Samengevat
6e jaargang nummer 4 - 1 september 2011

Jaarverslagen 2010-2011
Het zomerkamp
Schaken en politiek

3

Titelpagina: Henk Bouma was één van de SHTV’ers die deelnamen aan het
Leiden Chess Tournament (foto: André Wagner)

Inhoud

4
5
6
7
9
20
22
26
28
29
31
34

Colofon
Van de redactie / André Wagner
Agenda algemene ledenvergadering
Verslag ledenvergadering 9 september 2010
Jaarverslagen
Het open rapidkampioenschap in beeld (foto’s Cissy Caljé)
Reglementen interne competitie 2011-2012
Jaarkalender intern seizoen 2011-2012
Alsnog / Rob Dijkstra
De kracht van het SHTV-zomerkamp / Geurt Jan van der Meiden
Schaken, de politiek en waanzin / Pim van der Meiden
Schaakagenda

Samengevat is het clubblad van Schaakcombinatie HTV
Verschijnt 6x per jaar
Redactie: Pim van der Meiden (hoofdredactie), André Wagner (eindredactie)
6e jaargang nummer 4 - 1 september 2011
Kopijdatum volgende clubblad: 22 oktober (verschijnt 27 oktober)
Kopij tijdig inleveren bij: Pim van der Meiden (gwvandermeiden@hetnet.nl)

4

Colofon
Bestuur
Voorzitter
Ben Spierings
Secretaris
Pim van der Meiden
Penningmeester
Sander Pauw
PR & Sponsoring
Ben Spierings
Wedstrijdleider extern
Hans Segers
Wedstrijdleider intern
Piet Sikkes
Jeugdleider
Gert-Jan Willighagen

voorzitter@schaakcombinatiehtv.nl

3629780

secretaris@schaakcombinatiehtv.nl

3543606

penningmeester@schaakcombinatiehtv.nl

3615975

pr@schaakcombinatiehtv.nl
wl-extern@schaakcombinatiehtv.nl

3562239

wl-intern@schaakcombinatiehtv.nl

4490512

jeugdleider@schaakcombinatiehtv.nl

3972633

Commissarissen
Webmaster
Eric Alvares
Materiaalbeheerder
Hugo van der Laan

efsalvares@hotmail.com
hugovdla@wxs.nl

06-41330092
3509931

Jeugdbegeleiding
Ton Bodaan, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Gert-Jan Willighagen, Mieke
Bogaard, Wim Lelieveld, Niels Poppe, Mei Luk, Geurt Jan van der Meiden,
Supanida Lelieveld, Angelique Iyer
Speellokaal: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, 2564 PA te Den Haag, 070-3689796
Speelavond: Donderdag
Speeltijden: Jeugd tot en met stap 2: 18:30 tot 19.30 uur;
Jeugd stap 3 en hoger: 18:15 tot 19:45 uur;
Senioren:
intern vanaf 20:00 uur
Contributie: senioren: € 95 per jaar; jeugd: € 75 per jaar; gezinslid tweede
junior: € 10 korting per jaar; derde junior: € 20 korting per jaar;
girorekening 5255286 t.n.v. Schaakcombinatie HTV
Internetsite: http://www.schaakcombinatiehtv.nl

5
Van de redactie

Communicatie
“Shhht!”
De denksporter houdt niet van gerucht om zich heen. Het leidt af. Dus als u zo
vriendelijk wilt zijn om zwijgend toe te kijken, graag. Er wordt niet geluisterd;
de wedstrijdleider stuurt de overtreder de zaal uit. Dit is echt voorgekomen
tijdens een HSB-wedstrijd, toen de teamleider van het bezoekende team (die een
eerste waarschuwing ontgaan was) de zaal uitgezet werd. Met vrij veel misbaar
van de wedstrijdleider en men kan zich afvragen of het middel niet erger dan de
kwaal was.
Communiceren lijkt niet voor de hand te liggen bij schakers. In stilte proberen
ze een partij te spelen en slechts als iemand remise aanbiedt mag er gesproken
worden, maar vooral niet te lang! Lastiger wordt het als de tegenstander hardhorend is, want dan kan de hele zaal horen dat er remise aangeboden wordt. Dit
leidt doorgaans tot hilariteit.
In de jaren 80 en 90 was er een radioprogramma van de KRO met de titel Man
en Paard, gepresenteerd door Hans Böhm, en af en toe werd er een uitzending
verzorgd rond ‘praatschaak’: twee meesters speelden een partij en zaten als ze
aan zet waren hardop in de microfoon hun overdenkingen uit te spreken.
Communicatie naar de luisteraar.
Opmerkelijk genoeg was het de presentator zelf die over het algemeen meer
algemeen analytisch was, wat de bedoeling enigszins miste. Want wát waren de
zetten waar hij aan zat te denken? Dat bleef onduidelijk. Het programma is al
jaren geleden gestopt, maar dit stond los van het praatschaak. De interesse voor
schaken nam nu eenmaal af.
Voor sommigen op onze club zal het einde van de partij het beste deel van de
avond zijn. Bord en stukken worden verplaatst naar de barruimte en men gaat
luid discussiërend aan de analyse, hoorbaar door de deur van de speelzaal
trouwens. En terwijl in de resterende partijen de spanning oploopt, gaat het
volume aan de bar evenredig omhoog wanneer meer en meer clubleden zich
onder het genot van een drankje overgeven aan het gesprek. Communicatie.
“Shhht”. Nee, dat hoeft dan niet meer, maar hou rekening met je clubgenoten en
maak er een mooi seizoen van.
Andre Wagner
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Agenda
Algemene Ledenvergadering SHTV
Bosbeskapel, donderdag 8 september 2011, 20 uur

