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ColofonColofon
Schaakcombinatie HTV, opgericht 29 juni 2006

Ereleden

André Wagner sedert 13 september 2018

Leden van verdienste

Rik Pronk sedert 18 juni 2009

Ben Spierings sedert 13 september 2018

Ton Bodaan sedert 13 september 2018

Sander Pauw sedert 10 september 2020

Bestuur

Voorzitter
Bart Verbaan voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl 06-83995480

Secretaris
Ton Bodaan secretaris@schaakcombinatiehtv.nl 06-47940300

Penningmeester
Peter Vorstermans penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl 06-53326462

Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl 070-4490512

Jeugdleider
Meile Tamminga jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl 070-3685767

Wedstrijdleider extern
Ben Spierings wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl 06-24226435

Commissarissen

Webmaster
Eric Alvares efsalvares@hotmail.com 06-41330092

Materiaalcommissaris
vacant
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Commissies

Commissie van Beroep Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels

Jeugdcommissie Meile Tamminga (vz), Olav van Leeuwen, Ton
Bodaan, Rik Pronk

(Overige) jeugdbegeleiders Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt, Eric 
Alvares

Interne wedstrijdcommissie Piet Sikkes (vz), Hans Segers, André Wagner, 
Peter Vorstermans

Externe wedstrijdcommissie Ben Spierings (vz), Piet Sikkes, Karl Baak, 
Maarten van der Vegt

Commissie PR & Sponsoring Ton Bodaan, Meile Tamminga, Eric Alvares

Kascommissie Maarten van der Vegt, Thijs Michels, ... (res.)

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: € 117,50 per jaar; jeugd: € 107,50 per jaar; dubbelleden:
€ 75 per jaar. Korting voor gezinsleden: € 15 voor eerste 
gezinslid, € 30 voor tweede, etc.

IBAN NL48 RBRB 0778023656 t.n.v. Schaakcombinatie HTV

Internet https://www.schaakcombinatiehtv.nl
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Van de voorzitterVan de voorzitter
Bart Verbaan

Bij deze de oproep om naar de ALV van SHTV te komen. De vergadering is op
donderdag 9 september vanaf 20.15 uur in de vertrouwde Bosbeskapel.

In het vervolg van dit krantje kunt u allerlei verslagen aantreffen over het
afgelopen jaar. De meeste niet al te uitgebreid, het was immers weer een
coronajaar. Ik zeg met opzet weer, ook het vorig seizoen ging als een nachtkaars
uit en dit seizoen heeft de kaars eigenlijk in het geheel niet gebrand. We hopen
op beter en we hopen dat het komend seizoen alles (interne, externe en
toernooien) wel door kan gaan als gepland.

Er gaat wel van alles veranderen het komend seizoen. We hebben een nieuw
huurcontract, waarbij we meer geld kwijt zijn voor de locatie waar we zitten en
waar we voortaan zelf de bar moeten gaan draaien. Hiervoor is een groepje
vrijwilligers nodig die om beurten de bar draait. Elke donderdagavond en vier
keer bij de thuiswedstrijden van onze KNSB-teams, op de vergadering zullen we
hier op terugkomen, maar denk er alvast over! 

Over de zaal nog twee dingen: het is duurder, maar we hebben de zaal voortaan
ook in de zomer, dat betekent dat we ook in de zomer kunnen en gaan schaken.
Dit jaar hebben we er al aan geproefd, we waren open en er was elke week een
leuk toernooitje. De precieze plannen voor volgend jaar moeten nog gemaakt
worden, maar daarvoor hebben we tot eind juni de tijd. Ook belangrijk is het feit
dat we voortaan niet meer contant kunnen betalen voor onze consumpties, we
moeten pinnen. Belangrijk om alvast te weten, dan komt het straks niet als
verrassing.

Na allerlei juridische zaken is schaken geen sport meer en derhalve BTW-
plichtig. Voor onze vereniging geeft dat geen directe gevolgen, maar voor de
bonden wel en dus zal de afdracht per 1 januari 2022 wel omhoog gaan.

Tot slot is er nog een nieuwe wet: deWBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen). Deze wet is met name bedoeld om de persoonlijke aansprakelijkheid
van bestuursleden in te dekken. Om aan de wet te voldoen zullen er binnen
afzienbare tijd nieuwe statuten gemaakt moeten worden en notarieel moeten
passeren; u begrijpt het al, dat kost ook geld.

Nou ja, al met al, een heleboel om over te praten en dat gaan we dus ook doen
op 9 september. Tot dan!
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Agenda Algemene Ledenvergadering SHTV 2021
Bosbeskapel

donderdag 9 september 2021, 20.15 uur

  1. Opening en mededelingen

  2. Ingekomen stukken

  3. Verslag ALV 10 september 2020

  4. Verslag secretaris

  5. Verslag wedstrijdleider intern

  6. Verslag wedstrijdleider extern

  7. Verslag jeugdleider

  8. Verslag penningmeester

  9. Verslag kascommissie en décharge bestuur

10. Verkiezing bestuur *

11. Benoeming commissarissen en commissies

12. Oprichting barcommissie

13. Begroting 2021-2022, contributiehoogte

14. Interne competities 2021-2022

15. Externe competities 2021-2022

16. Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.)

17. Rondvraag en sluiting

* Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Mocht u zich kandidaat willen stellen, kunt u dat
melden aan de secretaris.
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Agendapunt 3: Verslag ALV 10 september 2020

Aanwezigen: Bart Verbaan, Piet Sikkes, André Wagner, Ton Bodaan, Hans
Segers, Gert-jan Willighagen, Armin Segger, Ben Spierings, Meile Tamminga,
Sander Pauw, Eric Alvares, Peter Vorstermans, Rik Pronk, Olav van Leeuwen,
Maarten van der Vegt, Hans de Haan, Paul Koks, René Weerts, Peter
Lincewicz, Ruud van Dijk, Martin Brummelkamp, Geurt Jan van der Meiden.

Afwezig met bericht: Danny Lindhout, Wouter Noordkamp, Karl Baak, Rob
Dijkstra, Thijs Michels, William van Zanten, Frans Hoogeveen, Jan Verheijen,
Jaap Luyendijk.

1. Opening en mededelingen
Piet opent zijn laatste vergadering als voorzitter met een ferme hamerslag.
Hij vat het afgelopen seizoen samen dat natuurlijk getekend is door de
corona-perikelen.
Vervolgens wordt de agenda goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingezonden stukken.

