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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 06-55134781
PR & Sponsoring (a.i.)
vacant pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Geurt Jan v.d. Meiden wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53583480
Wedstrijdleider intern
Lex van der Meer wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 3282676
Jeugdleider
Ton Bodaan jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3912062

Commissarissen

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

Jeugdbegeleiding

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

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

Schaakmat
André Wagner

Vooruitdenken is een essentieel onderdeel van het schaakspel, maar soms moet
de schaker terugblikken. Analyseer een partij, probeer fouten te herinneren om
ze later te kunnen voorkomen. De discussies tussen spelers zijn dan niet van de
lucht, om nog maar te zwijgen als een van beiden zich verongelijkt voelt, zoals
afgelopen zomer tijdens de zomercompetitie van HSV gebeurde. De passie van
de speler zonder welke het plezier in het spel niet meer lijkt te bestaan.

Het is bij velen al bekend en elders in dit blad wijdt Pim van der Meiden mooie
woorden aan het verscheiden van ons oudste lid, Jan Bonsel. Passie voor het
spel kon hem niet ontzegd worden, maar verongelijkt was hij nooit. Sommige
mensen hebben de kwaliteit om na het verlies van een partij schijnbaar moeite-
loos een glimlach tevoorschijn te toveren en hij was er één van. Van een ander
was ook bekend dat hij altijd een minzame glimlach om de lippen toverde,
ongeacht de uitslag van de partij.

Tijdens de zomeractiviteit van een vereni-
ging in onze regio wist Jan van der Meer
(ons welbekend) te melden dat een oud-lid
helaas ook het tijdelijke met het eeuwige
had gewisseld.
Op 84-jarige leeftijd overleed enige weken
geleden Joop van Wallinga. In toenemende
mate tobbend met zijn gezondheid had hij
zijn lidmaatschap opgezegd en was stil-
letjes uit het zicht verdwenen en als Jan
niet toevallig de vrouw van Joop tegen het
lijf was gelopen, was dat zo gebleven.
Namens alle schakers die Joop gekend heb-
ben was Jan aanwezig op de uitvaart.

Schaakmat, de koning is dood. In het dagelijks leven is het onomkeerbaar, op
het bord komt hij altijd weer tot leven als de stukken in de beginstelling worden
gezet. Laten we er daarom op vertrouwen dit in het komende seizoen met een
glimlach vele malen te zullen mogen doen.
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In Memoriam Jan Bonsel (1921) Pim van der Meiden

De omgevallen zwarte toren op de rouwkaart van Jan Bonsel (1921-2015) geeft
aan dat Jan een hartstochtelijk schaker was. Hij was een fanatiek bezoeker van
de clubavonden, tot op hoge leeftijd ook van toernooien en tot aan zijn dood
kwam een huisvriendin van de familie Bonsel op de donderdagen dat Samen-
gevat verscheen een exemplaar ophalen dat hij van a tot z las.

Aan het clubkrantje heeft hij ook tot het laatst toe meegewerkt door vele bij-
dragen: het meest wel over de vraag die hij opperde in een kort stuk op 4
september 2014: kun je na een verliespartij wel rustig slapen? Hij was in eerste
instantie teleurgesteld dat hij daar weinig respons op kreeg, maar uiteindelijk
was de aandacht toch tamelijk groot. Maar liefst vier van de laatste nummers die
tijdens zijn leven verschenen, hadden artikelen die gingen over dit onderwerp.
Dan was er het jubileumnummer 50 waarin wij als redactie hem hadden
gevraagd een artikel te schrijven, hetgeen hij duidelijk met liefde deed. Jan was
een bevlogen lid van zijn club, extern een wat sterker speler dan intern. Hij was
uiterst beminnelijk, daarbij een taaie vechter op het schaakbord.

Voor een medisch specialist was hij een links man en buiten zijn vakgebied
bijzonder veelzijdig georiënteerd. Hij heeft zijn idee over het niet kunnen slapen
na een verliespartij en daar niet over kunnen praten als een tamelijk diep-
gravende ontdekking opgevat.

Vorig jaar verscheen een vertaling uit het Russisch door mij van Het fregat
Pallada van Ivan Gontsjarov. Ik was er trots op dat daar een gunstige bespreking
van verscheen in De Volkskrant en stuurde die aan Jan op. Niet direct mijn
bedoeling was dat hij het boek zou kopen en lezen, maar hij deed beide. Hij
vertelde mij hoeveel indruk de beschrijving van Gontsjarov op hem had gemaakt
van de tropische warmte toen hij voet aan wal zette. Die kwam geheel overeen
met wat hij zelf had ondergaan toen hij zelf in Java aankwam, waar hij zeer
tegen zijn zin als dienstplichtig militair heen was gestuurd. Het moet één van de
laatste boeken zijn geweest die hij heeft gelezen.

Jan was een onkreukbaar man, een type intellectueel zoals in zijn generatie
zeldzaam was, die in eerste instantie de fusie van De Vogelwijk en Haagse
Toren moeilijk kon ervaren, maar later zich in de Bosbeskapel heel erg ging
thuis voelen. Zijn toenemende doofheid maakte dat de gezelligheidsmens Bonsel
steeds meer tenminste in een schaakpartij nog het gevoel had serieus te worden
genomen en aansluiting te vinden bij zijn medemensen.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2015

Bosbeskapel, donderdag 10 september 2015, 20.15 uur

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag ALV 11 september 2014
  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 2015-2016
13. Externe competitie 2015-2016
14. Begroting 2015-2016
15. Rondvraag en sluiting

Direct na de ALV zal er een demonstratie van Play Chess worden gegeven.

Ad 9: De zittende bestuursleden zijn bereid om aan te blijven. Daarbij moet 
aangetekend worden dat de vorig jaar gekozen wedstrijdleider intern, Lex van der 
Meer, het bestuur tussentijds verlaten heeft. Zijn functie is ad interim waargenomen. 
Het bestuur stelt voor in deze vacature te voorzien door Geurt Jan van der Meiden te 
verkiezen tot wedstrijdleider intern. Daarmee ontstaat er dan een vacature voor 
wedstrijdleider extern. Het bestuur stelt voor om Evert Baak in deze functie te 
verkiezen. Al geruime tijd is de bestuursfunctie PR & Sponsoring vacant. Het bestuur 
is verheugd hier ook in te kunnen voorzien en stelt voor om Maarten van der Vegt in 
deze functie te verkiezen. Samenvattend: conform artikel 8 van de statuten en artikelen
6 en 7 van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld dat het bestuur komend 
seizoen uit 7 personen bestaat: Ben Spierings (voorzitter), Kees van Gelder 
(secretaris), Sander Pauw (penningmeester), Ton Bodaan (jeugdleider), Geurt Jan 
van der Meiden (wedstrijdleider intern), Evert Baak (wedstrijdleider extern) en 
Maarten van der Vegt (PR & Sponsoring).

Ad 10: Voorstel voor de samenstelling van de volgende commissies:
Kascommissie: Jan Willem le Grand en Hans Segers. Ter vergadering moet nog een 
reservelid worden aangewezen. Peter Vorstermans is statutair niet herkiesbaar.
Commissie van beroep: Hans Segers, André Wagner en Ard van der Zwart.
De technische commissie: Evert Baak, Geurt Jan van der Meiden, 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 Algemene Ledenvergadering 11 september 2014

Aanwezig: Eric Alvares, Karl Baak, Ton Bodaan, Rob Dijkstra, Kees van 
Gelder, Jan Willem le Grand, Eric Kwappenberg, Lex van der Meer, Geurt Jan 
van der Meiden, Pim van der Meiden, Sander Pauw, Hans Segers, Armin 
Segger, Ben Spierings, Wim Vermeulen, Peter Vorstermans, André Wagner, 
William van Zanten.
Afwezig met bericht: Jan Bonsel, Henk Bouma, Olav van Leeuwen, Piet Sikkes, 
Maarten Stolte, Ard van der Zwart.