1. Opening; mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 9 september 2010
3. Verslag van de secretaris
4. Verslag interne competitie
5. Verslag externe competitie
6. Verslag jeugd
7. Verslag penningmeester
8. Verslag kascommissie en décharge penningmeester
9. Interne competitie volgend jaar
10. Externe competitie volgend jaar
9. Begroting 2011/12
10. Verkiezingen kascommissie, commissie van beroep, technische commissie
11. Rondvraag en sluiting
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Verslag ledenvergadering 9 september 2010
Aanwezig volgens de presentielijst: Evert Baak, Hugo van der Laan, Jan Bonsel,
Jan van Delden, Rob Dijkstra, Hans Dwarshuis, Karl Baak, Tjomme Klop,
Remko de Waard, Ton Bodaan, Armin Segger, Wim Vermeulen, Stijn Gieben,
Eric en Kasha Gieben, Melchior Vesters, Mike Hoogland, Niek Wisse, Jan
Verheijen, Monique Keuzenkamp, André Wagner, Henk Bouma, Bert van Dijk,
Hans Dwarshuis, Gert-Jan Willighagen, Ben Spierings, Pim van der Meiden,
Sander Pauw.
Afwezig met bericht: Piet Sikkes en René Weerts.
De voorzitter opent de vergadering. De belangrijkste mededeling is dat in de
pauze Stijn Gieben, winnaar in de C-categorie van het Open Nederlands
Jeugdkampioenschap, zal trakteren. Naar aanleiding van de notulen van de
vorige vergadering vraagt Hans Dwarshuis wat er gedaan is met zijn verzoek in
de speelzaal een klok te plaatsen. Het bestuur is vergeten er wat mee te doen en
Ben zegt toe dat het nieuwe bestuur zich actiever zal tonen, maar Pim ziet nog
voor één keer een kans dwars te liggen en zegt dat het eerst in het bestuur moet
worden besproken. Bij het uitreiken van de beker aan clubkampioen Melchior
wordt hard ‘hoera’ geroepen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en
in orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd. De voorzitter,
tevens jeugdleider, en de secretaris treden af en worden bij acclamatie vervangen
door Ben Spierings, Pim van der Meiden en Gert-Jan Willighagen, de laatste als
jeugdleider.
Na een geanimeerde pauze heropent Ben de vergadering. Bij het agendapunt
Interne Competitie wijst André er op dat in het reglement het woord
‘Bosbeskapel’ beter vervangen kan worden door ‘speellocatie’. Je weet maar
nooit. De afwezigheid van Piet wordt niet als een hindernis gezien om zijn
voorstel over te nemen. Wat betreft de play-offs wordt gediscussieerd o.a. over
het al dan niet toestaan van een jeugdtempo voor jongere spelers. Voor hen die
niet in de play-offs komen, wordt een Zwitsers toernooitje georganiseerd.
Monique wil graag dat hierin geen ruimte wordt gegeven aan spelers met het
jeugdtempo, maar vindt weinig bijval. Wat betreft het jeugdtempo in de playoffs wordt besloten de wedstrijdleider ruimte te geven voor pragmatische
oplossingen.
De indeling van de externe teams heeft meer voeten in de aarde. De afwezige
René Weerts is het niet eens met het voorstel van de wedstrijdleider extern,
bijgestaan door de voltallige Technische Commissie hem in het derde team te
plaatsen. Hij meent dat zijn prestaties in de interne competitie gemaakt hebben
dat hij in het tweede had moeten worden geplaatst. Op grond van het zgn.
‘systeem Evert’ is hij echter in het derde terechtgekomen. Wanneer zijn wens dit
ongedaan te maken gehonoreerd zal worden, zo meent Jan Verheijen, zal ook
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Jan deze eer te beurt moeten vallen. Melchior spreekt de hoop uit dat wanneer
René’s protest niet gehonoreerd wordt, het bestuur er toch alles aan zal doen
René voor de club te behouden. Na discussie over de mogelijkheid van een
eventueel beroep van René wordt zijn protest afgewezen. De plaatsing van
Owen en Jaimy in het vierde team zal nog nader bekeken worden. Als
teamleider van het derde team stelt Ben zich beschikbaar : over de leiding van
het vierde wordt nog geen definitieve uitspraak gedaan. Geurt Jan gaat het vijfde
team leiden.
Naar aanleiding van de begroting stelt Henk Bouma de vraag naar de mogelijke
risico’s van een negatief saldo van het Haags Weekendtoernooi. Ben deelt mee
dat er van uit gegaan wordt dat dit kostendekkend zal zijn, maar bij een
onverhoopt verlies worden de kosten gedekt door de beide organiserende
verenigingen.
Tot leden van de kascommissie worden benoemd Henk Bouma en Ton Bodaan,
met als reserve Jan Verheijen.
In de commissie van beroep nemen zitting Ard van der Zwart, André Wagner en
René Weerts.
De Technische commissie bestaat uit Hans Segers, de teamleiders, de
jeugdleider en Piet Sikkes.
Bij de rondvraag toont Ton Bodaan bezorgdheid over onze website. Het bestuur
zal zich hierover omstandig beraden. Hans Dwarshuis heeft twee vragen en een
opmerking: hij blijft vragen naar een klok in de speelzaal, daarover zal het
bestuur zich beraden, hij wil de notulen graag eerder ontvangen, waarbij hij de
nieuwbenoemde secretaris geheel aan zijn zijde vindt en hem derhalve de mond
gesnoerd wordt. Dan wil hij het volgende nog kwijt:
‘Op 9-9
Begon de ALV zonder regen
Het verliep zonder houwdegen
Niemand was er tegen
Dat we begonnen op hoop van zegen.’
De voorzitter vroeg waar hier de vraag te vinden was, maar de secretaris zegde
toe dat hij deze poëtische regels in het verslag zou opnemen. De vergadering
werd gesloten, iedereen ging wat drinken of naar huis. Hans Dwarshuis bleef
nog even staren naar de lege muur.
Pim van der Meiden
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Jaarverslagen
Agendapunt 3: Verslag van de secretaris
Op de vorige ledenvergadering heeft een ingrijpende wijziging van het bestuur
plaatsgevonden: voorzitter, secretaris en jeugdleider maakten plaats voor nieuwe
krachten. Het bestuur heeft zich dan ook intensief moeten inwerken. Maar liefst
vier keer is tot diep in de nacht vergaderd en ook op de club heeft regelmatig
onderhoud plaatsgevonden.
Het ledental viel terug van 101 naar 95. Het bijhouden van de ledenlijst is door
de invoering van de lijst op een Excel-bestand verbeterd in die zin dat de lijst nu
vrijwel iedere dag geheel up to date is. De wisselingen in het bestand van met
name de jeugdleden worden nu beter bijgehouden. Een ledenwerfactie in de
directe omgeving van de Bosbeskapel leverde geen direct resultaat op,
misschien op termijn wel.
Het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar is de degradatie van het eerste
team, waardoor we geen club meer zijn met een team in de KNSB. Hier staat
tegenover dat onze club, die een bijzonder sterke jeugdafdeling heeft, nu wel
met een jeugdteam meespeelde, dat zeer goed geleid werd door Geurt Jan van
der Meiden. Het vierde team is een zorgenkindje gebleken. ‘Gebleven’ hadden
we ook kunnen zeggen. Veel leden hebben zich te vrijblijvend opgesteld en
tonen te weinig enthousiasme en teamgeest om verre reizen te ondernemen.
Vergrijzing mag daarvoor een verontschuldiging zijn, maar dat gaat slechts
gedeeltelijk op. Over vergrijzing gesproken: Jan Bonsel, immer actief, bereikte
de leeftijd van de heel sterken: hij werd 90, werd toegesproken en ontving een
kleine attentie. Bert van Dijk was enige tijd ziek, we begonnen ons net zorgen te
maken, maar hij kwam gelukkig terug en toonde zich even enthousiast aan het
schaakbord en bij de bar als voorheen. Hij is één van die leden die het belang
onderstreept van de goede voorraad spiritualiën die de koster ter beschikking
stelt en waarvoor deze al eens eerder geprezen is. We hopen dat de locatie
Bosbeskapel behouden blijft.
Binnen de HSB telt SHTV ook mee: André Wagner is een actief bestuurder en
leden van onze club nemen deel aan diverse activiteiten. Onze rol is bij de
Haagse Rapidcyclus niet weg te denken. Bij het toernooi van de veteranen deden
erg veel SHTV’ers mee en werd Ton Bodaan een verrassende kampioen. De
redactie van Samengevat liet verstek gaan, meldde niets van het gebeuren en is
krachtig op de vingers getikt door één van de deelnemers op de meest positieve
wijze die maar denkbaar is: Rob Dijkstra schreef in zijn onnavolgbare stijl een
stukje waarin hij zijn gram haalde en nu zelf voor de verslaglegging zorgde.
De problematiek website-clubblad is in de bestuursvergadering wel even aan de
orde geweest, maar zal ook het komende jaar aandacht vragen.
De interne competitie fungeert naar behoren. Onze wedstrijdleider extern werd
clubkampioen. Hij heeft er hard voor moeten vechten. Verhoudingsgewijs
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zouden wat meer clubleden bereid moeten zijn fanatisme ten toon te spreiden in
het deelnemen aan interne en externe wedstrijden, maar als geheel lijkt het
zinvol dit jaarverslag in een optimistische toon af te sluiten.
Agendapunt 4: Interne competitie
In het afgelopen seizoen werd er een reguliere interne schaakcompetitie over 27
ronden gespeeld. Aan deze competitie hebben in totaal 53 personen meegedaan,
waarvan een viertal slechts één wedstrijd deelnam terwijl een enkeling (Jan
Bonsel) maar liefst 25 van de 27 avonden present was. De zes best geklasseerde
spelers in deze competitie (te weten Tjomme Klop, Ton Bodaan, Mike
Hoogland, Jan Willem le Grand, Melchior Vesters en Hans Segers) speelden
vervolgens in de playoffs om het clubkampioenschap. Zoals bekend mag worden
verondersteld werden deze playoffs gewonnen door Hans Segers die daarmee
Melchior Vesters als clubkampioen heeft onttroond. Voor het eerst werd
gelijktijdig met de playoffs een nacompetitie voor de overige spelers gehouden;
Karl Baak wist deze nacompetitie overtuigend te winnen. En hoewel het idee
van deze nacompetitie in ieder geval mij als wedstrijdleider is bevallen, behoeft
de opzet van de nacompetitie mijns inziens enige verbetering. Voor het komend
seizoen wordt dan ook voorgesteld om die nacompetitie volgens het (normale)
Keizersysteem (in plaats van volgens het Zwitserse systeem) te laten
plaatsvinden. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de liefhebbers in die periode
zeskampen (conform de playoffs) te gaan organiseren.
Naast de reguliere interne competitie werd er tussen Kerst en de jaarwisseling
het traditionele Oliebollentoernooi (met dank aan Jan van Delden) gehouden.
Tjomme Klop wist dit toernooi op zijn naam te zetten en werd daarmee de
Oliebol van het jaar 2010. Tjomme liet het daar echter niet bij, want hij was ook
de sterkste bij het op 17 februari gehouden en door 23 leden bezochte
snelschaakkampioenschap. En alsof dat nog niet genoeg was werd Tjomme ook
de nieuwe kampioen bij het clubkampioenschap rapidschaak dat op 7 en 14
april, vlak voor aanvang van de playoffs en de nacompetitie, met 28 leden werd
uitgevochten.
Voor zowel de uitslagen als de tussen- en eindstanden van de interne competitie,
de playoffs, de nacompetitie, het oliebollentoernooi, het snelschaakkampioenschap en het rapidkampioenschap volsta ik gaarne met een verwijzing naar de
clubbladen en naar onze internetsite; omdat daar alles al eerder is gepubliceerd
heeft het geen nut en zou het zelfs alleen maar zonde van het papier zijn om een
en ander hier te herhalen.
Over de interne competitie 2010-2011 zijn wellicht nog wel de volgende
statistische gegevens het vermelden waard:
a. 53 spelers hebben één of meer partijen in de interne competitie meegespeeld;
b. In totaal zijn er 312 partijen gespeeld , 139 keer won wit, 119 keer won zwart
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en er werden 54 remises geteld;
c. In totaal zijn er 9 byes geweest;
d. 8 keer is er een reglementaire 0 uitgedeeld omdat spelers niet kwamen
opdagen (en hoewel dit aanzienlijk minder slecht is dan vorig jaar (toen er nog
25 reglementaire nullen werden uitgedeeld) is dit nog steeds zo’n 7 keer teveel);
e. Gemiddeld waren er per avond iets meer dan 23 spelers aanwezig, op de
drukste avonden werden er 14 partijen gespeeld, op de minst drukke avond (10
februari) waren dat er maar 7.
Agendapunt 5: Externe competitie
SHTV is dit jaar begonnen met vijf teams, vier in de HSB en een in de KNSB.
Daarnaast is er nog meegespeeld in de KNSB-beker en de HSB-beker. Voor de
HSB-beker werd ons team in de eerste ronde door het favoriete DSC uitgeschakeld. Voor de KNSB-beker kwamen we tot in de tweede ronde. Toen
mochten we voor de eerste maal in de geschiedenis van de club de landskampioen HSG thuis ontvangen. Helaas bleek HSG net te sterk voor ons
bekerteam. Er zijn daarmee dit jaar in teamverband in totaal 276 partijen
gespeeld door SHTV-leden. Daarnaast is er nog gespeeld in een paar rapid- en
snelschaaktoernooien. Aan het begin van het seizoen was het duidelijk dat het
voor sommige teams ook in dit seizoen nodig zou zijn af en toe een beroep te
doen op invallers. Aan het begin van het seizoen was gevraagd je alleen op te
geven als vaste speler voor een team als je verwachtte de meeste partijen mee te
kunnen spelen. Helaas bleek tijdens dit seizoen dat het soms toch weer
afzeggingen regende. Onze gewaardeerde teamleiders hadden hiermee veel extra
werk. Leden van wie de ervaring leert dat ze heel slecht opkomen voor externe
wedstrijden kunnen niet langer een vaste plaats als een zekerheid beschouwen.
De SHTV-teams hebben als volgt gepresteerd:
SHTV 1 had een zeer moeilijk seizoen. Er werden veel wedstrijden met het
kleinst mogelijke verschil verloren. Tegen de op papier zwakste tegenstander
werd in de laatste ronde geloot. Als er zou worden gewonnen zou het eerste zich
handhaven in de KNSB. Helaas bleek LSG 4 achter de borden toch een maatje
te groot voor SHTV 1. Daarmee keert het vlaggeschip van de club weer terug in
de HSB-comptitie.
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Philidor Leiden 1
De Waagtoren 1
Caissa 4
De Stukkenjagers 2
Charlois Europoort 3
RSR Ivoren Toren 2
ZSC-Saende 2
LSG 4
SHTV 1
Leiderdorp 1

