 euro aanschaf
beamer/laptop -/- 200 euro afschrijving).
Passiva
De post ‘Crediteuren’ bestaat uit de nog te betalen huur voor de maand juli en
HSB-afdracht voor het 3e kwartaal.
De post ‘Overlopende passiva’ betreft de foutieve boeking door de Belastingdienst uit 2008 (810 euro) en een reeds ontvangen contributie voor het komende
seizoen.
De post ‘Reserve Jeugd’ is nieuw en betreft het batige saldo van de extra jeugdtrainingen op maandagavond.
Agendapunt 11: Begroting 2012/2013
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot
Contributie
8.000
Loterijen
425
Overige ontvangsten
200
Sponsoring
120
Rente
100

Lasten
HSB bijdrage
Zaalhuur
KNSB
Prijzen
Clubblad en Internet
Jeugd
Promotie
Algemene kosten
Opleiding kader

Begroot
3.325
3.000
40
750
1.200
250
600
450
300
-

Activiteiten bijdragen

700

Activiteiten uitgaven
Afschrijving computerapparatuur
Saldo

Totaal

9.545

700
200
1.2709.545
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Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen laat een negatief resultaat zien als gevolg
van eenmalige investeringen in een nieuwe website en promotie.
Baten
Bij de begroting is wederom uitgegaan van 50 senioren en 50 juniorleden. De
contributiebedragen blijven ongewijzigd. Er is voorzichtigheidshalve uitgegaan
van de maximale korting (alle leden betalen voor 1 november 2012).
In de post ‘Activiteiten bijdragen’ worden de bijdragen opgenomen voor
activiteiten die SHTV organiseert en die niet strikt zijn voorbehouden aan de
eigen leden zoals het oliebollentoerrnooi, het open rapidtoernooi en het Haags
Weekendtoernooi.
Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op € 3.325 (50 senioren € 2.100 + 50
junioren € 1.225).
De post ‘Clubblad en Internet’ is met 600 euro verhoogd in verband met de
bouw van een nieuwe website die in het laatste kwartaal van 2012 moet worden
uitgevoerd.
Volgend seizoen zal opnieuw een inspanning gedaan worden om kader op te
leiden, hiervoor is de post ‘opleiding kader’ opgenomen ter grootte van 300
euro.
Onder ‘Promotie’ wordt 500 euro extra begroot als kosten voor een beginnerscursus die het komende seizoen door SHTV georganiseerd zal worden (ca 100
euro) en additionele promotieactiviteiten die door het nieuwe PR&Sponsoringbestuurslid Jan van Delden ontplooid gaan worden.
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Voorstel programma seizoen 2012-2013
6 september 2012
13 september 2012
20 september 2012
27 september 2012
4 oktober 2012
11 oktober 2012
18 oktober 2012
25 oktober 2012
1 november 2012
8 november 2012
15 november 2012
22 november 2012
29 november 2012
6 december 2012
13 december 2012
20 december 2012
27 december 2012
3 januari 2013
10 januari 2013
17 januari 2013
24 januari 2013
31 januari 2013
7 februari 2013
14 februari 2013
21 februari 2013
28 februari 2013
7 maart 2013
14 maart 2013
21 maart 2013
28 maart 2013
4 april 2013
11 april 2013
18 april 2013
25 april 2013
2 mei 2013
9 mei 2013
16 mei 2013
23 mei 2013
3 mei 2013
6 juni 2013
13 juni 2013
20 juni 2013
27 juni 2013

