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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Ben Spierings voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 3629780
Secretaris
Kees van Gelder secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 7809595
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 3615975
PR & Sponsoring (a.i.)
vacant pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Geurt Jan v.d. Meiden wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53583480
Wedstrijdleider intern
Franck Melssen wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-42083651
Jeugdleider
Ton Bodaan jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3912062

Commissarissen

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

Jeugdbegeleiding

Ton Bodaan, Timo Bottema, Twan van der Togt, Olav van Leeuwen, Mei Luk, 
Ricki Luk, Cor Kanters, Hugo van der Laan, Geurt Jan van der Meiden, Andrea 
Bajireanu

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: 18:30 tot 19:45 uur;
Senioren: vanaf 19:45 uur

Contributie: senioren: € 105 per jaar; jeugd: € 95 per jaar; gezinslid tweede 
junior: € 15 korting per jaar; derde junior: € 30 korting per jaar;
IBAN: NL97 INGB 0005255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

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

Regels
André Wagner

De KNSB wilde voor de nieuwe competitie bepalen dat spelers hun mobieltje op
de gang in de zak van hun jas zouden laten zitten de competitiewedstrijden. Dat
gaat dankzij de bondsraad gelukkig niet door, maar onhoorbaar en onzichtbaar
dienen ze wel te blijven en wie nog bezig is en al bellend wordt betrapt, is nog
steeds de pineut.
Maar waarom dan het idee om de bepalingen te verscherpen?

Men kan  er  de  klok op gelijk  zetten:  iedere  vijf  jaar  komt de  reglementen-
commissie van de wereldschaakbond met een herziening van de Regels voor het
schaakspel en aangezien de laatste keer in 2009 was, kwam het bericht dat er
weer wat nieuws was bedacht om het spelen van een schaakpartij te bemoei-
lijken met niet ter zake doende handelingen niet als een verrassing.

Was vijf jaar terug de regel dat men tijdens het startsein van een speelronde aan
het bord diende te zitten een probaat middel om spelers zonder een zet te hebben
gedaan op een nul te trakteren, dit keer heeft men de mobiele telefoon nog maar
eens als wapen in de strijd geworpen. Wie aan een toernooi deelneemt en de
pech (of het geluk?) heeft om een bye te krijgen, kan beter zonder telefoontje op
die dag in de speelzaal verschijnen (er zijn van die schaakjunks die dat doen),
want als de wedstrijdleiding ontdekt dat het apparaatje aanwezig is, dient het
reglementaire punt vervangen te worden door een dito nul.

Maar hoe zou een arbiter dat sowieso kunnen weten als het ding op zak blijft,
hoor ik u vragen? Wel, daarin heeft de FIDE ook voorzien. De organisatie van
een toernooi heeft in de nieuwe regels het recht gekregen om deelnemers  dis-
creet te fouilleren! Hoe je dat zou moeten doen is niet bekend. Gelukkig voor-
zien de regels  in  de mogelijkheid voor organisatoren om afwijkingen in hun
toernooireglement  op  te  nemen,  maar  het  is  wel  het  paard  achter  de  wagen
spannen.  Beter  zou  de  FIDE eens  een  apart  reglement  voor  hun  toernooien
kunnen opstellen en de vervuiling van de schaakregels stoppen.

Geachte FIDE(-leden), ik kan me voorstellen dat alles in het werk wordt gesteld
om frauderen tijdens kampioenschappen te voorkomen, maar meer dan 99% van
de  georganiseerde  schakers  zijn  amateurs  die  voor  hun  plezier  een  partijtje
spelen. Die zijn niet gebaat bij dit soort te ver gaande regels. En bovendien, als u
zich zo’n zorgen maakt om fraude, bedenk dat dat u zelf deze zomer wederom
iemand tot voorzitter hebt gekozen die gekend corrupt is. Steek dus liever eerst
eens de hand in eigen boezem.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2014

Bosbeskapel, donderdag 11 september 2014, 20.15 uur

1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 5 september 2013
3. Verslag secretaris
4. Verslag wedstrijdleider intern
5. Verslag wedstrijdleider extern
6. Verslag jeugdleider
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
9. Verkiezing bestuur
10. Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
11. Stand van zaken ‘SHTV 2013-2016’
12. Interne competitie 2014-2015
13. Externe competitie 2014-2015
14. Begroting 2014-2015
15. Rondvraag en sluiting

ad 9: Sander Pauw (penningmeester) is volgens rooster aftredend, maar hij stelt zich 
beschikbaar voor een nieuwe periode. Piet Sikkes (wedstrijdleider intern) zal het bestuur 
verlaten. De andere bestuursleden blijven aan. Het bestuur stelt voor Franck Melssen toe te 
laten treden tot het bestuur. Conform artikel 8 van de statuten en artikelen 6 en 7 van het 
huishoudelijk reglement wordt voorgesteld dat het bestuur komend seizoen uit 6 personen 
bestaat: Ben Spierings (voorzitter), Kees van Gelder (secretaris), Sander Pauw 
(penningmeester), Ton Bodaan (jeugdleider), Franck Melssen (wedstrijdleider intern) en 
Geurt-Jan van der Meiden (wedstrijdleider extern). De functie van bestuurslid 
PR&sponsoring is nog vacant. Indien zich hier een kandidaat voor meldt kan er een 7e 
persoon worden toegevoegd aan het bestuur.

ad. 10: Voorstel voor de samenstelling van de volgende commissies:
Commissie van beroep: André Wagner, Ard van der Zwart; een derde lid moet nog worden 
aangewezen door de vergadering.
Kascommissie: Peter Vorstermans; een tweede lid moet nog worden aangewezen (Henk 
Bouma, thans lid van de kascommissie, is reglementair niet herbenoembaar (art. 9.3 HR). 
Voorts verdient het aanbeveling om een reservelid te benoemen (reservelid is inmiddels geen 
lid meer).
Technische commissie: Geurt-Jan van der Meiden, Franck Melssen, Ton Bodaan en de 
teamleiders SHTV 1 t/m 5.

ad. 13: Een teamindeling zal ter vergadering worden uitgereikt.
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Stukken ALV

Agendapunt 2: Verslag ledenvergadering 5 september 2013

Aanwezig  volgens  de  presentielijst:  Ben  Spierings,  Sander  Pauw,  Kees  van
Gelder, Pim van der Meiden, Piet Sikkes, Armin Segger, Peter Vorstermans, Jan
Willem le Grand, Rob Dijkstra,  Karl  Baak, Ton Bodaan, Eric Alvares,  Henk
Bouma,  René  Weerts,  Melchior  Vesters  ,Geurt  Jan  van  der  Meiden,  Wim
Vermeulen, Jan Verheijen, André Wagner, L.B. van Dijk.

Afwezig met bericht: Olav van Leeuwen, Ard van der Zwart, Ed Olvers, Hans
Dwarshuis,  Franck  Melssen,  Gert-Jan  Willighagen,  Jan  van  Delden,  Jan
Bonsel.

(De secretaris maakt met veel zelfbeklag melding van het feit dat geen van de
afwezigen zich bij hem heeft afgemeld, maar dat iedereen dat bij iemand anders
heeft gedaan. Hij ziet er de humor wel van in: gedeeltelijk had hij het er naar
gemaakt.)

De voorzitter opent om 20.10 de vergadering. Het verslag van de ALV van 6
september 2012 en de verslagen van de secretaris, wedstrijdleider intern, wed-
strijdleider  extern,  jeugdleider  en  penningmeester  worden  voor  kennisgeving
aangenomen. Henk Bouma deelt namens de kascommissie mee dat de boeken
van de penningmeester in orde zijn bevonden en Sander wordt onder applaus
gedechargeerd. Gert-Jan Willighagen en Jan van Delden gaan uit het bestuur;
omdat ze niet aanwezig zijn gaat dit punt snel voorbij. Pim van der Meiden gaat
ook weg als bestuurslid, ontvangt twee attenties en gaat in de zaal zitten, maar
blijft notuleren. In letterlijke zin gaat Geurt Jan op zijn stoel zitten, figuurlijk
komt hij  op de stoel  van de externe wedstrijdleider  Kees van Gelder die  de
nieuwe secretaris wordt. Ton Bodaan wordt de nieuwe jeugdleider.

Over de vacature van een bestuurslid PR en Sponsoring stelt Ton Bodaan de
vraag of eventueel ook een niet-lid dit werk zou kunnen doen. Besloten wordt
dat hulp in dit opzicht op prijs gesteld wordt, mits het gebeurt onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur.

Als leden van de kascommissie worden benoemd Henk Bouma en Peter Vorster-
mans; René Weerts wordt reserve. De commissie van beroep bestaat uit André
Wagner, Ard van der Zwart en René Weerts. In de Technische Commissie komen
Geurt Jan, Piet, Ton, André, Karl en Ben.

