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Colofon

Bestuur

Voorzitter
Piet Sikkes voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 4490512
Secretaris
Maarten van der Vegt secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 06-57726210
Penningmeester
Sander Pauw penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-55134781
PR & Sponsoring
vacant pr@schaakcombinatiehtv.nl
Wedstrijdleider extern
Evert Baak wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 3940945
Wedstrijdleider intern
Geurt Jan v.d. Meiden wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 06-53583480
Jeugdleider
Olav van Leeuwen jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 3634552

Commissarissen

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

Jeugdbegeleiding

Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk, Timo Bottema, Claudia Fasil, Ricki
Luk, Andreea Bajireanu, Joëlle Vuong, Justus van Klaveren, Thomas Luk, 
Mitchell Vuong, Gert-Jan Willighagen, 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 voorzitter

Voor u ligt het vierde nummer van alweer de twaalfde jaargang van ons ge-
respecteerde clubblad Samengevat. Zoals gebruikelijk bij de nummers vier van
dit blad is ook deze editie (bijna) geheel gewijd aan de komende Algemene
Ledenvergadering (ALV). Alle stukken ten behoeve van die ledenvergadering
van 14 september aanstaande kunt u in dit nummer terugvinden. De genoemde
ledenvergadering wordt overigens een bijzondere: voor het eerst in ons elfjarig
bestaan staat thans een voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda.
Alleen al vanwege dit agendapunt zou ik graag ieder lid willen oproepen om, als
het ook maar enigszins kan, daadwerkelijk bij de ALV aanwezig te zijn of,
indien die aanwezigheid onverhoopt toch niet mogelijk is, een ander lid schrif-
telijke volmacht te verlenen voor het uitbrengen van zijn stem. Immers, de
statuten kunnen alleen gewijzigd worden in vergaderingen waarin tenminste
tweederde van de leden aanwezig danwel vertegenwoordigd is. Mocht er bij de
komende ALV geen tweederde van het aantal leden aanwezig dan wel vertegen-
woordigd zijn, dient er binnen vier weken opnieuw een vergadering te worden
belegd waarin alsnog over het wijzigingsvoorstel gestemd kan worden (ongeacht
het aantal dan aanwezige leden).

Verderop in dit blad staan die artikelen van de statuten (en ook die van het huis-
houdelijk reglement) die het bestuur graag gewijzigd zou zien. Deze artikelen
staan er in zowel de oude als in de nieuwe vorm, opdat een eenvoudige verge-
lijking mogelijk is. Door de opsomming in deze vorm lijkt het allemaal wel heel
veel, de inhoudelijke verschillen zijn echter helemaal niet zo groot. In essentie
komt het er op neer dat jeugdleden nu ook statutair benoemd worden; bij een
vereniging met meer jeugdleden dan seniorleden is dit toch wel het minste dat
verwacht mag worden. Ook is de leeftijdsgrens van juniorleden (en daarmee ook
van jeugdleden) één jaar opgerekt. Voorts wordt in de nieuwe statuten de
mogelijkheid geboden om naast ereleden ook leden van verdienste te benoemen.
De derde en laatste wezenlijke verandering is het met één maand verschuiven
van het boekjaar en het met één maand verschuiven van de uiterste datum van
contributiebetaling. Alle overige wijzigingen zijn meer van cosmetische aard,
waarbij overigens wel een consequenter onderscheid tussen verenigingsjaar en
boekjaar is doorgevoerd. De integrale teksten van zowel statuten als van huis-
houdelijk reglement in zowel de nieuwe als in de oude vorm zijn uiteraard ge-
woon te vinden op onze website.

Met een gezonde spanning kijk ik uit naar de eerste volledige ALV onder mijn
voorzitterschap en met genoegen kijk ik uit naar weer een geheel nieuw schaak-
seizoen. Dat het voor onze vereniging maar net zo succesvol mag worden als het
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vorige seizoen. Omdat hierover niets in de statuten of in het huishoudelijk regle-
ment staat merk ik daarbij, wellicht ten overvloede, nog maar even op dat onder
schaakseizoen verstaan dient te worden de periode van 1 september tot en met
(globaal) 30 juni ☺. Dit gezegd hebbende besluit ik met ook ieder afzonderlijk
lid een succesvol maar vooral heel fijn schaakseizoen toe te wensen.

De voorzitter,
Piet Sikkes

Van de redactie

De André, een schaakglossy
André Wagner

Ik heb de grap al vaak gemaakt, een schaakglossy van en door een schaker, meer
bepaald mijn persoon. Diverse malen is er al gevraagd om bijdragen, verzoeken
werden aan mij gericht om meer over de jeugd te plaatsen, maar vervolgens
kwam er geen kopij binnen. Ook het plaatsen van een aparte jeugdkalender deed
geen belletje rinkelen. Een hernieuwde poging is de foto op de omslag, André
met een leuk meisje. Wat is het verhaal daar achter? Ha ha, voor u een vraag...

Als eindredacteur, schrijver en (een beetje) vormgever van dit blad mag ik zeker
wel vaker op de omslag. Wilt u dit niet, stuur dan zelf eens iets over schaken en
het wordt geplaatst. Als het een flinke hoeveelheid is (een mens mag dromen,
nietwaar), wordt het zelfs gemakkelijker om een veelvoud van vier pagina’s
netjes in elkaar te passen in plaats van midden in de nacht nog iets te bedenken
en te schrijven. Hoe zouden Linda et al. dat toch doen? Die hebben natuurlijk
een redactie achter zich staan!

Wie zeker niet meer achter ons staat is de drukker. Dat wil zeggen, de firma
Kontrast is er mee gestopt. Onder de agenda is dan ook een nieuw logo ver-
schenen.

In ieder geval zijn er in dit nummer veel bijdragen van de bestuursleden, zij het
obligate, maar de rest is toch weer van mijn hand. Kijk daarom ook vooral goed
naar de eerste foto van het verhaal over het Leidse kroeglopertoernooi, want...
jawel, daar is-ie weer! Vals grinnikend wens ik u toch een goed seizoen, met
veel succes.

Behalve natuurlijk als u tegen mij speelt.
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV 2017

Bosbeskapel, donderdag 14 september 2017, 20.15 uur

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Verslag ALV 8 september 2016
  4. Verslag secretaris
  5. Verslag wedstrijdleider intern
  6. Verslag wedstrijdleider extern
  7. Verslag jeugdleider
  8. Verslag penningmeester
  9. Verslag kascommissie en decharge penningmeester
10. Verkiezing bestuur
11. Visiestuk SHTV 2016-2019
12. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
13. Benoeming interne wedstrijdleider, externe wedstrijdleider en jeugdleider
14. Benoeming kascommissie, commissie van beroep, technische commissie, 

jeugdcommissie, interne wedstrijdcommissie, commissie PR&Sponsoring
en commissaris materieel

15. Begroting 2017-2018
16. Interne competitie 2017-2018
17. Externe competitie 2017-2018
18. Haags Weekend Toernooi
19. Rondvraag en sluiting

Ad 10:
Sander Pauw is na zijn derde driejaarlijkse periode als penningmeester aftredend. Hij heeft
zich beschikbaar gesteld voor nog een periode van drie jaar als penningmeester, en het bestuur
draagt hem derhalve daarvoor voor. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot en met 13
september schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
Na een periode van twee jaar als interne wedstrijdleider en als zodanig lid van het bestuur
heeft Geurt Jan van der Meiden zijn functies neergelegd en tevens zijn lidmaatschap
opgezegd. Voorgesteld wordt om de nieuw te benoemen interne wedstrijdleider (Eric Alvares,
zie agendapunt 13) in het bestuur te kiezen en dat bestuur dit verenigingsjaar wederom te
laten bestaan uit zes personen (de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en drie leden:
Evert Baak als externe wedstrijdleider, Eric Alvares als interne wedstrijdleider en Olav van
Leeuwen als jeugdleider).

Ad 11:
Er zijn geen wijzigingen in het visiestuk SHTV 2016-2019 zoals gepubliceerd in het clubblad
van 1 september 2016 (jaargang 11, nummer 4).
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Ad 12:
Zie het voorstel hiertoe elders in dit clubblad.

Ad 13:
Het bestuur heeft Eric Alvares bereid gevonden om de vrijgekomen functie van interne
wedstrijdleider te vervullen en stelt voor hem als zodanig te benoemen. Voorts stelt het
bestuur voor om de benoeming van Evert Baak als externe wedstrijdleider en die van Olav
van Leeuwen als jeugdleider te continueren.