Ledenvergadering
Massakamp tegen Haeghe Ooievaar
Interne ronde 1
Interne ronde 2
Interne ronde 3
Interne ronde 4
Interne ronde 5
Interne ronde 6
Interne ronde 7
Interne ronde 8
Interne ronde 9
Interne ronde 10
Interne ronde 11
Interne ronde 12
Interne ronde 13
Oliebollentoernooi
GEEN CLUBAVOND
Interne ronde 14
Interne ronde 15
Interne ronde 16
Interne ronde 17
Interne ronde 18
Interne ronde 19
Interne ronde 20
Interne ronde 21
Interne ronde 22
Interne ronde 23
Interne ronde 24
Interne ronde 25
Snelschaakkampioenschap (met paaseieren!!)
Interne ronde 26
Interne ronde 27
Interne ronde 28
Interne ronde 29
Rapidkampioenschap 1
GEEN CLUBAVOND
Rapidkampioenschap 2
Avond 1 voor vijfkampen en nacompetitie
Avond 2 voor vijfkampen en nacompetitie
Avond 3 voor vijfkampen en nacompetitie
Avond 4 voor vijfkampen en nacompetitie
Avond 5 voor vijfkampen en nacompetitie
Feestelijke afsluiting
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Reglement interne competitie 2012-2013
1. De interne competitie 2012-2013 bestaat uit een laddercompetitie over 29
ronden. Deze ronden worden gespeeld op de speellocatie van SHTV (de
Bosbeskapel) op de donderdagavonden conform het (in het clubblad en op
de site) bekend gestelde progamma.
2. 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.
3. 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.
4. 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
de interne competitie mee, behalve wanneer ze zich voor de desbetreffende
ronde, conform de (in het clubblad en op de site) bekend gestelde procedure
hebben afgemeld bij de competitieleider. Aanmelders spelen alleen mee als
ze zich voor de desbetreffende ronde op eenzelfde wijze bij de competitieleider hebben aangemeld.
5. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Indien een afmelder die zich niet
conform de in het vorige punt genoemde procedure 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.
6. 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)).
7. De indeling van elke ronde geschiedt met het computerprogramma Sevilla;
hierbij wordt het Keizersysteem op basis van Sevilla-percentage gehanteerd.
De stand in de laddercompetitie wordt eveneens bepaald op basis van het
Sevilla-percentage.
8. 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
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de laatste elf ronden van de competitie geeft de stand in de ladder de
precieze procentuele score weer.
9. 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.
10. 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 behaalde weerstandspunten doorslaggevend.
11. In de eindranglijst na 29 ronden worden spelers die minder dan 15 avonden
aan de interne competitie hebben deelgenomen geplaatst onder de spelers die
15 ronden of meer aan de competitie hebben deelgenomen. Zodra een speler
niet meer in staat is om het minimum aantal van 15 avonden te halen wordt
die speler ook in de tussenstanden geplaatst onder de spelers die dat aantal
nog wel kunnen halen.
12. Na afloop van de interne competitie krijgen de vijf best geklasseerde spelers
het recht om aan de vijfkamp voor het clubkampioenschap deel te nemen.
Voor de overige spelers worden gelijktijdig eveneens een aantal vijfkampen
georganiseerd.
13. De vijfkamp voor het clubkampioenschap bestaat uit een halve competitie
volgens de Bergertabellen. Op de laatste vijf speelavonden van het seizoen
(zie het programma) worden de vijfkamppartijen volgens een tevoren
bekendgemaakt schema gespeeld (zie het reglement voor de vijfkamp om
het clubkampioenschap). De speler die de meeste punten in deze vijfkamp
behaalt is de clubkampioen. Bij gelijk aantal punten zijn SonnenbornBergerpunten doorslaggevend. Zijn deze ook gelijk dan is het onderling
resultaat doorslaggevend. Was dat een remise dan gaat de titel naar degene
die in de reguliere competitie het hoogst was geëindigd.
14. Voor de overige spelers worden eveneens een aantal vijfkampen georganiseerd. De indeling voor deze vijfkampen geschiedt, op basis van de eindranglijst van de interne competitie, door de interne wedstrijdleider.
15. Voor de winnaars van elke vijfkamp zullen er prijsjes beschikbaar gesteld
worden.
16. In die 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.
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Reglement Vijfkamp voor het clubkampioenschap 2013
1. In de vijfkamp voor het clubkampioenschap 2013 wordt met vijf spelers een
halve competitie gespeeld. De vijf best geklasseerde spelers in de eindstand
van de reguliere interne competitie hebben het recht om aan deze vijfkamp
deel te nemen.
2. Alle 5 ronden van deze vijfkamp worden gespeeld in de Bosbeskapel op de
vijf donderdagavonden die daarvoor conform de kalender zijn gereserveerd.
Het onderstaande wedstrijdschema (conform de Berger tabellen) geeft de te
spelen partijen in de verschillende ronden weer :
Ronde 1
1. Nummer 1 - vrij
2. Nummer 2 - Nummer 5
3. Nummer 3 - Nummer 4
Ronde 2
1. Nummer 4 - vrij
2. Nummer 5 - Nummer 3
3. Nummer 1 - Nummer 2
Ronde 3
1. Nummer 2 - vrij
2. Nummer 3 - Nummer 1
3. Nummer 4 - Nummer 5
Ronde 4
1. Nummer 5 - vrij
2. Nummer 1 - Nummer 4
3. Nummer 2 - Nummer 3
Ronde 5
1. Nummer 3 - vrij
2. Nummer 4 - Nummer 2
3. Nummer 5 - Nummer 1
3. Voor aanvang van de vijfkamp zal door middel van loting bepaald worden
welke speler welk van de bovenstaande nummers toegewezen krijgt.
4. 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.
5. De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIDE in juli 2009
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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 6.
6. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Een speler die om 21.00 uur nog
niet aanwezig is heeft de partij reglementair verloren.
7. De speelduur van de partijen in deze vijfkamp 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
vijfkamp bij de wedstrijdleider aan te geven.
8. De speler die de meeste punten in deze vijfkamp scoort mag zich daarna de
clubkampioen noemen. Bij gelijk aantal punten is het onderlinge resultaat
doorslaggevend. Als op basis van dit onderlinge resultaat nog steeds geen
winnaar aangewezen kan worden dan tellen de Sonnenborn-Bergerpunten.
Zijn ook deze gelijk dan is de eindstand van de reguliere interne competitie
bepalend voor wie het hoogst is geëindigd en zich de clubkampioen mag
noemen.
9. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de
competitieleider. Tegen de beslissingen van de competitieleider is beroep bij
de beroepscommissie mogelijk.