Naar aanleiding van het stuk Visie wijzen Peter en Melchior op de kansen die het
bedrijvenschaak  (aan  de  seniorenafdeling)  biedt  om  onze  vereniging  beter
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zichtbaar te maken. We zouden kunnen netwerken bij de bedrijventoernooien.
Peter stelt  vragen bij  de contributieverhoging voor de jeugd. We moeten uit-
kijken dat  we ons niet uit  de markt prijzen.  Heeft het  bestuur benchmarking
verricht bij de jeugdafdelingen van andere verenigingen? Ton antwoordt dat dat
weinig zin heeft, omdat er geen enkele andere club is die de jeugd biedt wat wij
te bieden hebben. Verder gaat de vergadering akkoord met het visieplan. Kees
wijst  er  nog  op  dat  hiermee  beleid  voor  middellange  termijn  is  vastgelegd,
waardoor het bestuur zich de komende jaren zal laten leiden.

Het plan om samen te werken met HSV in de vorm van de mogelijkheid aan
elkaars interne competitie deel te nemen, wordt met instemming ontvangen. Eén
lid heeft schriftelijk bezwaren geuit, te weten Hans Dwarshuis die extra parkeer-
problemen vreest.

Bij de interne competitie heeft Piet drie opties aan de vergadering voorgelegd.
Het plan C haalt een grote meerderheid van stemmen, nl. 14 van de 20. Plan C
houdt in dat er een interne laddercompetitie van 28 ronden komt, waarvan de
winnaar de clubkampioen is. Er komen dus geen play offs. Na afloop van de
laddercompetitie is er in mei en juni een zevenrondig Zwitsers toernooi dat ook
open staat voor niet-leden. Er is enige discussie over de vraag of dit toernooi
voor de rating moet meetellen. Daarover wordt geen besluit genomen. Dit wordt
aan het bestuur overgelaten. Een aangepast reglement zal binnen afzienbare tijd
worden vastgesteld.

Bij het voorstel externe competitie klaagt Henk Bouma dat het vierde team de
afgelopen jaren of  te  hoog of te  laag in  de competitie  van de HSB was in-
gedeeld. Kees wijst er op dat dit moeilijk te rijmen is met het resultaat van laat-
ste seizoen, dat 50 % was.

René biedt aan om Franck Melssen te helpen met vervoer (in verband met diens
beperkingen), maar dan moet Franck (evenals René) wel in het derde spelen. Het
bestuur bedankt René voor dit aanbod, maar hier is al aan gedacht en er zal hulp
geregeld worden door Franck’s teamgenoten van het vierde team.

Bij de begroting wordt gediscussieerd over de vraag of vroege betalers van de
contributie korting zullen krijgen of late betalers een boete.  Er wordt  op ge-
wezen  dat  het  huishoudelijk  reglement  uitgaat  van  een  boete.  De  penning-
meester geeft de voorkeur aan een positieve sanctie boven een negatieve. Het
bestuur zal  bekijken of  het  huishoudelijk  reglement  aanpassing behoeft.  Pim
vindt het van meer belang te weten of de drank in de pauze door de club wordt
betaald of door de leden individueel. Na een korte rondvraag komt de pauze
waarin iedereen iets mag drinken op kosten van de club. De vergadering wordt
besloten met de presentatie  van de nieuwe website van SHTV. De voorzitter
bedankt André en Eric die hier veel werk in hebben gestoken (en hopelijk nog
zullen steken). Hij is blij dat we nu ook op internet goed voor de dag komen.
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Agendapunt 3: Verslag van de secretaris
In het seizoen 2013-2014 werden de gebruikelijke secretariaatswerkzaamheden
verricht, zoals verslaglegging, archivering en correspondentie. Bijzondere ont-
wikkelingen waren er eigenlijk alleen op het gebied van de ledenadministratie.
In de loop van het seizoen heeft de KNSB de Online Leden Adminstratie (OLA)
ingevoerd.  Sindsdien  kunnen  de  verenigingen  zelf  online  hun  eigen  leden-
adminstratie bij de KNSB beheren. De administratie bij de KNSB is belangrijk
in verband met contributieafdracht, deelname aan toernooien en ratingbepaling.
Voorafgaand aan de invoering van OLA moesten mutaties worden doorgegeven
aan de ledenadminstrateur van de Haagse Schaakbond, die dan op zijn beurt de
KNSB  informeerde.  Daar  dit  handmatig  gebeurde,  was  er  vaak  sprake  van
vertraging en  soms van fouten.  OLA is  dus  een belangrijke verbetering,  die
echter  niet  zonder  problemen  tot  stand  kwam.  Aanvankelijk  waren  er  veel
kinderziekten,  tegenwoordig zijn  er  veel  minder  klachten  (wel  vaak gesloten
wegens ‘onderhoud’).

Ons ledenbestand is in het afgelopen seizoen licht gestegen. Per 1 september
2013 waren er 84 leden en een jaar later 92. De groei zat vooral bij de jeugd (zie
het verslag van de jeugdleider).  De meeste leden zijn mannen. Bij  de jeugd-
afdeling zijn er 5 meisjes, bij de senioren zijn er geen vrouwen.

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 39 personen meegedaan
(dat is vier minder dan vorig jaar). Jan Bonsel bleek net als de vorige drie jaren
de meest trouwe bezoeker van de clubavond; hij kreeg dit jaar echter gezelschap
van Martin Brummelkamp. Beiden waren 26 van de 28 avonden aanwezig. Een
stuk of vijftien seniorleden hebben geen enkele avond in de interne competitie
meegespeeld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werden er geen play-offs
voor het clubkampioenschap meer gehouden. In plaats daarvan werd na afloop
van  de  interne  competitie  een  open  kampioenschap  (zeven  ronden  Zwitsers)
gehouden.  Dit  had  tot  gevolg  dat  het  reglement  voor  de  interne  competitie
drastisch werd herzien en dat er gespeeld werd volgens het klassieke Keizer-
systeem in  plaats  van  volgens  een  systeem op  basis  van  Sevilla-percentage.
Zoals bekend mag worden verondersteld heeft Hans Segers uiteindelijk met de
meeste  punten  de  interne  competitie  gewonnen.  Hij  is  daarmee  de  nieuwe
clubkampioen en opvolger van Twan van der Togt geworden.

Naast de reguliere interne competitie werd er op de laatste donderdag voor Kerst
(19-12-2013) met 34 schakers het traditionele Oliebollentoernooi (met dank aan
Jan van Delden) gehouden. De nadruk lag hierbij niet op het (snel)schaken maar
vooral op de gezelligheid en de oliebollen; het toernooi werd overigens net als
vorig jaar gewonnen door Melchior Vesters. Tijdens het op 17 en 24 april 2014
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gehouden  rapidkampioenschap,  met  een  deelnemersveld  van  26  leden  (die
overigens  niet  allemaal  op  beide  avonden  aanwezig  konden  zijn),  wist  Ton
Bodaan met 7 uit 8 Mike Hoogland als rapidkampioen te onttronen. Op 26 juni
2014 werd met  20 deelnemers  het  jaarlijkse  clubkampioenschap snelschaken
gehouden, waarbij Tjomme Klop na 9 ronden snelschaken met 7 punten Stijn
Gieben afloste als clubkampioen snelschaken.

Zoals eerder vermeld werd er na de reguliere interne competitie voor het eerst
een open SHTV-kampioenschap gehouden.  Hoewel  ik  bij  dit  kampioenschap
niet  als  wedstrijdleider  heb  gefungeerd,  durf  ik  wel  te  zeggen  dat  dit  open
Zwitserse toernooi een groot succes was en derhalve ook voor herhaling vatbaar
is (zie het voorstel voor het programma van volgend jaar). De winnaar van dit
toernooi (met 6 uit 7) was trouwens ons eigen ex-clublid Mike Hoogland. Een
woord  van dank  aan  de  wedstrijdleiders  bij  dit  toernooi,  Geurt  Jan  van  der
Meiden en -in memoriam- Ton Vissers is hier nog op zijn plaats.

Voor zowel de uitslagen en de tussen- en eindstanden van de interne competitie,
het  Oliebollentoernooi,  het  snelschaakkampioenschap  en  het  rapidkampioen-
schap als voor de uitslagen en eindstanden van het open kampioenschap volsta
ik  gaarne  met  een  verwijzing  naar  de  clubbladen  en  naar  onze  internetsite.
Omdat daar alles al eerder is gepubliceerd heeft het geen zin, en zou het zonde
van het papier (en daarmee van het milieu) zijn, om een en ander hier te her-
halen.

Wel zijn nog de volgende statistische gegevens over de interne competitie 2013-
2014 het vermelden waard:
a. 39 spelers hebben één of meer partijen in de interne competitie meegespeeld;
b.  In totaal zijn er in die competitie 295 partijen gespeeld (21 meer dan het
vorige seizoen), 130 keer won wit, 118 keer won zwart en er werden 47 remises
geteld;
c. In totaal zijn er 10 byes geweest;
d.  Helaas  moest  er  maar  weer  liefst  9  keer  een  reglementaire  0  uitgedeeld
worden, omdat spelers niet (of te laat) kwamen opdagen;
e. Gemiddeld waren er per avond 21 spelers aanwezig (dat is gemiddeld 2 meer
dan vorig seizoen). Het drukst was het op 31 oktober 2013 toen er 15 partijen
werden gespeeld, de minst drukke avond was 12 december 2013 met slechts
zeven partijen in de interne competitie.

Agendapunt 5: Verslag van de wedstrijdleider extern
SHTV is een levendige club en dat zien we ook in deelname aan allerlei externe
toernooien van HSB-competitie tot toernooien ver buiten de regio. Helaas ont-
gaat mij veel (misschien wel te veel). Daarom roep ik elk lid op om vooral veel
op te scheppen over bijzondere prestaties, maar alleen als dit vergezeld gaat met
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een flinke dosis zelfspot.