14
14
12
11
11
10
6
6
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

42½
40½
42½
41
36½
38½
34
28
31
25½

K

D
D

SHTV 2 was vorig jaar gedegradeerd uit de promotieklasse van de HSB. De
inschatting vooraf was dat ze wel een kans op promotie terug naar de
promotieklasse zouden maken, maar dat het moeilijk zou worden voor ze.
Uiteindelijk kwamen ze maar 1 puntje te kort om te promoveren. Een goed
seizoen dus, met de hoop dat het dit seizoen wel gaat lukken.
RSC-Belgisch Park 1
SHTV 2
DSC 5
Schaakhuis 1
Botwinnik 3
WSC 3
Lierse 1
Rijswijk 3

12
11
8
7
7
5
4
2

7
7
7
7
7
7
7
7

34½
34
30½
33
26
25
21½
19½

K

D
D

SHTV 3 speelde net als SHTV 2 in een eerste klasse. De hoop was dat het team
zich zou kunnen handhaven. Helaas zat SHTV 3 net als het eerste in de hoek
waar de klappen vielen. Tijdens de laatste gemeenschappelijke ronde slaagde
ook SHTV 3 er niet in de laatste strohalm te grijpen. Komend seizoen mogen ze
proberen weer terug te keren uit de tweede klasse.
RHC- Arena 1
Rijswijk 2
Promotie 4
DD 4
Pomar 1
Haeghe Ooievaar 1
SHTV 3
Schaakhuis 2

10
10
9
7
7
5
4
4

7
7
7
7
7
7
7
7

31
28½
33½
29½
27
25½
26
23

K

D
D

SHTV 4 had nogal wat veranderingen ondergaan aan het begin van het seizoen.
Het team bestond voornamelijk uit leden van het voormalige vijfde. Ze speelde
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in de derde klasse, en het was niet duidelijk wat we konden verwachten van dit
team. Uiteindelijk eindigde ze keurig in de middenmoot in de derde klasse. Qua
resultaat was het dus een mooi seizoen. Qua organisatie waren er nogal wat
problemen in het team. Er waren te veel afzeggingen, waardoor het team nogal
eens in wisselende samenstelling of zelfs incompleet aan de start moest
verschijnen. Komend seizoen zal dat anders worden.
WSC 6
Promotie 6
Promotie 7
DD 7
SHTV 4
Botwinnik 5
Pomar 3
Paris 1

13
9
9
8
6
6
5
0

7
7
7
7
7
7
7
7

34
35
31½
31
28
23
29½
12

K

D

Het beste komt dit jaar het laatste. Er is met SHTV 5 een nieuw SHTV-team
gestart dit seizoen dat in de vierde klasse moest beginnen. Met de twee senioren
Van der Meiden senior en junior en met vier jeugdleden was dit een jeugdteam.
In het strakke jeugdtempo werden in de loop van het jaar 10 wedstrijdpunten en
25 bordpunten gescoord en zijn ze daarmee eerste geworden in hun klasse. Van
harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
SHTV 5
Corbulo 1
DD 8
WSC 7
DSC 9
Botwinnik 6
Haeghe Ooievaar 5