3. Verslag ALV 12 september 2019
Geen opmerkingen.

4. Verslag secretaris
Geen opmerkingen.

5. Verslag wedstrijdleider intern
Aanvulling op het verslag de stand na 11 ronden is de eindstand. Maar na
heroverweging is ervoor gekozen dit jaar geen kampioen uit te roepen. Dit
tot grote vreugde van Rik Pronk die de kampioensbeker nog een jaar mag
poetsen.

6. Verslag wedstrijdleider extern
Ben geeft een toelichting. Verder geen aanvulling op het verslag.

7. Verslag jeugdleider
Jeugdleider geeft toelichting. De jeugdafdeling gaat ervoor om het door
corona verlaagde ledental weer te laten stijgen. Hij is blij met de bege-
leiders die dit jaar weer voor onze jeugd aan de slag gaat. Een goede
versterking is Peter [Lincewicz - red.] die een ruime ervaring met jeugd
heeft.
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8. Verslag penningmeester
Wederom een positief financieel resultaat. Omdat een aantal activiteiten
geen doorgang konden vinden door de lockdown waren de uitgaven
aanzienlijk lager dan begroot. Peter Vorstermans heeft een vraag over de
financiële verwerking van de stappenboeken. Sander legt uit hoe het zit.

9. Verslag kascommissie en decharge bestuur
De kascommissie bestaande uit Hans Segers en Maarten van der Vegt
heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Derhalve stellen ze de
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt
hier onder applaus mee in.

10. Samenstelling bestuur
Drie aftredend bestuursleden:
Voorzitter Piet Sikkes stopt in deze rol, Bart Verbaan wil onze nieuwe
voorzitter worden.
Interne wedstrijdleider Eric Alvares treedt af en wordt opgevolgd door
Piet Sikkes, die onze club dus bestuurlijk blijft ondersteunen. Eric heeft de
lastige taak als interne wedstrijdleider met verve vervuld. Altijd strevend
naar goede oplossingen als er zich problemen voordeden.
Tenslotte treedt Sander Pauw af als penningmeester na 12 jaar! trouwe
dienst. Peter Vorstermans is bereid gevonden onze centjes te gaan be-
heren.
De leden stemmen in met de voorgestelde wijzigingen.
Het bestuur zal komend seizoen wederom uit 6 leden bestaan: voorzitter,
penningmeester, secretaris, intern wedstrijdleider, extern wedstrijdleider,
jeugdleider.
De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun bewezen diensten
met een presentje.
Vervolgens het hoogtepunt van de vergadering: de leden wordt voor-
gesteld Sander Pauw wegens zijn grote bestuurlijke inzet te benoemen als
Lid van Verdienste. De leden stemmen hier enthousiast mee in. De voor-
zitter reikt het bijbehorende speldje uit in corona-stijl.

11. Commissarissen en commissies
Na de pauze heropent onze nieuwe voorzitter Bart de vergadering.
Het voorstel van het bestuur voor de benoeming van de diverse com-
missies wordt aangenomen.
Extern wedstrijdleider: Ben Spierings
Intern wedstrijdleider: Piet Sikkes
Jeugdleider: Meile Tamminga
Kascommissie: Maarten van der Vegt ,Thijs Michels Gert Jan Willig-
hagen
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Commissie van beroep: Hans Segers, André Wagner, Thijs Michels
Technische Commissie: Ben Spierings, Piet Sikkes, Wouter Noordkamp,
Maarten van der Vegt, Karl Baak
Jeugdcommissie: Meile Tamminga, Olav van Leeuwen, Ton Bodaan, Rik
Pronk, Peter Lincewicz, Maarten van der Vegt
Interne wedstrijdcommissie: Piet Sikkes, Hans Segers, André Wagner,
Peter Vorstermans
Commissie PR en Sponsoring: Ton Bodaan, Meile Tamminga
Commissaris materiaal: vacant

12. Begroting 2020-2021, contributiehoogte
Onze nieuwe penningmeester Peter neemt het woord.
Dalende ledenaantal blijft een zorgpunt. Dit zorgt voor een vermindering
in de inkomsten.
Daarom is het zaak om ook te zoeken naar andere bronnen van inkomsten.
Contributie blijft gelijk. Er is wel wat extra geld in reserve, maar wellicht
zijn er dit jaar extra uitgaven nodig i.v.m. coronamaatregelen.

13. Interne competities 2020-2021
Voorstel: dit seizoen spelen we volgens het saldosysteem, aangezien dit
flexibel is.
Na enige uitleg van Bart en Piet stemmen de leden ermee in om dit voor 1
jaar in te voeren.
Ook wordt er gekeken of het mogelijk is om leden die niet op de club-
avond kunnen komen mee te laten spelen via internet. Onze nieuwe wed-
strijdleider Piet, zal volgende week een competitiereglement verspreiden
waarin de nieuwe regels worden uitgelegd.
Daarnaast wordt gevraagd om geregeld een toernooi te organiseren voor
de leden van onze SHTV internetclub op een niet-clubavond.

14. Externe competitie 2019-2020
Voor de HSB zijn de teams en teamleiders samengesteld.
Ook spelen we weer mee voor de HSB-beker. Hans Segers meldt zich aan
als playing captain. Ook dit jaar schrijven we ons in voor de KNSB
bekercompetitie.
Er komen 3 HSB-teams, de opstelling wordt door Ben uitgedeeld.
Voor de opstelling van de 2 KNSB-teams wordt nog gewacht op de poule-
indeling.
André vertelt over de status van HSB-competitie. Tevens meldt hij dat de
bijdrage aan de bond met 1 euro stijgt.

15. Haags Weekend Toernooi
Helaas gaat het HWT niet door i.v.m. de risico's van het coronavirus.
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16. Wat er verder ter tafel komt
Corona-impact:
Bart geeft aan dat er wordt gewerkt aan een juiste indeling van de
speelzaal. Eric wil hier aan meewerken.
Piet wordt onze coco (corona-coördinator) die gaat toezien op de uit-
voering van de afgesproken regels. Ook komt er een lijstje met huisregels.
Diverse leden denken mee over de verschillende mogelijkheden.
Bart sluit dit punt af en er komt volgende week een plan hoe SHTV met
de regels om zal gaan. Wel is het mogelijk dat er in de praktijk nog
verdere verbeteringen worden ingevoerd.

17. Rondvraag en sluiting
Armin bedankt het bestuur voor de bewezen diensten, waarna Bart de
vergadering sluit met het uitspreken van zijn vreugde over de grote
opkomst en belangstelling van de leden.