Hieronder het verslag van de externe competitie en de externe toernooien (met
aanwezige SHTV’ers) van het seizoen 2013/2014

HSB-competitie
We hadden dit seizoen 4 externe teams in de HSB-competitie. Er waren twee
kampioenschappen en twee teams die zich fluitend wisten te handhaven (3e en
4e). We kunnen tevreden zijn, hoewel ik mij ook nog een seizoen kan herinneren
van één van de oude fusieclubs waarin alle vier teams kampioen werden.

De cijfertjes:
• We hebben 231 partijen gespeeld, dat hadden er 232 moeten zijn, maar 1

speler was er eentje vergeten. In die 231 partijen hebben we precies 100x
keer gewonnen en 69x remise gespeeld.  Ook hebben we 62x de over-
winning  aan  onze  tegenstander  gegund  in  het  kader  van  onze  maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. Het overwinningspercentage is 58,2%.
Waarbij  SHTV 2  ruim  65%  haalde  en  SHTV 3  nipt  boven  de  50%
uitkwam. De andere teams zaten hier tussen in.

• Het remisepercentage van SHTV 1 was met 42% het hoogst. SHTV 4 had
een hekel aan remise en scoorde een percentage wat de helft lager ligt.

• Topscoorders waren Cor Kanters met 7 uit 9 en Ton Bodaan met 6,5 uit 8.
Melchior  gebruikte  geen invalbeurten voor zijn  8 partijen en haalde  6
punten.

• Er waren 27 invalbeurten (SHTV 1-3 met acht vaste spelers en SHTV 4
met negen vaste spelers). Waarbij er door de teamleiders van SHTV 3 en
4  gretig  gebruik  is  gemaakt  van  Rik  Pronk,  5  invalbeurten.  Uiteraard
wordt dit beloond met een basisplaats volgend seizoen.

• De jeugd was in alle teams goed vertegenwoordigd. Speciale dank voor
Mitchell en Ricki die SHTV 4 meerdere keren uit de brand hebben ge-
holpen.

SHTV 1 leek lang onbezorgd op de titel af te stormen, maar in februari was daar
als een donderslag bij heldere hemel het tweede van WSC waar een keiharde
nederlaag  werd  geleden.  Het  team  herstelde  echter  prima  en  in  een  laatste
enerverende wedstrijd werd gelijk gespeeld tegen naaste concurrent Botwinnik
en dat was voldoende voor het kampioenschap in de promotieklasse. Door het
kampioenschap van SHTV 1 in de promotieklasse keren we na drie jaar weer
terug naar de KNSB-competitie en kunnen we volgend seizoen weer vijf teams
opstellen.

SHTV 2 (klasse 1A) kon na de degradatie van vorig seizoen alleen tevreden zijn
met  het  kampioenschap.  En  aldus  geschiedde.  Het  seizoen  begon  met  een
gelijkspel maar daarna werden alle tegenstanders zonder problemen van het bord
geveegd.
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SHTV 3 (klasse 1B) was onder leiding van Ben Spierings aan de zware taak
begonnen  om  niet  te  degraderen.  Het  team  wist  zich  uiteindelijk  vrij
gemakkelijk te handhaven, dankzij 3 overwinningen en 2 gelijk spelen. Er waren
ook nog 2 nederlagen, waarbij alleen tegen DD3 met zeer ruime cijfers werd
verloren.

SHTV 4 (klasse 3A) had een zeer wisselvallig seizoen. Er waren nederlagen
tegen de nummers 6 en 7 van de poule. Maar ook overwinningen tegen sterke
teams. Zo liep Novelty Destroyers tegen zijn eerste nederlaag ooit in de HSB-
competitie aan tegen SHTV 4. Uiteindelijk is de 2e plaats iets om trots op te
zijn.

Na  dit  keurige  seizoen,  zijn  de  verwachtingen  voor  volgend  seizoen  hoog
gespannen. De teams zijn keurig verdeeld over de 3e klasse KNSB, Promotie-
klasse, 1e klasse,  3e klasse en 4e klasse. Voor het vierde team hopen we op
aansluiting in de 2e klasse.

HSB bekercompetitie
Ook dit jaar is het weer niet gelukt om de beker te winnen. Na een moeizame
zege  op Prometheus  (3-1)  ,  een  vrij  eenvoudige  overwinning op Raadsheer-
Corbulo  (3,5-0,5)  werd  verloren  tegen  Promotie  (2,5-1,5).  Voor  de  12  wed-
strijden waren maar liefst 10 spelers nodig en misschien zegt dat wel genoeg.
Marco van Straaten was met 1,5 uit 2 topscoorder van het team.

Overige toernooien
Zoals  al  besproken  zijn  er  te  veel  toernooien  gespeeld  door  SHTV’ers  om
hieronder volledig te zijn, maar toch enkele leuke prestaties.

Kroegloperstoernooi
Na 10 jaar wist het koppel Wagner/ Kanters het SHTV-record match/bordpunten
van het koppel Prins/ van der Meiden uit 2004 te evenaren. Onder meer door een
keurige overwinning op het koppel Haast/ Hortensius mogen zij zich nu mede-
recordhouder  noemen.  Helaas  is  de  administratie  van  de  bierscores  (het
belangrijkste  onderdeel  van  het  kroegloperstoernooi)  van  de  SHTV-teams
gesneuveld door een omgevallen biertje bij de Italiaan. In elk geval meededen:
Andre  Wagner/Cor  Kanters,  Ton  Bodaan/Armin  Segger,  Geurt  Jan  van  der
Meiden/Claudia Fasil en Twan vd Togt/Noud vd Togt.

Tata Steel Chess Tournament
Er  waren  geen  deelnemers  van  SHTV in  de  tienkampen  en  bij  de  dagvier-
kampen.  Bij  de  weekendvierkampen  deden  Twan  van  der  Togt  (2e),  Peter
Vorstermans (2e), Piet Sikkes (2e), Jan Verheijen (1e), Cor Kanters (1e) en Noud
van der Togt (2e) mee.

Persoonlijk Kampioenschap HSB
Bij het PK HSB waren er ook een aantal HSB’ers actief. Hoogste score in de A-
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groep was voor Marco van Straaten die 5e werd met 6 uit 9. Overige rating-
prijzen waren er voor Koos Roeleveld (3e prijs tot 1800) en Cor Kanters (2e in
de B-groep, rating tot 1750).

Persoonlijk kampioenschap HSB Senioren/veteranen
Het traditioneel druk bezochte PK HSB Senioren stond dit jaar in het teken van
de grote vraag: Wie volgt Ton Bodaan op? Hans Segers kwam in de buurt en
won de eerste prijs voor 50+’ers en 2e overall. Overige deelnemers van SHTV
waren Evert Baak, Karl Baak, Piet Sikkes, André Wagner, Armin Segger en Ton
Bodaan.

HSB Snelschaakkampioenschap voor clubteams 
SHTV deed  met  maar  liefst  drie  teams mee  aan dit  kampioenschap  en  was
daarmee samen met Haeghe Ooievaar mede hofleverancier (meeste teams) van
dit toernooi. Het was gezellig met een 4e plaats voor SHTV 1 een tiende plaats
voor SHTV 3 en een twaalfde plaats voor SHTV 2. Topscoorder was William
van Zanten met 13 uit 14.

Agendapunt 6: Verslag jeugdleider
De jeugdafdeling  van  SHTV heeft  in  seizoen  2013-2014 een  succesvol  jaar
achter de rug. De interne competitie o.l.v. Hugo van der Laan was spannend en
leerzaam  (veel  aandacht  voor  noteren  en  het  hanteren  van  de  schaakklok).
Verheugend is dat het aantal deelnemers van 37 naar 44 is gestegen.
Veel  kinderen hebben weer  een stappendiploma gehaald en ook extern heeft
SHTV zich in het jeugdschaak laten zien.
Ook het aantal jeugdleden vertoonde een stijgende lijn van 47 in juni 2013, naar
53 in juni 2014.

Naast  deze  kernactiviteiten  heeft  SHTV het  PK voor  basisscholieren in  Den
Haag  georganiseerd  en  samen  met  Haeghe  Ooievaar  de  teamwedstrijd  voor
basisscholen uit  Den Haag.  Daarbij  hebben we in de kerstvakantie  een open
jeugdweekend toernooi geregeld.

Interne competitie
Dit jaar is Thomas Luk de kampioen van SHTV geworden.
Door een sterk begin in de najaarscompetitie was hij niet meer te achterhalen.
Noud van der Togt was de beste in het voorjaar en behaalde een 2e plaats in de
eindstand. Kaido Lorenzo legde beslag op de 3e plaats.
De meesterklasse was dit jaar voor Peer. Diron en Timothy werden gedeeld 2e.
In de promotieklasse deden 2 kinderen van seniorleden mee: Thomas
Alvares werd eerste, gedeeld met Chris Looijestijn. Robin van Leeuwen (zoon
van ...) werd knap derde.
In de eerste klasse streden onze nieuwkomers, Jasper Kirpesteijn was de beste,
voor Alec Tichelaar.
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De volledige uitslag is terug te vinden op onze website.