10
10
7
7
5
3
0

6
6
6
6
6
6
6

25
24
21
18½
18½
18
1

K

Met twee degradaties is het voor SHTV een moeilijk jaar geweest extern. De
eerste plaats van het jeugdteam maakt dit niet helemaal goed. De degradatie uit
de KNSB komt hard aan. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we volgend jaar
toch nog een sterk eerste en tweede team. We zullen hard moeten knokken om
de weg naar boven weer in te slaan!
Agendapunt 6: Jeugd
Het jaar 2010-2011 was een actief jaar voor de jeugd bij SHTV. Dit jaarverslag
beschrijft deze activiteiten. Het gaat hierbij om de interne en externe competitie,
de resultaten bij kampioenschappen en toernooien en de schaaklessen. Het
jaarverslag eindigt met een vermelding over de ontwikkeling van het ledenaantal
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en een korte weergave van de organisatie van de jeugdafdeling.
Interne competitie
Tot de laatste ronde werd met alle middelen gestreden om het clubkampioenschap binnen te halen. Uiteindelijk is Justus van Klaveren de nieuwe
kampioen bij de jeugd van SHTV. David Dijkerman moest de wisselbeker
inleveren.
Ook spelen steeds meer jeugdspelers mee in de seniorencompetitie. Het doel is
om de doorstroming naar de seniorenafdeling te versterken. Verder zijn een
aantal jeugdige spelers ook behoorlijk sterk en is het voor hun schaakontwikkeling goed om tegen senioren te spelen.
Externe competitie
SHTV had dit jaar een jeugdteam. Onder de bezielende leiding van Geurt Jan en
Pim van der Meiden werden onze jeugdspelers kampioen in de vierde klasse van
de HSB. Voor komend seizoen staat handhaving in de derde klasse op het
programma.
Kampioenschappen en toernooien
Naast het jeugdteam hebben teams van SHTV meegedaan aan de NK
teamkampioenschappen voor de C- en E-jeugd. Het C-team met Stijn, Koos,
Jaimy, Joris en Owen werd uiteindelijk 5e. Bij de voorronde van de HSB wist
ons team zich met een eerste plaats weer van deelname aan het NK voor Cteams te verzekeren.
Bijzonder verrassend was het sterke optreden van de E-jeugd. In de voorronde
bij de HSB deden we met twee teams mee. Het 1e team plaatste zich, het 2e
team liep plaatsing net mis. Op het NK voor E-teams waren we in 2010 nog 32e
geworden, dit jaar werden we in Groningen 8e. Het team bestaande uit Thomas,
Joelle, Francesco, Cor en Justus konden zich meten met de sterkste teams van
Nederland.
Naast de kampioenschappen voor teams zijn er natuurlijk ook persoonlijke
kampioenschappen. Koos werd HSB kampioen bij de C. Samen met Stijn, die al
was geplaatst, deed hij mee aan het NK. Stijn deed tot de laatste ronde mee voor
de 1e plaats, helaas lukt het de laatste ronde niet.
Wel lukte het Stijn om zijn titel van Open Nederlands Kampioen tot 14 jaar te
prolongeren.
Bij de dames hielden Julie Anne Hermans en Julia von Imhof de eer hoog. Ze
wonnen allebei een derde prijs op de pupillendag.
De jeugdafdeling van SHTV heeft, in samenwerking met de gemeente, het
scholierenkampioenschap van Den Haag georganiseerd. Samen met Haeghe
Ooievaar organiseerden we de eerste voorronde van de teamkampioenschappen
voor schoolteams.
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We doen dus niet alleen mee aan toernooien, maar organiseren ze ook!
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat veel van onze jeugdleden succesvol
actief waren op de diverse Grand Prix. Door de goed herkenbare oranje shirts
waren ze niet te missen.
Training
Naast de interne competitie op donderdag zijn er ook trainingen van stap 1 tot en
met stap 4. Dit jaar deden 21 kinderen mee aan de examens, waarvan er 19 zijn
geslaagd.
Naast de trainingen op donderdag doen ook een aantal kinderen mee aan de
kerngroep en kweekvijver die 1 keer per maand op de zondag wordt georganiseerd. Hier doen ook veel kinderen aan mee die geen lid zijn van SHTV.
Dit draagt bij aan de doelstelling van onze vereniging om het schaken te
stimuleren. Voor een aantal kinderen is elke donderdag nu niet haalbaar, maar
een zondag in de maand wel. Voor anderen is deze training juist een verdieping
van de wekelijkse trainingen op donderdag.
Ledenaantal en organisatie jeugd
In september 2010 begonnen we met iets meer dan 30 kinderen. In mei 2011
hadden we bijna 50 jeugdleden en is er tijdelijk een ledenstop gehanteerd.
Om een jeugdafdeling van deze omvang goed te laten lopen is organisatie van
groot belang. Er is een wedstrijdleider voor de jeugd en er zijn nu vier trainers.
De trainers ontwikkelen zich met hulp van club verder, door het volgen van
opleidingen voor het geven van de stappenmethode. Hiernaast is een
administratie noodzakelijk. Gelukkig zorgen de secretaris en de penningmeester
van SHTV hiervoor. Op de avonden zelf is er steeds meer hulp van ouders. Deze
hulp blijft nodig.
Ook de website voor de jeugd kreeg meer vorm en er waren reportages van een
aantal hoogtepunten van de jeugd.
Kortom een goed jaar voor de schakende jeugd.
Agendapunt 7: Financiën
Inleiding
De financiën vallen in drie delen uiteen, namelijk:
- de resultatenrekening over de periode 2010-2011 waarin de inkomsten en
uitgaven worden afgezet tegen de begroting over deze periode
- de balans waarin de stand van zaken per 31 juli 2011 is beschreven
- de begroting voor de periode 2011-2012
Resultatenrekening
In onderstaande tabel vindt u de resultatenrekening van onze schaakclub. De
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resultatenrekening 2010-2011 loopt over de periode 6 augustus 2010 - 31 juli
2011.
De vereniging heeft het seizoen met een positief saldo van 1.288 euro afgesloten.
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Begroot Realisatie
Contributie
8,000
7,512
Loterijen
300
436
Overige ontvangsten
150
528
Sponsoring
300
120
Rente
50
111
Jeugdcoaching
117

Activiteiten bijdragen
Bijzondere baten

425
-

581
1,566

Lasten
HSB bijdrage
Zaalhuur
KNSB
Prijzen
Clubblad en Internet
Jeugdcoaching
Promotie
Algemene kosten
Activiteiten uitgaven
Reservering HWT
Afschrijving debiteuren
Saldo

Totaal

9,225

10,971

Begroot Realisatie
3,300
3,046
3,000
3,103
350
176
450
712
750
577
250
100
44
350
850
425
250
9,225

642
250
283
1,288
10,971

Toelichting resultatenrekening
Baten
De ontvangen contributies zijn iets lager dan begroot door een (gemiddeld)
kleine daling van het aantal junioren/pupillen. De post ‘Sponsoring’ betreft de
advertenties in het clubblad. De sponsorbijdrage van Stucadoorsbedrijf Jan van
Delden voor het oliebollentoernooi (€ 360) is opgenomen in de post
‘Activiteiten bijdragen’.
De post ‘Overige ontvangsten’ bestaat uit de vergoeding die we hebben
ontvangen van de Gemeente Den Haag voor het organiseren van het Schoolsport
Schaaktoernooi (€ 320), een oud-lid dat alsnog zijn contributieachterstand heeft
voldaan en een vergoeding van de gemeente in verband met verleende kortingen
uit hoofde van de Ooievaarspas over achterliggende verenigingsjaren.
De rentebaten zijn wat hoger uitgevallen dan begroot door hogere spaarrentes.
De saldopost ‘Jeugdcoaching’ heeft een positief resultaat opgeleverd doordat
meer stappenboeken, etc. zijn verkocht dan ingekocht. Vorig seizoen is er een
extra aanschaf gedaan van jeugdopleidingsmateriaal (stappenboeken,
proefexamens, etc.) en dat verdient zich nu terug.
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De post ‘Bijzondere baten’ verdient wat meer toelichting. Het betreffen voornamelijk balanscorrecties. De uitsplitsing is als volgt:
- vrijval reservering Zomerkamp
€ 400
- een maand teveel nog te betalen huur Bosbeskapel
(overlopende passiva)
€ 151
- twee maanden teveel HSB afdracht 3e kwartaal
(overige schulden)
€ 515
- dubbele reservering HSB afdracht 3e kwartaal
(overlopende passiva)
€ 500
Lasten
De post ‘Algemene kosten’ bevat onder meer de uitgaven in verband met de
organisatie van de feestavond op 30 juni (€ 203), bankkosten (€ 80,49) en
cursusgelden KNSB (€ 185).
Balans 31-07-2011
(bedragen in hele euro’s)

Activa
Kas
Lopende rekening
ING ExtraBonus
Rabobank
Debiteuren
Overlopende activa
Promotiemateriaal
Schaakmateriaal
Apparatuur
Totaal