Agendapunt 4: Verslag van de secretaris

Ontwikkeling ledenaantal
Het ledenaantal van SHTV bleef in het seizoen 2020-2021 vrijwel gelijk. Dit na
enige jaren van  daling. Vorig jaar stond het ledenaantal op 85. Gelukkig bleven
vrijwel alle leden ons trouw in de tweede Covid-periode.
Nu we al weer 2 maanden actief mogen zijn bij de jeugd, komen er ook weer
nieuwe leden binnen, zodat we nu weer richting de 90 leden stijgen. Er zijn
momenteel 47 jeugdleden en 41 seniorleden.

Bestuurszaken
Het bestuur o.l.v. onze nieuwe voorzitter Bart Verbaan kwam drie keer bij
elkaar via Zoom en 2x live.
Veel aandacht ging natuurlijk naar de gevolgen van de Covid-maatregelen en
hoe wij daar als club mee om moesten gaan. Tevens werd gezocht naar een
mogelijkheid om met de jeugd in de open lucht te kunnen spelen. Dit lukte
uiteindelijk ook bij de scoutingvereniging Britta Valentijn bij Ockenburg en was
erg geslaagd.

Volgend seizoen zal het bestuur in ongewijzigde samenstelling doorgaan. Een
luxesituatie vergeleken met vele andere verenigingen.

Mede op basis van de sterke bezetting van de jeugdcommissie verwachten we
dit seizoen verdere ledengroei bij de jeugd naar ongeveer 50 leden.
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Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen die de komende periode de aandacht van het
bestuur blijven vragen:
- de verhoging van de zaalhuur;
- stijgende afdracht aan de bond i.v.m. de BTW problematiek;
- WBTR: een nieuwe wet die de aansprakelijkheid binnen een bestuur regelt;
- runnen van de bar.

Kortom, ondanks Covid was er bestuurlijk nog genoeg te doen.

Uw secretaris, Ton Bodaan

Agendapunt 5: Jaarverslag wedstrijdleider intern
De interne competitie in het seizoen 2020-2021 heeft door de corona-
problematiek slechts vier speelavonden en dus ook maar vier ronden omvat.
Gedacht werd om met twee groepen een saldocompetitie te gaan spelen,
vanwege de lage opkomsten werd dit echter al snel gewijzigd in een saldo-
competitie met slechts één groep. De uitslagen van de partijen in de vier ronden
staan hieronder vermeld:

Ronde 1
Hans Segers Hans de Haan 1-0
Tobias Li-Behn Rik Pronk 0-1
Olav van Leeuwen Meile Tamminga 0-1
Paul Koks Peter Lincewicz 1-0
Maarten van der Vegt Ruud van Dijk 1-0
Thomas Li-Behn Thomas Alvares 0-1
Eric Alvares Martin Brummelkamp 1-0

Ronde 2
Meile Tamminga Rik Pronk 0-1
Peter Vorstermans Bart Verbaan ½-½
Hans de Haan Olav van Leeuwen 0-1
Armin Segger Maarten van der Vegt 0-1
Martin Brummelkamp Jan Verheijen 0-1

Ronde 3
Rik Pronk Piet Sikkes 1-0
André Wagner Meile Tamminga 1-0
Thomas Alvares Maarten van der Vegt ½-½
Jan Verheijen Eric Alvares 0-1
Ruud van Dijk bye
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Ronde 4
Rik Pronk Ton Bodaan 1-0
Ruud van Dijk Tobias Li-Behn 0-1

Deze uitslagen hebben tot de onderstaande eindstand geleid:
Pos Naam Brtg Prt W R V KSc Score S
  1 Rik Pronk 1851 4 4 0 0 4 369 0
  2 Eric Alvares 1575 2 2 0 0 2 220 0
  3 Maarten van der Vegt 1635 3 2 1 0 2 219 -1
  4 Thomas Alvares 1577 2 1 1 0 1 159 0
  5 Paul Koks 1552 1 1 0 0 1 158 1
  6 Hans Segers 1930 1 1 0 0 1 152 1
  7 André Wagner 1682 1 1 0 0 1 152 1
  8 Peter Vorstermans 1960 1 0 1 0 0 89 1
  9 Bart Verbaan 1880 1 0 1 0 0 86 -1
10 Olav van Leeuwen 1840 2 1 0 1 0 65 0
11 Jan Verheijen 1551 2 1 0 1 0 22 0
12 Tobias Li-Behn 1684 2 1 0 1 0 19 0
13 Ton Bodaan 1932 1 0 0 1 -1 -13 -1
14 Thomas Li-Behn 1264 1 0 0 1 -1 -33 1
15 Piet Sikkes 1727 1 0 0 1 -1 -36 -1
16 Peter Lincewicz 1645 1 0 0 1 -1 -36 -1
17 Armin Segger 1625 1 0 0 1 -1 -36 1
18 Meile Tamminga 1763 3 1 0 2 -1 -70 -1
19 Ruud van Dijk 1392 3 0 0 2 -2 -99 0
20 Hans de Haan 1739 2 0 0 2 -2 -104 0
21 Martin Brummelkamp   808 2 0 0 2 -2 -108 0

Vanwege het geringe aantal gespeelde rondes is, net als vorig seizoen, besloten
om dit seizoen geen nieuwe clubkampioen uit te roepen. Dit betekent dat Rik
Pronk, die overigens ook al bovenaan stond in de bovenstaande stand, gewoon
clubkampioen blijft.

Het clubkampioenschap snelschaken kon afgelopen seizoen vanwege dezelfde
corona-perikelen geen doorgang vinden.

Het rapidkampioenschap werd wel gehouden, online in aangepaste vorm. In mei
werden als afsluiting van de online-activiteiten vier toernooien gespeeld. Deel-
nemers moesten ten minste twee keer meedoen om in de eindstand te worden
opgenomen; voor de ontbrekende deelnames kreeg men één punt per toernooi.
De winnaar werd afgetekend Wouter Noordkamp.