Afmeldprocedure
Afmelden voor een speelavond van de interne competitie 2012/2013 kan op één
van de volgende manieren:
1. Een e-mail sturen naar afmelden@schaakcombinatiehtv.nl (het mailtje dient
voor 18.30 uur van de betreffende speelavond op het e-mailadres te zijn
bezorgd!).
1. Voicemail inspreken van de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574
280 97 (voicemail dient ingesproken te zijn voor 19.15 uur 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)).
2. SMS-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574
280 97 (voor 19.15 uur van de betreffende speelavond).
3. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond zelf (tussen 19.30
uur en 19.45 uur).
4. Door de naam en de betreffende avond(en) in te vullen op de daartoe op de
speelavonden in de speelzaal aanwezige afmeldlijst.
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Zomertoernooien
Terwijl mensen massaal richting zuidelijke, noodlijdende landen trekken (of
zelfs verder) om de wederom tegenvallende Nederlandse zomer te ontlopen,
bloeit het zomerschaakleven op. In juli volgen vier grote toernooien elkaar in
snel tempo op en honderden schakers reizen het land af om aan minstens één
zo’n toernooi deel te nemen.
Dat kan dus heel gemakkelijk, want begin juli wordt in Oosterbeek al het NK
Veteranen gehouden in combinatie met een open toernooi voor 50-plussers. Dit
‘Bilderbergtoernooi’ staat bekend als een leuk en gezellig toernooi in een
prachtige omgeving. Ongeveer tegelijkertijd begint het Leiden Chess
Tournament, indertijd in het leven geroepen om het gat op te vullen dat viel na
het verdwijnen van het Amsterdam Chess Tournament. De naam is derhalve niet
echt origineel, maar de deelnemerslijst is steevast interessant en omdat het zo
dichtbij is, tref je er heel veel spelers uit de Haagse regio aan.
Alleen al van onze club waren er elf deelnemers in een veld van 157, drie in de
A-groep (86) en acht in de B-groep (71). Ons oud-lid Stijn Gieben gaf ook acte
de présence met een prima score van 5 punten op de 35e plaats na toernooiwinnaar David Howell (7½ uit 9). Hans Segers werd 44e met 4½, Tjomme Klop
werd 53e met 4 en Ton Bodaan moest genoegen nemen met de bescheiden 81e
plaats en 2½ punt.
In de B-groep was ook flinke spreiding met een 6e plaats voor Karl Baak (6½),
14e voor Jaimy Luk (5½), 17e voor Hugo van der Laan (5½), 31e voor René
Weerts (5), 32e voor Gert-Jan Willighagen (4½), 56e voor Cor Kanters (3½),
64e voor Thomas Luk (3) en 65e voor Henk Bouma (3).
Laatstgenoemde had zich een flinke taak op de schouders gelegd, want daags na
het LCT meldde hij zich in de ruime sporthal aan het Science Park in
Amsterdam, waar Danny Lindhout en ondergetekende op dat moment al twee
partijen achter de rug hadden. Henk had twee reglementaire nullen voor lief
genomen en ging onverdroten door met spelen, nu in de D-groep van 43
deelnemers. Danny en ik speelden een groep hoger als twee van in totaal 75
deelnemers.
Aanvankelijk verliepen de partijen voor mij redeljk voorspoedig, maar op
woensdag tijdens de 5e ronde kwam een serieuze uitglijder: opgeven in
remisestelling! Verderop kom ik daar nog even op terug. Het zat die dag sowieso
niet zo mee, want de terugreis werd behoorlijk verlengd door een ‘springer’ bij
station Mariahoeve. De treinen reden niet verder dan Leiden. Ik ben met Max
van Herpen, die in dezelfde trein zat, daar maar gaan eten en in de regen zijn we
elk op een andere bus gestapt richting Den Haag. Gedeelde smart en zo.
Wel kreeg ik de volgende dag weer een spektaculaire partij op het bord, geens-
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zins foutloos, maar wel lekker wild. Daarna was het tankje leeg en na de 9e