Bedrag
189
442
3.191
3.202
277
515
200
3.000
300
11.316

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

Bedrag
7.166
800
250
800
1.290
1.010

11.316

Toelichting balans
Activa
De post ‘Overlopende activa’ betreft een tegenboeking voor de factuur van de
HSB over het 3e kwartaal van 2011 (opgenomen onder ‘Crediteuren’)
aangaande de maanden augustus en september die betrekking hebben op het
komende boekjaar.
Passiva
De post ‘Crediteuren” bestaat uit de nog te betalen huur voor de maand juli en
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HSB-afdracht voor het 3e kwartaal alsmede enkele declaraties die na 31-072011 zijn uitbetaald en betrekking hadden op het afgelopen boekjaar.
De post ‘Overlopende passiva’ betreft de foutieve boeking door de
Belastingdienst uit 2008 (810 euro) en reeds ontvangen betalingen voor het
komende seizoen.
De reservering voor het zomerkamp is komen te vervallen als gevolg van de
verzelfstandiging van de organisatie hiervan.
Nieuw is de reservering voor het Haags Weekend Toernooi.
Er zijn geen afschrijvingen gedaan op de overige reserves.
Begroting 2011/2012
(bedragen in hele euro’s)
Baten
Contributie
Loterijen
Overige ontvangsten
Sponsoring
Rente

Activiteiten bijdragen

Totaal

Begroot
8,000
425
150
120
100

600

9,395

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

Begroot
3,300
2,900
150
600
650
150
100
600
550

Activiteiten uitgaven
Afschrijving computerapparatuur

600
300

Saldo

5059,395

Toelichting begroting
De begroting voor volgend seizoen laat een negatief resultaat zien als gevolg
van eenmalige investeringen.
Baten
Bij de begroting is uitgegaan van 50 senioren en 50 juniorleden. De
contributiebedragen blijven ongewijzigd. Er is voorzichtigheidshalve uitgegaan
van de maximale korting (alle leden betalen voor 1 november 2011).
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In de post ‘Activiteiten bijdragen’ worden de bijdragen opgenomen voor
activiteiten die SHTV organiseert en die niet strikt zijn voorbehouden aan de
eigen leden zoals het oliebollentoerrnooi, het Open Rapidtoernooi en het Haags
Weekend Toernooi.
Lasten
De afdracht aan de HSB is wederom begroot op € 3.300,- ( 50 senioren € 2.075
+ 50 Junioren € 1.225).
De zaalhuur is wat naar beneden bijgesteld in verband met de degradatie van het
eerste team uit de KNSB. Hetzelfde geldt voor de post ‘KNSB’ wat nu alleen
nog inschrijvingskosten voor teams in de jeugdcompetitie van de KNSB bevat.
De aanschaf van een nieuwe all-in-one printer ter waarde van ca 100 euro is
opgenomen in de post ‘Algemene kosten’.
Volgend seizoen zal een extra inspanning gedaan worden om kader op te leiden,
hiervoor is de post ‘Opleiding kader’ opgenomen ter grootte van 550 euro.
Ten behoeve van de jeugd wordt geïnvesteerd in laptops om zelfstudie voor de
jeugd mogelijk te maken. De geschatte kosten bedragen eenmalig circa € 1.500.
Deze investering zal in 5 jaar worden afgeschreven.

De bekerwedstrijd tegen HSG
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Het open rapidkampioenschap in beeld

De gebroeders Tan deden ook mee (v.l.n.r. Jonathan, Matthew en Kevin)

Aandacht voor de prijsuitreiking
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De toernooileiding