13

De eindstand:
  I  II III IV totaal #

Wouter Noordkamp 4,0 1,0 4,0 3,5 12,5 3
Evert Baak 2,5 2,0 3,0 3,0 10,5 4
Maarten Stolte 3,0 1,0 2,5 3,0 9,5 3
Thomas Alvares 1,0 3,0 2,0 1,0 7,0 3
Ton Bodaan 1,0 1,0 3,0 2,0 7,0 2
Karl Baak 2,5 1,0 2,0 1,0 6,5 4
Eric Alvares 1,0 2,5 1,0 2,0 6,5 4
André Wagner 2,0 2,0 0,0 2,0 6,0 4
Meile Tamminga 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 3
Maarten van der Vegt 1,0 3,0 1,0 1,0 6,0 2
Armin Segger 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 2

Ook het open snelschaakkampioenschap, beter bekend als Oliebollentoernooi,
werd online gespeeld. Naast een paar oude bekenden en een enkele nieuwe
waren het vooral de beste snelschakers van SHTV die de dienst uitmaakten. Ook
in dit toernooi ging na negen ronden de titel naar Wouter Noordkamp.

rating ptn w.p. S.B.
  1. Wouter Noordkamp 2019 7.5 48.0 38.50
  2. Evert Baak 1844 6.5 47.0 33.25
  3. Tobias Li-Behn 1698 6.0 47.5 29.50
  4. Maarten van der Vegt 1622 6.0 47.0 27.00
  5. Olav van Leeuwen 1840 6.0 46.5 28.50
  6. Ton Bodaan 1941 5.0 46.5 23.00
  7. Maarten Stolte 2042 5.0 44.0 21.25
  8. Rik Pronk 1851 5.0 43.5 20.50
  9. Gert-Jan Willighagen 1832 5.0 39.0 19.50
10. Claudia Fasil 1314 5.0 37.5 15.50
11. Paul Koks 1518 4.5 48.0 21.25
12. Meile Tamminga 1763 4.5 35.0 14.75
13. Geurt Jan van der Meiden 1523 4.0 43.5 13.00
14. Armin Segger 1641 4.0 35.0 11.00
15. André Wagner 1682 3.5 34.5 11.25
16. Thijs Michels 1364 3.0 34.5   6.50
17. Gabor Ratky 1450 3.0 34.0 10.50
18. Karl Baak 1874 3.0 33.0   8.50
19. Mauricio Stolte   496 2.0 38.0   6.50
20. Steven Wink   800 1.0 34.0   3.50
21. Luka Wink 1217 0.5 30.5   2.25
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In de zomermaanden (juli en augustus) konden we gelukkig wel weer beginnen
met op de club te schaken. Op de donderdagen in die maanden werd (door ons
erelid) drie keer een rapidtoernooitje, drie keer een “klassiek snelschaaktoer-
nooitje” en drie keer een “supersnel-schaaktoernooitje” georganiseerd. Op 2
september zullen nog prijzen worden uitgereikt aan diegenen die per schaak-
vorm over drie avonden het beste waren (waarbij het resultaat van de minst
goede avond niet mee zal tellen).

Agendapunt 6: Jaarverslag wedstrijdleider extern 2020-2021
Na het abrupte einde van schaakseizoen 2019-2020 werd vol goede moed een
begin gemaakt met schaakseizoen 2020-2021. We moesten uiteraard wel de
coronamaatregelen in acht nemen en ik besloot om de eerste wedstrijd van het
externe seizoen zelf als wedstrijdleider te gaan ervaren hoe dat is. SHTV 2
verloor in de HSB-competitie de thuiswedstrijd na spannende strijd nipt tegen
Promotie 1. Wat meer nog blijft hangen is dat dit voor SHTV de enige wedstrijd
van het seizoen zou blijken.
De KNSB bood als alternatief nog een online-competitie, waar we 1 viertal voor
mochten inschrijven. Van december t/m februari speelden uiteindelijk 9 club-
genoten in wisselende samenstelling in een 4e klasse poule met 10 teams. Er
werd 7 keer gewonnen en 2 keer verloren, met als resultaat een hele nette 2e
plaats.
SHTV deed ook met een viertal mee in de online bekercompetitie van de KNSB.
Er werden in april eerst voorronden gespeeld in poules van 6 teams. Met 4
nederlagen en 1 overwinning eindigde SHTV op de 5e plaats en daarmee was
het bekeravontuur voorbij.
Komend seizoen hopelijk weer een echte teamcompetitie van achter het bord.
SHTV heeft inmiddels 3 achttallen in de HSB en 2 in de KNSB ingeschreven.
Hopelijk blijft ons een nieuwe corona-golf bespaard.

Agendapunt 7: Jaarverslag jeugdleider SHTV seizoen 2020-2021
Bij aanvang van het seizoen zag het ernaar uit dat we langzamerhand weer terug
naar normaal zouden gaan. De regionale jeugdclubkampioenschappen voor D-
en E-jeugd konden in september in de bibliotheek in Spijkenisse worden
gespeeld. Bij de D-jeugd behaalde het SHTV-team een hele fraaie derde plaats.
Deze plaats gaf recht op deelname aan de halve finales van het Nederlands
kampioenschap. En omdat SHTV D1 het hoogste geëindigde HSB-team was,
was het daarmee ook kampioen van de Haagse bond. Bij de beide E-teams die
een week later aantraden, stond de gezelligheid voorop. Met wel de kant-
tekening dat Luka Wink een heel mooi individueel resultaat behaalde met 6,5 uit
7.
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En ook de eigen interne competitie ging weer van start. Tot december werd elke
week fel gestreden om de punten. Helaas kon het Sinterklaastoernooi met ouder-
kindteams niet door-gaan vanwege de gezondheidsrisico’s, maar voor de rest
leek alles min of meer normaal.
De verdere gang van zaken is bekend. In december moesten alle clubactiviteiten
worden gestaakt en dat duurde tot begin juni.
We hebben geprobeerd een alternatief programma voor de jeugdleden op te
zetten. Allereerst kon iedereen die dat wilde online les krijgen. Een twintigtal
kinderen heeft in de eerste maanden van 2021 van deze gelegenheid gebruik-
gemaakt. Daarnaast kon iedereen meedoen aan een onlinecompetitie. Elke
donderdagmiddag waren er voor twee niveaus snelschaak-toernooitjes op
Lichess.
Daarnaast heeft SHTV als vereniging meegedaan aan een paar online-
evenementen. De Rotterdamse Schaakbond organiseerde in het voorjaar wed-
strijden om de Zuid Holland Jeugd Cup. Ongeveer 25 teams uit de regio’s
Rotterdam en Den Haag deden mee aan maandelijkse wedstrijden, wij hadden
twee teams ingeschreven. Beide teams presteerden heel behoorlijk, zij het dat
wel duidelijk dat er meer sterke jeugdschakers in de regio rondlopen!
Uiteindelijk eindigde SHTV 1 als twaalfde, SHTV 2 als zeventiende. Verder
was er elke zaterdagavond een landelijke competitie, georganiseerd door de
NOSBO (noordelijke schaakbond). Het SHTV-team slaagde erin regelmatig een
goede prestatie neer te zetten en werd zelfs een paar keer eerste! En ten slotte
was er de hierboven genoemde halve finale voor D-teams, waar SHTV een
bescheiden rol speelde.
In juni konden we dan eindelijk weer beginnen. En er was gelijk een leuke
primeur: schaken in de buitenlucht. De eerste donderdagavond in juni konden
we nog niet terecht in de Bosbes-kapel, maar wel op het terrein van de
scoutinggroep Brigitta Valentijn. En de week erna weer zoals gewoon op onze
thuisbasis. De interne competitie werd niet hervat, de stand van december 2020
was gelijk de eindstand. Jesper Kool werd uitgeroepen tot clubkampioen voor
het seizoen 2020-2021, Hasan Bulaca was winnaar van de promotiegroep. Er
was nog vol-doende tijd om een geïmproviseerde zomer-competitie op te zetten.
Gelukkig bleek dat de meeste jeugdleden ons trouw zijn gebleven en dat het
totaal aantal jeugdleden zelfs licht is gestegen. Op 14 juli vond de seizoens-
afsluiting plaats met prijsuitreiking. En in de zomermaanden hebben we voor het
eerst elke donderdagavond open huis gehouden. Met een bescheiden opkomst ...
Ook op individueel niveau zijn de diverse kampioenschappen online afgewerkt.
Tobias Li-Behn, Luka Wink en Zahra Jankie plaatsten zich voor de nationale
finales en behaalden daar eervolle plaatsen in de middenmoot. En in augustus
deed Tobias mee met de fysieke Nederlandse kampioenschappen voor de A-
jeugd. Een sterk bezet toernooi, Tobias moest genoegen nemen met een plek in
de achterhoede. Een leerzame ervaring.
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Agendapunt 8: Jaarverslag van de penningmeester over 2020-2021