Ad 14:
Het bestuur stelt voor:

• Peter Vorstermans en Gert Jan Willighagen te benoemen als lid van de kascommissie.
Het bestuur zoekt nog een vrijwilliger om als reservelid te worden benoemd, leden
worden opgeroepen zich hiervoor beschikbaar te stellen.
NB: De taak van de kascommissie is omschreven in artikel 14 lid 4 van de statuten en
in artikel 9 lid 2 van het huishoudelijk reglement.

• Hans Segers, André Wagner en Ard van der Zwart te benoemen als leden van de
Commissie van Beroep.
NB: De taak van de Commissie van Beroep is omschreven in artikel 5 lid 4 van de
statuten en in artikel 5 lid 2 en artikel 9 lid 3 van het huishoudelijk reglement.

• Evert Baak, Eric Alvares, Olav van Leeuwen en de teamleiders van de externe teams
te benoemen als leden van de Technische Commissie.
NB: De taak van de Technische Commissie is beschreven in artikel 9 lid 4 van het
huishoudelijk reglement.

• Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik Pronk en Claudia Fasil te benoemen als leden
van de Jeugdcommissie.
NB: De taak van de Jeugdommissie is beschreven in artikel 9 lid 5 van het
huishoudelijk reglement.

• Eric Alvares, Hans Segers, André Wagner en Piet Sikkes te benoemen als leden van
de (nieuwe) interne wedstrijdcommissie.
NB: De taak van de interne wedstrijdcommissie is het ondersteunen van de interne
wedstrijdleider bij het uitvoeren van zijn activitieten.

• Ton Bodaan, Meile Tamminga en Claudia Fasil  te benoemen als lid van de (nieuwe)
Commissie PR&Sponsoring.
NB: De taak van de Commissie PR&Sponsoring is het voeren van propaganda-acties
in de ruimste zin van het woord (referte artikel 2 lid 2 sub d van de statuten), waarbij
met name de PR en sponsoring rond speciale activiteiten (zoals weekendtoernooi,
open kampioenschappen en oliebollentoernooi) bijzondere aandacht behoeven.

• Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van com-
missaris materiaal. Leden worden opgeroepen zich voor deze functie beschikbaar te
stellen.
NB: De taak van de commissaris materieel is het opstellen en bijhouden van een
inventarislijst met daarop alle niet-financiële middelen waar de vereniging over
beschikt, inclusief de locatie en, indien relevant, de staat en (vervangings)waarde van
die middelen.

Ad 17:
Een teamindeling zal ter vergadering worden uitgereikt.
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Agendapunt 3: Verslag Algemene Ledenvergadering 8 september 2016 

Aanwezigen: Ben Spierings, Kawang Choi, Hans Segers, Peter Vorstermans, 
Piet Sikkes, Erik van der Raaf, Meile Tamminga, Jan Verheijen, Wim 
Vermeulen, Armin Segger, Karl Baak, Rob Dijkstra, André Wagner, Claudia 
Fasil, Eric Alvares, Ton Bodaan, Geurt Jan van der Meiden, Sander Pauw, Olav 
van Leeuwen, Evert Baak en Maarten van der Vegt
Afwezigen met bericht: Kees van Gelder, Roy van der Smitte, Franck Melssen, 
Gert-Jan Willighagen, Ruben Wiegerink en Pim van der Meiden

Mededelingen
Er is een moment van stilte om Hans Dwarshuis te herdenken.

Ingekomen stukken
Stuk van de kascommissie binnengekomen van Ruben Wiegerink.

Verslag ALV 10 september 2015
Geen opmerkingen.

Verslag secretaris
Ledental 1 september is incorrect, aangezien de drukking voor deze datum was.
Ledental is 95 en niet 101 zoals in het blad staat.
Virtueel is het ledental hoger, aangezien er een aantal leden nog niet zijn 
ingevoerd.

Verslag intern wedstrijdleider
Geen vragen of opmerkingen.
Prijsuitreiking voor de prijswinnaars zoals in het verslag benoemd.

Verslag extern wedstrijdleider
Geen vragen of opmerkingen.

Verslag jeugdleider
Groot deel club is jeugd. Dankzij een team dat zich inzet en veel doet voor de 
club. We zijn wellicht de enige club in het land dat een 7-daags kamp 
organiseert. Veel aanmeldingen, dat is te danken aan de vrijwilligers.

Verslag penningmeester
Een toevoeging. Inmiddels 200€ meer binnen aan debiteuren.
Succesvol jaar financieel, op het gebied van PR & Sponsering zijn ideeën 
welkom.

Verslag kascommissie en decharge penningmeester
Kascommissie kon niet aanwezig zijn. Mail is gestuurd naar het bestuur, deze 
wordt voorgelezen.
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Verkiezing bestuur
Kees van Gelder treedt af als secretaris. Het bestuur stelt voor om Maarten van 
der Vegt, tot nu toe bestuurslid PR&Sponsoring, aan te stellen voor deze functie.
Ton Bodaan treedt af als jeugdleider. Het bestuurt stelt voor om Olav van 
Leeuwen aan te stellen voor deze functie.
Ben Spierings treedt af als voorzitter. Het bestuur stelt voor om Piet Sikkes aan 
te stellen voor deze functie.
Alle voorgestelde kandidaten zijn gekozen voor de functie door de ALV.

Pauze

De nieuwe voorzitter bedankt de ALV voor het vertrouwen in de nieuwe 
bestuursleden. Hij bedankt de aftredend bestuursleden voor hun werk voor de 
vereniging.

Visiestuk SHTV 2016-2019
Aandacht wordt gevraagd voor punt 6 van visiestuk. Deze wordt aangenomen.

Verkiezing kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
Gekozen: Ruben Wiegerink, Peter Vorstermans. Reserve: Gert-Jan 
Willlighagen.

Commissie van beroep:
Gekozen voor: Ard van der Zwart, André Wagner en Hans Segers.

Technische commissie:
Gekozen voor: interne wedstrijdleider, externe wedstrijdleider en de teamleiders.

Interne programma 2016-2017
Er zijn een aantal wijzigingen geweest in de interne competitie:
Meer structuur in zwart-wit competitie.
Vanaf ronde 10 indeling op stand.

Rapidtempo sneller dan eerder.

Voor deze veranderingen is er navraag geweest bij de meningen van de leden.

4 mei is een nader te bepalen activiteit. Mogelijk is een brainstormavond, om 
nieuwe ideeën te krijgen voor de club.

Externe competitie 2016-2017
Minder mogelijkheden voor spelers in de externe competitie. Hierdoor is er 
gekozen om nog slechts met 4 teams extern deel te nemen. Hierdoor vervalt 
SHTV 5.
De indelingen van de externe teams worden uitgedeeld.
Het programma op de Haagse Schaakbond (HSB) site is nog niet correct.
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Begroting 2016-2017
Positief saldo. Onbekend is contributie en daarmee afdracht naar de HSB.
Afschrijving computerapparatuur wordt afschrijving schaakmateriaal, aangezien
dit meer recht doet aan de inhoud.
De korting op de dubbelleden bij het introductiejaar wordt toegelicht.
De korting op gezinsleden telt voor alle leden (niet enkel voor jeugdleden).

Rondvraag
- PK HSB, aanmelden kan bij André Wagner. Er zijn 7 rondes, de bedenktijd 

zal zijn 1.35+10. (dit is gelijkgetrokken aan het Leids Kampioenschap). Er is
de vraag voor wisselspelers voor de A (>1650) en de B (<1750)-groep.

- Aankomende woensdag is de AL-vergadering HSB; de nieuwe voorzitter zal
hierbij aanwezig zijn.

- Bij stemming is gekomen dat de ALV tegen de vermindering is van bedenktijd 
binnen de HSB.

- Een verzoek voor een clubavond voor een speciale gelegenheid. Hierbij wordt 
het voorbeeld gegeven van een kloksimultaan tegen een ‘grote naam’.

- 4 mei wordt als ongepast gezien voor een ‘leuke avond’. Er wordt 
gediscussieerd over een mogelijke invulling. 1 juli is mogelijk voor een 
slotavond.

- Vraag voor een elektronisch schaakbord. Schatting kosten: €300-€500. 
Bezwaar is vooral de vraag of deze wel gebruikt wordt.

- 9 oktober zal er een Grand Prix zijn voor de jeugd. Hier zijn vrijwilligers voor 
nodig. Het duurt van 13.00 tot 17.00.