...
(foto’s: Cissy Caljé)
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Reglementen interne competitie 2011-2012
1. De interne competitie 2011-2012 bestaat uit een laddercompetitie over 28
ronden. Deze ronden worden gespeeld op de speellocatie van de SHTV (de
Bosbeskapel) op de donderdagavonden conform het (in het clubblad en op
de site) bekend gestelde progamma.
2. De competitiewedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIDE in juli
2009 vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel. Artikel 6.6a
van het FIDE-reglement is niet van toepassing, hiervoor komt in de plaats
het gestelde in de artikelen 5 en 6.
3. De speelduur van de partijen in de interne competitie is 1 uur en 40 minuten
per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet (zogenaamd
Fischer tempo). Jeugdspelers (dit zijn spelers jonger dan 18 jaar) en hun
tegenstanders hebben echter 55 minuten per persoon per partij plus 10
seconden per persoon per zet.
4. Elke speler dient zich voor de competitie bij de wedstrijdleider op te geven
als afmelder of als aanmelder. Afmelders spelen in principe iedere ronde van
de interne competitie mee, behalve wanneer ze zich voor de desbetreffende
ronde, conform de (in het clubblad en op de site) bekend gestelde procedure
hebben afgemeld bij de competitieleider. Aanmelders spelen alleen mee als
ze zich voor de desbetreffende ronde op eenzelfde wijze bij de
competitieleider hebben aangemeld.
5. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Indien een afmelder die zich niet
conform de in het vorige punt genoemde procedure heeft afgemeld (of
indien een aangemelde aanmelder) om 21.00 uur nog niet aanwezig is krijgt
hij of zij een reglementaire nul. Voor een volgende ronde wordt hij niet
automatisch opnieuw ingedeeld.
6. Indien om 20.30 uur reeds ingedeelde spelers nog steeds niet aanwezig zijn,
dan heeft de wedstrijdleider het recht om, in overleg met de aanwezige
betrokkenen, de indeling zodanig aan te passen dat de dan wel aanwezige
spelers een wedstrijd kunnen gaan spelen. Spelers die tussen 20.30 uur en
21.00 uur arriveren hebben daardoor geen recht meer op een partij (maar
krijgen noch een reglementaire 0 (zie art 5) noch een bye (die als punt mee
zou tellen bij het bepalen van het Sevilla percentage)).
7. De indeling van elke ronde geschiedt met het computerprogramma Sevilla,
hierbij wordt het Keizer Systeem op basis van Sevilla percentage
gehanteerd. De stand in de laddercompetitie wordt eveneens bepaald op
basis van het Sevilla percentage.
8. Iedere speler krijgt aan het begin van het seizoen een viertal remises
toegevoegd aan de (sevilla-)score om al te grote fluctuaties in de stand in het
begin enigszins tegen te gaan. Dat aantal remises zal na elke zes ronden van
de competitie worden verminderd met respectievelijk 1, 1 en 2. Tijdens de
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laatste tien ronden van de competitie geeft de stand in de ladder de precieze
procentuele score weer.
9. Gedurende de gehele competitie kunnen spelers maximaal twee keer tegen
elkaar uitkomen, een keer met wit en een keer met zwart. Tussen beide
partijen zitten minimaal acht ronden en minimaal vier partijen per speler.
10. Rangschikking in de ladder wordt afgerond op één cijfer achter de komma.
Bij gelijk eindigen is het aantal gespeelde partijen doorslaggevend, is dit ook
gelijk dan is het aantal behaalde weerstandspunten doorslaggevend.
11. In de eindranglijst na 28 ronden worden spelers die minder dan 15 avonden
aan de interne competitie hebben deelgenomen geplaatst onder de spelers die
15 ronden of meer aan de competitie hebben deelgenomen.
12. Na afloop van de interne competitie krijgen de zes best geklasseerde spelers
het recht om aan de zeskamp voor het clubkampioenschap deel te nemen.
Voor de overige spelers worden gelijktijdig eveneens een aantal zeskampen
en een nacompetitie georganiseerd.
13. De zeskamp voor het clubkampioenschap bestaat uit een halve competitie
volgens het Round-Robin systeem. Op de laatste acht speelavonden van het
seizoen (zie het programma) worden de zeskamp partijen volgens een
tevoren bekendgemaakt schema gespeeld (zie het reglement voor de
zeskamp om het clubkampioenschap). De speler die de meeste punten in
deze zeskamp behaalt is de clubkampioen. Bij gelijk aantal punten zijn
Sonnenborn-Bergerpunten doorslaggevend. Zijn deze ook gelijk dan is het
onderling resultaat doorslaggevend. Was dat een remise dan gaat de titel naar
degene die in de reguliere competitie het hoogst was geëindigd.
14. De overige spelers kunnen, indien gewenst en indien voldoende belangstelling, eveneens aan een zeskamp deelnemen. De indeling voor deze
zeskampen geschiedt op basis van de eindranglijst door de interne wedstrijdleider. Voor degenen die niet aan een zeskamp deel willen nemen is er een
separate nacompetitie conform hetzelfde systeem als de reguliere competitie
(Keizer op basis van Sevilla).
15. Voor de winnaars van elke zeskamp zullen er prijsjes beschikbaar gesteld
worden.
16. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist
de interne competitieleider. Tegen de beslissingen van de competitieleider is
beroep bij de beroepscommissie mogelijk.
Nacompetitie
1. Na de reguliere interne competitie 2011-2012 worden er op de donderdagavonden die daarvoor conform de kalender zijn gereserveerd een aantal
zeskampen en een nacompetitie gespeeld. De nacompetitie is een laddercompetitie over acht ronden.
2. Alle leden die niet aan een zeskamp deelnemen zijn gerechtigd en worden
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aangemoedigd om aan de nacompetitie mee te doen.
3. De indeling van de partijen in de nacompetitie geschiedt met het computerprogramma Sevilla, hierbij wordt het Keizer Systeem op basis van Sevilla
percentage gehanteerd. De stand in de nacompetitie wordt eveneens bepaald
op basis van het Sevilla percentage.
4. De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIDE in juli 2009
vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel. Artikel 6.6a van het
FIDE-reglement is niet van toepassing, hiervoor komt in de plaats het
gestelde in artikel 6.
5. De normale aan- en afmeldprocedure is van kracht.
6. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Een speler die om 21.00 uur nog
niet aanwezig is (en zich niet conform de aan- en afmeldprocedure heeft
afgemeld) heeft de partij reglementair verloren.
7. De speelduur van de partijen in de nacompetitie is 1 uur en 40 minuten per
persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet. Jeugdspelers en hun
tegenstanders spelen echter het jeugdtempo (55 minuten per persoon per
partij plus 10 seconden per persoon per zet).
8. In de eindranglijst na 8 ronden worden spelers die minder dan 5 avonden aan
de nacompetitie hebben deelgenomen geplaatst onder de spelers die 5 ronden
of meer aan de nacompetitie hebben deelgenomen.
9. In die gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de
interne wedstrijdleider. Tegen de beslissingen van de interne wedstrijdleider is
beroep mogelijk bij de bij de ledenvergadering bekend gestelde commissie
van beroep.
Zeskamp om het clubkampioenschap
1. In de zeskamp om het clubkampioenschap 2012 wordt met zes spelers een
halve competitie (over 5 ronden) gespeeld. Deze 5 ronden worden gespeeld in
de Bosbeskapel op de acht donderdagavonden die daarvoor conform de
kalender zijn gereserveerd. Het onderstaand wedstrijdschema (Round Robin
systeem met Rutsch paring) geeft de te spelen partijen in de verschillende
ronden weer :
Ronde 1
1-6
5-2
3-4
Ronde 2
5-1
4-6
2-3
Ronde 3
1-4
3-5
6-2
Ronde 4
3-1
2-4
5-6
Ronde 5
1-2
6-3
4-5
2. De eindstand van de interne competitie 2011-2012 (de stand na 28 ronden)
bepaalt wie de nummers 1 tot en met 6 uit bovenstaand schema zijn (de
hoogst geëindigde wordt nummer 1, de op één na hoogst geëindigde nummer
2, enzovoort).
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3. In overleg met de wedstrijdleider zal bepaald worden welke wedstrijden op
welke exacte data zullen worden gespeeld, gestreefd wordt om zoveel
mogelijk de volgorde van de ronden intact te houden.
4. De wedstrijden worden gespeeld volgens de door de FIDE in juli 2009
vastgestelde uitgave van de Regels voor het schaakspel. Artikel 6.6a van het
FIDE-reglement is niet van toepassing, hiervoor komt in de plaats het
gestelde in artikel 5.
5. De wedstrijden vangen aan om 20.00 uur. Een speler die om 21.00 uur nog
niet aanwezig is heeft de partij reglementair verloren.
6. De speelduur van de partijen in deze zeskamp is 1 uur en 40 minuten per
persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet. Eventueel geplaatste
jeugdspelers hebben het recht om hun partijen in het jeugdtempo (55 minuten
per persoon per partij plus 10 seconden per persoon per zet) te spelen. Indien
zij van dit recht gebruik wensen te maken dienen zij dit voor aanvang van de
zeskamp bij de wedstrijdleider aan te geven.
7. De speler die de meeste punten in deze zeskamp scoort mag zich daarna de
clubkampioen noemen. Bij gelijk aantal punten zijn SonnenbornBergerpunten doorslaggevend. Zijn die ook gelijk dan geldt het onderlinge
resultaat in de zeskamp. Was dat een remise dan is diegene kampioen die in
de reguliere competitie het hoogst was geëindigd.
8. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet beslist de
competitieleider. Tegen de beslissingen van de competitieleider is beroep bij
de beroepscommissie mogelijk.
Afmeldprocedure
Afmelden voor een speelavond van de interne competitie 2011-2012 of voor een
speelavond van de nacompetitie 2012 kan op één van de volgende manieren:
1. Een e-mail sturen naar afmelden@schaakcombinatiehtv.nl (het mailtje dient
voor 18.30 van de betreffende speelavond op het e-mailadres te zijn bezorgd!)
1. Voicemail inspreken van de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574
280 97 (voicemail dient ingesproken te zijn voor 19.15 van de betreffende
speelavond, maar kan niet eerder dan de dinsdag voorafgaand aan de
speelavond worden ingesproken (i.v.m. het maar 72 uur bewaard blijven van
de ingesproken berichten)).
2. Sms-bericht sturen naar de mobiele telefoon van de club, nummer 06 574 280
97 (voor 19.15 van de betreffende speelavond).
3. Mondeling bij de interne wedstrijdleider op de speelavond zelf (tussen 19.30
en 19.45).
4. Door de naam en de betreffende avond(en) in te vullen op de daartoe op de
speelavonden in de speelzaal aanwezige afmeldlijst.
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Jaarkalender intern seizoen 2011-2012
September 2011
Donderdag 8
Donderdag 15
Donderdag 22
Donderdag 29

Algemene ledenvergadering
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3

Oktober 2011
Donderdag 6
Donderdag 13
Donderdag 20
Donderdag 27

Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7

November 2011
Donderdag 3
Donderdag 10
Donderdag 17
Donderdag 24

Ronde 8
Ronde 9
Ronde 10
Ronde 11

December 2011
Donderdag 1
Donderdag 8
Donderdag 15
Donderdag 22
Donderdag 29

Ronde 12
Ronde 13
Ronde 14
Ronde 15
Oliebollentoernooi

Januari 2012
Donderdag 5
Donderdag 12
Donderdag 19
Donderdag 26

Ronde 16
Ronde 17
Ronde 18
Ronde 19

Februari 2012
Donderdag 2
Donderdag 9
Donderdag 16
Donderdag 23

Ronde 20
Ronde 21
Snelschaakkampioenschap
Ronde 22

Maart 2012
Donderdag 1
Donderdag 8

Ronde 23
Ronde 24

(Herfstvakantie)

(Kerstvakantie)
(Kerstvakantie)

(Voorjaarsvakantie)
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Donderdag 15
Donderdag 22
Donderdag 29

Ronde 25
Ronde 26
Ronde 27

April 2012
Donderdag 5
Donderdag 12
Donderdag 19
Donderdag 26

Ronde 28
Rapidkampioenschap
Rapidkampioenschap
Zeskampen en nacompetitie 1

Mei 2012
Donderdag 3
Donderdag 10
Donderdag 17
Donderdag 24
Donderdag 31

Zeskampen en nacompetitie 2
Zeskampen en nacompetitie 3
Vrij
Zeskampen en nacompetitie 4
Zeskampen en nacompetitie 5

Juni 2012
Donderdag 7
Donderdag 14
Donderdag 21
Donderdag 28

Zeskampen en nacompetitie 6
Zeskampen en nacompetitie 7
Zeskampen en nacompetitie 8
Feestelijke afsluiting