1. Opening en mededelingen
De spelers van SHTV hebben succes gehad in het recente Westlandse Druiven-
schaaktoernooi. Behalve individuele prijzen was er ook een teamprijs, die naar
het viertal SHTV 1 ging, bestaande uit Evert Baak, Karl Baak, Cor Kanters en
Justus van Klaveren. De prijs was een digitale klok, die Karl Baak aan het
bestuur overhandigt. Applaus en dank.
Ben Spierings is namens SHTV naar de HSB-vergadering geweest. Er moest een
nieuwe voorzitter gekozen worden. Na het nodige geharrewar is Dimitri
Karagantcheff voorzitter geworden. Gerard Milort wordt de nieuwe penning-
meester. Hij zal nog een jaar worden bijgestaan door de vertrekkende penning-
meester, Jan Nienhuis. Vermeldenswaard is verder dat in KNSB-verband OGD
sponsor wordt voor de bevordering van het schoolschaak (basisscholen).

2. Verslag ALV 5 september 2013
Het verslag wordt conform voorstel ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag secretaris
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Verslag wedstrijdleider intern
De (scheidende) wedstrijdleider intern is afwezig. In een later stadium zullen we
onder dankzegging afscheid van hem nemen. Vanuit de vergadering wordt de
wens uitgesproken dat in het vervolg in het verslag meer aandacht wordt besteed
aan de in de interne competitie behaalde resultaten. Het bestuur wijst er op dat
dit al op de website en in het clubblad gestaan heeft en dat de kampioen en de
winnaars van de verschillende niveaugroepen al op de feestavond gehuldigd
zijn. Desalniettemin wordt het op prijs gesteld als hier ook in het verslag
aandacht aan wordt besteed. Verder wordt het verslag voor kennisgeving
aangenomen.
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5. Verslag wedstrijdleider extern
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Er zijn complimenten voor
de uitstekende resultaten die behaald zijn.

6. Verslag jeugdleider
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Er zijn complimenten voor
de uitstekende resultaten die behaald zijn.

7. Verslag penningmeester
Peter Vorstermans stelt een bezorgde vraag over de post debiteuren op de balans
(€ 1346). Dit betreft vooral achterstallige contributies. We zien deze post jaar-
lijks terug en het bedrag wordt alleen maar groter. Is dit nog wel verantwoord en
welk beleid wordt hierop gevoerd? Penningmeester Sander Pauw geeft een
gedeeltelijke verklaring voor de achterstand in contributiebetaling. Om te
beginnen gaat het vaak om personen die nog maar kort lid zijn en die men niet
direct achter de broek kan gaan zitten. Daar komt bij dat sommige nieuwe leden
na een tijdje wegblijven zonder betaald te hebben. Dan zijn er weinig mogelijk-
heden om tot inning over te gaan. In het verleden is wel geprobeerd om met een
incassobureau te werken, maar de ervaringen daarmee waren niet goed. Hans
Segers vraagt of wel eens is overwogen om een restitutieregeling in te voeren,
zodat mensen die slechts een deel van het seizoen effectief lid zijn, dan ook
maar een deel van de contributie hoeven te betalen. De penningmeester wijst er
op dat SHTV dan toch over het gehele seizoen de afdracht aan de KNSB moet
betalen. Overigens heeft hij recentelijk de betreffende personen opnieuw aan
hun betalingsverplichting herinnerd en dat heeft opgeleverd dat de situatie
verbeterd is. De contributie-achterstand is nu teruggebracht tot € 600. Het is de
bedoeling om elk seizoen met een schone lei te beginnen. Wat niet te innen
blijkt, zal afgeschreven worden van de debiteurenpost.
Peter Vorstermans stelt nog een vraag over de post schaakmateriaal op de
balans. Vorig jaar betrof dit € 3000, het afgelopen seizoen is veel geïnvesteerd
in schaakmateriaal en nu is het bedrag opnieuw € 3000. Hoe kan dat? De
penningmeester zegt dat de € 3000 van vorig jaar wellicht een overschatting was
en dat datzelfde bedrag nu realistischer is. Peter Vorstermans waarschuwt tegen
het tegelijk activeren en bij de lasten opnemen van bepaalde investeringen. Hans
Segers is voorstander van het aanhouden van een vast bedrag voor de waarde
van het schaakmateriaal. Het streven zou moeten zijn om jaarlijks een reëel
bedrag af te schrijven en voor eenzelfde bedrag te investeren. Het bestuur dankt
de leden voor de suggesties en zegt toe zich over (de waardering van) het
materiaal te buigen.

8. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
De penningmeester is er helaas niet in geslaagd de financiële jaarstukken tijdig
aan de kascommissie voor te leggen, waarvoor excuus. Het enige aanwezige lid
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van de kascommissie, Peter Vorstermans, zegt dat de kascommissie zich dus
geen oordeel over deze stukken heeft kunnen vormen.
Hoe nu verder? Het bestuur stelt voor de penningmeester onder voorbehoud te
dechargeren. Het voorbehoud houdt dan uiteraard in dat de kascommissie later
de financiële jaarstukken alsnog in orde bevindt. Peter Vorstermans kan hiermee
akkoord gaan. André Wagner vindt dat hier wel een termijn aan moet worden
verbonden. Hiervoor komt steun vanuit de vergadering. Uiterlijk 1 november
2014 moet dit zijn beslag krijgen en de leden moeten per e-mail op de hoogte
gesteld worden van de uitkomst van de controle door de kascommissie. Aldus
wordt besloten.

9. Verkiezing bestuur
Voorzitter Ben Spierings deelt mee dat het bestuursvoorstel voor de vervulling
van de vacature wedstrijdleider intern onuitvoerbaar is, omdat de voorgestelde
kandidaat zich op het laatste moment heeft teruggetrokken. Het bestuur heeft op
deze korte termijn geen andere kandidaat kunnen vinden. We zitten met zijn
allen in zak en as, omdat de vereniging zonder wedstrijdleider intern niet kan
functioneren. Gelukkig maakt Lex van der Meer een einde aan deze impasse
door zich kandidaat te stellen. Iedereen kan hiermee instemmen en onder luid
applaus neemt Lex plaats achter de bestuurstafel. Verder wordt besloten
conform het bestuursvoorstel. André Wagner zal Lex inwerken in zijn nieuwe
functie en Hans Segers is beschikbaar als er een reserve-wedstrijdleider nodig is.

10. Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
Peter Vorstermans blijft lid van de kascommissie, Jan Willem le Grand wordt lid
in plaats van Henk Bouma en Hans Segers wordt reservelid.
De commissie van beroep zal bestaan uit Hans Segers (nieuw toegetreden),
André Wagner en Ard van der Zwart.
De technische commissie bestaat uit de wedstrijdleiders extern en intern (Geurt
Jan van der Meiden en Lex van der Meer), de jeugdleider (Ton Bodaan) en de
teamleiders (André Wagner, Karl Baak en Ben Spierings).

11. Stand van zaken ‘SHTV 2013-2016’
De voorzitter licht toe dat wij met het visiestuk ‘SHTV 2013-2016’ een meer-
jarig beleid hebben ingezet, zodat we houvast hebben wat betreft onze ambities.
Nieuwe plannen worden hieraan getoetst. Jaarlijks geven we een overzicht van
de stand van zaken, wat er al bereikt is en wat nog verbeterd moet worden.
William van Zanten vindt dit een zeer goed initiatief. Op deze manier worden de
leden betrokken bij de voortgang van de club en zijn zij goed geïnformeerd over
de ambities. Verder wordt deze stand van zaken voor kennisgeving aangenomen.