Agendapunt 4: Jaarverslag secretaris 2016-2017
De secretaris kende het afgelopen verenigingsjaar (i.p.v. seizoen) de bekende
activiteiten. Gedurende dat jaar (i.p.v. het seizoen) hebben er drie bestuurs-
vergaderingen plaatsgevonden. Verder overleg vond plaats op de club en via
gebruik van mail. Verder was er de jaarlijkse ALV, waar notulen van gemaakt
zijn.
Gedurende het jaar hebben er meerdere mutaties plaatsgevonden in de ledenlijst,
met name door de in- en uitstroom van jeugdleden. Momenteel kent Schaak-
combinatie HTV 111 leden; dat zijn er 10 meer dan een jaar geleden, een mooie
groei dus. 67 van de leden zijn junior- of aspirantlid (20 jaar en jonger). Een
snelle rekenaar weet dus dat er 44 seniorleden zijn.
Qua opkomst is het afgelopen seizoen redelijk succesvol te noemen. De meeste
clubavonden waren goed bezet, waarbij er voor, tijdens en na de partijen een



12

goede sfeer heerste in de Bosbeskapel.

Agendapunt 5: Verslag van de wedstrijdleider intern
De interne competitie is het tweede jaar ingegaan met 2 competities. Een interne
en een zwart-witcompetitie. De zwart-witcompetitie werd minder gebruikt dan
vorig jaar, maar er waren weer meer partijen in de interne. Overall is er nog
steeds een zeer sterke stijging van het aantal schaakpartijen op de club. Helaas is
de bekercompetitie in het seizoen 2016-2017 niet afgerond. Zoals hieronder te
lezen is, zijn bijna alle kampioenschappen beslist op weerstandspunten. Aan de
ALV laat ik de beslissing of het wenselijk is om de clubkampioen te beslissen
op weerstandspunten.
De interne was net als vorig jaar tot het einde toe spannend. In de laatste ronde
stonden Erik van der Raaf en Bart Verbaan op een gelijk aantal punten. Door het
wegblijven van de tegenstander van Bart kreeg hij een vol punt en ook Erik won
zijn partij. Hiermee werd het clubkampioenschap op weerstandspunten beslist.
Door een foutieve uitslag kwam eerst de verkeerde winnaar naar boven, maar
uiteindelijk prolongeerde Erik toch zijn titel.

In de ratinggroepen waren de volgende winnaars:
A (1901 en hoger): Erik van der Raaf en 2e: Bart Verbaan
B (1701-1900): Olav van Leeuwen en 2e: Ton Bodaan
C (1501-1700): Geurt Jan van der Meiden en 2e: Justus van Klaveren
D (1500 en lager): Rob Dijkstra en 2e: Maarten van der Vegt

Eindstand na ronde 13 van interne competitie 2016-2017
Naam Score w.p. SB PS rat. TPR W-We

1. Erik van der Raaf 10.5 100.0 80.75 73.5 2090 2077 -0.01
Bart Verbaan 10.5   99.0 77.75 67.5 1981 2012 +0.58

3. Olav van Leeuwen 9.0   99.5 64.75 61.5 1844 1888 +0.76
4. Ton Bodaan 8.5 101.5 61.25 70.5 1882 1890 +0.30
5. Geurt Jan van der Meiden 8.0   97.0 52.25 56.0 1632 1813 +2.38

Hans Segers 8.0   94.0 53.50 56.0 1936 1785 -1.93

Zoals vorig jaar al aangegeven levert veel komen een hoge eindnotering in de
zwart-witcompetitie op. In de definitieve eindstand zijn alleen de spelers op-
genomen met 5 of meer ronden gespeeld. Ook hier werd de titel van vorig jaar
geprolongeerd. In de D-categorie ook een extra vermelding, omdat in deze cate-
gorie de meeste spelers spelen.

A (1701 en hoger): Ton Bodaan
C (1501-1700): Eric Alvares
D (1500 en lager): Maarten van der Vegt en 2e: Kees van Gelder



13

Eindstand van de zwart-witcompetitie 2016-2017
percentage ronden partijen

Ton Bodaan 87% 8 15
Maarten van der Vegt 73% 7 13
Kees van Gelder 69% 5   8
Mitchell Vuong 55% 6 10
Claudia Fasil 54% 8 13
Kawang Choi 50% 7 11
Rob Dijkstra 45% 9 10
Ruud van Dijk 42% 8 13
Thijs Michels 40% 5   5
Eric Alvares 38% 7 13
Jan Verheijen 32% 6 14
Wim Vermeulen 26% 9 17
Martin Brummelkamp 25% 8 12

De deelname aan het Open SHTV viel een beetje tegen. Ook was het voor de
wedstrijdleider enigszins schipperen met veel last-minute afmeldingen/weg-
blijven zonder iets te laten weten. Uiteindelijk moesten ook hier de weerstands-
punten de beslissing brengen.

Eindstand na ronde 7 van SHTV Open 2017
Naam Score w.p. SB PS rat. TPR W-We

1 Theo van Orsouw 5.5   30.5 23.25 23.0 1992 2138 +1.13
Sherief El Sayad 5.5   30.5 22.25 24.5 2072 2093 +0.27
Hans Segers 5.5   28.0 20.50 23.0 1955 2106 +1.16

4 Bart Verbaan 5.0   30.0 19.75 22.0 1975 1955 +0.11
Cor Kanters 5.0   25.5 18.50 18.5 1959 1908 -0.08
Ton Bodaan 5.0   25.5 17.25 19.5 1903 1865 -0.08

Het rapidkampioenschap werd verdeeld over 3 avonden. Hier was Erik van der
Raaf oppermachtig, mede vanwege de afwezigheid van William van Zanten op
de laatste avond. Zo kon hij voor de laatste ronde al de titel niet meer missen.

Eindtand na ronde 9 van Rapidkampioenschap 2017
Naam rating ptn w.p. SB

1 Erik van der Raaf 2081 9.0 45.5 45.50
2 Geurt Jan van der Meiden 1632 6.5 45.0 27.75
3 William van Zanten 2021 6.0 52.5 29.00
4 André Wagner 1584 5.5 51.0 28.50
5 Meile Tamminga 1688 5.5 50.0 26.00
6 Rik Pronk 1781 5.0 47.0 20.75
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Het snelschaakkampioenschap werd gehouden op 2 februari. Het kampioen-
schap was onverwacht sterk bezet door de opkomst van het bijna volledige 1e
team. Maarten Stolte werd de nieuwe snelschaakkampioen.

Eindstand na ronde 9 van Snelschaakkampioenschap 2017
Naam Score w.p. SB PS rat. TPR W-We

1. Maarten Stolte 8.0   52.0 46.25 38.5 2021 2158 +1.17
William van Zanten 8.0   49.5 41.50 42.0 2009 2217 +1.90

3. Ton Bodaan 7.0   49.5 33.50 34.0 1878 2027 +1.67
4. Alex Hut 6.5   51.0 32.00 35.5 1973 1988 +0.36
5. Geurt Jan van der Meiden 6.0   44.5 23.50 27.0 1626 1780 +1.55
6. Dennis de Zwart 5.5   46.0 22.00 27.5 1586 1788 1788

Het oliebollenkampioenschap trok 29 deelnemers, zowel oud-leden, genodigden 
als leden waren aanwezig. Hier was Alex Hut de sterkste.

Eindstand na ronde 9 van Oliebollentoernooi 2016
Naam Score w.p. SB PS rat. TPR W-We

1. Alex Hut 7.0   49.5 37.50 36.0 2008 1996 +0.02
Peter Vorstermans 7.0   48.0 35.50 34.0 1910 1991 +0.95

3. Armin Segger 6.5   50.0 33.00 35.0 1794 1925 +1.61
Gerard Milort 6.5   48.5 33.25 33.0 1996 1942 -0.33

5. Gert-Jan Willighagen 6.0   52.5 34.75 38.5 1873 1951 +1.04
Rik Pronk 6.0   45.5 27.75 30.5 1781 1874 +1.34
Olav van Leeuwen 6.0   41.5 24.50 26.0 1844 1858 +0.40

Het was een mooi intern seizoen met mooie kampioenschappen met veel deel-
nemers en tevreden gezichten. Na twee jaar wedstrijdleider intern en vier jaar
SHTV-bestuur zal ik SHTV verlaten. Ik wens mijn opvolger veel plezier toe en
hoop dat de leden hem ondersteunen met pro-actieve hulp.

Agendapunt 6: Verslag wedstrijdleider extern
Het afgelopen seizoen mogen we met twee kampioenschappen bijzonder
noemen. In totaal speelden we 231 partijen, vorig seizoen 288 partijen. Dat is
gelijk een belangrijk verschil, we kregen het vijfde team niet meer ‘vol’ en
moesten het te elfder ure terugtrekken, nog voordat de competitie was begonnen.
We haalden 128,5 bordpunten, een percentage van 55,6%; vorig seizoen was dat
49,5%.