(Meivakantie)
(Hemelvaartsdag)
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Alsnog
Wat ben ik geschrokken toen ik het vorige nummer van ons blad las. Van voren
naar achteren en geen verslag van het veteranenkampioenschap. Ik dacht daar
moet ik toch iets aan doen, vandaar alsnog dit verslag.
Je zou denken dat dit toernooi aan onze club voorbij is gegaan, maar niets is
minder waar. Van het totale deelnemersveld van 52 waren er maar liefst 9
SHTV-ers! Was vorig jaar onze Hans Segers de kampioen, dit jaar was het onze
Ton Bodaan! En onze André Wagner heeft het toernooi namens de HSB
geopend. Al met al heeft onze club bij het veteranentoernooi een belangrijke rol
gespeeld.
Het veteranentoernooi omvatte eigenlijk twee catagorieën: de senioren (50+) en
de veteranen (60+), die overigens in één groep speelden; alleen de prijzen
werden over de beide groepen verdeeld.
Het is de vierde keer dat Pomar dit toernooi georganiseerd heeft in sporthal De
Schilp. Daarvoor werd het gehouden in De Kameleon. De eerste twee jaar was
de leiding in handen van Ruud Vissers, de laatste jaren waren het Han Nicolaas
en Karel Stolte (die behalve van onze club ook lid is van Pomar). De organisatie
was uitstekend. Bij binnenkomst stond alles klaar: borden, stukken, klokken
(digitale klokken, afgesteld op 1.45 uur) en uitslagenbriefjes, zodat op tijd kon
worden begonnen.
Het toernooi verliep verder vlekkeloos. De uitslagen werden opgetekend op een
lijst aan een paal, zodat iedereen de recente uitslagen meteen kon zien.
En dan de uitstekende verslagen na elke speelavond van Han Nicolaas met
commentaar op de belangrijkste partijen, gezet op de site van de HSB.
Het toernooi was ook uitgebreid van 7 naar 9 ronden! En duurde van 18 februari
t/m 29 april. Op de eindstand stonden onze clubgenoten met hun score als volgt:
1
3
8
14
17
23
28
43
45

Ton Bodaan
Armin Segger
Hans Segers
Piet Sikkes
Evert Baak
Karel Stolte
Pim van der Meiden
Monique Keuzenkamp
Rob Dijkstra