Training
O.l.v.  coördinator  Melchior  verliepen  de  trainingen  weer  naar  behoren.
Melchior, Twan, Olav (die dit jaar jaar zijn trainersdiploma behaalde) en Ton
waren dit jaar de trainers. Andrea, Ricki, Cor en Justus waren de assistenten.
Zeventien kinderen hebben met succes een stappenexamen afgelegd.
Aan het  eind van het  seizoen hebben we met respect  afscheid genomen van
Melchior, die zich vele jaren voor onze jeugd heeft ingezet!

Extern
Extern  hebben  onze  schakers  en  schaaksters  zich  laten  zien.  Hieronder  een
opsomming van wat hoogtepunten:
- Twan van der Togt werd 2e bij  het HSB-kampioenschap in de B-categorie,
vervolgens een prachtige 3e plaats op het NK-B in Rotterdam.
- Cor Kanters werd HSB-kampioen in de C-categorie, Alexander Rietveldt 2e en
Thomas Luk 3e, een heel SHTV-podium dus!
Cor Speelde vervolgens in het NK te Rotterdam maar wist hier geen 50% te
behalen.
-Justus van Klaveren werd HSB-kampioen bij de D-jeugd en speelde een goed
NK in Rijswijk met een plusscore.
-Alexander  Rietveldt  wist  bovendien  de  overall-prijs  te  winnen  bij  de  HSB
Grand Prix-cyclus.
- Bij de meisjes in de D-categorie deden Julie-Anne (kampioen) en Sofie het
uitstekend. Julie scoorde ook bijna 50% op het NK te Rijswijk.
- Kavya won het NK meisjes in de F-categorie en speelde ook mee bij het NK–E
en NK-D. Daarnaast werd zij Nederlands kampioene bij het rapid in haar leef-
tijdscategorie.
- Ons D-team speelde op het NK in Den Bosch en eindigde in de middenmoot.

Ook in de HSB-competitie hebben verschillende jeugdspelers meegespeeld. Cor
werd topscoorder in het 3e. Koos en Jaimy scoorden goed in het 2e, dat mede
daardoor kampioen werd.
Twan  speelde  op  een  hoog  bord  van  ons  1e,  dat  eveneens  kampioen  werd.
Justus, Thomas, Ricki en Mitchell deden nuttige ervaring op in het 4e team.

Tot slot ben ik de vele vrijwilligers dankbaar die hebben bijgedragen aan een
sportief, gezellig en succesvol schaakjaar voor onze jeugd.

Agendapunt 7: Jaarverslag van de penningmeester

Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:

- de resultatenrekening over de periode 2013-2014 waarin de inkomsten en
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uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 30 augustus 2014 is beschreven
- de begroting voor de periode 2014-2015

Resultatenrekening 2013 - 2014
In onderstaande tabel  vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening  2013-2014  loopt  over  de  periode  14  augustus  2013  -  30
augustus 2014.

De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van 37 euro afgesloten.

(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie

Contributie 8.550 8.955 HSB bijdrage 3.200 3.082 

Loterijen 425 534 Zaalhuur 3.000 2.830 

Overige ontvangsten 400 1.899 KNSB 70 190 

Sponsoring 120 130 Prijzen 700 763 

Rente 100 100 Clubblad en internet 600 698 

Jeugd 1.350 1.438 

Promotie 100 -   

Algemene kosten 400 285 

Opleiding kader 150 175 

Activiteiten bijdragen 900 999 Activiteiten uitgaven 900 1.208 

Onttrekking 
materiaalreserve

500 500 Dotatie 
materiaalreserve

200 200 

Onttrekking 
promotiereserve

200 200 Aanschaf spelmateriaal 500 1.710 

Afschrijving 
computerapparatuur

200 418 

Afschrijving 
debiteuren

-   283 

Saldo 175- 37 

Totaal 11.195 13.317 11.195 13.317 



16

Toelichting resultatenrekening

Baten
De ontvangen  contributies  zijn  aanzienlijk  hoger  dan  begroot  door  een  toe-
nemend ledenaantal met name bij de jeugd. De nieuwe peildata-systematiek van
de KNSB pakte  dit  seizoen gunstig  voor  SHTV uit  doordat  de  ledenaanwas
voornamelijk na de peildatum van 1 oktober heeft plaatsgevonden.
De post  ‘Overige ontvangsten’ bestaat uit  de vergoeding die we hebben ont-
vangen van de Gemeente Den Haag voor het organiseren van het Schoolsport
Schaaktoernooi (€ 280), donaties van onze leden - voornamelijk in het kader van
de schaakklokkensponsoractie (€ 1.035) - en de opbrengst van de eerste Spon-
sorkliks (€ 53).
De post ‘Sponsoring’ betreft de advertenties in het clubblad. De royale sponsor-
bijdrage van  Stucadoorsbedrijf Jan van Delden voor het Oliebollentoernooi (€
360) is opgenomen in de post ‘Activiteiten bijdragen’.

Lasten
Het afgelopen seizoen is er een flinke investering gedaan in nieuw materiaal. Er
zijn niet alleen nieuwe plastic schaakborden en enkele houten kisten ten behoeve
van schaakklokken gekocht,  maar  ook is  er  succesvol een sponsoractie  voor
nieuwe schaakklokken georganiseerd wat heeft  geresulteerd in maar liefst  26
nieuwe schaakklokken! Dank aan onze voorzitter voor het op touw zetten van
deze actie en natuurlijk ook dank aan de diverse eigen leden, bevriende relaties
en  in  het  bijzonder  Pip  Kanters  met  haar  vertaalbureau  Alfa  Eden voor  de
invulling ervan!
Helaas is er ook minder leuk nieuws aan het materiaal-front. Onze laptop is bij
een van onze leden thuis gestolen. De restwaarde van de laptop op onze balans
ter grootte van € 218 is in een keer volledig afgeboekt. Met betrokkene is in-
middels een regeling voor de financiële afwikkeling overeengekomen. Hiervoor
is een bedrag opgenomen onder ‘Overige ontvangsten’.
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Balans 30-08-2014

(bedragen in hele euro’s)

Toelichting balans

Activa
De post ‘Overlopende activa’ betreft een tegenboeking voor de factuur van de
HSB over  het  3e  kwartaal  van  2014  (opgenomen onder  ‘Crediteuren’)  aan-
gaande de maanden augustus en september die betrekking hebben op het komen-
de boekjaar.
De post  ‘Debiteuren’ is  zeer  groot en betreft  voornamelijk  nog niet  betaalde
contributies over het afgelopen seizoen.
De post  ‘Schaakmateriaal’ is  niet  aangepast ondanks de investeringen die dit
seizoen zijn gedaan. De waardering geeft nu een realistisch beeld van de waarde
van het aanwezige materiaal en was dus voorheen te hoog gewaardeerd.

Passiva
De post ‘Crediteuren’ bestaat voornamelijk uit de nog te betalen huur voor de
maand juli en HSB-afdracht voor het 2e en 3e kwartaal 2014.
De post ‘Overlopende passiva’ betreft de foutieve boeking door de Belasting-
dienst uit 2008 (€ 810).

Agendapunt 11: Stand van zaken ‘SHTV 2013-2016’
Op de vorige ALV is het visiestuk ‘SHTV 2013-2016’ vastgesteld als leidraad
voor  het  bestuursbeleid  in  de  komende  jaren.  Hieronder  legt  het  bestuur
verantwoording af over wat het afgelopen seizoen in dit opzicht bereikt is, welke

Activa Bedrag Passiva Bedrag

Kas             129  Eigen Vermogen          8.655 

Lopende rekening               93  Materiaalreserve             700 

ING ExtraBonus             216  Reserve HWT             250 

Rabobank          7.684  Reserve Promotie             400 

Debiteuren          1.346  Reserve Jeugd             375 

Overlopende activa             559  Crediteuren           2.521 

Promotiemateriaal             200  Overlopende passiva             810 

Schaakmateriaal          3.000  Overige schulden                -   

Apparatuur             483 

Totaal        13.711         13.711 
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zaken goed lopen en welke beter kunnen. Het visiestuk maakt het mogelijk om
de focus op enkele speerpunten te leggen en nieuwe ideeën daaraan te toetsen.

1. Ruim baan voor de jeugd
De  jeugdafdeling  is  nog  steeds  erg  succesvol.  De  trainingen  zijn  goed  ge-
organiseerd.  Hoewel het vertrek van Melchior Vesters een fikse aderlating is,
heeft  het  bestuur  alle  vertrouwen  in  Timo  Bottema  als  nieuwe  trainings-
coördinator.
Naast trainingen wordt er op de club met plezier in de interne jeugdcompetitie
gespeeld.  Op  toernooien  worden  individueel  en  in  teamverband  de  nodige
successen geboekt. Jeugdspelers zullen nog meer gestimuleerd worden om mee
te  doen aan schaaktoernooien.  De top  van de jeugd zal  onze  club vertegen-
woordigen in de landelijke jeugdclubcompetitie (een team t/m 20 jaar en een
team t/m 14 jaar).