Uiteindelijk waren er dus vier teams actief in de HSB competitie.
SHTV 4 was vorig seizoen gedegradeerd naar de derde klasse en begon direct
met een nederlaag, herstelde zich met twee winstpartijen, maar ging in de vierde
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ronde opnieuw onderuit. Een eindsprint van drie overwinningen bracht ze
uiteindelijk tot de tweede plaats. Een prima resultaat! Het vierde speelde 56
partijen en haalde 29 bordpunten. Een percentage van 51,8% (vorig seizoen
25,9%).
SHTV 3 ging opnieuw voor de handhaving in de eerste klasse en dat ging
moeizamer dan vorig seizoen. Twee gelijke spelen en een overwinning waren
genoeg om boven de degradatiestreep te eindigen. Het derde speelde 56 partijen
die 22,5 bordpunt opleverden. Een percentage van 40,2% (vorig seizoen 54,5%).
SHTV 2 had het vizier wederom op een kampioenschap gericht na de tweede
plaats van vorig seizoen. Nu lukte het wel. In de vierde ronde werd er een
nederlaag geleden. In de laatste ronde was 4-4 ruim voldoende voor het kam-
pioenschap. Het tweede speelde 56 partijen en haalde 36 bordpunten. Een
percentage van 64,3% (vorig seizoen 59,8%). 
SHTV 1 wilde ook weer een gooi naar het kampioenschap doen. Er werd gestart
met een nederlaag gevolgd door een gelijkspel en SHTV 1 leek kansloos. Echter
4 winstpartijen op rij bracht de koppositie voor het ingaan van de laatste ronde.
Een 7,5-0,5 overwinning bracht het kampioenschap en promotie naar de 3de
klasse KNSB. Het eerste speelde 56 partijen die 37 bordpunten opleverden. Een
percentage van 66,1% (vorig seizoen 59,4%).

HSB Bekercompetitie
Twee wedstrijden dit seizoen en dat is één meer dan vorig seizoen; we ‘wonnen’
van DD na loting en ‘verloren’ na loting van Rijswijk. Het zal wel karma zijn
geweest, maar in ieder was het conform de statistische logica.

Topscoorders waren Olav van Leeuwen en Rik Pronk, beiden met 5,5 uit 6 en
Maarten Stolte met 5,5 uit 7.

Komend seizoen gaan we afscheid nemen van de ‘Externe oude stijl’. De KNSB
heeft een flitsend nieuwe opzet bedacht, want goed is nooit goed genoeg en het
kan altijd beter. Past in de huidige tijdgeest, maar promotie naar KNSB gaat tot
het verleden behoren. 
In het seizoen 2018-2019 kunt u kiezen waar u speelt: HSB (doordeweeks),
KNSB (op zaterdag), allebei of geen van beiden en zal er dus een SHTV KNSB
1 en een SHTV HSB 1 zijn.
We kunnen ook de klassieke nummering aanhouden en dan kan een speler in
SHTV 1 en 2 (of 3) spelen. Laat in ieder geval weten waar u zelf wilt spelen. U
kunt er nog een seizoen over nadenken.

SHTV 1 gaat, stevig verbouwd, komend seizoen voor handhaving in de 3de
klasse KNSB.
SHTV 2 wil zich handhaven in de Promotieklasse.
SHTV 3 zou na een minder seizoen toch weer voor een top drie moeten gaan.
SHTV 4 was tweede en kan dit jaar een gooi naar het kampioenschap doen.
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Agendapunt 7: Jaarverslag jeugdleider
Inleiding
De jeugdafdeling van SHTV bestaat momenteel uit zo’n 60 jeugdleden die op
donderdagavond van 18.30 tot 19.30 naar de Bosbesstraat komen om een com-
petitie te schaken en les te krijgen.
Dit kan niet zonder de hulp van een toegewijd team van trainers en begeleiders.
Het team bestaat uit Ton Bodaan, Rik Pronk, Claudia Fasil, Timo Bottema,
Ricki Luk, Thomas Luk, Mitchel Vuong, Joëlle Vuong, Andreea Bajireanu,
Justus van Klaveren, Gert-Jan Willigenhagen, Geurt Jan van der Meijden, Eric
Alvares en jeugdleider Olav van Leeuwen. Ook hebben diverse ouders steun
verleend, waaronder Mei Luk, die steevast versnaperingen heeft verzorgd op
speciale avonden.

Competitie
In seizoen 16-17 is weer gespeeld in een najaarscompetitie (september-januari)
en een voorjaarcompetitie (januari-juli). Dit gebeurde in 4 klassen van ver-
schillend niveau. Over het hele seizoen werd voor het clubkampioenschap
gespeeld. Opvallend was de wekelijkse hoge opkomst, vooral in de 2 hoogste
klassen.
Clubkampioen is Penn Schneider geworden, voor Robin van Leeuwen en Jasper
Kirpensteijn.
Dit zijn de prijswinnaars van de competities:

Najaarscompetitie
Grootmeesterklasse 1) Penn Schneider

2) Robin van leeuwen
3) Jasper Kirpensteijn

Meesterklasse 1) Arvind Jaharia
2) Tuan Ahn Do
3) Sijmen Tool

Promotieklasse 1) Djamaldi Coene
2) Divya Soerdjpal
3) Zahra Janki / Doru Bajireanu

Eerste Klasse 1) Imran Abdoelwahid
2) Casper de Os
3) Jasper Bos
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Voorjaarscompetitie
Grootmeesterklasse 1) Tuan Ahn Do

2) Penn Schneider
3) Robin van Leeuwen

Meesterklasse 1) Jesper Kool / Arvind Jaharia
2) Indy Nederlof
3) Merijn van Ardenne

Promotieklasse 1) Finn Schagen
2) Imran Abdoelwahid
3) Thijs Bil

Eerste Klasse 1) Seth van der Helm
2) Jason Shan
3) Jasper Bos

Snelschaaktoernooitjes
Bij speciale gelegenheden werd een speciaal toernooi georganiseerd:

- Opening van het seizoen;
- Het Sinterklaastoernooi met gekke spelregels;
- Het kersttoernooi;
- Het paastoernooi;
- Het eindtoernooi met de prijsuitreiking.

Op de slotavond werden de prijzen van de voorjaarscompetitie uitgereikt. Naast
de bovengenoemde prijswinnaars werden er aanmoedigingsprijzen uitgedeeld
aan de jeugdspelers die positief opvielen, bijv door vooruitgang, maar geen prijs
wonnen.
Tevens werd de begeleiding in het zonnetje gezet, want zonder hen hebben we
geen jeugdafdeling. De jeugdbegeleiders hebben een week later bij Rik gezellig
het seizoen afgesloten met een etentje.

Training
Naast de competitie wordt er in 6 verschillende groepen per avond schaak-
training gegeven. Dit wordt gedaan door ervaren en gediplomeerde trainers. Er
wordt gewerkt volgens de stappenmethode. De jeugdschakers werken ook thuis
in hun stappenboek.

Stappenexamen
Op 9 februari hebben 4 kinderen hun stappenexamen (1) behaald.
Dit gebeurde op locatie van Haeghe Ooievaar.
Op 20 juni was een heuse examenavond op SHTV. HSB diplomaconsul Louis
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Wulffers kon uiteindelijk alle 34 examinandi feliciteren met hun stappen-
diploma.
Er werden die avond uitgereikt:
- 3 stap 3 diploma’s
- 10 stap 2 diploma’s
- 18 stap 1 diploma’s
- 3 opstapje 1 diploma’s

Grand Prix
In dit seizoen werden door de HSB en verschillende clubs 8 Grand Prixs ge-
organiseerd.
SHTV organiseerde de tweede Grand Prix in de Hofstad Mavo aan de Alberda-
straat.
Er deden 150 kinderen mee en dat bleek dit seizoen het hoogste aantal deel-
nemers.
Van de jeugdbegeleiding zette iedereen zich enorm in om het seizoen tot een
succes te maken. Ook diverse ouders boden een helpende hand.
Over het hele Grand Prixseizoen werd ook een competitie bijgehouden. Mooi te
vermelden is dat Robin van Leeuwen de E-H klasse won van dit seizoen.
Ook bijzonder was dat er 3 kinderen mee hadden gedaan aan alle 8 Grand Prixs.
Van deze toernooitijgers waren er twee van SHTV: Thomas Alvares en Robin
van Leeuwen.

Over het algemeen was SHTV op de meeste Grand Prixs hofleverancier. Veel
SHTV spelers hebben prijzen gewonnen op de Grand Prixs. Over het algemeen
werden hiervan foto’s gedeeld op de Facebookpagina van SHTV (besloten).

Jeugdclubcompetitie
SHTV heeft meegedaan met 3 teams aan de voorronde van de jeugdclub-
competitie.
Er waren een D-team en twee E-teams, waarvan 1 team geheel uit meisjes
bestond.
Het eerste E-team wist zich te plaatsen voor het NK voor E-teams in Schar-
woude.
Het team werd verdienstelijk 15e van de 40 teams en lonkte zelf even naar een
toptienplaats.
Na afloop gingen het team en de begeleiding samen eten bij MacDonald’s.