Resultatenrekening 2020-2021
Hieronder vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub, over de periode 1
augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.
Het seizoen is afgesloten met een positief saldo van € 1.983 (begroot was een
negatief saldo van € 895).

Baten realisate begroot Lasten realisate begroot
€ € € €

Contributes 8.886       8.675       HSB afdracht 3.075       2.895       
Loterijen 259          300           Zaalhuur 2.209       4.370       
Overige ontvangsten 200          350           KNSB -                455           
Sponsoring -                60             Prijzen 553           700           
Rente -                5                Clubblad en internet 243           365           

Jeugd 778           1.000       
Promote -                50             
Algemene kosten 454           350           
Opleiding kader -                100           

Actviteiten bijdragen -                1.200       Actviteiten uitgaven -                1.200       
Afschrijving debiteuren 50             -                

Saldo 1.983       -895         

Totaal 9.345       10.590     Totaal 9.345       10.590     

De contributie-ontvangsten waren in lijn met de begroting. Het aantal leden is
dit seizoen op peil gebleven, ondanks de coronaproblemen. Een compliment aan
onze leden.

De post overige ontvangsten is ontvangen huurcompensatie vanwege de lock-
down.

De totale lasten waren aanzienlijk lager dan begroot, als gevolg van de corona-
pandemie.
Dit gold voor met name de zaalhuur, de KNSB-uitgaven (geen externe wed-
strijden gespeeld) en de uitgaven voor de jeugd.

Het afgelopen seizoen zijn er geen bijzondere activiteiten (zoals Oliebollen-
toernooi, Open Rapidtoernooi en Open Kampioenschap) georganiseerd.
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Balans per 31 juli 2021

Actva 31-07-21 31-07-20 Passiva 31-07-21 31-07-20
€ € € €

Kas 73             107           Eigen vermogen 15.462     12.579     
Regiobank lopende rekening 2.142       2.771       Materiaalreserve -                700           
Regiobank Spaarrekening 12.920    10.420     Reserve HWT 250           250           
Debiteuren 396          158           Reserve promote -                400           
Overlopende actva -                60             Overlopende passiva 569           462           
Promotemateriaal -                200           Vooruitontvangen bedragen -                75             
Schaakmateriaal 750          750           

Totaal 16.281    14.466     Totaal 16.281     14.466     

Op de Regiobank Spaarrekening is het afgelopen seizoen € 0,06 rente ont-
vangen.
De debiteuren betreffen nog te ontvangen contributies.

De oude balansposten promotiemateriaal, materiaalreserve en reserve promotie
waren niet meer relevant en zijn toegevoegd aan het eigen vermogen. Per saldo
bedroeg dit € 900.

De reserve HWT is ter dekking van een eventueel tekort voor het te organiseren
Haags Weekendtoernooi.

De post overlopende passiva betreft voornamelijk te betalen HSB-afdracht en
zaalhuur over de maand juli 2021, vanwege het feit dat deze één keer per kwar-
taal worden voldaan.
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Agendapunt 13: Begroting over 2021-2022

Begroting 2021-2022

Baten begroot Lasten begroot
€ €

Contribute 9.300       HSB afdracht 3.300       
Loterijen 250           Zaalhuur 5.300       

KNSB 550           
Prijzen 700           
Clubblad en internet 100           
Jeugd 800           
Training 250           
Algemene kosten 450           

Actviteiten bijdragen 1.200       Actviteiten uitgaven 1.200       

Saldo -1.900      

Totaal 10.750     Totaal 10.750     

De begroting voor het komende seizoen 2021-2022 laat een nadelig saldo zien
van € 1.900.

Basis voor het opstellen van deze begroting is dat alle activiteiten van onze
schaakclub weer georganiseerd kunnen worden zoals we het vóór de corona-
pandemie gewend waren.
Met een bruisende interne competitie en veel mooie externe KNSB- en HSB-
wedstrijden.

Bij de begroting van de contributiebaten is uitgegaan van 41 seniorleden
(waarvan 7 dubbelleden) en 47 juniorleden.

Onder activiteiten zijn opgenomen de evenementen die SHTV van plan is te
organiseren en die niet alleen voor eigen leden zijn, zoals het Oliebollen-
toernooi, het Open Rapidtoernooi en het Open Kampioenschap. En verder
activiteiten tijdens de zomerperiode.
De baten en lasten hiervan zijn ieder op € 1.200 begroot, hetzelfde niveau als in
de afgelopen jaren.

De belangrijkste kostenposten HSB-afdracht en zaalhuur zijn structureel ge-
stegen.
De afdracht aan de HSB vanwege een verplichte verhoging met 21% BTW die
ingaat per 1 januari aanstaande.
En de zaalhuur doordat een nieuwe overeenkomst met de Bosbeskapel is af-
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gesloten.

Het voorstel aan de leden is om de contributiebedragen voor het komend seizoen
ongewijzigd te laten. De meevallende resultaten van de afgelopen jaren en de
hoogte van de reserves maken dit mogelijk, ondanks de eerder genoemde
(structurele) stijging van een aantal kosten.