12. Interne competitie 2014-2015
Het schema voor de competitie 2014-2015 spreekt grotendeels voor zichzelf. De
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voorzitter geeft aan dat het afsluiten van het jaar met een open kampioenschap
uiteraard geprolongeerd wordt. De eerste versie van dit toernooi in het afgelopen
seizoen werd door alle betrokkenen als een groot succes ervaren.
Nieuw is de invoering van een knock-out bekertoernooi. Dit wordt tegelijkertijd
met de reguliere interne laddercompetitie verspeeld. Dit kan in de eerste ronden
enigszins verstorend werken, maar na enige tijd zullen er nog maar enkele
overblijvers in het bekertoernooi zijn. Het bestuur wil allereerst peilen of de
vergadering instemt met deze vernieuwing. De meeste aanwezigen willen het
wel eens proberen. De deelname aan het bekertoernooi is vanzelfsprekend niet
verplicht. Er is nog enige discussie over bepaalde aspecten. André Wagner stelt
voor om het bekertoernooi te integreren in de interne competitie, in die zin dat
de uitslagen meetellen voor de reguliere competitie. Het bestuur voelt weinig
voor vermenging van de beide competitievormen en wordt daarin gesteund door
de vergadering. Er moet een oplossing gevonden worden voor de situatie dat
niet alle twee de spelers die tegen elkaar geloot hebben, beschikbaar zijn op de
geplande datum. Peter Vorstermans stelt voor om vooruitspelen toe te staan,
maar als dat niet lukt is de speler uitgeschakeld die afwezig is op de geplande
datum. Aldus wordt besloten. Er moet nog een procedure vastgesteld worden
hoe verder te gaan in geval van remise, bijvoorbeeld een snelschaakpartijtje met
verwisselde kleuren. Er moet namelijk wel dezelfde avond nog een winnaar uit
de bus komen. Afgesproken wordt om de verdere uitwerking aan het bestuur
over te laten.

13. Externe competitie 2014-2015
De wedstrijdleider extern Geurt Jan van der Meiden vertelt dat de technische
commissie beraadslaagd heeft over de samenstelling van de teams en de
weergave daarvan wordt door hem uitgedeeld. Vanwege de late terugtrekking
van twee spelers moeten hierin nog enkele wijzigingen worden aangebracht. De
definitieve opstellingen zijn nu als volgt geworden.
SHTV 1:
Stijn Gieben, Tjomme Klop, Sander Pauw, Hans Segers, Marco van Straaten,
Twan van der Togt, Peter Vorstermans, William van Zanten
Teamleider: André Wagner
SHTV 2:
Evert Baak, Karl Baak, Jan Willem le Grand, Aleksander Henke, Jaimy Luk,
Maarten Stolte, Gert-Jan Willighagen, Cor Kanters
Teamleider: Karl Baak
SHTV 3:
Ton Bodaan, Theo Bovenlander, Olav van Leeuwen, Justus van Klaveren,
Armin Segger, Piet Sikkes, Ben Spierings, Jan Verheyen
Teamleider: Ben Spierings
SHTV 4:
Eric Alvares, Frans Coers, Danny Lindhout, Franck Melssen, Ed Olvers, Rik
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Pronk, André Wagner, Lex van der Meer
Teamleider: André Wagner
SHTV 5:
Henk Bouma, Thomas Luk, Geurt Jan van der Meiden, Pim van der Meiden,
Mitchell Vuong, Ard van der Zwart, Maarten van der Vegt
Teamleider: Geurt Jan van der Meiden
Peter Vorstermans merkt op dat de bezetting, nu er een nieuw vijfde team
gevormd is, erg krap lijkt te zijn. Op papier zijn er voldoende mensen, maar de
ervaring wijst uit dat er altijd sommige spelers niet beschikbaar zijn. Geurt-Jan
van der Meiden erkent de krapte, maar geeft aan dat er ook nog wel invallers
beschikbaar zijn, die niet bij de samenstelling van de teams vermeld staan. Hij
heeft er vertrouwen in dat het hem zal lukken telkens een volledig team aan de
start te krijgen.

14. Begroting 2014-2015
Penningmeester Sander Pauw geeft aan dat het bereikte succes, namelijk de
promotie van het eerste naar de KNSB, ook zijn prijs heeft. Er moest extra
zaalhuur begroot worden en ook een bedrag voor de reiskosten van de spelers
van het eerste team (o.a. naar Sas van Gent). Waarschijnlijk zal er nog een
meevaller zijn vanwege een tegemoetkoming voor de organisatie van het BDO-
toernooi, maar voorzichtigheidshalve is dat nog niet ingeboekt. Er zit echter wel
een gat in de begroting. Voor een jaar kan de club dat wel hebben, daar de
vermogenspositie goed is. Zou het verblijf in de KNSB structureel worden, wat
wij allemaal hopen, dan moet naar een nieuw evenwicht gezocht worden door
verhoging van inkomsten en/of verlaging van uitgaven.
De vergadering besluit de begroting 2014-2015 goed te keuren.

15. Rondvraag en sluiting
Hans Segers vraagt naar de plannen voor het komende seizoen op het terrein van
kwaliteitsbevordering, zoals cursussen en trainingen. Ben Spierings zegt dat de
belangstelling hiervoor nogal wisselt. In het seizoen 2012-2013 hadden we een
gevarieerd aanbod van cursussen en trainingen, waarvan druk gebruik werd
gemaakt. Echter, in het afgelopen seizoen 2013-2014 was de belangstelling
minimaal voor het aanbod van het bestuur en moesten bijna alle activiteiten
worden afgelast of in schaal verkleind. Wat de reden van deze wisselingen is, is
niet duidelijk. Er valt geen peil op te trekken. Het bestuur zal een nieuwe poging
doen om op dit terrein weer leven in de brouwerij te brengen. Hans Segers doet
het aanbod om een tweetal trainingen te geven. Het bestuur neemt dit aanbod
graag aan.
Ben Spierings vraagt aandacht voor het Haags Weekendtoernooi dat - mede -
door onze club georganiseerd wordt op 14, 15 en 16 november en deelt een
folder daarover uit.
Wim Vermeulen vraagt uitleg over de spelregels. Wat moet je doen als de
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tegenstander een stuk zet, dit vasthoudt, terugzet, weer zet, nog steeds vasthoudt
en dat nog een paar keer? Mag dat? Ja, dat mag. Echter, als het herhaaldelijk
voorkomt, kan dit als hinderlijk worden ervaren. Je kunt de tegenstander erop
wijzen dat hij je hindert. Als dat niet helpt, kan je de arbiter erbij halen. Deze zal
waarschijnlijk een waarschuwing geven en bij herhaalde overtreding een sanctie
opleggen, in het uiterste geval het verloren verklaren van de partij.
Armin Segger spreekt zijn waardering uit voor de inspanningen van het bestuur
en de resultaten daarvan. Onder applaus wenst hij het bestuur het komende
seizoen succes en vooral ook plezier toe.

Agendapunt 3: Jaarverslag secretaris 2014-2015
Het secretariaat van SHTV beleefde in 2014-2015 een rustig jaar. Bestuurs-
vergaderingen en de algemene ledenvergadering werden belegd en voorbereid.
Ook moesten daar verslagen van gemaakt worden met actiepunten voor de
uitvoering van bestuursbeleid. De ledenadministratie werd bijgehouden.
Het ledenbestand vertoonde de gebruikelijke pieken en dalen. Opschoning aan
het begin van het seizoen, daarna kortstondig een groei en vervolgens een
geleidelijke teruggang tot het oude niveau. Structureel gezien heeft SHTV al
jaren een ledental tussen de 90 en 100. Per 1 september 2014 waren er 92 leden
en op 1 september 2015 ook. Daarbij is er langzaam aan een verschuiving van
senioren naar de jeugd. De jeugd is nu voor het eerst duidelijk in de meerderheid
(52 junioren en 40 senioren). Het aantal vrouwen is nog steeds heel beperkt. We
hebben nu 8 vrouwelijke leden, allemaal bij de jeugd. Er zijn signalen dat we
binnenkort ook weer vrouwen bij de senioren kunnen inschrijven.
Dat het ledental stabiel blijft, is in de huidige tijd een hele prestatie. Daarover
zullen we niet klagen. Het bestuur vindt het wel jammer dat er maar zo weinig
actieve (senior-)leden zijn. We zouden graag zien dat meer leden meehelpen om
onze mooie club te laten draaien en ook dat meer leden komen opdagen op de
clubavonden.
Het afgelopen seizoen hebben we ons oudste lid verloren. Jan Bonsel stierf op
94-jarige leeftijd. We zijn dankbaar dat hij zo lang onder ons is gebleven en we
zullen hem niet vergeten.