PK’s
Diverse SHTV jeugdspelers hebben meegedaan aan het PK van hun leeftijd.
Penn Schneider en Robin van Leeuwen wisten zich hier te plaatsen voor resp.
het NK-D en NK-E.
Penn werd uiteindelijk 22e, Robin 28e.
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ONJK in Borne
Deze zomer (2017) deden 3 SHTV-spelers mee aan het ONJK. Thomas Alvares
speelde de hele week bij de D-tjes, Tijmen Luzac deed mee bij de GH en Robin
van Leeuwen won zelfs het toernooi van de F.

Zomerkamp SHTV
Uniek aan SHTV is dat er jaarlijks een zomerkamp wordt georganiseerd.
In de laatste week van de vakantie (12 tot 19 augustus) ging een groep van 40
jeugdschakers op kamp naar Bladel. Het thema was Star Wars. De kampgangers
hebben een fantastische week gehad met veel spellen en gezelligheid. Zaterdag
19 augustus kwamen ze allemaal weer vermoeid aan in Den Haag en sloten de
kampweek af met een slotdans die ze elke ochtend geoefend hadden.

Relevante sites
http://schaakcombinatiehtv.nl/nl/content/welkom-bij-onze-jeugdafdeling
http://www.haagseschaakbond.nl/content/view/45/541/
http://www.haagseschaakbond.nl/content/section/10/97/
http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2017/
http://winterkoning.chett.org/nke-now/stand-teams-e17/
http://onjk.nl/nl/
https://www.facebook.com/groups/265449096897569/

Agendapunt 8: Jaarverslag van de Penningmeester 2016-2017

Inleiding Financiën Schaakcombinatie HTV
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2016-2017 waarin de inkomsten en

uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 20 augustus 2017 is beschreven
- de begroting voor de periode 2017-2018

Resultatenrekening 2016 - 2017
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
resultatenrekening 2016-2017 loopt over de periode 21 augustus 2016 - 20
augustus 2017.

De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van EUR 1.052 afgeslo-
ten.
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(bedragen in hele euro’s)
Baten Begroo

t
Realisati
e

Lasten Begroo
t

Realisati
e

Contributie 10.075 10.958 HSB bijdrage 3.900 3.914
Loterijen 500 435 Zaalhuur 3.000 2.847
Overige ontvangsten 500 202 KNSB 125 -
Sponsoring 60 60 Prijzen 750 780
Rente 50 39 Clubblad en internet 600 565

Jeugd 1.400 1.160
Promotie 100 -
Algemene kosten 300 357
Opleiding kader 150 -

Activiteiten bijdragen 1.000 1.111 Activiteiten uitgaven 1.200 960
Vrijval overlopende 
passiva

- 300 Afschrijving 
computerapparatuur

- 300

  Afschrijving 
debiteuren

- 170

Afschrijving 
schaakmateriaal

- 1.000

Saldo 410 1.052

Totaal 12.185 13.105 12.185 13.105

Toelichting resultatenrekening

Baten
De ontvangen contributies zijn significant hoger dan begroot. De oorzaak hier-
van is een sterke toestroom van jeugdleden gedurende het seizoen.
 
De post ‘Overige ontvangsten’ bestaat voornamelijk uit de opbrengst van Spon-
sorKliks (EUR 187). De vergoeding die we hebben ontvangen van de Gemeente
Den Haag voor het organiseren van het Schoolsport Schaaktoernooi (EUR 350)
is dit boekjaar niet verantwoord onder ‘Overige ontvangsten’ maar onder ‘Acti-
viteiten bijdragen’.

De post ‘Sponsoring’ betreft de trouwe advertentie van Duo Optiek in het
clubblad.

De vrijval van overlopende passiva betreft de zaalhuur van twee thuiswed-
strijden van het eerste uit 2015 waarvoor, ondanks verzonden herinneringen,
nooit een factuur is ontvangen.
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Lasten
De kosten zijn over de hele linie goed in lijn met de begroting gebleven. Voor de
zaalhuur, jeugd en activiteiten vielen de kosten zelfs substantieel lager uit.

Het positieve resultaat voor dit boekjaar, met name als gevolg van extra
contributie-opbrengsten, is aangewend om extra af te schrijven op de waarde
van het materiaal en de computerapparatuur die op de balans van onze ver-
eniging staan. Van jaar tot jaar zal bekeken worden in hoeverre hier verdere
afboekingen op nodig zijn.

Balans 20-08-2017

(bedrag en in hele euro’s)
Activa 2016-17 2015-16 Passiva 2016-17 2015-16
Kas 380 218 Eigen vermogen 9.811 8.756
Lopende rekening 320 113 Materiaalreserve 700 700
ING Kwartaal - 1 Reserve HWT 250 250
Rabobank 10.395 8.356 Reserve promotie 400 400
Debiteuren - 328 Reserve jeugd 625 625
Overlopende activa 705 - Crediteuren 1.214 157
Promotiemateriaal 200 200 Overlopende passiva - 627
Schaakmateriaal 1.000 2.000 Vooruitontvangen 

bedragen
- -

Apparatuur - 300

Totaal 13.000 11.516 13.000 11.516

Toelichting balans

Activa
De post overlopende activa betreft de reeds ontvangen factuur met betrekking
tot de afdracht aan de HSB voor de maanden augustus en september 2017.

De openstaande debiteuren zijn grotendeels voldaan. Het onbetaald gebleven ge-
deelte (EUR 72,50) is, tezamen met de nieuwe debiteuren van het boekjaar
2016-2017 (EUR 97,50), als verlies genomen in de resultatenrekening.

De post ‘Schaakmateriaal’ is conform de winst- en verliesrekening met EUR
1.000 verlaagd. De waarde van al ons materiaal is lastig in te schatten. Jaarlijks
zal worden bekeken in hoeverre deze balanspost moet worden bijgesteld.

De apparatuur (laptop, printer, e.d.) die de vereniging in bezit heeft, is volledig
afgeboekt en vertegenwoordigt derhalve geen waarde meer op de balans.
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Passiva
Het eigen vermogen is met EUR 1.054 toegenomen (zie resultatenrekening).

De post ‘Crediteuren’ bestaat uit de nog te betalen zaalhuur voor de maand juli
2017 alsmede de ontvang kwartaalnota van de HSB over het 3e kwartaal van
2017.

Agendapunt 12a: Voorstel wijziging statuten

Artikel 2
Oud:
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen, propageren en bevorderen van
de schaaksport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken (zelfstandig of in samenwerking met
anderen) door:
a. het beschikbaar stellen van ruimte en spelmateriaal aan de leden, teneinde hen
in staat te stellen de schaaksport te beoefenen;
b. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden;
c. het bevorderen van onderricht in de theorie van het schaakspel;
d. het voeren van progapanda-acties in de ruimste zin van het woord;
e. de uitgifte van een periodiek.

Nieuw:
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen, propageren en bevorderen van
de schaaksport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken (zelfstandig of in samenwerking met
anderen) door:
a. het beschikbaar stellen van ruimte en spelmateriaal aan de leden, teneinde hen
in staat te stellen de schaaksport te beoefenen;
b. het organiseren van en het deelnemen aan wedstrijden;
c. het bevorderen van onderricht in de theorie van het schaakspel;
d. het voeren van propaganda-acties in de ruimste zin van het woord;.

Artikel 3
Oud:
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Op negenentwintig juni tweeduizend en zes zijn de schaakverenigingen “De
Vogelwijk” en “De Haagse Toren” samen gegaan.
3. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus
daaropvolgend. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daarop-
volgend.
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Nieuw:
1. Op negenentwintig juni tweeduizend en zes zijn de schaakverenigingen “De
Vogelwijk” en “De Haagse Toren” samen verder gegaan onder de naam Schaak-
combinatie Haagse.Toren Vogelwijk, kortweg Schaakcombinatie HTV.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met éénendertig augustus
daaropvolgend. Het boekjaar loopt van één augustus tot en met éénendertig juli
daaropvolgend.