Voor de jaren daaropvolgend zal verhoging van de contributie onvermijdelijk
zijn om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden.
Verder zal het bestuur onderzoeken of er aanvullende inkomstenbronnen kunnen
worden aangeboord.

De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt:
Seniorleden €  117,50
Jeugdleden €  107,50
Dubbelleden (hoofdlid elders) €    75,00

Een tweede gezinslid krijgt € 15,00 korting op bovengenoemde bedragen, een
derde gezinslid € 30,00 etc.
Houders van een Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie.
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Agendapunt 14: Reglement interne competitie 2021-2022

Artikel 1
Dit jaar zal de interne competitie de vorm hebben van een saldocompetitie. In
elke ronde speelt men tegen een tegenstander met op dat moment ongeveer
hetzelfde saldo, de indeling geschiedt daarbij zoveel als mogelijk volgens het
principe van het Zwitsers op rating.

Artikel 2
Bij winst van een speler wordt zijn saldo met één punt verhoogd, bij verlies gaat
er één punt af. Bij een remise blijft het saldo onveranderd, dit geldt ook voor een
bye.

Artikel 3
Een speler wordt pas in de stand opgenomen nadat hij zijn eerste partij in de
compe-titie heeft gespeeld.

Artikel 4
Het speeltempo bedraagt 1 uur en 30 minuten per persoon per partij plus 10
seconden per zet vanaf zet 1. Partijen van jeugdspelers hebben echter een
speeltempo van 55 minuten per partij plus 10 seconden per zet.

Artikel 5
Degene die na de laatste speelronde het hoogste saldo heeft en ook minimaal
50% van het aantal speelavonden aan de competitie heeft deelgenomen is
SHTV-kampioen 2021-2022.

Artikel 6
Spelers die aan een speelronde deel willen nemen dienen zich voor 19.55 uur op
de betreffende speelavond aangemeld te hebben bij de wedstrijdleider intern of
diens plaatsvervanger. Bij te laat aanmelden kan niet meer gegarandeerd worden
dat er een partij gespeeld kan worden.
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Constructie van aftrekaanval-trio’s.Constructie van aftrekaanval-trio’s.
William van Zanten

Dit artikel wil u laten wennen aan sterke zetten, zoals de constructie van een
aftrekaanval. Aftrekaanval vergt bepaalde geometrische positie van drie stukken,
waarvan twee van ons, op één baan. We beperken ons hier tot de situatie waarin
u het trio van voorste stuk – tussenstuk – achterste stuk (V-T-A) kunt voltooien
door V te plaatsen op de baan waarop het duo T-A al klaarstaat. Van dat duo is
er één zwart en éen wit. V en T hebben juist dezelfde kleur. Staat het trio
eenmaal op het bord, en speelt T (de baan verlatend), kan het voorste stuk het
achterste stuk slaan – A is dus kwetsbaar voor de ‘demaskering’, het vrijkomen
van V. Om het belang te benadrukken, een toepassing uit één van de beroemdste
partijen ooit:

Steinitz-Von Bardeleben, Hastings 1895

Pe6 (tussenstuk T) en Dd7 (A of achterste stuk) staan klaar en vragen om
aanvulling met een V (voorste stuk), hier 20.Dg4! Er dreigt dan soms de aftrek-
aanval Pg5† (& Dxd7); bovendien kost Dg4 wit nauwelijks een zet, vanwege de
dreiging Dxg7†. De prachtige ontknoping is alom bekend.

Het idee van dit artikel is u te laten wennen aan deze manier van trio-constructie
die aftrekaanval mogelijk maakt. Zoek daarvoor steeds naar een duo T-A dat op
één baan staat, en dat u kunt upgraden tot een V-T-A trio. Meestal zal dit gun-
stig voor u zijn - wat u uiteraard in de praktische partij altijd zelf zult contro-
leren.

Nu naar de stellingen. Speur steeds naar T-A (de één wit, de ander zwart), en vul
dat duo aan tot V-T-A, om te profiteren van de kwetsbare A.
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Eerst komen de stellingen waarin T-A op een diagonaal staan (i.t.t. de andere
banen: lijnen en rijen).

1. Dolmatov - Yusupov, Jerevan 1982

Dia-duo Pf4-Dd2 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Dd2. Laat u niet afleiden 
door Pe5.

2. Keres - Gligoric, 1959

Dia-duo Pf5-Dd7 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Dd7.

3. Herendi - Z. Polgar, Kecskemet 1984

Dia-duo Pg6-Ke8 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Ke8.

4. Euwe - Speyer, Amsterdam 1924

Dia-duo Te7-Kf8 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare van de kwetsbare A Kf8.
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5. Serper - Korchnoi, Groningen 1993

Stel dat wit wegloopt met zijn koning 
(27.Kf1), wat doet zwart dan?
Dia-duo Te6-Dc8 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare van de kwetsbare A Dc8.

6. Gordon - Adams, Canterbury 2010

Dia-duo Td4-Kg1 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Kg1.

7. Lichess 1

Dia-duo Pd4-Db6 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Db6.

8. Prokes 1937, slot van studie

Dia-duo pion d2-Dc1 staat klaar. Vul 
aan tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Dc1.
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9. Morozevich - Sokolov, Sarajevo 1999

Dia-duo Pe4-Dc6 staat klaar. Vul aan 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Dc6.

10. Anand - Polgar, Cap d’Agde 2003

Zwart overwoog 21. ...Lxa2†  22. 
Kxa2 en zag dia-duo pion b4-Td2 
klaar staan; ze voorzag een aanvulling 
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Td2.

Nu de rij-duo’s T-A

11. Shirov - Karpov, Amber blind 2001

Wit aan zet. Het duo Lc1-Dd1 staat al 
klaar op de 1e rij. Vul aan tot trio, om 
te profiteren van de kwetsbare A Dd1.

12. Gevoelsschaker - ThoXmaster 2021

Onze Thomas is aan zet. Het duo Pf5 
en Dd5 staat al klaar op de 5e rij.. Vul 
aan tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Dd5.
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13. Lichess 2

Het duo Pe4-Te4 staat al klaar op de 4e
rij. Vul aan tot trio, om te profiteren 
van de kwetsbare A Tc4.

Tot slot de lijn-duo’s T-A.

14. Firouzja - Bluebaum, Aeroflot 2017

Na 27. ...Df3? stond er een T-A-duo op
de-f-lijn. Vul aan tot trio, om te 
profiteren van de kwetsbare A Df3.