ronde eindigde ik op de 34e plaats met 4½ punt. Danny Lindhout was drie dagen
eerder op vakantie gegaan, had dus maar 6 partijen gespeeld en zijn 74e plaats
met 1½ punt kan daarom gerust zwaar geflatteerd genoemd worden. Henk deed
het in de D-groep helemaal zo gek niet, want ook in Amsterdam scoorde hij 3
punten, wat goed was voor de 38e plaats.
Wie nog geen toernooi gespeeld had, er een had overgeslagen of er geen genoeg
van kon krijgen, volgde de dag na het afsluitende weekend in Amsterdam nog
het Open Nederlands Kampioenschap, dat al sinds jaar en dag gehouden wordt
in Dieren. Ook daar kan men nog drie SHTV’ers aantreffen, zelfs één de hoogste
groep. Na negen ronden mocht Jan Smeets zich open kampioen van Nederland
noemen, wat een troostprijs was wanneer je bedenkt dat zijn prestatie in het NK
een week eerder heel erg was tegengevallen. Een NK dat overigens voor de
derde keer op rij werd gewonnen door Anish Giri, terwijl Tea Lanchava haar
eerste nationale titel binnenhaalde. Maar dit terzijde.
In de groep die in Dieren door Smeets werd gewonnen speelde ook Melchior
Vesters mee. Helaas is de zomerperiode niet de beste tijd van het jaar voor hem,
aldus de Haags kampioen, en hij hield het daarom na 6 ronden voor gezien. In
de groep van 36 spelers eindigde hij daardoor op de voorlaatste plaats met 2
punten. In Reservegroep A ging zijn oude strijdmakker Mike Hoogland wel
lekker. Toen alle rookwolken waren opgetrokken stond hij op de 16e plaats (van
61) met 5½ punt. De derde clubgenoot die de reis naar het oosten van het land
had gemaakt was Armin Segger. Hij had gekozen voor een zesrondige groep en
in groep 1 (van 2) eindigde hij als 46e van de 57 deelnemers met een bescheiden
2½ punt.
Zoals beloofd nog een klein beetje een indruk van mijn gepruts in Amsterdam.
Merkwaardig genoeg viel het meestal gunstig uit, omdat ook mijn tegenstanders
het aloude adagium huldigden dat wie de laatste fout maakt, verliest.
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André Wagner - Jan Koopman
De stelling links was ontstaan na 20. ...Dc7. Er dreigt 21. ...Lh2 met mat en er is
slechts één antwoord mogelijk: 21. f4, waarmee opmerkelijk genoeg de witte
koning veiliger staat dan je zou verwachten. Mijn tegenstander merkte
grinnikend op dat de witte koning wel heel open staat zo, maar toch zag hij geen
kans er door te komen en hij bood op de 39e zet remise. Ik sloeg dat af, want een
pion meer en nog op e6 ook! Nog even proberen en na de 41e zet van zwart was
de stelling rechts ontstaan.
Ik sloeg aan het rekenen over zetherhaling met 42. De5 Dc6 43. De2 Dd6, maar
wilde dat uiteraard niet. Het alternatief zag er uitdagender uit en ik dacht dat ik
een sluitende voortzetting had gevonden: 42. Lxe7 Dg3† 43. Kf1 Dxg4 44.
Df2 en ik sta een volle toren voor, maar hij speelde 43. ...Pf4 en ik was meteen
van de kook, want ik dacht dat ik mat ging of mijn dame zou verliezen na 44.
Df2 Dh3† en dus gaf ik op. Pas op weg naar huis zag ik dat ik me vergist had.
Na 45. Kg1 Dxg4 46. Kf1 Dh3† heeft zwart niet meer dan eeuwig schaak.
Overigens zou vanuit de diagramstelling de voortzetting 42. Lxe7 Pf4 een
kwaliteit hebben opgeleverd en waarschijnlijk meer: 43. Kf1 Dxe7 44. De4 en
de zwarte dame kan niet weg, want dan loopt de pion door.
In de 6e ronde kreeg ik een tegenstander die vooral op het internet actief is
geweest en hij wist van wanten, het Koningsgambiet. Na een zet of acht merkte
ik dat de spelers aan het bord naast ons allebei naar onze partij zaten te kijken.
Ja, het was een beetje wild en het werd nog wilder toen de witspeler er een paard
tegenaan gooide, in de veronderstelling dat hij een doorslaande aanval ging
opzetten...