Artikel 4:
Oud:
1. De vereniging kent:
a. seniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van twintig jaar en
ouder;
b. juniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van zestien tot en met
negentien jaar;
c. aspirantleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van vijftien jaar en
jonger;
d. ereleden;
e. Donateurs, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging
steunen met een jaarlijkse bijdrage.
2. Seniorleden, juniorleden en aspirantleden zijn zij, die zich schriftelijk als lid
bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Ter bepaling van de categorie waartoe het lid in enig verenigingsjaar behoort, is
de leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar beslissend.
3. Ereleden zijn die natuurlijke personen die wegens hun verdiensten jegens de
vereniging of hun verdiensten op het gebied van de schaaksport in het algemeen
op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd..
Ereleden hebben alle rechten en verplictingen van seniorleden.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

Nieuw:
1. De vereniging kent:
a. seniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van éénentwintig jaar en
ouder;
b. jeugdleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd tot en met twintig jaar.
Jeugdleden zijn onderverdeeld in
i. juniorleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van zestien tot en met
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twintig jaar;
ii. aspirantleden, zijnde natuurlijke personen in de leeftijd van vijftien jaar en
jonger;
c. leden van verdienste;
d. ereleden.
2. Seniorleden, juniorleden en aspirantleden zijn zij, die zich schriftelijk als lid
bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
Ter bepaling van de categorie waartoe het lid in enig verenigingsjaar behoort, is
de leeftijd bij de aanvang van het verenigingsjaar beslissend.
3. Leden van verdienste zijn die natuurlijke personen die wegens hun verdien-
sten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene leden-
vergadering als zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten en verplichtingen van seniorleden.
4. Ereleden zijn die natuurlijke personen die wegens hun verdiensten jegens de
vereniging of hun verdiensten op het gebied van de schaaksport in het algemeen
op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd.
Ereleden hebben, behoudens een contributieverplichting, alle rechten en ver-
plichtingen van seniorleden.
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

Artikel 5 lid 2
Oud:
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inacht-
neming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
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Nieuw:
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Artikel 5 lid 3
Oud:
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur
worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één
maart niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over
het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging
kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

Nieuw:
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur
worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één
februari niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging
kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
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Artikel 5 lid 5
Oud:
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.

Nieuw:
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.

Artikel 7 lid 1
Oud:
1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contri-
butie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De leden kunnen
hiertoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie be-
talen.
Ereleden kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om contributie te be-
talen.

Nieuw:
1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contri-
butie wordt vast-gesteld door de algemene ledenvergadering. De leden kunnen
hiertoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie be-
talen.
Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting om contributie te betalen.

Artikel 8 lid 1
Oud:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke per-
sonen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden zulks met dien ver-
stande dat de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester niet in één
persoon verenigbaar zijn.

Nieuw:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. Geen enkele combinatie van deze functies is in één persoon verenig-
baar zijn.

Artikel 14 lid 1
Oud:
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (bij voorkeur in de maand
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september), behoudens verlenging van deze termijn door de algemene leden-
vergadering. In deze algemene leden-vergadering brengt het bestuur zijn jaar-
verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting over het
afgelopen boekjaar en een begroting voor het lopende boekjaar ter goedkeuring
aan de algemene ledenvergadering over.

Nieuw:
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging
en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten
met een toelichting over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het
lopende boekjaar ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.

Artikel 16 lid 3
Oud:
3. Een besluit van de statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aan-
wezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Nieuw:
3. Een besluit van de statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van
de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan wor-
den besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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Agendapunt 12b: Voorstel wijziging huishoudelijk reglement

Artikel 3 lid 3
Oud:
3. De contributie voor het lopende verenigingsjaar is bij vooruitbetaling
verschuldigd.

Nieuw:
3. De contributie voor het lopende verenigingsjaar is bij aanvang van dat ver-
enigingsjaar verschuldigd doch dient in ieder geval voor 1 december van dat jaar
te zijn voldaan. Indien de contributie niet voor 1 december van het lopende ver-
enigingsjaar volledig is voldaan, kan het bestuur het lid uitsluiten van interne en
externe, door de vereniging georganiseerde, activiteiten.

Artikel 3 lid 4
Oud:
4. Diegenen die niet voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar de contri-
butie hebben voldaan moeten een boete betalen. De hoogte van de boete wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Nieuw:
4. De vereniging zegt het lidmaatschap op van die leden die op 1 februari van
het lopende verenigingsjaar de contributie nog steeds niet volledig hebben
voldaan.

Artikel 6 lid 6
Oud:
6. De penningmeester is belast met de zorg voor de gelden. Hij int de contri-
buties van de leden en doet alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Hij
draagt zorg voor een behoorlijke administratie. Op de Algemene Ledenverga-
dering brengt hij verslag uit over de besteding van de geldmiddelen gedurende
het afgelopen verenigingsjaar. Verder dient hij op deze vergadering een begro-
ting in voor het volgende verenigingsjaar. Van de financiële positie van de ver-
eniging dient hij zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de
vorderingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de vereniging kunnen worden
gekend.

Nieuw:
6. De penningmeester is belast met de zorg voor de gelden. Hij int de contri-
buties van de leden en doet alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Hij
draagt zorg voor een behoorlijke administratie. Op de Algemene Ledenverga-
dering brengt hij verslag uit over de besteding van de geldmiddelen gedurende
het afgelopen boekjaar. Verder dient hij op deze vergadering een begroting in



29

voor het lopende boekjaar. Van de financiële positie van de vereniging dient hij
zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de vorderingen, schul-
den, inkomsten en uitgaven van de vereniging kunnen worden gekend.

Artikel 6 lid 7
Oud:
7. Naast de drie vaste bestuursleden kunnen onder meer voor de volgende
functies leden tot lid van het bestuur worden benoemd:
a. wedstrijdleider intern;
b. wedstrijdleider extern;
c. jeugdleider;
d. bestuurslid public relations en sponsoring;

Nieuw:
-
(Het lid komt in zijn geheel te vervallen)

Artikel 7 lid 1
Oud:
1. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door het bestuur, alsmede door de
stemgerechtigde leden.

Nieuw:
1. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur,
alsmede door elk van de stemgerechtigde leden.

Artikel 9 lid 1
Oud:
1. Voor het verrichten van bijzondere taken kan het bestuur leden tot commis-
saris aanstellen. Ten behoeve van de uitvoering van hun taak kan het bestuur de
commissaris(sen) bepaalde machtigingen geven.

Nieuw:
1. Voor het verrichten van bijzondere taken kan het bestuur commissies instellen
en/of leden tot commissaris aanstellen. Ten behoeve van de uitvoering van hun
taak kan het bestuur de commissies en/of commissaris(sen) bepaalde machti-
gingen geven. Het bestuur benoemt jaarlijks minimaal drie commissarissen: Een
externe wedstrijdleider, een jeugdleider en een interne wedstrijdleider.

Artikel 9 lid 2
Oud:
2. Een kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die niet tot het
bestuur behoren. Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering
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jaarlijks benoemd en zijn slechts eenmaal hernoembaar. De kascommissie
brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen naar
aanleiding van de door haar uitgevoerde controle van de financiële verant-
woording van de penningmeester. De penningmeester legt uiterlijk zeven dagen
vóór de Algemene Ledenvergadering zijn boeken en bescheiden over het af-
gelopen verenigingsjaar voor aan de kascommissie.

Nieuw:
2. Een kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, die niet tot het
bestuur behoren. Deze leden worden door de Algemene Ledenvergadering
jaarlijks benoemd en zijn slechts eenmaal hernoembaar. De kascommissie
brengt op de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen naar
aanleiding van de door haar uitgevoerde controle van de financiële verant-
woording van de penningmeester. De penningmeester legt uiterlijk zeven dagen
vóór de Algemene Ledenvergadering zijn boeken en bescheiden over het af-
gelopen boekjaar voor aan de kascommissie.

Agendapunt 15: Begroting 2017/2018

(bedragen in hele euro’s)
Baten Begroot Lasten Begroot
Contributie 11.075 HSB bijdrage 4.200
Loterijen 425 Zaalhuur 3.750
Overige ontvangsten 200 KNSB 500
Sponsoring 60 Prijzen 750
Rente 25 Clubblad en internet 400
Jeugd 1.475 Jeugd 4.150

Promotie 100
Algemene kosten 600
Opleiding kader 150

Activiteiten bijdragen 1.100 Activiteiten uitgaven 1.000
Aanwending reserve jeugd 625 Afschrijving schaakmateriaal 250

Saldo -865
Totaal 14.935 14.395

Toelichting begroting

De begroting voor volgend seizoen laat een negatief saldo zien. Dit wordt deels
veroorzaakt door eenmalige kosten. De vermogenspositie van de vereniging is
momenteel dermate gezond dat het bestuur aanvullende maatregelen voor ko-
mend boekjaar nog niet nodig acht.
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Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 45 senioren en 70 juniorleden/aspirantleden. In
de begroting is rekening gehouden met een totale gezinskorting van EUR 300.

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, het Open Kam-
pioenschap en Scholenkampioenschap. De opbrengst van het Scholenkampioen-
schap viel voorheen onder de post ‘Overige ontvangsten’ maar is nu onder
‘Activiteiten’ geschaard.