15. Lichess 3

Zie het d-lijn-duo-duo (Ld6-Dd7) na 1.
...Te4†  2. dxe4. Vul aan tot trio, om te
profiteren van de kwetsbare A Dd7.

16. Alekhine - Lasker, St. Petersburg
1914

d-lijn-duo Pd5-Td7 staat klaar. Vul aan
tot trio, om te profiteren van de 
kwetsbare A Td7.
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Tot zover de voorbeelden. Hopelijk gaat u zelf meer winnen door aftrek-
aanvallen in de stelling te vlechten. 
U viel wellicht op dat we uitsluitend keken naar één volgorde om VTA op het
bord te brengen, namelijk gegeven TA, V als laatste toevoegen om het trio te
completeren. Toch – aftrekaanvallen worden ook in andere volgordes gecon-
strueerd. Zo staat regelmatig een duo VT al klaar, en wordt ter completering van
het trio een vijandelijk stuk in de A-positie gelokt - vaak met een magneet-
combinatie.

(oplossingen op pagina 31-32)

Programma externe competitieProgramma externe competitie

KNSB-competitie

KNSB klasse 4G
18 september 2021 SHTV 1 - Souburg 2
  9 oktober 2021 Goes 2 - SHTV 1
  6 november 2021 SHTV 1 - Spijkenisse 2
27 november 2021 Fianchetto 1 - SHTV 1
  5 februari 2022 SHTV 1 - Krimpen aan den IJssel 3
12 maart 2022 ZSC 1 - SHTV 1
  2 april 2022 SHTV 1 - Scheldeschaak 1
23 april 2022 Middelburg 1 - SHTV 1

KNSB klasse 4F
18 september 2021 SHTV 2 - VAS 3
  9 oktober 2021 Amsterdam Berserkers 1 - SHTV 2
  6 november 2021 SHTV 2 - DD 3
27 november 2021 HWP Zaanstad 1 - SHTV 2
  5 februari 2022 SHTV 2 - Amsterdam West 2
12 maart 2022 Promotie 2 - SHTV 2
  2 april 2022 SHTV 2 - Zuid-Oost United 1
23 april 2022 LSG 5 - SHTV 2

HSB-competitie

Deze competitie zal wegens geringere deelname van teams pas starten in
oktober. SHTV H1 zal spelen in de Hoofdklasse, SHTV H2 in de 1e klasse en
SHTV H3 in de 3e klasse. Het wachten is op de definitieve indeling.
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Ratinglijst septemberRatinglijst september

Meedoen is belangrijker dan winnen, zo luidt de Olympische gedachte en dat
hebben ze geweten. Vrijwel alle leden die een ratingwijziging hebben ondergaan
in de afgelopen twee maanden zijn deelnemer geweest aan het zeskampen-
toernooi van de KNSB dat eind juli/ begin augustus werd gehouden in de
Sportcampus in het Zuiderpark. Het waren drie prachtige dagen en misschien
heeft de ambiance ook wel wat indruk gemaakt.

De meesten hebben enig verlies geleden, maar niets dat niet in de bonds-
competities teruggewonnen kan worden. Binnenkort start de KNSB-competitie
in de hoop dat die deze keer wel voltooid kan worden en in oktober gaat de
HSB-competitie met dezelfde gedachte in het achterhoofd beginnen. En wie
weet, kan er nog iemand wat extra’s scoren tijdens de PK van de HSB, begin-
nend op 17 september. De volgende lijst zal zeker meer verschuivingen laten
zien.

Maarten Stolte 2042 (-)
Wouter Noordkamp 2019 (-)
Sander Pauw 2008 (-)
Eduard van Dijk 1990 (-)
Peter Vorstermans 1960 (-)
William van Zanten 1945 (-)
Ton Bodaan 1941 (-)
Hans Segers 1930 (-)
Bart Verbaan 1880 (-)
Karl Baak 1852 (-11)
Olav van Leeuwen 1840 (-)
Gert-Jan Willighagen 1833 (-)
Evert Baak 1825 (-11)
Rik Pronk 1819 (-32)
Frans Hoogeveen 1780 (-)
Ed Olvers 1771 (-)
Meile Tamminga 1764 (-)
Tobias Li-Behn 1727 (-16)
Hans de Haan 1727 (-12)
Theo Bovenlander 1717 (-)
Piet Sikkes 1696 (-)
Franck Melssen 1696 (-)

André Wagner 1682 (-)
Robin van Leeuwen 1677 (-)
Peter Lincewicz 1658 (-)
René Weerts 1653 (-2)
Ben Spierings 1649 (-)
Thomas Alvares 1645 (-)
Armin Segger 1641 (-)
Maarten van der Vegt 1622 (-)
Jan Verheijen 1579 (-)
Eric Alvares 1565 (-)
Paul Koks 1534 (+16)
Peter Taanman 1531 (-)
Danny Lindhout 1521 (-)
Frans Coers 1500 (-)
Jaap Luyendijk 1492 (-)
Thomas Li-Behn 1467 (+10)
Rob Dijkstra 1438 (-)
Ruud van Dijk 1376 (-)
Thijs Michels 1364 (-)
Wim Vermeulen 1110 (-)
Martin Brummelkamp 800 (-)
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Zomercompetitie: eindstandenZomercompetitie: eindstanden

Voor het eerst werd dit jaar een zomercompetitie gehouden en de formule werd
geheel aan de wedstrijdleider overgelaten. Die kwam met een mengeling van
snelschaken en rapidpartijen op de proppen in de hoop en verwachting dat er
voor elk wat wils bij zou zitten. Dat bleek zeker het geval, hoewel het ene tempo
meer deelnemers trok dan het andere. Vooral opvallend was de populariteit van
het snelschaken boven de rapidtoernooitjes en dan werd het klassieke snel-
schaken, zonder increment, net weer een fractie beter bezocht dan de moderne
supersnelle variant. Het was wel voor met name de jongere spelers even
wennen, maar toen hadden ze de slag goed te pakken.

De formule was zo opgezet dat er steeds een reeks verschillende toernooien
werd gehouden in een periode van drie weken. Het voordeel mag duidelijk zijn:
wie drie weken met vakantie gaat kan altijd twee keer deelnemen en dat was dan
ook de voorwaarde om in de eindstand opgenomen te moeten worden. Maar we
mogen nooit degenen vergeten die slechts één avond konden langskomen in de
Bosbeskapel en daarom zijn ze hieronder opgenomen onder het kopje En verder.

Namens SHTV was Tobias Li-Behn de uitblinker bij zowel het klassieke snel-
schaken als het rapid, resp. vijf en drie ronden tellend. Al scheelde het in beide
gevallen maar een half punt, het was voldoende voor de eerste plaats. Peter
Vorstermans en Hans de Haan waren als enigen in staat om hem nog enigszins
bij te benen.