TsLd tM_
j _ _J_
_Jl _ j
_ _ _Sn
_B_Nj _
_ _I_ _
IiI_ _Ii
r bQ_Rk

Ts d tM_
j _ lJs
_J_ _ q
_ _ _ i
_B_Lj _
_ _I_ _
IiI_ _I_
r b _Rk

Ruben Paniry - André Wagner
Na 1. e4 e5 2. f4 d5 3. exd5 exf4 4. Pf3 Ld6 5. Lb5† c6 6. dxc6 bxc6 7.
Lc4 Ph6 8. 0-0 0-0 9. Pc3 Pf5 10. Pe4 h6 11. d3 g5 12. Pfxg5 is de stelling
van het linker diagram ontstaan. Het vervolg ziet er behoorlijk dreigend uit,
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maar een merkwaardige zet gooit de zwarte koningsstelling afdoende op slot:
12. ...hxg5 13. Dh5 Pg7!
Deze zet durf ik gerust een uitroepteken te geven. Wit zou er nu goed aan doen
om de pion op g5 te verschalken en zodoende twee boertjes voor het stuk te
hebben. Ruim voldoende compensatie, want de zwarte damevleugel is nog
onderontwikeld. Hij kiest echter voor iets anders, want hij wil gaan breken op de
h-lijn, zodat zijn toren kan gaan helpen via h1. Dat is echter te langzaam.
14. Dh6 Le7 15. h4 Lf5 16. hxg5 Lxe4 (zie diagram rechts)
Hoppa, nog een stuk! Als hij terugneemt volgt ...Dd4 met loperverlies. Nu dreigt
echter zijn pion op g5 verloren te gaan en dus: 17. g6 Lxg6
Er dreigt mat op h7 en dus moet ik het stuk teruggeven. Hierna gaat het snel. De
zwarte velden rond de witte koning zijn onverdedigbaar. De rest speelt dan ook
vanzelf en het was leuk om aan het eind een fraai matpatroon op het bord te
mogen brengen.
18. Dxg6 Lc5† 19. Tf2 Dh4 20. d4 Lxd4 21. Le3 Lxe3 22. Tf1 Pd7 23.
Dxc6 Pe5 24. De4 Pxc4 25. Dxc4 Pf5 26. g3 Dxg3† 27. Kh1 Dh3† 28. Th2
Pg3# 0-1
Schaken in de zomer is een geheel andere ervaring dan in de rest van het jaar en
absoluut eens de moeite van het proberen waard. Meestal is het (te) warm, maar
juist in de zomermaanden treft men de echte toernooitijgers en kunnen er heel
boeiende partijen ontstaan.
André Wagner

* * * OPROEP * * *
Haagse schakers verenig u
Laatst kwam ik tot de ontdekking dat tal van SHTV’ers te vinden zijn op
LinkedIn. Zoals Aleksander Henke, Armin Segger, Ben Spierings, Gert-Jan
Willighagen, Geurt Jan van der Meiden, Maarten Stolte, Mike Hoogland,
Ton Bodaan.
Bent u actief op LinkedIn?
Onder het motto Haagse schakers verenig u, roep ik u dan op om bovenstaande clubgenoten en mijzelf uit te nodigen om met u te linken op
LinkedIn.
Wie weet tot ziens op LinkedIn.
William van Zanten
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Schaakagenda
September 2012
za
8
16e OGD Rapidtoernooi
zo
9
5e LSG Kroeg & Lopertoernooi (Leiden)
do
13
Massakamp tegen Haeghe Ooievaar
do
20
Seniorencompetitie; ronde 1
za
22
28e Botwinnik Rapidtoernooi
zo
23
[jeugd] Open NK Rapid voor jeugdteams (Mierlo)
do
27
Seniorencompetitie; ronde 2
Oktober 2012
do
4
do
11
do
18
za
20
do
25
vr 26 t/m zo 28
za
27

Seniorencompetitie; ronde 3
Seniorencompetitie; ronde 4
Seniorencompetitie; ronde 5
9e Open snelschaaktoernooi om de Breugembokaal
Seniorencompetitie; ronde 6
Eijgenbroodtoernooi (Amsterdam)
[jeugd] Huttontoernooi (Den Haag)

Aankomende evenementen:
HSB Persoonlijk Kampioenschap (vrijdagen)
Haags Weekendtoernooi

14 sept. t/m 9 nov. 2012
16 t/m 18 november 2012s

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet
KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft
Tel. (015) 2618823