De loterijen en SponsorKliks vormen een belangrijke inkomstenbron voor de
vereniging. Het afgelopen seizoen was de gezamenlijke opbrengst EUR 622.
Voor komend seizoen is een vergelijkbare opbrengst begroot.

Voor de jeugd zijn inkomsten begroot in verband met de verkoop van stappen-
boeken alsmede de sponsoring en verkoop van nieuwe t-shirts (zie ook onder
Lasten). De eerder gevormde jeugdreserve zal worden aangewend om de stij-
ging van de kosten voor de jeugd deels op te vangen.

De contributiebedragen blijven gelijk. Voor nieuwe dubbelleden geldt ook
komend seizoen een introductietarief van EUR 25 voor het eerste lidmaat-
schapsjaar.

Dit jaar zal wederom de mogelijkheid worden geboden om per automatische
incasso de contributie te voldoen. De incasso zal eind oktober plaatsvinden.

Lasten
De afdracht aan de HSB is begroot op EUR 4.200 (45 senioren EUR 2.200 + 70
junioren/aspirantleden EUR 2.000).

De kosten voor de zaalhuur zijn verhoogd met EUR 750 in verband met de vijf
thuiswedstrijden van het eerste team in Hotel Atlantic.

De kosten voor de KNSB zijn verhoogd met EUR 375. Doordat het eerste vaker
thuis dan uit speelt, zal de vereniging aan de schaakbond een reiskosten-
compensatie moeten afdragen ten gunste van de teams in haar klasse voor wie
dat niet geldt. Daarnaast is voor de spelers van het eerste een regeling reis-
kostenvergoeding van kracht.

De uitgaven van de jeugd (exclusief bekerprijzen) zijn begroot op EUR 4.150.
Hierin is een eenmalige uitgave inbegrepen ter grootte van EUR 1.500 voor de
aanschaf van honderd t-shirts. Deze shirts worden voor de helft van de kostprijs
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verkocht aan de (jeugd-)leden. De aanschafprijs wordt voor vijftig procent ge-
dekt door een sponsorbijdrage. De reguliere kosten voor de jeugd zijn hoger dan
voorgaande jaren als gevolg van de stijging van het aantal jeugdleden. De
kostenstijging zit met name in vergoedingen voor het kader, maar ook extra
aanschaf van (proef)examens en meer prijzen leiden tot hogere kosten.

De kosten voor het clubblad nemen verder af, doordat een kleinere oplage wordt
gedrukt.

In de algemene kosten is een eenmalige kostenpost opgenomen van EUR 250 in
verband met de beoogde wijziging van de statuten.

Contributiebedragen

(bedragen in hele euro’s)
Contributie SHTV 2016-2017
Seniorleden 105
Junior- en aspirantleden (geboren na 31-08-1996 95
Dubbelleden (hoofdlid elders) 75
Dubbelleden (hoofdlid elders) - introductiejaar 25

• Een tweede gezinslid krijgt 15 euro korting op de hierboven vermelde
contributie, een derde gezinslid krijgt 30 euro korting, etc.

• Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.
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Ratinglijst augustus

De zomer is voorbij en SHTV-ers hebben vakantie gevierd, al dan niet door
deelname aan de zomertoernooien. Eigenlijk begon het al bij het Leids Kam-
pioenschap waar sinds vorig jaar ook HSB-ers mogen meedoen. Daarna barstte
het schaakgeweld los in Leiden, Amsterdam en Dieren.
Punten werden gewonnen en verloren. Maarten van der Vegt is de absolute
winnaar als het gaat om ratingwinst... opnieuw, zou men kunnen zeggen, want in
slechts enkele jaren is hij omhoog geschoten. Gedeeld tweede staan Cor Kanters
(topprestatie in het Leiden Chess Tournament) en Meile Tamminga.
Helaas zijn er ook stevige bewegingen in de andere richting: Roy van der Smitte
verloor maar liefst 173 punten(!), gevolgd door Karl Baak en Franck Melssen
met resp. 100 en 89 in de verkeerde richting. Met ratings is het net als met
bergbeklim-men: naar boven gaat moeizaam, naar beneden ben je zo. Maar
klasse verloochent zich niet en ze zullen ongetwijfeld weer terugveren.

Jan-Aart van der Steen 2135 (+3)
Twan van der Togt 2108 (-4)
Maarten Stolte 2046 (+5)
William van Zanten 2009 (-)
Eduard van Dijk 2007 (-)
Cor Kanters 2004 (+48)
Hans Segers 1987 (+33)
Sander Pauw 1965 (+4)
Bart Verbaan 1962 (-13)
Alex Hut 1958 (+2)
Peter Vorstermans 1934 (-3)
Ton Bodaan 1905 (+1)
Gert-Jan Willighagen 1867 (-2)
Olav van Leeuwen 1858 (-15)
Jaimy Luk 1848 (-)
Evert Baak 1816 (-83)
Rik Pronk 1812 (-2)
Armin Segger 1794 (-)
Justus van Klaveren 1744 (-31)
Karl Baak 1730 (-100)
Meile Tamminga 1722 (+48)
Theo Bovenlander 1719 (-20)
Ed Olvers 1706 (+3)
Theo Dekker 1688 (-)
Franck Melssen 1687 (-89)

Geurt Jan v.d. Meiden 1647 (-6)
Ruben Wiegerink 1645 (-)
Ben Spierings 1627 (-46)
Jan Verheijen 1604 (+18)
Eric Alvares 1590 (+32)
André Wagner 1577 (+13)
Maarten van der Vegt 1552 (+95)
Frans Coers 1551 (+13)
Piet Sikkes 1548 (+7)
Roy van der Smitte 1510 (-173)
Danny Lindhout 1507 (-5)
Jaap Luyendijk 1502 (-41)
Kees van Gelder 1482 (-)
Rob Dijkstra 1457 (+20)
Ard van der Zwart 1402 (-13)
Thomas Luk 1388 (+34)
Claudia Fasil 1376 (-)
Pim van der Meiden 1351 (-)
Thijs Michels 1320 (-)
Ruud van Dijk 1306 (+21)
Kawang Choi 1303 (+36)
Wim Vermeulen 1116 (-13)
Mitchell Vuong 1028 (+24)
Ricki Luk 907 (-)
Martin Brummelkamp 808 (+8)
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The Hague Gangsters in Leiden André Wagner

De term is niet door mij bedacht, nee echt niet. Maar wel grappig en misschien
had het als Gangstas gespeld moeten worden, al zijn we geen rappers, Ton en ik.
Het was trouwens deze naamgeving die hij onder de foto op onze Facebook-
pagina had gezet, een foto die met zijn mobiel was gemaakt als sfeerimpressie
van het Leidse Kroeg & Lopertoernooi. Fotograaf was tegenstander Paul Koks,
die met een andere coryfee, de van ons open rapidkampioenschap bekende
Barend Lavrijsen, een koppel vormde. Als de foto in kleur was geweest, was
ook meteen duidelijk waarom we onder deze ‘nom de plume’ speelden. U kunt
het vast wel raden.
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Overigens was het nemen van de foto geen enkele reden om niet met 2-0 te
winnen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het niet eenvoudig ging. Na een
door beide koppels verloren eerste ronde tegen veel sterkere spelers waren we
op het ‘terras’ van Odessa aan het Hogewoerd terechtgekomen. Deze kroeg valt
doorgaans op door twee dingen: de vloer binnen plakt door het bier dat een
avond eerder rijkelijk heeft gevloeid èn het terras is een grote vlonder die bij
elke passage van een boot met de golven meeschommelt. We spelen vrijwel elk
jaar een keer op deze locatie, maar wat vooral opviel was dat het uitstekende
weer (22º, lichte bewolking en weinig wind) niet alleen 121(!) schaakkoppels
naar Leiden had gelokt, maar ook veel waterrecreanten had verleid tot een
tochtje met de boot. En je zou het niet geloven, maar het kleinste bootje zorgde
voor de meeste golfslag. Size doesn’t matter, dat blijkt maar weer.

Tegenwoordig gaat het bekendmaken van de indeling van de volgende ronde
niet meer door druk rondfietsende assistent-wedstrijdleiders, maar de spelers
voeren zelf de uitslag in op een speciale site en krijgen daar ook de nieuwe
indeling te zien. In Delft werkt het trouwens ook inmiddels zo. Wel lastig als je,
zoals ik, alleen een dumb phone hebt, maar ik ga er toch echt geen andere voor
aanschaffen. Ik heb toch een maat? Nou dan.