Snelschaken (10 min.)
  1 Tobias Li-Behn 10,5
  2 Peter Vorstermans 10
  3 Jan Verheijen 9

Ton Bodaan 9
  5 Thomas Alvares 8,5
  6 Rik Pronk 8,5
  7 Bart Verbaan 8
  8 Maarten van der Vegt 7,5
  9 Meile Tamminga 7
10 Hans de Haan 6,5

Jaco Arkesteijn 6,5
12 Eric Alvares 5,5
13 Peter Lincewicz 5,5
14 Hans Coenders 4
15 Ruud van Dijk 3

En verder:
Olav van Leeuwen 6
Rachid Schrik 6
Gert-Jan Willighagen 5
Niels Engelen 4
Evert Baak 3,5
Armin Segger 3
René Weerts 3
Piet Sikkes 3
Luka Wink 2
Tars van Litsenborgh 1
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Rapid (15 min. + 5 sec.)
  1 Tobias Li-Behn 5,5
  2 Hans de Haan 5
  3 Jaco Arkesteijn 4,5
  4 Eric Alvares 4
  5 Thomas Alvares 3,5
  6 Jan Verheijen 3
  7 Rik Pronk 2

Hans Coenders 2
Ruud van Dijk 2
Meile Tamminga 2

11 Peter Lincewicz 1,5

En verder:
William van Zanten 3
Niels Engelen 2,5
Maarten van der Vegt 2
Armin Segger 2
Theo van der Pol 1,5
Piet Sikkes 1,5
Evert Baak 1
Steven Wink 1
Gert-Jan Willighagen 0
René Weerts 0

Alleen bij het moderne snelschaken (9 ronden per toernooi) ging de hoofdprijs
naar een speler van buitenaf en niet de minste. Helemaal vanuit het verre Zoeter-
meer kwam Rashid Schrik drie keer meedoen en bij het snelschaken was dat
ruim voldoende. Het tweede toernooi verliep voor hem iets minder soepel dan
het eerste, met zelfs een verliespartij tegen Peter Vorstermans, maar met een
flinke eindsprint was de eerste prijs binnen.

Snelschaken (3 min. + 2 sec.)
  1 Rachid Schrik 15,5
  2 Ton Bodaan 14
  3 William van Zanten 13,5
  4 Gert-Jan Willighagen 12
  5 Tobias Li-Behn 10,5
  6 Rik Pronk 10
  7 Maarten van der Vegt 9,5
  8 Jan Verheijen 9

Meile Tamminga 9
10 Hans de Haan 8,5

Piet Sikkes 8,5
Peter Lincewicz 8,5

13 Eric Alvares 7,5
14 Jaco Arkesteijn 7

Hans Coenders 7
16 Ruud van Dijk 5

En verder:
Gerard Milort 7
Wouter Noordkamp 6
Bart Verbaan 5,5
Peter Vorstermans 5
Thomas Alvares 4,5
Niels Engelen 4,5
Han Nicolaas 4,5
Casper Tepu 3,5
Steven Wink 2
Luka Wink 1,5
Martin Brummelkamp 1

Het ligt in de bedoeling om voortaan altijd in de zomer door te gaan. Suggesties
zijn welkom.
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Oplossingen trio-vorming

Voorop iets over de oplossingen als groep:
Bij het zoeken naar een combinatierijke stelling hebben we vooral gelet op
geometrie: twee stukken op één baan. Dit vult een ander (even eenvoudig als
effectief) perspectief aan; het ongedekte stuk. Voor alle behandelde stellingen
geldt dat het achterste stuk, het doelwit, een ongedekt stuk was (of de vijande-
lijke koning).

Diagonale duo’s

1. Dolmatov - Yusupov, Jerevan 1982
21. ...Dg5 voltooit het diagonale trio, dreigt mat en damewinst 0-1

2. Keres - Gligoric 1959
28. Dg4 dreigt mat en damewinst

3. Herendi - Z. Polgar, Kecskemet 1984
13. Dh5 voltooit trio Dh5-Pg6-Ke8

4. Euwe - Speyer, Amsterdam 1924
19. La3 Da6  20. Tcc7 Dxa3  21. Txf7† Ke8  22. De1† 1-0

5. Serper - Korchnoi, Groningen 1993
27. ...Dh3† voltooit het diagonale trio Dh3-Te6-, wat na 28. Ke2 Txe3† de witte
dame zou winnen.

6. Gordon - Adams, Canterbury 2010
29. ...Dc5!  0-1

7. Lichess 1
1. De3 voltooit – en op Pc5 is Pd5 erg sterk

8. Prokes 1937, slot van studie
1. De3† Kc4  2. d3† +- [en 1. ...Kc2 faalt op dameruil en promotie]

9. Morozevich - Sokolov, Sarajevo 1999
15. Df3 voltooit het diagonale trio

10. Anand - Polgar, Cap d’Agde 2003
Na 22. Kxa2 zou Da5† het diagonale trio voltooien, b3 dreigend. Anand koos
daarom voor 22. Kc1 – en verloor de partij voor zet 40.
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Rij-duo’s

11. Shirov - Karpov, Amber Blind 2001 
Db1† maakt het trio compleet, en daarna Txg7†, Lxh6† en Dxd1

12. Gevoelsschaker - ThoXmaster 2021
1. ...Dh5! had het trio compleet gemaakt: Δ Pxg3†, Δ Dxf3

13. Lichess 2
1. Tf4! Pg2?  2. Pf6† & 3. Txc4

Lijn-duo’s

14. Firouzja - Bluebaum, Aeroflot 2017
28. Df5† Kb7  29. Td7† Ka8  30. Txa7† Kxa7  31. Lb8† & Dxf5 +-

15. Lichess 3
1. ...Te4†  2. dxe4 Dd1† {het trio is compleet)  3. Kh4 Lxg3†  4. Txg3 Dxd7

16. Alekhine - Lasker, St. Petersburg 1914
41. ...Td3 (het trio is compleet)  42. Txd5 Txd5 & 0-1 in 89.

SchaakagendaSchaakagenda

September 2021
do 2 Start nieuwe seizoen
do 9 Algemene Ledenvergadering
za 11 Schaken (bijna) aan de Kust (Wassenaar)
do 16 KNSB Schaak Off
zo 19 Jeugdclubkampioenschap CE (Den Haag)
do 23 Start interne competitie

Het interne seizoensschema zal zo spoedig mogelijk op de website in de kalen-
der worden gepubliceerd.