Agendapunt 4: Verslag van de wedstrijdleider intern (ad interim)
De interne competitie bestond in het seizoen 2014-2015 uit 27 ronden Keizer. In
totaal hebben er 35 spelers één of meer ronden mee gespeeld. Er zijn in totaal
204 partijen gespeeld: 92 keer won wit, 90 keer won zwart, 32 keer werd het
remise. Vorig seizoen werden er overigens nog 295 partijen gespeeld in 28
ronden. Het mag duidelijk zijn dat de bezetting in de speelzaal laag was. Alleen
in de eerste speelronde waren er nog 12 partijen te bewonderen in de speelzaal,
de rest van het seizoen was dit aantal onder de 10, met enkele dieptepunten van
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slechts 5 partijen. Het bestuur heeft de wonden gelikt en ingegrepen met een
nieuwe competitieopzet voor komend seizoen. Hopelijk zal dat de deelname
verhogen en daarmee ook de spanning en de gezelligheid.

De negatieve statistieken doen overigens niks af aan de strijd die afgelopen
seizoen wel is geleverd. Al snel in de competitie was het duidelijk dat het
kampioenschap zou gaan tussen Stijn Gieben en Thomas de Ruiter. Stijn trok
aan het langste eind: hij won 15 partijen (waaronder 2x tegen Thomas) en stond
slechts twee remises af (tegen Ton Bodaan en Twan van der Togt). Armin
Segger werd ‘the best of the rest’.

Naast de reguliere interne competitie was er voor het eerst ook de nieuwe
bekercompetitie. Via een knock-out formule bereikten Twan van der Togt en Jan
Willem le Grand de finale. Met een mooie aanvalspartij won Twan de beker.
Een eervolle vermelding nog voor Rob Dijkstra voor zijn trouwe opkomst. Hij
speelde maar liefst 26 van de 27 interne ronden en de enige keer die hij miste
kwam door zijn deelname in de hierboven genoemde bekercompetitie.

Naast de partijen met het lange speeltempo, waren er uiteraard ook nog de
diverse toernooien met versneld tempo. Het rapidkampioenschap werd een prooi
voor Jan Willem le Grand, die even daarvoor ook al het open rapidkampioen-
schap van SHTV (onderdeel van de Haagse Rapidcyclus) had gewonnen. Het
snelschaakkampioenschap werd gewonnen door Stijn Gieben. Dat Stijn goed
kan snelschaken, had hij ook al bewezen door het Oliebollentoernooi te winnen.

Voordat de interne competitie begon, speelde de toenmalige clubkampioen Hans
Segers nog een simultaan tegen de liefhebbers. Hans scoorde 79% (9,5 uit 12).
En na de interne competitie, in de maanden mei en juni, werd het 2e open
kampioenschap van SHTV georganiseerd. Elke week was het genieten in een
volle speelzaal. Ratingfavoriet Melchior Vesters won met 6,5 uit 7.

Agendapunt 5: Verslag Extern Wedstrijdleider seizoen 2014/2015
SHTV is een levendige club en dat zien we ook in de dynamische speelsterkte
van teams. Helaas hadden we in het afgelopen seizoen 2 degradaties en gelukkig
hadden we ook 2 promoties. Het zijn van extern wedstrijdleider is een leuke
taak, dat hoef ik u vast niet te vertellen, maar dat je beter geen zomervakantie
kan nemen, is wel een waarschuwing waard. SHTV beleefde na afloop van dit
externe seizoen een heftige transfermarkt.
In onderstaand verslag zult u een verslag van het seizoen 2014/2015 vinden:

•   HSB competitie
•   HSB bekercompetitie
•   Toernooien
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HSB competitie
We hadden dit seizoen 4 externe teams in de HSB-competitie en 1 in de KNSB-
competitie. SHTV 5 promoveerde fluitend. De concurrentie kwam met te veel
invallers, gaf een eindspel met een dame en een toren meer remise. Kortom, het
geluk was aan de zijde van de terechte (geluk dwing je af) kampioen. SHTV 4
maakte het zichzelf onnodig moeilijk, maar ook dit kampioenschap was aan het
einde van het seizoen een feit. SHTV 1 degradeerde (het zegt wel genoeg dat dit
team 16! spelers nodig had) en helaas ook het 2e. Dit betekent vijf teams in de
volle breedte van de HSB-competitie.
De cijfertjes:
We hebben 291 partijen gespeeld, dat hadden er 294 moeten zijn, maar 1 keer
was het vijfde incompleet en 2 partijen werden vergeten door onze tegen-
standers. In die 291 partijen hebben we 138x keer gewonnen en 59x remise
gespeeld. Ook hebben we 94x de overwinning aan onze tegenstander gegund.
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (het gunnen van bordpunten aan
tegenstanders) neigde het afgelopen jaar iets te veel naar mislukt communisme.
Het overwinningspercentage is 57,6%. Een lichte daling ten opzichte van vorig
jaar.
Opnieuw was het remisepercentage van SHTV 1 met 32% het hoogst. SHTV 3
was het strijdlustigste team met maar 12,5% remises.
Topscoorders waren Thomas Luk met 8,5 uit 9 en Henk Bouma met 5,5 uit 6,
Rik Pronk met 8 uit 9, Ed Olvers met 6 uit 7. Er was ook een speler met 9,5 uit
11 die leuk meedeed, maar geen naamsvermelding krijgt.
De jeugd had een belangrijk aandeel in het kampioenschap van het 5e. Ook
Stijn, Twan, Jaimy, Cor en Justus deden goed hun best in de andere externe
teams.
SHTV 1 pakte snel wat broodnodige punten. Maar helaas lukte het steeds niet
om definitieve handhaving zeker te stellen en dat bleef zo tot het einde van het
seizoen. Vele excuses zijn gezocht, maar uiteindelijk was het team niet sterk
genoeg.
SHTV 2 probeerde zich na de promotie van vorig seizoen dit jaar te handhaven.
Dit lukte niet en dus degradeert SHTV 2 weer naar de 1e klasse. Volgend jaar
weer promotie...
Bij SHTV 3 werd net als vorig jaar de doelstelling ‘handhaven’ meegegeven.
Dit lukte prima en met 3 overwinningen werd het seizoen als 6e afgesloten.
SHTV 4 leek moeiteloos op het kampioenschap af te stormen. Maar als
donderslag bij heldere hemel was daar de nederlaag bij DSC 8. Met wat geluk
werd alsnog het kampioenschap binnen gehaald. Een mooie prestatie waardoor
we weer een team in de 2e klasse hebben.
Ons nieuwe team SHTV 5 begon in de vierde klasse. Simpele overwinningen
(4x 5,5-0,5 en 1x 6-0) werden afgewisseld met moeizame overwinningen tegen
een verzwakt WSC 6 en Rijswijk 6. Maar alle geluk van de wereld had het team
tegen Promotie 7 waar met moeite een gelijkspel werd behaald. Het bleek
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genoeg voor de titel en de titel ‘beste HSB team van het seizoen 2014-2015’.
Stormt SHTV 5 volgend jaar door naar de 2e klasse?

HSB Bekercompetitie
Het jaarlijks terugkerend drama voor SHTV/trauma van de extern wedstrijd-
leider bleek ook dit jaar weer geen succes. In de 1e ronde verloren we van
Botwinnik met 2,5-1,5.

Overige toernooien
Zoals al besproken zijn er te veel toernooien gespeeld door SHTV’ers om hier
onder volledig te zijn, maar toch enkele leuke prestaties.
Delfts Kroegloperstoernooi:
Nadat ik vorig jaar melding maakte van het feit dat het eeuwenoude bord-
puntenrecord van Van der Meiden/Prins eindelijk geëvenaard was, barstte een
storm van kritiek los. Het record was immers uit de tijd dat beide heren voor
Haagse Toren speelden en dus geen SHTV-record.
Ook dit jaar was er een poging om het dus SHTV-record van Kanters/Wagner
(9,5) te breken. Deze keer zette Van der Meiden hoog in door te kiezen voor
Hoogland als partner. Ze haalden 10 punten, maar helaas 1 SHTV-speler en 1
oud-SHTV-speler betekent ook geen record en dus kan Van der Meiden broeden
op zijn volgende poging. Het bierverbruik was fors bij de SHTV-teams, maar
ook andere teams konden er wat van. In elk geval mee deden (deels) namens
SHTV: GJ van der Meiden/Mike Hoogland, Ton Bodaan/Armin Segger, André
Wagner/Cor Kanters en Tjomme Klop/Harold de Boer.