Gedurende het zeer sterk bezette toernooi ging de deining gewoon door: 0-2, 2-
0, 0-2, 2-0 en toen kwam er een kleine onderbreking in dit schema. Op het terras
van Bad Habits in de Pelikaanstraat genoten we van een half pint Guinness en dt
was maar goed ook, want onze tegenstanders hadden vertraging opgelopen.
Promotie’s kanon Bernard Bannink en zijn compagnon Hielke Kuipers liepen
buiten hun schuld een beetje achter op het schema. Vorig jaar hadden we hen in
de laatste ronde getroffen bij Einstein, waar we dit jaar trouwens begonnen, en
met enig geluk een gelijkspel bereikt. Hielke had toen verloren nadat hij een
dame voor was komen te staan. Hij was dus extra gemotiveerd. Dit keer kreeg
hij een paard tegen twee pionnen en wist hij dit om te draaien. In een
paardeindspel met 3 pionnen tegen 1 moest er flink gerommeld worden, maar
het lukte en remise was een feit.

Nog twee ronden te gaan en een nieuwe locatie. Bij het geluid van klossende
biljartballen moesten we het hoofd bieden aan een koppel talentjes die het ons
behoorlijk lastig maakten. Het werd de laatste 2-0, want in de laatste ronde was
het volgens schema weer tijd voor een verliespartij.

En zo bereik je dan het einde van een mooie dag waar ook dit jaar Armin Segger
kans had gezien om langs te komen. Dat werd dan ook een gezellig etentje na
afloop. We hadden niets gewonnen, daarvoor hoefde je geen wetenschapper te
zijn, en we verlieten het grachtendeel om iets buiten het centrum een
restaurantje te zoeken. Tip: bistro Malle Jan in de Nieuwsteeg nabij de Pieters-
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kerk is een absolute aanrader, betaalbaar en het eten was erg lekker.

Resten nog wat administratieve zaken als onze prestaties:

Ton (1905) / André (1577) score locatie
1 Stef van der Zon (2172) / Guido Bakker (2203) 0-2 Einstein
2 Paul Koks (1653) / Barend Lavrijsen (1203) 2-0 Odessa
3 Maurits de Jong (2008) / Hans Gijswijt (1900) 0-2 Estaminet
4 Frans Martens (1608) / Chris Schoon (1400) 2-0 Vooraf en toe
5 Bernard Bannink (2202) / Hielke Kuipers (1705) 1½-½ Bad Habits
6 Thomas Kentstra (1507) / Matthijs Salomons (1327) 2-0 Snookercentrum
7 Wouter Noordkamp (2018) / Igor Damen (1994) 0-2 Burgerzaken

Het toernooi werd evenals de vorige twee keer gewonnen door het grootmeester-
duo Jan Smeets/Wouter Spoelman met 12 uit 14. Gedeeld 20e werden IM
Robert Ris en schaakambassadeur Nick Schilder. Ton heeft, speciaal voor Robin
van Leeuwen, nog snel een foto gemaakt toen we bij Odessa waren.
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AH Sportfestijn in Zuiderpark

Op 9 en 10 september wordt er een groot sportfestijn in het Zuiderpark ge-
houden. Er worden simultaans gegeven door Tea Lanchava op zaterdag Anna-
Maja Kazarian op zondag. Verder is er een demonstratie van Paco Sako (spreek
uit: paatsjo sjako). Kaartjes kosten 5 euro voor jeugd van 5-17 jaar en 10 euro
voor iedereen ouder dan dat.
Het schaakprogramma ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.30 uur zelf schaken, dammen en go
10.30 - 11.00 uur speluitleg max. 10 minuten per bond
11.00 - 12.30 uur eerste simultaan, mix schaken en dammen
12.30 - 13.30 uur zelf schaken, dammen en go
13.30 - 14.00 uur speluitleg max. 10 minuten per bond
14.00 - 14.30 uur tweede simultaan schaken
14.30 - 16.00 uur tweede simultaan dammen
16.00 - 17.30 uur go spelen, demo Paca Sako
17.30 - 18.30 uur zelf schaken, dammen en go
18.30 - 20.00 uur derde simultaan mix schaken en dammen

Jeugdschaakagenda

September 2017
za 9 KNSB jeugdclubcompetitie cat. ACD (Den Bosch)
zo 17 Grand Prix 1 (HSB, De Kameleon)
vr 22 - zo 24 Kwalificatie NK cat. ABC (Meppel)
za 23 32e Botwinniktoernooi (tevens HSB rapidkampioenschap)
zo 24 NK Freestyle Chess 2017
za 30 KNSB jeugdclubcompetitie cat. ACD (Den Bosch)

Oktober 2017
zo 8 Grand Prix 2 (SHTV, Hofstad Mavo)
za 14 14e Promotie snelschaakkampioenschap (tevens HSB-kamp.)

58e Huttontoernooi (Rotterdam)
zo 29 40e Schaaktoernooi voor jeugdteams (Mierlo)

November 2017
za 11 KNSB jeugdclubcompetitie cat. AC (Den Bosch)
za 18 Open NK rapid voor de jeugd (Eindhoven)
zo 19 Grand Prix 3 (Botwinnik, Zoetermeer)
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Schaakagenda

September 2017
do 7 Simultaan
do 14 Algemene Ledenvergadering
do 21 1e ronde interne competitie + 1e ronde zwart-witcompetitie
za 23 32e Botwinniktoernooi (tevens HSB-rapidkampioenschap)
zo 24 NK Freestyle Chess 2017
do 28 Inhaalavond interne competitie + 2e ronde zwart-witcompetitie

Oktober 2017
do 5 2e ronde interne competitie + 3e ronde zwart-witcompetitie
do 12 Inhaalavond interne competitie + 4e ronde zwart-witcompetitie
za 14 14e Promotie snelschaakkampioenschap (tevens HSB-kamp.)
do 19 3e ronde interne competitie + 5e ronde zwart-witcompetitie
do 26 Inhaalavond interne competitie + 6e ronde zwart-witcompetitie

November 2017
do 2 4e ronde interne competitie + 7e ronde zwart-witcompetitie
do 9 Inhaalavond interne competitie + 8e ronde zwart-witcompetitie
do 16 5e ronde interne competitie + 9e ronde zwart-witcompetitie
do 23 Inhaalavond interne competitie + 10e ronde zwart-witcompetitie

Aankomende evenementen:
Persoonlijk Kampioenschap HSB vr 8 september t/m vr 10 november 2017
Hoogeveen schaaktoernooi za 21 t/m za 28 oktober 2017
Haarlemse Meesters Open za 21 t/m zo 29 oktober 2017
2e Spijkenisse Open Vierkampentoernooi vr 27 t/m 28 oktober 2017
Eijgenbroodtoernooi vr 27 t/m 29 oktober 2017
Haags Weekendtoernooi vr 17 t/m zo 19 november 2017
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Programma externe competitie (onder voorbehoud van wijzigingen)

KNSB klasse 3F
za 16 september 2017 De Combinatie 1 - SHTV 1
za 7 oktober 2017 SHTV 1 - RSR Ivoren Toren 2
za 4 november 2017 DSC 2 - SHTV 1
za 25 november 2017 SHTV 1 - Oud Zuylen Utrecht 2
za 16 december 2017 SHTV 1 - Sliedrecht 1
za 3 februari 2018 Goes 1 - SHTV 1
za 10 maart 2018 SHTV 1 - Rijswijk 1
za 7 april 2018 Schaakhuis 1 - SHTV 1
za 21 april 2018 SHTV 1 - De Baronie 1

HSB promotieklasse
do 28 september 2017 SHTV 2 - Promotie 2
ma 16 oktober 2016 Schaakhuis 2 - SHTV 2
do 30 november 2017 SHTV 2 - RSC-Belgisch Park 1
ma 11 december 2017 DSC 4 - SHTV 2
do 8 februari 2018 SHTV 2 - DD 3
do 15 maart 2018 Botwinnik 1 - SHTV 2
april 2018 Schaakmat Westland 2 - SHTV 2

HSB klasse 1B
do 12 oktober 2017 SHTV 3 - Botwinnik 2
ma 30 oktober 2017 Wassenaar 1 - SHTV 3
ma 20 november 2017 HSV 1 - SHTV 3
do 11 januari 2018 SHTV 3 - DSC 5
di 13 februari 2018 Promotie 3 - SHTV 3
do 22 maart 2018 SHTV 3 - Haeghe Ooievaar 1
april 2018 Rijswijk 2 - SHTV 3

HSB klasse 3B
do 19 oktober 2017 SHTV 4 - Novelty Destroyers 2
ma 13 november 2017 DSC 10 - SHTV 4
do 14 december 2017 SHTV 4 - DCSV 1
ma 15 januari 2018 Lierse 2 - SHTV 4
do 8 februari 2018 SHTV 4 - HSV 2
do 15 maart 2018 SHTV 4 - Botwinnik 3
do 19 april 2018 Botwinnik 5 - SHTV 4