2. Met ons vlaggenschip omhoog
SHTV 1 is kampioen geworden van de Promotieklasse en is terug in de KNSB-
competitie! Daarmee is een belangrijke sportieve doelstelling gehaald. Met een
versterkt team gaan we vol vertrouwen het landelijke avontuur aan en hopen dat
het verblijf een structureel karakter heeft. Zoals afgesproken wordt er een budget
vrij gespeeld voor de reiskosten.

3. Aantrekkelijker maken interne competitie en clubavond
De opkomst in de interne competitie is naar tevredenheid, maar de wens blijft
dat  het  deelnemersveld  wordt  uitgebreid.  In  dit  verband  heeft  een  samen-
werkingsverband met schaakvereniging HSV omtrent een seizoen gratis dubbel-
lidmaatschap nog niks opgeleverd.
Op de wedstrijdkalender werd de interne traditiegetrouw afgewisseld met rapid,
snelschaken en het Oliebollentoernooi. De ALV van vorig jaar koos voor een
ingekorte  interne competitie,  om zodoende in  mei/juni  een Open Kampioen-
schap te organiseren. Dit nieuwe ratingtoernooi over 7 clubavonden trok maar
liefst  47  deelnemers  (32  van  SHTV,  15  van  buitenaf)  naar  het  clublokaal.
Uiteraard blijft dit succesnummer ook komende jaren op het programma staan.
Nieuw wordt komend seizoen de toevoeging van een KO-bekercompetitie. Ook
nieuw is de simultaan door de clubkampioen op de openingsavond. 
Het idee om op de clubavonden schaakproblemen op te hangen en daar een
wedstrijdelement aan toe te voegen ligt nog in de ijskast.

4. Werken aan kwaliteit
Er is in het afgelopen seizoen ook weer geïnvesteerd in het kader van onze club:
Olav van Leeuwen volgde de cursus “Schaaktrainer 1”; Piet Sikkes en Geurt Jan
van der Meiden volgden de cursus “Indelingsdeskundige B”. De komende jaren
zal er verder worden geïnvesteerd in dit soort kadercursussen van de KNSB.
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De animo onder senioren voor schaaktrainingen is in de afgelopen jaren wisse-
lend geweest. Het afgelopen seizoen was de animo erg laag, waardoor de beoog-
de trainingsopzet niet van de grond kwam. Voor de senioren die wel interesse
hadden,  zijn  er  in  klein  verband bij  Franck  Melssen  thuis  enkele  trainingen
georganiseerd. Melchior Vesters leidde die trainingen en had daarvoor partijen
van de deelnemers geanalyseerd. Het was ook nadrukkelijk de bedoeling met
elkaar de partijen te bekijken en uiteraard ook dat het gezellige avonden werden.
Het wordt toegejuicht om deze formule voort te zetten. Indien er animo is voor
meer of andere trainingen, dan zal het bestuur dat oppakken.

5. Bekendheid vergroten
Met de vorige zomer vernieuwde website en ons clubblad hebben we visite-
kaartjes in handen waar we trots op mogen zijn. Ook is er een actieve Facebook-
pagina, waar overigens alleen geregistreerde personen toegang toe hebben. Een
uitdaging waar we voor staan, is hoe we optimaal gebruik kunnen maken van al
deze losse componenten, zodat zij elkaar versterken en geen concurrenten van
elkaar zijn.
Het bestuur doet een dringend beroep op de leden ten aanzien van de invulling
van de vacature van het bestuurslid PR & Sponsoring, want op dit terrein is nog
veel winst te halen.

6. Actieve deelname aan het Haagse schaakleven
SHTV heeft weer de nodige schaaktoernooien georganiseerd. De tradities met
het  open  rapidkampioenschap  (onderdeel  van  de  Haagse  Rapidcyclus),  het
Haags  Weekendtoernooi  en  de  Haagse  basisschoolkampioenschappen  (zowel
een  individueel  toernooi  als  een  teamtoernooi)  zijn  voortgezet.  Daar  is  het
nieuwe Open kampioenschap van SHTV bij gekomen en hopelijk was dat het
begin van een nieuwe traditie. Komend seizoen wordt er in de kerstvakantie in
samenwerking met de HSB ook nog een jeugdtoernooi georganiseerd.
Zoals in het visiestuk ook al staat, kunnen we deze activiteiten alleen blijven
organiseren als er meer leden opstaan die een handje willen helpen, er wordt nu
steeds een beroep gedaan op dezelfde vrijwilligers en dat maakt het kwetsbaar. 
Door SHTV werd er met vier teams mee gedaan aan de externe teamcompetitie
en op advies van de technische commissie zullen dat er komend seizoen zelfs
vijf  zijn. De focus bij  de meeste teams zal  liggen op lijfsbehoud, alleen van
SHTV 4  in  de  derde  klasse  HSB wordt  ingezet  op  een  kampioenschap  om
aansluiting te vinden bij de hogere teams en een evenwichtigere verdeling te
krijgen.

7. Financieel gezond
De contributies zijn het afgelopen seizoen verhoogd en dit heeft niet zichtbaar 
tot problemen geleid. Aangezien de contributie een belangrijke inkomstenbron
is, is het wenselijk dat er nog meer leden bij komen. Extra inkomsten vanuit
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sponsoring blijven ook erg welkom. Naast het traditionele Oliebollentoernooi
(gesponsord  door  Jan  van  Delden)  en  enkele  adverteerders  in  het  clubblad,
hebben we als club onlangs ook 26 klokken mogen toevoegen aan ons materiaal.
10 daarvan zijn door Pip Kanters met haar bedrijf  Alfa  Eden gesponsord en
worden vooralsnog speciaal voor de externe competitie gereserveerd. De overige
16 zijn door enkele leden en anonieme donateurs aangeboden.
Ook is er via onze website gestart met Sponsorkliks. Wie wel eens spullen koopt
of een vakantie boekt via het Internet, kan via een extra klikje met de muis de
club geld opbrengen. Het bestuur zal dit meer onder de aandacht brengen.

Agendapunt 12: Interne competitie 2014-2015

Programma
  4 sep 2014 Simultaan clubkampioen
11 sep 2014 Ledenvergadering
18 sep 2014 Laddercompetitie; ronde 1
25 sep 2014 Laddercompetitie; ronde 2 en voorronde beker
  2 okt 2014 Laddercompetitie; ronde 3
  9 okt 2014 Laddercompetitie; ronde 4
16 okt 2014 Laddercompetitie; ronde 5
23 okt 2014 Laddercompetitie; ronde 6
30 okt 2014 Laddercompetitie; ronde 7 en 1-ste ronde beker (32)
  6 nov 2014 Laddercompetitie; ronde 8
13 nov 2014 Laddercompetitie; ronde 9
20 nov 2014 Laddercompetitie; ronde 10
27 nov 2014 Laddercompetitie; ronde 11 en 2-de ronde beker (16)
  4 dec 2014 Laddercompetitie; ronde 12
11 dec 2014 Laddercompetitie; ronde 13
18 dec 2014 Oliebollentoernooi
25 dec 2014 Kerst
  1 jan 2015 Nieuwjaar
  8 jan 2015 Laddercompetitie; ronde 14
15 jan 2015 Laddercompetitie; ronde 15 
22 jan 2015 Laddercompetitie; ronde 16
29 jan 2015 Laddercompetitie; ronde 17 en kwart finale beker
  5 feb 2015 Laddercompetitie; ronde 18
12 feb 2015 Snelschaakkampioenschap
19 feb 2015 Laddercompetitie; ronde 19
26 feb 2015 Laddercompetitie; ronde 20 en halve finale beker
  5 mrt 2015 Laddercompetitie; ronde 21
12 mrt 2015 Laddercompetitie; ronde 22
19 mrt 2015 Laddercompetitie; ronde 23



21

26 mrt 2015 Laddercompetitie; ronde 24 en finale beker
  2 apr 2015 Laddercompetitie; ronde 25
  9 apr 2015 Laddercompetitie; ronde 26
16 apr 2015 Laddercompetitie; ronde 27
23 apr 2015 Rapidkampioenschap 1-4
30 apr 2015 Rapidkampioenschap 5-8
  7 mei 2015 Open kampioenschap 1
14 mei 2015 Hemelvaartsdag
21 mei 2015 Open kampioenschap 2
28 mei 2015 Open kampioenschap 3
  4 jun 2015 Open kampioenschap 4
11 jun 2015 Open kampioenschap 5
18 jun 2015 Open kampioenschap 6
25 jun 2015 Open kampioenschap 7
  2 jul 2015 Feestelijke afsluiting

Afmeldprocedure
Afmelden  (of,  voor  aanmelders,  aanmelden)  voor  een  speelavond  van  de
interne competitie 2014/2015 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. Voice mail inspreken van  de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574
280 97 (voice mail 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
speel-avonden in de speelzaal aanwezige afmeldlijst.
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Agendapunt 14: Begroting 2014/2015

(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Lasten Begroot

Contributie 9.460 HSB bijdrage 3.550 

Loterijen 525 Zaalhuur 3.500 

Overige ontvangsten 400 KNSB 625 

Sponsoring 120 Prijzen 700 

Rente 90 Clubblad en internet 650 

Jeugd 1.400 

Promotie 100 

Algemene kosten 300 

Opleiding kader 150 

Activiteiten bijdragen 1.000 Activiteiten uitgaven 1.000 

Afschrijving 
computerapparatuur

92 

Saldo 472-

Totaal 11.595 11.595 

Toelichting begroting

De begroting voor volgend seizoen laat een negatief resultaat van € 472 zien.

Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 46 senioren en 54 juniorleden. De kortings-
regeling van € 5 bij betaling vóór 1 november blijft gehandhaafd.

Er is voorzichtigheidshalve bij de begroting uitgegaan van de maximale korting
(alle leden betalen voor 1 november 2014).

In de post ‘Activiteiten bijdragen’ worden de bijdragen opgenomen voor activi-
teiten die SHTV organiseert en die niet strikt zijn voorbehouden aan de eigen
leden  zoals  het  Oliebollentoernooi,  het  Open  Rapidtoernooi  en  het  Open
Kampioenschap.
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Lasten
De afdracht  aan  de  HSB is  begroot  op  €  3.550  (46  senioren  €  2.118  +  54
Junioren € 1.430). De afdracht aan de HSB is het afgelopen seizoen met 2,2%
gestegen (van € 45,04 naar EUR 46,04) en voor junioren met 1,9% (van € 25,98
naar € 26,48).

De  kosten  voor  de  zaalhuur  zijn  verhoogd  met  €  600  in  verband  met  de
deelname van ons eerste team aan de KNSB-competitie. De kosten met betrek-
king  tot  de  KNSB  zijn  eveneens  verhoogd  met  €  500  in  verband  met  de
reiskostenvergoeding die zal worden toegekend aan het eerste team.

Fris kroeglopertoernooi in Leiden André Wagner

Op zondag 31 augustus deden Ton Bodaan en ik voor de tweede maal mee als
duo in het Kroeg & Lopertoernooi in Leiden. Met oorspronkelijk een deelname-
stop bij  80 teams, was de organisatie er  op de valreep in geslaagd een paar
locaties extra te regelen, zodat er 90 koppels konden deelnemen. Dat dit niet
helemaal vlekkeloos verliep, ondekten we later.
Eerst  mochten  we  beginnen  op  een  vertrouwde  plek:  De WW.  Het  was  een
moeizame start tegen het sterkste koppel dat we zouden gaan treffen. Ruim op
tijd voor de volgende ronde zaten we gezellig na te babbelen met het eerste paar
‘eieren’ op zak. We wandelden op ons gemak het steegje uit, sloegen rechtsaf en
stonden meteen voor de deur van de volgende locatie,  Burgerzaken, tegenover
het stadhuis. Onze tegenstanders waren in geen velden of wegen te bekennen,
maar die bleken tussendoor een ijsje te zijn gaan halen (groot gelijk) en moesten
dat eerst opeten alvorens binnen te kunnen. Het was nog steeds vroeg op de dag
en we beleefden een herhaling van de voorgaande ronde.
Pas in de 3e ronde ging het beter.  Schommelen heette het etablissementje. Je
kunt  al  zittend  op  een  schommel  je  drankje  nuttigen.  Er  bleek  echter  geen
schaakmateriaal  te  staan.  Dat  was  tijdelijk  ondergebracht  bij  de  buren,  want
Schommelen gaat normaal pas om 16 uur open en nu was de deur speciaal voor
de gelegenheid geopend om 12 uur. Alleen wel jammer dat half elf de afspraak
was... Wederom waren de tegenstanders wat verlaat, maar dat gaf de mogelijk-
heid  om een  potje  te  spelen  met  een  jochie  dat  sinds  kort  schaakles  krijgt.
Toevallig  bleek  mijn  tegenstander  de  jeugdleider  van  LSG  en  dus  was  het
contact tussen hem en de moeder van het knulletje snel gelegd. Schaakpromotie
tijdens een kroeglopertoernooi, beter kan het niet!
De wandeling naar de Botermarkt was wat langer dan we tot dan toe hadden
hoeven doen, maar de binnenstad van Leiden is mooi en de geschiedenis druipt
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van elke gevel (en ongetwijfeld soms ook minder smakelijke zaken). Het koppel
uit Leiderdorp dat we in ronde 4 troffen bij  Vooraf en toe zat al te wachten en
had van de gelegenheid gebruik gemaakt om een vooraf te bestellen. Ons namen
ze toe,  maar  dat  viel  wat  zwaarder.  Na stevige strijd  verspeelde mijn tegen-
stander een toren en kon opgeven, maar Ton had het moeilijker tegen de ervaren
vader van drie getalenteerde jonge schakers. Remise daar.
Oude bekenden wachtten ons bij Odessa, een locatie waar ik een paar jaar terug
geweest was met Mike Hoogland. Ook hier had de tijd stil gestaan: de vloer
plakte nog steeds en de vlonder achter de bar waar de borden waren opgezet
schommelde als vanouds bij het passeren van een boot. Een enthousiast door een
passagier geroepen: “Schaakmat!” werd door mij beantwoord met “Nog niet!”
Intussen vocht Ton een harde strijd met Wim Kentstra, terwijl ik Aad van Gent
wist te overspelen, om vervolgens als een echte gentleman elk voordeel om zeep
te helpen en het punt aan mijn tegenstander te gunnen. Doordat Ton een wel-
verdiende remise toucheerde, werd het onze derde en laatste nederlaag.
Inmiddels was de middag al aardig gevorderd en in het knusse theehuis bij het
park troffen we één van de vier all-women teams. Halana en Catheleijne (Neder-
lands kampioene bij de B-meisjes in 2012) zetten hun beste beentje voor, maar
kwamen op beide borden onder druk te staan. Ton miste een betere zet en moest
in remise berusten, maar ook ik maakte het mezelf nog even heel moeilijk. Er
bleek echter voldoende in de stelling om toch het volle punt binnen te halen.
Onze derde en laatste overwinning was een feit.
Het enige dat we nog niet hadden was een gelijkspel en dat werd het resultaat in
de laatste ronde, die werd gespeeld in de tuin van Olivier aan de Korevaarstraat.
De lucht was grijs en er viel een redelijke bui. Ik kwam in een Italiaanse variant
terecht waar een geforceerde zetherhaling in zat. Ton’s opponent stond al snel
goed en hij probeerde naar de mijne te seinen dat hij op remise in kon gaan,
maar die zag het niet en wilde meer. Het kostte hem een stuk en de partij.
Al met al geen slecht resultaat, zeker niet als je als koppel 74e geplaatst bent en
54e geëindigd.

Ton (1891) 2½ André (1619) 4 6½
Joris van Vuure (2170) 0 Ornett Stork (2038) 0 0
René Pijlman (1950) 0 Dirk Goes (1845) 0 0
Chris Molsbergen (1564) 1 Rob Uittenbogaard (1573) 1 2
Kees Hortensius (1681) ½ Aat Smits (1428) 1 1½
Wim Kentstra (2013) ½ Aad van Gent (1809) 0 ½
Halana Vlaming (1828) ½ Catheleijne Sanders (1854) 1 1½
Justin Senders (1994) 0 Arthur Belle (1942) 1 1

Andere SHTV-ers (tussen rechte haken het plaatsingsnummer):
42 Tjomme Klop / Harold de Boer [36] 7½
82 Thomas de Ruiter / Edwin Mulders [64] 4
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Ratinglijst augustus

Wisseling van de wacht in de ratinglijst. De jonge garde rukt steeds verder op,
terwijl diverse oudgedienden hun positie met lede ogen zien dalen. Stijn Gieben,
Twan en Noud van der Togt, Justus van Klaveren en ons nieuwe lid Thomas de
Ruiter doen goede zaken. Altijd jong van hart weet alleen Gert-Jan Willighagen
hen bij te houden. Cor Kanters maakt even een dipje door, maar dat zijn gewoon
groeistuipen. De hardste klap komt dit keer terecht bij Jan Verheijen die zich
echter ongetwijfeld zal herstellen en komend seizoen de schade weer teniet zal
doen.

Stijn Gieben 2106 (+48)
Maarten Stolte 2039 (-3)
Tjomme Klop 2025 (-)
William van Zanten 2021 (-8)
Marco van Straaten 2020 (-3)
Twan van der Togt 2018 (+54)
Hans Segers 2003 (+6)
Aleksander Henke 1990 (+8)
Jan Willem le Grand 1937 (+9)
Sander Pauw 1921 (-1)
Peter Vorstermans 1912 (+1)
Ton Bodaan 1891 (-42)
Armin Segger 1879 (-30)
Thomas de Ruiter 1876 (+52)
Rik Pronk 1868 (-20)
Gert-Jan Willighagen 1850 (+60)
Jaimy Luk 1842 (-10)
Koos Roeleveld 1839 (-15)
Evert Baak 1831 (+23)
Theo Bovenlander 1810 (-5)
Olav van Leeuwen 1810 (-24)
Karl Baak 1797 (+37)
Piet Sikkes 1754 (+18)
Ben Spierings 1736 (+1)
Ed Olvers 1717 (-3)
Cor Kanters 1693 (-43)