Persoonlijke Kampioenschappen HSB Senioren
Bij het PK HSB waren er ook een aantal HSB’ers actief. In de A-groep (rating
vanaf 1650) speelden onze clubgenoten Marco van Straaten (5,5), Twan van der
Togt (5), Karl Baak (4,5) en Evert Baak (4,5) mee. De B-groep (rating t/m 1750)
werd gewonnen door Cor Kanters (7,5). Ook Justus van Klaveren (4 punten) en
Noud van der Togt (3 punten) speelden hier mee.

Persoonlijke Kampioenschappen HSB Veteranen
Het traditioneel druk bezochte PK HSB Senioren is een toernooi waar SHTV’ers
het altijd goed doen. Karl Baak won overtuigend! Weer een SHTV’er in het
rijtje.

Agendapunt 6: Verslag jeugdleider
De jeugdafdeling van SHTV heeft in seizoen 2014-2015 een goed 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 44 naar 50 is gestegen.
Veel kinderen hebben weer een stappendiploma gehaald en ook extern heeft
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SHTV zich in het jeugdschaak laten zien. Ook het aantal jeugdleden vertoonde
een stijgende lijn van 53 in juni 2014, naar 58 in juni 2015.

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.

Punt ter verbetering zal zijn: de deelname bevorderen aan toernooien buiten de
vereniging. De belangstelling voor de donderdagavond is erg groot, maar de
deelname aan toernooien op zaterdag loopt terug.

Interne competitie
Julian Meijerink is de jeugdkampioen van SHTV geworden. Dit jaar was het
superspannend en de strijd werd pas in de laatste ronde beslist. Liam van den
Heuvel was de beste in de voorjaarscompetitie en had tot de laatste ronde kans
op de kampioenstitel. Hij werd tweede. Kaido Lorenzo legde beslag op de 3e
plaats. In het najaar van 2014 was Alexander Rietveldt de beste, maar hij kon
helaas niet meer spelen in de voorjaarscompetitie.
De meesterklasse was dit jaar voor Jesse Dadema. Alec Tichelaar en Jasper
Kirpesteijn werden 2e en 3e.
In de promotieklasse was de zege voor Henry Giesbertz. De gedeelde 2e plaats
was voor Max Hazeu en Robin van Leeuwen.
In de eerste klasse streden onze nieuwkomers, maar liefst 28! Alex Overdiek
won met grote voorsprong met Silke van Raaij en Monsterat Micalco (gelukkig
ook meiden in de prijzen) als 2e en 3e.
De uitstekende begeleiding van Hugo, Joëlle, Andrea en Ricki in de zaal heeft
zeer bijgedragen aan de goede sfeer en het speelplezier van de kinderen.

Training
O.l.v. coördinator Timo Bottema verliepen de trainingen weer naar behoren.
Timo, Twan, Olav en Koos waren dit jaar de trainers. Andrea, Ricki, Cor en
Justus waren de assistenten. Ook André assisteerde af en toe, met name bij
kinderen die weinig of geen Nederlands spreken. Vijftien kinderen hebben met
succes een stappenexamen afgelegd.

Extern
Dit jaar ging het duidelijk minder in vergelijking met vorig seizoen. Geen
individuele titels bij de HSB. Wel wist ons C-team met overmacht kampioen te
worden.

Cor Kanters en Justus van Klaveren wisten zich te plaatsen voor het NK in
Rotterdam. Voor Justus was dit de 1e keer en stond het voornamelijk in het
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teken van het opdoen van ervaring. Cor speelde al eerder mee en scoorde 5,5 uit
9. Een mooi resultaat!
Nog veel beter deden deze spelers het bij het grote jeugdweekendtoernooi van
de LeiSB. In de topgroep stond Justus als speler met de minste rating na 4 van
de 6 ronden bovenaan. Helaas verloor hij daarna, maar gelukkig was het Cor die
daarna de kop overnam en zeer verrassend het toernooi won! Beide scoorden
een prima plus in de rating.

De grand prix-toernooien van de HSB werden helaas matig bezocht. Veel
kinderen hebben nu eenmaal andere activiteiten in het weekend. Positieve
uitzondering was Thomas Alvares die een mooie prijs kreeg, omdat hij aan alle
toernooien had deelgenomen. Alexander Rietveldt veroverde de 1e prijs in de
hoofdgroep van de laatste GP. Ook Robin van Leeuwen was regelmatig van de
partij.

Ons C-team (Cor Kanters, Justus van Klaveren, Alexander Rietveldt en Thomas
Luk) speelde op het NK in Den Bosch en eindigde in de middenmoot, maar
speelde enige prima wedstrijden. Ze waren een van de weinige teams die het de
kampioen moeilijk wisten te maken.

Ook in de externe competitie hebben verschillende jeugdspelers meegespeeld.
Twan van de Togt speelde sterk in het 1e team met een positieve score:
topscoorder. Stijn Gieben startte goed, maar viel in de loop van het seizoen
helaas terug. Jaimy Luk speelde voor het eerst promotieklasse en scoorde 3 uit
5. Cor Kanters werd wederom topscoorder in het 3e en speelde zijn eerste
KNSB-partij, een knappe remise. Justus speelde ook mee in het 3e en behaalde
2,5 uit 5.
Maar liefst 4 jeugdspelers deden mee in ons kampioensteam SHTV 5.
Thomas Luk werd topscoorder met 7,5 uit 8! Tevens de beste score van alle
spelers in deze afdeling. Mitchell Vuong 5,5 uit 7 en de dames Ricki Luk en
Joëlle Vuong (beide 1 uit 1) brachten de totale jeugdinbreng op 15 uit 17.
Fantastische score!

Tot slot ben ik de vele vrijwilligers en ouders 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 2014-2015 waarin de inkomsten en
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
de balans waarin de stand van zaken per 22 augustus 2015 is beschreven
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de begroting voor de periode 2015-2016

Resultatenrekening 2014 - 2015
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2014-2015 loopt over de periode 31 augustus 2014 - 22
augustus 2015.

De vereniging heeft het seizoen met een negatief saldo van 335 euro afgesloten.

(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Realisatie Lasten Begroot Realisatie

Contributie 9.460 8.690 HSB bijdrage 3.550 3.464

Loterijen 525 440 Zaalhuur 3.500 3.222

Overige ontvangsten 400 1.574 KNSB 625 312

Sponsoring 120 60 Prijzen 700 852

Rente 90 93 Clubblad en internet 650 596

Jeugd 1.400 1.210

Promotie 100 -

Algemene kosten 300 442

Opleiding kader 150 75

Activiteiten bijdragen 1.000 999 Activiteiten uitgaven 1.000 1.297

  Afschrijving 
computerapparatuur

92 92

  Afschrijving 
debiteuren

- 380

Afschrijving 
schaakmateriaal

- 250

Saldo 472- 335-

Totaal 11.595 11.856 11.595 11.856

Toelichting resultatenrekening

Baten
De ontvangen contributies zijn aanzienlijk lager dan begroot door een daling van
het aantal leden aan het begin van het seizoen.
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De post ‘Overige ontvangsten’ bestaat onder andere uit de vergoeding die we
hebben ontvangen van de Gemeente Den Haag voor het organiseren van het
Schoolsport Schaaktoernooi (EUR 280), de opbrengst van Sponsorkliks (EUR
126), de vrijval van een ontvangen betaling van de belastingdienst uit 2008
(EUR 810) en tot slot een hogere uitkering van de verzekering in verband met de
gestolen laptop vorig jaar (EUR 168).
De post ‘Sponsoring’ betreft de trouwe advertentie van Duo Optiek in het
clubblad. De royale anonieme sponsorbijdrage voor het oliebollentoernooi (EUR
300) is opgenomen in de post ‘Activiteiten bijdragen’.