8.0
6.5
6.0
5.5
5.5
4.5
4.5
3.5
3.0

De prijsuitreiking, per groep drie bekers en vijf geldprijzen, werd gedaan door
de voorzitter van de HSB, Ruurd Kunnen.
Al met al een geslaagd toernooi, met de verwachting volgend jaar weer bij
Pomar.
Rob Dijkstra
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De kracht van het SHTV-zomerkamp
De meeste leden weten het wel: SHTV heeft een eigen jeugdzomerkamp. Wat is
daar zo belangrijk aan? Leden en oud-leden zijn veel meer betrokken bij de
vereniging. Ik durf zelfs te zeggen dat het zomerkamp een van de allerbelangrijkste schakels is in het jeugdbeleid van SHTV, naast natuurlijk het feit
dat Haagse Toren en SHTV altijd een goede, enthousiaste jeugdcommissie
hebben gehad.
Het vorige bestuur was geen fan van de kamptraditie en wilde er graag van af,
maar gelukkig hebben ze daarin gefaald. Hierdoor zijn het zomerkamp en de
SHTV, tot grote tevredenheid van de jeugdleden, ouders en huidig bestuur,
gelukkig nog steeds zeer verweven met elkaar.
Ingrediënten van een kampweek 2011:
- 35 deelnemers
- 15 man/vrouw leiding
- 4 auto’s (die het een jaar allemaal zonder pech hebben overleefd!)
- 1 touringcarbus (die bij het vertrek niet aan de punctualiteit voldeed)
- Rik Pronk (ook al genoemd onder leiding)
- Materiaalman (zie ook leiding)
- Topkok (zie ook leiding)
- Assistent-kok (zie leiding en Rik Pronk)
- Slechte weersverwachtingen
- Kamphuis (met aanbouw)
- Een tent (zie materiaalman)
- Nog een tent (zie weer materiaalman en assistent-kok)
- Weerwolven
- Stella (zie ook leiding)
- Etc. (als ik zo doorga grijpt de redactie van uw gerenommeerde clubblad in,
dus hier stop ik)
Het zomerkamp is altijd leuk! Vraag maar aan al die kinderen die meegaan.
Helemaal niemand komt ongelukkig thuis. En of het nou een dropping is (voor
kinderen boven de 12), levend mens-erger-je-niet of levend stratego iedereen
doet even enthousiast mee. Als kampleiding starten we in september met de
voorbereiding voor volgend kamp. Dat de voorbereiding vaak ook al een hoop
lol met zich meebrengt, gelooft u meteen, maar als u een beetje social mediaachtig type bent moet u eens op Youtube zoeken op: SHTV. Lacht u ook even
mee om SHTV kampbrief-video 2011?
Dit jaar zaten we in Veldhoven. Het thema was computerland. We gingen samen
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met de superdeluxehypermodernetijdreisvirma (met een v en niet met een f) op
tijdreis. Helaas mislukte dit gruwelijk, waarna we zeven dag lang in de computer
opgesloten hebben gezeten. Waardoor we een backup-dag hadden, social
mediadag, retrospelletjesdag etc. En met deze thema’s werden de spelletjes dan
opgefleurd. Bosspellen zoals het eerder genoemde levend stratego worden altijd
heel enthousiast gespeeld. Dit jaar was er ook de leiding vs. deelnemersvariant.
Waarbij bepaalde leiding het niet kon laten om de randen van de spelregels op te
zoeken, maar de deelnemers waren veel sterker en dus bleef de leiding verslagen
achter. Ook de bonte avond had een spectaculair middenstuk doordat er een
gigantische tunnel was gebouwd die de terugkeer uit de computer
symboliseerde.
Ook is er altijd een dag in het zwembad, een dag in het dorp Veldhoven, waarbij
de plaatselijke middenstand (vooral de snoepwinkels) flink wordt ondersteund.
Ook is er dan een vossenjacht en dit jaar deden we ook een extra ingelaste
speurtocht naar de tas van Claudia. Die speurtocht is overigens gewonnen door
de Veldhovense politie die met steun van een local Veldhovenaar ons via goodold Armin Segger kon informeren van hun glansrijke overwinning.
Hadden we last van het slechte weer? Jawel, een klein beetje. De speurtocht op
maandag werd geannuleerd en het regenprogramma werd uit de kast gehaald.
Maar zelfs het regenprogramma was een volwaardig lid van deze topweek!
Geurt Jan van der Meiden
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Schaken, de politiek en waanzin
Twee recente boeken
Het nieuws dat de president van de Wereldschaakbond, de heer Iljoemzinov, de
Libische leider Gadaffi in zijn nadagen heeft bezocht en met hem schaakte, heeft
weinig opwinding veroorzaakt. Een klein beetje afkeuring, dat wel. Het is
vroeger wel eens anders geweest.
Schaken en politiek kon in de dagen van de Koude Oorlog tot grote opwinding
leiden. Het waren tijden dat de Wereldschaakbond nog een toonbeeld van
fatsoen was. De Koude Oorlog vereiste een behendig laveren tussen de goed
georganiseerde Russische schaakbond en de slecht georganiseerde individuele
schakers in het westen. Een hoogtepunt was de match tussen Bobby Fischer en
Boris Spassky in 1972, toen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken,
Kissinger, persoonlijk er bij Fischer op aandrong de match te laten doorgaan.
Het was een belangrijke propagandaslag in de strijd tussen de beide grootmachten die verschillende ideologieën vertegenwoordigden. Persoonlijk ben ik
nooit een communistenvreter geweest, het Amerikaanse optreden in Vietnam
heeft mij nog wel eens de straat op gebracht om te protesteren en ik herinner me
goed dat ik Fischers optreden vreemd vond en sympathie had voor Spassky.
Spannend was het allemaal wel, je discussieerde er over. Ik schaakte niet meer
actief, maar volgde de gebeurtenissen op een afstand. Een psycholoog, die een
fervent clubschaker was, vertelde me hoe hij de wonderlijke capriolen van
Fischer afkeurde. Die deden het schaken geen goed. Schakers zouden voortaan
beschouwd worden als gek. Maar er waren meer mensen die, gedreven door
communistenhaat, in Fischer de verdediger zagen van het vrije westen en in
euforie geraakten toen hij uiteindelijk de overwinning behaalde. Eenmaal
wereldkampioen, ging Fischer zich nog vreemder gedragen en ik herinner me
goed dat ik in de Volkskrant van 2 april 1975 een stukje las van Donner met de
radicale titel Bobby Fischer is gek. Ik heb die krant niet bewaard, maar het is
gemakkelijk na te lezen in de bundel artikelen van Donner De Koning.
Gevoelens van nostalgie kwamen bij me boven toen ik een paar maanden
geleden in Amsterdam bij Selexys grote hoeveelheden aantrof van een boek
getiteld White King and Red Queen. Het was verschenen in 2008. Het zijn de
slechtste boeken niet die in de ramsj komen en oppervlakkig gezien was het
goed gedocumenteerd. Bovendien bevatte het geen diagrammen, evident wel
goede verhalen, en na enige aarzeling nam ik het mee naar huis. Zes harde
euro’s armer. Het bevat veel informatie over gewetenloze communisten die de
ongelukkige bevolking maar één genoegen gunden: schaken. De bestuurders van
het georganiseerde schaakleven waren mensen die in de grond van hun hart het
liefste leiding hadden gegeven aan dwangarbeiders in Siberië. De strijd die
gevoerd wordt door naïeve bestuurders van schaak-bonden in het vrije westen
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met de gewetenloze, gestaalde kaders van de
Sovjet-Unie en hun satellieten wordt
beschreven in termen waar de meest onvervaarde zwartwitdenker nog van zou gaan
blozen. Hier en daar is de auteur, Daniel
Johnson
geheten,
overigens
goed
geïnformeerd en helemaal zonder verdiensten
is het boek dan ook niet. Uitgelezen heb ik
White King and Red Queen niet, hoewel het
zeker niet slecht geschreven is, maar de
ideologische bevlogenheid van de auteur ging
mij tegenstaan. Naarmate zijn boek vordert en
de Sovjet-Unie aan dreiging inboet, gaat hij
nieuwe vijanden zien in de Islam en Poetin.
Hij schijnt vijanden nodig te hebben.
Regelmatig raakt Johnson in de knoei
wanneer één van zijn schurken iets aardigs
doet of één van zijn strijders voor de goede zaak zwak in de leer blijkt. Met de
belangrijkste schaakheld van het vrije westen in de strijd tegen het vermaledijde
westen weet hij al helemaal geen raad. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid en
terwijl ik met steeds groter moeite mij door zijn gestaalde propaganda heen
worstelde, verscheen plotseling een biografie van juist deze man: Bobby Fischer.
Ik kocht het boek op 11 juli van dit jaar in Londen en hoefde van mezelf toen
White King and Red Queen niet meer uit te lezen. Frank Brady’s Endgame was
leesvoer van een andere orde. De schrijver had al in 1973 een biografie van
Fischer geschreven in een tijd toen deze op het toppunt van zijn roem stond en
alleen nog maar excentriek gedrag vertoonde. In dit nieuwste boek geeft Brady
een evenwichtige levensbeschrijving van de gestoorde geest die Fischer was.
Ook dit boek bevat geen enkel diagram, het is alleen maar verhaal en biografie.
Soms schiet Brady in zijn verhaal tekort doordat hij in de beschrijving van
toernooien en wedstrijden gebeurtenissen bij zijn lezer bekend verondersteld of
voor het betoog belangrijke gegevens eenvoudigweg vergeet te vermelden. Dat
neemt niet weg dat het een fascinerend verhaal geworden is waarin we veel te
weten komen over het leven van het schaakgenie. Knap is Brady ook in het
weergeven van stukjes dagelijks leven. Eetgelegenheden en kleine boekhandels
in Manhattan, gedreven door Oost-Europese immigranten komen tot leven. Een
zonderlinge schaker uit New York die, samen met anderen aan het begin van
Fischers carrière heeft gestaan, wordt aan de vergetelheid ontrukt. Het was een
zekere Laucks, die in de jaren vijftig een speldje met een hakenkruis droeg,
maar wel zijn broodjes haalde bij Joodse delicatessenwinkels. Echt kwaadaardig
was de man niet, maar mogelijk heeft hij een bijdrage geleverd aan Fischers
later zo rabiate antisemitisme. Bobby’s wonderlijke gedragingen, zijn eenzijdige
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belangstelling voor schaken en zijn steeds
vreemder
wordende
gedrag
worden
omstandig beschreven, niet verklaard – dat is
ook onmogelijk. Zijn liefdesleven (minder
gestoord dan men op het eerste gezicht zou
vermoeden), zijn tijdelijke bekering tot de
Worldwide Church of God: het wordt
allemaal uit de doeken gedaan. Met zijn
antisemitisme is het merkwaardig gesteld.
Fischer was van joodse afkomst. Zijn ouders
waren beide echter niet religieus. Bobby
heeft zijn wettige vader nooit gekend: het
blijft onduidelijk of hij een andere
biologische vader heeft gehad, Paul
Nemenyi. Bobby zelf schijnt wel gezegd te
hebben dat hij maar gedeeltelijk jood was:
alleen zijn moeder was het. Van belang is een
correctie van het bestaande beeld dat Fischer
met zijn moeder gebrouilleerd raakte. Wel waren ze het er over eens het met
elkaar oneens te zijn. Brady beschrijft die moeder met veel sympathie, wekt haar
tot leven en die passages zijn punten van verademing in het boek.
Het antisemitisme van Fischer nam in later jaren steeds grotesker vormen aan.
Hij geloofde heilig in de Protocollen van Zion, waarin beschreven wordt hoe een
joodse samenzwering een greep zou doen naar de wereldheerschappij. Het
betreft een vervalsing die gemaakt is door de Russische geheime dienst in de tijd
van de tsaren. Ook las hij een boek waarin aangetoond werd dat Joden het bloed
van Christenen gebruiken voor het vervaardigen van hun paasbroden, een oud en
op gezette tijden terugkerend bakerverhaal. Het bontst maakte hij het met zijn
bagatellisering van de Holocaust. Dat ging zo ver dat hij gefascineerd raakte
door de woorden van Ernst Kaltenbrunner, in 1946 in Neurenberg opgehangen
voor zijn misdaden. Fischer ging op bezoek bij diens zoon, maar merkte tot zijn
verdriet dat die man een keurige liberaal was die niets wilde weten van zijn
vader. Hij was wel een schaker en had daarom Bobby Fischer graag bij zich
laten komen. Na diens bezoek liet hij in de stoel waar Bobby in gezeten had, een
herdenkingsplaatje aanbrengen.
Het boek van Brady (er is ook een Nederlandse vertaling) vergoeilijkt niets. Het
wijst ook niet met een verwijtende vinger. Er zijn talloze momenten waarop de
lezer oprecht te doen heeft met de geniale schaker.
Pim van der Meiden
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Schaakagenda
September 2011
do
1
Massakamp SHTV-Haeghe Ooievaar
do
8
Seniorencompetitie; ronde 1
za
10
OGD Rapidtoernooi (Delft)
do 15
Seniorencompetitie; ronde 2
do 22
Seniorencompetitie; ronde 3
za
24
[jeugd] KNSB JCC AC; 1e ronde (Amersfoort)
zo
25
[jeugd] Open NK Rapid voor Jeugdteams
do 29
Seniorencompetitie; ronde 4
Oktober 2011
za
1
do
6
za
9
do 13
za
15
do
za
do

20
22
27

[jeugd] NK snelschaken jeugd A-E (Bunschoten-Spakenburg)
Seniorencompetitie; ronde 5
[jeugd] Grand Prix 1 (HSB; De Kameleon)
Seniorencompetitie; ronde 6
Snelschaaktoernooi om de Breugembokaal (Zoetermeer)
[jeugd] KNSB JCC ACD; 2e ronde (Amersfoort)
Seniorencompetitie; ronde 7
[jeugd] Huttontoernooi (Zeist)
Seniorencompetitie; ronde 8

Aankomende evenementen:
HSB Persoonlijke Kampioenschap
2011
8e Haags Weekendtoernooi

vrijdagen 16 sept. t/m 28 okt.
18 t/m 20 november 2011

Helaas was ook dit jaar het schema van de HSB-competitie nog niet
beschikbaar.

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