Geurt Jan v.d. Meiden 1653 (-)
Franck Melssen 1633 (+40)
André Wagner 1619 (-27)
Eric Alvares 1614 (-10)
Frans Coers 1595 (+15)
Jan Verheijen 1594 (-112)
Danny Lindhout 1567 (+41)
Harold Fikkert 1545 (-)
Kees van Gelder 1511 (+4)
Hans Dwarshuis 1486 (-)
Justus van Klaveren 1475 (+93)
Rob Dijkstra 1464 (-36)
Ard van der Zwart 1426 (+28)
Jan Bonsel 1419 (-29)
Henk Bouma 1374 (+32)
Pim van der Meiden 1338 (+17)
Lex van der Meer 1323 (-12)
Eric Kwappenberg 1271 (-13)
Thomas Luk 1240 (-13)
Bert van Dijk 1204 (-)
Wim Vermeulen 1188 (-)
Mitchell Vuong 1020 (-)
Maarten van der Vegt   965 (-)
Noud van der Togt   899 (+81)
Ricki Luk   882 (-)
Joëlle Vuong   766 (-)
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Standaardwerk van het vroege
moderne schaak verschenen Pim van der Meiden

Al in het novembernummer van 2007 heb ik aangekondigd dat de geschiedenis
van het vroege moderne schaak grondig herzien zou worden en dat ik als één
van de eersten daar aandacht voor zou vragen in Samengevat. Het heeft allemaal
veel langer geduurd dan verwacht, maar vorige maand juli was het zo ver. Het
boek van Peter Monté is nu eindelijk verschenen en ik ben het aan mijn belofte
uit 2007 verplicht er aandacht voor te vragen. Ouder en wijzer geworden moet ik
toegeven dat het wat sterk was uitgedrukt dat de schaakwereld op zijn grond-
vesten zou schudden door de verschijning van dit werk, maar ik blijf de mening
toegedaan dat het een grote gebeurtenis is.

Vroeg in de 16e eeuw wijzigden zich in Europa de regels van het schaakspel. De
oude regels, waarbij de dame veruit het zwakste stuk was, veranderden en in
grote lijnen werd er geschaakt op de manier waarop wij dat nu nog doen. De
eerste anderhalve eeuw van het moderne schaakspel is nu grondiger beschreven
dan ooit tevoren. Het leven en werk van alle schrijvers over het schaakspel, van
Lucena tot Greco, wordt grondig beschreven en geanalyseerd. Alle discussies
worden tot op het bot toe uitgezocht en becommentarieerd. Openingsvarianten
worden omstandig beschreven, de problemen van en passant slaan, rokade of de
koningssprong,  geen  afwijkende  mening  of  fout  van  vroegere  onderzoekers
wordt ons bespaard. Verder maken we omstandig kennis met schaakproblemen.
Het  boek is  een  goudmijn voor  iedereen die  in  het  vroegmoderne  schaak is
geïnteresseerd  en  zal  ongetwijfeld  door  iedere  onderzoeker  in  de  komende
generaties worden geraadpleegd. De vraag is of het allemaal niet een beetje veel
is,  en  die  vraag  -  u  voelt  het  al  aankomen  -  moet  bevestigend  worden  be-
antwoord.  Het  is  een  standaardwerk  voor  specialisten.  Nu moet  dat  niet  als
kritiek worden opgevat. Integendeel, het is een werk dat over, zeg, honderd jaar
nog steeds als een huis zal staan. Wanneer ik zeg dat ik liever een boek had
gezien dat op een goed niveau een begrijpelijk overzicht had gegeven van het
moderne schaak in de eerste eeuw van zijn bestaan, dan spreek ik een wens uit
van een veel groter publiek dan dat oprecht geniet van het standaardwerk dat
Monté ons aanbiedt. Daar staat tegenover dat geen schaakhistoricus die zich met
deze periode uit de schaakgeschiedenis bezighoudt om het werk van Monté heen
kan. Over honderd jaar komt misschien een onderzoeker trots vertellen dat hij
aanvullingen, verbeteringen heeft gevonden. Het is weinig waarschijnlijk dat hij
er  in  zal  slagen  dit  boek  uit  het  kleine  rijtje  klassieken  van  de  schaak-
geschiedenis te verwijderen. Misschien komt er nog eens een onderzoeker die
met verbazing vaststelt dat Samengevat al in een heel vroeg stadium de kwaliteit
van dit werk had onderkend. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik met
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Monté bevriend ben geweest en derhalve met gepaste trots melding kan maken
van het verschijnen van dit meesterwerk. Ook met verdriet. Van de vriendschap
is niets meer over. Door soms domme vragen te stellen werd het de meester
duidelijk  dat  ik niet  aan zijn grote kennis  kon tippen.  Hoewel  ik regelmatig
hoofdstukken van commentaar heb voorzien,  word ik  in  het  dankwoord niet
genoemd en om toch melding van dit werk te kunnen maken in Samengevat heb
ik me het meesterwerk cadeau laten geven. De mooie herinneringen blijven, al
waren die aan het einde niet mooi meer. Zo heeft Peter mij geholpen met het
corrigeren  van  een door  mij  vertaald  werk  uit  de  Russische  literatuur.  “Een
matige vertaling van een matig boek, Pim” was het izegrimmige commentaar
van  een  man  die  slechts  gebrekkig  Russisch  kende.  Hij  was  vooral  op  zijn
teentjes getrapt dat een door hem voorgestelde verbetering ‘handvatten’ helaas in
druk toch weer veranderd was in het door mij fout gebruikte ‘handvaten’. Ik blijf
er trots op dat ik met Monté vriendschappelijke betrekkingen heb onderhouden.
Hij verdient een plaats in mijn memoires.

Een taboe? Jan Bonsel

Tijdens het zomertoernooi van Haeghe Ooievaar had ik wit tegen Koos Croes.
Na een uitgebreide stukkenruil stelde ik remise voor. Koos reikte mij de hand, al
schertsend: “Dan kun je rustig slapen”.

Deze opmerking trof mij, omdat een gestoorde slaap na een schaakpartij zelden
ter sprake komt. In mijn Vogelwijktijd vertelde een schaker mij dat hij midden in
de nacht wel zijn bed verliet om met bord en stukken zijn partij te analyseren. In
diezelfde tijd spookte vaak een bepaalde stelling in mijn hoofd om een betere
voortzetting op te speuren.

Dit probleem van niet kunnen inslapen of halverwege de nacht wakker te wor-
den en een cruciale stelling opgediend te krijgen, moet m.i. vaker voorkomen.
Doch ik hoor er niet over; in de literatuur kom ik het niet tegen. Zou hier sprake
zijn van een taboe? Een enquête, deskundig opgezet, eventueel anoniem, zou
antwoord kunnen geven.

Een vragenlijst over de impact van schaken - eventueel ook van andere denk-
sporten als dammen en bridge - op het slaappatroon, kan de aanzet geven tot
nader onderzoek. Het is een aantrekkelijk onderwerp voor een scriptie van een
psycholoog. Spelen leeftijd en ervaring een rol? Of is de persoonlijkheid van
nature verhoogd vatbaar voor welke stress dan ook?

Mogelijk kunnen leden van SHTV hun visie en ervaring over dit verschijnsel
weergeven.
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Stukken die elkaar in de weg staan; deel 1 William van Zanten
Vrijwillig je eigen exit blokkeren, een thema-artikel

Deze serie zal minimaal bestaan uit vier delen. Mochten clubleden voldoende
eigen partijen met zelfblokkade insturen (wpcvanzanten@hotmail.com), zal ik
er graag een 5e artikel aan wijden! Een vooruitblik:

1. Vrijwillig je eigen exit blokkeren;
2. Gedwongen je eigen exit blokkeren;
3. Gedwongen een verdediger blokkeren/verdediging opgeven;
4. Ontsnappen aan de zelfblokkade.

Afgelopen zomer heb ik gekeken naar stukken die elkaar in de weg staan; zulke
stukken verkleinen de harmonie in het eigen kamp. Stuk A verspert stuk B de
weg naar een veld, lijn, rij of diagonaal. Dat kan een weg zijn die (a) stuk B een
veilige exit  biedt/had geboden; of (b) een weg waarlangs stuk B stuk C had
kunnen helpen (bv. door te dekken).
Averbakh beschrijft dit in  Chess tactics for advanced players als volgt: “The
pieces involved in playing out a combination are not only one’s own, but also
those of one’s opponent - and not only as objects of attack. These pieces can
sometimes play a negative, confining role, deserting, as it were, their own ranks
and coming over to fight on our side.”
Averbakh bedoelt dat de vijandelijke stukken soms meer ons van dienst zijn, dan
hun eigen partij. Dit komt omdat een stuk soms een ander stuk in de weg staat
(zijn vlucht verhindert). Zie het eerste diagram:

Ml _ _ _
j _ _ _ 
 _B_ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _ 
 _ _ _ _
_ _ _ _K

Zonder de zwarte loper op b8 zou er
geen mat zijn.  Deze Lb8 is  volgens
Averbakh  als  het  ware  overgelopen
naar het witte kamp; het is een deser-
teur,  of  beter  nog  een  collaborateur
met de witten. De zwarte loper op b8
draagt net zoveel bij aan het mat, als
bv.  een  wit  paard  op  d7  zou  doen:
beide stukken, het ene wit, het andere
zwart,  verhinderen  dat  de  zwarte
koning naar b8 kan.
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Deze vorm van desertie/collaboratie zullen we in dit artikel nader bekijken: het
ene stuk (in het diagram Ka8) heeft zorgen over zijn eigen veiligheid (het gaat
verloren,  of  het  gaat  mat),  doordat  een  ‘bondgenoot’  (hier  Lb8)  het  een
vluchtroute/-veld  ontzegt.  Je  zou  dit  zelfblokkade  kunnen  noemen,  of  weg-
versperring. De veilige exit van Ka8 wordt door eigen stukken versperd.
Averbakh bekijkt vooral manieren om vijandelijke stukken te dwingen om zo
ongunstig (voor de eigen kleur) te gaan staan. Daar kom ik later op, in deel 2 en
3  van  deze  serie  artikelen.  In  dit  deel  richt  ik  de  blik  op  stukken  die  juist
ongedwongen, spontaan, een ander stuk in de weg gaan staan. Soms zijn het
zelfs blunders!
Zodoende kan bij  elk diagram een blundercheck worden gehouden, de vraag
worden gesteld: welk stuk wordt door deze zet de weg versperd, en hoe kunt u
daarvan profiteren? (In uw echte partijen zou u een soortgelijke vraag kunnen
stellen: Heeft de laatste zet van mijn tegenstander een nadeel, en zo ja, kan ik
daarvan profiteren?)
Wellicht de allerdomste manier om één van je eigen stukken in de weg te gaan
staan,  is  om dat  stuk  zijn  laatste  veilige  veld  te  ontnemen.  Daarna  hoeft  de
tegenstander dat stuk vaak alleen maar aan te vallen, om het buit te maken (of
om mat te geven).