Lasten
Net als bij de baten zijn er bij de lasten meevallers en tegenvallers.
Er is beperkt gebruik gemaakt van de reiskostenvergoeding die voor het eerste
team beschikbaar was gesteld (post ‘KNSB’).
De uitgekeerde prijzen voor de diverse interne competities vielen wat hoger uit
dan begroot. Datzelfde geldt voor de activiteiten die SHTV dit jaar (mede-)
organiseerde. Het is zeer lastig gebleken om deze activiteiten kostendekkend te
organiseren.
Helaas bleken ook het afgelopen seizoen weer een paar leden hun contributie
niet te hebben voldaan.
Er is een afschrijving gedaan op de waarde van het materiaal. Van jaar tot jaar
zal bekeken worden in hoeverre hier afboekingen op nodig zijn.

Balans 22-08-2015

(bedragen in hele euro’s)

Activa Bedrag Passiva Bedrag

Kas 129  Eigen vermogen 8.320  

Lopende rekening 82  Materiaalreserve 700  

ING ExtraBonus 1  Reserve HWT 250  

Rabobank 7.274  Reserve promotie 400  

Debiteuren 298  Reserve jeugd 625  

Overlopende activa 637  Crediteuren 1.106  

Promotiemateriaal 200  Overlopende passiva 300  

Schaakmateriaal 2.750  Vooruit ontvangen bedragen 60  

Apparatuur 392  

Totaal 11.761 11.761 
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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 2015 (opgenomen onder ‘Crediteuren’)
aangaande de maanden augustus en september die betrekking hebben op het
komende boekjaar.
De post ‘Debiteuren’ betreft voornamelijk nog niet betaalde contributies over
het afgelopen seizoen.
De post ‘Schaakmateriaal’ is met EUR 250 verlaagd. De waarde van al ons
materiaal is lastig in te schatten. Jaarlijks zal worden bekeken in hoeverre deze
balanspost moet worden bijgesteld.

Passiva
De post ‘Crediteuren’ bestaat uit de nog te betalen huur voor de maand juli en
HSB-afdracht voor het 3e kwartaal 2015.
De reserve voor de Jeugd is 250 euro als gevolg van lagere kosten voor de
jeugdbegeleiding dit seizoen.
De post ‘Overlopende passiva’ betreft de zaalhuur voor de wedstrijden van het
eerste team in 2015 waarvoor nog geen factuur is ontvangen.

Agendapunt 11: Stand van zaken SHTV 2013-2016
Het visiestuk SHTV 2013-2016 maakt het mogelijk om de focus op enkele speer-
punten te leggen en nieuwe ideeën daaraan te toetsen en geldt als leidraad voor
het bestuursbeleid. Het komende seizoen is het derde seizoen in deze periode en
tevens het tiende seizoen sinds SHTV is ontstaan.
Hieronder legt het bestuur verantwoording af over wat het afgelopen seizoen
bereikt is, welke zaken goed lopen en welke beter kunnen.

1. Ruim baan voor de jeugd
De jeugdafdeling is nog steeds erg succesvol. Veel kinderen volgen wekelijks op
de club de trainingen en spelen met veel plezier mee in de competitie. De
deelname aan externe toernooien zou groter mogen zijn; dat is zowel leerzaam
als leuk.
Er worden de nodige successen individueel en in teamverband geboekt. Cor
Kanters en Justus van Klaveren speelden mee met het NK jeugd t/m 14 jaar. En
het jeugdviertal t/m 14 jaar werd kampioen van de HSB en zal net als afgelopen
seizoen in de landelijke jeugdclubcompetitie mee gaan spelen.

2. Met ons vlaggenschip omhoog
Een club als SHTV verdient het om in de KNSB-competitie te spelen. De
teleurstelling is dan ook groot dat ons vlaggenschip na 1 seizoen al weer ge-
degradeerd is. Veel spelers uit dit team hebben er nu voor hebben gekozen om
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elders (landelijk) te gaan schaken in plaats van samen het verloren terrein terug
te winnen. Daarmee wordt het uiteraard lastiger om het kampioenschap in de
Promotieklasse binnen te halen, maar er is volop vertrouwen in de nieuwe
teamsamenstelling en met vechtlust en teamspirit gaan we hopelijk een eind
komen.

3. Aantrekkelijker maken interne competitie en clubavond
Er zijn veel spelers die alleen extern spelen en zelden tot nooit aan de interne
deelnemen. De deelname aan de interne competitie was daardoor teleurstellend.
Het gevaar is dan dat de spelers die nog wel komen het ook minder uitdagend en
gezellig vinden.
Reden voor het bestuur om de noodklok te luiden. Met oog voor de realiteit dat
veel mensen het te druk hebben (of geen zin hebben) om elke week te schaken,
wordt er een nieuwe opzet aan de leden voorgelegd. Een kampioenschap over 13
ronden Zwitsers, flexibel en laagdrempelig, zal het aantal actieve deelnemers
moeten vergroten. Parallel zal er een tweede competitie worden georganiseerd
waarin men zowel met wit als zwart tegen elkaar schaakt. De nieuwe KO-
bekercompetitie was een succes en zal gecontinueerd worden. Daarnaast blijven
snelschaken, rapid, het oliebollenkampioenschap en het open kampioenschap op
het programma staan. Dit alles onder leiding van de beoogde nieuwe interne
competitieleider Geurt Jan van der Meiden.

4. Werken aan kwaliteit
Schaaktrainingen voor senioren blijven een raar fenomeen. Als je ze niet
organiseert, dan worden ze door de leden gemist. En als je ze wel organiseert
lijkt de animo beperkt. Afgelopen seizoen heeft Hans Segers twee trainings-
avonden georganiseerd, waarbij de strijd tussen lopers en paarden centraal
stonden. Daarnaast zijn er door diverse leden in privéverband trainingen
georganiseerd.
Komend seizoen worden er enkele trainingsavonden in het interne programma
ingeroosterd, wellicht scheelt het als het op de eigen clubavond wordt
georganiseerd.
Qua kadercursussen heeft Geurt Jan van der Meiden flink aan de weg ge-
timmerd; hij is inmiddels benoemd tot Nationaal Arbiter. Daarnaast is Lex van
der Meer tot wedstrijdleider A benoemd.

5. Bekendheid vergroten
Het clubblad Samengevat blijft een mooi visitekaartje voor onze vereniging. Het
vertrek van Pim van der Meiden als redacteur is een fikse aderlating en hopelijk
staan er andere mensen op die, samen met André Wagner, energie gaan steken
in het clubblad.
De website is informatief en functioneel en heeft de potentie tot meer aan-
trekkingskracht. Ook hiervoor geldt dat er meer leden tijd in moeten gaan
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stoppen.
Het bestuur heeft Maarten van der Vegt bereid gevonden de vacature van
bestuurslid PR & Sponsoring op te vullen en heeft er het volste vertrouwen in
dat hij nieuwe initiatieven gaat ontplooien.

6. Actieve deelname aan het Haagse schaakleven
SHTV heeft ook het afgelopen seizoen weer de nodige schaaktoernooien
georganiseerd. Traditiegetrouw werden een open rapidkampioenschap (onder-
deel van de Haagse Rapidcyclus), het Haags Weekendtoernooi en de Haagse
basisschoolkampioenschappen (zowel een individueel toernooi als een team-
toernooi) georganiseerd. Ook werd een 2e editie van het Open kampioenschap
van SHTV met succes georganiseerd en hier lijkt een nieuwe traditie te zijn
geboren voor de maanden mei en juni, na afloop van de interne.
Door SHTV werd er met vijf teams meegedaan aan de externe teamcompetitie
en ook het komend seizoen zullen dat er vijf zijn. Na de behaalde kampioen-
schappen zullen SHTV 5 (in de 3e klasse) en SHTV 4 (in de 2e klasse) voor
lijfsbehoud gaan. Datzelfde geldt voor SHTV 3 (in de 1e klasse). SHTV 2 (1e
klasse) en SHTV 1 (promotieklasse) zullen na de degradatie proberen meteen
weer kampioen te worden.

7. Financieel gezond
De contributies blijven een belangrijke inkomstenbron en in dat opzicht zijn
meer leden erg welkom. De sponsorinkomsten lopen terug. Jan van Delden trok
zich terug als sponsor van het Oliebollentoernooi, maar gelukkig was er een
anonieme weldoener die de aanschaf van oliebollen en prijzen mogelijk maakte.
Het nieuwe bestuurslid PR & Sponsoring zal naast de bekendheid vergroten ook
op zoek moeten naar nieuwe inkomstenbronnen en verder de bestaande
initiatieven als de Vriendenloterij en de Sponsorkliks proberen uit te breiden.
De jaarlijkse begroting proberen we in beginsel sluitend te krijgen, maar onze
vereniging heeft nog voldoende reserves om mogelijke tegenvallers op te
vangen.