Fressinet - Bacrot, Corsica Masters KO, Ajaccio FRA 2012

 _ _ s _
jJ_ _Mj 
 _ _ _ j
_ _J_ _N
 _ i _I_
iI_ _ kI
 _ b _ _
_L_ _ _ 

Wit speelde 38. Lf4; welk stuk wordt
door deze zet de veilige exit versperd,
en hoe kunt u daarvan profiteren?

38. Lf4? ontneemt het eigen paard het
laatste vluchtveld (f4). Zag u dit met-
een? Na 38. ...g6 kon wit opgeven.
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Pogonina - Majdan-Gajewska, Europees Ch Dames, Belgrado 2013

 _ _ _T_
jJ_D_M_J
 _J_ j l
_ iJ_S_ 
 i i jT_
i nQ_N_ 
 _ _ iIi
r _ _ rK

Zwart speelde 21. ...T8g6; welk stuk
wordt  door  deze  zet  de  veilige  exit
versperd,  en  hoe  kunt  u  daarvan
profiteren?

Zwart  activeert  met  T8g6  fijn  zijn
achterste toren; alleen bezet hij daar
ook het laatste veilige veld van Tg4.
Wit kon u moeiteloos profiteren met
22.  h3,  en  zwart  raakte  materiaal
kwijt.  Ze  koos  voor  22.  ...Th4  (en
uiteindelijk 1-0).

Ivanchuk - Vallejo-Pons, Sao Paulo/Bilbao 2011

T_ l t m
_ _ _Sj 
 _R_ _ j
_ _ j _D
 i _N_ i
_ _ _Ii 
 bQ_ _K_
_ _R_ _ 

Zwart speelde 36. ...Lxh4. Wat is het
bezwaar?

Wit  dreigde  in  de  diagramstelling
geen  g4,  want  dan  kan  de  zwarte
dame op h4 slaan. Maar nu ontneemt
de zwarte loper de eigen dame haar
laatste  vluchtveld,  zodat  37.  g4  de
dame  vangt  (1-0).  Wat  zal  zwart
beteuterd hebben opgekeken.

Lovic - Miladinovic, Panormo (zonal) 1998

 _ t _ m
_J_T_Dj 
 _ _ _ j
j _ r _ 
 l j n i
_I_Q_Ii 
I_ _R_K_
_ _ _ _ 

Wat is een bezwaar van 41. Kg8?

De koning ontneemt op g8 zijn part-
ner haar laatste vluchtveld.
41. ...Kg8?  42. Tf5 Dxf5  43. Dxf5
d3  44. Te8†  1-0
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Korchnoi - Secchi, Cordoba 1960

 _T_ _T_
_ _ mJl 
Jj j j j
_ _IjI_ 
 dI_N_ _
_I_ _ _ 
I_R_Q_Ii
_R_ _ _K

Wat is het bezwaar van 36. ...a5?

De  pion  ontneemt  de  zwarte  dame
vluchtveld a5: 36. ...a5  37. a3 Dxa3
38. Ta2  1-0

Fine - Keres, Avro 1938

 tS_ m _
_ j lJjJ
 _ j _ _
_ sI_ _ 
 _B_ _ _
_ n _I_ 
 i _ iKi
_ b r _ 

Wit  speelt  23.  Te2.  Keres  geeft  als
hint:  met  deze  zet  blokkeert  wit  de
diagonaal a6-f1 voor zijn loper. Ziet
u dan hoe te profiteren?

Het is simpel genoeg; als je het een-
maal doorhebt, zie je het: de weinig
beweeglijke  loper  op  c4  vallen  we
aan met 23. ...Tb4; wit heeft dan geen
bevredigende  terugweg,  al  gaat  de
loper zelf in dit  geval niet verloren.
Keres geeft o.a. 24. Lb5 Pa7  25. Lc6
Pxc6  26.  dxc6  Tc4,  en  zwart  wint
pion c6.

Konstantinopolsky - Keres, Moskou 1940

 _ _ _M_
jJn _ jJ
 _ _ l _
_ _ _S_ 
 _ _ b _
_ _ _ _ 
IiI_T_Ii
_ _R_ k 

In deze stelling wijst Keres - die een
scherp  oog  had  voor  de  veiligheid
van stukken - op een nadeel van 20.
Td2:
De toren verspert de loper de terug-
tocht  naar  c1,  zodat  zwart  met  de
partijzet 20. ...Te4 pion b2 terugwint,
en  beslissend  positievoordeel  over-
houdt.
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Fischer - Ciocaltea, Varna ol 1962

T_ _Ml t
_ jL_Jj 
J_ j dSj
sJ_Ij _ 
 _ _I_ _
_ i _N_ 
Ii _QiIi
rNbBk _R

Wat is het nadeel van 12. ...Le7?

De loper  blokkeert  de  zwarte  dame
de terugweg. Wit speelt de volgende
zetten  op  beheersing  van  zwarte
velden,  en  wint  bijna en passant  de
zwarte dame.

12.  ...Le7  13.  g3 0-0  14.  h4 Tfc8
15. Lg5! hxg5  16. hxg5 Dxg5  17.
Pxg5 etc.

Natuurlijk kun je ook proberen de tegenstander te verleiden (of te dwingen) zijn 
eigen stukken in de weg te gaan staan. Hierover gaat het laatste fragment in dit 
artikel.

Albin - Bernstein, Wenen 1904

 t _ _M_
j j _Jj 
 l t _ j
_ _I_ _ 
Qi _D_ _
_ _ _N_ 
I_ _ iIi
r _ _ kR
Hoe  sterk  vindt  u  kandidaatzet
22. ...De2?

Wit kan de directe dreiging tegen f2
eenvoudig pareren met 23. Tf1. Toch
heeft  Tf1  een  nadeel:  de  toren  ver-
spert Kg1 verder de weg. Ziet u hoe
zwart daarvan kan profiteren?

De partij  liet  het  epaulettenmat zien
als manier om te profiteren van een
opgesloten  koning.  Averbakh  zou
tevreden  zijn:  zwart  heeft  de  witte
toren doen overlopen naar zijn kant,
over to the dark side: 22. ...De2  23.
Tf1 Dxf3  24. gxf3 Tg6#  0-1
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Schaakagenda

September 2014
za 6 22e Open schaakkampioenschap van Gouda
do 11 Algemene Ledenvergadering
za 13 OGD Rapidtoernooi (Delft)
do 18 1e ronde seniorencompetitie
za 20 Botwinnik Rapidtoernooi (Zoetermeer)
zo 21 [jeugd] Open NK Rapid voor jeugdteams (Mierlo)

Chess Run (Delft)
do 25 2e ronde seniorencompetitie + voorronde bekercompetitie
za 27 SHTV 1 - Krimpen aan den IJssel 1
zo 28 [jeugd] Grand Prix 1 (HSB, Den Haag)

Oktober 2014
do 2 3e ronde seniorencompetitie

Botwinnik 1 - SHTV 2
SHTV 5 - Paris 1

do 9 4e ronde seniorencompetitie
za 11 [jeugd] NK snelschaak jeugd (Bunschoten-Spakenburg)
do 16 5e ronde seniorencompetitie

SHTV 3 - Raadsheer-Corbulo 1
SHTV 4 - Botwinnik 5

za 18 11e Open snelschaaktoernooi van Promotie (Zoetermeer)
[jeugd] Grand Prix 2 (Wassenaar)

do 23 6e ronde seniorencompetitie
za 25 [jeugd] 55e Huttontoernooi (Goes)
do 30 7e ronde seniorencompetitie + 1e ronde bekercompetitie

SHTV 2 - Scheve Toren 1
vr 31 Scheve Toren 3 - SHTV 5

Aankomende evenementen:
PK HSB vr 12 sept. t/m vr 7 nov. 2014
BDO Open chess tournament (Haarlem) 11 t/m 19 oktober 2014
Haags Weekendtoernooi vr 14 t/m zo 16 november 2014
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