Agendapunt 12: Voorstel interne competitie 2015-2016
Het bestuur stelt voor de opzet van de interne competitie te wijzigen. Dit met als
doel om de deelname en de spanning te verhogen.

In de kern komt het op het volgende neer:

Het clubkampioenschap van SHTV zal worden bepaald door een 13-rondig
Zwitsers toernooi. Hierbij zal het mogelijk zijn om 4 byes te nemen in de eerste
elf ronden. Tussen twee speelronden zit (minimaal) twee weken, dit geeft de
mogelijkheid om in geval van externe teamwedstrijden de interne partij een
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week later te spelen. De indeling zal van te voren bekend worden gemaakt op de
website.
Parallel hieraan zal een (nieuwe) zwart/wit-competitie worden georganiseerd.
Deze competitie zal bestaan uit 22 ronden en wordt gespeeld op zowel de
geplande speelavonden als de inhaalavonden van bovenstaand Zwitsers toernooi
(m.u.v. enkele trainingsavonden) met de spelers die daar niet voor zijn in-
gedeeld. Het kenmerk van deze zwart/wit-competitie is dat men in een speel-
ronde zowel met wit als met zwart tegen iemand speelt en het speeltempo
daarbij samen met de tegenstander kan bepalen. Het speeltempo bedraagt
minimaal 15 minuten + 10 seconden per zet, maximaal 45 minuten + 10
seconden per zet. Wie voor het minimale tempo kiezen, mogen ook een mini-
match van 4 partijen spelen. Dit alles geeft de spelers keuzevrijheid om deze
clubavond bijvoorbeeld ook nog wat te snelschaken of te analyseren bij de bar.
Daarnaast zal de vorig seizoen geïntroduceerde knock-out bekercompetitie
gehandhaafd blijven.

Dit alles vergt goede coördinatie van de nieuwe wedstrijdleider intern en hierbij
is het randvoorwaardelijk dat een ieder zich aan de vernieuwde afmeldprocedure
voor de clubavond houdt:

Afmelden voor een clubavond 2015-2016 kan op één van de volgende manieren:
1. Een e-mail sturen naar afmelden@schaakcombinatiehtv.nl
2. SMS-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de interne wedstrijdleider

06-53583480
3. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond voor de volgende

ronde
Afmelden voor een speelronde om het clubkampioenschap of de bekercompe-
titie moet altijd minimaal een week van te voren.
Afmelden voor de zwart/wit-competitie kan nog uiterlijk op de clubavond zelf
tot uiterlijk 18.30 uur.

Voor de volledige reglementen wordt verwezen naar de website.

Een exacte planning van de clubavonden wordt opgesteld zodra de data van de
externe competitie bekend zijn en waar mogelijk uitgereikt op de ALV.

Het bestuur vraagt de ALV:
- akkoord te gaan met bovenstaand voorstel;
- voorts te bepalen of het 13-rondige Zwitserse toernooi om het clubkampioen-

schap moet meetellen voor de KNSB-rating.
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Agendapunt 14: Begroting 2015-2016

(bedragen in hele euro’s)

Baten Begroot Lasten Begroot

Contributie 8.750 HSB bijdrage 3.350 

Loterijen 500 Zaalhuur 2.700 

Overige ontvangsten 500 KNSB 125 

Sponsoring 60 Prijzen 750 

Rente 50 Clubblad en internet 650 

Jeugd 1.400 

Promotie 100 

Algemene kosten 300 

Opleiding kader 150 

Activiteiten bijdragen 1.000 Activiteiten uitgaven 1.200 

Afschrijving 
computerapparatuur

92 

Saldo 43 

Totaal 10.860 10.860 

Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen is in evenwicht.

Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 40 senioren en 52 juniorleden.

Door de stijgende kosten onder andere voor de afdracht aan de HSB/KNSB en
een helaas gestaag dalend seniorenaantal, ziet het bestuur zich genoodzaakt om
de kortingsregeling van 5 euro bij betaling voor 1 november, te laten vervallen.

De kortingsregeling voor een tweede of meer gezinslid blijft gehandhaafd.

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 oliebollentoernooi, het Open Rapidtoernooi en het Open
Kampioenschap. De afgelopen jaren is gebleken dat het zeer moeilijk is om deze
activiteiten niet verlieslatend te organiseren. In de begroting voor komend jaar is
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daarom een tekort van 200 euro hiervoor opgenomen.

De Vriendenloterij en Sponsorkliks beginnen een belangrijke inkomstenbron
voor de vereniging te worden. Het afgelopen seizoen was de gezamenlijke
opbrengst 656 euro. Voor komend seizoen is een vergelijkbare opbrengst
begroot.

Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 3.350 (40 senioren EUR 1.925 + 52
Junioren EUR 1.433). De afdracht aan de HSB is het afgelopen seizoen met
2,2% gestegen (van EUR 45,04 naar EUR 46,04) en voor junioren met 1,9%
(van EUR 25,98 naar EUR 26,48).

De kosten voor de zaalhuur zijn verlaagd met EUR 500 in verband met de
degradatie van ons eerste team uit de KNSB-competitie. De kosten met
betrekking tot de KNSB zijn eveneens verlaagd met EUR 500 in verband met de
reiskostenvergoeding die niet meer van toepassing is voor het eerste team.

Kroeglopen in Leiden André Wagner

Kroeg & Loper is de titel van het kroeglopertoernooi in Leiden en dat dekte de
lading volledig waar het het koppel Bodaan/Wagner betrof. Aan het begin van
het toernooi legden we flinke afstanden af om van de ene naar de andere locatie
te wandelen. Dat was geen probleem, want de omstandigheden konden niet beter
op zondag 30 augustus. De weergoden bleken zich weinig aan te trekken van de
verwachting die de weerkundigen daags tevoren hadden gegeven. De mogelijke
onweersbuien bleven uit, de temperatuur was met ongeveer 23 graden ideaal,
schapenwolkjes sierden de hemel en een zwak briesje maakte het allemaal zeer
aangenaam om buiten een potje te schaken.
Nadat het toernooi was geopend met de gebruikelijke toespraak, die door vrijwel
niemand verstaan kon worden in de rumoerige ruimte van Sociëteit De Burcht
aan de voet van de oude vesting in het centrum van de stad, ging het in ge-
zwinde pas naar de zuidgrens van het gebied waarbinnen de gelegenheden zich
bevonden, het Theehuis Mevrouw Van der Werf bij het gelijknamige park. Onze
tegenstanders kwamen daar sjouwend met het materiaal aan en hadden na die
excercitie nog genoeg energie over om ons kansloos naar de volgende ronde te
sturen bij De Vergulde Kruik.
Dat was een nieuwe locatie aan de Haarlemmerstraat (de noordwesthoek van het
spelersgebied), waar twee charmante dames al op ons stonden te wachten. Een
derde dame, gekleed in zwart-geel gestreept tenue, was tijdens de partijen aan de
boemel en had een voorkeur voor mijn glas kriek. Toen ze te diep in het glaasje
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keek, moest ik haar met behulp van een papieren zakdoekje van de verdrinkings-
dood redden en na opgedroogd te zijn, vloog het wespje weer weg. Overigens
wonnen we vrij gemakkelijk onze partijen.
Een stevige wandeling verder bereikten we Olivier aan de Hooigracht, de ooste-
lijke grens, waar schaakambassadeur Nick Schilder zat te analyseren met zijn
tegenstander alvorens naar een volgende locatie te vertrekken. Ik knoeide me
vakkundig naar een nul toe, maar Ton sleepte zijn eerste remise van de dag uit
het vuur. Dat deden we een ronde later opnieuw, nu bij Einstein, aan de Nieuwe
Rijn.
Wederom ging het toen naar de rand van het spelersgebied, deze keer de zuid-
oosthoek. Ook ‘t Fust was een nieuwe locatie, waar we in de schaduw met
uitzicht op een plein keurig werden afgedroogd door twee talentvolle jonge
spelers. Doordat er na-ijlend werd ingedeeld (indeling voor ronde 6 op basis van
de stand na ronde 4), wachtte ons een laatste grote uitdaging bij Odessa, niet ver
van de vorige plek. Het wachten was aan ons, want onze tegenstanders waren
nog niet klaar en het duurde ruim een halfuur voordat we aan de slag konden op
de regelmatig stevig schommelende vlonder achter de kroeg. Het aantal plezier-
bootjes dat hiervoor verantwoordelijk was was al snel niet meer tellen. Het leek
wel of half Leiden en omgeving daar langs kwam. Ton was trouwens vrij snel
klaar tegen de nieuwste aanwinst (nog diezelfde ochtend door Mike Hoogland
binnengesleept!) van Schaakhuis. Ik speelde mijn mooiste partij van de dag met
veel tactische verwikkelingen, maar ik ging wel mat.
De laatste ronde speelden we opnieuw bij Einstein. Deze keer waren onze tegen-
standers minder sterk en wisten we met het volle pond een mooi einde te maken
aan een prachtige schaakdag. Op de stoel waar ik zat, was een herinnerings-
plaatje bevestigd met de tekst: “Ton bedankt!” Heel toepasselijk.
De gebroeders Spierings waren toevallig ook net daar en gezamenlijk sloten we
de dag af met een korte, smakelijke maaltijd bij David’s Burger. Volgend jaar
doen we het gewoon dunnetjes over, met misschien een beter resultaat dan de
75e plaats (uit 93) die we nu behaalden.

Ton (1835) 3 André (1573) 2
Fred Slingerland (2295) 0 Wilfried Binnendijk (1827) 0 0-2
Astrid Martens (900) 1 Bernadet Klaassens (800) 1 2-0
Lennard den Boer (2020) ½ Steven de Wilde (1792) 0 ½-1½
Laurens Schilstra (1835) ½ Barry Brink (2232) 0 ½-1½
Thijs Roorda (2124) 0 Wadim Sharshov (1884) 0 0-2
Franky Oei (2028) 0 Hans Zwartveld (2067) 0 0-2
Bas Spoelstra (1677) 1 Boris Bergman (-) 1 2-0

Andere SHTV’ers (met teamgenoot):
30 Mike Hoogland (2174) / Geurt Jan v.d. Meiden (1649) 8 (w.p. 55)
82 René Spierings (-) / Ben Spierings (1706) 4½ (w.p. 44)
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De laatste van Jan Bonsel

Niet lang nadat bekend werd dat Jan Bonsel ons ontvallen was, ontving de
redactie een scan van de laatste partij die hij in de interne speelde tijdens de 15e
ronde op 22 januari 2015. Tegenstander en zender van de notatie was Rob
Dijkstra, die nu het oudste lid van SHTV is. Symbolischer kan het niet.

Hier volgt de partij, zonder commentaar. Enig zwijgen is wel gepast.

1. c4 c5  2. Pc3 g6  3. g3 Pc6  4. Lg2 Lg7  5. Pf3 Pf6  6. 0-0 0-0  7. e3 e5  8. d3
d5  9. cxd5 Pxd5  10. Pxd5 Dxd5  11. Pd4 Dd6  12. Pxc6 bxc6  13. Df3 Lb7
14. Tb1 Tac8  15. b3 Tfe8  16. La3 La8  17. Tfd1 Lf8  18. De2 Df6  19. Lb2
De6  20. La1 Tcd8  21. Db2 Lg7  22. Tbc1 De7  23. Dd2 f6  24. Te1 Dd6  25.
Lf1 Kh8  26. Dc2 Lf8  27. f4 exf4  28. exf4 Kg7  29. Dc3 Txe1  30. Txe1 Le7
31. Dc4 Td7  32. Lh3 Tc7  33. Le6 Dd8  34. De4 Df8  35. Lc4 Lb7  36. h4 Lc8
37. Df3 h5  38. De3 Lf5  39. Le6 Lxe6  40. Dxe6 Df7  41. De2
1/2-1/2

Jan Bonsel (l.) en Rob Dijkstra tijdens een interne partij in 2012 (foto: André Wagner)
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Schaakagenda

September 2015
zo 6 [jeugd] Grand Prix 1 (Kameleon)
do 10 Algemene Ledenvergadering
za 12 OGD Rapidtoernooi (Delft)

[jeugd] Jeugdclubcompetitie cat. ACD (Den Bosch)
do 17 1e avond seniorencompetitie
do 24 2e avond seniorencompetitie

Oktober 2015
do 1 3e avond seniorencompetitie
za 3 NK Bedrijvenschaak (Haagse Hogeschool)

[jeugd] Jeugdclubcompetitie cat. ACD (Den Bosch)
zo 4 NK Rapid (Amstelveen)
do 8 4e avond seniorencompetitie
do 15 5e avond seniorencompetitie
za 17 12e SV Promotie Snelschaken om de Breugem-bokaal
zo 18 Chess run 15 (Delft)
do 22 6e avond seniorencompetitie
za 24 27e SIO Rapidtoernooi (‘s-Gravenzande)
do 29 7e avond seniorencompetitie
za 31 [jeugd] 56e Huttontoernooi (Amsterdam)

Data HSB-competitie onder voorbehoud

Aankomende evenementen
HSB Persoonlijk Kampioenschap vr 11 sept. t/m vr 6 nov. 2015
Haags Weekendtoernooi vr 20 t/m zo 22 november 2015
Tata Steeltoernooi vr 15 t/m zo 31 januari 2016
76e Noteboomtoernooi vr 5 t/m zo 7 februari 2016

Kopieerservice bij KONTRAST
als goed in meervoud moet

KONTRAST
Tanthofdreef 7 te Delft

Tel.  (015) 2618823
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Programma externe competitie (onder voorbehoud van wijzigingen)

do 24 september 2015 SHTV 1-Scheve Toren 1
di 3 november 2015 Promotie 2-SHTV 1
do 19 november 2015 SHTV 1-DSC 4
ma 7 december 2015 RSC-Belgisch Park 1-SHTV 1
do 4 februari 2016 SHTV 1-DD 3
ma 29 februari 2016 WSC 2-SHTV 1
do 17 maart 2016 SHTV 1-Rijswijk 2
slotronde Botwinnik 1-SHTV 1

ma 28 september 2015 Bobby Fischer/Wassenaar 1-SHTV 2
do 12 november 2015 SHTV 2-Pomar 1
do 3 december 2015 SHTV 2-DD 4
di 5 januari 2016 Promotie 4-SHTV 2
do 11 februari 2016 SHTV 2-WSC 3
do 3 maart 2016 Botwinnik 2-SHTV 2
slotronde SHTV 2-Schaakhuis 2

ma 5 oktober 2015 DSC 5-SHTV 3
do 5 november 2015 SHTV 3-Novelty Destroyers 1
do 19 november 2015 SHTV 3-HSV 1
wo 16 december 2015 Haeghe Ooievaar 1-SHTV 3
do 14 januari 2016 SHTV 3-DD 5
do 10 maart 2016 Raadsheer-Corbulo 1-SHTV 3
slotronde SHTV 3-Promotie 3

ma 12 oktober 2015 Lierse 1-SHTV 4
do 29 oktober 2015 SHTV 4-Rijswijk 4
do 12 november 2015 SHTV 4-RSC-Belgisch Park 2
ma 30 november 2015 WSC 4-SHTV 4
do 7 januari 2016 SHTV 4-Scheve Toren 2
ma 29 februari 2016 DSC 7-SHTV 4
slotronde SHTV 4-Promotie 5

do 1 oktober 2015 SHTV 5-Haeghe Ooievaar 3
do 5 november 2015 DSC 9-SHTV 5
do 26 november 2015 SHTV 5-Botwinnik 5
ma 21 december 2015 Schaakhuis 4-SHTV 5
do 14 januari 2016 Botwinnik 3-SHTV 5
do 18 februari 2016 SHTV 5-Lierse 2
do 17 maart 2016 Raadsheer-Corbulo 2-SHTV 5




